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Regels uitlaatgassen kleine auto’s aangescherpt

EG neemt Nijpels’

milieunormen over
4Lj USSEL - Eurocommissa-
£ Carlo Ripa de Meana (Mi-

"") heeft gisteren voorge-

' eid de vorig jaar aanvaarde
r voor de uitlaat-»ssen van kleine auto's fiks

te scherpen. Het voorstelykt nauwelijks afvan de nor-.en die in Nederland al via
, cale prikkels worden bevor-
le ti" eerder dit jaar dreigde

Europese Commissie zich
met hand en tand tegen de

„fderlandse " maatregelen tebetten.
%Ta,nmiddels is de Commissie on-
et van e Pubüeke opinie en. Europees Parlement van me-ng veranderd. Ook in het interna-
nale overleg was de zachte hand

aarniee de Europese auto-indu-e werd behandeld niet meer teledigen.

ten S?e-* wu nu at e aut°fabrikan-
loe 19SJ1 vo^oen aan de zoge-
ha]^^e Europese normen, ander-
f\VfJ aar eerder dan was voorzien.

jaar later moeten nog strenge-
lt n°rrnen van kracht worden voor

e modellen. In oktober 1993
Kerf a**e nieuwe auto's zijn uit-
k* ,st met een geregelde drieweg-r^alysator.

Haai 1 ander verschil met de eerder1|„ nvaarde richtlijn is dat de nieuwe
KJ|ï Inen overal verplicht worden.
I^-. besluit van vorig jaar had een

"vülig karakter. Elk land behield
|4 vrijheid om de produktie vanIsK s zonder katalysator toe te

ns een woordvoerder van de
Éjjj zijn de strengere nor-
lnu ?eUJkwaardig' aan de eisen die
B val in de VS worden gesteld.

f lem eensëezinde optreden van Par-
I om!fNt en Commissie is van belang,
i Vq Europese Ministerraad de
jj

orgestelde wijzigingen nu alleen
s, S met eenparigheid kan weg-
dg^^en. Het standpunt van Ne-

" rland, Griekenland en Denemar-
ocu staat er borg voor dat dit niet zalgeuren.
Sel e woordvoerder in Brus-

-1 Qolf23^ e Commissie later dit jaar
I grsf s*rengeré normen voor middel-

°te en grote modellenvoorstellen.

" Naar schatting 16 mil-
joen Italianen hebben
gisteren voor enkele uren
het werk neergelegd uit
protest tegen de invoe-
ring van ziekenhuistarie-
ven voor de burgers. De
Italiaanse regering be-
sloot tot de maatregel om
het enorme Italiaanse be-
grotingstekort terug te
dringen. Kranten kwa-
men gisteren niet uit en
de meeste banken, scholen
en openbare instellingen
waren gesloten. Op de
foto spreekt een vak-
bondsleider tienduizen-
den stakers in Milaan toe.

Het weer
VEELBEWOLKING

'f gij?.*'* het westen nadert een
J jUfdmet veel bewolking zo-

-o*f *e in de ochtend, na hetP»ossen van deplaatselijk ge-
p'öde mistbanken, beginnen

v» 2.onniSe periodes, waarna
Woiï-* net zuidw«sten de be-'
de 'nK gaat toenemen met in

jWemiddag af en toe een (on-
I to^fsjbui. De wind is zwak tot
Jf*>S uit zuid tot zuidwest. De
tft!adagtemperatuur loopt op
yot circa 17 graden.
tr«>?p eventuele informatie be-, e«ende het weer in Limburg*«nt u bellen 06-91122346
JANDAAG:a:DoP: 05.52 onder: 21.21
'f 0 op: 11.08 onder: 02.50

n?n °P: 05.51 onder: 21.23
""aan op: 12.250nder: 03.08

Bezuiniging speciaal
onderwijs onwettig

LEIDEN - De bevriezing van het
aantal personeelsleden in het spe-
ciaal onderwijs is volgens de Raad
van State in strijd met de wet. Het
aantal leerkrachten op een school is
afhankelijk van het aantal leerlin-
gen en niet andersom, zo blijkt dui-
delijk uit de Interimwet op het Spe-
ciaal Onderwijs en Speciaal Voort-
gezetOnderwijs.
Dat heeft voorzitter Kapteyn van de
afdeling Rechtspraak van de Raad
van State gisteren bepaald in de
zaak die de ouders van de 11-jarige
Bert Kernper uit Noordwijkerhout
hadden aangespannen tegen de ge-
meente Leiden. De Raad heeft het
besluit van de gemeente om de jon-
gen niet toe te laten op een school
voor speciaal onderwijs, geschorst.
Dat het rijk volgens de gemeente
niet genoeg geld voor het aanstellen
van personeel geeft, is 'onder de ge-
geven omstandigheden' geen argu-
ment om hem de toegang tot de
school mag worden geweigerd.
„Dat verhoudt zich niet met onder

meer de grondweten de Interimwet
speciaal onderwijs, Daarin staat dat
iedereen het primaire onderwijs
moet kunnen volgen dat hij of zij
nodig heeft", zo stelt deRaad.
Staatssecretaris Ginjaar-Maas (On-
derwijs) wil dat na 1990 de scholen
voor speciaal onderwijs het aantal
onderwijzers afstemmen op het aan-
tal leerlingenvan 1 januari 1987. Tot
1990 mag het aantal leerkrachten
gelijk blijven, maar onderwijzers
die vertrekken mogen niet worden
vervangen. Ondertussen worden
wel steeds meer kinderen naar het
speciaal onderwijs-door verwezen,
met als gevolg overvolle scholen en
lange wachtlijsten.
Volgens hoofd van de directie on-
derwijs van de gemeente Leiden P.
Peters kan de staatssecretaris op ba-
sis van de uitspraak in de Kemper-
zaak niet worden gedwongen de be-
vriezing van de personeelsformatie
ongedaan te maken, maar zal de po-
litiek zich er in elk geval mee moe-
ten bemoeien.

’Paterinkoelen

bloede vermoord’HELDEN - Pater Nico van Kleef is
volgens de leden van de communi-
teit in Concepcion waarvan hij lid
was, in koelen bloede vermoord.

Toen hij de mensen in het dorp San-
ta Marta opriep naar de mis te ko-
men, deed een Panamese militair de
deur van zijn auto open en schoot
hem door nbet hoofd. Waarom de
militair heeft geschoten, is de con-
fraters van VanKleef een raadsel.

Dat heeft een lid van de communi-
teit telefonisch laten weten, aldus
de provinciaal van de congregatie
van de Lazaristen in Nederland, pa-
ter W. Bellemakers.

De Nederlandse pater is gisterenbe-
graven. Het is voor het eerst sinds
bijna 40 jaar dat een Nederlands lid
van de Congregatie derLazaristen -een typische missiecongregatie, zo-
als ook blijkt uit de Latijnse naam
Congregatio Missionis - in de mis-
sie is vermoord. Op 1 september
1950 werd pater Henri Theunissen
door de communisten in China om
het leven gebracht. In 1937 werden
eveneens in China drie Lazaristen
door de Japanners gedood. Het be-
trof toen bisschop Frans Schraven,
pater Gerard Wouters en broeder
Anton Geerts.

LOZO vreest negatieve effecten
Ook koopavond

in Duitsland

Van onze
verslaggever

HEERLEN - De
Limburgse Organi-
satie van Zelfstandi-
ge Ondernemers
(LOZO) vreest nega-
tieve effecten voor
de middenstand in
de grensplaatsen als
per 1 oktober in
West-Duitsland op
donderdag een
koopavond wordt in-
gevoerd. Het West-
duitse parlement
moet daarover nog
een beslissing ne-
men, maar CDU/C-
-SU en FDP zijn het
na maanden onder-
handelen eens ge-
worden over deze
heikele wijziging
van de winkelslui-
tingswet.
Gelijktijdig met de
invoering van de
koopavond zullen de
winkels op zaterdag
één uur eerder dicht

gaan: op de 'korte'
zaterdagen om 13.00
uur en op de 'lange'
om 16.00 uur.
Fractievoorzitter
Wolfgang Misch nick
van de FDP noemde
het voorstel voor de
invoering van een
koopvond een eerste
aanzet tot versoepe-
ling van de ope-
ningstijdenen „altijd
nog beter dan niets."
De vakbond voor het
handels-, bank- en
verzekeringswezen
heeft zich tegen het
voorstel uitgespro-
ken en gezegd de
strijd tegen avond-

en nachtarbeid van
haar leden te zullen
voortzetten.
De Vereniging van
Supermarkten en
Warenhuizen heeft
teleurstelling uitge-
sproken over de ver-
vroegde sluiting op
zomerse zaterdagen,
omdat daarmee de
volgens haar be-
staande behoefte
van het publiek om
op zaterdag met het
hele gezin de stad in
te gaan wordt gefru-
streerd.

* Zie verder
pagina 1 5

Minister Nijpels blijft beschikbaar voor VVD

Smit-Kroes weg
uit de politiek

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - WD-minister
drs Neelie Smit-Kroes (Verkeer en
Waterstaat) is niet beschikbaar voor
een plaats op de kandidatenlijst van
de WD bij de aanstaande kamer-
verkiezingen op 6 september. Zij
blijft demissionair minister tot er
een nieuw kabinet aantreedt. Smit-
Kroes heeft nog geen enkel idee
over het soort werk wat ze daarna
gaat doen. Milieuminister Ed Nij-
pels is wel beschikbaar voor een

plaats op de WD-kandidatenlijst;
hij verbindt aan de stap van Smit
geen gevolgen voor zchzelf.
Op een inderhaast belegde perscon-
ferentie zei Smit-Kroes gisteren
„een ietsie pietsie teleurgesteld te
zijn" over de door haar partij be-
werkstelligde val van het kabinet.
Maar ze koestert „geen gevoelens
van rancune" jegens haar partijge-
noten.

Rafsanjani
weerspreekt
moordoproep

NICOSIA - De voorzitter van het
Iraanse parlement, Ali Akbar
Rafsaryani, heeft gisteren gezegd
dat zijn opmerking dat Pales-
tijnen westerlingen moeten do-
den is verdraaid. Hij verklaarde
dat hij geen voorstander is van
dergelijke aanvallen. Dat h*eeft
radio Teheran gemeld.

Radio Teheran meldde dat de
uitspraak van Rafsanjani van vo-
rige week vrijdag, waarin hij de
Palestijnen opriep om vijf Ame-
rikanen, Britten of Fransen te
doden voor elke Palestijn die
wordt gedood door Israëlische
troepen, verkeerd is geïnterpre-
teerd. „Ik adviseer zulks niet en
beschouw dat (het doden van on-
schuldigen) als een zwak punt",
citeerde de radio Rafsanjani.

De Iraanse parlementsvoorzitter
zei dat hij bedoeld had te zeggen
dat de Israëlische onderdruk-
king van de Palestij nen vanzelf
moet leiden tot gewelddadigere-
acties.
De opmerking van Rafsanjani
van vorige week vrijdag werd
scherp veroordeeld door de VS,
Groot-Brittannië, Frankrijk, Is-
raël en de PLO.
Volgens het Britse ministerie
van Buitenlandse Zaken is Raf-
sanjani gebogen voor de interna-
tionale kritiek op zijn oproep.

vandaag
Aspergetelers
investeren

pagina 15

Straling tanks
gelijk aan tv

pagina 17

Diana Ross
zet zich in
voor Motown

pagina 33

sport
# Barcelona te sterk

voor Sampdoria in
EC-11-fmale

# Torn Nijssen
uitgeschakeld in Ede

# Pedro Delgado
worstelt met inzinking

Schrijvers
komen op

voor Rushdie
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het PEN-congres
in Maastricht, een internationale
bijeenkomst van schrijvers(organi-
saties), heeft zich gisteren uitge-
sproken tegen de bedreigingen die
zijn geuit aan het adres van Salman
Rushdie, de schrijvervan de Satani-
scheVerzen. Het congres nam de re-
solutie met grote meerderheid aan.
Alleen de Chinese delegatie ont-
hield zich van stemming.
Er werd ook een resolutie aangeno-
men om de Tsjechische schrijver
Vaclav Havel (en Charta '77) voor te
dragen voor de Nobelprijs voor de
vrede en er werd aandacht gevraagd
voor de 'belachelijke' gevangenhou-
ding van Havel en andere lotgeno-.
ten.

" Zie verder pagina 15

Botsing
Er werd al al geruime tijd rekening
gehouden met het vertrek van de 47-
-jarige minister, die de afgelopen tijd
hard botste met haar eigen partij.
De partij heeft echter 'geen enkele
aandrang' uitgeoefend, aldus Smit-
Kroes. WD-fractievoorzitter Voor-
hoeve heeft haar zelfs verzocht af te
zien van het besluit de politiek te
verlaten. Maar Smit-Kroes voelde
daar niets voor: „Het was een strikt
persoonlijke afwegipg. Ik vind een
discussie rond mijn persoon noch
voor de partij, noch voor mijzelf,
wenselijk".

Fractievoorzitter Voorhoeve 'be-
treurt' het besluit van de bewinds-
vrouw. Voorhoeve meent dat het
vertrek van de minister uit de poli-
tiek „niet in het belangvan de partij
is", omdat het beeld van verdeeld-
heid erdoor blijft bestaan.
PvdA-leider Kok meent dat de ge-
beurtenissen aantonen dat „de afre-
kening binnen de VVD is begon-
nen".

Het kabinet werd vorige week door
de WD ten val gebracht na de wei-
gering het besluit in te trekken het
reiskostenforfait af te schaffen.
Smit-Kroes gold als de architec^van
datbesluit. Tijdenseen toespraak in
Honselersdijk, afgelopen maandag,
zei Smit-Kroes dat de WD-kamer-
leden zich als 'struisvogels' hadden
gedragen.

" Zie ook pagina sen 15

VVIO wil
vakbond worden

DEN HAAG - De actiegroep Ver-
plegenden en Verzorgenden in Op-
stand (WIO) 'heeft de intentie' een
werknemersorganisatie te worden.
Dat heeft A. Beerling van de WIO
gisteravond meegedeeld na raad-
pleging van de achterban. De NMV
heeft positief gereageerd.
Morgen, de Dag van de Verpleging,
komt met het draaien van een zon-
dagsdienst bij honderden zieken- en
verpleeghuizen en een aantal grote
manifestaties een voorlopig einde
aan de grote acties voor een betere
CAO in het ziekenhuiswezen. Hier
en daarvolgen nog wat kleine opris-
pingen, maar vanaf eind juni hou-
den de verplegers en verzorgers een
zomerslaap. In september, als een
nieuw kabinet is gevormd, wordt de
draad weer opgepakt.
De acties voor 5 procent loonsver-
hoging in de gezondheidszorg du-
ren nu al bijna zeven weken en van-
wege het demissionaire kabinet
lijkt een oplossing verder weg. dan
ooit.
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Aantrekkelijke kroniek
van concertgebouworkest

AMSTERDAM - Er zijn al heel wat boe-
ken verschenen over het Amsterdamse
Concertgebouworkest en het Concertge-
bouw. Wie echter een zo objectief moge-
lijk overzicht van de wederwaardigheden
betreffende zowel het gebouw als het or-
kest wil krijgen, is voortaan aangewezen
op de twee delen omvattende 'Historie en
kroniek van het Concertgebouw en het
Concertgebouworkest', die nu compleet
beschikbaar is en uitgegeven door de Wal-
burg Pers te Zutphen. Wat deze uitgave zo
aantrekkelijk maakt, is de bij uitstek hel-
dere en bevattelijke schrijfstijl. Voorts is
de tekst zeer royaal voorzien van illustra-
tiemateriaal, variërende van foto's tot aan-
plakbiljetten, van brieven tot onderdelen
van programma-boekjes. Dit alles breekt
de tekst van de onderscheiden hoofdstuk-
ken, die op hun beurt weer zijn doorspekt
met tussenkoppen. Kortom, wie het boek
even terzijde wil leggen, kan op onver-
schillig welk moment dan ook de draad
gemakkelijk weer oppakken.

De eigenlijke kroniek is een verhaal apart.
Die is samengesteld door Nico Steffen. Hij
heeft zich gelukkig niet beperkt tot het

vermelden van alle eerste uitvoeringen
door het Concertgebouworkest (daaron-
der een aanzienlijk aantal wereldpremiè-
res), maar ook een volledig overzicht ge-
geven van alle gastdirigenten, die er voor
het ensemble hebben gestaan. Hierdoor
wordt de lezer meer dan ooit tevoren in
staat gesteld, om zich een gedegen beeld
te vormen van het artistieke beleid, dat
het - thans Koninklijk gedoopte - Con-
certgebouworkest in klank heeft beli-
chaamd. Wie de kroniek van Steffen op de
voet volgt en de tekst van de lopende
hoofdstukken daarbij nauwgezet in het
oog houdt, krijgt voldoende materiaal
voorgeschoteld om zelf conclusies te trek-
ken.
Opvallend is dat de (journalistieke) bena-
dering van het onderwerp door alle

auteurs bijzonder intelligent is. Deze is
nooit provocerend maar wel voldoende
'onderhuids' en prikkelendom de lezer tot
nadenken te stemmen. Als men bij voor-
beeld het door Luc van Hasselt aan het
eeuwfeest en het afscheid van Haitink ge-
wijde hoofdstuk leest, wordt precies dui-
delijk hoe de relatie tussen de dirigent en
de artistieke directeur H.J. van Royen
was. Dit zonder dat er openlijk 'partij'
wordt gekozen ten gunste of ten nadele
van de één of de ander. Zij echter, die goed
door de regels heenlezen en bovendien de
in het hoofdstuk aangehaalde citaten uit
bestuursstukken en kranteninterviews
nemen voor wat ze zijn, krijgen een bij-
kans perfecte reconstructie van de feiten,
zoals deze zich hebben voorgedaan.
Het voert natuurlijk veel te ver om alle

hoofdstukken hier zelfs maar te noemen.
De in het eerste deel opgenomen bijdrage
van Pauline Micheels - die een doctoraal-
scriptie schreefover de Nederlandse sym-
fonie-orkesten gedurende de Tweede We-
reldoorlog - over het orkest in de jaren'40-
-45, heeft, al dan niet opzettelijk bedoeld,
bij vlagen de allure van een psychologi-
sche studie van het fenomeen Willem
Mengelberg, wiens houding tijdens de
Duitse bezettingstijd uitvoerig wordt be-
licht.

Het tweede deel is niet alleen voorzien van
een uitgebreid register, maar tevens van
een aantal bijlagen. Daaronder ook een
opsomming van de wereldpremières, die
het Concertgebouworkest te beurt vielen.
Opvallend daarin is het geringe aandeel
van buitenlandse toonaangevende com-
ponisten. Behalve Richard Strauss ('Ein
Heldenleben'), Casella en Lutoslawski
('Mi Parti') treft men voornamelijk Neder-
landse namen aan. Daarnaast heeft Wil-
lem Mengelberg ook eigen werk met 'zijn'
orkest ten gehore gebracht. Een feit dat
minder bekend is dan algemeen wordt
verondersteld.

Samenwerking Cultureel Centrum en Toneelacademie

Toppers in academie-theater
I&IAASTRICHT - De Maastrichtse schouwburg beschikt niet
óver een kleine theaterzaal. Om de kleine podiaprodukies toch
éen kans te geven, zocht het cultureel centrum contact met de
toneelacademie. In het kader van die samenwerking werden
fciaandag- en dinsdagavond in het academie-theater twee pro-
flukties gebracht. Het Nationaal toneel trad op met 'Wat
fcnaagt', Theatergroep Suver Nuver met 'Gleon'.

Een vloedgolf van woorden over-
spoelde maandagavond het pu-
bliek. Ze bevatten allerlei aspecten
van het leven, maar niet in een zoda-
nige samenhang dat ze echt konden
boeien of ontroeren. De titel vertel-
de al dat geen openheid van zaken
te verwachten was. 'Twee raadselrij-
men, die samen een antwoord vor-
men dat bij nader inzien is zoekge-
raakt.

" Martine Bijl, zaterdag in
Heerlen.

Imponerend
Het improvisatie-programma 'Wat
knaagt', door het Nationaal Toneel,
is samengesteld naar het gedicht
'Raadselrijmen', van Fritzi Harmsen
van Beek, fragmenten uit de we-
reldliteratuur, dagbladen en dag-
boeken. Dat klinkt imponerend, in-
gewikkeld, en in die geest werden
de teksten ook gerealiseerd door de
acteurs Jacqueline Blom, Marie
Louise Stheins en Leopold Witte, in
de regie van Albert Lubbers. Het
had er de schijn van dat er gelachen
moest worden, maar daarvoor kreeg
de toeschouwer-luisteraar nauwe-
lijks kans. Zodra men dóór had wat
er te lachen viel, zij het cynisch,
werd de tekst alweer overrompeld
door nieuwe,woordentoevoer.

Zang en muziek deden de interesse
af en toe opleven, maar voor derest
spoelden de teksten over ons heen
zonder snaren te doen trillen. Van
de acteurs werd duidelijk dat ze met
het medium toneel vertrouwd zijn
en dat de moeilijkheidsgraad in het
acteerproces, het omspringen met
ongemakkelijke teksten, voor hen
een uitdaging was. De nasmaak
voor ons was echter als van een ex-
clusief diner, dat niet de honger
heeft kunnen stillen.

Genieten
Theatergroep Suver-Nuver, win-
naar van de Mimeprijs 1988, trad in
de toneelacademie op met 'Gleon'.

De acteurs Peer van den Berg, Henk
Zwart en Dette Glashouwer, die
voor het idee tekenden, lieten' de
toeschouwers dinsdagavond genie-
ten van een bijzonder staaltje van
theaterkunst. Met een minimum
aan woorden en een maximum aan
uitdrukkingsvormen maakten ze
een wereld duidelijk. De inhoud:
wilskracht, inzicht, vertrouwen, zijn
de pijlers waarop drie jonge mensen
een nieuw bestaan proberen te bou-
wen. Er spelen ook herinneringen
mee. Heen en weer getrokken tus-

sen saamhorigheid en jalouzie, stor-
ten ze zich bij vlagen in handge-
meen, tonen ze uitingen van verlan-
gen en tederheid, van verwachting
en vreugde. Naast subtiele, minie-
me gebaren, werd ook geruik ge-
maakt van grovere uitdrukkings-
middelen om agressie aan te tonen.
Er wordt met huisraad gegooid, er
worden schijngevechten geleverd.
Plotseling gaat de acrobatie over in
wiegende en felle dansritmen. Een
bewegingsspel dat de aandacht van
begin tot einde fixeert.

Spanning
Sterke beheersing kenmerkte de
kracht van het spel. De langdurige
stilte, waarmee het stuk inzet, roept
reeds spanning op, alle bewegingen
worden tot in de finesses getimed
en afgewerkt. Het is een prestatie
om bijna uitsluitend met lichaam-
staal op heldere wijze aan gedach-
ten en gevoelens uiting te geven. Er
zat duidelijk groei in het bijna woor-
deloze verhaal, waarvan het tempo
langzaam werd opgevoerd en ook
he temperament zich steeds sterker
ontlaadde. Boeiend en amusant,
werkelijk een topper.

Vandaag treedt Adelheid Roosen op
in het academie-theater met haar,
reeds uitverkochte, solo-voorstel-
ling 'Van kop tot teen te trillen.

mya maasin de theaters
HEERLEN - Vanavond danst in de
Heerlense stadsschouwburg Truus
Bronkhorst haar solo-programma
Lood. Morgenavond speelt toneel-
groep Het Vervolg het surealistisch
stuk Victor of de kinderen van de
macht van Roger Vitrac. Martine
Bijl staat zaterdagavond met haar
derde solo-programma op de plan-
ken. Het thema van haar show is de
relatie tussen mannen en vrouwen.
Zondagmiddag om 12.00 uur ver-
zorgt het Maastrichts Salon Orkest
0.1.v. Andre Rieu weer het Moeder-
dagconcert. Opera Forum brengt
tnaandagavond de operette die Fle-
dermausvan Johan Strauss. Woens-
dagavond danstHet Nationaal Bal-
let, begeleid door het Noordhol-
lands Philharmonisch Orkest. Er
v/ordt gedanst op muziek van Tsjai-
kowsky, Philip Glass en Bela Baf-
lok. Alle avondvoorstellingen be-
ginnen om 20.00 uur.

ROERMOND - In de Oranjerie in
Roermond wordt woensdagavond
Ide operette Die Fledermaus uitge-
roerd door Opera Forum. De uit-
voering begint om 20.00 uur.

MAASTRICHT - In de stads-
schouwburg treden vrijdagavond
öe,Geleense cabaretiers Wiebe de
Vries en Emile Rutten op met hun
fcabaret Veer & Vief Euver Tied.
jAanvang 20.00 uur.

Bijzonder recital
in Luikse Opera

LUIK - In het Théatre Royal de
Wallonië heeft op zondag 28 mei
om 17.00 uur een bijzonder reci-
tal plaats. De jonge Belgische
bas-bariton Marcel Vanaud zal
daar, begeleid door de pianiste
Dominique Cornil, een program-
ma presenteren met composities
van Debussy, Ibert, Duparc en
Poulenc.

Marcel Vanaud maakte zijn de-
buut bij de Opéra Royal de Wal-
lonië, aan welk theater hij enkele
jaren verbonden was. Sinsdien
werkt hij als free-lance zanger in
de grote operahuizenvan Europa
en sinds kort ook in de Ver-
enigde Staten. Hij wordt in Luik
begeleid door de jonge pianiste
Dominique Cornil, met wie hij
reeds eerder op succesvolle wijze
samenwerkte.

Kaarten (500 en 200 BFr.) kun-

nen worden gereserveerd bij het
bureau van het Théatre Royal de
Liège, dagelijks van 11.00 tot
18.00 uur, S 0932/41236765.

" Pianiste Dominique Cornil

"De jonge Belgische bas
Marcel Vanaud.

SOL naar I Puritani
MAASTRICHT- Liefhebbers van opera, die zaterdag 20 mei nog niet
bezet zijn, kunnen met de Stichting Opera Limburg naar Bonn. Daar
wordt de opera I Puritani van Bellini uitgevoerd in een bezetting die
er zijn mag. Als solisten treden onder meer op Editha Gruberova, Sal-
vatore Sisichello en Piero Capuccilli. Voor de muzikale begeleiding
zorgt de Philhamonia Hungarica 0.1.v. Michael Gomez-Martinez. De
operabus vertrekt om 17.00 uur uit Heerlen. Reservering is mogelijk
via S 043-615390.

recept
Chocolade

kokospudcling

Benodigdheden voor 6 personen.' 30
g cacaopoeder, % 1 melk, 75 g ge-
raspte kokos, 65 g custardpoeder,
120 g suiker, '/s 1 slagroomen 1 zakje
vanillesuiker.

Schenk de melk in een pan, voeg op
1 el na de gemalen kokos toe en

breng aan de kook. Laat de kokos
op laag vuur 10 minuten in de melk
trekken. Zeef de melk daarna boven
een andere pan. Meng in een kom
het cacaopoeder, de custardpoeder
en de suiker.Roer er met een scheut
van de gekookte melk een papje
van. Breng de rest van de melk aan
de kook. Neem de pan van het vuur
en schenk er al roerend beetje bij
beetje het cacaopapje bij. Zet de pan
terug op het vuur en breng de in-

houd al roerend aan de kook. Laat
de vla al kloppend 3-4 minuten
zachtjes doorkoken. Spoel een pud-
dingvorm om met koud water.
Schenk er de pudding in en laat
deze afkoelen en opstijven. Stort
pudding op natgemaakt bord. Klop
slagroom stijf met vanillesuiker en
spuit toefjes rond de pudding.
Strooi achtergehouden kokos over
de pudding. . .hub meijer

kunst en cultuu
redactie: jos frusa

Cursus kamermuziek
op conservatorium

MAASTRICHT - Het Maas-
trichts conservatorium zal van
oktober 1989 tot april 1990 een
cursus twintigste eeuwse kamer-
muziek gaan geven. Deze cursus
is bedoeld voor conservatorium-
studenten (alle instrumentalis-
ten, vocalisten en dirigenten) in
de laatste fase van hun opleiding,
afgestudeerden en andere geïn-
tereseerden met vergelijkbaar
niveau. Hij wordt afgesloten met
een eindproject op 3, 4 en 5 april
1990, gewijd aan werk van Henri
Pousseur.

Tijdens de cursus, die 22 weken
zal duren, worden kamermuzie-
kensembles in verschillende sa-
menstelling geformeerd. De ge-
kozen stukken zullen een zo re-
presentatief mogelijk beeld ge-
ven van de kamermuziek van

deze eeuw. Tijdens de cursus i
een gedeelte van de ingestudet
de werken tijdens openbare ccl
eerten in samenwerking met i
stichting INTRO worden gepil
senteerd.

De cursus wordt gegeven do{
Hay Beurskens, Tonie Ehlen. Rr
né Gulikers, Harry SparnaaJ
Robert Szreder en Lieuwe VÜ
ser. Het eindproject staat ond^
leiding van Henri Pousseur ze\
Naast inschrijving als cursist ka
ook als toehoorder voor de hd
cursus of delen daarvan wordfl
ingeschreven.

Meer informatie kan worden i'
gewonnen bij de heren J. Slat
gen en H. van der Eisen op W
Maastrichts conservatorium
S 043-299830).

verder in...
MAASTRICHT - In het Loss
Theater, Achter de Barakken te
Maastricht, presenteert de stu-
dentenvereniging Alles is dra-
ma, vanavond en morgenavond,
de theaterproduktie Als indruk-
ken in rul zand. Aanvang 20.30
uur. Donderdag om 22.15 uur
treedt er de swingende vrouwen-
band La Louche op. De voorstel-
ling Een bijt bij nacht door
Stichting Blunt Eindhoven
staat hier zaterdagavond om
20.30 uur op het programma.

VAALS - In de Hervormde Kerk,
Kerkstraat 45 te Vaals, wordt za-
terdagavond om 20.00 uur een or-,
gelconcert gegeven door de
Amerikaanse organist professor
D. Witt-Wasson.

AMSTERDAM/LUIK - De Lim-
burgse Opera Vereniging orga-
niseert weer enkele busreizen:
zondag 14 mei naar Amsterdam
waar een bezoek aan de opera Si-
mon Boccanegra op het pro-
gramma staat en vrijdag 19 mei
naar Luik voor De Notenkraker,
een ballet Van Tsjaikowsky. Be-
langstellenden kunnen zich aan-
melden bij LOV-secretaris An-
dré van Hees, Heuvelstraat 13,
Meers-Elsloo, S 04490-33182.

Literaire avon
in de Hanenh

GELEEN - De Limburgse sè
versvereniging 'Vrienden van*
schrijven' houdt vrijdag 19 mei
literaire avond in cultureel cent»1
De Hanenhof in Geleen. Op *avond, die wordt georganiseer!
het kader van 'de culturele f
maand', zal een vijftal Limbul
schrijvers voorlezen uit eigen w
Betty Goossens-Janssen, Antoij
Joode, Rita Roukens, JanSaldel
Hay Swinkels. Tevens wordt en
open podium gehouden, wafl
iedereen kan voordragen uit ei
werk. Voor de muzikale omlijs]
zorgt het Venlose kwartet 'NeU
4.
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Passtoors
naar huis

ifHANNESBURG - Hélène Pas-|°rs, die in 1986 in Zuid-Afrika
cP^ns hoogverraad werd veroor-
'.,J? tot tien jaar gevangenisstraf,
K 6'steravond om 20 uur op een
t»egtuig richting Europa gezet. Het

S'sche ministerie van Buiten-
lase Zaken zei dat zij in de loop
r donderdag in Brussel zal arrive-f- De Belgisch-Nederlandse Pas-yors werd in 1985 samen met haar
Iman, Klaas de Jonge, opgepakt
Tjoat zij leden of aanhangers zou-fn zijn van de anti-apartheidsorga-
Batie ANC.

Alcoholgebruik
in kazernes

Wordt aangepakt
pEN HAAG-Het al-
coholgebruik in de
Kazernes moet wor-den teruggedrongen,
"at blijkt uit een
br«ef van luitenant-
generaal Wilmink,aan de landmacht-
commandanten. In
?en notitie die de
wtef begeleidt, staat
Qat geweldsinciden-
ten in de krijgs-
macht voor 50 tot 70
docent met alcohol-
misbruik samenhan-gen.
Alcoholproblemen

komen in de Ko-
ninklijke Land-
macht niet méér,
maar ook niet min-
der voor dan daar-
buiten. In Nederland
is het alcoholgebruik
van 1960 tot 1980
meer dan verdrie-
voudigd en de laat-
ste jaren op een hoog
niveau gebleven.
Naar schatting heeft
5 a 6 procent van de
bevolking drankpro-
blemen. Ook binnen
het leger moet een
alcoholmatigingsbe-

leid*worden gevoerd,
zo schrijftWilmink.

Commandanten en
andere leidingge-
venden in de land-
macht dienen zich
bewust te zyn van
hun 'voorbeeld-
functie. 'Alcoholge-
bruik mag niet wor-
den gepropageerd of
aangemoedigd.

Volgens het interne
schrijven wordt het
alcoholgebruik in de
landmacht in de
hand gewerkt door
de ruime beschik-
baarheid ervan tegen
lage prijzen, de grote
acceptatievan het al-
coholgebruik in het
leger, het gemis aan
huiselijke gezellig-
heid en de beperkte
privacy door de
groepshuisvesting
van militairen.

Getuigenis ex-rijkswachter bevestigd

Bewering over coup
wordt onderzocht

BRUSSEL - De Belgische mi-
nister van Binnenlandse Zaken
Louis Tobback wil een grondig
onderzoek naar de verklaringen
van een gepensioneerde topman
van de rijkswacht. Luitenant-ko-
lonel Vernaillen zei voor een par-
lementaire enquêtecommissie
dat Belgische officieren in het
begin van de jaren tachtig een
staatsgreep hebben beraamd.

De man die Vernaillen deze in-
formatie had verstrekt was eind
1985 een van de vele slachtoffers
bij de bloedige en nooit opgehel-
derde overvallen van de Bende
van Nijvel. „Deze zaak moet nu
maar eens tot op het bot worden
uitgebeend, waarbij namen en
concrete feiten op tafel moeten

komen," aldus Tobback gisteren
op de Belgische televisie. Als mi-
nister van Binnenlandse Zaken
is hij verantwoordelijk voor de
rijkswacht.

De socialistiche bewindsman zei
niet hoe en door wie de beschul-
digingen moeten worden onder-

zocht. Naar verluidt zullen de
verklaringen van Vernaillenvan-
daag of morgen aan de orde ko-
men in het wekelijkse kabinets-
overleg in Brussel.

Hetrelaas van de kolonel, diezelf
na een fraude-affaire op oneer-
volle wijze afscheid moest ne-

men van de dienst, is gisteren
volledig bevestigd door een an-
dere oud-officier van de rijks-
wacht, Francois Raes. Raes legde
bovendien verband tussen een
aantal mysterieuze aanslagen op
rijkswachtfunctionarissen en desmokkel van verdovende midde-
len in partijen bevroren vlees.

Volgens Raes was voormalig pre-
mier en vleesmagnaat Paul Van-
den Boeynants, begin dit jaar
nog slachtoffer van een duistere
ontvoeringsaffaire, direct be-
trokken bij de smokkel. De aan-
slagen, ondermeer opVernaillen
zelf, zouden hebben gediend om
de rijkswachters te intimideren.
De affaire is later inderdaadin de
doofpot beland.

Commissie:
60-pluskaart
in hele EG

BRUSSEL - De Europese Commis-
sie wil dat 60-plussers in de hele EG
van dezelfde voordelen kunnen ge-
nieten. Uiterlijk in 1991 moeten per-
sonen boven de zestig jaarover een
kaart beschikken, waarmee zy in
alle twaalfEG-landen kunnen profi-
teren van kortingen op openbaar
vervoer en culturele evenementen.

Als de EG-landen met het voorstel
instemmen zal de Commissie een
gids samenstellen waarin per land
alle voordelen, kortingen en dien-
sten voor bejaarden worden opge-
somd. Op die manier wordt 'Euro-
pa' dichter bij de burgers gebracht
en wordt de deelname van ouderen
aan het sociale leven bevorderd, al-
dus de Commissie.

Doden in
Panama

PANAMA-STAD - De stemming in
Panama wordt steeds grimmiger
nadat de sterke man van het land,
generaal Manuel Antonio Noriega,
beschuldigd is van grootscheepse
fraude bij de presidentsverkiezin-
gen van zondag. De oproerpolitie
voerde gisterencharges uit en vuur-
de traangasgranaten af om duizen-
den betogers uiteen te jagen. In het
centrum van Panama-Stad kwam
het tot hevige schermutselingen
met de politie toen de betogers op-
positiekandidaat Guillermo Endara
tot de nieuwe president uitriepen.
Daarbij zijn minstens drie doden ge-
vallen, aldus ooggetuigen.

De onrust in Panama neemt toe
sinds de oppositie, de roomskatho-
liekekerk en internationalewaarne-
mers Noriega ervan hebben be-
schuldigd de stembusuitslag te ma-
nipuleren om ervoor te zorgen dat
zijn kandidaat, Carlos Duque, de
nieuwe president wordt.

De VS hebbener bij Noriega op aan-
gedrongen 'de wil van het volk' te
respecteren. Peru en Venezuela
deelden verder mee overleg te heb-
ben gepleegd met de andere La-
tijnsamerikaanse landen van de
Groep van Acht over een gezamen-
lijke actie ter waarborging van een
eerlijke verkiezingsuitslag.

binnen/buitenland
tra ambtenaren moeten uitvoering garanderen

Meer geld gemeenten
voor het milieubeleid

u
■■ Van onze Haagse redactie

RECHT - Gemeenten kunnen in
'°ekomst rekenen op 65 miljoen
°en extra. Dat geld is bestemd
'ambtenaren aan te trekken die. JWtvoering van het gemeentelijk

eJeubeleid moeten waarmaken.,oprnaast krijgen politie en justitie
gulden extra voor de op-

3ii""'ng van milieudelicten. Dezesmemens uit het Nationaal Mi-
JDeleidsplan maakte minister

o(tPels vandaag bekend op het con-
pj's 'Gemeenten en Milieu.

$ toegezegde geld komt boven op
al Wrageregeling die al eerder
£ vastgesteld. Die verzekert ge-
pnten een rijksbijdrage van bijna
.7 biljoen komend jaar, oplopend
eJ*5 miljoen in 1994.
Jjet milieubeleidsplan is voor dePrenten een belangrijke rol weg-
ji?Sd. Zij zullen onder meer in de?2°mst jaarlijksverslag aan de ge-
T*nteraad moeten doen over het'■'eubeleid. Verder krijgen de ge-

meenten vergaande bevoegdheden
om bij het verlenen van vergunnin-
gen milieu-eisen aan bedrijven te
stellen.

Nijpels benadrukte in zijn toe-
spraak, zijn eerste sinds de val van
het kabinet, dat zijn departement
van plan is de komende tijd het mi-
lieubeleid zoveel mogelijk vorm te
geven.

Raad: verplichte taalcursussen en verhuisplicht voor baan

Minderhedenbeleid gekraakt
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid (WRR) velt een vernietigend oordeel over het minderhe-
denbeleid in ons land. Het huidige beleid werkt de vorming
van een 'etnisch-subproletariaat' in de hand, aldus devoorlopi-ge versie van het rapport, dat de WRR in juni presenteert.

Nergens in West-Europa zijn de on-derwijsresultaten van minderheden
zo bedroevend als in ons land. Het-
zelfde geldt volgens de raad voor de
kansen van minderheden op de ar-
beidsmarkt. De WRR vindt dan ook
dat het roer 180 graden om moet.Het beleid moet minder 'zorgzaam'
worden, maar allochtonen meer
kansen bieden op een zelfstandig
bestaan. Daartoe zijn verplichte
taalcursussen onontbeerlijk en mag
ook van buitenlanders worden ver-
langd dat ze verhuizen om een baan
te krijgen.

Ook in het onderwijs bepleit de
WRR drastische veranderingen.
Voor het onderwijs in de eigen taal
en cultuur mogen geen reguliere
lesuren meer worden opgeofferd.
Buitenlandse kinderen die de Ne-
derlandse taal onvoldoende mach-
tig zijn, moeten naar speciale klas-
sen. Pas als ze met goed gevolg een
examen Nederlands hebben afge-
legd, kunnen ze terug naar het ge-
wone basis- of voortgezet onder-
wijs.

Bedrijven moeten plannen opstel-len om het aantal allochtone werk-
nemers te vergroten. Er zou meer
bekendheid gegeven moeten wor-den aan de werving van minderhe-den. Het bedrijfsleven moet samen
met de overheid investeren in ar-
beidsintensieve dienstverlenende
sectoren om allochtonen meer kans
op werk te bieden.

Buitenlanders met een uitkering die
weigeren zich de Nederlandse taal
en cultuur eigen te maken, wacht
een strafkorting. Om de aanwezig-
heid van illegalen terug te dringen,
bepleit de WRR een legitimatie-
plicht. En op het in dienst nemen
van illegalen moeten zwaardere
straffen komen te staan.

Als vluchtelingen uitgenodigd wor-
den, moet eerst bekeken worden of
ze in staat zullen zijn te integreren in
onze samenleving. Asielzoekers
zouden tijdens de toelatingsproce-
dure betaald werk mogen aanvaar-
den. En de arbeidsmigratie van bui-
ten de EG moet fors worden be-
perkt. De WRR verwacht overigens
dat migratie van structurele aard is.
In de toekomst zullen steeds meer
Afrikanen en Oosteuropeanen zich
voorgoed in Nederland vestigen.

Top Baker en
Sjevardnadze

van start
MOSKOU - De ministers van Bui-
tenlandse Zaken van de Sovjetunie
en de VS zijn gisterenin Moskou be-
gonnen aan hun eerste uitvoerige
besprekingen. VS-minister Baker
kwam gisteren in Moskou aan voor
een tweedaags bezoek. Het is het
eerste uitgebreide overleg tussen de
VS en deSovjetunie sinds president
George Bush in januariRonald Rea-
gan op. Meteen na het beginvan het
bezoek werden vier werkgroepen
ingesteld. Deze zullen zich respec-

tievelijk bezighouden met de vol
gende onderwerpen: wapenbeheer
sing, regionale conflicten, mensen
rechten en bilaterale vraagstukken.

Ondanks positieve uitlatingen bij
het begin van het bezoek bleek ook
gisteren dat de dialoog tussen de
nieuwe Amerikaanse regering en
Moskou maar stroef op gang komt.
Op een latere persconferentie ver-
klaarde Sovjet- woordvoerder Gera-
simov datBaker en zijn collega Sje-
vardnadze na de eerste dag nog
maar op éénpunt overeenstemming
hadden bereikt. De twee ministers
kwamen overeen dat de Start-on-
derhandelingen over vermindering
van de strategische kernwapens op
12 of 19 juni zullen worden hervat.
De onderhandelingsronde die dan
begint, zal zes weken duren.

Ito premier
van Japan

SINGAPORE - Ex-minister van
Buitenlandse Zaken, Masayoshi Ito,
zal waarschijnlijk nog voor het eind
van deze week, premier Noboru Ta-
keshita opvolgen, zo meldden giste-
ren Japanse kranten.
Ito ging akkoord met zijn kandida-tuur, nadat de vier andere facties
binnen de Liberale Democratische
partij hem hadden verzekerd, dat
hij de vrije hand zou krijgen bij de
samenstelling van zijn regering.
Ito is de enige kandidaat van de
LDP voor de opvolging van Takes-
hita, die aftreedt in verband met een
omkoopschandaal.

punt uit
Beroep

Minister Brinkman (WVC) wil
volgende week een dringend
beroep op de Tweede Kamer
doen om alsnog de door hem
voorgestelde wijziging van de
Wet op de Bejaardenoorden te
behandelen en in te stemmen
met de uitbreiding van de op-
vangcapaciteit voor asielzoe-
kers. Omdat het kabinet demis-
sionair is, weigert het parle-
ment controversiële zaken te
behandelen. Daardoor dreigen
de provincies 62 miljoen gul-
den voor de bejaardenoorden
mis te lopen en ontstaan ernsti-
ge problemen bij de opvang
van asielzoekers.

Spaarplicht
De regering van Zweden heeft
voorgesteld om vanaf septem-
ber dit jaar tot en met decem-
ber 1990 een spaarplicht in te
stellen. Gisteren verklaarde
premier Ingyar Carlsson dat de
maatregel, die geldt voor perso-
nen en bedrijven, is bedoeld
om de economie af te koelen.
Het zou de bedoeling zijn dat
een bedrag dat vier procent van
de inkomstenbelasting vormt
op een rekening wordt gezet.

Scholen
Minister Deetman (Onderwijs)
zal de kleine scholen niet ver-
der aanpakken. In zijn begro-
ting voor 1990 zal de demissio-
naire bewindsman geen nieu-
we voorstellen doen voor be-
zuinigingen op de kleine scho-
len.

Doden
In de Libanese hoofdstad Bei-
roet werden gisteren opnieuw
zware gevechten geleverd.
Hierbij vielen minstens 16 do-
denen 100 gewonden. Daarmee
is het aantal doden en gewon-
den sinds vorige week zaterdag
op meer dan 78 respectievelijk
400 gekomen. Vorige week laai-
de de strijd tussen de christelij-
ke troepen en de pro-syrische
milities weer op.

Tunnel
De regering van Zwitserland
heeft gisteren besloten een
tweede tunnel aan te leggen
door de St. Gotthard. De tunnel
is het hoofdonderdeel van een
project van 7,6 miljoen Zwitser-
se frank (9,7 miljard gulden) dat
ten doel heeft de transportrou-
tes tussen het noorden en het
zuiden van Europa te verbete-
ren.

Stakingen
Het stakingscomité dat de
kompels van de vier kopermij-
nen in het zuidwesten van Po-
len vertegenwoordigt, heeft
gisteren de loonvoorstellenvan
de mijndirectie aanvaard. De
directie heeft een loonsverho-
ging met 30 procent voorge-
steld, met een premie van 30
procent als de produktiequo-
ta's worden gehaald.

Ontslag
De Noordierse vliegtuigbou-
wer Short Brothers Ltd. heeft
gisteren aangekondigd 700
mensen te zullen ontslaan van-
wege de zware bedrijfsverlie-
zen. De onderneming, die nu
nog eigendom is van de staat,
zal worden geprivatiseerd.

Arrestatie
De vorige directeurvan Imhau-
sen Chemie, het Westduitse be-
drijf dat betrokken was bij het
schandaal rond de bouw van
een omstreden chemische fa-
briek in Libië, is gisteren gear-
resteerd. Een woordvoerder
van het openbaar ministerie zei
dat Jurgen Hippenstiel-Imhau-
sen in Bochum (Noordrijn-
Westfalen) in hechtenis zit om-
dat hij ervan verdacht wordt
exportwetten te hebben over-
treden. Daarnaast zou de vroe-
gere directeur 'als bemiddelaar'
hebben geholpen bij de plan-
ning en de bouw van een che-
mische fabriek in Rabta, Libië.

Levenslang
Drie openbare aanklagers heb-
ben levenslang geëist tegen 20
linkse Argentijnse guerrilla-
strijders die in januari een ka-
zerne van het leger overvielen.
Bij de er op volgende strijd
kwamen 39 mensen om het le-
ven en raakten bijna 100 perso-
nen gewond.

Fusie
De belangen van de NCRV en
de KRO zullen in de toekomst
dermate gelijk lopen dat een fu-
sie tussen de twee omroepen in
hetverschiet ligt. Dat stelde mr
A. Duyser, algemeen directeur
van de NCRV, gisteren in het
NCRV-radioporgramma 'De
verdieping.

Overleden
Het oud-lid van de Raad van
State dr J.R. Stellinga is giste-
ren in Den Haag op 82-jarige
leeftijd overleden.

" De Poolse vakbondsleider Lech Walesa heeft gewaar-
schuwd voor al te groot optimisme over de kansen van
Solidariteit bij de parlementsverkiezingen die volgende
maand in Polen worden gehouden. De kandidaten zijn
„amateurs, geen professionals", zei Walesa gisteren tij-
dens een persconferentie in Straatsburg. Hij had zojuist
in het gebouw van het Europees parlement de prijs voor
de mensenrechten ontvangen van de Raad van Europa,
een samenwerkingsverband van 23 Westeuropese landen
(foto). Walesa zei dat het een succes zou zijn als Solidari-
teit 20 procent van de 460 zetels in de Sejm (de Poolse
TweedeKamer) zou behalen en 70 van de 100 zetels in de
Senaat.

(ADVERTENTIE)
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ARISTONA 37 KE1022 37CM
DRAAGBARE KLEURENTELEVISIE keuze. Kompleet met draadloze af-

; MET AFSTANDSBEDIENING standsbediening. In zwarte uitvoering.
i Portable monitorlook kleurentelevisie Afm. (bxhxd): 37x34x37 cm.
} met een 37 cm beeldbuis, met een OUDE VOGELZANGPRIJS 699,-
I 34 cm effektief beeldscherm, 40x voor- VOGELZANGPRIJS

OF F 40,- E%CIC|
PER MAAND WWW

BK m^^Smmm^~~~ lelelehsf

JVC AV-S 250 Wf
STEREO KLEUREN TV beeldbuis van
63 cm (59 cm effektief). Stereo geluid V|deo Status Memory, zichtbaar
middels 2-weg systeem van 2x15 Watt °P beeld, waarmee voor verschillende
en surround mogelijkheid van 4 luid- Dronnen voorkeurinstellingen voor
sprekers. Synthesizer tuner met S- en kleur, kontrast, etc. in een geheugen
hyperband met geheugen voor 48 kunnen worden opgeslagen,
voorkeurzenders. VOGELZANGPRIJS

OF F65 1 QQQPER MAAND JfcWWW
IT?n Nieuw sharp

AKAI VS 26 VIDEORECORDER3 ËB^^^^^^W
Opvolger van de zeer goed geteste
AKAI VS 22. VHS videorecorder met SHARPVCA-501 VIDEORECORDER
62 voorkeurzenders, timer 8 program- Perfekt stilstaand beeld en regelbare
ma's in 4 weken, Quick Response, uit- slowmotion, 2 snelheden dus 8 uur
gebreide index search (9x), beeld voor opnamen mogelijk op 1 tape, timer
beeld weergave, slowmotion, stilstaand met 4 programma's in 14 dagen, 32
beeld, quick finder, auto rewind, auto voorkeurzenders, diverse zoekmoge-
play, auto eject, quicktimer. Interactive lijkheden. Inklusief draadloze afstands-
Monitor System (gebruiksaanwijzing bediening,
en programmering op het beeld-
scherm). Beeldscherpteregeling. Digi- OUDE VOGELZANGPRIJS 1299,-
-taal display. VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

998 1099
fc v m jrjgioAi^—j* Award winnaar

m" BE B^P'v

IH VR 3968 VPS DIGICONTROL Super VPS zorgt ervoor dat de op te
HIFI STEREO VIDEORECORDER nemen uitzending exakt op de band
Zeer mooi vormgegeven VHS videore- komt te staan, ook al begint hij niet op
corder met strak en eenvoudig front, tijd. S-tuner met 39 voorkeurzenders,
waarachter de nieuwste ASO techniek, stilstaand beeld, kinderslot (elektro-
voor nog betere beeldkwaliteit dan tot ■ nisch), HiFi stereo geluid en taalkeuze,
nog toe mogelijk was met normale 4 uur speelduur voor video en HiFi ge-
VHSrecorders. Ook huurbanden wor- luid(dus als topklasse audiorecorder te
den beter weergegeven. Timer met 6 gebruiken), Scart- en cinch audio-aan-
programma's in 335 dagen die slechts sluitingen. Inklusief draadloze af-
met 2 knoppen ingesteld kan worden, standsbediening. VOGELZANGPRIJS

OFF55 1 RQftPER MAAND A^#WWJ
kenwood f300,-set voordeer, ——~-~-

KENWOOD DP 87 COMPACT DISC KENWOOD KR-AS7R TUNER/
SPELER VERSTERKER MET AFSTANDS-
Digitaal filter mét dubbele oversamp- BEDIENING Schitterende Computer
ling, 10 invoertoetsen, programmeer- Controlled FM/AMtunerversterker met
baar op 20 nummers, fluorescerend een vermogen van 2x55 Wattkontinu
display met muziekkalender waarop af- Quartz-PLL synthesizer tuner met ge-
leesbaar welk nummer speelt en welke heugen voor 20 stations. Ingebouwde
geprogrammeerd zijn, aanduiding voor 5-banden equalizer. Twee video-in-
verstreken/resterende tijd, 3-straals la- gangen met monitor-funktie en aan-
ser, zoek en skip funktie, hoofdtelefoon- sluitingen voor 2xtape en 2 paar spea-
uitgang. Inklusief infrarood afstandsbe- kers. Infrarood afstandsbediening voor
diening voor alle funkties. Uitvoering alle funkties.
zwart. OUDE VOGELZANGPRIJS 1499,-

VOGELZANGPRIJSKOMPLETE SET

OF F 40, 1 IQQPER MAAND A A WW

B't'jllPßfr'T tt|WSÊ

I AKAI CD-A 305 COMPACT DISC plaat, automatisch zoeksysteem, aan-
SPELER MET DRAADLOZE sluiting voor hoofdtelefoon, duidelijk
AFSTANDSBEDIENING digitaal display. Inklusief infrarood af-
Mooie zeer voordelige AKAI CD speler standsbediening. Alleen leverbaar in
met digitale filter met 2-voudige over- zwarte uitvoering,
sampling, 3 straals laseraftasting, pro-
grammering mogelijk van 36 num- OUDE VOGELZANGPRIJS 499,-
-mers, herhaling van 1 nummer of hele VOGELZANGPRIJS

379
* NA WETTELIJKE AANBETALING. RENTE 21.36% EFFEKTIEF TOT

■ F 2.500.- EN BOVEN F 2.500,-17,34% EFFEKTIEF MAK.KREDIET f 5.000.-

Er is nu een
extra reden om

naar een
winkel vol

aanbiedingen
te komen.

Omdat diverse fabrikanten en importeurs op dit dezelfde kwaliteit dus honderden guldens
moment nieuwe modellen HiFi, video en TV's goedkoper. Maar de voorraad is beperkt dus kom
introduceren, heeft Vogelzang plankruimte nodig om snel. Buiten de voorbeelden op deze pagina
deze zoals gewoonlijk als eerste aan ute genoemd, zijn er nog veel meer van deze
presenteren. Daarom zijn er nu veel koopjes te aanbiedingen in onze winkels te vinden. Dus help
halen, omdat Vogelzang de overjarige apparaten Vogelzang de planken leeg te ruimen en bezorg
honderden guldens afprijst. Dezelfde apparaten van uzelf meer luister- en kijkplezier voor minder geld.

Luister, kijk en profiteer nu.
*"**"*" Nieuw JVC setklapper met f 600,- voordeel

PIONEER SIIMIDISET MET PIONEER DC-Z72 VERSTERKER/ IMTFDAim,r., „nm=m=- JVC MIDI W3MIDISET MET W^
DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING DUBBELDECK il2£SiS^^ AFSTANDSBEDIENING
Bestaande uit: Het uitgangsvermogen is 2x33 Watt IÉÖ "Stylistic" Midiset in zware uitvoering,
PIONEER PL-ZB2 PLATENSPELER kontinu 5 ingangen ook voor CD en |'iSJÖ' bestaande uit:
Halfautomatische draaitafel met snaar- video. Ronde motoraangedreen volu- JVC ALE-1 Volautomatische snaar-
aandrijving voor lage rumblewaarden. meknop. Normaal en versneld kopie- 1HWffil r aangedreven platenspeler met MD-
Gelijkstroom servomotor. Bediening ren mogelijk. Relay play. Dolby B ruis- element,
op front buiten de stofkap. Rechte onderdrukking. Automatisch synchroon IlSilralill vc RE-3 Kombinat' e van receiver
toonarm met element. opnemen van CD. Automatische in- en dubbel cassettedeck met een ver-
PIONEER F-Z92 DIGITALE TUNER stelling van opnameniveau en detimer. mogen van 2x40 Watt (DIN). Inge-
Digitale quartz synthesizer tuner met Het geheel kan bediend worden met de bouwde 5-bands SEA equalizer. Quartz
24 voorkeurzenders op FM, MG en handige afstandsbediening. m\^t* m̂m9*w |OCk synthesizer PLLtunerdeel met 16
LG. Automatische fijnafstemming. In- INTER AUDIO/BOSE XL 1000 voorkeurstations en Preset Scan. Dub-
gebouwde schakelklok om sleep-, LUIDSPREKERBOX bel cassettedeck met Dolby Ben auto-
wek- en sluimerfunkties van CD, deck, Door Bose computer ontworpen en reverse. Synchro Compulink draadlo-
tuner en DAT te besturen. geteste luidspreker met een belast- ze IRafstandsbediening.Zwarte uitvoe-

baarheid van 10-80 Watt, 2-weg ring.
Bijpassende CD speler met2 discladen systeem, 4-8 Ohm. OUDE VOGELZANGPRIJS 1599,-
-vanaf 499,- VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

of f4O AQQ IAQ °f"° QQQPER MAAND %*J%J%J m*L mT%J PER MAAND JVV

l*- y-—mm—m^—- OPENINGSTIJDEN: Dl T/M VR. 09.30-18.00UUR. DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00UUR.ZATERDAG VAN 09.30-17.00 UUR. \\|f| 1■* I\ _^#l AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKTAFWIJKINGEN IN DE AFBEELDINGEN. 1rfandttfw**°**""' Ji I 1 ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN \^^==^^^^il uoGELznnc
Daar kun jeniet omheen

„^^ m̂m*m^^ ■^^^*^

8 Vogelzang geeft f 2000,-
-/^m terug voor uw oudeL—.3 —_, Personal Computer
V § (MS-DOS) (mits kompleet
\jp*^ et werkend)

00^ 1x51/4 inch 1,2 Mb diskdrive, Ix2o Mö
TULIP AT COMPACT 2 20 MB harddisk. Toegangstijd 30 ms, paraM
Zeer snelle PC/AT compatible compu- en serieel interface, muisaansluiting,
ter met 640 Kb intern geheugen, 4 DGA videokaart met Hercules en CGA
PC/AT en 1 PC/KT slots, 16bits 80286 mode, flatscreen monochroom moff
microprocessor met een kloksnelheid tor, wordt kompleet geleverd inkt
van 7,15 of 12,5 MHz, enhanced AT MS/DOS 3.30. GW/Basic, MS-win-
style toetsenbord met 101 toetsen, dows, MS-Write en MS-paint.

TULIP AT COMPACT 2 40 MB
40 MB Idem maar dan met een 40 Mb hard
TULIPPRIJS 6490,- diskINRUIL PREMIE -2000,-

AKTIEPRIJS 4490 TULIPPRIJS 5790,'
Alle Tulip prijzen zijn exkl. BTW en gel- INRUILPREMIE -2000 j
dig tot 1 juni 1989. AKTIEPRIJS

3790
II^KS loigital W

JVC XL-C3O AUTORADIO CD kwarts PLL tuner met digitale uitlezing
SPELER ' en beschikt verder over 20 voorkeur-
Met deze kombinatie kunt uop een zenders vooreen gemakkelijke afstem-
voortreffelijke manier genieten van uw ming. Een fader voor voor- en achter-
CD plaatjes in de auto. Het CD casset- luidsprekers als ook gescheiden toon-
tesysteem is niet alleen gemakkelijk regelingen zitten overzichtelijk op het
voor het ladenmaar beschermt ook uw gemakkelijke bedieningspaneel. 2 lij-
CD's tegen beschadigingen en of vuil. nuitgangen zorgen voor deverbindin-
De CD speler heeft een 3-straals laser gen naar versterkers),
met een foutkorrektiesysteem. Het OUDE VOGELZANGPRIJS 1799,-
-radio-ontvangstgedeelte heeft een VOGELZANGPRIJS

999
SOA-PCTA-"--———j—. i P.HJ.UPS^m—.m************

ROADSTAR RC-613 PHILIPS DC 680 AUTORADIO
Autoradio cassettespeler, digitaletuner KOMBINATIE
met FM stereo, MG en LG tuner, uit- Autoradio cassettespeler met PLU
gangsvermogen 15 W, 2 luidspreker- kwarts afstemming, FM stereo, MG en
uitgangen, toonregelaar, balansrege- LG, 16 voorkeurzenders, autostore
laar, loudness. voor 8 zenders, autoreverse cassette
VOGELZANGPRIJS gedeelte, VOGELZANGPRIJS

299 499
<Z>«^H^»R—V

SENNHE|SERHO4O
L; T " Zeer lichte (60 g)dynamische hoofdte-'4r^ /löfifiL---- lefoor,lfre(iüentiebereik22'lBoouHz'

O^BP VOGELZANGPRIJS_ 5§
SAMYO 5 jaar discman

nünl*ril H^Bhh^ml--
SONY D-20 A JUBILEUM MODEL
5 jaar geleden bracht Sony de eerste|l BM^!' Discman op de markt, vandaar dit spe-
ciaal model Discman met de belang

SANYO MGR 84 rijkste zoek- en hefhaalfunkties, inklu-
Stereo walkman met automatic rever- sief shuffle play, duidelijk LCD display,
se, FM stereo en MG radio, 3-band lijnuitgang voor aansluiting op de ste-
grafische equalizer, aansluiting voor reo installatie. Wordt kompleet gele-
-3 V netadapter. Wordt kompleet met verd met lichtnetadapter, line-aansluit-
hoofdtelefoon en ceintuurhouder gele- kabel, draagriem, Discman history
verd. book en stereo hoofdtelefoon.
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

129 ~~449

■ i i i"Bri"f"flW Ulïïm SANTANA"SambaPatP Schitterende
gitaar nummers mixa.: "Europe" en

CD van de week WENDY AND LISA "Samba Paf CD 1 C
'Fruit at the bettorrf DEZE WEEK SLECHTS l&T
Mxia.: "Are you my baby" en hun HITSINGLE V/D WEEK:
nieuwste "Lolly lolly" *5A95 PATTY AND SHIFT jêSS
DEZE WEEK Ot "WonderfulP. DEZE WEEK *T.
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EINDHOVEN: HERMANUS BOEXSTRAAT 22. HEERLEN: AKERSTRAAT 19--WOLFSTRAATII. M. SMEDENSTRAAT^



Prestaties
Sn °^e elf jaren°P Verkeer en

ive rs *aat veel gepresteerd, maarzyn er nog niet. Ondanks de de-aASl°naire status kan er in het
toe an*> no 8 veel gebeuren. Ik
lej -01 U het verkeersveiligheidsbe-
"W *^e insPraakronde voor het
toe sc'lema verkeer en ver_

a r> de technische voorbereiding
3aa k rek;eningrijden, het bereik-
j^neidsplanvoor deRandstad, de

b 0 °rdzeeconferentie, de tunftel-
2ijnw en de stormvloedkering. Wij
rijd °P Verkeer niet in revisie. Wij

Qen met de trein door".

I >"keer is, getuigde ze, een machtig

interessant onderwerp. „U bent ook
begonnen met te dromen van een
carrière als taxichauffeur ofpiloot".

Haar bekering tot het openbaar ver-
voer had haar enthousiasme alleen
maar versterkt. Oh, zeker, ze had
niet zo vroeg als de oppositie voor
de tram gekozen. „Maar bij hen
werd die keuze ingegeven door een
andere filosofie, terwijl ik me heb
laten leiden door denieuwe feiten".

Gedreven: „Mijn bekering kunt U
samenvatten met de vraag: kan ik
mezelf over een paar jaarnog in de
spiegel recht aankijken".

Realiteit
Over al diezakelijke punten had het
debat moeten gaan. Maar de politie-

ke realiteit was na devalvan het ka-
binet een andere. Op verschillende
plaatsen belegden WD-afdelingen
bijeenkomsten waar gepraat werd
over „wat met Ed en mij moet ge-
beuren". Haar conflict met de frac-
tie galmde na in de vraag of er voor
haar nog ruimte was in de WD. In
het weekeinde had ze daarom de
knoop doorgehakt.

„Een ietsie pietsie teleurgesteld,
maar absoluut zonder gevoelens
van rancune" had ze de „strikt per-
soonlijke afweging gemaakt: de dis-
cussie rond mijn persoon is noch
voor de partij, noch voor mijzelf
wenselyk". Partijvoorzitter Ginjaar
had ze 's ochtends op de koffie ge-
nood om hem een brief te geven
waarin haar besluit staat zich terug
te trekken van de kandidatenlijst.

Fractievoorzitter Joris Voorhoeve
had ze daarna gesproken.

Druk
Druk hadden ze niet uitgeoefend:
„Er is mij niets gevraagd of gesug-
gereerd, ik ben niet op een spoor ge-
zet. Voorhoeve vroeg mü zelfs mijn
besluit nogmaals te overwegen.
Maar ik heb afscheid genomen van
de politiek. Ik ben niet verongelijkt,
het is mooi geweest en plezierig. Ik
wil geen hindernis zijn in het func-
tioneren van de party".

Even vertoonde het masker een
klein scheurtje. Weemoed, een lich-
te vorm van ontroering, brak door.
Al die reacties hadden haar even
aan het denken gezet: „Ben jü altijd
even accuraat met wat van je te la-

ten horen". Maar ach, die bloemen
moesten worden gerelativeerd:

„Wie het niet met my eens is, stuurt
geen brandnetels".

’Doodzonde’
Het is „doodzonde", die verdeeld-
heid in de WD. „Tot deechte dood
er op volgt" zal ze lid blijven, maar
uit de politiek vertrekt ze. Zonder

passende betrekking, vooralsnog.'
Haar afscheidswoorden zijn type-j
rend: „ik heb geen idee of ik met ga-'
ren en band langs de deuren zal!
gaan of iets anders ga doen. Dat ik
iets ga doen is zo duidelijk als wat,!
al was het maar om mijn man te ont-;
lasten van een buitengewoon lastige
vrouw die de godganse dag de tuin
aan het wieden is"

Soldaten
De Amerikanen, waaronder defen-
sieminister Cheney hebben weer
eens gedreigd hun troepen uit Euro-
pa terug te trekken als Bonn niet
door de bocht gaat. Zonder nieuwe
kernwapens voor de korte afstand
zouden de 300.000 Amerikaanse sol-
daten in de Bondsrepubliek niet
meer goed beschermd kunnen wor-
den.
Het is een zinloos en al vaak ge-
hoord dreigement, dat desondanks
door de Amerikanen telkens van
stal wordt gehaald als zij iets van de
bondgenoten in Europa gedaan wil-
len krijgen. Maar terugtrekking van
zijn troepen is wel het laatste dat
een Amerikaanse president ooit zal
besluiten.
Het al vaak gehoorde 'No nukes, no
troops' gaat immers uit van het
waanidee dat de Amerikanen hier
voor onze 10l zijn. Niets is minder
waar. Hun aanwezigheid in Europa
is ook een Amerikaans belang. De
verdediging van het Amerikaanse
grondgebied begint namelijk even
goed aan de Elbe.

Sfeer
Zon dreigement leidt in Europa al-
leen maar tot schouderophalen en
vertroebelt de sfeer verder. Boven-
dien vergeet men in Washington dat
het niet alleen om een Amerikaans-
Duits conflict gaat. Bijna de helft
van de zestien NAVO-landen heeft
zich inmiddels achter de Duitsers
opgesteld.

Met dierealiteit zullen de Amerika-
nen ook rekening moeten houden.
Zij kunnen hun opvattingenover de
be- en ontwapening in Europa niet
zomaar opleggen aan een zo grote
groep soevereine staten. Tegelijk

geeft dat feit aan hoe groot de geva-
ren voor het bondgenootschap van
deze ruzie zijn.
Bovendien doen de Amerikanen nu
alsof die Europese bondgenoten
alle kernwapens uit Europa verwij-
derd willen zien. Dat is niet het ge-
val. Op hun bijeenkomst van vorige
maand hebben de ministers van de-
fensie van deNAVO nog nadrukke-
lijk gesteld dat kernwapens nodig
zullen blijven voor de verdediging
van Europa.

" HELMUTKOHL:
...nu onderhandelen...

Toekomst
Zelfs de Duitse regering is niet zo-
maar voor een zogenaamde 'derde
nul-optie', hoewel aanvankelijk die
indruk wel was gewekt. Bonn zegt
een kernwapenvrij Europa ooit in
de verre toekomst niet te willen uit-
sluiten, maar mikt nu op onderhan-
delingen over een vermindering van
het aantal kernwapens.

De NAVO heeft 88 lanceerinrichtin-
gen voor de straks verouderde Lan-
ce-raketten, de Sovjets hebben erzon 1300. Watkan er op tegen zijn te
onderhandelen over een verminde-
ring van dat overwicht, zeker nu
ook Sovjet-leider Gorbatsjov daar-
toe bereid is, zo vraagt men zich in
West-Duitsland af.
Er zullen dantoch raketten overblij-
ven, zij het minderen deSovjetunie
zou zelfs verreweg het grootste offer
moeten brengen. Maar de Amerika-
nen - en niet te vergeten de Britten
en Nederland - voelen daar niets
voor. Van onderhandelen kan pas
sprake zijn na modernisering, zo
zeggen zij.

Overwicht
En dan nog pas nadat in Wenen een
akkoord is bereikt over een forse
vermindering van het conventione-
le overwicht van het Warschaupact
in Europa. Tot die tijd spelen onder-
handelingen de Russen alleen maar
in de kaart, omdat de NAVO dan te
weinig kan stellen tegenover dat
enorme overwicht.

Bovendien zouden de Russen on}
middellijk goede sier gaan maken
met voorstellen om alle kernwapens
Europa uit te krijgen. Een voorste)
dat het in de publieke opinie onge«
twijfeld goed zal doen. De NAVQ
zou dan weer in de rol van hinder*
paal voor het bereiken van ccii
vreedzame wereld gedrukt worden!De Amerikanen hebben geprobeerd
een compromis te slijten volgenj
weik eerst gemoderniseerd zou worj-
den. Vervolgens zou de NAVO cci
groot aantal oude kernwapens vooj-
de korte afstand (kanonnen) wef
doen en dan de Russen vragen dal
gebaar te beantwoorden.Dan zijn efook minder kernwapens in Europa*.

binnen/buitenland

Minister lonkt naar toekomstige werkgevers

Magistraal afscheid
Neelie Smit-Kroes

"an onze parlementsredactie

'£N HAAG - Helemaal al-
zonder souffleurs, voor-

stel" of andere helpers, ver-
leen Neelie Smit-Kroes. 0r de camera's en de micro-, ons. Op een vroege woens-

in perscentrumeüwspoort getuigde ze van«ar bekering tot het openbaar, rv?^ r- Vol overgave, nu het°§ éénmaalkon. Ze etaleerde
*x bestuurlijke capaciteiten■ kennis van verkeers- en mi-

om toe-
instige werkgevers te over-

j Het slot was meesle-urt: ze offerde haar glanzen-, Politieke carrière, om haar
erale partij niet langer teerdelen.

la 7 âs een afscheid zonder weer-
tap .1J die ging sterven, had maan-
'stn lri Honselersdijk de hele WD
rg-p ISvogels') nog de mantel uitge-

su. Nu ze i ze (je zaak gedag.

tos gon met een korte samenvat-
te van wat het beste beschouwd' w°rden als een politiek testa-
H.. t- „Demissionair maar vol
tet <? ■ '"■ gold de laatste week als
tro van minister Neelie Smit-, „es- „Het wordt met de dag er-
ta-U Ze' de 4^_Jarige minister van
ira,, u ren Waterstaat aan het begin,n haar rede.

" Neelie Smit-Kroes, korte
tijd voor haar opstappen als
minister. Verslaggevers om-
ringden Smit-Kroes in de
vroege ochtend van zater-
dag 29 april, nadat het ka-
binetsberaad over definan-
ciering van het Nationaal
Milieuplan zonder resultaat
was afgebroken. Diezelfde
dag nog kwam het kabinet
er wel uit, maar sprak de
VVD-fractie in de Tweede
Kamer het veto uit over de
regeringsplannen. Dat leid-
de tot de val van het kabinet
en uiteindelijk tot het ver-
trek van Smit-Kroes.

Aftocht
Mevrouw Neelie Smit-
Kroes, alles bij elkaar zon
elf jaar in de regering, houdt
het voor gezien. Zeker geen
complete verrassing sinds
Joris Voorhoeve vorige
week de knuppel in het
Haagse hoenderhok wierp.
Vanaf dat moment was de
positie van de minister der-
mate ondermijnd dat haar

aftreden, nu, als een logisch uitvloeisel van die onverkwikkelijke
gebeurtenissen gezien moet worden.
De demissionaire minister van Verkeer die zich in haar loopbaan
heeft doenkennen als een ambitieuze, maar ook als een pedante
persoonlijkheid en die zeker niet altijd bestand was tegen kritiek, is
gestruikeld over de financieringsvoorstellen van het Nationaal Mi-
lieu Beleidsplan, die voor een belangrijk deel haar signatuur droe-
gen. Dit betrof met name de voorgestelde afschaffing van de reis-
kostenaftrek.
Met instemming van het partijbestuur van de WD torpedeerde de
liberale fractie onder aanvoering van Voorhoeve meedogenloos
de voorstellen, tevens het kabinet Lubbers II en impliciet ook het
politieke bestaan van de 'auto-minister'.
Het vertrek van mevrouw Smit duidt wel degelijk op aanzienlijke
meningsverschillen binnen het liberale kamp. Of die nu door haar
aftocht en de handhaving van Ed Nijpels op de kandidatenlijdt van
de VVD uit de weg zijn geruimd, moet nog blijken.
Hoewel de aftredende minister met nadruk verklaart geen rancune
tegen wie ook te koesteren, kon zij niet nalaten op een meeting in
het Zuidhollandse haar liberale fractieleden misprijzend uit te ma-
ken voor struisvogels.
De opwinding binnen deVVD over deze geringschattende kwalifi-
catie van haar politieke geloofsgenoten is begrijpelijk. Op de libe-
ralen rust immers de taak het electoraat duidelijk te maken dat zij
het kabinet 'terecht' naar huis hebben gestuurd. En de tijd dringt.
Zes september spreekt het volk en al op de vijftiende van komende
maand, als Nederland Europees stemt, maar hoofdzakelijk in va-
derlandse termen denkt, valt te vernemen wie waar staat.
Gegeven de omstandigheid dat minister Smit-Kroes onder een niet
geringe liberale aanhang ook een zekere populariteit genoot, kan
haar denigrerende uitsmijter sceptische kiezers ertoe overhalen
zich van de partij af te wenden.

F.S.

Amerikaans dreigement over troepen zinloos

Eenheid NAVO bedreigd
door geschil VS en Bonn

Van onze correspondent

BRUSSEL - De NAVO heeft
in haar 40-jarig bestaan al heel
wat crises tussen de bondge-
noten gekend en verwerkt.
Maar nooit waren die zo be-
dreigend voor deeenheid in de
alliantie als de Amerikaans-
Duitse twist over de moderni-
sering van de kernwapens
voor de korte afstand.
De topconferentie van eind mei in
Brussel wordt geen opgewekte vie-
ring van het achtste lustrum. De re-
geringsleiders zullen de handen al
dichtknijpen als zh' erin slagen een
splijting in de gelederen te voorko-
men. Voorlopig zijn de verwachtin-
gen echter somber gestemd.
Hoofdrolspelers als bondskanselier
Kohl, de Britse premier Thatcheren
de Amerikaanse president Bush rei-
zen op en neer en bellen heel wat af
om standpunten te verduidelijken,
meningen te ventileren of verzoe-
nende woorden te spreken. Maar de
kritiek en de verwijten worden
steeds bitsiger.

Lubbers
Dit lijkt veel op het bemiddelings»
voorstel waarmee Nederland dé
laatste weken de boer is opgegaanj
en dat premier Lubbers aan Kohl»
Thatcher en de Amerikanen heeff
proberen te slijten. Maar voor de
Duitsers is het niet verteerbaar om»
dat er vóór 1995 niet met het Oost-blok onderhandeld zou worden. j
De Duitsers wijzen er niet ten oru
rechte op dat de Amerikanen zelfdestijds voor de kruisraketten ook
onderhandelingen over een nul-op}
tic wilden. Maar niemand verwacht*
te toen dat de Russen daartoe ooi
echt bereid zouden zijn. InmiddelJ
weet men wel beter en nu begin het
Westen terug te krabbelen.
Bovendien is men het er ook iA
Amerikaanse kring niet unaniem
over eens. De vroegere onderminis^
ter van defensie Richard Perle vindt
het zelfs helemaal niet nodig om dè
Lance te moderniseren. Hij vindj
dat de NAVO juist de wapens voor
de zeer korte afstand, zoals kanoni-
nen, moet behouden voor de af-
schrikking.

Voorstellen
Beperking van die kleine wapens is
niet te controleren, meent hij. On-
derhandelingen daaroverzouden ja-
ren gaan duren. De NAVO zou juist
moeten voorstellen dat beide kan-
ten afstand doen van hun raketten
voor de korte afstand, maar dan wel
pas nadat een akkoord in Wenen is
bereikt.
Het enige waarover men het nu eens
is, is dat dit jaargeen besluit over de
modernisering hoeft te vallen. Al
eerder gaven Amerikaanse en NA-
VO-functionarissen toe dat daarmee
tot 1992 kan worden gewacht. Maar
het is duidelijk dat dat voor de Duit-
sers - ook om binnenlands-politieke
redenen - niet genoeg is.
De botte weigering van Washington
en Londen om rekening te houden
met de Duitse bezwaren kan tot hét
uiteenvallen van niet alleen dj?
NAVO maar ook de Duitse regering
leiden. De Amerikanen hebben zich
van de gevolgen van dat laatste ken-
nelijk onvoldoende rekenschap gi-
geven.
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(ADVERTENTIE)

Intelligente spaarders
prefereren

uniekevoorwaarden.
De Meesrente-rekening combineert een Comfortabel sparen. Via uw bank- ofgiro-
opvallend hoge rente met ruime mogelijk- rekening kunt u rechtstreeks bedragen over-
heden om directover uw geld te beschikken. maken naar uw Meesrente-rekening.
6% rente. Het percentage wordt elke U bent welkom. Hieronder vindt u onze
maand vooraf vastgesteld. In mei 1989 niet adressen en telefoonnummers. Belt u even,
minder dan 6%. of komt u langs. Uw Mees- ''^k^-^P'
Hoge vrije opname. U kunt elke maand tot rente-rekening wordt dan direct _W^A
f3.000- opnemen. In de dure december- geopend. Meer informatie? wÈpffi^
maand zelfs tot f6.000,-. De coupon is er goed voor. *f^-'$T
Meer geld nodig? Dan geldt een opzegter- | -— 1, „ , v . I Coupon Informatie voor intelligente %£C lmijn van 24 maanden, bn anders betaalt u , „ , . .' spaarders is welkom op onderstaand adres.
2% opnamekosten over het bedrag boven de Naam.
vrije opname. I Straat |
Onroerend goed. Zonder opzegtermijn of Postcode en woonplaats
opnamekosten kunt U bij aanschaf van on- Kan zonder postzegel worden verzonden aan

roerend goed vrij over het hele tegoed I Bank Mees & Hope nv, Antwoordnummer 2326, |
i i.i i 1 3000 VB Rotterdam. Ibeschikken. | "V£—'

De Meesrente-rekening. Wij durvenelke vergelijkingaan.

BankMees & Hope nv
AMSTERDAM. HERENGRACHT 548.(020! 52741 12 OF 5274662 -ROTTERDAM. COOLSINGEL 91,(OIO) 4016889 "'S GRAVENHAGE, KNEUTERDIJK 11, (070)115918

AMSTERDAM. BUITENVELDERT ASSUMBURG 150.(020)444848 'ARNHEM.VELPERBUITENSINGEL 1.(085)517011 " DELFT.NOORDEINDE 19,(015)607407DORDRECHT. BURG. DERAADTSINGEL 11.(078)112011 " EINDHOVEN. VESTDIJK 21,(040)44415 5 'GRONINGEN.STEENHOUWERSKADE 7, (050) 68 2711
HAARLEM. HOUTPLEIN 40.(021) 115950 " HEERLEN. SCHINKELSTRAAT 5, (045 )711710'SHERTOGENBOSCH. KLEIN LOMBARDJE 2,(071)128644
SCHIEDAM.ORANJESTRAAT 64. 010 4452111 " UTRECHT, JANSKERKHOF 15. 010 117824 "VLAARDINGEN.SCHIEDAMSEWEG 5 1,(010)445 2111
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"En ditkado mag ikvan idekassa-mevrouw gratis!
aan jougeven'/

éÉk?

't Blijft geweldig om te zien... JÊ Aviko Parijse aardappeltjes 149

Moederdag-kado. Maar weet u nog AY&° aardappelschijfjes 149 £

Daarom wil Jan Linders graag'n JêÊÊpS $ W^^^^Ê Cappucino (nieuw) 565 p,

ook gratis'nheerlijke doos Merci Ë jk Nieuw. Mövenpick, heerlijke
bonbonreepjes weg t.w.v. zowat vier J ML roomijstaart "Symphonie"

even'n oogje dicht als de kassa- Jm '; lÉfe 1700 ml 4-Sfrrm ■" F

HfÉte& UB "^H rf""V^"\ Ït^""" J ï'

Calvé vleessauzen g| jl r>ll *' & Mmm Kempenaar voorgebakken 145 '
keuze uit 8 smaken 169 £j r■' ''***'"' '*- WÊÈÈ f stokbrood 200 gram 1. !Fles a 0,25 liter. 18)nu 1. g II l^T* I\'
t. jii P 'ij, Jj m Kempenaar voorgebakken |
Hong Kong/Hawaï/Sombrero. W ÜPer blik 2.09 I \rt ÉÊ WÊÊÊÊÊ m Remia smaaksauzen
Elk tweede HALVE PRIJS = ±* WÈ^* cocktail, knoflook en (nieuw)

t<s> * % groene pepersaus. 250 ml. 1.29 f Atë^wl Maggi sauzen mm . [ui

!*« per zak)e 1.29 PPplËpPt»^ Nu 3 halen 2 betalen! H feÖ Jeco chamPignon- "1 69
B| MM schijfjes glas a3O cl. X«Unox crèmesoepen win fisf

champignon, koninginne of 1 ft raS Duyvis zoute pinda's 169
crème-tomaten. 1 98 Jf ■ 250 gram-^99" nu _L«
4bordenblik=sooml. nu voor _L» I H » *i. v _*_" **ac\Lu Scholiertje /tVSpeciaalaanbevolen: , 1 150 gram2^9"nu Zd«
Tan Linders Pinkster-filetrollade ft
heerlijk gekruid ';

f %^sg^ :&&*, Seven Up Light in blik. r\Cj
en gevuld fsHf^^^^^^''^ ImÉ 0,33 cl. terkennismaking voor: Ux

rsj- ISÉI? s«hEU^S® ■ « ' sinas/lemon/c°la- Per blikje 69

O. wLimW li :r?r,. 6 halen 5 betalen!

Pinkster-filetrollade 1 Campina slagroom "}9B
helekilo nu van i&5tTvoor IXJm W mftt V2liter nu Ld*

OÜ r# Verse, grote witte puntbroodjes 1 79
" W 10 stuks X»

Limousin botermalse 550 Grote Moederdag-slagroom-
kogelbiefstuk 100gram J I taart met verse aardbeien QSU
t- -*. *^en J ±950 gram /"Limousin entrecote /MJ M W ■ r^rn100 gram Zd* V Grote Limburgse vlaai J\^

2-n Jf met 5 soorten vruchten nu O»
3U I _

p^

" I ■ H Verse champignons 199
lAcn bakje ±250 gram ±»

Limousin stootvlees I f I>U 1? H liF r» lü uu j
cfv, lil ■ W " m Prachtige Hollandse tomaten!>OO gram A\J* m h 1 kl i
Friki: geheel ontvettekipfilet Q65 \W. voor J^^«^^fe
Barbecueschaal voor 4 personen. Hl H " -*■" ÉyS^
Bestaande uit: 4 steelkoteletten, IR wÈmÊÊ' wÊSÈÊÊÈtrt'-'*®4 hamburgers, 4 barbecueworstjes en f| Nieuwe aardappelen 599
4blinde vinken, in GRATIS IQ9O ****** % M "J (Alpha's)2V2küo #
doos verpakt. Per schaal !/" ,___ jb^——^—^^^^ ImraHM «MMMüMM* ÊÊËÊmA jMg^w^jpg^

J wv ■ Akties geldig van donderdag 11 mei tot en met

2.
_ I jtfJEß^lß woensdag 17 mei 1989. De vers-akties gelden van

49 pil \ m donderdag 11 mei tot en met zaterdag 13 mei 1989
9 I^lm^J mma LillllL^, & W Deze week vindt U ook het grote

mml im********m*m*m*m*m*m *m*m*m*m*mm *w*w*wmm»*mm**w*m *m*f*m *^*j*m*mm ***mmm*\ 9m*ws*ms ,**miwtmwm*w *%*m*Wa*W***w jan Linders Pinksternieuws in uw brievenbus!
»r 1 , , . *****%^LW Dinsdag a.s. adverteert janLinders met vers-produkten
ïSgSn" Z. 7tAllerbestevoornvriendelijkeprijs w^ffi^,.



Veel werk wordt bij aannemers ondergebracht

Industrie besteedt
meer onderhoud uit

Van onze correspondent

PTTERDAM - De industrie laat steeds meer onderhouds-
rrk aan aannemers over en zet daardoorvoor dat werk steeds
'fider eigen personeel in. Dat zei directeur ir. C. Grooters van
lell Nederland gisteren bij de opening van de vakbeurs In-
Jstrial Maintenance in Ahoy'.

'Bens Grooters wordt nog maar
Procent van het onderhoud door
"ïdustrie zelf verricht. Dat per-

page zal in de toekomst nog da-

' laar 25. Dan zal het onderhoud

van gehele fabrieksonderdelen aan
aannemers worden uitbesteed. Dat
is volgens de Shell-topman vrijwel
onvermijdelijk omdat door nieuwe
technieken en materialen de grens
van de technische mogelijkheden
steeds verder opschuift.Forse stijging

inst Volkswagen
PLFSBURG - De winst van hetfsduitse automobielconcern
fkswagen (VW) is vorig jaar met
r'g procent gestegenvan 598 mil-
'n mark tot 780 miljoen mark.
?e Positieve ontwikkeling heeft
? dit jaar voortgezet. Het resul-
j over het eerste kwartaal ging:l ruim 25 procent omhoog van

'miljoen mark tot 181 miljoen
'rk.

heeft VW gisteren bekendge-
akt bij de presentatie van de cij-
*over 1988.

| °mzet is in het eerste kwartaal
jj. 17,7 procent gegroeid tot 16,1
'Jard mark nadat er over 1988 een
'ging was met negen procent tot
,'8 miljard mark. VW schrijfte gunstige ontwikkeling voor

belangrijk deel toe aan de aan-
rende tendens in de richting
j 1hoogwaardig uitgeruste auto-Jjellen. De dochteronderneming

boekt in Europa uitstekende
en ook het model

,Ssat doet het goed. De omzetgroei
j^t samen met de eerste resulta-

£ van rationaliseringsmaatregelen
"*°rgd voor een flinke winststij-
""B. aldus VW.

Mobiliteit
Grooters stond ook stil bij de ont-
wikkelingen in de petrochemische
industrie. Omdat het streven erop is
gericht om voortaan meerdere in-
stallatiestegelijkertijd stil te leggen,
zal extra flexibiliteit van de werkne-
mers worden gevraagd. Mobiliteit is
daarbij een eerste vereiste. OM dat
te bereiken zal het fileprobleem in
ons land snel moeten worden aan-
gepakt, aldus Grooters.

Beurs
De beurs Industrial Maintenance
duurt tot het einde van deze week.
In totaal laten 280 bedrijven zien
wat voor onderhoudsapparatuur en
kennis over onderhoudswerk zij in
huis hebben. Het gaat daarbij onder
meer om afsluiters, pompen, lasap-
paratuur, pijpleidingen, computers,
steigers, gereedschappen en veilig-
heidstechniek. In Nederland gaat er
per jaar naar schatting 50 miljoen
gulden in onderhoudswerk en reno-
vatie om, ongeveer 13 percent van
het bruto nationaal inkomen.

Speciale
beleningen
’5,2 miljard

- De Nederlandsche
"fik heeft de geldmarkt verruimd
k ' speciale beleningen tot een be--o*B van f5.270,6 miljoen gulden
&B

r de Periocie van 10 tot 16 mei en?en een onveranderde rente van
1 Procent,

chrijvingen tot f75 miljoen zijn
volle toegewezen en inschrijvin-,n van f75 miljoen tot fl5OO mil-n Voor 35 procent.

beurs-overzicht

lusteloos
- De beurs was°ensdag in een lome stem-

>ng. Gebrek aan vraag en ge-
J[*6 aanbod zorgden voor lagere
rJ)zen, waarbij de omzetten be-reiden bleven. In Hoogovens

S^d druk gehandeld (ruimj û-000 stuks of voor f52 mil-
s,en), maar de koers week
g echts enkele dubbeltjes in ne-j^tieve zin af van de vorige slot-

Hoogovens kwam hiermeeel bovenaan de omzetranglijst,v,olgd door Unilever en Ko-ulijke Olie.
i„e transportfondsen lagen flauw
u fle markt. Nedlloyd moest f 5
3 ,Tug naar f405 en Pakhoed liet f
Uo iuiggen °P f 140'50- Interna-
e^-Muller die in verband metj*1 kleine overneming ruim 2
B(:io£ent aan nieuwe aandelen uit-
heft verloor f 1 op f 95.
Vr>° winstnemingen slorpten
jOortsvan NMB f3,60 af opf224.j^inekenraakte f 1,70 kwijt op f

"'.So. Flauw was ook het vaak
ru? turbulente kopieerfonds Océ
rv l i 9 goedkoper werd op f306.
Su andere markten overheer-
rjj; eveneens een zwakke stern-
en met in net algemeen verlie-
Ah Van no°guit enkele guldens.
terHnd' die van Bührmann-Tet-
kre 6en uitnodiginë heeft ge-
Da

gen om te praten over de ex-
g*nsiedrift van BT, was eerst la-
da maar in de loop van de mid-
3of Sfeeg de koers van f 293 tot f°ff3boven dinsdag.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k >.k.
AEGON 102,50 101,80
Ahold 107,20 107,80
Akzo 150,60 149,00
A.B.N. 42,60 42,20
Alrenta 161,00 160,80
Amev 48,80 48,10
Amro-Bank 76,90 e 76,60
Bols 143,50 143,10
Borsumn W. 146,80 146,30
Bührm.Tet 70,90 68.00c
C.S.M.eert 65,30 64,70
Dordtsche P. 254.70 255,00
DSM 131,50 130,80
Elsevier 70,40 69,70
Fokker eert. 41,50 40,20
Gist-Broc. c. 35,90 35,60
Heineken 115,20 113,50
Hoogovens 105,60 105,20
Hunter Dougl. 105,50 105,00
Int.Müller 96,00 95,00
KBB eert. 77,50 d 77,00
KLM 47,00 46,10
Kon.Ned.Pap. 59,40 57,40
Kon. Olie 137,60 136,90
Nat. Nederl. 60,70 60,40
N.M.B. 227,60 224,00
Nedlloyd Gr. 410,50 405,50
Nijv. Cate 99,50 94,00c
Océ-v.d.Gr. 315,00 306,00
Pakhoed Hold. 144,00 140,50
Philips 36,80 36,60
Robeco 105,10 104,30
Rodamco 164,40 164,40
Rolinco 103,70 103,10
Rorento 61,70 61,60
Stork VMF 36,00 34,90
Unilever 135,80 135,00
Ver.Bezit VNU 104.50 102,80
VOC 48,90 47,80
Wessanen 79.00 79,20
Wolt Kluwer 177,50 179,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 45,20 44,50
ACF-Holding 54.20 52,50
Ahrend Gr. c 298.00 301,00
Alg.Bank.Ned 42,10 41,70
Asd Opt. Tr. 24,40 24,10
Asd Rubber 8,40 8.30
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 91,00 89,00
Aut.lnd.R'dam 71,50 7100
BAM-Holding 390,00 385,00
Batenburg 95,00 96,00
Beers 137,00 135.00Begemann 112,00 108,80
Belindo 374,00 374,00
Berkels P. 6,60 f 6.60
Blyd.-Will. 24,20 24,00
BoerDe. Kon. 423,00 424.00de Boer Winkelbedr. 63.00 62,50
Boskalis W. 16,70 16.30
Boskalis pr 13,00 12.90
Braat Bouw 1010.00 1050,00
Burgman-H. 3000,00 3000,00

Calvé-Delftc 906,00 902,00
Calvéprefc 5125,00 5125,00
Center Parcs 77,30 76,00
Centr.Suiker 64,50 64,00
ChamotteUnie 12,60 12,30
Chamotte div.B9 12,00 11,80
Cindu-Key 111,70 111,50
Claimindo 363,00 360,00
Cred.LßN 81,20 80,10
Crown v.G.c 119.00 113,00
Desseaux 212,00 209,00
Dordtsche pr. 250,00 252,00
Dorp-Groep 52,70 52,70
Econosto 245,00 242,00
EMBA 134,50 134,50
Enraf-N.c. 48,50 47,50
Eriks hold. 373,50 371,00
Frans Maas c. 70,00 68,50
Furness 129,50 130,00
Gamma Holding 80,00 79,00
Gamma pref 6,30 6,10
Getronics 26,10 25,90
Geveke 40.70 39,00
Giessen-de N. 245,00 245,00
Goudsmit Ed. 260,00 260,00
Grasso'sKon. 91,00 d 90,00
Grolsch 127,00 121,50 dGTI-Holding 186,00 185,00
Hagemeyer 90,30 90,00
H.B.G. 213,50 213,00
HCS Techn 16,20 16,30
Hein Hold 97,30 96.00
Hoek's Mach. 187,00 186,00
Holdoh Hout 768,00 765,00
Holec 29,30 28,70
H.A.L.Tr. b 1610,00 1610,00
Holl.Am.Line 1615,00 1615,00
Heineken Hld 97,30 96,00
Holl.Sea S. 1,50 1,46
Holl. Kloos 418,00 415,00
Hoop en Co 13,10 13,00
Hunter D.pr. 5,60 5,70
ICA Holding 18,00 18 20
IGB Holding 57,50 57,00
IHC Caland 30,40 29,20
Industr. My 194,00 d 192,00
Ing.Bur.Kondor 562,00 562,00
Kas-Ass. 43,70 43,20
Kempen Holding 14,80 14,50
Kiene's Suik. 1290.00 1290,00
KBB 78,60 d 77,80
Kon.Sphinx 100,20 99,70
Koppelpoort H. 278.00 278,00
Krasnapolsky 165,00 165,00
Landré&Gl. 56,00 55,10
Macintosh 50,50 50,00
Maxwell Petr. 690.00 690,00
Medicopharma 77,50 77,50
Melia Int. 7,10 a 6.90 a
MHVAmsterdam 24,00 23,90
MoearaEnim 1160,00 1160.00
M.Enim 08-cert 15150,00 15100,00
Moolenen Co 30,50 30.70
Mulder Bosk. 50.50 50.50
Multihouse 11,50 11.50
Mynbouwk. W. 456,50 456,00
Naeff 225,00
NAGRON 48,30 47,80

NIB 543,00 548.00
NBM-Amstelland 19,30 19,00
NEDAP 302,00 301,50
NKF Hold.cert. 352,00 348,50
Ned.Part.Mü 38,80 38,40
Ned.Spnngst. 9750,00 9750,00
Norit 789,00 793,00
Nutricia 234.00 226,50
Omnium Europe 17.70 17.70
Orco Bank e. 83,00 85,90
OTRA 660,00 660,00
Palthe 136,00 136,00
Polynorm 98,30 98,30
Porcel. Fles 136,00 136,00
Ravast 57,80 57,50
Reesink 66,00 65.20
Riva 54.50 54,00
Riva (eert.) 53,00 53,00
Samas Groep 71,00 69,00
Sanders Beh. 107.50 106,50
Sarakreek 30,60 30.20
Schuitema 1550.00b1625.00
Schuttersv. 126,00 126.00
Smit Intern. 38,80 37,50
Stßankierse. 28,80 28,60
Stad Rotterdam 154,50 153.00
TelegraafDe 497,00 495,50
TextTwenthe 250,00 249,00
Tulip Comp. 64,10 62,80
Tw.Kabel Hold 155,00 153,70
Übbink 111,00 113,50
Union Fiets. 16,50 16,45
Ver.Glasfabr. 287,50 289,00
Verto 74,50 74,00
Volker Stev. 66,20 64,80 d
Volmae Softw. 65,70 65,00
Vredestein 18,10 17,90
VRG-Groep 64,00 62,80
Wegener Tyl 212,00 212,50
West Invest 30.00 30,00
Wolters Kluwer 177,50 178,00
Wyers 53,10 55,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,90 36,90
ABN Aand.f. 71.20 71,20
ABN Beleg.f. 54,50 54,20
ALBEFO 52,50 52,50
Aldollar BF $ 20.90 20,90
Alg.Fondsenb. 231.50 231.00
Alliance Fd 10.80 10.90
Amba 44,80 44,80
America Fund 297,00 294,00
Amro A.in F. 92,20 92,30
Amro Neth.F. 74,00 73,40
Amro Eur.F. 68,60 68,10
Amvabel 98,20 98.50
AsianTigersFd 62,90 62,70
Bemco Austr. 61,50 61,40
Berendaal 111,30 110,00
Bever Belegg. 26,10 26.00
BOGAMIJ 111,00 111,00
Buizerdlaan 41.50 41,50
Delta Llovd 40.20 40,00
DPAm. Gr.F. 23.30 23.40
Dp Energy.Res. 34,10 34,10
Eng-H0U.8.T.1 10,60 10,60

EMFrentefonds 71,90 71,80
Eunnvestd) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,40 6,40
EurGrFund 56,90 56,90
Hend.Eur.GrF. 186,50 186.00
Henderson Spint 76,50 76.50
Holland Fund 70,40 69,50
Holl.Obl.Fonds 120,00 120,00
Holl.Pac.F. 111,30 111,70
Interbonds 563,00 563,00
lnterefT.soo 38,80 f 38,60
Intereff.WaiT. 296.00 295,80
JapanFund 48,00 46,50
MXInt.Vent. 63,70 62.00
Nat.Res.Fund 1415,00 1410,00
NMB Dutch Fund 36,70 36,30
NMB Oblig.F. 36,50 36,40
NMB Rente F. 102,40 102,40
NMB Vast Goed 39,60 39,60
Obam, Belegg. 204,50 204,30
OAMFRentef. 14,80 14,50
Orcur.Ned.p. 49,10 49,00
PacProp.Sec.f. 51,50 51,55
Prosp.lnt.High.lnc. 9,70 9,70
Rabo Obl.inv.f. 75,20 75,10
Rabo Obl.div.f. 50,30 50,20
Rentalent Bel. 1353,00 1351,70
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 105,00 108,50 e
Sci/Tech 18,20 18,20
Technology F. 16,20 16,30
Tokyo Pac. H. 269,50 269,50
Trans Eur.F. 74,40 74,10
Transpac.F. 585,00 590,00
Uni-lnvest 116,00 116,00
Unico Inv.F. 82,50 82,50
Unifonds 28,30 28,10
Vast Ned 118,20 118,30
Venture F.N. 42,00 41,50
VIB NV 85,30 85,30
WBO Int. 77,20 77,00
WereldhaveNV 204,50 205,00

Buitenlandse obligaties
B:,A EEGB4U) 102,50 102.50
3/2 EngWarL 37,10 36.10
9/t EIB 65 99,00 99.00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 32,00 32,00
Amer. Brands 66.30 66.70
Amer. Expres 31.70 31.30
Am.Tel.fc Tel. 33,90 33.90
Ameritech 55.00 55,60
Amprovest Cap. 118,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 28,75 29,10
Atl. Richf. 90,00 89,00
BAT Industr. 5,40 5,40
BellAtlantic 81,30 81,20
BcllCanEnterpr 36,70 36,70
Bell Res.Adlr I.ole 1,02
Bell South 45,00 45,20
BET Public 2,55
Bethl. Steel 22,00 22,10

Boeing Comp. 75,50 75,50
Chevron Corp. 53,75
Chrysler 23,10 23.20Citicorp. 29.50 28,80
Colgate-Palm. 49.50 49,30Comm. Edison 33,75 33,80
Comp.Gen.El. 418,00 415,00
Control Data 19.80 19,75
Dai-IchiYen 3390.00 3380,00
Dow Chemical 91,80 91,50
Du Pont 108.50Eastman Kodak 43.50 43,30
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 249,00 249,00
Exxon Corp. 41,80 d 41.80
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 25,00
Ford Motor 46,10 46,00
Gen. Electric 47,60 47,20
Gen. Motors 39,50 39,70
Gillette 38,80 38,60
Goodyear 51,50 51,50d
Grace & Co. 32.00
Honeywell 73,75 77,10
Int.Bus.Mach. 109.30 109,80
Intern.Flavor 53,60
Intern. Paper 49,50
ITTCorp. 57,30 56,20
Litton Ind. 79,50 78,70
Lockheed 47,20 46.90
Minnesota Mining 71,50 72,00
Mobil Oil 49,40 49.80
News Corp AusS 12,00 12,40
Nynex 71,50 72.10
Occ.Petr.Corp 26,80 26,80
Pae. Telesis 38,50 38,20
P.& O. ® 7,00
Pepsico 48,80 48,10
Philip Morris C. 127,70 128,50
Phill. Petr. 22.50 22,50
Polaroid 38,70 39,20
Privatb Dkr 293,90 295,60
Quaker Oats 56,00 55,50
RJR Nabisco 85,00
St.Gobin Ffr 596,00 591,00
Saralee 50,50 50,50
Schlumberger 38,30 38,10
SearsRoebuck 44,70 44,20
Sony (yen)
Southw. Bell 48,30 48,00
Suzuki (yen) 915,00 910,00
Tandy Corp. 43.00 42,60
Texaco 54,00 53,40
Texas Instr. 40.00 39.70
TIP Eur. 1,98 1,90
Toshiba Corp. 1280,00 1280.00
Union Carbide 30,00
Union Pacifie 70,80 70,80
Unisys 25,10 24,75
USX Corp 33,60 32,70
US West 64,50 65,00
Warner Lamb. 87.80
Wesünghouse 56.60 56,50
Woolworth 50.50 50.00
Xerox Corp. 64.10 63,70

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 53,00 53,00
Am. Home Prod. 487,00 195,00
ATT Nedam 72,00 72,00
ASARCO Ine. 51,00 56,50
AÜ.Richf. 196,50 195,00
Boeing Corp. 163,00 162,00
Can. Pacifie 40,00 36,70
Chevron Corp. 111,50
Chrysler 48.60 49,00
Citicorp. 61,00 60,20
Colgate-Palm. 106,00 108.00
Control Data 37,50
Dow Chemical 196,50 194,50
Eastman Kodak 91,20 92.00
Exxon Corp. 88,50 89.00
Fluor Corp. 49,00
Gen. Electric 100,50 101,00
Gen. Motors 172,00 173,00
Gillette 82,50 82,00
Goodyear 108,00 109,50
Inco 62,00 62,00
IBM. 231.00 232,00
Int. Flavors 108.00
ITT Corp. 122,00 120,00
Kroger 20,50 21,00
Lockheed 100,00 100,00
Merck & Co. 141,00 141,50
Minn. Min. 150,50 151.00
Pepsi Co. 104.00 103,00
Philip Morris C. 271,00 273,50
PhiU. Petr. 46,70 46.70
Polaroid 75.00 77,00
Procter & G. 204,00
Quaker Oats 107,00 107,00
Schlumberger 79,70 80,00
Sears Roebuck 94,00 94,00
Shell Canada 76,50 75,00
Tandy Corp. 90,00 90,50
Texas Instr. 84,50 84,00
Union Pacifie 150,00 150,50
Unisys Corp 53,00 53,00
USX Corp 71,50 70,50
Varity Corp 4.20
Wesünghouse 122,50 123,00
Woolworth 107,50 107,50
Xerox Corp. 133,00 133,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 555,00 550,00
Dresdner B. 325,00 323,00
Hitachi(soo) 1400.00 1400,00
Hoechst 305,00 305,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7430,00 7410,00
Siemens ' 527,00 529,00

Warrants
Akzo 39,70 38,90
AMRO warr. 1.65 1.65
Bogamij 6,10 5.80
Falcons Sec. 18.60 18.40Honda motor co. 2240,00 2100.00
K.L.M. 85-92 154.50 152.80
Philips 85-89 7,20 7,20

Stßankiers a 1,10 1,10
Stßankiers b 2,85 2,80

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100,00 100,00

Aegon warr 12.50 12.50
10/2ABN 87 98,25 98,25
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 94,75 94,75
10 AmevBs 100,90 100,00
HAmevB6 96,50 96,50
14'/4AmroB7 97,40 97,60
13Amro-BankB2 100,50 100,50
lO'/z Amro 86 97,75 97,75
10 Amro 87 96,25 96.25
5^4 Amro 86 99,00 99,00
Amro Bank wr 22,10 21,00
Amrozw 86 67,60 67,05
9BMH ecu 85-92 99,50 99,50
7BMH 87 95,00 95,00
lO'/iEEG-ecu 84 100,25 100,25
g^EIB-ecu 85 101,50 101,50
12'AHIAirLF 91.50 92.25
12N1B(B) 85-90 101,50 101.50
11V4NGU83 100,00 100,25
10NGU 83 99,50 99,50
2'/< NMB86 83,70 83,70
NMB warrants 64.50 63.00
83/. Phil. 86 94.75 94,50
63/4 Phil.B3 95,25 95,30
11 Rabo 83 101,00 101,00
9Rabo 85 100,50 100,50
7Rabo 84 104,50 102.00
12/4Unil. 99,00 99,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 6.00 5,50
Bredero eert. 4.00 4.00
11Bredero 3.20 3,10

Breev. aand. 12,00 12.50
Breev. eert. 11,50 12,50
LTVCorp. 2,10 2,10
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 1,40 1,40
V/a RSV 69 92,00 92,00 a
Parallelmarkt
Alanheri 20,40 20,40
Berghuizer 70,40 69,00
Besouw Van c. 49,50 49,50
CBI Barin Oce. yen 1650,00
Comm.Obl.F.l 99,40
Comm.Obl.F.2 99,40
Comm.Obl.F.3 99,60
De Drie Electr. 27.90 28.10
Dico Intern. 122,00 122,00
DOCdata 36,10 36,00
Geld.Pap.c. 97.00 b 97,50
Gouda Vuurv e 90,20 90.50
Groenendijk 34,90 34.70
Grontmij e. 150,00 144.00
Hes Beheer 289,00 290,00
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 4,90 4,60

Motheek Gr 30,00 28.40
Interview Eur. 8,20 8.10
Inv. Mij Ned. 61.50 62.50 b
KLM Kleding 33.10 32,00 a
Kuehne+Heitz 33,30 34,00
LCI Comp.Gr. 41,00 41,20
Melle 262.00 261,00
Nedschroef 112.50 107.00
NewaysElec. 11.00 11,00
NOG Bel.fonds 29,80
Pie Med. 11,90 11,80
Poolgarant 10,30 10,25
Simac Tech. 17,80 17.50
Text Lite 7,20 7,00
Verkade Kon. 247,00 245.00
Weweler 106,20 101.00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn p jul 45,00 1213 2.50 3,00akzo c jul 150.00 392 6,10 5,00a
d/n e scp 215.00 1791 4,50 4,25
d/fl c scp 220.00 1535 2,60 2.10d'fl e dcc 210.00 290 8.50 8.30d'fl c mrt 215.00 290 6.70 b 6.50d'fl c mrt 220,00 1003 4.80 4.50a
d/fl e mrt 225,00 1010 3.80 a 3.30
d'fl p dcc 210,00 300 5,70 5,80
d/fl p mrt 215,00 302 9,60 a 10,40
dsm c jul 120,00 309 13.80 13.40
els p jul 70,00 300 2,80 a 2,40
coc c mei 290,00 580 6,50 a 4,60coc e mei 295,00 277 3.50 2.30coc c mei 300,00 601 1.80 1.10coc p mei 290,00 467 1,70 2,50
coc p mei 295,00 261 3.80 a 5,00
coc p jun 290.00 372 4.60 5,50
goud p nov 380,00 670 11,00 10,50
gist p jul 35.00 769 1.20 1.40hoog e jul 85,00 321 20,50 20.20
hoog c jul 90.00 807 15.50 15.50hoog c jul 95,00 752 11,10 10,60
hoog e jul 100.00 860 8.00 7,50
hoog e jul 105,00 547 5,60 5,30
hoog c jul 110,00 422 3,80 3.40ahoog e okt 100,00 306 11,40 a 11.20
hoog e okt 110,00 338 7,30 7.00bhoog p jul 100.00 383 4,60 4.20
kim e jul 50.00 375 1.10 0,90
kim e 091 40.00 288 11.60 11.30
knp e jul 60.00 292 3,10 2.20nlh p aug 97,50 500 I,ooa 0.50
natn e jul 60.00 456 3.10 b 2.70
natn p jul 60.00 407 1.30 1,60
phil e jul 40.00 485 0.90 0.80olie c jul 115,00 598 22.30 2210olie e jul 120.00 525 17.50 a 17.50olie e jul 125,00 563 12.40 12.10olie c jul 140.00 438 2,30 a 2,00
olie c okt 130,00 1718 8.80 7,80
olie c okt 140.00 1040 4.00 3.50
olie e 091 105.00 1331 33.30 32.90
olie e 092 135.00 1023 17.70 17.00
olie p 091 105.00 1033 4.50 4.70
olie p 092 135.00 1315 16.90 17.00

lunil c jul 130.00 432 8,00 7,80
voc e jul 45.00 401 5.50 4,70
voc c jul 50,00 286 2,90 2,30

Jongencel wacht
met overneming
Holdoh-houtunie

COEVORDEN/SIT-
TARD - De houthandel
Jongencel Holding, die
een bod in het vooruit-
zicht had gesteld op de
op de beurs genoteerde
branchegenoot Holdoh-
Houtunie, wil nog geen
uitsluitsel geven over
een eventuele overne-
ming. Jongencel, met on-
dermeer een vestiging in
Sittard, wil meer duide-
lijkheid omtrent een on-
langs tegen Holdoh-
Houtunie aangespannen
juridische procedure
over onroerend goed.

Beide ondernemingen
stelden gisteren te ver-
wachten dat tenminste
twee maanden zullen

verstrijken voordat uit-
sluitsel wordt gegeven.
Jongencel stelde op 19
april een bod te willen
uitbrengen van f745 per
aandeel. De onderhande-
lingen waren toen zo ver
gevorderd dat naar ver-
wachting overeenstem-
ming tussen de onderne-
mingen zou worden be-
reikt. Holdoh en Jonge-

neel verwachtten toen
binnen vier weken met
nadere mededelingen te
zullen komen. Jongencel
verbond aan het uitbren-
gen van een bod de voor-
waarde, dat een bedrrjfs-
onderzoek positief zou
gaan verlopen.

Jongencel, onderdeel
van het Amerikaanse

concern Universal Leaf
Tobacco Company, telt
625 personeelsleden en
haalt een omzet van een
kleine f 400 miljoen per
jaar. Holdph telt 268
werknemers en is goed
voor een jaaromzet van
een kleine fBO miljoen.
De inzet van de juridi-
sche procedure is een
schadeclaim van f5mil-
joen, die een projectont-
wikkelaar heeft inge-
diend en die betrekking
heeft op een vestiging
van Holdoh Houtunie in
het centrum van Sneek.
De zaak is in behande-
ling bij de rechtbank in
Leeuwarden, aldus een
woordvoerder van Hol-
doh Houtunie.

economie

Personeelstekort
in metalektro

'OETERMEER - Meer dan de
[elft van de ondernemingen in'e metaal-, de elektronika- en de
'lektrotechnische industrie (me-
alektro) verwacht dit jaar meer
'ersoneel in dienst te nemen.
-estig procent daarvan voorziet
'chter problemen met de vervul-

de van de vacatures, door het
,r>tbreken van gekwalificeerde
kandidaten.■^at blijkt uit onderzoek van de
Werkgeversorganisatie FME, dat
Woensdag is gepubliceerd in het
[ME-blad Metalektro Profiel.
"e bedrijven denken de komen-

de jaren meer aan om-, her- en
bijscholing van zittende en nieu-
we medewerkers te moeten
doen. De personeelstoename
speelt meer in de kleine onderne-
mingen (minder dan 100 werkne-

mers) dan in de grote (meer dan
250).
In de metaalbedrijven bestaat
vooral vraag naar produktieper-
soneel. De elektrotechnische in-
dustrie heeft meer behoefte aan

(midden)kader en hoger tech-
nisch personeel.
Het onderzoek is in delen van het
land uitgevoerd, maar de FME
verwacht niet dat het beeld lan-
delijkafwijkt. Volgend jaarmoet
geheel Nederland in kaart zijn
gebracht.

Als eerste grote bedrijfstak is de
metalektro dan in staat nauw-
keurig aan te geven waar knel-
punten zitten tussen vraag en
aanbod. Tevens ontstaat dan de
mogelijkheid de opleidingsrich-
ting van medewerkers te sturen.

Om peperdure overname te financieren
RJR Nabisco verkoopt

Europese belangen
LONDEN - Het Amerikaanse ta-
bak- en levensmiddelenconcern
RJR Nabisco heeft besloten tot het
afstoten van vijfEuropese dochter-
bedrijven in de levensmiddelensec-
tor met een gezamenlijke jaaromzet
van 1,2 miljard dollar, zo is dinsdag
bekendgemaakt in Londen. De op-
brengst van deze desinvestering is
bedoeld voor gedeeltelijke financie-
ring van de overneming van RJR
door Kohlberg Kravis Roberts
(KKR) voor het recordbedrag van
24,9 miljard dollar.
Bij de ondernemingen die worden
verkocht gaat het om de Britse
koekjesbelangen van Nabisco (met
onder meer de merken Huntley en
Palmer), de Britse activiteiten van
de fabrikanten van crisps Walkers
en Smiths, Belin in Frankrijk en het
Italiaanse bedrijf Saiwa. Deze acti-
viteiten leverden vorig jaar een
winst voor belastingen op van 137
miljoen dollar en vertegenwoordi-
gen vijftien procent van de interna-
tionale levensmiddelenbelaneen
van Nabisco. De opdracht voor de
verkoop van de bedrijven is gege-

ven aan de banken Samuel Monta-
gu and Co en Morgan Stanley Inter-
national.
De overnemingsspecialist KKR
werd eind vorig jaar eigenaar van
RJR Nabisco via een „leveraged
buy-out". Daarbij komt het overgro-
te deel van de financiering van ge-
leend geld in de vorm van ,junk
bonds", obligaties met een hoge
rente en een hoog risico. Dat KKR
onderdelen van RJR zou afstoten
om de financiële lasten te verlichten
was meteen al verwacht. Het is de
bedoeling de schuld via desinveste-
ringen met in totaal 5,5 miljard dol-
lar te verminderen.

AH wint
van Unigro

Van onze correspondent

UTRECHT - De Utrechtse levens-
middelengroothandel Unigro heeft
de rechtszaak tegen zijn concurrent
Schuitema en het Zaandamse con-
cern Ahold (Albert Heijn) verloren.
Volgens de president van de
Utrechtse rechtbank is de onder-
handse aandelentransactie tussen
Schuitema en Ahold, waardoor
Schuitema door Albert Heijn kon
worden ingelijfd, rechtsgeldig. Uni-
gro gaat van de uitspraak in beroep
bij het Amsterdamse Hof.

Mr J. Smit, de advocaatvan Unigro,
toonde zich 'uiterst teleurgesteld.
„Wij blijven ervan overtuigd dat het
doorsluizenvan de 110.000 aandelen
(die Unigro in Schuitema bezat)
naar Ahold indruist tegen elk
rechtsgevoel. De uitspraak is niet al-
leen een klap voor óns, maar ook
voor het Nederlandse bedrijfsle-
ven"".

Enkele jaren geleden daagde Uni-
gro Ahold ook al voor de rechter.
Toen ging het om de overname van
een supermarkt. „Wij verloren de
zaak in eerste instantie, maar het
Amsterdamse Hof gaf ons later toch
gelijk. Dat geeft vertrouwen", aldus
Smit. Bij Schuitema heerst tevre-
denheid over het vonnis.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver oplö-05-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.920-/26.420-,
vorige ’ 25.840-/ 26.340 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.020, vorige ’ 27.940 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 355-/ 425 vorige

’ 350/ 420; bewerkt verkoop ’ 470 la-
ten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2.09 2,21
Brits pond 3.45 3,70
Can. dollar 1.75 1,87
Duitse mark(lOO) 110.65 114,65
lers pond 2.87 3.12
Austr. dollar 1,64 1,76
Jap. yen (10.000) 156.75 161.75
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) 124,75 129.25
Zweedse kr. (100) 31.85 34.35
Noorse kr. (100) 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27.50 30,00
Oost.schill.(lOO) 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 2.14825-15075
Brits pond 3,5855-5905
Duitse mark 112,695-745
Franse franc 33.350-33.400
Belg. franc 5,3825-3875
Zwits. franc 127,225-275
Japanse yen 159,84-159,94
Ital. lire 15,445-495
Zweedse kroon 33,295-33,345
Deense kroon 28.920-28.970
Noorse kroon 31,175-31.225
Canad. dollar 1,81475-81725
Oost. schill 16,0230-0330
lers pond 3.0090-0190
Spaanse pes 1.8110-8210
Gr. drachme 1.2750-3750
Austr.dollar 1.6975-7075
Hongk.dollar 27.60-27.85
Nieuwz.dollar 1.3325-3425
Antill.gulden 1,1900-2200
Surin. gulden 1.1900-2300
Saudische rial 57,20-57.45
Ecu gulden 2.3450-3500

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 189.10 187,70
id excl.kon.olie 182,90 181,20
internationals 189,00 187,90
lokale ondernem. 191,40 189,40
id financieel 136,40 135,40
id niet-financ. 245,70 242,70
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 239,30 237,50
id excl.kon.olie 223,40 221,50
internationals 245,90 244,50
lokale ondernem. 232,00 229,80
id financieel 172,30 171,10
id niet-financ. 289,40 286,40
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 181,60 179,10
internation 186,30 185.20
lokaal 180,70 178,10
fin.instell 143,30 142,00
alg. banken 140,90 139.50verzekering 144.80 143.60niet-financ 192.80 189,70
industrie 181,30 177,90
transp/opsl 233,00 228,50

Philips sluit in
Groningen fabriek
GRONINGEN - Philips wil 500 tot
600 banen schrappen in de vestiging
Groningen en de produktie van
kleine huishoudelijke apparaten
overhevelen naar Hoogeveen. Het
personeel in Groningen is vanmid-
dagom drieuur ingelicht. De onder-
nemingsraad werd gisteren al op de
hoogte gesteld van deze dramati-
sche ontwikkeling. Het is nog niet
bekend voor hoeveel personeelsle-
dener nog werk blijft in Groningen.
De reorganisatieplannen zouden in-
gaan op 1 augustus.

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

Akzo 149,00-149,20(149,00)
Kon Olie 136,40-136,90(136,90)
Philips 36,50-36,60 gl (36,60)
Unilever 135.00-135.40 (135.00)
KLM 46,10 (46,10)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2376.65 1116.11 191.74 910.18Hoogst 2387.83 1119.66 192.92 914.24Laagst 2361.25 1104.79 190.79 903.48
Slot 2374.45 1112.06 191.74 908.72
Winst
verlies + 3.12 - 4.37 - 0.35 - 0.63

" Picasso's
zelfportret
getiteld 'Yo
Picasso' is bij
Sotheby's in
New Vork
verkocht voor
het aardige
sommetje van
f 102 miljoen,
tweemaal
zoveel als
vantevoren
werd
verwacht. Het
is de hoogste
prijs die ooit
voor een
Picasso is
betaald en de
op één na
hoogste prijs
die ooit op een
veiling is
geboden voor
een kunstwerk.
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Als u de schoonheid van moderne
vormgeving weet te waarderen,valt er bij
Primafoon heel wat te genieten. U ziet
bijvoorbeeld aan het toestel hiernaast.

::i^^^^^^^^^^HWH|ÉÉ|fi Het is gemaakt om het oog te strelen. Hu
is door het Museum of Modern Art zelfs
kunstobject verheven.jaap / lliiïiË mfm Toch schuilt er achter dat bekroonde

F’ Finse ontwerp een uiterst praktisch telef'
¥"/ '. 1 A f i 1/~vV J=~ — ■■ - ,„ ■— ■ - - .Mmm m _i_3B toestel. Met een ceneueen voor lü numme

p. -mm**-*—— ? -| m een herhalmgstoets voor het laatst gek: Wi Hl ïW 11nummer en een regelbare zoemer.
'Napels' heet deze schitterende combir
van techniek en vormgeving.

Het toestel is er in een witte, een gi
en een zwarte uitvoering. En het kost f 26I ■■■f- I II I I

éW^m* W^^k. mf^kW mm. mfjmr^m\ l^b *4*^m\\ mf^^. WMmPWÈmwË WL*^m\WmÊm \\Tm*w*****\\Ê\ÊmmWmmm*********¥ m***mE f 1H| I^»7 1/vVvvl IvJ^^l 111 I
■mmh

_______
mmmmM Hf » \ / - 2B _ _ jj 1^ fl _ Ij 1 baJ

BBP SB -:J^«J

De Kirk Plus 10van Alcatel is met zijn op
AW lende vorm een uiterst stijlvol element in e

■^JV mm mM T*mmW\ \^^Lm\ voor nummers, een toets voor herhal
van het laatst gekozen nummer en een uit-
schakelbare zoemer.

Bovendien is het voorzien van een he
praktisch nieuw snufje: u kunt het spreek- re
gedeelte tijdelijk uitschakelen als u tijdens
gesprek privacy wenst om even ruggesprafl
te houden.De prijs van dit toestel: f 207,-.

■HMé^^ 1 '■''■"■■'' --^xSi^B _^m\ $mmWGËtm^&*\\m\*\ateb^ ' - ' WÊ
W W^m*^ f :^;:^fc. a "jm ,^m*^H^mmy ■ iWmt^i>^*^*mm

%. f: v > ■" " $ m\w^^^B^^*W^^*\W^^^^mm

*\mmmm*mm>ww"E' . i . , » " .^^Sm' mi" iii" Hwiwli»MM9«*aa^^

■WÊs£Êï WKKfÊ I modern design is de Beocom van de verm^H
* * t I 1 mtm de Deense Hi-Fi specialist Bang & Olufseiilfl

jj^^^^^^^^^i; KH Maar zoals die afkomst al doet vermoede"
I "^^s\j^»jL^ L^Srn -Igff- .h|jp|r Iwiri^f hij niet alleen in deze reeks van exclusieve!

fepg~3iW \w^ telefoons opgenomen vanwege zijn fraaie öl|
S^K|K 11 werp. Zijn geluid is namelijk minstens zo ü

■fr^PÉUf Hl bijzonder: dankzij de speciaal ontwikkele 1
wÊMM W^^wK mM drukkamer-luidspreker wekt hij al snel de

■AAAAt&tSLAJj HB indruk dat uw gesprekspartner naast u staa |
Kl De Beocom is verder uitgerust met e |
Hf geheugen voor 11 nummers. Hij heeft een é

■ len, bijvoorbeeld met een vooraf dooru
gekozen alarmnummer.

Ook dit toestel heeft een herhalings-
A.1.. s-~*n I toets voor het laatst gekozen nummer».ilu.«ummi. Km ******* mmmmmm* WW w\WmM W

■ p Toon en geluidssterkte van de zoemer kun §
■ui imw^i^^mhimi^miiimJ zelf kiezen door middel van een regelknop

met 8 verschillende standen.
En net als bij de Kirk Plus 10 kunt u b' I

spreekgedeelte tijdelijk uitschakelen als v < I
wenst. De prijs van al dit technisch vernuft |
bedraagt f 266,-.

m Wilt u deze drie staaltjes van heden-
daagse vormgeving in het echt zien, dan m" \
u maar even binnenlopen bij Primafoon in I \

EX3 WmM I^3 uw uurt'want ze Zlïn a^een daar verkrijg"! \W m 'éfmmJÊki A^ Si ,Jk 0 Êkm\w^m I ETA! 'ü I '3aan unt an meteen n°g zon and 4JWK. " M jP^J MP I L*l*J telefoontoestellen bewonderen. Die zijn er 4
vanaf f 98,-. En we adviseren u graag.

Voor meer informatie kunt u gratis Hl
ons bellen. Het nummer is: 06-0402.

/il mt*%— m df.

Voor een telefoon ga jl
HHHH^l^^Hv9mli^Hil^v^H^HHl^HH^^^BlHL ■■■■■j naar Primafoon. I

PRIMAFOON VANPTT TELECOM IS GEVESTIGD IN: HEERLEN, WINKELCENTRUM HET LOON, HOMERUSPASSAGE HA- MAASTRICHT, MUNTSTRAAT 13 - ROERMOND, MUNSTERPLEIN 8A - SITTARD,LIMBRICHTERSTRAAT 20 - VENLO, KLAASSTRAAT 29/31.
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I ik zie jeop het strand._____ ■'■' _
I _ \ . I

_______ ______*_?____ ■ ...

_______ ___HB _____________________ !^%&

I _______ P^^^^^ \

__&_ __i

Eerst even naar Zij voor ditzom_»r<__T __,;_._: i ...l uuzomerseT-shirt inveleoriginele prints. In dekleuren wit,
zwart, emerald, lila, new limeen mango. Uiteraard van 100%katoen. Vanaf f 19,—.De fietsbroek is er

in zwart, lavendel e„ „i,: f 29,-.Wan, zij mag he. zeggen. Bij Zy. PttP
mm

■ WÊ*

OPENINGSTIJDEN; JUWELIERMa 13-18 uur, vwwi^Mfa.ll
Za. 9 -17 uur, Koopavond 9- 21 uur^jg

MAASTRICHT BRUNSSUM MEERSSEN
t Grote Staat 21 Promenade 65 Stationsstraat 1 I
\ijLAanbiedingen gelden t/m 13 mei as. en zolang de voorraad strekt Jf

BI jA^IMIm! \ <jt-V^^ \Cj

Lso^s:t /liw^Ji rtA'AK* 141
■V^^^^^V Rkvl I y/ 'i* -ie A@^^ "^v >^>^% Waai u ook woont in Limbuig, I "^^^ lI ▼ /*■"■ X m*. ’ sik%*4\£^^a.xe j-i;>3y>***—**^ het nauwkeurig opmeten en 1 J^'f'MriAfls _^\ EoQ'aUASl (tfflW VOOt>e,i<OQV<J'''|L deskundig leggen is giatis 1/ \ \

l/f ivfe/e9e^X" /AgegaïÏÏ 8? jaa*°rdt yde laagste prijs dankzif^X. /lcj\

I ’ \ Normaal 179,-. /|r Dick zondermeer nog eens -+fPfxJfc**\A DCS^m" 'Z-J*'J^ \' " \ Nu At 5 guldenper strekkende meter \y* *L«l*f*l l^**** T^Sm'-^jf^i*^^ V" \ W^% f'Jr onder dezeprijs door Is dat een * /kTJI W** ,n\Ae fmijf^^C*»*^ \ \ llw* ’>^"7*ë)3 prijsgarantie V^/opo^o,

|u?§^ /

I Opruiming bij j
van Sloun sittard

prijsvoordeel! *SBm W '■
11 11 ')s?^
"^ SITTARD Industriestraat 23 fejggg,)
\U U/ SITTARD GELEEN ROERMOND VALKENBURG
waarborg (Slaapadviescentrum) Annastraat 19 Minderbroederssingel 33 Reinaldstraat 1

Industriestraat 4 Zwartbroekstraat 20

tnburgs Dagblad



Dit is het bewijs dat u 't voordeligst fotografeert met Dixons. Om te beginnen met de camera van uw keuze.
Bovendien krijgt u f 2.50 korting op ontwikkelen en afdrukken, wanneer u bij Dixons fotorolletjes koopt. U ziet: scherpe foto's beginnen met de scherpe prijzen van Dixonsl

Bij Dixons beginnen scherpe I
foto's met scherpe prijzen,

J| rj fA\f j | \*j\ [*} *X*J I wIÈT4. \ Yi^Amm-A wT* 1* l^a

onder2so: jv 1^ *M WÊi**m*mw*m*w^Q^ H D IxfV MTI CD 4-

£ * nüte^s p^ * ** ■Vmh , ■" <4S2^H ïïtwv AS. ">■ ■ x^fö. '^JS^K ■ .ï -IHtï^ w^* — * — M A ". ..Iffigg .5 $588; 38: Btts'^Ess ■ l/tlW%^ V%

r-nA|» TFA |*jii automatisch. Met een druk op de ontspanknop "^| *iSI IMfl P^V^dllUll I J\J Kil maakt de Prima 4 tot 4 opnamen in eenf\'f\ m
mk HM HP g —-^KÉg jpjr

ZJÉJ^S^ keer. U stelt het aantal in met de keuze #^J^J Uitstekende compactcamera met f3.5-35 mm
ém\ Wë^^rémÈ lÉk schakelaar. De camera doet de rest. #^ ■ objectief, volautomatisch. Wordt o*\ A*\ Am\ Kleinbeeld spiegelreflex camera met f 1.8-50 mm

mM *m»* ## " geleverd met infrarood afstands^ objectief. Ingebouwde belichtingsmeter en sluitertijd
ifail *\i A r I bediening. Breng uzelf in beeld. %*W W m is 1 /100° sec tot 1 sec B-instelling. o*\ mt A

UlympUS Ar I mw M Af ê Compleet met Praktica 321 Aflitser, f LU
jÊ f _^^^MHHgg^. Combitas, draagriem en 2 Dixons X J **|| Jr f"|L w ■ ■ g i^j* p-r 135/24 filmrolletjes. mmHw Af "

JU Hl: £ ff ' ■■■■ ■ \^I VC& I IV*IV* W!’w I
H» HrlS^H '^'C''S- Ipi __ J

wÈr sPie9elreflex camera —
J ' V*WM A^mPm mmammmwr inclusief FD 35-70 mm m**^mÊ*%Jm^m**W-W**^A*****^k^m^mm jjjm mfflÈW

objectief. Programma-automaat Automatisch film- Klimaatvriendelijke camera met f2.8-35 mm | 1 11 ■______
transport zelfontspanner en m tf\o\ objectief, ingebouwde automatische m\o\f\ ' "** ■ ■ li' H SftTfl
draagriem. Complete camera JL^l^E flitser, autofocus. ESP Quick Flash, J^J^J Kffi
voor een scherpe prijs. D# # ? weerbestendig. Wordt geleverd met JTfjf ■ Handige kleinbeeld compactcamera met f4.5-35 mm J| 1mw * * * draagriem en etui. *W Af Af 9 objectief, ingebouwde flitser, scherp vanaf HjM HBP

"
1.20 m. Wordt geleverd met batterijen, mfktf\ ";:

DAn+<w Dr 101 ?daCOl°r G?'d 20° fi'm eP he6ft UXb IntelligerSEnbeeld autofbcus camera met een
""gjj^i reniaX rC JUJ Sjaar garantie. #\J# 38/50 mm tweevoudige lensselectie en macro.

gljjjlgj^jjgj^^^^^^^--^^^^ Intelligente multibeam autofocus,■ AA
■ 1^ mmÊk Vlr\Ai\j C "iftH Ml*^ automatische belichtingsregelmq tUUJ !it* A I 3_ JUÜ HU ,nkL batterijen Kodak GA JJJU

Compactcamera met f4.5-35 mm objectief, inge- . M^^^^^^^^^f!^^^^^^ I jfl jSj|j|jp-~~ ||g

onderbelichtingssignaal. Wordt X ■iT ii meter altijd scherp) en ingebouwde| De snelle compacte ingebouwde kleinbeeldcamera Él
geleverd met Fujicolor. Super HR film. MM mw Af ê flltser Automatlsch filmtransport. I \M\M m met een f4.5-35 mm objectief, ingebouwde flitser. j ]- ¥^T^3T*l’T| automatisch filmtransport. Scherp vanaf 1.20 m. =^i^*^"f3rTmT^svW^^i^A»ij
O ii. t t ||T T~^ l"" r\- ■üM^^-' -^^^«^rfc Gold film en heeft 5 jaar garantie. ■ UÉlSiAss^^^^S BiÉBJMaSS^^^L^
. r 1 1 -'I*l*^' SS BF*! I#%S£m Gemakkelijke compactcamera voor ■ h

KOOpt Zit nu een Waardezegel a 111117 moeder, met f4.0-35 mm objectief. I IJ
rafdr 2ÏÏeTingop°ntwikkelCT JB^ »m9U Minolta AF DL ÏSjSSS*Ss?s?iEü 13/7
j Kleinbeeld empactcamera met

rTWiWm,WÊ3LW CA^ItM/» "%■'■ 2 brandpuntinstellingen: 35 mm m* mh, é*m* M

_
M C^C OTAj^^^K : rOtOlllmSnU 'groothoek enSOmm standaard. Tflfj LanOn CUb ÖSU

dffis Zom*^m^m+*V&*t^6fé4(6i& %%&w

mÊf'm^wÊmß VOOKnPIKJPI* SS Autofocus, automatische belichting. #^ ■ JjL- --!jB

p9PK jfcftMjji^ 36 opnamen 22.95 zoom objectief. ■ ■ # # "
■ ■■■■■■■■ ü^H OITiP^H tf^lCöl^tAanbiedingen zijn geldig zolang devoorraad strekt HiV^H^HHi^^HB^HII^HHMHHBHHi %^l ■ ■ V^^l^N^l V Heerien Promenade 41.045-713826
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Herencolberts Black denim Damespakjes ■ ■—^■■^■^■^ÉT^» "..-{■ ;.i
in vele kleuren en dessins fantasiepantalons 2-delig, maten 34 t/m 44 HER LPVMI^Ï P jU ï*
eae 129.50 ---39.75 r 9OO 59.50 TEXTIEL J^MESpeciaal voor moeder 1 gigantisch groot in kwaliteit en lage prijzen.

PARKEREN

M"7C QAA HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond EN KOFFIE. / U - Tafelkleed rond Of Viertkant geen 1 3.90 nu 5J ■ «JU SinARD, BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond GRATIS! ■ "' . I HASSELT (B), GENKERSTEENWEG 245, tel. 09-3211212686. Zondag geopend

a

f. _
Ilt Hl! M F^llfc kTjViÉI '(/Ü HTÉÉI KSV B^All wm\ \ mmf±fk\w, \m EJ'SJ LJI lit 'Q

k ***'**% wotè^ÉOOw skïst I'lLl^lClV WWV.II II ICIdl p>PP9*Pi^B J ~^~S|k i L *"\ 'ï"^'^! ' j'J^^ StelP"—,-iwu-ji mmiL —» *\\^Ol»\ iir^iß^l Keuze uit een enorm mm, -^J^l, ÉÉ^Hh^ lp 1» iuißfÖ|iKjl|l|-iWl^n^P^L/ji

rhe Award Album tflfljflß Hendrix. ike&Tma ' Hollandse Hits **"*& f
,
rf*gÉ if^HfJl MsBPsS!&lf3

!5 Superhitsvan o.a. Beroemde koren en Proficiat concert- B'm sïrowT thema's P^^S R^]!^^ BlEP!wl li
'eed'wood mac, George Dubbelalbum met o.a. Werken van Brahms- * Romantiek &

sprookjes liedies BSmSiIÉÉi I ISisJftLa^J BSIJ'chael, Pasadena's, Arr Pro Musica, Reinata Beethoven - Mozart - SfeermuzieK en verhalen van mWmWWmWmm m**WmY*\ Ü&B sS^ft^t Jl 6KX.9QIlfNoise&Torn Jones,Bon Heemskerk, Kamper Bruch en Wagner. o.a. Nini Rosso, oa Heidi alleenop "^^^P li fIITP g^jfcji WJÊ B mm^*%2£*m£MA%ovi.lnxs,W. Houston, Mannenkoor en Urker Solisten en dirigenten: Gheorghe Zamfir, de wereld ... HB mm^^Tintrt \'Va- 1/1 OC mannenkoor./> OC. itzhak Perlman, Murray Fausto Papetti, Dikkertie Dap en Waren de goden 's Werelds beste WLW^Mt^B^NUt^M'CD's JT.7J 2-LP3&^fJ jf»jfJ Perahia.Haitink, Harnon- Lovesongs, gitaar, Roodkapje astronauten surfer - een must m
*é court en Chailly. Digitaal Hammond en piano. y ' Een schitterende voor elke surffan
W W opgenomen. Speelduur * Swing & Jazz ,

i^===^....
documentairenaar het Een spectaculaire Bericht Uit ÓP 29 WPrpldOOrlOP

WJÊÊ Wk óOmmuten. D QC O.a.Louis ffIHffIÉJÉEBIBi,, boek van Erich van videofilmmet CIUUUI lUg
msSÊt Wm, niifff h| LP *J»y*J Armstrong cienn .P"j SPm paniken. Een archeo- adembenemende 50 Jaar geleden viel Nazi-Duitsland Polen binnen. Ter■k _ Miller en Billie liSÈgggg Mm logische speurtocht beelden van wereld- 1 u-ju 1- rv

w mimtm m Holida^ iSi^^SSMI naar onverklaarbare tempioenschappen en gelegenheid hiervan presenteert Vroom & Dreesmann
w V^i&m Wk ■■■■vpf^^

*Kiassiek ve^schpseiea Dezefiim traimngenopde^^ een unieke filmdocumentaire van historische waarde.

The^eatestLoveii m Hi F I c°er ertenen wj meuten 39.95 f\ nr speelduur: 22 uur) bevat vele onthutsende beelden en
J°Love songs aiier tijden, w PH mèloSn. i»c^M^^ * 60 mm.^ 19.95 interviews met regerings- en militaire leiders uit die

pi .r ' ~ ~ Human League (o.a. kapelle Dresden Luxe 1P B* ni'mm ui miinimi * «ml mmiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiihiiiM iÊrffll Nederlands 1 1

Mil oH^^^k^Hfl Hl — **«"*ft^#^^^jira > i^^^JPï :'

x^^^ HJ». \.\% wL «B M8s!& bßt iBBy s 3 "*>*w**tTiict '"fflßffi -: - J^xsßsipJ »y/(wwoif,wt BB

Coiiins.w'hamen Collins Paul Simon greatest JHHMlltti|^ ÏIP^B] fc^^^^ TDKVHSI9SHS Sony VHS 195 Philips VHS 240 HG

SBillyyoceanrenoBm0Bm jjunion. QQC Jr'J^^SzSj De waarheid over speelduur 3 uur en Nü 11.95 Nü 13.95
# . . £ j- J^yy ri Glori3 Estct3n & *.- I 1

pprrn is mr»; n ■ ■ ;;,,; vreemde en onbekende _° ° "»

o- i/ a 1 wereld (niet voor euR- luiilcil wWt&M »y,T-*3 -J hS^bl jk
BaCn ßfesGtoria TPPO 't OH TDK TDK AR-60 - 4 pack digekijkers.) Speelduur Een Hifi-stereotape met **&&&*& Wim WWEMefanTPalfen *CC|J «■ Up 1 UIV Totale speelduur ± %o "3Q QC o.a. hits als Can't stay a i^i|

melodieënvan o a -^ aankoop van een sor Wt^ÊÈk.^:^"' -^^ TDK AR~9O - 4 nark « ""' """^^"^■L^-^ — — ; ü $ ?

*Rockeighty 10 uur Nü 24.50 *WÈ ZZlï*mw m. nÊÊ V*m "Emanuelle". met een totale speelduur uitstekend geschikt "
oioht- B&ffl UMI Whtyim^\m*\ Speelduur 110 min. van 3 uur en 20 minuten. voor opnamevane'gni TDKD-90-spack TDK D-90 -10 pack <SB WmW Jf9Ë perdeel^OftC Nü -4"> AC 2 lange speelfilms. Ook verkrijgbaar:
16 Hits o.a.Kim Totale speelduur Totale speelduur IjUJ BI ,/V-Vj IZ-Vj Totale speelduur: MCkoffervoor
Wilde,Europe,Jody muur -jiC QC Isuur WFjMmF +**"*** ,4"/-'

4uur j^k qjf 24cassettes p Qjq

'sjiijl W\lk ~T wTm^} t k>\Al il -] H -n£ "^ t
t a y A I 1 I '-1 Aanbiedingen geldig t/m 20 mei 1989 of zolang de voorraad strekt. B^lm '^tk* \**L
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Echte mannen kunnen zich
ditweekend weer bewijzen.

P«*<« /m*?ÊkM> Chocomelofchocomellight, >. MICIMf TT T 7^— " Pagekeukenrollen, /lOC . , „ ,k. ft^a ||W 3pakiesa O/IC m NIEUWvan ons huismerk fft Oog make-up remover, pak 4 rollen @®<s 658 *f.^O Paturain knoflook, IQQ

'JMJ^EMMIfaiaM c^comel.Pristi&edeelname- Gezich^^^ KRft* 3.99
H^BÖ W^WFm Soom-stroganoff-iacht- flacon 150ml .^ « Mor* pudd.ng met saus, Zongerijpte aardbeien, 9Rnöf IEfIA S,ï;ïS-:& Nachten®©© ;f 3*HJ2L fi^l2s doosso°gram ZSÜ
"* -"**F^fß^P* ofchampignonsaus, QQ SU potje 50 ml #tf o.^o ,l;.i J- |^ ?bekertjesa 125 g i^5X.4L^ Galia meloen, o cfkMet deze Moederdagaanbiedingen zullen ze niet uit de doosje2somi ©© nü Reinigjngsmelk,**©! ene JLMyËSS&W Dobbelman- IJ.QQ perstuk «3.ÜU
keuken zijn wegte slaan. Is't niet om een feestelijk ontbijt op Gerooktepalingfilet, 33 flacon 150 ml éSS 0.90 Moeder mag ditniet lezen! S.frSÏS^S^^plS? De artikelen in deze advertentiekunt u
bed te bereiden, dan staan ze zich daarwel uit te sloven op vacuüm verpakt, -1 jr-7c Nu met z "eeaoeken üR/vnb.

een onvergetelijk diner. Succes, heren. 200 gram <ï©® i^IUJO Rademaker sticks, orange, Nibb-it cocktail of rings, log |] NIEUW Glorix Fris Dieartikel kunt uaiiienUen in w
„ >v . Biefstuk O/in BH fita^ Chocolade/witte Choco- zak 80 gram ®®@© Nü l.fcV J^jSlL^. C,"re")'ler', - -~ winkels waaréén van die cijfers op dedeur

Mokka voor de pnjsvan Perla Mild. f}* Uit dediepvries lOOgram <mm>zm *CiVÓ lmW®S lade of mint©©-1 m* Bij 2 zakken GRATIS bouwplaat* JfflK.flacon7son^l /Q staat Raiamepri^n geidenvan
SU Pizza kaas^omaat ICQ Voge|brood --^ JSBfdoos IOOg I^sl.Oy Maak kans op'n jeugd- , @®®^IMJ donderdag 11 t/m zaterdag 13 me, as. ->

SU Perla Mildkoffie, snelfilter- doos juu gram tö^ ±.%^^/ h j .\.
5 l/+b7 ■-Wfi|^7 encyclopedie. >««JflroS Plantenbakje 'Zolang de voorraad strekt «/

malingvacuüm verpakt, c OQ*^ Slagroom, 1 /IQ onpr,iphnnpn
' _ HV Uit de diepvries: Mora SiilSlk voor moeder, ah servicelijn: £"06-0305# MÈ/Jbundel 2 x 250 gram SG beker 0.25 liter Ui LflfÓ fßn" ' 17C ijW mini mix, 4 verschillende Crokychips, perstukQQC* V , . IMwWt^

s- y. Ou ±*i \j soorten hapjes CQC naturel, paprika, bolognese of ©©^7.^70 tC»L W *mMmr mi^

ffi Delicata pralines, ft* Pinksterfeest- 7QC* TT^T"! * inldoos,36xlBg>^29sU.:7o smokey bacon, lOC -*SÊHÏÏ^r~i3Q TOETSU doos CQC SU brood, 800 gram /.^O Moederdag-tip: zak 200 gram®®©© 449 1.30 Rundergehakt, ,*l^mWy^*mlMÊW **250gram ®®©® £> vruchtenmuffins of Conimex gevulde wadjan, De Jagerzure haring IQC 500 gram 7^55.99 IAAQ §^^^-.ImMJ-vmma
SQ SEKïï^ 025 KSSBSmix l**»»"-**"» j^^Sß^ ki'° -^^"^^r1

S±! aardbeien, kersen, abrikozen, 4 stuks, 260 gram ZK *C.*<.o voor bami en nasi- QQQC* .JL"^ fft Huzaren dooro.a. Rat Sunair, m Varkensfrikandeau, 10QQ k\f\Ê**i^kpruimenbosbessen, sinaasappel, Kips light paté, groenten 54550y.y0 33 salade, » spontin, spa 0 /IjV. kik) a**,* 1&9& l^.yy E^IFItUinvmchtenofbOS-®©®Onn rnnm hnprpn nf npnpr i i-^ Z. , ■ J2bè^*sM baklkilo Nutricia,Koopmans mj
vruchten Dot 450 s Nü^.yy \ ' Tof pp i,- InQ Proset hairspray, ##>I^Slï DaKiKMo Toffifee, caivé, u^ ~~ WAvrucnten,pot4sUg Nu^-.^^ kv,P)el2sgram Nu I.DV met milieuvriendelijk drijfgas, _9 QQ W/s, Honig i^Rggffi^ Hele kip, CQQ %flUit de bedieningsafdeling normaal, sterk of extra sterK JP unoxensorbo. *IJW^ bU kilo a®®® O.^^ J?KhelS>-fles^39s f^^u,^ 229 'sLandsgrootstekruidenierbüjftopdekleintjesleößn. i^fc_ü>



Van onze correspondent

Van onze verslaggever

Miljoenen winst
van Bouwfonds
voor gemeenten

Illegaal schapen geslacht
Van onze correspondete

MAASTRICHT - Een boete van 125 gulden - de helft van wat offi-
cier van justitiemr. Van Opstal eiste - kreeg gisteren een slager uit
Heerlen door de politierechter opgelegd. In de koeling van de man
werden twee niet gemerkte schapen aangetroffen.
Dat is in strijd met met de vleeskeuringswet, er is derhalve sprake
van een illegale slachting. In de dagvaarding werd gesproken over
schapen, ofwel karkassen. De raadsman probeerde het op het laat-
ste, 'karkassen', te houden. Maar de verdachte liet desgevraagd aan
rechter mrHuurman weten, dat er wel degelijk vlees op de karkas-
sen had gezeten. Hij werd vervolgens schuldig bevonden.

Brunssum krijgt 1,1 miljoen,
Landgraaf 1,6 miljoen. Nuth
toucheert een bedrag van
550.000 gulden, Onderbanken
270.000 gulden, Simpelveld
300.000 gulden en Voerendaal
350.000 gulden.

1,4 miljoen gulden van het
Bouwfonds als winstuitkering.
Kerkrade maakte enige tijd ge-
leden al bekend een meevaller
te hebben van 2,6 miljoen, een
groot deel daarvan (die 1,4 mil-
joen dus) komt van het Bouw-
fonds.half miljoen meer dan waar-mee Heerlen rekening had ge-

houden. Heerlen is de enige ge-
meente in Limburg die meer
dan twee miljoen guldenkrijgt.
Acht andere gemeenten krij-
gen meer dan een miljoen.
De gemeente Kerkrade krijgt

Van onze veslaggever

HEERLEN — Van de vijfen-
twintig miljoen gulden aan
winstuitkering over 1988 van
het Bouwfonds Limburgse Ge-,meenten (BLG) komen ettelij-
ke miljoenen in de Oostelijke
Mijnstreek terecht. De ge-
meente Heerlen spant de
kroon. Deze gemeente heeft
een dikke tien procent van de
aandelen en krijgt daarom een
wintsuitkering van meer dan
2,6 miljoen gulden. Dat is een

Wegenbouwer
verhuist naar

Strijthagen

College Kerkrade wil snel verder met noord-zuid-route

Bezwaren SW-26 verworpen

Deze zogenoemde noord-zuid-ver-
keersroute moet voor een betere
verbinding zorgen voor het verkeer
uit de richting Brunssum, dat naar
het centrum van Kerkrade wil. De
aanleg kost in totaal 19 miljoen gul-
den, waarvan Kerkrade zelf 3,6 mil-
joenmoet betalen.

De bedoeling is de route St. Pieter-
straat, Zonstraat, O.L. Vrouwestraat
te ontlastenvan het vele verkeer dat
volgens het college voor grote pro-
blemen zorgt. Het verkeer op dittra-
ject wordt met 40 procent vermin-
derd door doortrekking van de SW-
-26, hetgeen het college belangrijker
vindt dan de door de twintig recla-
manten aangevoerde bezwaren.

In 1983 verwierp de Kroon plannen
om de noord-zuid-route als vier-
baansweg aan te leggen. Volgens
het college heeft Herzogenrath re-
centelijk nog bevestigd dat men
niet van plan is om de SW-26 door te
trekken naar het Duitse autowegen-
net. De noord-zuid-verbinding
krijgt daardoor geen (bovenregio-
nale grensoverschrijdende functie
en wordt normaal tweebaans, met
een maximumsnelheid van 50 kilo-
meter, waardoor de bezwaren van
de Kroon niet meer gelden.

Maniak belt
kinderen op

Toeren
Ook wordt de klacht van Rolduc
verworpen, dat derust en bezinning
aangetast worden, omdat het colle-
ge heeft laten berekenen dat er
slechts een nauwelijks waarneem-
bare toename van het geluid met 1
dB(A) plaatsvindt. Ook het bezwaar
van omwonenden, verenigd in de
Aktiegroep Noord-Zuid, dat er ge-
vaar voor met name kinderen kan
ontstaan, wordt niet zwaar genoeg
geacht. De open tunnelbak bij de
Past. Van der Heijdenstraat wordt
beveiligdtegen acrobatischetoeren,
zegt het college.

Bejaarden
verhuizen
in één dag

" Alle andere spullen gingen met de verhuizers mee, maar deze bewoonster van Tobias wilde
haar kanarie liever zelfverhuizen. Foto: dries linssen.

Minder geld
verenigingen
in Kerkrade

LANDGRAAF - De Land-
graafse politie waarschuwt
kinderen in deze gemeente
meteen de hoorn op de haak te
gooien als ze gebeld worden
door een telefoonmaniak.

zorgden ervoor dat alle spulletjes
van te voren keurig ingepakt wer-
den.

Tenslotte hebben burgemeester en
wethouders ook nog een zevental
bezwaarschriften niet-ontvankelijk
verklaard omdat ze veel te laat zijn
ingediend.

De politie geeft dit advies na-
dat gisteren een Landgraafs
meisje een vervelend tele-
foontje kreeg van een dergelij-
ke maniak.

KERKRADE - Bezuinigingen,
diepyn gaan doen en dieook het
verenigingsleven treffen. En ge-
meentelijke belastingen die niet
omhoog gaan.

Dit wilde burgemeester Mans
gisteren al kwijt over bezuini-
gingsplannen diehet college vol-
gende week aan de raad presen-
teert.

Nadat de beller ervan over-
tuigd was dat de ouders van
het meisje niet thuis waren,
vertelde hij een enquête te hou-
den naar sexualiteit. Vervol-
gens kreeg het meisje allerlei
vervelendevragen voorgescho-
teld. Omdat hetkind na het ge-
sprek danig in de war was, ad-
viseert de politie geen gesprek-
ken met deze man aan te kno-
pen.

KERKRADE - By een inbraak in
deKerkraadse wijk Haanrade zijn
in de nacht van 6 op 7 mei een
groot aantal sieraden, twee kleu-
ren-televisies en een stereo-instal-
latie gestolen. De bewoners waren
op het moment van inbraak niet
aanwezig.

Forse buit
bij inbraak

Het nieuwe bejaardentehuis is bin-
nen een periode van anderhalfjaar
gebouwd en kost ruim veertien
miljoen gulden. De kamers in het
gebouw hebben een gemiddelde
oppervlakte van 28 vierkante me-
ter. En dat is meer dan het dubbele
van de kamers in het oude Tobias.
Bovendien is er op de kamer een
eigen douchegelegenheid hetgeen
ontbrak in het voormalige onder-
komen.
Rond negen uur gisteravond kon-
den de meeste Tobias-bewoners
zich voor de eerste keer in het nieu-
we gebouw te ruste begeven. Het
Hoensbroekse verhuisbedrijf Har-
reman kan terugzien op een perfect
verlopen verhuizing.

ochtenduren dat veel bejaarden
toch moeite hadden om hun oude
stek te verlaten. „Het gros van demensen stapte huilend in het busje.
Sommigen hadden het emotioneel
erg moeilijk", vertelde hy temid-
den van de beroepssjouwers. „Aan-
vankelijk hadden wy plannen om
onze bewoners in vier of vyf dagen
te verkassen, maar de psychische
druk achtten wy toch te groot voor
hen." Familieleden en vrijwilligers

Aan de immense klus ging één jaar
van voorbereiding vooraf. Ge-
sprekken met de verhuizer, perso-
neelsleden en familie mondden uit
in de gedachte dat de verhuizing in
een zo kort mogelijke periode dien-
de te geschieden. Directeur Bec-
kers van Tobias constateerde in de

HEERLEN - De ruim honderd be-
jaarden van Huize Tobias in de
Heerlense wyk Aarveld beleefden
gisteren een ware exodus. In één
dag verhuisden de bewoners van
het oude tehuis naar de nieuwe be-
huizing aan de Van Weerden Poel-
manstraat. Een operatie waaraan
zon 1500 verhuisdozen en 35 poti-
ge verhuizers te pas kwamen. De
bewoners van Tobias verbleven ge-
durende de dag bij familieleden en
(gedeeltelijk) in de Heerlense ver-
pleegkliniek.

„Het doetons allemaal pijn, maar
er zit niets anders op. We moeten
afromen en zelfs een aantal rotte
plekken helemaal wegnemen",
aldus de burgemeester. Het col-
lege ruimt de mogelijkheid voor
deraad in om bepaalde bezuini-
gingen te verwerpen, maar dan
moeten volgens Mans wel de be-
lastingen omhoog.

Het Kerkraadse college wil met
de strenge bezuinigingen een
structureel tekort van 4,5 miljoen
gulden in 1993 weggewerkt heb-
ben. Met name de tekorten van
het grondbedrijf (braakliggen
Dentgenbach) en het woningbe-
drijf (o.a. slechte toestand Berg-
hofflats) drukken zwaar op de
begroting.

Onderzoek naar
vierde sporthal

Gemeente landgraafingenomen met plan Kolonia

tj,- e temperatuur in KerkradeW. Nog anderhalve maand
F <*an barst het elfde WMC los.

°e straten van Kerkrade, op
len Uan w^nkels en wonin-
cl"r*ll op andere plaatsen ver-
>la nadrukfceltjlc posters,
"in 9?6" en ander reclamemate-
£al- Op het WMC-kantoor aan
iam r̂kt9edeelte bij het Heilig

is het een drukte van
na?n- Allerlei commissieleden
) /ceJl er dagelijks vele uren.
s * °ij de organisatoren thuis
Ukln dry-k telefoonverkeer. Ge-
ftin Z^n er oO'c no° een Paar
Ij nu 'en over, om enkelevragenAntwoorden.

WMC(2)
n de afgelopen twee dagen

K ren de brandweer en een in-
{J^tiebedrijf in de weer, om
Üiri^ 71 sPots aan te brengen
IpL °-dministratieflat van de
*fatente Kerferade aan de
)(a straat- n°P een andere
4 a's worden honderden bed-
W Vtatrassen en lakens ge-
i Urd. Bij menig huisgezin valt

\ l/'^oord WMC zowat elke dag.
k tr°ts kon de bekende muzi-
ijjj^-ontuanger Thei Dassen
in«>i,j zaterdag al
loept 71' dat Wop het laatste
toet (f'nde na' a' volgeboekt is.
j„*■''■et prachtige weer van dit
LT^ent, wordt de temperatuur
tUll Kerkraadse bevolking
L^en maar meer aangewak-

Zwemparadijs
K Gisteren de krant gelezen?
KJ Oenxeente Heerlen gaat na-
L l3keen zwemparadijs kopen

lem maar 35 gulden. Voor een
fetddeld opblaasbadje moeti^*J meer dan vier tientjes
patellen. De zwembadverko-

" beginnen al te zweten bij
concurrentie en

t^l9e particulier droomt al
%oh t

een waterparadijsje in de
ien L?u*n voor maar 35florij-
k " Helaas voor laatstgenoem-
teJ~roiners. Het paradijs gaat
„j** 35 pietermannen kosten,
£~£r 35 miljoen keiharde Ne-
JjT^dse guldens. Het betrof

[w een menselijk foutje van
verslaggever. Dus dan

blnn '.het voor " toch het op-
van vier tientjes.

Augustus
I*Uq \hemelvaart is achter de
mbo?' "-et pinksterweekend staatitiu rde deur. Wie denkt er aan
\'x>z!ï?tus? Als w«u antwoordt
ÏUit )balvereniging Bekkerveld'
\<kr2rteerJen, dan bent u of hel-
löej. ene' °f een goede gokker.
Ic(Ub v?oruitdenkende voetbal-
itèï, Ui nu graag al laten we-i'Usw*e °V H,12 en 13 augus-
l^^'Bekkerveldfestival' hou-Ine^'. vakantie-planners kun-jhdj Un agenda dus even erbij
ba[ n- Een voetbal- en volley-

' *eest rno°*' verscheidene or-
{hrn 71 en bands (waaronder de

(te *Uze New Four) en een kin-
sPri« i9ramma' compleet metL n9kussen, kinderboerderij
satiClroUS 'Kepper'. De organi-
stUnt den'ct eerder aan een
len ' naar kan nog niet vertel-
tn,^16 °f wat. Maar goed, inru9ustusdus.

sporthal gebruik te maken. Scholen
waarvan de gymzalen te duur in on-
derhoud zijn.

De raadsleden komen in een
voorverkiezingsjaar zo voor een
dilemma te staan. „Het tydstip is
in dat opzicht voor de raad on-
gunstig, maar we kunnen niet
langer wachten, we moeten spij-
kers met koppen slaan", voert
Mans aan.
Het hele pakket bezuinigingen
moet in de raadsvergadering van
27 juni worden vastgesteld, om
de behandeling van de begroting
voor 1990 niet te vertragen.

LANDGRAAF - De gemeente
Landgraaf gaat een nader onder-
zoek instelling naar een eventuele
vierde sporthal in deze gemeente.
Voetbalvereniging Kolonia legde
een tyd geleden een plan voor zon
hal in het gebied Strythagen op ta-
fel, maar vroeg de gemeente wel om
een garantie van vyf ton. Een haal-
baarheidsonderzoek van de ge-
meente wees uit dat er wel degelijk
behoefte is aan een vierde sporthal.
Vandaar ook dat Landgraaf het ini-
titiatief toejuicht.

Wethouder Thei Middeldorp legt de
kwestie aan de handvan twee uiter-
sten uit: „OfKolonia vraagt aan elke
gebruiker van de hal, zeg tachtig
gulden per uur, of de gemeente be-
paalt watKolonia in dehal kan doen
of laten". Beide partyen gaan spoe-
dig weer om de tafel zitten om tus-
sen deze uitersten een akkoord te
vinden.

Overigens staan de Kolonia-plan-
nen helemaal los van de plannen
voor een superhal zoals wethouder
Heinrichs die voorstaat.

ÜBACHSBERG - 'Yesterday' van
The Beatles speelde koordirigent
Fred Piepers gistermorgen terwyl
de kap van de molen waarin hij
woont, werd gelicht. Hij strekte zyn
handen ten hemel en zei: „Gisteren
was het prachtig weer voor dit kar-
wei, vandaagregent het pijpestelen.
Verschrikkelijk." De musicus wilde
geen vrij nemen van school, daarom
bepaalde hij dat het werk op woens-
dag 10 mei gedaan moest worden.
Hy en zyn vrouw gingen zelfs naar
Wittem om St. Gerardus om goed
weer te vragen, 't Hielp niet.
Ondanks het slechte weer werd het
karwei toch geklaard. Na het grond-
verzetwerk en het demonteren van
het balkwerk, waren enkele tiental-
len toeschouwers er getuige van hoe
een 80-tons mammoetkraan in vier
uur tijd de 1200 kilo wegende ijze-
ren pin uitschoof en op de grond
legde. Die gaat naar de oud-yzer-
handelaar. Daarna was het de beurt
aan de 15 ton zware kap en as, die
door firma Adriaans uit Weert ge-
restaureerd zal worden. Het gevaar-
te werd keurig op de grond gezet,
waarna de kraan een noodkap op de
molen zette. Fred Piepers heeft dan
al het zekere voor het onzekere ge-
nomen en de hele bovenverdieping
afgedekt met landbouwplastic.

Kolonia zegt de sporthal voor 1,25
miljoen gulden te kunnen bouwen.
Uit eigen middelen en zelfwerk-
zaamheid betaalt Kolonia 250.000
gulden. Vyf ton krygt ze van de
stichting Waarborgfonds, de andere
vyf ton leent de club. Maar dan
moet de gemeente Landgraaf wel
een garantie geven. Of de gemeente
die verantwoording wil nemen is
nog niet duidelijk. Allereerst moet
bijvoorbeeld de grond van het SSO
worden gekocht. Wethouder Wiel
Heinrichs heeft toegezegd bij daar
eens te gaan informeren.

De bedoeling is dat de vierde sport-
hal besproken zal worden in de
Sportnota die in september in de
raad moet komen. Datzelfde geldt
voor de atletiekbaan die de Stich-
ting Trimclub Brunssummerheide
heeft gevraagd. In dat plan is het de
bedoeling dat de gemeente zes ton
uittrektvoor een sintelbaanrondom
een van deKolonia-velden. De voet-
balclub zal dan een van haarzes vel-
den inleveren, maar krijgt een zoge-
noemd 'zandgrasoefenterrein' te-
rug, waar het hele jaar onder alle
weersomstandigheden op gespeeld
kan worden.

Voorbarig
ifc '/jp?6' z°ver zijn we nog niet,
daa „ n°9 geen uitspraak ge-
boliti ' zo corrigeerde gisteren
«en %echter mr Van der Pol
lCln .^-Jarige verdachte uit
t>ann?vraa-f- Direct na de eis
üurh er van justitiemrVan
ZesrrT*1 ~ 800 °ulden °°etc en

1 ontzegging van de
or»der d wegens rijden

teïVloed ~ 9af de ï°nge-
te bennen in hoger beroep
namPr - 9aan- De Pyn lag met
boe tp ,lJ hoogte van de geld-
»Qorbn aar de verdachte bleek

9}e zijn; d* achter
de de r de eis en veroordeel-
fcan 4/j„and9raver tot een boete»«0 gulden.

Zin
%,"!" het lang verdringen,
jV)at j an ineens: 'Verdorie,

„Ut üan dit alles?'--!niet
°r'etJe- Het probleem lijkt

der jrachtl9 weer een stuk min-
lerras rl datweL Jezit °P eenm een tuin no oedane
een « met een pik in de hand'p^17- vvrinden om je heen,Oebe,,!. 9eVoel dat Je niks kan
»ier,t ,Je °eniet van het mo-
-9e ti^naer 'lan-iuiiLJ^-^-Oedachten'. Mmm,
*'n nii

We dan toch maar meta
UerLlzenr.het2onTli9e2ui- De bedoeling is dat bij vorst de sin-

telbaan onder water wordt gezet en
kan gaan dienen als ijsbaan.

Fikse boete voor
te hoog promillage
MAASTRICHT - Een 22-iarige
pompbediende uit Landgraaf kreeg
gisteren een fikse boete van de
Maastrichtse politierechter mr Van
der Pol. De man had in januarivan
dit jaargereden meteen alcoholpro-
millage van 2.21, ruim vier keer
meer dan het wettelijk toegestane.
Officier van «Justitie mrVan Bu-
chem vond twee weken voorwaar-
delijke gevangenisstraf, ’ 1300 boe-
te en 9 maanden ontzegging van de
rijbevoegdheid op zyn plaats. Voor-
al de ontzegging bleek voor ver-
dachte een onoverkomelijk pro-
bleem. Hij werkt met variabele
werktijden in een continuebedryf
en dan is een auto noodzaak. De po-
litierechter het hem min of meer de
keuze: 9 maanden niet ryden of een
aanzienlijk hogere geldboete. De
jongemankoos voor het laatste. Dat
kwam hem duur te staan: hy werd
veroordeeld tot een boete van 3 mil-
le." Met een mammoetkraan wordt de ijzeren pin uit de mo-

len gehaald. Foto: DRIESLINSSEN
Nadat het karwei geklaard was kon
Fred Piepers weer lachen.

De ingrijpende restauratie van de
molen zal in juni voltooid zijn. Al-
leen al wat kap en wieken betreft
kost het 140.000 gulden. Al vanaf
1976 wordt er aan de molen ge-
werkt. Provincie, Monumenten-
zorg, Prins Bernhardfonds en de
eigenaar zorgen voor de financiën.
Van de hele operatie worden een
boekje en een videofilm gemaakt.

Voorwaarden
Een ander punt van discussie zynde voorwaarden die de gemeente
eventueel stelt wanneer ze de garan-
tie verstrekt. Er wordt bijvoorbeeld
aan gedacht om enkele scholen de
gelegenheidte gevenvan de nieuwe
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Van onze verslaggever
KERKRADE - Burgemeester en wethouders van Kerkradeverwerpen de door onwonenden ingediende bezwaarschriften
tegen de doortrekking van de SW-26.

Van onze verslaggever
VOERENDAAL/LANDGRAAF -
Wegenbouwer Baars uit Klimmen
verhuist binnenkort naar Land-
graaf. Baars heeft byna 1,4 hectare
grond op het industrieterreinStrijt-
hagen gekocht, met de bedoeling
zich daar in nog terealiseren nieuw-
bouw te vestigen.
Reden van de verhuizing is de on-
voldoende infrastructuur van
Baars' vestiging in Klimmen. Voor-
al het aanleveren van materialen en
het parkeren zorgt voor problemen.
In Strijthagen hoopt Baars dan ook
stukken beter uit de voeten te kun-
nen, temeer daar langs het indus-
triecomplex de verbindingsweg
Zwart 5 Zuid wordt aangelegd.
„We zitten straks pal naast de oprit
en dicht in de buurt van de Duitse
grens. Met het oog op de verande-
ringen in hetEuropa van '92 kan het
haast niet beter," liet de wegenbou-
wer gisteren weten.

De gesprekken tussen Baars en de
gemeente Landgraaf over de ver-
huizing begonnen anderhalfjaar ge-
leden. Drie dagen geleden werd de
knoop doorgehakt en de aankoop
bezegeld. Hoeveel geld met de aan-
koop van de grond en de bouw van
een gloednieuw pand gemoeid is,
wilde Baars gisteren niet zeggen.
„We zitten nog middenin een plan-
fase. Lijkt met niet verstandig nu al
over geld te praten. Ik kan wel zeg-
gen dat we minimaal eenjaar verder
zullen zijn, voordat de verhuizing
haar beslag krijgt."

Overigens gaat het personeel van
Baars, ruim 150 werknemers, ge-
woon mee naar Landgraaf. Baars
zelf verwacht met de vestiging in
Landgraaf nog meer werkgelegen-
heid te kunnen scheppen. Op dit
moment is de wegenbouwer aü een
van de grotere particuliere werkge-
vers in de regio. Baars opereert al
dertig jaarvanuit Klimmen.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Petje af in
pijpestelen
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In plaats van kaarten
Hartelijk dank

ook namens onze kinderen en
kleinkinderen, aan familie, buurtbewoners,
vrienden, bekenden, de pastoor en fanfare
St.-Jan voor de vele bloemen, felicitaties en
cadeaux, die wij bij ons

50-jarig-huwelijksfeest
hebben mogen ontvangen.
Het was voor ons een onvergetelijke dag.

Peter en Maria v.d. Borgh-v. Daal
Oude Heerlenerweg 24
6133 BS Leyenbroek-Sittard

De feestelijke viering van de 60-jarige bruiloft
van onze ouders

Gerard W.A. Panhuysen
en

Marietje Panhuysen-Oomen
op zondag 14 mei as. in de abdij van Rolduc,
zal wegens het overlijden van onze broer Jan,
geen doorgang vinden.

Kinderen Panhuysen

6367 BE Voerendaal, 10 mei 1989
p.a. Hogeweg 48

t
Tot ons groot verdriet, overleed, volkomen onver-
wacht, onze lieve oudste zoon, broer en zwager

Jan A.M. Panhuysen
tuin- en landschapsarchitect

echtgenoot van

Annemie Kuris
a Maastricht 12-4-'3O t Lelystad 9-5-'B9

Heerlen: G.W.A. Panhuysen
A.M.A. Panhuysen-Oomen

Nijmegen: Annemoon en Joep
Meuwissen-Panhuysen

Nijmegen: Mechtild en Chel
Kabel-Panhuysen

Eindhoven: Paul en Helene
Panhuysen-Hulshof

Voerendaal: Rudolf en Monique
Panhuysen-Delweide

Maastricht: Joris Panhuysen en
Geeske Verloop

Hilversum: Gemma en Kees
v.d. Haak-Panhuysen

Utrecht: Geert en Annette
Panhuysen-v. Staalen

Maastricht: Titus en Veronne
Panhuysen-Kroon
en alle neven en nichten

Corr.adres: Hogeweg 48.
6367 BE Voerendaal
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 13 mei
om 12.00 uurte Lelystad.

f
Met veel verdriet geven wij kennis van het plotse-
ling overlijden van mijn allerliefste man, onze aller-
liefste vader

Jan A.M. Panhuysen
landschapsarchitect

geb. 12-4-1930 overl. 9-5-1989

Lelystad: A.M.H.G. Panhuysen-Kurris
Sander
Roeland
Benedikte

Karveel 20-54
8231 BB Lelystad
De crematieplechtigheid zal worden gehouden za-
terdag 13 mei om 12.00 uur in de aula van cremato-
rium „Ölandhorst" aan de Oostranddreef te Lely-
stad.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
plechtigheid.

Als ooit de hemel
donkerwordt
en water komt in

stromen.
dan zoek ik de zou
in een schoolrapport
van toen
het was zo belangrijk
om banen te krijgen, en om te bewijzen
dat straks de mensen
zullen roepen
om mijn paradijzen
maar intussen is de wind
gedraaid
alles is schoongewaaid
nog moet ik gaan
bewijzen
ieder uur en
elke dag weer.
Jan

t
Na een intens en welbesteed levenvan zorg en lief-
de, is heden van ons heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten, onze goedeen zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Agnes
Geurts-Heussen

weduwe van

Michael Geurts
op de leeftijd van 86 jaar.

In dankbare herinnering:
Geleen: Juliette Debie-Geurts

Agnes en Bruno
Sittard: Eugene en Marijan

Geurts-Wehrens
Mark, Guido
Micha, Sascha
Familie Heussen
Familie Geurts

9 mei 1989
Oranjelaan 241, 6166 BN Geleen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 13 mei om 11.00 uur in de H. Gerardus
Majellakerk te Heksenberg-Heerlen, gevolgd door
de begrafenis op de r.-k. begraafplaats te Heerler-
heide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele. Hoofdstraat 100te Hoensbroek; ge-
legenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14 tot
15 uur en van 19 tot 20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

In groteverslagenheid, diep bedroefd, maar dank-
baar voor hetgeen zij voor ons betekende, delenwij
u mede dat 5 mei 1989, tijdens een kort verblijf in
Florence, volkomen onverwachtvan ons is heenge-
gaan, in de leeftijd van 63 jaar, mijn lieve vrouw,
onze goede mama, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Liesbeth Plum
echtgenote van

Gerard Mennis
Eygelshoven: G.J. Mennis

Nieuwenhagen: Kitty en Servaas
Bruns-Mennis
Lilian en Bart

Hellevoetsluis: Ria en Peter
Souren-Mennis
Erik en Marcel

Eygelshoven: Gerthy en Henk
Severens-Mennis
Mark en Nicolle

Walheim (Dld.): Lucy en Hermann-Josef
Hermes-Mennis
Familie Plum
Familie Mennis

6471 HA Eygelshoven, 5 mei 1989
Molenweg 9
De eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis,
zal plaatsvinden op zaterdag 13 mei as: om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper
te Eygelshoven.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht tij-
dens de avondmis op vrijdag as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

,Je bent haastig doodgegaan.
Wij hebben geen afscheid genomen.
Je hebt geleefd naar je aard
en bent er ook naar gestorven.
Niet langzamerhand en bedaard.
Maar opeens, als korz'lig geworden."

J. Slauerhoff
Tijdens de kunstreis van het Zuidlimburgs Avond-
college naar Florence, stierf

Liesbeth
Mennis-Plum

Florence zal niet alleen in onze herinnering verder
leven als de stad van Michelangelo en Botticelli,
maar zal voor ons ookverbonden blijven met Lies-
beth.

De deelnemers aan en begeleiders
van de voorjaarsexcursie naar Florence

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij geheel onver-
wacht afscheid genomen van mijn dierbare man,
onze vader, schoonvader, opa, broer, oom en neef

Hendrikus Hubertus
(Harie) Vossen

echtgenoot van

An Muyters
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten.

Elsloo: An Vossen-Muyters
Keulen: Annie Muhtz-Vossen

Erhard Muhtz
Yvonne, Astrid

Amsterdam: Riet Vossen
Ed, Rob

Doetinchem: Paulien Vossen
Stefan, Werz

Elsloo: José van Molken-Vossen
Jack van Molken
Familie Vossen
Familie Muyters

6181 AJ Elsloo, 10 mei 1989
Stationsstraat 10A
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 13 mei om 10.30 uur in de St.-Augustinus-
kerk (oude kerk) te Elsloo, waarna aansluitend de
crematie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Vrijdagavond om 18.45 uur wordt voor de avond-
mis de rozenkrans gebedenvoor de dierbare over-
ledene in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van'
het uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41
te Elsloo; bezoek heden, donderdagavond, van
17.00 tot 17.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

f
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid jegens O.L. Heer hem als man, vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef te hebben
gehad, geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten

May Curvers
echtgenootvan

Annie Jurgens
op de leeftijd van 75 jaar.

In dankbare herinnering:
Annie Curvers-Jurgens
Riet en Henk
Otermans-Curvers
Mark
Familie Curvers
Familie Jurgens

10 mei 1989
Hoofdstraat 136, 6432 GH Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 13 mei om 12 uur, in de dekenale kerk van
St.-Jan Evangelist te Hoensbroek, gevolgd door de
begrafenis op de algemene begraafplaats aan de
Randweg.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Vrijdag a.s. om 19.15 uur, avondwake in de kleine
St.-Jan aan de Markt.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 14-
-15 uur en van 19-20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is

Formido-Bouwmarkt
Otermans

zaterdag 13 mei a.s.
de gehele dag gesloten.

Daar het onmogelijk is iedereenpersoonlijkte bedanken voor de vele blij-
ken van medeleven diewij mochten ontvangen bij de begrafenis van onze
moeder en oma

Gertrud Maria
Gillissen-Zaunbrecher

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Kinderen
en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden pinksterzondag, 14 mei as.,
om 10.15 uur in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid, Rimburg.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedankenvoor de be-
langstelling na het toch nog onverwacht overlijden van onze moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Luise Hast
willen wij langs deze weg familie, vrienden, kennissen en iedereen diezijn
of haar medeleven heeft betoond, onze oprechte dank betuigen.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Brunssum, mei 1989
De zeswekendienst wordt gehoudenop zaterdag 13 mei 1989 om 19.00uur
in de St.-Gregoriuskerk te Brunssum.

Heden is het een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van mijl
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en grootmoeder

Maria Hubertina
Elisabeth

Dedroeg-Vankan I
J. Vankan
kinderen en kleinkinderen I

Brunssum, 11 mei 1989
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehoudenop zaterdag 13 mei as
om 19.00 uur in de Fatimakerk te Brunssum. .

mb^H^^m■^HM■^^*****^

4. Maria Pallandt, 85
1 jaar, weduwe van Jo-

zef Caris. Corr.adres:
van de Bongaertstraat
43, 6081 BD Haelen. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden vrijdag 12 mei
om 11.00 uur in dekerk
van de H. Servatius te
Nunhem.

t I
Na een werkzaam en liefdevol leven, geven wij met
droefheid kennis, dat plotseling, nog voorzien van
het h. oliesel, in de leeftijd van 72 jaar, van ons is
heengegaan, mijn lieve en zorgzame man, onze goe-
de vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Martin Smeets
echtgenoot van

Fina Arets
Nieuwstadt: M.S. Smeets-Arets

Roosteren: Jan en Els Smeets-Beckers
Nieuwstadt: Zus en Theo Meuwissen-Smeets

Patrick
Beek en Donk: Har en Armelies Smeets-Houben

Erick, Björn
Ohé en Laak: Lei en Mariet Smeets-Beunen

Kirsten
Spaubeek: Annie Smeets

Elsloo: Ferdie en Karien
Smeets-Steevens
Esther

Istein (D): John en Roselinde
Smeets-Zander
Yvonne, Sonja

Susteren: Math en Jeanne
Smeets-Lardinois
Paul, Raymond

Susteren: Hub en Thea Smeets-Oberdorf
Wendy, Claudia

Nieuwstadt: Marjo en Hub Meuwissen-
Smeets
Joke i
Familie Smeets
Familie Arets

6118 BV Nieuwstadt, 9 mei 1989
Millenerweg 18
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 13mei om 10.30uur in de parochie-
kerk van de H. Joannes de Doper te Nieuwstadt,
waarna de crematie in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen zal plaatsvinden.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Het rozenkransgebed, gevolgd doorde avondwake,
zal gehouden worden op vrijdag 12 mei om 18.45
uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dage-
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

l I
Harrie is vannacht thuis gestorven,na een geduldig
gedragen lijden. Vol stilte heeft hij in zijn eigen wo-
ning afscheid genomen van het leven, na liefdevol
door zijn echtgenote te zijn verzorgd.

Harrie Hellebrekers
echtgenoot van

Frida Houben
Hij overleed, gesterkt door de h.h. sacramenten, op
de leeftijd van 71 jaar.

F. Hellebrekers-Houben
en verdere familie

7 mei 1989
P. Schunckstraat 866, 6418 VC Heerlen
Ingevolge de uitdrukkelijke wens van Harrie, heeft
de crematie in besloten familiekring te Heerlen
plaatsgevonden.

Dankbetuiging
Voor de overweldigende belangstelling en de
vele blijken van medeleven, bloemen, missen
en condoleances, betoond bij het overlijden
en de begrafenis van mijn onvergetelijke
echtgenote, lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Mia Tops-Alberts
betuigen wij u onze oprechte dank.

P. Tops
kind en kleinkinderen

Einighausen, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op pinksterzondag, 14 mei 1989, om
10.00 uur v.m. in de parochiekerk van O.L.
Vrouw ten Hemelopneming te Einighausen.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

t
Voor de vele blijken van belangstelling ons be-
toond tijdens deziekte, het overlijden en de begra-
fenis van onze dierbare zoon en broer

John Mertens
betuigen wij u, in het bijzonder aan familie, vrien-
den, kennissen, buren, artsen, verplegend perso-
neel en intensive care van het Maaslandziekenhuis
te Sittard en geestelijken, onze hartelijke dank.

S.M. Mertens-Evertz
kinderen en kleinkinderen

mei 1989
Kunostraat 1, 6367 CS Voerendaal
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 14 mei om 11.30 uur in de kerk van St.-
Franciscus van Assisië aan de Laanderstraat te
Heerlen.

t
Tot onze diepe droefheid, is na een langdurig, maar
zeer moedig gedragen, lijden, in zijn vertrouwde
omgeving, van ons heengegaan, onze zorgzame va-
der, schoonvader, groot- en overgrootvader, broer,
schoonbroer, oom en neef

Peter Bouts
echtgenoot van wijlen

Anna Scheeren
Hij overleed op de leeftijd van 87 jaar, voorzienvan
de h.h. sacramenten.

Berg a.d. Maas: Leny Coenen-Bouts
Hans Coenen
Anita, Harrie en Roy
Renate en Peter

Obbicht: Betsy Maessen-Bouts
t Hein Maessen
Jolanda en Klaas

Berg a.d. Maas: Mia Quadackers-Bouts
Harie Quadackers

Berg a.d. Maas: Jo Bouts
Anny Bouts-Bosch
Nancy
Familie Bouts
Familie Scheeren

6129 BL Berg aan de Maas, 10 mei 1989
Steegstraat 2
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 13 mei om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Michael te Berg
aan de Maas.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis ge-
houden voor de dierbare overledene in voornoem-
de kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn.,'Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek, dagelijks van 17.00 tot 17.30*
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een intens en welbesteed leven van liefde en
zorg, is heden, op 90-jarige leeftijd, van ons heenge-
gaan, voorzien van de h.h. sacramenten der zieken,
onze lieve moeder, schoonmoeder, onze allerliefste
oma, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Traut Hustin
weduwe van

Johan Grond
Brunssum: Anny en Hein Goddery-Grond

en haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Hustin
Familie Grond

6441 BV Brunssum, 9 mei 1989
Julianastraat 56
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, vrijdag om 19.00 uur, in de hierna te
noemen kerk.
In de St.-Gregoriuskerk te Brunssum zal de plech-
tige uitvaartdienst worden gehouden op zaterdag
13 mei om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Groot is de leegte die hij achterliet,
mooi zijn de herinneringen dieblijven.

De grote belangstelling, de vele troostrijke brieven,
bloemen en h.h. missen die wij mochten ontvangen
bij het overlijden en de crematie van mijn lieve
man en ónze goede vader en opa

Piet Boonstra
hebben ons diep getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap
dat hij door zovelen werd geacht, hebben ons ge-
sterkt dit verlies te dragen.
Een bijzonder woord van dank aan dhr. H. v.d.
Ploeg, voor zijn voorbeeldige inzet en steun.

Mieny Boonstra-Keularts
Mevr. M. Keularts-Geurten
kinderen en kleinkinderen

Spekholzerheide, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op pinksterzondag, 14 mei 1989, om 11.30 uur in de
kerk van St.-Martinus te Spekholzerheide.

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvang-
gen bij de begrafenis van onze dierbare
vriend

Ferdinand Macek
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Familie O. Zerdoner
De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zaterdag 13 mei as. om 19.00
uur in de parochiekerk Gerardus Majella
te Heerlen-Heksenberg.

I ~
Dankbaar voor het vele goede dat wij van W
mochten ontvangen, delen wij u mede dat nog
plannen voor haar gezin door haar Schepper w'
teruggeroepen, mijn lieve vrouw, onze goedej]
zorgzame moeder, schoondochter, zuster, scha
zuster, tante en nicht

Bertien
Reesink-Geelen

echtgenote van

Antoon Reesink
op de leeftijd van 70 jaar.

In dankbare herinnering:|
Antoon Reesink >c
Jan
Familie Geelen i<
Familie Reesink

10 mei 1989
Hellebroek 85, 6361 AB Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben j.
vrijdag 12 mei om 11 uur, in de St.-Bravokerk
Nuth, gevolgd door de begrafenis op de begrl
plaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
schriftelijke condoleances.
Donderdag as. om 18.30 uur avondwake in vd
noemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen

t
Na een leven in dienst van de Heer, is, alsnog
sterkt door het h. oliesel, vrij onverwacht van o-
heengegaan

broeder Otho (Dési),
Mieritz

in de leeftijd van 77 jaar.
Hij was bijna 59 jaar lid van de Congregatie vaut
Broeders Franciscanen te Bleijerheide.

Namens de medebroeders
br. Eligius van den Berg (overs
en familie Mieritz

Kerkrade, 9 mei 1989 h
Broeders Franciscanen, Pannesheiderstraat :
6462 EB Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden
zaterdag 13 mei 1989 om 13.00 uur in de kapel v
de broeders Franciscanen te Bleijerheide.
Aansluitend volgt de teraardebestelling op 1
kloosterkerkhof.
De overledene is opgebaard in het streekmorU
rivm, gelegen op het terrein van de Lückerli
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-CI
mont; bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, è
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwd

Wij geven"kennis van het onverwachte overlijd]
van

Sjra Houwen
oprichter en eerste directeur van de kweeksctw
Christus Magister.
Hij zal in onze herinnering voortleven als een z^geliefd mens.

Directie en personeel PABO, Heerlen

******************************************************************
Dankbetuiging

De grote belangstelling, de vele troostrijll
brieven, bloemen en h.h. missen bij het ov<
lijden en de begrafenis van mijn dierba
man en onze vader

Wiel Misere
hebben ons diep getroffen.
Omdat het ons niet mogelijk is ieder persooi
lijk te bedanken, doen wij dit op deze wijzfl

Lies Miseré-Smeets
Wim, Carola en Marcel

Geleen, mei 1989

De zeswekendienst zal worden gehouden fl
zaterdag 13 mei as. om 19.00 uur in de Chrw
tus Koningkerk, Kluis te Geleen.
■■^i^*****

Dankbetuiging
Voor devele blijken van medeleven en belangst*
ling ons betoond bij het overlijden en de begraf'cil
van mijn lieve man, goede vader, broer en opa

Wouter v. Roekei
zeggen wij u onze hartelijke dank.

Mevr. I. v. Roekel-Lauer
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Heerlen, mei 1989

Daar het ons onmogelijk is een ieder persooil
lijk te bedanken voor de vele blijken van mÉ
deleven die wij mochten ontvangen bij &
crematie van mijn lieve echtgenoot, onze V*
der en opa

Albert Snelder
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

M. Snelder-Dereij
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zatef
dag 13 mei as. om 19.00 uur in de parochi*
kerk van St.-Martinus te Spekholzerheide
Kerkrade.

J
voor het vervolg van de

familieberichten zie pagina 16
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Voortvluchtige
opgepakt door
politie Sittard

SITTARD - De 26-jarige
voortvluchtige gedetineerde
André G. uit Sittard, die op 3
april ontsnapte (zie LD van
dinsdag 25 april), is in zijn
woonplaats door de politie
aangehouden. Toen de man
over straat liep werd hij door
een politiepatrouille herkend
en ingerekend.

Concurrentieslag
omkoopavonden

LOZO: ’Zorgen dat koopcentra aantrekkelijk blijven’

Op 3 april mocht André G. on-
der bewaking van de parket-
politie zijn zieke vader in Sit-
tard bezoeken. In het ouder-
lijk huis wist hij aan zijn bege-
leiders te ontsnappen door tij-
dens het eten plotseling snel
weg te rennen. Buiten stond
een vluchtauto klaar. In het
Limburgs Dagblad van 25

G. werd twee jaar geleden tot
een straf van zes jaar gevange-
nis veroordeeld wegens een
gewapende roofoverval in
Roermond. De Sittardenaar
zat die straf uit in de gevange-
nis van Scheveningen.

april legde hij een verklaring
af voor zijn daad. G. zei te vre-
zen dat hij naar Leeuwarden
zou worden overgeplaats.
Daardoor zou hij in de proble-
men komen. G wilde liever
de resterende vier jaar uitzit-
ten in de nieuwe gevangenis
in zijn eigen woonplaats,
maar die is nog in aanbouw..
De Sittardenaar had het plan
opgevat om zich pas te mel-
denvoor deopeningen tot die
tijd onder te duiken. Maar de
politievan Sittard maakte een
einde aan de vlucht. André G.
zal weldra de cel kunnen be-
trekken die justitie voor hem
bedacht heeft.

Limburgse politici
niet bedroefd door
vertrek Smit-Kroes

- Directeur en algemeen secretaris Lambert Roos-
s van de LOZO maakt zich zorgen over de ophanden zijnde

Stduitse beslissing om de winkels op donderdagavond open
Keilen. In Venlo vrezen de ondernemers een grote concur-'tieslag. Hun voorzitter VanAlphen zegt datVenlo nu deuit-
Jderingspositie kwijtraakt. „We moeten nu maar wat extra's
«i doen om Venlo nog publieksvriendelijker en aantrekke-fer te maken," zegt hij.

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Het naderende poli-
tieke afscheid van minister Smit-
Kroes (Verkeer en Waterstaat) heeft
onder de Limburgse Tweede Ka-
merleden niet tot droefenis geleid.
Over de verdiensten van Smit-
Kroes voor Limburg is alleen
WD'er en partijgenoot Jos van Rey
tevreden. CDAer Walter Paulis is
van mening dat het enige succes
waar de minister prat op mag gaan
de aanleg van de R73 is en PvdA'er
Rein Hummel vindt dat 'Limburg
haar heengaan in het geheel niet
hoeft te betreuren.

door Maastrichtse leeftijdsgenoter

niet geschikt in tegenstelling tot de
zaterdag als vaak sprake is van een
uitstapje gecombineerd met winke-
len, het zogenaamde recreatieve
winkelen." Ook hij denkt dat de
concurrentie te lijfmoet worden ge-
gaan met een nog betere inventivi-
teit van de ondernemers.

'skens wijst er op dat er de afge-
fin jaren een forse stijging te zien

':f van inkopende Duitsers op
Werdagavond. „In Nederland

I wij de laatste jaren nogal bezig
fceest met de winkelsluitingswet.
Duitsland is deze discussie methsogen gevolgd. Mogelijk dat
Öe daardoor de gedachte is ont-,m om ook een koopavond in tejfcn."
'ft is onze taak nu", zegt de heer
'skens, „om te zorgen dat onze
'Pcentra aantrekkelijk blijven

o'r het winkelend publiek. Boven-
\ moet ook de kwaliteit van de

en deproduktenverder wor-. opgevoerd." De LOZO wil bij
toen in die richting de onderne-

'rs graag behulpzaam zijn.

(°r invoering van een koopavond
i^est-Duitsland bestaat natuur-
i ook de kans dat Limburgers
lf de grens trekken en daar hun
'dschappen gaan doen.

Lambert Zwanenberg, de waarne-
mend voorzitter van de Onderne-
mersvereniging Roermond, be-
schikt ook niet over en'fers van het
aantal inkopende Duitsers op don-
derdagavond. „Dat zal per branche
verschillen", zegt hij, „maar als in
Duitsland ook op donderdag een
koopavond wordt ingevoerd is dat
zeker schadelijk. Wij maken mo-
menteel via weekbladen veel recla-
me in het aangrenzende Duitsland.
Misschien dat wij met onze koop-
avond naar de vrijdag kunnen uit-
wijken. Dat gaan we toch maar eens
aanhangig bij de Kamer van Koop-
handel."

men", zegt hij, „maar de consumptie
houdt daar voorlopig gelijke tred
mee. En zolang de prijzen nog op
een behoorlijk niveau liggen is er
niets aan de hand."

Forse investeringen
Duitse aspergetelers

Ook vraag naar ’witte goud’ neemt sterk toe " Ook in het Duitse grensge-
bied rijzen de asperges als
paddestoelen uit de grond.

ooruit
voorzitter van de Heerlense

0, Hub Haenen, geeft aan dat
I organisatie in juni gaat praten
i de nieuwe situatie. „De drei-
'6 van een koopavond in West-

zit er al enige tijd in. Het
&en beetje vooruitlopen op 1992
de grenzen open gaan."Hij heeft
eigens de indruk dat niet erg

" Duitsers op donderdagavond
II inkopen in Heerlen komen
'h: „Voor kinderen is zon avond

De Kerkraadse OZO start binnen-
kort met een groot onderzoek onder
de ondernemers. Voorzitter Michel
Ploum: „Wij hopen daarna onze po-
sitie te kunnen bepalen met het oog
op 1992. Daar moet uitkomen wat
onze sterke en zwakke punten zijn.
Voorlopig maken wij pas op de
plaats." De heer Ploum heeft ook
geen inzicht over het aantal Duit-
sers dat nu op donderdagavond in
Kerkrade inkopen doet, maar zegt
wel dat hetkoopgedrag van de Duit-
sers zeker in het onderzoek betrok-
ken zal worden.

Van Rey is de enige die het vertrek
van Smit-Kroes ziet als een verlies.
„Er is vaak geroepen dat zij Lim-
burg stiefmoederlijk behandelde.
Maar ze had met Limburg het beste
voor. Smit-Kroes had oog voor de
belangrijke rol van Limburg na
1992.Dat de R73 er komt is haar ver-
dienste. Ook heeft ze zich volledig
ingezet voor de aanleg van de Oost-
westbaan op Luchthaven Maas-
tricht. Dat daar nog steeds geen be-
slissing over is gevallen, mag haar
niet verweten worden. Ze is stukge-
lopen op de procedures die er in Ne-
derland nu eenmaal bijhoren. Maar
ook die problemen zou ze wel heb-
ben opgelost. Smit-Kroes heeft in
Limburg het nodige in de steigers
gezet, waar we in de toekomst met
zijn allen van kunnen profiteren.
Zijzelf zal daar dan geen lof meer
voor krijgen toegezwaaid, maar zo
gaat dat nu eenmaal in de politiek."

CDAer Paulis denkt daar heel an-
ders over. Hij verwijt Smit-Kroes
vooral een verbaal beleid te hebben
gevoerd. „Limburg heeft niet kun-
nen oogsten, hoewel ik toe moet ge-
ven dat ze zich sterk gemaakt heeft
voor de R73. Maar dat heeft het pro-
vinciebestuur ook gedaan. Ook een
goede beslissing was het verbieden

van verdere afgraving van het Pla-
teau van Margraten. Maar ik kan me
niet aan de indruk onttrekken dat ze
die beslissing met een bepaalde
voorkennis heeft genomen. Ik denk
dat ze op de hoogte was van de alter-
natieven die Enci voor mergelwin-
ning had ontwikkeld. Wat Smit-
Kroes zwaar te verwijten valt is de
trage besluitvorming rond de aan-
leg van de Oost-westbaan. Die zaak
heeft ze schromelijk onderschat. Ze
had de problemen veel eerder in
moeten zien, zowel nationaal als in-
ternationaal. Smit-Kroes is er niet in
geslaagd om over de milieutechni-
sche aspecten tot een vergelijk met
minister Nijpels te komen en het is
haar ook al niet gelukt om met Bel-
gië en West-Duitsland een overeen-
komst te sluiten over het gebruik
van eikaars luchtruim. Dat er nog
steeds geen duidelijkheid is over de
Oost-westbaan mag Smit-Kroes
zich persoonlijk aanrekenen."

Hummel (PvdA) is evenmin onder
de indruk van hetgeen Smit-Kroes
voor Limburg heeft betekend. Wat
hij haar hoogst kwalijk neemt is het
opheffen van het Miljoenenlijntje
(„onvergeeflijk en tegen alle afspra-
ken in") en de manier waarop zij de
modernisering van de Middenlim-
burgse kanalen heeft aangepakt.
„Het is natuurlijk een krankzinnige
situatie dat er bij Panheel een pe-
perdure sluis ligt, waar de breedste
schepen doorkunnen, en een stukje
verder het kanaal zo smal is dat er
niet verder kan worden gevaren.
Dat is geen beleid. En als Smit-
Kroes zegt dat Limburg in een.
Europa zonder grenzen een belang-
rijke rol kan spelen, vraag ik me af
waarom ze dan geen werk heeft ge-
maakt van de stadsautoweg in
Maastricht. Dat is een van de ba-
langrijkste yerkeersaders naar het
buitenland, maar het verkeer loopt
er om de haverklap vast," aldus
Hummel.

Van onze verslaggever

HEERLEN - J. van derWerf, lid van
het managementteam bij de veiling
in Grubbenvorst voor de sector

groenten, maakt zich voorlopig
geen zorgen over de forse investe-
ringen van aspergetelers in West-
Duitsland. „De produktie van asper-
ges is weliswaar overal toegeno-

De centrale markt-en prijsorganisa-
tie in West-Duitsland (de ZMP)
vraagt zich inmiddels wél af waar
het allemaal heen moet met het 'wit-
te goud' als het nieuwe areaal volop
op de markt komt. Het land produ-
ceerde vorig jaar al 16.400 ton asper-
ges en het ziet er naar uit dat dit re-
cord tijdens het lopende seizoen ge-
broken zal worden. Het aantal as-
pergevelden is met liefst 8 procent
uitgebreid.

f / PEN-notities]

Zeeuu’s meisje naar ziekenhuis gebracht

Massale vechtpartij
op kermis Maastricht

De Westduitse producenten blijven
echter optimistisch en investeren
krachtig, want aan de teelt is mo-
menteel flink wat geld te verdienen.
Nederland brengt jaarlijks (afhan-
kelijk van het weer) tussen de 7,8 en
8,5 miljoen kilo asperges op de
markt. Dit jaarwordt een totale aan-
voer van ongeveer 8 miljoen kilo
verwacht.
De sterke uitbreiding van de asper-
gevelden in West-Duitsland heeft
voorlopig nog geen weerslag op het
koopgedrag van de Duitsers bij te-
lers in Noord- en Midden-Limburg
zodat de bordjes 'Spargel' kunnen
blijven hangen.

" René Tavernier, de nieuwe
internationale PEN-voorzit-
ter.

Foto: WIDDERSHOVEN

ten dat het toestaan van dergelijke
acties gevaarlijk is."

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Een massale
vechtpartij tussen een groep
Zeeuwse scholieren en een groep
Maastrichtse jongeren, dinsdag-
avond bij het kantongerecht op het
Vrijthof in Maastricht, heeft een
minder prettig einde gemaakt aan
het kermisplezier dat zij aanvanke-
lijk hadden. De politie van Maas-
tricht heeft urenlang werk gehad
om het conflict tot een einde te
brengen.

PaniekOostelijke
Mijnstreek

kan EG-geld
verdienen

De poëzie-avonden die het Bu-
reau Studium Generale van de
Rijksuniversiteit Limburg in
aansluiting op het 53-ste Interna-
tionale PEN-congres heeft geor-
ganiseerd worden druk bezocht.
De aula aan de Tongersestraat in
Maastrichtvult zich met een aan-
dachtig publiek. Tien dichters
uit negen landen lezen in hun
eigen taal. De actrice Ineke Holz-
haus leest de vertalingen van
hun gedichten in het Nederlands
voor. Zij doet dat met gevoel en
kennis, respecteert de eigenheid
van elk gedicht. Het door Piet
Gerards ontworpen programma-
boekje is in plano gedrukt: je
kunt het opensnijden; in elkaar
gevouwen wordt het een beeld-
schone poëziebundel.
Eigenlijk is een gedicht vaak net
zo: soms moet je het als lezer op
een enkel punt nog 'open' krij-
gen. Je probeert toegang te krij-
gen tot wat de dichter ge-dicht
heeft. Lukt dat, dan opent zich
een helderheid, is het of je de
dichter zijn adem voelt. Ook luis-
teren helpt. Het gedicht krijgt de
levende adem van de dichter
mee, zijn stem werkt op je in.
Adem. Ritme. Het doet iets in de
hoofd, trekt door tot in het hart.

Poëzie -avonden
druk bezocht

Tavernier nieuwe
voorzitter PEN

Vervolg van pagina 1

i HSTRICHT - Het congres, dat
i! *atsvindt in het MECC, nam giste-
*t meer dan tien resoluties aan en
[*ls verwacht zat daar een uit-
maak over de 'zaak Rushdie' bij.
!*ncis King, de voorzitter van

zei dat het con-
niet anders kon. „We konden

i* doodsbedreigingen niet accepte-
;V aldus King.

'de resolutie, ingediend door het
['tse PEN-centrum, werden niet*een de Iraanse moordoproepen
f de inmiddels ondergedoken'

afgewezen maar is tevens
beroep gedaan op de uitgevers-

6reld. „Uitgeversorganisaties,
*fkwinkels en schrijvers moeten* besef bij hun regeringen vergro-

Tenslotte ging het congres - in
krappe meerderheid - akkoord met
de benoeming van de FransmanRe-
né Tavernier tot de nieuwe interna-
tionale PEN-voorzitter. Hij haalde
het voorzitterschap binnen met 35
tegen 30 stemmen (en twee onthou-
dingen). Tavernier was al voorzitter
van het Franse PEN-centrum. Een
van zijn laatste resultaten was, in
1987, het behalen van de grote poë-
zieprijs van de Academie Francaise.
De andere kandidaat, die was voor-
gedragen door de 'engelstalige con-
gresgangers (onder wie de Neder-
landse afvaardiging) was de Nige-
riaan Chinua Achebe.

Een vijftienjarig Zeeuws meisje
werd door vijfMaastrichtse meisjes
in elkaar geslagen. Ernstig toegeta-
keld werd zij overgebracht naar het
Academisch Ziekenhuis, omdat
men vreesde dat zij een neus- en een
bekkenbreuk had opgelopen. Dat
bleek overigens niet het geval. Wel
werden bij haar inwendigekneuzin-
gen geconstateerd, zodat ze het zie-
kenhuis weer kon verlaten.

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De Europese steun
voor gebieden dieeen moeizame in-
dustriële ontwikkeling doormaken
zal dit jaar 2,3 miljard gulden bedra-
gen. Voor 1991 is een bedrag van 3
miljard gereserveerd en voor 1993
3,5 miljard. De Europese Commis-
sie zal dat een dezer dagen bekend
maken.

Het begon allemaal rond half negen
toen een groep van 35 scholieren
van een scholengemeenschap uit
Zierikzee werd gesard en getreiterd

Op zijn bureau ligt in een fraaie,
warmgrijze kaft 'Hans van de
Waarsenburg: A letter of time.
Een oase tussen de zich opstape-
lendepostpaketten, deze intieme
uitgave, een kleine bloemlezing
van zijn in het Engels vertaalde
gedichten. Hans van Eyck, mees-
terdrukker uit Banholt is de uit-
gever van deze schitterende edi-
tie. 'I am writingyou a slow mir-
ror letter, a letter of time' lees ik
in een van Hans' gedichten. Als
ik in de spiegel kijk die in deze
Barbizon-kamer boven de
schrijftafel hangt, zie ik hoe
Hans van de Waarsenburg het
raam opendoet. De bronzen zui-
len van Piet Killaars beneden op
het Forum rijzen in de spiegel
omhoog. In alle talen klinken
stemmen op.

De dichterHansvan de Waarsen-
burg woont in Maastricht. Deze
week niet aan de Rogneurdonk
maar aan het Forum, zoals het
plein genoemdwerd waaraan het
MECC-congrescentrum ligt. In
zijn hotelkamer ligt het knoop-
punt van alle organisatielijnen
die hij de afgelopen maanden tij-
dens devoorbereidingen van het
PEN-congres vanuit zijn huisa-
dres over de wereld heeft uitge-
zet.

Enkele slachtoffers liepen zwellin-
gen op aan het gezicht, armen en be-
nen en sommigen konden vanwege
hun verwondingen niet meer lopen.
Er ontstond tijdens de vechtpartij
grote paniek onder de Zeeuwse jon-
gelui. Ze waren zo overstuur dat de
politie hen naar het politiebureau
overbracht waar ze weer op verhaal
konden komen. Artsen van de DGD
werden opgeroepen om medische
assistentie te verlenen.

Inmiddelswas depolitie op zoek ge-
gaan naar de daders. In eerste in-
stantie werd zij geholpen door een
getuige van de vechtpartij. Hij zette
de politie op het spoor naar een vande jeugdige daders, een veertienja-
rig meisje dat om 20 minuten voor
11 in de buurt van haar woning kon
worden aangehouden.
Gisteren vertoefde het meisje nog
steeds op het politiebureau. De poli-
tie denkt de komende dagen nogmeer daders in de kraag te kunnen
pakken.

Van Tilburg dreigt
met kort geding

Advocaat: ’Kiezers maken uit ofraadslid blijft’

Bert Schierbeek (1918) leest
voor. 'Het woord vinden/ dat op
je lippen besterft/ en dan proe-
ven/ de wiekslag/ van die vogel
(...)'. De zaal wiekt mee, in de
pauze openen zich de tuinen van
het universiteitsgebouw. Het is
warm en golvend.Die twee avon-
den aan de Tongersestraat wor-
den zij 'De tuinen van Suzhou'
zoals Bert Schierbeek een ge-
dichtenbundel noemde diehij na
een reis door China aan zijn
vrouw Thea opdroeg. Vandaag
valt alles samen in deze voorma-
lige kloostertuinen, nu Schier-
beek, zijn vrouw Thea (die ik te-
gen oudbekenden Maastrichts
hoor spreken), nu de Chinese
dichterBei Dao en al dieandere
bezoekers en dichters napraten,
denken en voelen. 'De tuinen/de
spontane/ in mijn hoofd/ treden
naar buiten/ (...). Hier zijn wij/
nooit weg.

In zaal Athens brengt een groot
deel van de Franstalige congres-
deelnemerseen hommage aan de
Franse dichter en schrijver Alain
Bosquet, een huldeblijk aan de
70-jarige. Maastricht heeft een
Bosquetplein. Maar of een van
hen dat weet?

Frans budé

In Nederland komen de Oostelijke
Mijnstreek, Groningen, Drenthe en
Overijssel voor een bijdrage in aan-
merking. De betrokken regio's zul-
len op korte termijn projecten moe-
ten bedenken die goed zijn voor de
industriëleontwikkeling, maar niet
concurrentievervalsend zijn. Te
denken valt daarbij bijvoorbeeld
aan de aanleg van industriewegen.
Grensoverschrijdende projecten
die aan de voorwaarden voldoen
kunnen bij voorbaat op sympathie
van de Europese Commissie reke-
nen., Van onze verslaggever

j^EK- HetBeekseraadslid Ad van
,'1-urg wil via een kort geding af-
dingen dat hij in juniweer aan de
pdsvergadering kan deelnemen.

maand nam de raad het
aan om van Tilburg

j*t meer tot de maandelijkse ver-
roeringen toe te laten, omdat deze
d maart werd veroordeeld tot an-

ioaf jaar gevangenisstraf voor
bereiden van amfetamine-olie.et raadslid was toen zelf niet aan-

lig. Zijn advocaat mr Th. Hidde-
H 9 wil het besluit van de raad bin-

acht dagen zwart op wit heb-

' jrl. Met een raadsbesluit kan Van
! [("^urg namelijk een AROB-proce-. hj re aanspannen. „Gebeurt dat

U et, dan stapt van Tilburg naar de
L |. 6sident van derechtbank," aldusI, af Hiddema.

Zoals bekend zijn op Burger Belan-
gen Beek (de eigen partij van Van
Tilburg) na alle fracties van oordeel
dat het raadslid door de Opiumwet
te overtreden het aanzien van de
raad heeft geschaad en dat hij een
negatieve invloed heeft op de kwali-
teit van de besluitvorming.
MrHiddema stelt echter uitdrukke-
lijk dat Van Tilburg, die tegen zijn
veroordeling hoger beroep heeft
aangetekend, op grond van de be-
staande jurisprudentie onmogelijk
naar huis gestuurd kan worden. Zo-
lang Van Tilburg zich tijdens de
raadsvergaderingen gedraagt zoals
het hoort, kan de raad hem niets ma-
ken. „Een eventuele veroordeling
heeft daarmee niets van doen. Al-
leen de kiezers kunnen uitmaken of
mijn cliënt raadslid blijft of niet."

ondanks zijn eerdere toezegging,
vanavond verstek gaan in verband
met een al langer geplande vakan-
tie.

je raad van Beek vergadert van-
end weer. Het raadslid zelf laat
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Van onze verslaggever Vrouw (70)
verongelukt

Van onze verslaggever
NUTH - Een 70-jarige vrouw uit
Nuth is gistermorgen rond negen
uur verongelukt, toen zij met haar
fiets op de hoek Stationsstraat/Pas-
torijstraat in Nuth door een passe-
rende vrachtwagen werd geschept.
Volgens de politie zag de chauffeur
devrouw niet aankomen, hoewel hij
voorrang aan haar had moeten ver-
lenen. De bejaarde fietster werd op
slag gedood.

limburas daoblad

(ADVERTENTIE)

Heel Nederland
steunt de

gezondheidszorg
72% van de bevolking steunt

de looneisen van de werknemers
in de gezondheidszorg

(NIPO onderzoek, 25 april 1989).
Toon ook uw solidariteit.

Teken vandaag nog de petitie!



t
hij gaf graag weg.
zijn handen openden een zomerdag

omringd en liefdevol verzorgd door hen die hem dierbaar waren, is, na een
kortstondige ziekte, overleden, onze lieve en zorgzame man, vader,
schoonvader, opa. schoonzoon, onze goede broer, schoonbroer, oom en
neef

bèr nijssen
echtgenoot van

els zeekaf
bèr werd 61 jaar.

Maastricht: els nijssen-zeekaf
kerkrade: marjon en jos wolswijk-nijssen

maastricht: harry en josine nijssen-kicken
pim en iris

maastricht: jos nijssen en hannelore eggen
maastricht: mevrouw a. zeekaf-dielemans

familie nijssen
familie zeekaf

6216 bn maastricht, 9 mei 1989
veldspaatstraat 16
de plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 13 mei om 14.00
uur in de parochiekerk van christus hemelvaart, pottenberg-maastricht,
waarna aansluitend de crematieplechtigheid in het crematorium te heer-
len, imstenraderweg 10 (afslag debeitel).
bèr ligt opgebaard in het uitvaartcentrum dielemans, aesculaapstraat 6
(brusselsepoort), maastricht; bezoek dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.
zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van de heer

h.j.m. nijssen
mede-oprichter van onze stichting en directeur van onze crematoria te
heerlen en venlo.
zijn onvermoeibare inzet voor het uitdragen van de crematiegedachte en
zijn intense belangstelling voor allen die er werken, zullen lang in onze
herinnering voortleven.
wij verliezen in hem een zeer geliefde vriend en collega.

bestuur en medewerkenden
stichting crematorium limburg

met groot verdriet hebben wij kennis moeten nemen van het overlijden
van de oud-directeur van ons uitvaartcentrum, de heer

h.j.m. nijssen
zijn zeer persoonlijke benadering van de taak waar hij en wij mee bezig
waren en zijn, zal lang bij ons blijven voortleven, evenals de medemense-
lijkheid die hij ons allen betoonde.
wij wensen zijn vrouw els en dekinderen veelkracht dit verlies te dragen.

directie en medewerkenden
uitvaartcentrum dielemans

maastricht, mei 1989

tot ons leedwezen moesten wij kennis nemen van het overlijden van de
heer

h.j.m. nijssen
mede-initiatiefnemer en oud-bestuurslid van onze stichting

zijn heengaan betekent voor ons een groot verlies,
wij wensen zijn echtgenote en kinderen alle sterkte.

bestuur en medewerkenden
stichting lpu

wegens sterfgeval is onze zaak

nijssen interlux b.v.
zaterdag 13 mei 1989 de gehele dag gesloten.

6162 ah geleen
njksweg-nrd. 12

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis
dat. geheel onverwacht, van ons is heengegaan, myn lieveman, onze zorg-
zame vader, schoonvader, opa, schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en
neef

Peter Joseph (Sjef)
Schillings

echtgenoot van

Enny Bree
Hij overleed op 78-jarige leeftijd, gesterkt door het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: Enny Schillings-Bree
Zandvoort: Hans en Mary

Ellen, Aldo
Nieuwenhagen: Christel en Claudia

Schaesberg: Frank
en oma
Familie Schillings
Familie Bree

6371 XL Landgraaf, 10 mei 1989
Op de Heugden 65
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 13 mei as.
om 12.00 uur in de parochiekerk van de H. Familie te Schaesberg-Veld-
straat, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k.
kerkhof te Nieuwenhagen, Haanweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
vrijdag 12 mei om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel van Lindeman Uitvaart-
centra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15t0t 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Het is 6 weken geleden dat wij afscheid namen van onze lieve vader enschoonvader

Harrie Schoenmakers
Uit devele fijne gesprekken, brieven en telefoontjes is gebleken hoevelen
hem kenden als een goed mens, een harde werker die steeds voor ieder-
een klaarstond, hoevelen ookwisten hoe moeilijk hij het had in zijn strijdom rechtvaardigheid en hoe hij hunkerde naar het respect van mensendie hem dierbaar waren.
Veel vrienden en kennissen en enkele familieleden hebben hem enorm
gesteund, maar het gevoel van verlatenheid werd voor hem zo ondraag-
baar dat hij niet meer verder kon.
Hem te moeten missen doet ons erg veel verdriet en is moeilijk te accepte-
ren.
Gelukkig weten wij dat we niet alleen staan in ons verdriet en kunnen wij
samen met anderen terugkijken op een fijne tijd met hem.
Wij danken iedereen van harte die vader tijdens zijn leven en ons na zijn
dood zo welgemeend hebben gesteund.

Mare en Marjo Schoenmakers
Sittard, mei 1989

De zeswekendienst zal worden gehoudenop zondag 14 mei 1989 om 11.00
uur in de St.-Pauluskerk te Limbrichterveld.

t
Voorgoed afscheid nemen doet pijn:
samen afscheid nemen biedt steun om het te dragen.
De grote belangstelling, de vele troostrijke brieven,
bloemen en h.h. missen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Frans Jozef Vliegen
hebben ons diep getroffen.
Omdat het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te
bedanken, doen wij het op deze manier.

Mevrouw M.H. Vliegen-Schijns
kinderen en kleinkinderen

Papaverplein 13, Kerkrade-West
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 13 mei as. om 18.00uur in deparochiekerk van
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand, Heilust.

Daar hetons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven diewij mochten ontvangen bij de be-
grafenis van onze lieve moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder

Netje Hermans
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Familie Kusters-Hermans
Familie Hermans-Langen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 13 mei as. om 18.00 uur in de
parochiekerk van de H. Antonius van Padua
te Bleijerheide-Kerkrade.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken, willen wij u langs deze weg hartelijk
dank zeggen voor de vele condoleances, h.h. mis-
sen en bloemen, alsmedevoor uw aanwezigheid bij
de begrafenis en de begeleiding naar de laatste
rustplaats van mijn lieve man, onze vader, schoon-
vader en opa

Harie Cremers
Dit alles isvoor ons een grote steun geweest.. Mevrouw Cremers-Hermans

kinderen en kleinkinderen
Familie Cremers
Familie Hermans

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 14 mei as. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de Heilige Pancratius te Munstergeleen.

Daar het ons onmogelijk is iedereen per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij de begrafenis van onze lieve va-
der, schoonvader en opa

Jo Bogers
betuigen wij u langs deze weg onze har-
telijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zondag 14 mei as. om 9.30 uur
in de parochiekerk St.-Franciscus van
Assisië te Heerlen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken, willen wij hierbij onze dank
betuigen voor de getoonde belangstelling tij-
dens de ziekte, het overlijden en de begrafe-
nis van onze lieve man, vader, schoonvader
en opa

August Joseph Thelen
betuigen wij u onze oprechte dank.

A.H.J. Thelen-Hanssen
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 14 mei as. om 11.30 uur in
de parochiekerk Maria Hulp der Christenen
te Nieuwenhagen.

Dankbetuiging
Wij willen u bedanken voor de belangstelling en
het medeleven dat ons werd betoond bij het overlij-
den en de begrafenis van mijn dierbare man, onze
vader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Peter Jozef Beaujean
Familie Beaujean
Familie Janssen

De zeswekendienst zal worden gehoudenop zater-
dag 13 mei 1989 om 19.00 uur in de parochiekerk
van St.-Antonius van Padua te Heerlen-Vrank.

voor het vervolg van de
familieberichten zie pagina 20
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tHenk van Einden*
jaar, echtgenoot *Gertrudis Pet*
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Bij de eerste konfrontatie met de Mitsubishi Galant is de kans niet uitgesloten dat uw hart een slag overslaat. De wté'
vormige lijn, de lage neus en de afgeronde hoeken spreken u meteen aan. Maar, bij de Galant gaat het niet alleen otf1

uiterlijke zaken. Het interieur is ongekend luxueus. De uitrusting verrassend kompleet. Het rijden in de Galant doet uvf
adem weer 'ns even stokken. Waarbij u opgeluchtervaart hoe moeiteloos u al dat temperament in toom houdt. Hoe de auto
als het ware een verlengstuk van uw lichaam wordt en onmiddellijk reageert op uw reflexen. De Galant Sedan is er me{

een 1.8 liter motor, 2.0 liter met ECI multi-point benzine-injektie, al dan niet met 16 kleppen, en 1.8 liter Turbo Diesel. Naas{

uitvoeringen met een 5 versnellingsbak is een aantal types met viertraps automaat leverbaar. Onnodig te zeggen ▲
dat de Galant voldoet aan de strengste Amerikaanse milieunormen. Prijzen vanaff 29.795,- inkl. BTW, exkl. afleve- jr^
ringskosten. Op alle modellen de unieke Mitsubishi Multigarantie. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. "IS

MITSUBISHI GALANT SEDAN/DE GESTAALDE PERFEKTIE

BEEK/GENHOUT N. GEUSSEM KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Dorpsstraat 64 tel. 04493-1721.
HEERLEN AUTO KLEUNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SITTARD BEK,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794
HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
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Directeur Van Ginneken: ’Rechtspositie ronduit slecht’Meer klachten over
dwang in psychiatrie

de'acties die gaandezijn rondom de
radioactiviteit van de tanks.
De woordvoerder van defensie kan
echter in het kader van de 'geclassi-
ficeerde gegevens' geen informatie
over aantallen en aanleverdata van
de tanks verstrekken.

Werk aan A2
ook in juni

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- De raad van commissarissenvan het MECC gaat niet in
op de voordracht van deMaastrichtse zakenman Benoit Weslyvoor de va-
cature van commercieel directeur van het Maastrichts Expositie- en Con-
grescentrum. Volgens president-commissaris irL.Kretzers heeft Wesly
niet zelf gesolliciteerd naar de functie. „Er is dus ook geen sollicitatieom
in behandeling te nemen," aldus Kretzers.

Benoit Wesly

Onderzoek niet volledig

In detweede helft van meiwordt de
oostelijke afrit bij Elsloo (by de
DSM-lokatie kunststoffen) afgeslo-
ten en dat gebeurt medio juni nog
eens. Eind mei wordt ook de ooste-
lijke oprit bij deze DSM-lokatie ge-
sloten en ook dat gebeurt medio
juni nog een keer. Verder wordt in
de tweede volle week van juni de
oostelijke afrit Urmond afgesloten.
Daarnaast zullen delen van het
knooppunt Kerensheide in mei en
juniniet bruikbaar zijn. Dat geldt in
de eerste week van juni voor de
noordoost-lus (vanuit Maastricht
richting België) en in de eerste helft
van juni voor de zuidoost-lus (van-
uit België richting Eindhoven).
Daarnaast is van 12 tot 19 juni de
zuidoostelijke verbindingsweg
(vanuit Maastricht richting Heerlen)
dicht. Tenslotte wordt op 18 juni de
noordoostelijke verbindingsweg
(Heerlen-Eindhoven) afgesloten.

bok Woordvoerder van de AbvaKa-
|e neeft gisteren gezegd dat niet al-
Y^.n in de Amerikaanse legerdepots
tg'^enveen en Coevorden 112

I ks (per complex) worden ge-
j, âtst, maar dat ook het depot

rir'Selshoven voorbestemd is voor
g* opslag van 112 M-l-tanks, het-
(^en zou betekenen dat in totaal
2

cc loodsen daarmee volgestouwd
Uden worden. Een woordvoerdern Defensie wilde daar niet op rea-

li re n aangezien dergelijke medede-
c §en in de categorie 'geclassifi-

gegevens' thuishoren.
e' is inmiddels bekend dat de

ye.rknemers van de materieeldepot
I lcmezenveen en Coevorden de afge-ven weken aan twee informatie-

Jeenkomsten hebben deelgeno-
',j er>- Stralingsdeskundigen hebbenar zeer uitvoerig verslag gedaan

ken de resultaten van de onderzoe-
tlet i}aar het stralingsgevaar en dui-

"Jk gemaakt, aldus de woord-
je rder, dat 'er niets aan de hand is',
jjp* ministerie van Defensie zegt

s, ** tot deze informatiebyeenkom-
lan* VerPlicht te hebben gevoeld,
Q^aat de AbvaKabo „de verhalen
dP

er strahng die nergens op slaan in
dp ereld heeft geholpen." Volgens
(^ AbvaKabo wordt vanaf 20 mei
jonnen met de aanvoer van M-l--in Vriezenveen en Coevorden.

«: erigenszouden er dat wel minder
Jl dan gepland, beweert de woord-

er van de amhtenarenvak-
j Een deel van de voor Neder-
v nd (inclusief eventueel Eygelsho-
sla' 1^ bestemde tanks zou naar op-
enplaatsen in West-Duitsland
d.ean' Deze vermeende veranderen-
V Politiek heeft volgens de Abva-P[ abo-woordvoeder te maken met

MAASTRICHT - De werkzaamhe-
den aan en bij het knooppunt Ke-
rensheide worden in juninog voort-
gezet. In aansluiting op de asfalte-
ring van de wegen waaraan nu ge-
werkt wordt, zullen in de loop van
deze en volgende maand nog meer
delenvan het klaverblad en nabijge-
legen toe- en afritten worden afge-
zet.Rijkswaterstaat liet gisteren we-
ten dat deze werkzaamheden 'zo
zorgvuldig en efficiënt mogelijk'
worden gepland en dat de hinder
voor het verkeer zoveel mogelijk be-
perkt wordt.

Van onze verslaggever

i ,jj GELSHOVEN - „De lichte mate van radio-actieve straling
s van de Amerikaanse Abrahams tanks M-l is even

nadelijk voor de gezondheid als vijfuur televisie kijken. Er isüs absoluut geen sprake van stralingsgevaar."

jn9* zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie.cc.afgelopen dagen is door zowel deskundigen in de Ver-ftlgde Staten alsmede door Westeuropese waarnemers onder-ek naar het stralingsgevaar verricht. De woordvoerder"aakt de resultaten bekend naar aanleiding van de constate-
»j*6 van de 'werkgroep defensie' van de AbvaKabo dat debrahams-tanks in hun bepantsering uranium bevatten.

Provincie blijft
starters steunen

Lodewijks zegt verlenging budget toe

üe gedeputeerde reageerde ver-
Verzamelgebouwen

Hoewel het Starters Project Lim-burg (SPL) per 1 juni wordt
beëindigd, wil Lodewijks het
Provinciale budget voor dat pro-
ject ook na die periode beschik-baar stellen. Het SPL-fondsbiedt aspirant-ondernemers de
■Mogelijkheid om tot 50 procent
subsidie te krijgen op haalbaar-
heidsonderzoeken.

MAASTRICHT - Gedeputeerde
Lodewijks heeft gisteren positief
gereageerd opvoorstellen van de
samenwerkende Kamers van
Koophandel in Limburg om het
startersbeleid in de toekomst teolijven financieren. De gedepu-
teerde deed de toezegging op het
starterssymposium dat gisteren
werd gehouden in het MECC in
Maastricht.

derpositief op het voorstel steun
te verlenen bij de opzet van een
netwerk van bedrijfsverzamelge-
bouwen. De provincie wil elk
plan voor een bedrijfsverzamel-
gebouw afzonderlijk op zijn me-
rites beoordelen, waarbij wordt
gekeken naar de invlechting in
regionale netwerken, het boven-
lokale karakter, het type starters
en de doorstroming.

Ria Oomen
in Klimmen

KLIMMEN - Wat is de betelAflj
van Europa 1992 voor vrouwWK
Wat zijn de gevolgen voor de |Jè-
meenscahp en vooral voor vflqpL
wen als in 1992 de grenzen varmS
EG opengaan. Magisch of fl&l
gisch? ( <5^
Voor de afdeling Klimmen van
de Limburgse Vrouwenbwegfitg
zal mevrouw Ria Oomen, lid vaa
de TweedeKamer voor het CDA
en kandidate voor het Europees
Partlement hierover vanavond
een inleiding houden.

Zowel niet-leden als leden zijn
welkom in zaal Keulen, School-
straat 3, Klimmen. Aanvang
20.30 uur.

lets minder positiefreageerde de
gedeputeerde op devraag van de
Kamers van Koophandel om
steun te verlenen bij het aanstel-
len van managers voor de opzet
en het beheer van de bedrijfsver-
zamelgebouwen. Lodewijks
vindt dat de managers in princi-
pe self-supporting dienen te zijn.
Ze moeten worden betaald door
de ondernemers in de bedrijfs-
verzamelgebouwen.

meldde begin dit jaar al dat £uid-
Limburg de primeur krijgt van
dit systeem dat in het buitenland
al met succes wordt toegepast.
Het ligt in de bedoeling om dit
soort ondernemingen, waar
scholieren van 16 tot 22 jaarkun-
nen leren hoe een eigen bedrijf
gerund moet worden, in heel Ne-
derland op te richten. Gedacht
wordt aan tenminste veertig mi-
nibedrijven. Na elk schooljaar
wordt de mini-onderneming ge-
liquideerd, maar voor een nieu-
we lichting belangstellenden
weer opgezet. De interesse bij
het onderwijs in Zuid-Limburg
is bijzonder groot.
De jeugdige ondernemers geven
aandelen uit. Houders daarvan
krijgen een deel van de winst uit-
gekeerd. Doel van het project is
om jongeren al vroeg inzicht te
verschaffen in de aantrekkelijke,
maar ook de minder aantrekke-
lijke kanten van het onderne-
merschap.

Gisteren maakte de Amrobank
officieel bekend dat in septem-
ber van dit jaar in nauwe samen-
werking met onderwijsinstellin-
gen in Heerlen en Maastricht
twee zogeheten mini-onderne-
mingen van start gaan. Het LD

Mini-ondernemingen

succes.
Opvallend was dat detailhandel,
horeca en recreatie en dienstver-
lening bij aspirant-ondernemers
het meest populair zijn. Daaren-
tegen wordt relatief weinig ge-
start in met name de industrieen
het transportwezen. Het aantal
uitkeringsgerechtigden dat een
eigen bedrijf begint is dalende.
Volgens Versteegh denken te-
genwoordig steeds meer mensen
in loondienstaan het starten van
een eigen bedrijf.

vang bezighoudt. De provincie
stelde daar de afgelopen driejaar
in totaal ’ 720.000,- voor ter be-
schikking. In die periode is na
een gesprek met starterscoördi-
natoren een duizendtal nieuwe
bedrijven opgericht met gemid-
deld twee arbeidsplaatsen. Voor-
zitter Versteegh van de samen-
werkendeKamers van Koophan-
del sprak van 'een bescheidenOp het symposium werd door

verschillende sprekers terugge-
blikt op het gestructureerde star-
tersbeleid in Limburg van de af-
gelopen drie jaar, nadat in de ja-
ren daarvoor een wirwar van in-
stanties zich op het modever-
schijnsel startende ondernemer
had gestort. Sinds 1986 functio-
neert bij elke Kamer van Koop-
handel een starterscoördinator
die zich specifiek met startersop-

Technische onderzoeken defensie wijzen uit:

Straling tanks gelijk
aan avondje tv-kijken

# Een overzicht van
een met tanks en
legervoertuigen

gevulde opslagloods
in de Eygelshovense

evenknie: het
depot in Brunssum.

Archieffoto: 3-POOT

HEERLEN/UTRECHT - Patiënten
in psychiatrische ziekenhuizen kla-
gen steeds vaker over het toepassen
van dwang en vrijheidsbeperkende
maatregelen. Meer dan de helft van
de klachten komt van vrijwillig op-
genomen patiënten. Dat staat in het
zojuist verschenen jaarverslag over
1988 van de Stichting Patiëntenver-
trouwenspersoon Geestelijke Ge-
zondheidszorg. Volgens de stich-
ting is het nu echt noodzakelijk dat
er een wetkomt die de rechtspositie
van psychiatrische patiënten regelt.

aantallen. Wel wilde hij kwijt dat hij
volledige vrijheid van handelen
heeft en het een eventueel conflict
in principe zo dicht mogelijk bij de
bron houdt.
Vorig jaar hebben ruim 4.400 pa-
tiënten de hulp van een vertrou-
wenspersoon ingeroepen. Zij kwa-
men in totaal met 8.636 klachten.
Die gingen vooral over gedwongen
opneming, dwangtoepassing . eiT
vrijheidsbeperking, de inhoud van
de behandeling en de bejegeniftg.
Elk jaar komen er meer klachten
over dwang. In 1982 ging tien pro-
cent van de klachten daarovët en
vorig jaar was dat al ruim 15-prö-
cent, aldus het jaarverslag.
Voorbeelden van klachten*,
cliënt wil datzijn gedwongen -opne-
ming wordt beëindigd omdat hij
vindt dat het voor die opneming
vereiste gevaar ontbreekt. Een vrij-
willigopgenomen patiënt klaagt dat
hij maar twee keer per dag 25 minu-
ten naar buiten mag. Een andere
cliëntewil minderen met haar medi-
cijnen, maar de arts is het daar niet
mee eens.

Tekortkomingen
De vertrouwenspersonen hebben
ook structurele tekortkomingen
van ziekenhuizen gemeld. Zo zou-
den veel behandelaars weinig afwe-
ten van het patiëntenrecht waar-
door zij ten onrechte dwang toepas-
sen. De separeercellen zijn vaak ge-
brekkig: soms ontbreekt een bel zo-
dat de patiënt op de deur moet bon-
ken. Een andere tekortkoming
noemt de stichting dat vrijwillig op-
genomen patiënten een regime van
vrijheidsbeperkingen krijgen- opge-
legd dat overeenkomt met dat van
een gedwongen opgenomen pa-
tiënt.

Directeur P. van Ginneken van de
Stichting Patiëntenvertrouwens-
persoon Geestelijke Gezondheids-
zorg in Utrecht - enkele jaren gele-
den was hij directeur van het
RIAGG in Heerlen - liet desge-
vraagd weten dat de rechtspositie
ronduit slecht te noemen is en dat
de wetgeving daaromtrent moet
worden opgevijzeld. Als voorbeeld
haalde hij de 'Krankzinnigenwet'
uit 1884 aan. Deze verouderde wet
wordt nog steeds gehanteerd als de
enig geldende en moet worden op-
gevolgd door de BOPZ uit 1971.
Van Ginneken: „Deze laatste is nog
steeds, al enkele jaren, in behande-
ling in de Eerste Kamer".

MECC neemt voordracht
Wesly niet serieus

’Head-hunter’ zoektkandidaat-directeurcongrescentrum

’Vijverdal’

De stichting heeft 36 vertrouwens-
personen in dienst diein 47 psychia-
trische ziekenhuizen werken. De
vertrouwenspersonen bemiddelen
bij klachten en vragen van patiën-
ten. Ook in de psychiatrische ge-
zondheidscentra 'Welterhof in
Heerlen en 'St Anna' in Venray is
een vertrouwenspersoon aange-
steld. Het psycho-medisch streek-
cehtrum 'Vijverdal' in Maastricht is,
hoewel dat 3/2 jaar geleden ver-
plicht werd gesteld, een van de wei-
nigen waar geen vertrouwensper-
soon is 'gestationeerd. Deze taak
wordt daar door de patiëntenraad
behartigd. Vertrouwenspersoon H.
IJzerman, zowel werkzaam bij Wel-
terhof als St Anna, kon vanwege de
vertrouwensrelatie met de zieken-
huizen en patiënten geen nadere
medelingen doen over klachten en

officiële mededelingen
GEMEENTE VALKENBURG

AAN DE GEUL
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van Valkenburg
aan de Geul brengt, ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 22 lid ï
van de Wet op de ruimtelijke orde-»
ning, ter openbare kennis dat vörtaf
vrijdag 12 mei 1989 ter gemeentfcse-
cretarie, afdeling administr
gronzaken, voor een ieder ter n^^^|
ligt het besluit van de raad deza^g»-■meente de dato 24 april 1989, Aeal»-
bij is verklaard dat een be&eri>
mingsplan in voorbereiding is voor
het gebied van het bestemmi:
plan Slakweg, fasen II en llÏ.fc-laLs
bij genoemd besluit van de raad
horende situatietekening in grètsüP
omlijning is aangegeven.
Het besluit treedt in werking cfi
mei 1989.

Valkenburg aan de Geul,!
11 mei 1989.
De burgemeester voomoe
Gilissen.

Gemeente Echt
VOORBEREIDINGSBESLUITEN'

De burgemeester van de gemeente
Echt maakt, ingevolge artikel 22 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
bekend, dat de raad der gemeente in
zijn vergadering van 27 april 1989 be-
sloten heeft te verklaren, dat (partiële)
herzieningen worden voorbereid van
de onderstaande uitbreidings- c.g. be-
stemmingsplannen:
1. ,„Echt-I", voor wat betreft het per-

ceel kadastraal bekend als gemeen-
te Echt sektie K nummer 158. gele-
gen aan Peyerstraat 11;

2. „Berkelaarsweg", voor wat betreft
het perceel kadastraal bekend als
gemeente Echt sektie M nummer
702, gelegen aan de Beukstraat 1;

3. „Pey", voor wat betreft het perceel
kadastraal bekend als gemeente
Echt sektie K nummer 2716. gele-
gen aan Schilbergerstraat 26;

4. „Hingen", voor wat betreft het per-
ceel kadastraal bekend als gemeen-
te Echt, sektie K nummer 2167. ge-
legen aan Hoogveldsweg 54;

5. „Industrieterrein", voor wat betreft
de percelen kadastraal bekend als
gemeente Echt, sektie Mnos. 887 en
888, gelegen aan Edisonweg 9;

6. „Hoofdzaken", voor wat betreft het
gebied gelegen tussen de Peyer-
straat, de spoorlijn, de Peutenweg.
de Gebroekerstraat en de woonwijk
Echt-Zuid.

De betreffende voorbereidingsbeslui-
ten treden in werking op 12 mef 198*
en liggen met bijbehoitende
overzichtstekeningen vanaf laatstge»
noemde datum voor een ieder termea-
ge op kamer 2.09 van het stadskan-
toor. Nieuwe Markt 55 te Echt.
Echt, 11 mei 1989

De burgemeester voornoemd.
mr. L.H.F.M. Janssen.

MAASTRICHT - De vier inzitten-
den van twee personenwagens die
betrokken waren bij een aanrijding
op de kruising Meerssenerweg/Via-
ductweg dinsdagavond tegen mid-
dernacht, werden daarbij zo ernstig
gewond dat zij in het Academisch
Ziekenhuis Maastricht moesten
worden opgenomen.

Ongeval eist
vier gewonden

De plaatselijke VW en het eraan
gelieerde Visitors & Convention
Bureau (VCB) van Maastricht heb-
ben Wesly onlangs aanbevolen als
commercieel-directeur toen bekend
werd dat per 1 mei een vacature zou
ontstaan. Kretzers zei gisteren ech-
ter dat de raad zon sollicitatievia de
VW niet accepteert. „Met alle
waardering overigensvoor de capa-
citeiten van de heer Wesly," zovoeg-
de de voorzitter van de raad van
commissarissen eraan toe.

Het verkeersongeval werd veroor-
zaakt door de 20-jarige J.H. uit
Maastricht, die vanaf de Geusselt
kwam aangereden en de kruising
genaderd, een sigaretje opstak, zon-
der op het rode verkeerslicht te let-
ten. Dat had tot gevolgdathij in bot-
sing kwam met de hem tegemoetko-
mende wagen bestuurd door de 54-
-jarige F.P., eveneens uit Maastricht.

Deze wilde linksaf de Meerssener-
weg inslaan. Beide automobilisten
en hun medepassagier liepen diver-
se verwondingen op. De twee auto's
raakten total loss.

Directeur G. van Lijf van de
WV/VCB verklaarde gisteren dat
het bureau met de aanbeveling van
Wesly een signaal heeft willen afge-
ven. „We vonden dat er iets moest
gebeuren. Er zijn ook gesprekken
gevoerd naar aanleiding van onze
suggestie, maar ik officieel heb van
de raad van commissarissen nog
geen bericht."

de-directeur. De Jager is er nu alge-
meen directeur.
De president-commissaris ver-
wacht dat het nogvier tot vijfmaan-
den zal duren voordat de werving
van een nieuwe kandidaat voor de
MECC-directie afgerond is. „We
hebben wel wat namen, maar we
moeten eigenlijk nog beginnen," al-
dus Kretzers. Hij bevestigde dat het
belangrijk voor de congresdivisie
van het MECC is om binnen afzien-
bare tijd tot een benoeming te kun-
nen overgaan.

Signaal

Vijftien jaar belangenvereniging

Kleine mensen in
Mechelen bijeen

Moordzaak
prostituée

Aangehouden

Wesly bevestigde gisteren dat met
hem nooit is overlegd over de aan-
beveling door de VVV. „Ik heb het
in de krant gelezen. Ik vind het
prachtig dat ik ben aanbevolenvoor
de belangrijkste toeristische trek-
ker van Maastricht, maar ik heb van
m'n leven niet in loondienst ge-
werkt," zo omschreef de directeur
van hotel Maastricht zijn afwijzing.
De kans dat Wesly aan het MECC
verbonden zou worden, blijkt hij
zelf ook uiterst klein te vinden. „De
enige mogelijkheid is datze mij zou-
den vragen en dat er ruimte komt
voor vrh' ondernemerschap, maar in
de huidige constellatie zie ik dat
niet zitten. Dergelijke operaties
hebben alleenresultaat bij een vrije
concurrentiepositie, zonder over-
heidsbemoeienis," aldus de Maas-
trichtse zakenman.

o^STRICHT - De rechtszaak
ge

r e moord op deAkense 39-jari-
kQ Pr°stitué Helga Vogel is aange-
ij) »?en- Gisteren zou derechtbank
voi aastricht uitspraak doen, maar
°hd ns President mr J. Nolet is het
29g|fr?oek niet volledig geweest. De
re l ls nu terugverwezen naar de
ïo die het onder-

eK heeft geleid.

Kerf 3 werd op 19 januari in
ven ade met messteken om het le-
°ffi ge^racht- Vorige week eiste de
ja Cler van justitie in Maastricht zes
'"né %lstraf en ter beschikkingstel-
dank "^ tegen de 19-jarige ver-ste L.H. uitKerkrade.

MECHELEN - De belangenvereni-
ging van kleine mensen (BVKM)
viert in het Pinksterweekeinde het
vijftienjarig bestaan. Als plaats van
deviering is het Zuidlimburgse Me-
chelen uitgekozen. Een veertigtal
deelnemers aan het lustrumfeest,
waaronder ook buitenlanders, vindt
van 12 tot 15 mei gastvrijheid in ho-
tel-pension Vouwere.

Hunter
Het MECC gaat nu een zogeheten
head-huntersbureau inschakelen,
in plaats van het plaatsen van een
vacature in de media. Dergelijke bu-
reaus gaan in opdracht van werkge-
vers op zoek gaan naar geschikte
kandidaten, doorgaans voor top-
functies in het bedrijfsleven. Kret-
zers: „De belangrijkste eis waaraan
de kandidaat moet voldoen is inter-
nationale ervaring in de beurzenwe-
reld. En waar vind je die?Bij de an-
dere congrescentra."

De vorige commercieel-directeur
R. de Jager is deze maand vertrok-
ken naar het Leeuwenhorst Con-
grescentrum in Noordwijkerhout.
Daar was hij vóór zijn aanstelling bij
het MECC ook al werkzaam, als me-

Procedure
Ujt **anleiding voor uitstel van de
seh ?■ 'son(iuidelijk, maar waar-
re^ 11 ■ gaat het om een Procedu-
Dsvrh 8!'6' e raPP°rtage van de
Lr- 00g en de psychiater moet
mr °yerwogen worden, zo lichtte
Reti,; ,toe- Daarom zal een van dew'ge-deskundigen tijdens de
WTettmg van de zaak. °P 7 Juni,"raen opgeroepen.

De BVKM werd op 6 april 1974 op-
gericht. Inmiddels is het aantal le-
den op 200 gekomen. Maar naar
schatting leven er in Nederland tus-

De viering is voornamelijk besloten
met onder meer een dansavond en
een boottocht. Maar op zaterdag-
middag kunnen kleine mensen
(kleiner dan 1,55 meter) en hun
eventuele langere partner, die nog
geen lid zijnvan de vereniging maar
wel belangstelling hebben, komen
kennismaken mits zij zich vooraf
aanmelden.

Voor nadere informatie over de be-
langenvereniging kan men contact
opnemen met mevrouw E. Steegs-
Geerts in Gemonde (504105-4554).

sen 10.000 en 15.000 kleine mensen.
De meeste weten niet dat er een ver-
eniging bestaat die hun belangen
behartigt. De BVKM probeert het
grote publiek een beter beeld te ge-
ven van de kleine mensen, door de
kleine mensen informatie te geven
over aanpassingen in huis, werk en
auto, door onderling ervaringen uit
te wisselen en, indien nodig, te ver-
wijzen naar medische specialisten.
De korte lichaamslengte wordt
meestal veroorzaakt door groei-
stoornissen, die in twee groepen
zijn in te delen: botgroeistoornissen
en endoctrine stoornisssen. Enkele
endoctrine groeistoornissen zijn tij-
dens de groei te behandelen. De
groei van kinderen met een bot-
groeistoornis is nog niet te beïnvloe-
den.
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®piccolo's
mmmiss!SSS3iL\tWSEnsÊ*mm

045-719966

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 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 geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en Vermist'gevonden' ’ 0,95per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatstover 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 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Proficiat
i

Peggy
Proficiat met je
10e verjaardag

Papa, mama en Jolanda

Vermist/Gevonden
MODELVLIEGTUIG vermist
omg. Z-ümburg. Hoge be-
loning. Tel. 04450-1310.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel aangeboden
Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema, Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.

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.

SCHILDER kan nog werk
aannemen. Tel. 045-
-417921.

GVL RESTAURATIE, 045-
-226000. Spec. gevelreini-

l ging, renov., kelderafdich-
ting, voegw., vochtwering 10
jr. schrift, garantie. Stralen

i van meubels, autoplaat-

" werk, velgen, chassis etc.

' ETALEUR tevens topverko-

' per(4o plus.) zoekt goede

' baan bij gezond bedrijf,- omg. Heerlen-Maastricht
(ben ook zeer handig in het
vervaardigen van prijskaar-

' ten en reklameborden). Br.
o.nr. B-0748, Limburgs; Dagblad, Postbus 3100,

I 6401 DP Heerlen.
Voor al uw behang- of■ SCHILDERWERK, kunt u; voor nadere prijsopgave
brief sturen naar postbus
2658, 6401 DD, Heerlen.

Personeel gevraagd
Kerp vraagt

2 aktieve verkopers
binnendienst M/V

Leeftijd ca. 20 jaar.
Functie: betreft het verkopen van auto- en

industriematerialen, Blaupunkt Hi-Fi installaties.
Opleiding: IVA, MTS, HTS.
Sollicitatie: schriftelijk aan:

Kerp BV
In de Cramer 31, 6411 RS Heerlen. Tel. 045-716951.— Limburgs Dagblad

vraagt

Bezorgers m/v
voor bezorgwerkzaamheden tussen 05.30 en 07.00 uur in

de ochtend in Nuth.
Inl. Rumpenerstraat 81, Brunssum.

tel. 045-256363tussen 08.30-17.00 uur.

Asito Maastricht Zuid BV
zoekt nog enkele part-time medewerkers voor een traject
Thermea 2000 in Valkenburg. Aanmelden van 09.00 tot

17.00uur. Bilserbaan 19A Maastricht. Tel. 043-472047; na
17.00 uur 045-227056.

Firma P. H. Broek B.V.
vraagt met spoed

chauffeurs
voor transporten binnen- en buitenland.

Solliciteren zaterdags van 9.00 tot 12.00 uur;
Maandags van 14.00 tot 17.00 uur. Tel. 04454-2341.

Rijksweg 33, 6295 AK Lemiers.
Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Hotel Hermens in Valkenburg vraagt met spoed een
Administratieve kracht

5 dagen per week van 18.00 tot 23.00 uur.- Type diploma.- Word Perfect,- ervaring tekstverwerker- goede contactuele eigenschappen
Inlichtingen telefonisch 04405-2187 tussen 8.30-12.00 u.

Limburgs Dagblad
vraagt

bezorgers m/v
Voor bezorgwerkzaamheden tussen 06.00 en 07.00 uur

in de ochtend in Sittard.
Inl. Baandert 16, Sittard, 04490-15577.

Tussen 08.30 en 17.00 uur.
Touringcarbedrijf vraagt

Part-time Buschauffeur
Voor enkele uren groepsvervoer per dag.

Zonder voldoende rijervaring onnodig te reflecteren.
Soll. alleenna tel. afspr. met Dhr. Jacobs. Tel. 04404-2444

Wilt u snel een succesvolle
ONDERNEMING. Na drie
maanden een eigen rij-
school, zonder midden-
standsdiploma? Kan! Met
het enige erkende Kader-
schooldiploma. Nieuwe op-
leidingen starten binnenkort
in Best en Utrecht. Nog en-
kele plaatsen vrij. Bel voor
een gratis studiegids (ook 's
avonds) Kaderschool
04998-99425.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland timmerlie-
den, metselaars en ijzer-
vlechters (handlangers on-
nodig te soll.), ook colonnes
omg. Keulen-Mönchenglad-
bach. Tel. 045-229529 of
229548.
Leuke serieuze MEISJES
gevr. voor nieuw te begin-
nen privéhuis, 045-213142.
BEZORGER(STER) gevr.
voor ons ochtendblad in
Hoensbroek-Centrum. Tus-
sen 05.30 en 07.00 uur aan-
melden: Limburgs Dagblad,
Rumpenerstraat 81, Bruns-
sum.Tel. 045-256363.
Gevraagd leuke energieke
SERVEERSTER, voor over-
dag. 3 è 4 dagen p.week.
Aanm. 045-271718/272091.
TAXI-CHAUFFEUR, Full-
time, part-time. weekend.
Pers. melden. Hompertsweg
12 Schaesberg.
Gevr: Serieuze ervaren
FRITUREHULP voor het
weekend, 04493-4283.
Wouters Sanders delicates-
sen en wijnen vraagt voor
direct actieve en represen-
tatieve parttime VERKOOP-
STER met enige ervaring in
kaas en vleeswaren. Tel.
soll. 045-714116.
Gevraagd leerling brood- en
BANKETBAKKER. Echte
Bakker Jos Driessen, Rdr.
Hoenstr. 59, Hoensbroek.
Tel. 045-212706.
MEDEWERKSTER gevr.
v. de namiddag en avond-
uren, snackbar "De Markt",
Nuth. 045-244429.
Heeft U interesse om op za-
terdagochtend van 7.45 tot
12.00 uur in onze produktie
te werken, neem dan kon-
takt op met Limburgs Tex-
tielverzorging BV, Mijnweg
20 te Geleen. 04490-46072.

FRITUREHULP gevr. voor 4
dgn. per 14 dagen, met er-
varing. Zonder erv. onn. te
reageren. Tel. aanm. tussen
14.00-16.00 u. 045-715488.
Nette DAME 25-35 jr. ge-
vraagd voor de bediening in
broodjes/koffiebar en re-
staurant in Centrum Heer-
len. Inl. 045-715155.
Hotel Heineken Hoek vraagt
ONTBIJTSERVEERSTER
van 07.00-12.00 uur; werk-
ster van 12.00-17.00 uur;
buffetbediende van 12.00-
-20.00 uur; werkstudente
voor algemene dienst. Tel.
04406-13649. Grotestr.
Centrum 5-13, Valkenburg.
Gevraagd HUISHOUD-
STER voor een halve dag
per week. Tel. 045-418338,
tussen 9.00 en 12.00 uur.
Vaste BIJVERDIENSTEN

’ 10,- per tur. Groot Neder-
lands gezin net terug van ja-
renlange reis, nu wonend
vlak over de grens in België
nabij Slenaken, zoekt on-
derwijzeres, lerares of an-
derszin capabele vrouw of
capabel meisje b.v. acade-
mica voor thuisonderwijs
aan onze makkelijk lerende
kinderen zodat deze hun
achterstand inlopend kun-
nen door stromen naar de
klassen van hun leeftijdge-
noten. Tel. 045-717775/
043-211872.
THUISWERK, u woont in
Limburg, u hebt minimaal 50m 2(liefst meer) propere,
droge ruimte ter beschikking
U wilt de komende jaren 'n
prettige vaste bijverdiensten
Ik zoek iemand die voor mij
boeken en tijdschriften kan
sorteren en inpakken (laten
inpakken, laten sorteren).
Tel. 045-717775/043211872
Gevraagd nette JONGE-
MAN 18-19 jaar, scholier
om in het weekend te wer-
ken op een bezinestation,
omg. Heerlen. Tel. 045-
-425390.
LEERLING kelner en ser-
veerster gevraagd ook voor
de avonduren. Grand Hotel
Monopole, Nieuweweg 22,
Valkenburg. Tel. 04406-
-13545.
Nette vrouwelijke HULP
plm. 18 jr. v. hamburgerrest,
in Heerlen, part-time enkele
dagen per wk. 045-711129.

1 —
Onroerend goed te huur gevraagd

Te h. gevr. GROND plm. 5-
-10 ha. event. met stal erbij ol
boerderij, voor langere tijd
Tel. 045-218710.

j BILJARTRUIMTE plm. 300m2te huur gevraagd. Tel.

' 045-426412.

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur APPARTEMENTEN
en kamers te Susteren. Tel.
06-52107978 of 04499-
-1615.
Goed. gem. zit/SLAAPK., cv,
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19, Kerkrade.
Te huur BOYENWONING in
Eygelshoven. Tel: 725667.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Te h. mooi APPARTEMENT
voor meisje of j. vrouw met
balkon, f 600,-incl. Huur-
subsidie mog. Industriestr.
82, Kerkrade-West. Tel.
04748-2679.
Te h.l KAMERAPP. voor
werkend iemand. Tel. 045-
-727088.
Te h. BOYENWONING en
garage, grote tuin liefst be-
jaarde mensen,Hompertsw.
21,Schaesberg.045-411457

Te h. in HEERLERHEIDE
ongem. zit/slpk., ondergebr.
in bungalow m. gebr. van
douche, keuken, eigen op-
gang. ’ 95,- p.week all-in.
ml. na 19.00 uur. 045-
-223482.
Te h. in Heerlerheide 1 pers.
APPARTEMENT mcl. cv.
’500,-. Tel. 04492-1900.
GARAGE te huur. Lotbroe-
kerweg 19, Hoensbroek.
Tel. 045-227291.
Te h. excl. BAR annex club
te Kerkrade, top lig. (h.g.
omzet), geh. in top kwaliteit
inger. Moet U beslist zien,
borg vereist. 045-423265.
Te huur gevr. m.i.v. plm. juli
89 te Sittard: Eensgezins-
woning. Huurpr. tot ’ 650,-.
Br.o.nr. B-0760, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 5,7%.
Spaarhyp. va. 7,4%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
HUIZEN te koop gevraagd
tot ’150.000,-. Wij advise-
ren U gratis over de waarde
van Uw huis. Direkte aan-
koop behoort tot de moge-
lijkheden. Wijman & Part-
ners Vastgoed. Tel: 045-
-728671.
Te k. gevr. woonh. m. 4-5
slpkmrs en ruime tuin omg.
Bekkerveld-Heerlen,

’ 250.000,-. 045-740622.
HOENSBROEK, Bergstr. 29
goed gerenoveerd woonhuis
met tuin. Het pand bevat lu-
xe badkmr., 3 slpkr., moder-
ne keuken en ligt in vriende-
lijke buurt. Vr.pr.
’109.000,- k.k. Bij 100% fi-
nanc. komt de netto maand-
last op ca. ’ 550,-. Wijman
& Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

HOENSBROEK, Akerstr.-
Nrd. 326, fraaie tussenwo-
ning met vrije achterom.
Huis is geïsoleerd en voor-
zien van isolerend dubbei
glas. Ind.: hal, toilet, woon-
kmr. met alu. schuifpui naar
tuin, keuken. 1e Verd.: 2
slpkr., badkmr., 2e toilet en
vaste trap naar 2e verd.
waarop 2 slpks. en cv-ruim-
te. Pr. ’98.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.
LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestr. 63, goed on-
derhouden hoekwoning met
3 slpks., badkmr. met ligbad
en 2e toilet, tuin, dubbele
garage. Ideaal voor hobby.
Pr. ’ 102.000,- k.k. Wijman
& Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
Te k. z. landel. gel. in gem.
ONDERBANKEN, gr. boe-
renwoning, 4 slpks., tuin en
gr. gar. Vr.pr. ’230.000,-
-k.k. Tel. 04492-2421.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijfsruimte
Unieke kans voor enkele ondernemers. Te huur

Gemeubileerde kantoorruimte
in landhuis te Hulsberg (Nuth). Vanaf ’ 750,- all in, per

mnd. Huurderkan onbeperkt gebruik maken van de in het
gebouw gevestigde juridische afdeling.

Voor meer informatie: Bedrijfsadviescentrum
St. De Wissengracht, tel. 04405-2545.

Kamers aangeboden/gevraagd
Woonruimte gezocht in
MAASTRICHT door student
uit Hengelo, 074-434188.
Te h. centrum Heerlen
STUDENTENKAMER. Inl.
045-711617.
Te h. in centr. HEERLEN
gem. kamer m. gebr. gebr.
v. keuk. en douche. Tel.
045-717525.
Gemeubileerde KAMERS te
huur Papersjans 40, Heer-
lerheide
KAMER te huur Centrum
Heerlen, ’295,- all in. Tel.
045-220491, na 17.00 uur.

Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-452128.
Te huur kamer, centrum Sit-
tard. Tel. 04492-2044.

Te huur een KAMER aan de
markt in Sittard, vrije opgang
dir. te aanv. 045-724690.

' Te h. 2 eenpers. KAMERS
met eig. keuken, eigen op-
gang, gebr. v. badk. en wc in
centr. Heerlen. Tel. 045-
-721147 v. 8.00 tot 19.00 uur
b.g.g. 045-715125.

Gemeub. KAMER met cv,
gebr. v. keuken en douche,
eigen opgang, ’ 400,- p.
mnd. Tel. 045-212755.

Gemeub. 1 pers. KAMERS
te h., boven 25 jr. Bellen tus-
sen 10-18 uur, tel. 045-
-252000.

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.
KUNRADERSTEEN voor
open haardenbekledingen,
muur- en gevelbekledingen,
tuin- en keermuren. Kun-
radersteengroeve Q&Q
expl. mij., Bergseweg Voer-
endaal. Tel. 045-751884.

VELDBRANDSTENEN, af-
braakstenen, kepers, balken
vloerplanken, Mulderpan-
nen, brandhout. Tel. 045-
-715477 of 740112.
Plm. 1000m3 PUIN kan be-
zorgd worden tegen vraag-
prijs. Tel. 045-715477 of
740112.
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Neder-
land. Zutendaal 09.32.11.
611290.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

Reparaties
Voor al uw koelkast- en T.,,w ir

,cr. r„„„ r„ti„ -7„„^ö,
DIEPVRIESREPARATIES. "^SonePrXnonc r!Vroko, tel. 045-441566 of ZT^ïfoo 9
461658. 045-314122.

J Gaan wezelf j! opzoek !
j naardie leuke jj camping? j
! " — —— -Winkel & Kantoor

Autotelefoons
Telef. Centrales
Doorkiezers faxen

PTT-Goedgekeurd; advies/service/installatie

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

I Ofgaan we JI even naarde j
ANWB.

Wie straks onbezorgd opreis wil, gaat nü
naar de ANWB.

Voor een tiptop zomervakantie biedt de
ANWB u legio informatie, produkten en ideeën, I
waardoor v optimaal voorbereid op pad kunt.

Uiteraard genieten ANWB-leden veelal
aantrekkelijke kortingen.

Campinggidsen voor Europa. Hierin vindt ü
u door de ANWB regelmatig gecon- innc
troleerde campings, per stuk IDf

Hotelgidsen. Voor o.a. Engeland, QQRFrankrijk, Noord-ltalië, per stuk O.
Vooro.a. Scandinavië, Spanje en A QR

Portugal, per stuk 't.

Internationaal Kampeer Carnet. Geeft
veelal korting op overnachtingstarief. Tijdens Q
verblijf op de camping WA-verzekerd, 1Q 5Q1e jaar 10,

e 50te verlengen met 2 jaar,kosten per jaar U,
Inter Travel Carnet Gemiddeld 10% kor-

ting op overnachtingen in hotels beschre- IQven in de bijbehorende kortingswijzer I\J J
De artikelen zijn verkrijgbaar in onze winkels
of telefonisch te bestellen: 070-14 77 30.

Affllty'
Bedrijven/Transacties

■ ■ ' ,'

Tip voor ondernemers
een abonnement op het maandblad DE RECHTGAZET
geeft u het recht een jaar lang onbeperkt telefonische

juridisch advies te verkrijgen voor ’ 390,- per jaar.
Voor meer informatie: Bedrijfsjuridisch adviescentrum St.

De Keizersgracht, tel. 04405-3205.
DRAADLOZE telefoons
’175,-, 045-421594/
459916, ook 's avonds.

Gevraagd MIDDENSTAND-
DIPLOMA, handelkennis.
Tel. 043-250458.

Landbouw en Veeteelt

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

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
Maistelers opgelet! Last van
hanepoot? Spuit dan op tijd
DUAL. Bel daarom uw loon-
werker nu al.
Te k. voor absoluut goede
stal, bijzonder mooie brave
MERRIE, Uppercut x apala-
tin, bruin, 14 jr. voor de fok
of recreatie. 045-793497/
273714.

Te k. Niemeyer hark 500-D,
werkbr. 5 m.; div. FELLA
grasschudders i.g.st. vanaf
’7OO,- werkbreedtes vanaf. 4,10 m; div. cyclomaaiers
i.g.st.; Holares kuilverdeler
met 2 rotors; div. kuilvoer-

J snijders (met hefmast) vanaf. ’500,-; PZ hark/schudder
HS-360; Fella hark 3,10 m;
PZ/hark CZ-330; Mengele
ladewagen LW-300; Dou-
ven veldspuit, type Profi, 21
m. electr./hydr., 4 seiz.;
snoei-compressor met 2: voorraadtanks. Mech. bedrijf
Frissen B.V. Valkenburg

: aan de Geul. Tel. 04406-
-40338.

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.
Te koop 2 zw. HOLSTEIN
runderen, aan tel 15 en 23
mei. Tel. 04459-1350.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Kontakten/Klubs

Sensationele Live-Sex
De stoute slavin Sacha ... 06-320.321.72
De vurige Verleid-Ster... 06-320.323.72

50c/m Het boeiende SM-Mirakel ... 06-320.324.72

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
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

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

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.
Ben jij in voor .... 'n FLIRT-AVONTUUR?
Flirt-Box 06-320.330.01
Privéhuis Michelle:

Bij ons leren alle
vogeltjes fluiten!!.

Leuke dames aanwezig.
045-228481 /045-229680

SEXSPEL
Een erotisch avontuur dat begint als jij er klaar voor bent, ■waarin het door jou gekozen meisje zich onderwerpt aan
jouw beslissingen. Verleid haar door het kiezen van num-
mers op je telefoon tot de vreemdste variaties
Speel het spannende spel van de oeverloze uitspattingen.

Elke dag weer anders!!!

06-320.323.66
Kies 8 : één vraag terug
Kies 9 : terug naar intro

50 et. p.m. .
Gezellige dames, charmant, discreet

Bezoeken U thuis of in hotel

Tel. 045-311895. ■
Het vertrouwde plekje

Riversideclub
E-9 afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak,

100 meter voorbij camping Maasterp, ook geschikt voor
zakenrelaties, creditcard accepted. Geopend van

maandag t/m vrijdag van 14.00t/m 02.00 uur.
Tel. 04755-1854.

Escortservice, all-in
045-326191

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

Lichaamsm.

’ 50,- v. Jany. ledere dag.
045-425100.

Nieuwe meisjes aanw.
Maand, t/m zat. 11-23 uur.

Zondag 15-23 uur.

Privé
Yvonne

De enige echte in Kerkrade,
Kapelweg 4, 045-425100.
Prive-taxi aanw. v. klant.

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

I !!! Live !!!
Sex Relax Box

Met zn allen over sex praten
en afspraken maken, doe je

op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

: Addink Productions

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

i slavin. Ook zaterdag,
i 04492-5605.

" 06-320.321.03 **
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Wij hobbelen maar

door in de
Hobbelbox

06-320.325.13 - 50 c.p/m
De enige box met

ritmische sex!!

S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et/min

" ...de *»W
telefooncel \Sy^r
feto i^HJH|Tg.fl<x|

ö nbeetie... l|o6-3^325-5i
: HOMOBOX

10 MANNEN OP I LIJN

live*sex*box
50 et/min bel 06

320.325.30... j ,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.

De meisjes van
Diana

bezoeken U discreet. Zij zijn
't beste en niet te duur, prijs
v.a. ’ 100,- all-in. Bel nu.

045-215113
213142, goede service
verzekerd. Tot ziens.

06-06-06-06
320.320.05....P0ur toi
320.320.28.... Lesbi

328 320.320.68..5tandje 68
320.322.30....Heat line
320.324.00. ...Pervers

320.324.01....50ft
320.324.02....P0tten
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.

Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 et p.m.)

Nachtvlinders
en wel 12 stuks, bij Madame

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

Pittig, zacht, rond, verfijnd,
gezond, slank, vurig, heet
en gewillig zijn de beste

eigenschappen van
't stoeipoesje

06-320.325.11 - 50 c.p.m.
Hoppa, hoppa, hoppa,
hoppa, hoppa, hoppa,
hoppa, hoppa, hoppa,

't nymfomaantje
06-320.325.12 - 50 c. p/m

hoppa, hoppa, hoppa,
hoppa, hoppa, hoppa.

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

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

04950-42966.

Club 06-
Special

Sex
Lolita 06.320320.40.
S.M. 06.320.320.25.

Meesteres 06.320.320.46.
Lesbisch duo 06.320.320.48

Lesbisch 06.320.320.45.
Hetero 320.320.26.

Wet-sex 320.320.47.
Grieks 06.320.330.94.
Live 06.320.320.60.

Viditel pag. 611.50 et. per min.

Bel snel, ik ben
er bijna!

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
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
De Jachthut

Haanrade-Kerkrade Grens-
str. 23. Gerda, Regina, Karin
Heike, Areane, Godron. Ma-
zo van 20-4 uur 045-
-463943. Tev. meisje gevr.

Sexlijn 14
Debbie?
50 et/min 06

320.320.14
Tieners

GRATIS kalender 1989. 06-

-320.320.10
Viditel pag. 34010, 50 et p/m

Venus
Interservice Buro in privé

adressen Brunssum.
Tel. 045-257191.

Vrouw, gebonden, brunette,
27 jaar, LBO-niveau, zoekt
telefonische sexcontacten.

06-320.325.43 - 50 et p/m
Niets is mij te gek!! Geen fi-
nanc. bedoelingen!!

box, box, box.
Waarom bellen zoveel
vrouwen naar de

Plukbox
Waarschijnlijk omdat ze het
gewoon lekker vinden.

06-320.325.31 - 50 et p/m
Eros, zo moeder, zo dochter

"Ik kom direkt! OK??"
sex-contact-lijn

Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
Direct snel sex-contact!
50cpm S.E.X.-afspreek-lijn!

06-320.320.55
Escort Marli

Lieve dames komen u
discreet thuis verwennen.

045-451033
Voor paren, bi, sm en ...
Erotische-Afsprakenlijn
06-320.325.80

Relax-afspraken met
lekkere dames
tippel-box

(50cpm) 06-320.326.66
Zoek je 'n lekkere boy?
Gay!Date!Live

06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
06-320.330.66 Zoek ze uit

die heerlijke meiden..socpm

Zoekt u een beetje ve
Kom dan naar hief

Rosy en 4 spontane n*
ven/vennen u graag me

plezier

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Gl
Tel. 04490-45814

Club Rustic
v.d. Weyerstr. 9, Kerk

West. Tel. 045-412?
Bij ons Qeloven ze rt

sinterklaas!!
Callcutta

06-320.320.13- 50 C
jong, jonger, jongs

Op de
Orgiebox

praten ze nou eenma*
Daarom is het toch

Orgiebox.
Zo vind je die partn

06-320.324.40 (50 ctj
Kop op!! Stamelde ik,

en krachtig!!

Beurtlijn
06-320.325.33 - 50 cpj
samen gleden wij del

baan af het zwembad A
poel van verderft

Live sexgesprekkenü Q
Sabbelbox

hoor je geen bandjes j
meisjes!! 06-320.3251

15 ct/18sec.
Is elke Nederlander'

Viezerik?
oordeel zelf 06-320.32

lets bekennen? bel 0
tape!olo-429708&
Zijn die vrouwen in

oerwoud zo lekker da
zich laten opeten do

kannibalen?
Of emigreren ze op I

naar.... zoenbabw
06-320.325.22 - 50 4

Inwijding
Jiva's oosterse sexlea
06-320.323.3
verhoog je genot 50 j

Club-Doma-S]
Clubavond, hoogtepunj
06-320.323.6

Training Slavin Titia 50j
Voor deuken en dellen'

je
nombre homt)

bellen!! De opvulkamp'
06-320.320.23 - 50 «f

Lellebellenü
Wil je vreemd gaan? &

jou alleen om sex?"
De Jeukbo*

06-320.325.16-50^
Is vreemd gaan ptf
hobby? Vind je sex
belangrijkste? Bel <*
friemelbox

06-320.325.20 - 50 <*Met zn tienen of agg
Zin in sex met iemand <*nog niet kent? Probe*
iemand te versieren t>'

Beurtbox
06-320.325.34 - 50 Cl

ook met zn tweeën enj
Glibberen en glijden d"

bij de
Likbox

06-320.325.36 - 50 <fl
Voor sexcontacten mej
tienen of met 'n paar a|

Bel op en spreek 3?
Peggy Privé

discretie verzekerd. O 4;
74393 mat/m vr 11-1 t
Tevens assistente gg;

Sex is sex maar
Supersex

is voor sommige me&
veel lekkerder. Ze hef1
nog gelijk ook. En eh■,
kan ongezien meedo^

06-320.324.30 (50 ctj.
Eigenlijk is
Porno

schandalig weet je. Je
maar te draaienom W

horen...om mee te doe11
kennis te maken-

-06-320.320.51 (50 ctj
Dacht je dat ze op "

Sex box
over huiswerk zoud*\

praten... Misschien over'
lekker soort huiswerk

adres
06-320.322.22 (50 ctjJ
Sexsuprisebö'
Waar je de onverwaci1

afspraken versiert, wa^op de andere boxen a",
over praten. Ook pa'e

06-320.327.28 (50 ctj
De jarretelbo*

Voor fijnproevers die 9e
fineerd weinig mooi*.

vinden dan 100% bloot-
z'n 2 of met een gezelM;
06-320.326.27 (50 dj,

Wip in BoX
Terug van weg. Nieu^

anders, heet, recht voo
raap, sex-praat, se"j

vrienden en vriendinrtj
Met 13 of heet apa',

06-320.324.60 (50 dj
Lijf Sex BoX

waar meer gebeurt $
(

praten. Hier vinden 'j
elkaar, heet en verlan9.

naar meer. Voor cd*
sex-contacten. ■06-320.324.90 (50 dj\
Kandra

en Natasja, tot 3.00 ui».vé en escort. TeveJJ^j
meisje gevr. 045-22g>

Voor Piccolo's „
zie verder pagina **



WMC levertKerkradenaren leuke contacten op

De daling van de werkloosheid
heeft zich de laatste jaren constant
doorgezet. In 1983 waren er nog
2.860 geregistreerde werklozen. In
procenten uitgedrukt was in dat
jaar het werkloosheidspercentage
nog 21,5 (Oostelijke Mijnstreek:
23,9, Nederland: 18,3). Thans be-
draagt het percentage in Landgraaf
14,3. Landelijk en in Limburg is het
werkloosheidspercentage 13,4.

Landgraaf ligt dus nog bijna één
procent boven het Limburgs en lan-
delijk cijfer, maar weer beneden het
percentage (15,3) voor oostelijk
Zuid-Limburg. "

" Het gouden paarTemme-Oudelhoven.
Foto: WIDDERSHOVEN

Wethouder J. Bonten (Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid) ziet in de
nieuwste cijfers een bevestiging dat
het gevoerde beleid in Landgraaf en
de regio voor metname de jongeren
en langdurig werklozen vruchten
afwerpt.

KERKRADE - De koffers
staan al gepakt bij het Kerk-
raadse echtpaar Huntjens. Zij
zijn op 3 juni de 'guests of ho-
nour' bij een Engels huwelijk
in het plaatsje Old Corringham
in het district Essex.
Juist door het Wereld Muziek
Concours van 1981 ontstond
een hechte band tussen het
gastgezin van het WMC en de
familie van de destijds 15-jari-
ge Leigh Corthine. Voor de
Corthine's was het vanzelf-
sprekend, dat de Kerkradena-
ren van 1 tot en met 7 juni te
gast zijn en de huwelijksvol-
trekking van hun dochter bij-
wonen.

Deze reis naar Engeland is een actu-
eel voorbeeld van een WMC-gastge-
zin, dat contacten bleef behouden
met de muzikanten die in Kerkrade
optraden. „Elk WMC opnieuw, als
aanmeldingen voor gastgezinnen
binnenkomen, worden zon verha-

Koud buffet
Mathieu en Tiny Huntzens-Mikelj
weten de gebeurtenissenvan zomer
1981 nog goed voor de geest te ha-
len... Leigh Corthine was lid van de
Thurrock Marching Brass Band, die
bij het negende WMC een eerste
prijs met lof behaalde bij de mars-
en showwedstrijden in het Gemeen-
telijk Sportpark. Drie meisjes wer-
den toen op vrijdagmiddag opge-
haald by de Blijde Boodschapkerk
in Chevremont. In huize Huntjens
aan de Kruisstraat stond het tradi-
tionele koud buffet al gereed, ge-
volgd door een gezellige avond.
Zaterdagmorgen ging het gezel-
schap richting Sportpark. In stro-
mende regen voltrok het schouw-
spel zich. Na aankomst thuis be-
slootTiny dekleding van de meisjes
te wassen, terwijl de Engelse muzi-
kant] es zich opmaakten voor een
bezoek aan de disco. De witte gym-
schoentjes kregen toen een extra
beurt, want er was op dat moment
in het Sportpark geen sprake van

len verteld", aldus een lid van de
Commissie Huisvesting.

Ruimte
Hij wijst daarbij op projecten als het
jeugdwerkgarantieplan en het hero-
riënteringsproject. Wethouder Bon-
ten: „De groep die nog geen jaar
werkloos is, loopt sterk terug. By
die groep stokte het in het verleden.
En als je langer dan twee jaarwerk-
loos was, kon je het wel vergeten.
Gelukking blijkt uit de cijfers dat er
ookvoor deze groep ruimte is op de
arbeidsmarkt."

Al een week later zochten vader en
moeder Corthine in 1981 contact op.
Daaruit vloeide met pinksteren 1982
„de mooiste vakantie van ons leven
in Engeland" voort. Tot de dag van
vandaag worden regelmatig brieven
en presentjes over en weer gestuurd
en in 1984 bezochten de Corthine's
metkennissen Kerkrade in de Paas-
tijd. Vorig jaar was vader Corthine
een paar uurtjes op bezoek, toen hij
voor zaken op het Europese vaste-
land moest zijn en in augustus 1989
worden de ouders van Leigh, waar
nu de meeste contacten mee zijn,
verwacht in de Klankstad. Maar
eerst trouwen op 3 juni in deSt. Ma-
ry's Church in Old Corringham de
23-jarige Leigh Corthine met Mi-
chael Maitland-Wai'd. En dit alles
onder toeziend oog van tenor-zan-
gerMathieu Huntjens en zijn vrouw
Tiny.

Vakantie

een schone kunststof-atletiekbaan.
Zondagmorgen hing de kledij weer
schoon op. „Leigh kwam als eerste
naar beneden om te bedanken, dat
had ze nog nooit meegemaakt", zeg-
gen de Kerkradenaren, „Voor ons
was dat vanzelfsprekend".
Na optredens op de Markt en bij de
Hamboskliniek toog het Engels ge-
zelschap huiswaarts. „Omdat de
ouders van Leigh op vakantie wa-
ren in Spanje, wildeze bij ons op va-
kantie blijven. We hadden heel wat
overredingskracht nodig om haar
bij zwembad Dr Pool in de bus te
krijgen", aldus het gastgezin dat dit
jaarweer wijdt de poorten opent om
„de traditievan het WMC staande te
houden, omdat de gastgezinnen de
peilers zijn".

De heer Paul Cobben is gekozen
tot bestuurslid van de fanfare St.
Joseph Merkelbeek.

Bestuur

als zijn vrouw lid van het oude-
renkoor en vervult bij het koor
de funktie van tweede secretaris.
Het goudenpaar heeft vier zonen
en tien kleinkinderen, die zater-
dag het feest meevieren.

JanTerame en Francisca Oudel-
hoven in Eys vieren zaterdag
hun gouden huwelijksfeest. Het
echtpaar woont aan deDr. Poels-
straat 9. De feestdag begint om
12.15 uur met een mis in deparo-
chiekerk. Het ouderenkoor ver-
zorgt tijdens de viering de zang.
In zaal Sport, tegenover dekerk,
vindt van 14.30 tot 16.00 uur een
receptie plaats. Vervolgens
wordt het feest in familiekring
gevierd.

Gouden paar

Als deze beweging zich doorzet
wordt verwacht dat het werkloos-
heidscijfer in mei en jyni zal dalen,
waarna het, vanwege devele school-
verlaters, weer iets zal stijgen.

Jan Temme (79) heeft een uitge-
breide carrière als politie-ambte-
naar achter de rug en werkte on-
der meer in Nieuwenhagen.
Francisca Oudelhoven (76) is in
Vaals geboren. In haar jeugdja-
ren moest zij haar zieke moeder
vervangen. Daarnaast vond zy
ook nog tijd om in andere gezin-
nen te helpen.

Breien en handwerken zijn haar
grote hobby's.Als üd van de Wel-
faregroep is zij aktief. Jan is net

John Bierstekers en Chris Luy-
ten van de drumband van de
schutterij St. Johannes-St. Cle-
mens Merkelbeek behaalden op
de Nederlandsekampioenschap-
pen Tamboers in Bussurn een
eerste prijs met lof in de eerste
divisie.

De heer JoKaats is door de bis-
schop van Roermond benoemd
tot kerkmeester van de St. Ger-
trudisparochie te Jabeek. Tot vi-
ce-voorzitter werd de heer Jan
van der Schaft benoemd.

Prijs
Kampioenschappen

jeu de boules
HEERLEN - De 'Club de Pétanque'
uit Heerlen houdt op zondag 21 mei
de Nederlandse jeu de boules-kam-
pioenschappen. Ongeveer 280 wed-
strijdspelers in alle klassen zullen
strijden om de hoogste eer.

bioscopen
HEERLEN

[Wal: My stepmother is an alien, dag.

*" 116.30 19 en 21.15 uur.Rivoli: The
i*cd gun, dag. 15.30 18.30en 20.30 uur.

'"ly en de vagebond, za zo wo 14 uur.
I**'»: Married to the mob, dag. 14.30

' 'ia 18.30 en 20.45 uur. H5: Rainman,

"% 14.30 en 20.30 uur, do t/m ma ook

'."JO uur. Dangerous Liaisons, dag.15en 21.15 uur, do t/m ma ook 16.15'r. di ook 14.15 uur. The Bear, do t/m

' 14 en 16 uur, wo 14 uur. Cocktail,
f 18.45 en 21 uur, di ook 14 uur.
*"Ns, dag. 14 18.30en 21 uur, do t/m ma
* 16 uur. Who framed Roger Rabbit,
«m ma 14en 16 uur, wo 14uur. FrankFrey, do t/m ma en wo 14.15 uur. TheCc"sed, dag. 18.45 en 21 uur, di ook 14"r De Spiegel: Une histoire du vent,

"l/m ma 21 uur.

Maastricht
S: The naked gun, do t/m ma 14.30
*« 21.30 uur, di 21.30 uur, wo 14.30en"j>° uur. Twins, do t/m ma 14.30 18.30"Jl uur, di 21 uur, wo 14.30en 21 uur.?]jy en de vagebond, do t/m ma en wo
J0 uur. Her Alibi, dag. 21 uur, do t/m? °ok 18.30 uur. My stepmother is an,en. do t/m ma 14.30 18.30en 21 uur, di' uur, wo 14.30en 21 uur.Cinema-Pata-

,'ftainman, dag. 21 uur, dot/m ma ook
■oO en 18 uur. Dangerous Liaisons,
S-19 en 21.30 uur, do t/m ma ook 14 enNO uur. Cocktail, do t/m ma 14 uur.
r* Accused, dag. 19 en 21.30 uur, do£ ma ook 16.30 uur. Palace 2: Porno-
°gramma, dag. doorl.v.a. 13.30uur, zaJ"iav.a. 16uur. Ciné-K: The Bear, dag.

" u"r. A fish called Wanda, dag. 22.15,r- Lumière: Drowning by numbers,
H. 20 uur. Thou shallt notkill, dag. 21
*" «ack 29, dag. 22 uur. Kinderfilm-
-18 Zoem: Bach en Broccoli, zo 14 uur.

GELEEN
J*y: Rainman, do t/m di 20.30 uur, zo
ll* 15 uur. Studio Anders: Working
"',. do Urn di 20.30 uur. Kunst en vlieg-erk, zo 15 uur.

SITTARD
?^Un: Twins, do ma di wo 20.30 uur,

' V"1 zo 18.45 en 21 uur. My stepmo-
£r is an alien, do ma di wo 20.30 uur,

zo 18.45 en 21 uur. Cinecenter:**fer and the model, do t/m ma 20 uur.
"mething Wild, do t/m ma 22.15 uur.

exposities
HEERLEN
7 Raadhuisplein 19. Het
ft r^'sch moment. T/m 25/6, open di t/m
'iL 17 uur- en zo 14-17 uur-Volks_
3 Schaapskooiweg 95.
11frerkvan André OffermansXJpen di t/m
'jj 13-17 uur, zo 13-17 uur, di en vr ook
f r; -30-22 uur. Stadsschouwburg, Van

Jfünsvenplein. Werk van Hans Keuls.
(,?' 1 juni. Open ma t/m vr 10-15 uur en

3ti ns voorstellingen. Beioekerscen-., JUln Schrieversheide, Schaapskooi-

* ,.eg 99. Vossen. T/m 1/6, open di t/m zo
P,, '7 uur, dag. 10-18 uur. Signe, Aker-
I (5aat 82a. Werk van Gaston Klein, Pe-
:iff6 Klinckhamers en Gemma Wingen.
fltoÜ 1 28/5- °Pen wo Vm zo 14"17 uur-
p^K-bank, Bongerd 13. Werk van M.

/ ."hippens T/m 31/6, open op werkda-
S?n 9-16 uur. De Spiegel, Akerstraat 88.

{j>k van Mich Rademaker. 17/5 t/mJ ". open do t/m ma 20-1 uur.

HOENSBROEK
%kasteel Hoensbroek. Fotogalerie 68.

°lo's van Charles Weber. T/m 28/5,
J*n dag. 10-12 en 13.30-17 uur. Werk
k er "JacoDS- Stan Linssen en Jan
t T/m 28/5, dagelijks geopend
\ 10-12 en 13.30-17 uur. Bibliotheek,
( restoor Schleidenstraat. Werk van Piet

r9enen. T/m 15/5,opentydens kantoor-
I ïen. ABN bank Werk van Tonny de

lles. Tot 14/5.

VOERENDAAL
ve<»eentehuis. Werk van P. Meuleners.j'l» 30/6, open werkdagen 9-12.30 uur,

'' ook 13.30-16.30uur.
UBACHSBERG

X*lerie De Leuf, Dalstraat 2. Werk van
lr."n Mestriner. T/m 11/6, open di t/m vr
u-'5 uur. zo 12-15 uur.
BRUNSSUM

v "rikke-Oave, Lindeplein sa. Werk
l"> Nol Pepermans en Margreet Berk-
t^t- Van 12/5 t/m 4/6, open ma t/m vr,,J0-12.30 uur, 13.30-17.30 uur en 18.30--1 Uur, zo 14-17 uur.

KERKRADE
sta|erie Hoog Anstel, Kasteel Eren-
Stf" 1'Werk van Jacqueline van Elsberg
j? Janny van der Veen. Van 14/5 t/m'6, open za en zo 14-17 uur.

De wedstrijden worden gehouden
in het sportpark 'Varenbeuk' aan de
Heerlense Hei-Carisborgweg. Be-
gonnen wordt om 10.30 uur. De
kampioenen zullen rond de klok
van 17.00 uur bekend zyn. Uiteraard
gebeurt het geheel in een Franse
sfeer.

Diamanten paar
De heer en mevrouw Jozef en
Maria Michelitsch-Peeters uit
de Koekoekstraat 22 in Hoens-
broek vieren zaterdag hun 60-ja-
rig huwelijksfeest. Om 15.00 uur
is er een mis tot dankzegging in
de kerk aan de Zandbergsweg
Mariagewanden. De receptie
vindt van 18.00 tot 19.00 uur
plaats in gemeenschapshuis Ma-

riarade.
De diamantenbruid (84), moeder
van een kind, is niet meer zo
goed ter been. Toch kookt zij nog
dagelijks, al helpt Jozef daareen
handje bij.
De heer Michelitsch is met hart
en ziel verknocht aan zijn Wie-
nerharmonika. Hy gaat regelma-
tig naar het Wienertreffen. Jozef
hoopt dat er veel wienermuzi-
kanten op zyn feest komen!

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
© 045-739881

kantoor Heerlen« 045-739284
Dragstra

Erhile Hollman
« 045-422345
["Jans Rooijakkers

045-714876
Toonen, chef

* 045-425335
Gehard Willems

kantoor Kerkrade
045-455506

J°os Philippens
« 04455-2161

" Arnold Vanderlijde mag de winnaars de bekers overhandigen.
Archieffoto: WIDDERSHOVEN

Van onze verslaggever

%Het diamanten paar Michelitsch-Peeters

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Margreet Berkhout
en Nol Pepermans, leden van foto-
groep '68, exposeren van 12 mei tot
5 juniwerken in gemeenschapshuis
drBrikke Oave in Brunssum.

Foto-expo
in

’Oave’

Sportweekeinde van
450 horecastudenten

HEERLEN - In het weekeinde van
20 en 21 mei vindt voor de negende
keer in successie in Heerlen het
sportweekend plaats. Hieraan ne-
men tien Horeca(toerisme)scholen
uit heel Nederland deel en zal Lim-
burgs trots, Arnold Vanderlijde, tij-
dens een feestelijke afsluiting de be-
kers aan dewinnaars overhandigen.

Margreet Berkhout probeert via iso-
latie en samenstelling aparte in-
drukken weer te geven, die eerder
teruggevoerd kunnen worden naar
haar fantasie, dannaar dewerkelijk-
heid. Nol Pepermans richt zich
voornamelijk op de zichtbare wer-
kelijkheid en is vooral gespitst op
het weergeven van traditie en folk-
lore.

De studentenvereniging 'Ganyme-
des' van de HeerlenseHorecaschool
staat weer garant voor deze massale
organisatie.

Nadat de plusminus 450 sportieve
studenten op vrijdag 19 mei in het
Heerlense Kegelpaleis zijn verwel-
komd, vindt daar 's avonds, tot in de
kleine uurtjes, een bruisende feest-
avond plaats. Na voor velen een te
korte nachtrust, volgt een dag later,
zaterdag, rond 8 uur in sporthalKal-
denborn de officiële opening door
directeur H. Dols.

Overwinnaar
Aansluitend zullen de uit alle hoe-
ken van het land komende studen-
ten op sportievewijze hun krachten

meten op voornamelijk hockey-,
volley- en basketbalgebied. In de
negen jaren dat dit sportieve festijn
wordt georganiseerd, is Heerlen de
meeste keren als dé grote overwin-
naar uit de kruitdampen tevoor-
schijn gekomen, op de voet gevolgd
door Amsterdam en Groningen.

Zondag 21 mei vinden de finales
plaats en om de vermoeide gelede-
ren weer wat aan te sterken vindt
dantegen de avond in het Heerlense
'Sporthotel' een slotdinerplaats, tij-
dens welk de bekers en prijzen wor-
den uitgereikt.

Brunssum

" In het Unitasgebouw wordt za-
terdag van 10.00 tot 16.00 uur de
maandelijkse rommelmarkt gehou-
den.

KerkradePinksterfeest
’GroeneSter’

Bingelrade
" De Volièrevereniging Kawitrovo
houdt op Tweede Pinksterdag de
jaarlijkse Roderland Wandeltocht.
De tochten van 6, 12, 22 en 32 kilo-
meter volgen de Wormdal- en de
Carboonroute. De tocht gaat gedeel-
telijk door Duits grondgebied. Men
start tussen 7.30 en 14.00uur aan het
gemeenschapshuis Holz aan de
Lambertistraat. Onderweg zijn twee
rustplaatsen met verzorging.

Heerlen

Voetbaltoernooi
voor politieteams

BRUNSSUM - Voor
de vijfde maal in suc-
cessie zal op het
sportveldencomplex
van de Brunssumse
SV Langenberg het
Burgemeester Hoog-
land-voetbaltoer-
nooi worden gehou-
den. De tien deelne-

mende voetbalteams
zijn op woensdag 17
mei voor het over-
grote deel samenge-
steld uit politiefunc-
tionarissen.
Helaas wist het orga-
nisatiecomité ook dit
jaar geen team uit
Duitse politiekrin-

gen te contracteren.
Volgens naamgever
burgemeester Hoog-
land is de overwin-
ning van de 'Oranje-
elf tijdens het EK
daar debet aan.

Het toernooi begint
om 9.30 uur aan de
Nicolaes Maesstraat
te Brunssum. De ge-
meentepolitie van
Kerkrade is na drie
overwinning weder-
om de grote favoriet
voor de beker.

Schinveld

[J^RLEN - Voetbalvereniging
ib ®ne Ster uit Heerlerheide houdt

"0 een fancy-fair,
'«wolmarkt en een mini-voetbal-
a rh-ooi. Daarnaast zullen enkele
ta Delers van Groene Ster uit de af-
]^°Pen tien jaar, aangevuld met

onderling een rob-nJe uitvechten op de grasmat.

f 900 uur kan men voor een
r 0 bekrats spulletjes kopen op de
O^elmarkt. °P de fancy-fair kan
«ttr z|ch tegelijkertijd aan allerlei
ve(.acties (schietkraam, grabbelton)
Ifyjpjipen, terwijl een aantal Heer-
|^eidse verenigingen op het popu-
h 0 e tttini-voetbaltoernooi om de
\<?Ste eer strÜdt- Dit alles op en
Sv de sportvelden van Groener aan de Heigrindelweg.

" In het Baron-hotel wordt morgen
om 20.30 ur een informatiebijeen-
komst gehouden voor kansarme
jongeren, die een eigen bedrijfje
willen opzetten. Medewerking ver-
lenen JOVD en CDJA en deKamer
van Koophandel.

" Het Sociaal Program Welterhof

" Ten behoeve van de rommel-
markt, die op 11 juni wordt gehou-
den in de Schinskoel, worden zater-
dag in alle straten 'boven de beek'
bruikbare spullen opgehaald.

" Wie op 25 mei met de LVB mee
wil naar dekringbedevaart in Suste-
ren, kan zich aanmelden bij een be-
stuurslid. Kosten f 4,50.

Jabeek

" De W Jabeek zoekt voor hetko-
mende seizoen een terrreinknecht.
Men kan zich aanmelden bij J. Dor-
mans, S 04490-25182.

Merkelbeek

" Het mannenkoor RMK-1921 luis-
tert zaterdag om 19.00 uur de mis
op.

Eygelshoven

" In de feesttent bij de Pastoor van
Arskerk worden van 13 tot en met
15 mei de Petit Paris Pinksterfees-
ten gehouden. Het programma ziet
er als volgt uit. Zaterdag vanaf 20.00
uurThe Apollo Disco Show; zondag
13.00 tot 20.00 uur wienertreffen,
vanaf 20.00 uur bal met 'Bonjour';
maandag van 11.00 tot 18.00 uur
vlooien-, rommel- en kindermarkt
met frühschoppen en concert, om
19.00 uur trekking lotery, vanaf
20.00 uur Oberkraineravond met
Die Mergellander Buben.

houdt zaterdag de landelijke fiets-
dag. Vertrek en inschrijving vanaf
9.00 uur in het Ontmoetingscen-
trum.
Maandag wordt in hetOntmoetings-
centrum vanaf 13.00 uur een ruil-
beurs gehouden door De Verzame-
laar.

" De vereniging De Verzamelaar
houdt zaterdag van 13.30 tot 17.00
uur een ruilbeurs in het Volkshuis,
Dennestraat 2 te Passart.

" Het echtpaar Huntjenspakt alvast dekoffers in. De trouwkaart is bij dehand.
Foto: DRIESLINSS^N
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Wethouder Bonten: ’Projecten voor jongeren een succes’

Werkloosheid in
Landgraaf daalt

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Het aantal
werklozen in de gemeente
Landgraaf is sinds 1987 ge-
daald tot 1.957 personen* in
maart van dit jaar. In decem-
ber 1987 waren er nog 2.133
werklozen.

per persoon

'Uit de statistische cijfers van de ge-
meente blijkt dat het werkloos-
heidspercentage van Landgraaf 0,9
lager ligt danhet werkloosheidsper-
centage in geheel oostelijk Zuid-
Limburg. De afname in 1988 trad
vooral opbij de groep 'jonger dan 25
jaar', zowel bij mannen als vrouwen. Eregasten bij

Engels huwelijk

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
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Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij de begrafenis van onze lieve va-
der, opa en overgrootopa

Arnold Bindels
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op le pinksterdag, zondag 14 mei
as., om 11.00 uur in de parochiekerk van
O.L. Vrouw van Lourdes te Gracht-
Kerkrade.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ons betoond bij het
overlijden en de crematie van mijn dierbare man,
onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader

Huub Valkenberg
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Mevr. S. Valkenberg-Offermans
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Heerlen, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 14 mei as. om 9.30 uur in de kapel van het
bejaardenverzorgingstehuis Ter Eyck te Heerlen.

De plechtige eerste jaardienst voor onze va-
der, schoonvader en opa

Johan Habets
zal plaatshebben op zaterdag 13 mei om 19.00
uur in de Stephanuskerk te Wijnandsrade.

Kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst voor mijn
echtgenoot, vader en grootvader

Jozef Scheren
zal plaatshebben op zondag 14 mei as.
om 11.00 uur in de parochiekerk Onze
Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Terwinselen.

Mevrouw Scheren-Lejeune
kinderen en kleinkinderen

Terwinselen, mei 1989
Dr. Nolensstraat 7

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijdenen de cre-
matie van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Mia Hidding-Gorissen
betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank.

J.B. Hidding
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienstwordt gehouden op zaterdag 13
mei om 19.00 uur in deH. Hartkerk te Schandelen-
Heerlen.

Voor de hartelijke blijken van belangstelling en
warm medeleven, tijdens de ziekte en na het over-
lijden van mijn dierbare dochter en onze onverge-
telijke zus

Paula Dols
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uw aanwezigheid bij de begrafenis, de bloemen,
brieven, kaarten, h.h. missen en persoonlijke con-
doleances, zijn vóór ons een grote steun bij het ver-
werken van dit verlies.

Mevr. A.M.C. Dols-Rameckers
Wies, Els, Wim

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op Tweede Pinksterdag, 15 mei as., om 11.00uur in
de parochiekerk van de H. Lambertus te Oirsbeek.
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BU ZON PITTIGE CUORE
PAST ONZE PUIKE FINANCIERING
sec, top 135 km/uur). Betrouwbaar, gemakkelijk te Als u uw huidige auto wilt inruilen, hebben wij
bedienen en volop ruimte voor boodschappen, bagage nog een leuke verrassing. Met deze aantrekkelijke
en passagiers. Bovendien opvallend zuinig (ECE-norm Daihatsu financieringsmethode kunt u namelijk de
1:22,9 loodvrij normaal bij 90 km/uur constant). inruilprijs, indien u dit wenst,contant uitbetaaldkrijgen.
Voor 299,- per maand zonder aanbetaling Aanbod geldt voor Cuore en Charade

Maar nu het mooiste: Daihatsu zorgt nu bovendien Kom dus gauw eens bij ons langs voor een proefrit
voor de meest autovriendelijke financiering die u zich in een Cuore dan zetten wij meteen alle voordelen van
kunt wensen: Zonder een cent aanbetaling rijdt u ons financieringsaanbod op een rijtje. Trouwens ook
namelijk al voor f 299,-* in een spiksplinternieuwe voor de Charade bestaat een puike financierings-
Cuore 850 TG. mogelijkheid.

De Cuore TG. Het eigenzinnigste avontuur op vier wielen. V.a. f 12.995,-.

'Financiering op basis van een huurkoopovereenkomst van 60 maanden tegen gebruikelijke condities. Effectieve rente 14,4%. 82 Jaar Japanse perfectie
GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel. 04490-53010

HEERLEN, H. Merckelbach, Benzenraderweg 295, tel. 045424444
LANDGRAAF, Ton Schuijren, Rotscherweg 60, tel. 045-313588

LANDGRAAF, Autobedrijf Ton Quadvlieg, Reeweg 112,tel. 045-321810

Dankbetuiging
Mede namens wederzijdse familie onze oprechte
dank voor de vele blijken van medeleven, onder-
vonden tijdens deziekte en uitvaart van mijn dier-
bare echtgenote, onze liefste, zorgzame moeder en
oma

Annie Smeets
De zeer vele bloemstukken, kaarten, brieven, con-
doleancesen h.h. missen waren voor ons een echte
troost bij dit smartelijk verlies.
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op Pinksterzondag 14 mei as. in de parochiekerk
van de H. Catharina te Grevenbicht om 11.00 uur.

H. Geerts
Kinderen en kleinkinderen

Tilburg, mei 1989

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven, onder-
vonden bij het overlijden van mijn dierbare
man en onze lieve pap en opa

Sjeng Orbons
*willen wij u langs deze weg hartelijk danken

voor de condoleances, h.h. missen en bloe-
men.

Mevr. S. Orbons-Roothans
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 13 mei as. om 18.00 uur in de H.
Geest-parochie te Brunssum-Noord.

Voor de vele blijken van medeleven en be-
langstelling ons betoond bij het overlijden en
de begrafenis van mijn lieve man, onze goede
vader, opa en zwager

Eduard Novak
zeggen wij u onze hartelijke dank.

J.G. Novak-Pelzer
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op pinksterzondag, 14 mei, om 11.00 uur
in dekerk van de H.H. Theresia en Don Bosco
te Lauradorp.

t Pierre Palmen, 62 jaar, echtgenootvan Toos Ter-
porten, Wilhelminalaan 58, 6051 BK Maastricht.

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 11 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
van St.-Gertrudis te Maasbracht.

tPie Dejong, oud 84 jaar, weduwnaar van Truus
Jeunhomme. Maastricht, bejaardencentrum

Lenculenhof. Corr.adres: Junohof5, 6215 VZ Maas-
tricht. Eucharistieviering in de parochiekerk van
St. Matthias, Boschstraat, Maastricht op donder-
dag 11 mei om 11.00 uur. Schriftelijk condoleren
achter in de kerk.

tHoebeerKraft, oud 81 jaar, echtgenoot van Tina
Biesmans. 6213 HE Maastricht, Pletzerstraat 38.

De uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag
12 mei om 11.00 uur in dekerk van de H. Petrus en
Paulus te Wolder-Maastricht. Er is geen condole-
ren.
-j- Lambertus van Berlo, oud 63 jaar, echtgenoot

1 van Dirkje Montijn. 6227 GE Heer-Maastricht,
Drenckgaard 104. De eucharistievieringzal gehou-
den worden op donderdag 11 mei om 14.00 uur in
deparochiekerk van St. Petrus-Banden te Heer. Er
is geen condoleren.

U kunt er wat aan doen. Uw geld kan
voor een reumapatiënt direct omgezet
worden inverlichting. Door revalidatie, hulp-
middelenen onderzoek. Het wMm^ÈÈ.
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REUMABESTRIJDING I GIRO I

MÓÉT DOORGAAN [324 j

Statenlaanl2B,2sB2GW Den Haag.
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Werder Bremen
finalist

LEVERKUSEN - Werder Bremen
heeft de finale bereikt van het toer-
nooi om de Westduitse voetbalbe-
ker. Een dag na de tumultueuze
wedstrijd tussen Vfß Stuttgart en
Borussia Dortmund (0-2) versloeg

de titelhouder Bayer Leverkusen
met 2-1.
Twee minuten voor tijd nam het
Eilts het winnende doelpunt voor
zijn rekening. Eerder in de wed-
strijd hadden Bratseth (1-0) en
Buncol (1-1) gescoord. De finale
tussen Werder Bremen en Borussia
Dortmund wordt op 24 juni in het
Olympia-stadion in West-Berlijn
gespeeld.

NIJMEGEN - De finale om de
KNVB-beker tussen PSV en Gro-
ningen, die voor donderdag 25 mei
op het programma staat, zal niet in
Stadion De Goffert worden ge-
speeld. De burgemeester van Nij-
megen, mevrouw I. Dales, bestem-
pelde het duel als een wedstrrjd
met verhoogd risico en verlangde
in ruil voor het handhaven van de
openbare orde een bedrag van
125.000 gulden van de KNVB. De
voetbalbond, die eerder al moest
afzien van stadion De Galgen-
waard, wilde niet op dat verzoek in-
gaan. Vandaag hoopt de leiding in
Zeist de nieuwe speelgelegenheid
bekend te maken.

Sovjetunie ongeslagen
ISTANBUL - In groep drie van
de voorronde van de strijd om
de wereldtitel voetbal heeft het
nationale team van de Sovjet-
unie de ongeslagen status be-
houden door in Istanbul Turkije
te verslaan met 1-0. Vyf minuten
voor derust tekende Michailits-
jenko voor de beslissende tref-
fer. De Sovjetunie gaat aan de
leiding met zeven punten uit
vier duels. Turkije volgt met
twee punten minder, maar
speelde tevens een wedstrijd
meer.

De vice-kampioen van Europa,
die de kwalifïcatiestrijd startte

met een gelijkspel (1-1) op IJs-
land, hield zich goed staande
onder de flinke druk van deTur-
ken. De defensie gaf weinig mo-
gelijkheden weg. Taiyu Colak,
vorig seizoen topscorer van
Europa, kwam er nietaan te pas.
Evenals Mustafa Yucedag, oud-
speler van PEC Zwolle, die ove-
rigens wel een gele kaart incas-
seerde.

Stand:
1. Sovjetunie 4 3 10 7 (7-1)
2. Turkije 5 2 12 5 (8-6)
3. Oostenrijk 2 10 12 (3-4)
4. IJsland 3 0 2 12 (2-4)
5. DDR 4 10 3 2 (3-8)

Nog geen jaar na
renovatie wint

Barca Europacup II
Vroege oogst Johan Cruijff

Donderdag 11 mei 198921

Stralend stond Johan Cruijff
woensdag na zijn tweede Europese
bekertriomf als trainer de media te
woord. „Ik moet mijn spelers een
compliment maken. Ze hebben een
voortreffelijke wedstrijd gespeeld.
Taktisch klopte het allemaal", was
zijn eerste reactie.transfernieuwsPelé adviseur

van Brazilië
In de finale tegen Sampdoria wei-
gerde Cruijff, net als twee jaar gele-
den met Ajax, concessies aan zyn
aanvallende instelling te doen. Hij
stuurde drie spitsen het veld in, de
Italianen gewoontegetrouw twee.
Van wie er een, Gianluca Vialli, in
een ijltempo voor de strijd was
klaargestoomd. Net als twee jaarge-
leden met Ajax tegen Lokomitief
Leipzig kreeg Cruijff al vroeg in de
wedstrijd het gelijk aan zyn zijde.

ö DE JANEIRO- Pelé, door ve-
1beschouwd als de beste speler
fr tijden, is door de Braziliaanse
tbalbond aangesteld als tech-
Wi adviseur van het nationale
ta. Deze (onbezoldigde) functie is

* het oog op de komende serie
voor de

om de wereldtitel spe-
*1 voor Pelé in het leven geroe-
\.

»»_

Over twee jaar beëindigt Van der
Poppe zijn spelersloopbaan en
wordt hij in de technische staf op-
genomen. Bij Telstar werd het con-
tract van Sander Oostrom met een
jaarverlengd.

" VELSEN - Telstar neemt Bert
van der Poppe van Volendam over.
De middenvelder gaat twee jaar bij
de eerste-divisieclub in Velsen spe-
len. Tegelijk wordt hij trainer van
het C-team.

" ENSCHEDE - De Finse aanval-
ler Mika Lipponen heeft zijn con-
tract bij FC Twente met een jaar
verlengd.

Uitgerekend de verguisde Lineker
gaf de inleiding voor de snelle tref-
fer. De Brit is een echte spits, maar
moet van Cruijff vooral op rechts
spelen. En van de buitenkant van
het veld moet de aanvaller nu net
niets hebben. Zijn voorzet na vier
minuten was echter perfect. Tussen
een handvol Italianen kopte Rober-
to de bal terug, waarna de Catalaan-
se topscorer Salinas debal tegen het
net kopte: 1-0.

Van onze tennismedewerker

Boris Becker
moeiteloos

[*AMBURG - Boris Becker
Je eft zonder veel moeite de der-
F* ronde bereikt van het tennis-

in Hamburg. De num-
Fter twee van de wereldranglijst
sad ruim een uur werk met de

gravel-specialist Javier
£*nchez en lykt zich steeds be-
r thuis te gaan voelen op deze°Idergrond.

jjHet gaat momenteel goed op
Sfavel", zei Becker, die Ham-
burg ondermeer aandoet als
"oorbereiding op Roland Gar-
°s. „Het leven is gemakkelijker
*°or mij op de snelle banen,

ik mag momenteel ook op
et gemalen baksteen niet mop-beren."

Jj'tslagen: Becker (BrD) - Sanchez(SM 6-1, 6-3, Lendl (Tsj) - Tsjerkasov
!l»oV) 6-4, 6-4, Nargiso (Ita) - Kriek-en(VSt) 7-5, 1-6,6-4,Kühnen (BrD)
ufilippini (Uru) 6-1, 7-6, Luna (Spa) -?lasek(Zwi) 6-4,7-6, Cane (Ita) - Emi-["o Sanchez (Spa) 6-2, 6-4.

Sredets
officieel

kampioen

(ADVERTENTIE)

JONDEN - De Jamaicaanse
«er Mike McCallum heeft in
Men de vakante wereldtitel in
' middengewicht (WBA) ver-
frd. Hij won het gevecht over
*alf ronden tegen de Brit Harol
9ham op punten. De drie juryle-
f* waren unaniem in hun beslis-
I.

„Een vroege treffer is altijd wel-
kom", meende Cruijff, „maar ik had
ook bij het uitblijven van een doel-
punt niet getwijfeld aan onze zege.
Barcelona heeft veel mogelijkheden
gekregen. Nee, zelf afgedwongen
door het agressieve spel van de mid-
denvelders en aanvallers."

Huistra
kan kiezen

JSCHEDE - Het bestuur van FC
r^nte heeft linksbuiten Pieter
'stra een nieuwe aanbieding ge-
*ft. De international kan kiezen
'contracten met een looptijd van\ twee of drie jaar. Huistra en

Ton van Dalen heb-Jj de voorstellen van de Twentse
''ing in beraad genomen.

SOFIA - Sredets Sofia is officieel
voetbalkampioen van Bulgarije. De
club loste stadgenoot Vitosja af,
door thuis met 7-1 te winnen van
Lokomotiv Gorna. Vitosja hielp een
handje door een nederlaag met 0-2
bij Etur.
Sredets zag, met nog drie wedstrij-
den te gaan, de voorsprong op Vi-
tosja groeien van zes naar tien pun-
ten. Van het beginvan het seizoen is
de clubvan trainer Peneven de spit-
sen Kostadinov, Penev en Stojtsj-
kov oppermachtig. Slechts een
competitiewedstrijd werd verloren.
Sredets schakelde eerder dit jaar
Roda JC uit in de kwartfinales van
het Europese toernooi voor beker-
winnaars.

Vialli
Boskov had nauwgelet de warming
up van Vialli in de gaten gehouden.
De spits heeft al weken last van een
spierblessure, maar gaf te kennen
toch te willen spelen. Hij kwam, net
als Mancini, nauwelijks in het spel
voor. Zeker niet na de eerste over-
tredingvan Urbano opVialli, die de
blessuregevoeligheid van de inter-
national al in tweede minuut testte
en een gele kaart kreeg van de feil-

trad: „We hadden veel blessures.
Een doelpunt direct in het begin is
meestal fataal in dit soort wedstrij-
den. Ik moet mijn oude stadgenoten
feliciteren. Er staat eindelijk weer
een team. Cruijff heeft er in een sei-
zoen iets moois van gemaakt. Maar
hetkan altijd beter. Op volle sterkte
hadden we het Barcelona een stuk
moeilijker gemaakt."

Behalve voor Viktor, diena zijn lan
ge loopbaan bij Barcelona, gister
avond tegenover zijn oudeclub aan

Het feest onder de 20.000 Spanjaar
den kon beginnen.

bal op en speelde op juiste moment
Rekarte aan. De invaller schoof de
bal langs Pagliuca in het doel: 2-0.

loos leidendeBrit Courtney.

Cruijff meldde zich steeds vaker
aan de zijlijn, want hij zag zijn ploeg
langzaam wegzakken. „Ik had mijn
spelers in derust voorbereid op een
stormloop van de Italianen. Maar ze
kregen moeite met het uit-verdedi-
gen. Toenheb ik toch maar besloten
twee veranderingen aan te bren-

gen", zei Cruijff.

Met de twee wissels deed de Neder-
lander een gouden greep. De onte-
vreden Soler, voor veel geld van Es-,
panol aangetrokken om bij Barca
op debank te zitten, enRekarte kre-
gen een kans. De wisselspelers for-
ceerden ruim tien minuten voor heteinde de beslissing. Soler pikte een

Michiel Schapers: stijve benen tegen Jarryd

Tom Nijssen kansloos
uit, dat hij liever op zijn gemak in
het zonnetje was blijven zitten dan
zich in het zweet te werken tegen
een weinig aansprekende speler als
de Fin Veli Paloheimo. Het vorste-
lijke startgeld van rond 100.000 dol-
lar kon niemand de 23-jarige in
Londen residerende Zweed meer
ontnemen. „Dit was een van die da-
gen, waarop ik niet veel zin had om
te spelen. Maar ja, ik moest wel",
was zijn laconieke commentaar.

In de eerste set was het voor de cir-
ca 1500 toeschouwers byna gênant
om te zien hoe Edberg de kantjes er
van af liep. Apathisch sjokte hij
maar wat rond, serveerde slap en
liet simpele volley's in het net ko-
men. Paloheimo, die niet eens door
de speaker aan het publiek was
voorgesteld, wist niet wat hem
overkwam. Hij brak in de tweede,
zesde en achtste game door de ser-
vice van Edberg en moest alleen in
de derde game zelf een break toe-
staan. In 25 minuten was de set-
winst (6-2) binnen. Edberg herstel-
de vervolgens waardoor een ver-
rassende ontknoping achterwege
bleef.

Uitslagen tweede ronde: Nijssen-
Gomez 5-7 2-6; Schapers-Jarryd 4-6
2-6; Edberg-Paloheimo 2-6, 6-4, 6-2;
Rostagno-Evernden 6-0, 4-6, 6-4.

sen maakte deze ongedaan. Na het
vierde setpunt was de eerste set
voorbij en speelde Nyssen een ver-loren partij. Razendsnel nam Go-
mez een 3-0 voorsprong. By 5-2
mocht Nijssen nog eenmaal trach-
ten de wedstrijd naar zich toe te
trekken doorzijn eigen service vast
te houden. Dit lukte niet en hij
moest twee matchpunten toestaan
waarvan Gomez de eerste met een
geweldige forehand benutte en
zich via een 7-5; 6-2 score plaatstevoor de kwartfinale.

Schapers had 's morgens al een
vermoeden, dat hij niet veel kans
zou hebben. „Na het opstaan had ik
hele stijve benen. Dat moet met de
overgang van het snelle tapijt in
Best naar dit zachte gravel te ma-
ken hebben", aldus Schapers na
het verlies tegen Jarryd. „De moei-
lijkheid is, dat het me de komende
weken, of eigenlijk maanden, aan
tyd ontbreekt om wat rust te ne-
men. De toernooien volgen elkaar
in snel tempo op. Ik moet eens
goed nadenken wat ik nog kan
schrappen."

EDE - Even zag het er naar uit
dat Torn Nijssen de kwartfinale
van het Auditoernooi '89 zou
bereiken. Onder het kunstlicht
van het centrecourt van het ten-
nispark Tesqua waar rond de
800 mensen de laatste partij
nog volgden onder een heldere
hemel, kwam Nijssen in de eer-
ste set tegen Andres Gomez uit
Equador met 4-2 voor. Toen
was het kruit van de Limburger
verschoten. Naast Nijssen
drong ook Michiel Schapers
niet door tot de tweede ronde,
zodat met Paul Dogger (van-
middag tegen McEnroe) nog
slechts één landgenoot in Ede
op de baan staat in het enkel-
spel.

Michiel Schapers verslikte zich
voor de derde maal dit jaar in An-
ders Jarryd. De 29-jarige Rotter-
dammer verloor eerder in zijn
woonplaats en Lyon van de twee
jaar jongere Zweed. Opnieuw was
het verschil ruim. Schapers ver-
overde slechts zes games in de par-
tij, die in een uur en zestien minu-
ten bekeken was: 4-6, 2-6.

In de tweede set was Schapers
kansloos. „Het is een felle jongen.
Hij geeft geen punt cadeau. Het
wordt een zware partij voor me",
had Schapers tevoren al wat som-
ber aangekondigd. De Zweed was
inderdaad niet in de stemming
voor presentjes.
Stefan Edberg kwam er rond voor

door dik
bruynestyn

In de derde game had Nijssen al
eens de service van Gomez door-
broken, maar dit werd direct weer
ongedaan gemaakt. Bij de stand
5—4 mocht Nyssen voor de winst in
de eerste set gaan serveren. De
Zuidamerikaan liep echter uit naar
40-0. Nijssen wist nog twee punten
te scoren maar toen maakte Gomez
een eind aan het spel en trok de
stand gelijk. Vanaf dat moment
nam Gomez resoluut het heft in
handen. Als invaller naar Ede ge-
haald om de geblesseerde Yannick
Noah te vervangen, was hij niet van
plan om na een wedstrijd weer af te
reizen.

Ook in het twaalfde spel bereikte
Gomez op de service van de Sittar-
denaar drie setpunten, maar Nys-" Michiel Schapers kansloos tegen Anders Jarryd

" Julio Salinas is Genovas Lanna te snel af. Illustratief voor de ontmoeting Barcelona-Sampdoria.

Voor HONDA
HERAL

Haefland 15, Brunssum
045-252244

Bekerfinale niet
in De Goffert

BERN - De flinke renovatie
bij Barcelona heeft in het eer-
ste jaar onder John Cruijff di-
rect succes gehad. De Neder-
lander, die voor het begin van
het seizoen de selectie van de
Catalaanse club in de stijgers
zette, veroverde voor de twee-
de keer in zijn trainersloop-
baan de Europese beker voor
bekerwinnaars. Salinas en Re-
karte velden het vonnis over
Sampdoria uit Genua.

Limburgs Dagblad

Turbo’s Tobsport
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Kontakten Klubs

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

Blonde-Sexy
ster. Nieuw v.a. 10 u. Tel.

045-721759 ook za. en zo.
Escort Service Sexy
045-459597

vanaf 14.00 uur.
Nieuw Escort Service
Play Girl va. 14.00 uur

045-352428.
Peer, is stroik daar?. iCommusexü Sexintellectü

'Verboden te beien voor
'intelligente menssen en of

dommerikken!!'
■puro vlegmasex

voor viroklanten
1 77- 50 cpm

~ .BeHende personen zijn onze
ouwste bellers!! de
gooische

matrasbox,;.06-320.325.14- 50 cpm.
.Bei ook!! Misschien maak je
wjßk'n afspraak met va....?

’ 50,- all-in
tel. 045-423608.

Mark en Boy
IHSfivé en escort. Tel. 045-- 14.00 uur.
:'"Gharm. vr. L. benen, vol

slank ontvangt
privé

van 12-20 uur.
'~ Tel. 04406-41916.

» Krachtpatsers gevraagd

ivoor meiden met grote
wensen en grote ....?

06-320.323.54
De

Hunkerbunker
I 50 et p m

Teleservice
Draai eerst 06-320

en dan
320.01 ... Sex'OFoon

;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 A dam

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

321.02 .. Spaan Vermeegen

Party-Line
06-320.330.10
50 et. p.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids!

2e Pinksterdag open
Nieuwe meisjes aanw. zat.
en zond. 14-24 uur ma t m

vr. 11.00-24.00 uur.

Club
2000

Rijksweg Noord 22a,
Geleen. Tel. 04490-42315.

Nieuw
Wij zijn dag en nacht geop.
met 3 meisjes SM en mas-
sage. Rijksweg Zuid 1318,

Geleen. 04490-48448.

Nieuw
Sylvia, Elly, Yvonne, Gaby,
"Cinderella" Oude Rijksweg

Nrd. 56, Susteren, naast
tennishal.

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

Nieuw AC City
van ma t.m. vr. 10-20 u.
verwacht u Sarah-Gina-

Heike. Tel. 09-4924139114.

Nieuw Privé
Bij Diana. Tel. 045-213142.

Kom eens kijken.
Escortservice

04490-23730
ma t/m zat, van 20 tot 4u.

PRIVÉ
meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053.

's morgens vanaf 10.00 uur.
Ilona's live-box

Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen llona en haar
bloedhete bellers. 50 c/m

06-320.330.60
Privé en escort

045-220866

Nieuw-Nieuw
Monica, Daisy, Lydia en Jo-
landa. 045-227734/228738.

Videoclub
va. ’ 20,-. Kijkotheek, leuke
meisjes aanw. Tel. 045-
-718067.
Te koop TRIUMPH Spitefire
MX 3, bwj. '65, i.z.g.st.. voor
liefhebber. Slakkenstr. 81,
Hoensbroek.

KOOP DAN NU BIJDE RENAULT-DEALER
EEN TOP OCCASION EN BETAAL 'M PAS

IN JANUARI 1990*.
(VRAAG DE RENAI'LT-DEALER OM MEER INFORMATIE)

RENAULTKOPoccasion!
12 MAANDEN GARANTIE
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Auto's

Autohandel M. Koenen
biedt te koop aan 50-100 auto's vanaf ’ 500,- tot ’ 5.000,-

Alle auto's APK, i.z.g.st. Handelsweg 12, Susteren.
Geopend van dinsdag t m zaterdag.

VOLVO 740 GL
airco, LPG, 1985,

i.st.v.nw., antracietmet.
Tel. 04490-17563.

Te k. VW DERBY LS, ruil-
motor, nieuwe kopp.. rem-
men en uitlaat. Geen roest.
Vr.pr ’1.750,-. 045-
-715988 739377.

Autohandel
De Hommert
Hommerterweg 77a te

Hoensbroek. 045-227419.
Heeft steeds plm. 20 occa's-

sions voorradig va.
’1.000,-. o.a. BMW 320
autom. t.'79 ’ 3.900,-; BMW
320 t'Bo ’5.750,-; Opel
Kadett SR '81 ’ 5.250,-.

Van 11 t/m 20 mei
(2e Pinksterdag kijkdag)

Mengelers
Pinkster

Occassion
Beurs

Oirsbeek
Provincialeweg Zd. 91

04492-1814.
HELDERZIENDE waarne-
ming & spirtituele genezing,
vlg. afspr. Tel. 04490-73101
Te k. 4 goedkope auto's;
Opel Rekord 1900 bwj. '81
met gasinstall. ’ 2.450,-;
Honda Civic 1500 automatic
78 ’950,-; Volvo 343 DL
automatic 78 ’ 1.500,-; Le-
lijke Eend 2 CV 6 '82
’1.500,-. Alle 4 APK gek.
tot '90. 045-323178.
Te k. ALFA Guillietta 1.6,
bwj. 78, pr. 1.000,-. Tel.
045-351926. Eisenhower-
str. 26, Eygelshoven.
Te koop AUDI 100 diesel,
bwj. '80, vr.pr. ’3.250,-.
Tel. 04490-22083.
AUDI 100 CD autom. 138
PK. Champ. metall. bwj. '83,
schuif/kanteld. get. glas a-
lum. velg. stereo in nw.st.
’14.750,-. tel 045-721552.
Van directielid te k. BMW
525, 6 cyl. 100% in orde, div.
extra's ’ 4.750,-. Alleen ser.
gegad. 045-324763.
Te k. BMW 315 bwj. '80,
alarm, sunroof, nw. bekled,
vr.pr. ’ 6.500,- i.z.g.st.
04490-24024.
BMW 315, bwj. '82, kl. wit,
div. spoilers, APK, i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-443182.
Te k. BMW 735 i, m.'B2,
automaat, LPG, ABS, elec.
ramen, enz. Prijs ’ 11.500,-.
Tel. 04405-3008.
BMW 318 i '84 zeer goed en
mooi met APK, 80.000 km.
en prima banden ’ 18.000,-.
Tel. 740041 b.g.g. 751632.
Aangeboden BUICK Skylark
2 D, 4 cyl. motor. Vr.pr.

’ 1.500,-. Inl. 045-456422.
CITROEN Visa bwj. '81,
APK 3-90, puntgaaf met
klein motor, defect, vr. pr.

’ 850,-. Tel. 04498-58465.
Citroen AXEL 1.3 kl. rood,
'87, 1e eigen, schadevrij.
37.000 km, verk. in absolute
nwst, ’ 6.900,- 045-423265
Te koop CITROEN GS Pal-
las, bwj. 79, APK, 86.000
echte km., i.z.g.st., pr.

’ 1.500,-. Tel. 04492-5499.
Te k. CITROEN Visa 1983,
vr.pr. ’3.500,-, kl. zwart.
Tel. 045-222831.
Te k. CITROËN-Visa bwj.'Bo
APK 5-'9O, vr.pr. ’ 1.450,-.
Heerlerweg 80, Voerendaal.
Mooie Datsun CHERRY
bwj. '80, APK tot '90, pr.
’1.550.-. 045-422610.
DATSUN Sunny 1500 CC
autom., trekh., bwj '81, vr pr.

’ 3.000,- Schievelbergstr.
4, Brunssum, tel 259654.
Datsun CHERRY 1200 GL,
3-drs., Coupe, '82, APK
gek., met stereo, nw. ban-
den, trekhaak, i.z.g.st.,

’ 2.950,-. Tel. 04956-3037.

Datsun CHERRY 1200 GL
bwj. 79, APK 22-12-89, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-314774.
Te koop DATSUN Cherry
blauwmet., bwj. mei 79, i.z.
g.st. Tel. 04498-53878.
DRINGEND te k. gevr. alle
type auto's, tevens Merce-
des alle type's vanaf bwj.'B3,
tevens Jeeps 045-414372.
Ook 's avonds.
AUTOBEDRIJF E. Custers
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan; BMW
520it'B3 m. stijl, alle extra's
’13.500,-: Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t'B3

’ 7.900,-; Fiat Uno 55 S t.
'86 ’9.000,-; Opel Manta
20 GTE aut. t'Bo, i.z.g.st.
’6.900,-; Opel kadett 1200
S t'Bo ’ 4.700,-; Volvo 340
2.0 t.'Bs ’8.900,-; Opel
Manta i-200 uitv. t.79
’5.900,-; Opel Kadett 1300
S stationc. t.'Bl ’3.900,-;
Mitsubishi Colt t.'Bo in nw.st.
’3.250,-; Mazda 626 t.'Bl
’2.900,-; Daihatsu Chara-
de t.79 ’2.400,-; Ford
Taunus 2,3 Ghia aut. t.79
’1.700,-; Golf t.79,

’ 1.700,-; Ford Escort 2000
RS t.79 ’2.900,-; Alfa Al-
fetta t.79 ’1.900,-; Ford
Taunus GLS t.'Bo ’ 2.900,-;
Opel Rekord 20 S, LPG, t.
79 ’2.200,-; Opel Kadett
coupé 1,6 Rally, bwj. 79
’3.900,-; Golf 1600 aut.
GLS 5-drs. t.79 ’ 2.750 ,-;
Ford Fiesta t.79 ’ 2.500,-;
Honda Civic t.79 ’ 1.900,-;
Lada Stationc. t.'B4
’2.400,-; Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-; Honda Accord
t.'Bo aut. ’2.500,-; Simca
1307 t.'Bo ’ 1.200,-; Allegro
t.77 ’900,-; VW Golf 1600
aut. t'7B i.z.g.st. ’2.500,-;
Ford Escort 79 ’ 2.100,-; 2x
Honda Civic t. '82 ’ 4.900,-.
Ford Capri t. '80 uitgeb.
’2.900,-; Opel Manta 1900
HB t'Bo ’3.900,-; VW Polo
t.78 ’ 1.700,-; Citroen GS t.
'81 ’2.100,-; Renault 18 TL
LPG t.'B2 ’2.900,- Opel
Ascona 1.2 t.79 ’2.600,-;
Opel Manta GTE bwj. 75 i.z.
g.st. ’ 7.000,-. Div. goed-
kope inruilers. Alle auto's
met APK. Geop. ma tm vr.
10-19.00 uur, zaterdag tot
17.00 u. Inr. en financiering.

Auto's. HALLO opgelet, wij
betalen ’3OO,- tot 20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Fiat RITMO, eind '81, APK
4-'9O, ’2.650,-. Tel. 045-
-225913.
Te k. Fiat RITMO LX, i.z.g.
st., zilvermetallic, 3-drs.,
’5.000,-. Tel. 045-713754.
Te k. Ford ESCORT Laser
1100, 5 drs., bwj. 85, kl.
grijs. Tel. na 17 uur. 045-
-724850. G. Fhnckstr. 15Hrln

Te k. Ford ESCORT KR 3
t. '83, i.pr.st., APK mei-'9O,
’8.750,-. Rdr. Hoenstr. 181
Hoensbroek.
Te k. Ford ESCORT bwj.
11-11-77, APK gek.

’ 1200,- Tel. 04490-27889.
Tek. Ford ESCORT 1300 L,
4-drs., APK 3-'9O, i.z.g.st.,
oud mod., vr.pr. ’1.750,-.
Tel. 04752-4826.
Te k. Ford ESCORT bwj.
'86, 27.000 km, kl. rood, als
nw. ’ 17.000,-045-210287.
Ford FIËSTA 1.1 L,'Bo, APK
zeer mooi. Kerkraderweg
166, Heerlen.
FIËSTA I.IL, '81, sportw.,
als nw., APK t/m 4-4-90,
’3.750,-. Hamerstr. 37-39,
Heerlen.
Te k. Ford FIËSTA 1100
'80, kl. zwart, pr. ’2.95.0,-.
Tel. 04490-22689.
TAUNUS 1.6 dcc. '80 met
gerevis. motor, APK, nieuwe
banden en trekh. ’ 3.600,-
Tel. 740041 b.g.g. 751632.
TAUNUS 1.6 77, goede
motor, APK, ’BOO,-. Tel.
740041 b.g.g. 751632.
HONDA Accord 4 drs. bwj.
79, APK t/m mei '90, i.z.g.st.

’ 1.750,- 045-720951.
Te k. HONDA Prelude au-
tom. eind. 79 zilvermet.,
electr. schuifd. vr.pr.
’3.250,-. Tel. 04490-25419
Te k. MAZDA 323 Hatch-
back bwj. '85, nw. 47.000
km. gel. ’ 8.950,-. Pieterstr.
6 Schaesberg. 045-326148
Te k. MAZDA 323, bwj. 78

’ 950,-. Technisch in prima
staat. Mozartstr. 15, Oirs-
beek, tel. 04492-4767.
Te koop MAZDA 323, bwj.
78, APK gekeurd 3-'9O. Vr.
pr. ’1.200,-. Markgraven-
str.ll, Hoensbroek.
Te koop MAZDA 1000, i.g.st
Tel. 045-422777, na 18.00
uur.
Te k. MAZDA 323 GT, m.
'82, vr.pr. ’4.250,-. Tel.
045-424364.
MERCEDES 200 D bwj. 78,
motor en versn. bak '82, nw.
banden, lichtmet. velgen, vr.
pr. ’3.000,-. Tel. 04490-
-16575.
Te k. MERCEDES bus 207
D pers. verv. bwj. 79. Vr.pr.

’ 9.500.-. Tel. 043-637723.
Te k. MERCEDES 200 D kl.
bruin, bwj. '81. Tel. 04490-
-28495. Te bevr. na 1800 u.
Te k. MERCEDES 350 SL,
cabrio., amer. uitv., kl. rood
met wit leer. Alleen ser. ge-
gadigden, tel. 06-52980477.
MB 200 D Oldtimer, '68, als
nieuw, APK, ’ 13.000,-. Tel.
740041 b.g.g. 751632.
Te k. Mitsubishi GALANT
stationcar, sept. 79. Tel.
045-415642.
Te k. Mitsubishi LANCER
GL met 10 mnd garage ga-
rant. 5 versn., radio, alarm
instal. kl. donkerbl.met. bwj.
20-03-'B7 Tel. 045-455634.
MITSUBISHI Lancer F,
zeldzaam mooi, bruinmet.,
'83. Tel. 04743-1574.
NISSAN Sunny Traveler
(stationcar) m. '82, kl. metal.
bl., APK mei '90, ’3.250,-,
Lampisteriestr2,Hoensbroek
Te koop DATSUN Laurel,
bwj. 78, pr. ’ 1.500,-. Tel.
045-322516.
Te k. NISSAN Micra 1.0 DX
okt. '83, grijsmetal., in uitst.
staat, voll. gerev. motor, 4
nieuwe banden, APK '90 3-
drs., radio-cass. Vaste pr.
’6.500,-. Steenstr. 30 Lim-
bricht. Tel. 04490-27938, na
18.00 uur.

DATSUN Cherry bwj. '80,
APK, i.g.st. ’1.250,-. 045-
-457914. Lodewijkstr. 21
Kerkrade.
Te k. Opel MANTA 1900
GTE bwj. '76. i.pr.st. Pr.no.
t.k. Tel. 045-726138.
Opel KADETT hatchbak
1200 N, bwj. '80. APK 100%
in orde, Kasteellaan 58F,
Heerlen. ____
Te k. Opel ASCONA, bwj.
'79; z.g.a.n., ’ 1.500,-. Tel.
04450-3917, na 18.00 uur.
Opel KADETT 13 SR bwj.
'80, i.z.g.st., APK gek. Tel.
04499-1139.
Particulier biedt te koop aan:
Opel ASCONA 16 S nw.
ruilmoter, nw uitlaat, APK tot
'90, zien is kopen, vr.pr.

’ 1.750,-. Weijenweg 246,
Treebeek/Brunssum.
Te k. Opel MANTA, 2 Itr.
GTE, verl. mod. met sport-
wielen, bwj. '83, kl. goud-
met. Te bevr. Elisagracht
13, Kerkrade-Gracht.
Opel KADETT 12 LS,
30.000 km, '86. Tel. 04743-
-1574.
Te k. Opel KADETT auto-
maat 1.3 1982, i.z.g.st. km
76000 mr. mog. 045-460734
Te k. Opel ASCONA 2.0S
1979, i.z.g.st. trekh. en
nwe. banden. 045-460734.
Te k. Opel SENATOR 30 i,
bwj. '80 APK tot 3 mrt. '90. i.
g.st. met LPG automaat, vr.
pr. ’ 4.500,-. 045-722062.
Te k. ASCONA 1.6 S, s-
gang, 4 drs., oct. '85, 37.000
km. Tel. 045-271155.
Te k. Opel ASCONA 1.6 S
nov. '81 (mod. 82) 5 drs.
(Hatchback) trekh, LPG in-
stall., 1e eigen., zeer goed
onderh., vr.pr. ’ 5.900,-. Te
bevr. na 16.00 045-713331.
Te k. Opel KADETT coupé,
nw. type, APK, prijs

’ 1.250,-. Tel. 045-218811.
Te k. OPEL Rekord nieuw
type bwj. '83, LPG, APK 4
90. i. nw.st.Tel. 04490-
-77445. Pr. ’7.900,-. Na
1800 uur.
Tek. Opel KADETT bwj. '79.
Pr. ’ 1.800,-. na 17 uur. Tel.
04493-3958.
OPEL Ascona '78, APK 3e
mnd. '90., pr. ’ 1.750,-. Tel.
045-415528.
Opel ASCONA 16S, bwj.
'85, kl. signaalrood, auto
verkeert in abs. nw.st., vr.pr.

’ 14.250,-. Tel. 045-
-462809, na 18.00 uur.
Te k. Opel REKORD Cara-
van 1900, bwj. '79. Baronstr.
17, Heerlen.
Tek. Opel KADETT bwj. '80,
APK. Onder Krijtstr. 19,
Heerlen. Tel. 045-728150.
Opel KADETT 5-drs, Luxus,
m.'Bl, APK 5-'9O, ’4.250,-.
Tel. 045-319328.
Te k. Opel ASCONA 2L N,
bwj. t.'Bl, trekh., spec.
schokdempers, echt goed
onderhoud., APK 21-5-90,
loopt als nieuw, klaar voor
vakantie, vr.pr. ’ 2.950,-.
Haesestr. 44, Schaesberg.
Zuinige Opel KADETT. bwj.
'77, APK dcc '89, ’875,-.
Haesestr. 34, Schaesberg.
Te koop Opel REKORD 18S
nw. mod., nov. '83, 4-drs.,
73.000 km, pr. ’9.250,-.
045-442125.
Te k. PEUGEOT 205 XS
schuifd., rood, bwj. 4-87,
26.000 km. i.z.g.st. Tel. 045-
-352714 na 18.30 uur.
Te k. PEUGEOT 305 GL,
APK, i.g.st., bwj. '81. Tel.
045-213397.

PEUGEOT 504 SR bwj. '81,
gas, APK gek., elec. en get.
ramen, schuifdak, gaaf,
’1.850,-. Tel. 045-728131,
na 17.00 uur.
Te koop PONTIAC Fiero,
rood, '85. Tel. 04743-1574.
Te k. GOED lopende Re-
nault R 5 autom., met lichte
schade. Tel. 045-413351.
Te k. SAAB 99 GL, bwj. '80.
APK 4-90, vr.pr. ’3.000,-
Tel. 045-423413.
FORD Siërra 1600, 3-drs.,
blauwmet., '83, zeer mooi.
Tel. 04743-1574.
Te k. SIMCA 1100, bwj. '80,
prijs ’ 725,-. Tel. 045-
-228853.
Door de succesvolle
SKODAVERKOOP kunnen
wij voordelig aanbieden:
Honda Civic automaat 1982
’6.500,-; Honda Civic '80
’3.850,-; Skoda 120 L '86

’ 6.250,-. Garage Central
Geleen, Rijksweg C 97.
SKODA 120 L, bwj. '82, i.g.
st., vr.pr. ’ 1.750,-. Te bevr.
tel. 045-213184.
Suzuki ALTO, 15.000 km,
'85. Tel. 04743-1574.
CABRIOLET jeep suzu-
ki jeep, SJ4IO cabriolet, met
pers. verv. en geel kent.,
bwj. '87, org. 50.000 km,
met striping, stereo, bullbar
en div. soorten ace, in ab-
solute nw.st., pr. ’ 17.500,-.
Inruil bespreekbaar. Tel.
04956-3037.

Te koop VW KEVER, APK
gek., bwj. 74, kl. wit. Tel.
04406-16649, na 18.00 uur.
Te k. VW GOLF GTI, bwj.
79, sunroof, 15 inch. sport-
velgen, vr.pr. ’ 5.500,-. Tel.
045-244671.
Te koop VW LT 3500 diesel
open-chassis, als nieuw, '80
Tel. 04743-1574.
VW GOLF 1800 GTI 51.000
km, grijs, '84. Tel. 04743-
-1574.
VW KEVER 1302 LS, 1500-
-motor, bwj. 73, veel extra's.
Rondstaai 7, Grevenbicht.
Te k. zeer mooie VW JET-
TA, bwj. '81, vr.pr. ’ 6.750,-.
Inr. mog. te bevr. Kleingra-
verstr. 38 Kerkrade.
VOLVO 343 DL 79 (scha-
kelw.) APK 5-'9O, mooie
auto ’ 1.850,-. 04490-
-23619 of 10246.
VOLVO 340 S '86 automaat
3-drs. grijsmet. weinig gel.
1e eig. in abs.nw.st. gunsti-
ge prijs. Inl. 04490-32085.
Te k. VOLVO 340 schakel,
bwj. 79, APK '90, i.z.g.st.,

’ 1.750,-, tel. 04498-55552.
VOLVO 345 L, bwj. '81,

’ 3.250,-, i.z.g.st: 045-
-315199.
Opel KADETT E bwj. '87;
Daihatsu Minivan 55 wide,
bwj. '83 Peugeot 305 '81; In-
nocenti 90 L '80; Alfa Sud
1300 S 79; Honda Civic aut.
79; VW Golf 1100 77; Auto
Bianchi a 112 E 77, Kissel
42, Heerlen.
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Te koop TOYOTA Corolla
liftback DX, bwj. '80, i.pr.st.
Raadhuisstr. 25, Oirsbeek.
Te k. witte Toyota CELICA
coupé, bwj. juni '83, pas
APK gek., vr.pr. ’ 11.000,-.
Tel. 045-243351.
Speciale 16-klepper Toyota
COROLLA GT Coupé twin-
cam, bwj. 11-'Bl, APK 5-'9O
vr.pr. ’4.950,-. Tel. 045-
-319328.

Te k. FORD Fiesta RS voor
liefhebber bwj. '80. i.z.g.st.
Mazda 323 bwj. '81, caste
pr. ’2.500,-. i.z.g.st. Opel
Kadett bwj. '80 blauwmet.
’4.500,-. Opel Ascona Die-
sel bwj. '81 ’ 2.500,-. Spuit-
cab. merk Elpo afm. 6,25x
4,25x3.05m. Slechts enkele
jaren gebruikt. Te bevr.
Leeuwerikstr. 19, Sittard.
Tel. 04490-26002. ( b.g.g.
04490-15723).

Stralen van autoplaaWjJ
velgen, chassis e.a. (^
bels). Bel voor inform^
045-226000.
SEAT Dealer A C H $
rubbenweg 20, HoensW
tel 045-222455 biedt 'garantie te koop aan: S
Marbella L '88. Seat H>
1.2 GL '85, '86, '87 enj
Seat Ibiza D '86. Seat PJda 1.2 GL '84 en '85. SJRonda 1.7 GL D '87 en 3
Seat Malaga 1.5 GLX .3
Seat Malaga 1.2 GLXj
Seat Malaga 1.2 L '88. =1
Malaga 1.5 GL '88. £J
Malaga 1.5 GLX '88. %
Bestel '88. Subaru 1800 .£'85 en '81. Subaru 1300*
Talbot Solara 1.6 GLS h
Mazda 1300 76. Mazda ».
'81 en 79. Lada 2105 J;
'82. Fiat 127 '80. Fiat W
D '80. Austin Allegro ',
Sunbeam 1000 79. Saa".
76. Toyota Corolla cojj
79. Datsun 120 V 79- l.
Passat '81. Citroen Visa l
Subaru Justy SL '85. '
Ritmo 79. Inruil en finaj*
ring mogelijk. Donde^"
koopavond. y
MERCEDES 260 SE \veel extra's 25-8".

’ 50.000,- onder nieuw K
km.st. 37.954; Mazda \
HB 2.0 GLX LPG 27-10',!
Mazda 626 HB 1.6 GLX'
Mazda Sedan 1.6 LX ?
Mazda 323 HB 1.3 LX .
2x; Mazda 323 HB 1-5 J'86 3x; Mazda 323 HB .
aut. '84; Mazda 323 HÖ i
autom. '81; Mazda 323 1
1.3 LX aut. '86; Mazda i
1.3 Estate '83; Mazda 3
NB 1.3 '81 2x; Mazda i
NB 1.3 LPG '82; Mazda i
NB 1.5 aut. '81; Mazda i
NB 1.3 LX '86; Mazda ">
NB 1.5 GLX '86 3x; M3*l
323 NB 1.7 diesel 88
Opel Corsa 1.2 S 84: M]
Kadett 12S '82; Opel Ka°3
12S '83; Opel Kadett ]|
'84; Opel Ascona 1 6S 'u
Opel Manta I.BS '83; oKt
31681; Ford Siërra 1.6 L
'85; Ford Siërra 1.8 L^
'85; Ford Escort 1.3 kJ
LPG; Ford Escort 1.1 L J
Ford Fiesta 1.1 L '85: M'JSbishi Galant 1.6 GL '83: n
san Cherry 1.3 GL '84;
Ronda GL Diesel 11-1I' 3
Toyota Corolla 1.3 HB g
'85; VW Golf 40 KW &.
'84; Goedkope inruila^Nissan Bluebird 1.6 GL .
’4.950,-; Mitsubishi Sa£
ro aut. 78 ’2.500,-;
Kadett 1.3 N '80. L<?'
Heerlen B.V. Palem'S
boord 401 Heerlen. *045-722451. Donde'0*
koopavond.
Te koop FIËSTA 13 S, "^z.g.st., APK; BMW 320 a"
APK. Tel. 04499-3398^
VW GOLF diesel i-Z-ïïl
APK ’1.450,-; Opel K$
13S '80 APK. 04499-33^Ford Sierra 2.0 Ghia j
Ford Sierra 2.0 3-drs. efy
drs. '86; Opel Kadett IJ}
5-drs. '85; Fiat Uno c
26.000 km '85; Citroen J
19 GT '85; Ford Sierra]^.
LPG '85; Ford Orion 1 6J
met LPG '85; Opel Ka£
diesel '83; BMW 316 4-°
5-versn. '86; Ford ScorP'J
L GLI '85; Ford Escort
'81; Opel Rekord 2 W- x.
Opel Ascona 1600LS^'82; Opel Ascona 1900
’1.900,-; Suzuki m"I'^
'83 ’ 3.750,-; Opel Rek"'-
Itr. '80. Auto's met B°V
garantie. Inruil en nS J
ring. APK-keuringssta^
Autobedrijf Stan WÉ f̂;Baanstr. 38, Schaes"*
Tel. 045-314175. _^

Voor Piccolo's .
zie verder pagina 2
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Volleybal-
uitsmijter
in Sittard

Daviscup-tennissers
naderen wereldgroep

Nederland loot thuis tegen IndonesiëSITTARD - Volleybal Promo-
tie Limburg, de stichting in op-
richting die in de afgelopen
maanden veel succes had met
een aantal evenementen in
deze regio, organiseert als 'uit-
smijter van het volleybalsei-
zoen' aanstaande vrijdagavond
in het Sportcentrum van Sit-
tard (aanvang 20.00 uur) een
vriendschappelijke wedstrijd
tussen de herenteams van
ACOO/DOS en Minas Belo Ho-
rizonte.

Een aantrekkelijk duel voor
deze omgeving, die voorlopig
verstoken is van heren volley-
bal in de hoogste speelklasse.
Belo Horizonte is dekampioen
van Brazilië en herbergt in zijn
gelederen liefst vijf spelers uit

Volleybal Promotie Limburg
wil met het naar Sittard halen
van deze ontmoeting met name
de jeugd een uitgelezen kans
bieden om van topvolleybal te
kunnen genieten. De entree-
prijs voor jongeren tot en met
16 jaar is om diereden bepaald
op slechts ’ 2,50. De overige
toeschouwers betalen ’ 7,50.
De kassa's van het Sportcen-
trum zijn vanaf 19.00 uur ge-
opend. Overigens staat donder-
dagavond in de sporthal van
Echt (20.00 uur) een vriend-
schappelijk treffen tussen No-
liko/Maaseik en Belo Horizon-
te geprogrammeerd.

venin meedoen. Voor de invul-
ling van dat streven is onlangs
de befaamde coach Pierre Ma-
thieu gecontracteerd.

de nationale ploeg die tijdens
de Olympische Spelen van
Seoel reikte naar een vierde
plaats. Brazilië zorgde daar
trouwens voor een onvervalste
stunt door in de voorronde
Europees kampioen Sovjet
Unie met 3-2 te kloppen. AC-
CO/DOS eindigde dit seizoen
op de vijfde plaats in de eredi-
visie. De formatie uit Schoon-
hoven wil echter serieus bo-

LONDEN - De Nederlandse ten-
nisploeg staat op de drempel van
de wereldgroep in het toernooi
om de Davis-beker. De ploeg
werd gisteren tijdens de loting in
Londen gekoppeldaan Indonesië.
De wedstrijd wordt op 21, 22 en 23
juli gespeeld in Nederland. De
I

winnaar plaatst zich automatisch
bij de beste zestien van de wereld.
Bondscoach Franker was met het
resultaat van de loting bijzonder
in zijn nopjes. Indonesië stond
van de vijftien mogelijke tegen-
standers het laagst genoteerd op
de wereldranglijst. Franker, in
Londen aanwezig bij de loting,
waarschuwde voor onderschat-
ting. „Natuurlijk is dithet mooiste
wat ons kan overkomen, maar we
moeten waken voor te veel opti-
misme. Tenslotte is Indonesië er
in geslaagd zo ver te komen."
Franker kent geen Indonesische
spelers van naam of faam. „Twee
jaar geleden heb ik ooit tijdens
een toernooi op deFilippijneneen
Indonesisch talent gezien. Zijn

Parra brengt gedoodverfde favoriet aan rand van afgrond

Inzinking Delgado
LAGOS DE COVADONGA - De Ronde van Spanje gaat on-
verwacht een spannende slotfase tegemoet. Een zwakke dag
van Pedro Delgado in de koninginnerit van Santona naar La-
gos de Covadonga, met de aankomst bergop, over 228 kilome-
ter bracht de Spanjaard aan de rand van de afgrond. Delgado
verspeelde in het hooggebergte bijna zijn leiderstrui aan de Co-lombiaan Fabio Parra, die zijn offensief op de laatste helling op
twee seconden zag mislukken. De ritzege ging naar de Span-
jaard Alvaro Pino.

bleef echter uit hun handen en so-
leerde naar de dagzege. Vorig jaar
won de kleine Spanjaard ook al
twee ritten in de Vuelta.

De inzinking van Delgado op het
laatste stuk naar de finish liep maar
net goed af. De Colombianen had-
den aangekondigd in de bergrit deSpanjaard nog een keer ondervuur
te nemen. Na een rustige etappe,
met ontsnappingen waarbij de Ne-
derlanders Nijboer en Suykerbuyk
betrokken waren, bereikte het pelo-
ton bijna gesloten de voet van de
laatste klim.

Anderson
aan de haal

AIGNELEGIER - Phil Anderson;< «t de ploeg van Cees Priem heeft de*rste etappe van deRonde van Ro-mandie, van Plan-les-Ouates naar*»gnelegier over 196 kilometer, op-w naam gebracht. Anderson nam«yens de leiderstrui over van de
jl Jeaerlander Eric Breukink.e Australiër versloeg in Saignele-
I ller zijn drie medevluchters Jerome

Jaques Delion en Guido
I "interberg. Het viertal had vijftien
I B>°onden voorsprong op een eersteFoep met daarin deBelg Edwig vannooydonck. Het peloton finishte op
i E!? achterstand van 1 minuut en 40IIbonden.
(»,in,^g: !" Anderson 196,6 km in 4 uur, 59
Prai en 45 seconden, 2. Jerome SimonKa '3' Delion <Fra) z-t, 4. Winterberg

ifc" 1 ' °P 5 seconden, 5. Joho (Zwi) 0.14, 6.[f"ullerZ-L. 7- Van Hooydonck(Bel) z.t.,jBöi^2S,^n (Zwi) *"*"■ 9- Élli (Ita) °24' 10-
-« w RD) 139- 12- Breukink, 24. Tolhoek,

1ten 7inüen' 50- Kleinsman, 52. Veldschol-

'■»1 I . Schalkers allen zelfde tijd als Gölz,
I thn-T ï?kx 1150'96- Maassen z.t., 100. Sie->s 15.07, 106. Rozendal 16.46.
12 s^meen klassement: 1. Anderson 5.08.27,
Van uon °P 12 seconden, 3. Delion 0.22, 4.{hl Ho°yaonck 0.27, 5. Wegmüller z.t., 6.la» o 5." °-30> 7- Winterberg 0.32, 8. Joho
*4B «Elh 056' 10-Breukink 1.38, 14. Gölz
T 6ici " Wlnnen 2.15, 59. Veldscholten 8.36,C. KJemsman 8.47, 76. Schalkers 8.55, 84.
*w ? n 1156. 95- Luyckx 12.33, 105. Sic-Tn°ns 16.08, 109. Rozendal 17.31.

Vredeskoers
- De 30-jarigeOostduit-

-1 |jL wieleramateur Olaf Jentzsch
Weu e derde etappe van de Vre-
de ,oers gewonnen en nam tevens
'sehiflding in de algemene rang-
'ee .ing. Jentzsch toonde zich na

na
n nt over 190 kilometer van Lodz

ee dr,Wroclaw de beste sprinter in
(j

n k°Pgroepje van negen man, on-
v^wie de Nederlander Eric Knu-

Knol geklopt
KnniTi?LNAUDRAY _ Monique
in h .?ft °P een haar na °*e winst
Va vijfde etappe van de Ronde
k " de Aude gemist. De Olympisch
I* mpioene maakte deel uit van een

/WPPfjoep van acht, van wie de

' itse Petra Rossner de sprint, t\,.n- Knol werd op een neuslengte

' als e' Valerie Simonnet finishte
't alp2esde en behield de leidingin hetserneen klassement. Knol staat
i ohalln op een gedeeldezesde plaats
3 f arie minuten.

Twee seconden
Parra, die met de steun van God in
juliop jachtgaat naar deeindzege in
de Tour, had zeven kilometer voor
de top al een voorsprong van 15 se-
conden opDelgado genomen. Twee
kilometer verder was het verschil al
opgelopen tot 32 tellen. Drie kilo-
meter voor de aankomst had hy bn-
na een minuut. De doorParra aan-
gewende hogere macht had schijn-
baar zo vroeg in het seizoen nog niet
op hem gerekend. De Colombiaan,
vorig jaar vijfde in de doorKelly ge-
wonnen ronde, zag Delgado uitein-
delijk 59 seconden na hem de streep
passeren. Het verschil was net te
weinig om de gedoodverfde win-
naar uit de leiderstrui te hijsen.
Twee seconden hield de Tour-win-
naar over.

De Fransman Laurent, die al na 125
kilometer was weggesprongen, en
de Rus Poelnikov bereikten als eer-
sten de berg. Het duo moest de
vluchtpoging op dereusachtige col
snel opgegeven. Pino, Gaston en
Unzaga lieten de rest van het pelo-
ton op de bergflanken achter. De
aanval van Parra volgde acht kilo-
meter voor de top. De Colombiaan
kreeg de steun van zijn landgenoot
Vargas en de Spanjaard Echave.
Delgado kon niet aanklampen. Pino* INSTANBUL - Het voetbalelftal

de Sovjetunie heeft dinsdag de
j^alificatiewedstrijd voor het
2,UroPees kampioen (spelers onder
* Jaar) tegen Turkije met 3-0 ge-

st°nnen- De ruststand was 2-0 in In-
s^nbul. Door dit resultaat bezet de
~ vjetunie in groep drie de eerste
Q^ats met vijfpunten uit drie duels.ostenrijk volgt met drie uit twee.

" BUTTE - BonnieBlair zal in juni
.deGP van Illinois haar debuut in

a jr wielersport maken. Blair werd
rJ^lopen winter in Heerenveen we-
smT amPi°ene °P de sprint bij het
kaatsen.

CHARLOTTESVILLE - Eric Van-
deraerden heeft zijn tweede zege ge-
boekt in de Amerikaanse wieller-
ronde, die bekend staat als de
Trump Tour. De sprinter uit de
ploegvan Peter Post toonde aan het
einde van een rit over 184 kilometer
van Front-Royal naar Charlottesvil-
le in de staat Virginia andermaal
zijn specialiteit. De Noor Dag-Otto
Lauritzen bleef eerste in het alge-
meen"klassement.

Vanderaerden

Van de Nederlanders handhaafde
Luc Suykerbuyk zich opnieuw tus-
sen de beste klimmers. Dein Spaan-
se dienst rijdende coureur werd
twintigste en behield daardoor zijn
vijftiende plaats in het algemeen
klassement. René Beuker hield het
woensdag voor gezien. De helper
van Matthieu Hermans had al dagen
last van een buikgriep.

190 kilometer betrokken raakte brj
een valpartij. De winnaar van Pa-
rij s-Nice volbracht de rit wel, maar
de ronde-arts vreest dathij een pols-
breuk heeft opgelopen.

Delgado kon in de laatste kilome-
ters niet rekenen op de steun van
zijn meesterknecht Indurain, die na

Van onze sportredactie

competitiewedstrijd niet meer
bij.

Met bewondering spreekt Cho-
vanec over de trainingen bij zijn
nieuwe werkgever. Eén keer per
dag maar dan wel 80 minuten in-
tensief met losmaken, loopoefe-
ningen, werken met de bal, tech-
nische oefeningen en onderlinge
partijtjes. Heel anders dan in
Tsjechoslowakije waar nog twee
maal per dagwordt getraind met
een onderbreking voor de lunch
in het clubgebouw. Nu acht Cho-
vanec dat te veel van het goede.
„Het maakt je psychisch moe.
Het verslijt je", meent hy.

Over enkele van zijn medespe-
lers heeft hij aleen vast omlijnde
mening. Zo wordt Romario als

,„een kluizenaar", Koeman als
„een fijne vent" en Lerby als
„een grappenmaker" afgeschil-
derd. Resoluut is de Tsjech ook
in antwoord op de vraag wat hij
na zijn verblijf van drie-en-een-
half jaar bij PSV denkt te gaan
doen. „Dan ga ik terug naar
Sparta Praag. Als ze me tenmin-
ste dan nog willen".

(ADVERTENTIE)

De jamosubwoofer-oplossing,
4Duziekweerqave f^m

uamo sw-2
..- ■ Subwoofersysteem voor betere geluidsweergave! Een baskost,- de subwoofer, ergens in de kamer, en 2 kleine (slechts 20

Ikmtf^ cm 00^. koxJss op de boekenplank af aan de muur geven
"cM» u meer Ittisferpiezier, <SW- dióK-■-.~Jr Nu met gratis mtiurbeugefc. ë>6Pprilj& vrW9m

*8 u« radio- en of hifispecialist om demonstratie en folder jamo 24 MAANDEN GARANTIE-EEN VEIUG IDEE!

clubs al met de senioren meetrai-
nen en op deze wijze snelaan het
grote werk kunnen ruiken. Plan-
kenkoorts is er dan bij de eerste

HAMBURG -De resultaten van de trekkin-
gen van woensdag voor de Westduitse mid-
weeklotto zijn: A: 14- 23 - 24 - 29 - 44 - 46.Re-
servegetal: 6. B: 4 -11 -15 -32- 39 - 47. Reser-
vegetal: 33. Spel '77: 9106770.

NK judo
voortaan
in najaar

„Het NK heeft nu onvoldoende ge-
wicht", zegt JBN-voorzitter Frans
Hoogendijk. „Via een prestatie bij
het NK moet een judoka afvaardi-
ging naar een internationaal evene-
ment kunnen afdwingen."
Om de toernooien over het seizoen
te spreiden, wordt het Nederlandse
kampioenschap voor clubteams, al-
tijd in december, vanaf 1990 in
maart gehouden.

midweeklotto

naam ben ik al lang weer verge-
ten. Misschien is hij doorgebro-
ken. Haarhuis heeft pas in het
Verre Oosten in een satelliet-toer-
nooi tegen Indonesiërs gespeeld
en Van Boeckel een jaar geleden
ook. Zij weten misschien iets
meer van hun niveau."

Torn Nijssen toonde zich ook en-
thousiast over de loting: „We mo-
gen ons nu niet de kans laten ont-
lopen om dewereldgroep te berei-
ken. Het is overigens wel opval-
lend datwij in deEurocup naar de
tweede divisie gedegradeerd zijn,
terwijl we nu een goede kans ma-
ken om de wereldgroep te berei-
ken". Over het oppervlakte waar-
op gespeeld moet worden heeft
hij een andere mening dan Scha-
pers: „Ik zou wel op gravel willen
spelen maar als we in een hal spe-
len heb ik ook geen bezwaar, want
we komen dan van het gras van
Wimbledon".

Loting nacompetitie
hoofdklasse noord

NIEUWSTADT—Gisteren is de na-
competitie vastgesteld in de hoofd-
klasse noord van de zaalvoetbal-
competitie. Deze competitieverlen-.'
ging was nodig, omdat drie teams;
met hetzelfde puntenaantal op de
eerst plaats eindigden. Inzet is dei
promotieplaats naar de dis-;
trictsklasse. Op zaterdag 20 mei.
wordt om 15.30 in Posterholt het
eerste duel afgewerkt tussen Toyota
Postpoort en 't Haöfke. Op 27 mcL
speelt Fermonia thuis tegen Toyota
Postpoort, waarschijnlijk op de
Donderberg. Het derde treffen tus-
sen 't Haöfke en Fermonia zal, in-
dien dan nog noodzakelijk, op
maandag 29 mei worden afgewerkt
in Posterholt, aanvang 21.00.

Geen record
voor Elly
van Hulst

MITO - Elly van Hulst is er gisteren
in het Japanse Mitq niet in geslaagd
het nationale record op de 1000 me-
ter te verbeteren. De veelvoudig na-
tionaal kampioene won de incou-
rante afstand wel, maar haar tyd van
2 minuten 41,88 seconden lag ruim
vijf seconden boven de scherpe na-
tionale toptijd.
Trainer Kersten weet de mislukte
poging aan twee oorzaken. „Er
stond een harde wind, schuin over
de baan en Van Hulst had te weinig
tegenstand." De atlete van PAC
Rotterdam nam directna destart de
leidingen stond de kop niet meer af.
In de eindsprint werd ze bedreigd
door de Chinese San Jiang. Van
Hulst had iets meer inhoud en won
met 0,08 seconde verschil.

Nelli Cooman maakte de trip naar
Mito, 150 kilometer ten noorden van
Tokyo, niet mee. Zij stapte in Tokio
uit. Zondag komen beide atletes in
de Japanse hoofdstad in wedstrij-
denuit. In Mito maakte JosefChesi-
re indruk op de 3000 meter. In nood-
weer liep deKeniaan de afstand in 7
minuten en 48,38 seconden.

" Twee groten uit de Spaanse sportwereld, Pedro Delgado en Severiano Ballesteros, praten
ontspannen voor de start van de koninginnerit.

Uitslag: 1. Pino (Spa) 228km in 6 uur, 10 mi-
nuten en 3 seconden, 2. Vargas (Col) op 43
seconden, 3. Parra (Col) 0.48,4.Gaston (Spa)
z.t., 5. Unzaga (Spa) 1.31, 6. Echave (Spa)
1.32, 7. Ivanov (Sov) z.t., 8. Morales (Col)
1.47, 9. Delgado z.t, 10. Jaramillo (Col) z.t.,
20. Suykerbuyk (Ned) 3.12; 78. Arntz 13.41,
142. Hermans 22.39, 143. Nijboer z.t, 144.
Harmeling z.t, 148.Kools 24.16. Opgegeven:
Beuker.
Algemeen klassement: 1. Delgado 74.04.39,
2. Parra op 2 seconden, 3. Echave 0.44, 4.
Vargas 1.02, 5. Pino 1.21, 6. Fuerte 1.43, 7.
Morales 1.44, 8. Ivanov 2.00, 9. Indurain
(Spa) 3.05, 10. Gaston 3.39, 11. Farfan (Col)
5.11, 12. Bagot 5.16, 13. Ocana (Spa) 6.16, 14.
Ramirez (Col) 6.49, 15. Suykerbuyk 7.37.
Overige Nederlanders: 128. Kools 2.04.53,
132.Arntz 2.10.02,145.Hermans 2.31.10, 146.
Harmeling 2.32.18, 148. Nijboer 2.36.32.

HELSINKI - De Judobond Neder-
land houdt in november voor de
tweede keer dit jaar toernooien om
de nationale titels voor mannen en
vrouwen. Beide evenementen, per
traditie in februari en maart, wor-
den voortaan in het najaar gehou-
den. Dat is onderdeel van het top-
sportplan, waaraan de Judobond
Nederland momenteel de laatste
hand legt.

Pinkstertoernooi
BC Victoria

J-toENSBROEK - Voor de 20e
*\eer organiseert badminton-club Victoria uit Hoensbroek
J}aar traditionele teamtoernooi"*et Pinksteren. Dit jaarnemenweer gerenommeerde teams

het buitenland deel, die te-ens het 30-jarig bestaan van~e Hoensbroekse vereniging
Tjf.Uen meevieren.
J^llerod vertegenwoordigt De-nmarken, uit Duitsland ko-S}en de Óberligaverenigingen* v Witzhelden, ESV Neu*^übing München (winnaar van

jaar) en VFL '93 Ham-
Urg dat voor de eerste keer

deelneemt. Uit Engeland ko-
men Wimbledon Squash and
Badmintonclub en de Londen-
se club Coulsdon&Purley. Ne-derland is vertegenwoordigt
met BC Schijndel, BC United
Venlo en twee teams van de or-
ganiserende vereniging Victo-
ria.
De wedstrijden worden ge-
speeld' op zaterdag van 10.00
tot 20.00 uur en zondag van
10.00 tot 18.00 uur. Plaats van
handeling is sporthal De Deyl
te Hoensbroek. De finales be-
ginnen zondag omstreeks 14.00
uur.

Chovanec onder indruk van
professionaliteit bij PSV

Tsjech noemt Nederlandse competitie hard maar niet gemeen

" Jozef Chovanec eenzaam trainend in de mist. Een fotouit de moeilijke aanpassingsperiode bij PSV in het beginvan dit jaar.

In zijn eerste wedstrijden voor
PSV (zes inclusief de Supercup
tegen KV Mechelen) heeft de
Tsjech al markante verschillen
met het voetbal in zijnvaderland
ontdekt. Zo noemt hij de Neder-
landse competitie „hard maar
niet gemeen". De vonken spat-
ten er naar zijn oordeel bij de
wedstrijden in ons land veel
meer af dan in Tsjechoslowakije.
Verbaasd is Chovanec vooral
over devele jongevoetballers die
zich op hetveld zonder schroom
gewaagde schijnbewegigen en
technische hoogstandjes veroor-
loven. Van deandere kant erkent

Chovanec toont zich vol lof over
zijn nieuwe omgeving. Met een
eigen vijfkamer woning en een
witte Opel GSI in de garage zegt
hij zich bij PSV elke dag te reali-
seren dat hij nog veel moet leren.
Niet dat het in Eindhoven anders
is dan hij had verwacht. „Nee,
het is precies zoals ik het me
voorstelde", stelt hij. Vooral het
professionele concept bij de club
en zijn medespelers, zowel in de
voorbereiding op een wedstrijd
als tijdens en na de match, heeft
hem geïmponeerd.

DEN HAAG - Eén ding staat
voor Jozef Chovanec (29), de
Tsjechische international die in
januari zijn opwachting bij PSV
maakte, vast, over twee maanden
zal hij in het Nederlands zijn eer-
ste vraaggesprek hebben met
journalisten. Dat belooft hij ten-
minste in een interview over zijn
ervaringen na vier maanden Ne-
derland, met het in zijn geboorte-
land verschijnende nationale
dagblad Tsjechoslowaakse
Sport.

hij dat in Nederland de jongeren
ook zo worden opgeleid.
Een ander duidelijkverschil met
het voetbal in zijn geboorteland
vindt Chovanec de professionele
wijze waarop dat hier gebeurt.
„Bij ons wordt er alleen einde-
loos over problemen gepraat",
zegt hij. Op de vraag wat hij dan
onder professionaliteit verstaat
noemt de nieuwbakken PSV'er
niet alleen een optimale instel-
ling bij training en wedstrijden,
maar ook het feit dat zijn Neder-
landse collega's zonder voortdu-
rende overbodige zorgenkunnen
leven. Daar waar Tsjechen zich
het hoofd breken over de plek
waar ze de kinderen moeten la-
ten, op de peuter- of normale
school, of brj ziekte van het kind
vrouwlief drie dagen betaald ver-
lof kan krrjgen of waar de meu-
belen gekocht moeten worden.
Chovanec: „Soortgelijke proble-
men bestaan hier niet".
De Tsjech is er na vier maanden
in Eindhoven ook achter waar-
om Nederland Europees kam-
pioen werd in 1988. „Ze hebben
fantastische voetballers," stelt

hij droog. Dat er in zijn ogen rela-
tief veel jonge spelers in Oranje
spelen schrijft Chovanec toe aan
het feit dat veel junioren bij de
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Auto's

9e,uxLeUCTestlHUl VW Passat Turbo diesel '87;e^omrautobse. sihalfe^ol .1&L 35 %£defect geen bezwaar. Direkt ff*»8 2f% PG .J9. Ope

Si 9eld' TeL 045-ReCd 2?.9'UX4e Bd?s.°P7eJ3°a J' ’ 2.250,-: Math Bruis Auto'sWi] geven het meeste voor Hoofdstr. 200, H'broek. 045--uw AUTO. U belt, wij komen. 227395045-422610. ook 's-avonds. :
Sloopauto's

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.
HOOGSTE prijs. Te k. gevr.
loop- en sloopauto's. Tel.
045-420119 223357.

Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires
■ ■

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

100.000 km garantie.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

|<^gP BV

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

In- en verkoop goede gebr.
AUTOBANDEN met gar.,
div. alum. velgen. Passart-
weg 39, Hrl. Tel. 045-
-222675.

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Brs. 045 -254482.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN
met deksel. Tel. 04459-
-1557.

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

Motoren en scooters
Crossmotor KAWAZAKI XX
125 bwj. '87 v- en achter-
schijfrem. WP-Monoshok,
getuned, div. nw. onderd. vl.
aéc. ’ 2.750,- Wolfhagen 16
Schinnen 04493-2967.

BMW R 100 RS bwj. '82 m.
motorpak mt 40 en motor-
laarzen mt. 6V2 045-241041
Te k. HONDA CB 250 vr.pr.
’350,- bwj. '78. kl. defect.
Niersprinkstr. 83 Kerkrade.
HONDA off the road KR 600
R., kl. rood, bwj. '87, vr. pr.
’6.950,-. Tel. 04404-1734.

Van part. te koop BMW K
100, zilvermet. bwj. '85, m.
extra's, z.g.a.n., Yamaha FJ
1100, rood/wit, bwj. '84, z.g.
a.n., beide motoren schade-
vrij, technisch en optisch, i.
st.v.nw., inruil alleen op
jonge motoren mog., bij
koop evt. vervoer op aan-
hangwagen tot 50 km. mog.
Tel tussen 17-21 uur, 045-
-456682.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

(Brom)fietsen

2de Hands BROMFIETSEN
plm. 40 stuks v.a. ’ 275,-.
Bromfietsspecialist Math.
Salden Limbricht.
Te k. PUCH maxi, blauw,
bwj. '84, weinig km., i.z.g.st.,
tel. 045-258725. na 17.00 u.
Te k. VESPA Ciao, 3 mnd.
oud, 9 mnd. garantie met
helm en verz. ’ 1.000,-. Tel.
04459-1573.

Nieuwe RENFIETS te k.
merk Raleigh. 04490-24024
Te k. VESPA Ciao, bwj. '88,
vr.pr. ’950,-. Tel. 045-
-214343.
Te k. PUCH Maxi pr.

’ 300,-. Tel. 04493-2297,
na 18.00 uur.
Te k. DAMESFIETS met
trommelremmen, i.z.g.st. E.
Casimirstr. 13, Kakert.

Watersport/Surfen
Te k. KAJUIT-ZEILJACHT
veel ace, i.g.st. ’25.000,-.
04450-1997.bgg na 18.00u.

Te koop ZEILBOOT BM.
Tel. 045-255332 na 18.00
uur.

Vakantie en Rekreatie

Frankrijk
SPECIALE PRIJS 1 7-15/7
goede vakantiewoningen.

Sèjour en France. Tel.
08854-1363 085-257366.

SPANJE Rosas aan zee,
annuleringen v.a. 1-7 van
Vjlja'sapp. Inl. 033-618600.

Te huur STA-CARAVAN in
Zeeland bij het Veerse Meer
045-412715. na 15.00 uur.
Campinghuis te koop of te
huur te LANAKEN. Tel.
04490-24024/ 045-461031.
Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762

Caravans/Kamperen
Donderdag rekreatiekoopa-
\<pnd. De Olde Caravan Bv.
Voor Wilk-Beyerland en A-
vyard TOURCARAVANS en
Walker vouwwagens, alle
onderdelen en accesoires,
dealer van Lafuma cam-
pingmeubel. Langs de Hey
7. Ind.park Nrd. Sittard. Tel.
T3634.

CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.

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 koop ALPENKREUTZER
Allure 1986, 3 X gebr.,
’3.500.-. Tel. 045-712018.
Te k. TOERCARAVAN Tab-
bert 480 SL, m. voortent, ex-
tra diep 280 x 590, voorz.
v. schuiframen. 045-420950
Zodiac zed. 31, 4 pers. rubb.
boot met 10 pk mercury b.b.
m. ’1.650,-. 045-221279.
Te k. VOUWCARAVAN 6
pers. m. voortent. Vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-241041.
HOBBY de Luxe 6.20 m.
compl. ingericht o.a. 6
slaappl., tuinset, koelkast,
voortent, enz. enz. Incl.
staanplaats (Hammer bij
Monschau) samen ’ 6.200,-
-045-312812.

———^— ;

In en om de tuin

Voor al uw tuinmaterialen

Aroflor bloembakken
v.a. ’ 14,95 per stuk mcl. BTW

Arnold Opreij
Heerlen Heerlerbaan 275
Maastricht Beatrixhaven

(TUIN)HOUT, blokhutten,
bielsen, schermen, palen,
rolborders enz. Vakkundig
hoge druk geïmpregneerd,
thuis bez. Impreg, In de Cra-
mer 104, Hrl. 751687.
BETONKLINKERS, grijs

’ 17,60 per m2. Creugers
Beton, Economiestr. 46
Hoensbroek. 045-213877.
1 ste soort GRASZODEN
’3.50,- p.m 2 afgehaald,boven de 50 mtr. gratis
Jhuisbez., ook gehele tuin-
fianl. goedkoop, ook voor
straatwerk. Tel. 045-323178

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.
DIBO Hogedrukreinigers,
nieuw en gebruikt, onderde-
len, slangen etc. H.O. Mi-
randolle. 045-422797.
1e kwaliteit GRASZODEN.
Tuincentrum Houben-Dols,
Stationstr.37, Schinnen. Tel.
04493-1261.

SABO gazonmaaiers, on-
derdelen en service. Ook
reparatie andere merken.
H.O. Mirandolle. 045-
-422797.
Te k. HOUTEN Schutting 6
stuks en palen 1.70 x 2.00
m. 04490-24024.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Te koop DWERGPOEDEL-
TJES. Graverstr. 24, Kerk-
rade-W. Tel. 045-421767.
Te koop nest zwarte BOU-
VIERPUPS, ontwormd en
geënt, met stamboom. Tel.
045-723708.
Pracht, wit blonde BOU-
VIERPUPS, ingeënt en ont-
w„ lid N.B.C. 08859-52369.
Te koop Franse BULDOG
pups, met stamboom. Lupi-
nestr. 159, Kerkrade-West.
Tel. 045-424906.
Te k. jonge HENNEN met r
hele snavel. Moonen, Einig-
hauserweg 4a, Guttecoven.
04490-24401.
Te k. PONY, Welshmerrie, 6
jr., 1.28 m., papieren en be-
tuigt en Merrie veulen. Sa-
men ’ 2.450,-. 045-242836.
Te k. weg. omst. DWERG-
POEDELTJES teefje wit 5
mnd. oud met stamb. 045-
-712658.
Te k. jonge, witte, zwarte,
bruine KIPPEN. Leg-mest-
kuikens en kalkoenen. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53b, Rimburg. Tel. 045-
-320229.
Te k. sprekende BEO met
kooi, 1 jr. ’ 250,-. Spireastr.
59 Krk. 045-414827.
Te k. MECHELSE herder, 9
mnd. oud. Tel. 04490-48597

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 Sony groot-
beeld kleuren
TV met stereo,

teletekst en
daglichtscherm,
KV2056 geen

2498,-of 1898,-
-maar 1098,-

Maar ook: 4 stereo kleuren
TV's met teletekst per stuk
geen 1498,- of 1198,- maar
798,-. Maar ook: 10 Yoko
portable TV's met radio per
stuk geen 368,- of 228,-
-maar 148,-. Maar ook: 6
Music centers, met tuner,
versterker, cassettedeck,
platenspeler en compact
disk, 5900-CD per stuk
geen 1068,- of 898- maar
498,-. Maar ook: 8 Technics
boxen, 58F333, 60 Watt,
m.v. per stuk geen 160,- of
99.- maar 68,- en nog veel
meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’ T495- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Te koop gevr. VIDEOCA
MERA (VHS), mag oude
model zijn. Brieven nr
prijsopgave: R. Delsing, A;
de Sleutel 16, 6372 S
Landgraaf.
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.

Huwelijk/Kennismaking

Stichting Recreatieve
Evenementen

organiseert iedere vrijdag vanaf 20.00 uur een
Gezellige Dans- en Contact
avond voor alleenstaande

In de zaal La Salie te Susteren, Stationstr. 7. Toegang
gratis! Bewijs verplicht! Ter kennismaking ontvangt iedere

alleenstaande dame 2 consumpties gratis!
Bern. ZAKENMAN, 36 jr.,
vrijgezel, sportief, eerlijk,
zkt. lieve vriendin vanaf 18
jr. Br.lfst.m. foto o.nr.
B-0533 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
Lieve blonde vrouw 39 jr.
zoekt een LEUKE man, leef-
tijd tussen 40 en 60 jr. Br. 0.,

nr. B-0744, L. D. Postbus
3100 6401 DP Heerlen.
VROUW 61 jr. met rijbewijs
zoekt dito partner. Br.o.nr.
B-0742, Limburgs dagblad,
postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur.

HEER zkt. contact met da-
me. Teg. verg. Br.o.nr.
B-0764, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
"PARTNERS-TRUST".
Huwelijk-relatieburo. Info.
045-210627

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.

Mode Totaal

Aparte Mode
de grootste keuze, voordeligste prijs.

Voor de komende feestdagen kunt u bij ons zeker slagen,
o.a. Heidemann, Tuzzi, Erfo.

Mode Haan
Hoogstraat 98, Landgraaf (200 mtr. nabij winkelcentrum)

BRUIDSJURK model Sissy I
met toebehoren, mt. 38-40,
zeer mooi, pr. ’ 800,-. Tel.
045-717276. j

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Baby en Kleuter
KINDERWAGEN Koelstra,
babybadje met emmer en
ligkussen, wit reiskoffer,
grenen ledikant met matras
en dekbed en kinderkl. mt.
56 t/m 80. Tel. 04459-2776.

Te k. KINDERWAGEN en
sportwagen, i.z.g.st. samen
’150,-. Inl. 045-318778.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966. —; "Wonen Totaal j

Bankstelkussens j
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu- <

ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Rundlede- :
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-rkussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer, <’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount, Ganzeweide 84, Heer- -len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622.

Swalmen, Rijksweg 42. Tel. 04740-4383. Wessem, 'Mart 9. Tel. 04756-1677. <

2e Pinksterdag geopend van 13.00 tot 18.00 uur.
Dit is Uniek

Minimaal ’ 100,- tot ’ 500,- terug voor U bankstelkussens
bij aankoop van nieuwe 10 st v.a. ’ 395,-. Ook leveren wij

maat kussens stof p.mtr. en losse vullingen
(neem 2 kussens mee) Grote keuze.

Te gek
Minimaal ’ 250,- tot ’ 3.000,- terug voor u bankstel

bij aankoop van een nieuw, grote keuze en beslist zeer
goede prijzen.

Dit moet U eens hebben gezien
ledere week nieuwe voorraad. Zo goed als nieuwe

meubelen 1-2-3 maanden oud en ouder. Keuze uit meer
dan 100 bankstellen zwaar geloogd eiken, lederen kuip -Chesterfield bankstellen en modern. Eiken wandmeubelen

moderne witte, zwarte wandmeubelen. Brood-toog-
drentse-lors-buffet kasten etc. te veel om op te noemen.
Dit alles alleen bij De Koepel BVBA, Populierenlaan 51,
3620 Rekem-Lanaken. Vlak over de grens. Open ma/vr.

14-18 u. za/ZO 13-18 u. Tel. 09-32-11-717881.
Te k. GASÖVEN/grilfornuis
f 250,-; Koel/diepvrieskast
(hoog model) ’ 250,-; 3 ro-
tan barkrukken ’ 150,-;
Kapstok ’ 30,-; 2 Balinese
schilderijen. 045-792442.
Te k. KEUKENBLOK, wit,
met spoelbak en kraan. Tel.
D45-751979, na 18.00 uur.
Te k. eik. KEUKEN m. in-
bouw apparatuur ’ 1.000,-.
Groenstr. 191, Landgraaf.

Handgeknoopt TAPIJT Indo
Keshan 3.47 x 2.50

’ 1.950,-Tel. 045-711340
Te koop 4-drs. KLEER-
KAST beige ’75,-; 2 ma-
trassen 1.00 X 2.00 mtr.
’200,-. Kerkstr. 12, Merkel-
beek. Tel. 045-220073.
Te k. kunststof LAMMEL-
LEN (wit) br. 2.15 h. 1.80 mtr
en br. 2.30 X 1.95 mtr. Tel.
045-254666 na 18.u 416825

Unieke kart
voor keukenl
pers. Massa
verkoop va;
honderden

spiksplinteri
nieuwe keuk«

van modern tot klas
voor minder

de halve pru
In ons centraal keutö
gazijn in Echt wordei
showmodellen keuken!
zameld uit de Hom ke
supers, in alle afmetin?

ongekend la!
prijzen

Kom geheel vrijblijve*
ken, er is vast een k
voor u bij!

Hom keuke^
magazijnen l

1 perweg 8 , E
Tel. 04754-86188 Get

maandag t/m zaterd
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'Vl î' VX? "®^ \ti V^ >Ste cassetterecorder,'of mistlampen. Maar BMIUH^'IWHYfiiTfflUW Van 3 t/m 13 mei.

WkWÊTWk M'**w^> CttlM ||Éh%' .4>^^^g|w«iwjwiiw»>.».^ .
*JL~ "~*yèmW hm~mmmmm**myiHm***ï^^>i**VM $%

■^^H ■"■' - "^^^^^^r"r!^B mwm*^^
m H< riiW-J "tB Hl v * j*wmÊÊÊÊ . #K.V *^*mm W B k^r

PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVËRINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS. j
HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS B.V, SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRUF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64^ TEL: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRUf

SEEGERS BV, ST JOSEPHSTRAAT44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER B.V, WINTRAAK 29, TEL: 04490-21944.
n»| SIMPELVELD, AUTOBEDRUF GRASSÈRE BV, KLOOSTERSTRAAT 46, TEL: 045-441835.

Efcï PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
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"Wonen Totaal
«STEL ’ 225,-; eÜT
ai ’375,-; slaapk. wit
*"! ant.kast ’ 350,-.
[tPJerstr. 208, H'broek.
f f 95,-; gasforn. ’ 95,-
-"om. ’ 225,-; camp.

045-725595.
joop EETHOEK i.g.st.
TJ493-3958 na 1700 u.

KEUKENS laag" in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Z.g.a.n. BANKSTEL 2-3 zits
grijs/blauw, ’ 600,-. Tel.
045-721268.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

j} Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

j R.R.S.
jl Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht

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

Pel gratis 06-099.13.13.
' LOOK BV Schaes-
I Gevelreiniging, uit-
.^n, voegen, steigerver-k Tel. 045-312154 of;^12709.
c al uw NIEUWBOUW
■pbouwingen: Bouwbe-- Baburek. Tel. 045-

CADOOR kan nog alle
aannemen.'OJS-462428.

Antennes ’395,- aii-
lr- garantie. Ook alle re-.
"'es door geheel Lim-[■ Geen voorrijkosten.
Ü£n.Tel. 045-441693.
6 LIPS voor timmer-,
6n zinkwerk met garan-.
Vraag vrijbl. advies,

Sg^Bel 045-453818.

'r al uw kleine verbou-Bfn, voeg- en METSEL-HK. Tel. 045-460686/
1J51805.

vern. rie-
|fi biezen stoelen metijel. 045-418820.

Lal uw dak- en ZlNK-
["*■ Dakdekkersbedrijf■ Schripsema, Teutele-
pstr. 32, Kerkrade. Bel. vrijblijvende prijsopga-
!gU)4s-459647.

5 versch. soorten hek-?en poorten. Kan ook"°nt. worden. Vrijbl.
gPg. Tel. 045-316238.
Nes- en KOELKAST-
,ORATIE zonder voorrij-en. Bel Geleen, 04490--■JH^Service binnen 24 u.

Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.

Radio e.d.

Top Hi-fi

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.
Te k. Akai CASS.DECK top-
line serie m. 3koppen, DBX,
Dolby B en C. mod. GXB, pr.
’750,-, nw.pr. ’1.695,-, 3
mnd. oud. 04493-4184.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
°'se sorteriiïtj zonnehemels, lage prijzen, eigen service< s'- Gebogen zonnehemel met 10 Wolff snelbruinlam-

'■ v entilator en statief nu ’ 899,- of ’ 10,- per week.
b„ prijzen v.a.
ï8.-, ’ 899,-, ’999,-, ’ 1.099,-, ’ 1.199,-, ’ 1.249,-,
/ 1.649,-. Bij de echte van Erp met super service.

Sittard Limbrichterstraat 18, tel. 04490-13531.
Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.

Computers

It
koop COMMODORE 64,diskdrive, joystick, disksJoebehoren ’675,-. Tel.

K[5068.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.. Huishoudelijke artikelen

£oop prima WASMACHI-
COMBINATIE Zanker of

045-314914.

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

Kachels/Verwarming
L*. CV olie KETEL met
f: der en 2200 I. olievat
l^n ’ 500,-. Spek-
qj!gr_str. 27 Voerendaal.

Compleet; Inzethaard met
elec. ventilator met 25 m3
hout: Haard V2 jr. oud, nog
garantie. 04490-24024.

s^^ Muziek

Nu leverbaar:
Yamaha Electone HE - HS

feilen. Prijzen vanaf ’5.990,- of ’l2O,- per maand.~ ?J garantie, gratis bezorging. Hoofddealer voor Yama-

' Guus Arons bv, Honingmanstraat 5-7-9,
Heerlen. Tel. 045-717155.

>.. — . J
j^ha ORGEL C55, vr.pr.
<ij°o,-. Tel. 045-425421.
ba koop YAMAHA piano
>?? 2 jr. oud. Tel. 045--<*9l, na 17.00 uur.
jus.ORGEL merk Jacque-
jn de luxe met synthesizer,RP-t.k. 045-316540.

PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.

v^^ Kunst en Antiek

iQ^en dat !! U bij WIJS-
L F Antiques zeer zeker
u j^agen voor uw antieke
|cUDels, klokken, kachelsL Amstenraderweg 9,
ivnsbroek Centrum. Ge-
Cl)?; Dond. vrijd. zaterd.■^045-211976.L*- gevraagd ANTIEKE
k\ r! els' kleingoed enz.
KPj-321 2261156.
L^: CHESTERFIELD leren
fc?s,el, barokstijl, eet-
L K' enz. Perz. tapijten. Al-
b, als nieuw!! Tel. 045--ggg of 323751.

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

L s^^ Braderieën/Markten
Pinstermaandag

i, Luikse Markt Linne
uur. Met diverse attracties. Inl. 045-213386.

V^___ Uitgaanswegwijzer

WINDROSE,
Cj^aat Nrd. 150, Hoens-tij K̂- Dansen op dond.,
il Q' en zaterdag. Aanvang
'VfS uur- Zondags vanaf

Halo's in het Limburgs
OTolad zijn groot in RE-LAAT! Bel: 045-719966.

Div. verse ASPERGES spe-
cialiteiten eet u natuurlijk bij
lunch-room-restaurant Au-
Coin, Honigmanstr. 33,
Heerlen. Speciaal voor
moederdag luxe dozen bon-
bons v.a. f 7,95 gevuld met
eigen fabrikaat bonbons.

Te koop gevraagd
Wij kopen GOUD, zilver,
brilj. enz. tegen contant
geld. Verseveld, Saroleastr.
80 A Heerlen. 045-714666.
Wij kopen kleuren-tv's va.
16 kan., VIDEO'S, VHS ook
defecte, en stereotorens.
04406-12875.
Te k. gevr. LEKTURAMA-
BOEKEN van ’ 2,- tot ’ 6,-
-p.st.; Commies a ’ 0,25;
Boeketreeks enz. a ’ 0,20
en romannetjes a ’ 0,10 Tel.
045-228082.

Inkoop GOUD, zilver, briljant
munten enz. tegen kontant
geld Verseveld, Saroleastr.,
80A Heerlen, 045-714666.
INBOEDELS, meubels etc.
etc. 045-219704.
Te k. gevr. KLUIS scharnie-
ren binnenk. min. uitw. afm.
50x45x50 cm, geen inbouw
tel. 045-451591 na 18 uur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano-muziek.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

Nieuw nieuw nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg totale.
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen, 045-353489.
KAMERS te huur met video,
en douche. Inl. 045-228620.

Te k. ROLSTOEL varf mrt.
'87. Bel 045-311923 tussen
09.00-19.00 uur.
Te k. compleet ingerichte
FRITUREWAGEN zeer ge-
schikt voor markten en bra-
deriën etc. 04493-4283.
SPOED biljart te koop aan-
geboden mcl. afbreken bij
mij en opbouwen bij u
’1.350,-. Tel. 045-717775/
043-211872.
KAMER te huur per uur met
video en douche. Tel. 045-
-229680.
De massage van VERONI-'
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.

ASTMA
Genezen karjknlet.

Astma Fonds
KOLLEKTE 8-14 MEI

y^ê^^ Te gekke zomerbroeken!

;.,flj«"'J.U.11.w«S. *m§< ■'.:.'. .::^HHrJ::'' % *fc. i

'IWill bandplooibroek van Kmiliü Sportieve twillbroek van het modemerk TWill bandplooibroek van het modemerk 'larlac
Sandrini: met omslag. 100%Katoen. 'larlac met omslag. 100%Katoen. Kaki en tabak. met riem. 100%Katoen. Marine en zand.

Kaki en écru. Normaal 69.95. Normaal 79.95. Normaal 89.95.

| /"inn prijsb f* twkyl /omerprijsKl< Fwd /omerprijs I lN FwÉ

J^
mLimbur
9
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Limburgs
Dagblad

zijn
groot

in

wC--^-^—
RESULTAAT.

Bel
045-719966.

Jaarlijksworden40.UUU
Nederlanders getroffen
dooreenhartinfarctennog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en opvele an-
dere plaatsen wordt hard
gewerktomdit onvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk isgebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek.Het bezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steeds minderruim-
te. Uw giftzorgt ervoor dat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
ofstort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.
Hartelijk dank.
LAAT UW HAKT SPREKEN!
/^^\.-. ■ . |._ i_.....

\\X vrienden van dehartstichting

— . ——— . 11.

1 1 ICKrwImRmI Perfecteharmonie tussen mens en machine. r= J '=~i ' ) ';'
———_^-^____—___^^^-^^^_^^^_^^_.

Opalle Fronten onderscheidend:
de mazda323 ensign.

De Mazda 323 staat bekend als een 1/ "*\l^ \ en elektrisch bedienbare buitenspiegels
veelzijdige auto met plezierige eigen- \mmk. W'^ssagrg in de kleur van de auto.
schappen. Hoge prestaties, maar zuinig in PSI »1 * Zwarte omlijsting van ramen en portier-

de onderhoudskosten zijn laagte noemen. |j H|l Jj WM jg| «Verstelbare zithoek bestuurdersstoel.

gunstig onderscheiden van deMazda 323? -?—~^^ : m -m * Toerenteller.
Dat is de Mazda 323 Ensign in Sedan uit- JJJÈr^. F| , jHaM Een auto die zich op alle fronten
voering. 'wSmmWÈSM W*jm Ü' — onderscheidt. Ook wat deprijs betreft.

Nog completer uitgevoerd, dus met w Émw -mm Ri Want er is al een Mazda 323 Ensign Sedan
nog meer plezierige eigenschappen. I tja W^A in de kleur Noble White ofSand Grey
Wat heeft de Mazda 323 Ensign meer? fMjM|fe ts*M B » Metallic*naar keuze met een 1.3 liter of 1.5

"GT grille, GT bumpers, beschermstrips mmmmm W*mm Hatchback uitvoering.

ik^^—_.. m^m^^m*\m*m\^*m , jmiiil-i-i^ihiiii^ r m %mAmJm*m^*W

yt W' '*\ J^Sj^ ET r iH^^MIMgIMI SLm^3L*%.
*" *1H * m**m^m>sÊ**T.y***T*\

WÊÊm.

DE MAZDA 323 ENSIGN 1.3L HATCHBACK IS LEVERBAARVA. F 23.290,-, IN 1.5L VERSIE VA. F 23 990,-. INSEDAN 1.3L. UITVOERING VA.F 25.290.- EN IN 1.5 L. VERSIE VA.F 25990,-. ER IS AL EEN MAZDA323 VA. F 21 100,- " MEERPRIJS METALLIC LAK F45-
0INCLUSIEF BTW(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN). AFLEVERINGSKOSTEN F 390,-. 6JAAR CARROSSERIEGARANTIE. IMPORTEUR: AUTO PALACE DEBINCKHORST BV. DENHAAG TEL.:070 489400

—> ■ 1 ■— r

ff.„ j 7ZI ~~ LOVEN HEERLEN B.V.
ÊJIAi flPfilPt" Palemigerboord 401. Heerlen***** mM**m*MÊ*OM m |„y...'-.l Telefoon 045-722451

" AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN 1 AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V.
"

1 AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastrichterlaan 22-26. Beek Kruisweide 3 Nieuwstadt Langheckweg 2. Kerkrade

fagga Telefoon 04402-71920 i.M-l'.ij Telefoon 04498-53055 \,:--'-.M Telefoon 045-464646

I AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF "71 AUTOBEDRIJF LEYMBORGH n RADREMA AUTO'S
Klinkenberg 138 Meerssen. Bornerweg 5-8. Limbricht Galioenweg 73 (Beatnxhaven). MaastrichtIiil-ViTl Telefoon 043-642697 U^n.y.j Telefoon 04490-15838 i.^-H-M Telefoon 043-632250

\nburgs Dagblad
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>- Stotteraars weten
._heus wel wat ze zeg-
'~gen willen, dus in de
■"rede vallen helpt niet.

ze liever even de
■ >*ti|d om uit hun woor-
dden te komen. Dat ver-

ndert al gauw de
'spanning.Zo komt een
l* gesprek vlotter op
",gang en gaanweelkaar

■ .ook 'n beetje beter be-
pen.Doen we dat?

Informatie voor
""mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste

'-. omgeving:
01808-1531 of

SVS, Postbus 119,

' 3500 AC Utrecht.
( »<■<■/ stol leraars

even tle lijd.
il 'Publikatie aangebodendoor
wt blad, in samenwerking met de

■Stichting Ideële Reclame SJHti,

1
.REUMABESTRIJDING

MÓÉTLXX)RGAAN
Stalcnlaan 128,2582GW Den Haag

'«Bankrck.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324

Elke dag zijn er
meer dan
honderdduizend
mensen in ons
land die snakken
naar lucht.
Mensen die last
hebben van CARA,
zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo
levensbedreigend
kan zijn, dat deze
bijna viermaal
zoveel dodelijke
slachtoffers eist
dan hetverkeer.
CARA is één van
de meest
onderschatte
handicaps in ons
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling is
gevonden.

Geef het Astma
Fonds de
mogelijkheid om
te helpen.

Uw steun is
onmisbaar.

3?
Astma Fonds

Giro

55055
KOLLEKTEB-14MEI

y .j&tëëLmmmmït*,. w| WK*mm*\\m**mm mïïÊsKK&wW M I

J #^ffiffi&- '„jij; bh&; x'^dS^^^^^^^aSÉ^fc m\W jS'^: I

i \^i i **f wi^m^m *M*njvuJ*^*^*^L\. ''ttw^üÉ^B :J''" - '&■ jwh flYkL^&' :,j:'~-'-'s3x^H^r^iflfc>£ff^HK:& ->x&£9li i^fcjjm^^TPU^^ïSï^v'JjßHfetjrJ'■■ "■: £& r>x-: ■ ■ iëy^^wHp tb

Ênvs Galerie chocoladerepen fi Spaghetti Ënxu Chocoladehagel —— SlasausW | QC W j Of W melk of puur O QQ 1 07
diverse smaken, 5 x 25 gram *"£** doos 500 gram Itfc3 pak 400 gram Ar«O/ fles 500 ml. l»fcr»J I

ïnan Aardappelpuree ifggk Pindakaas rfgjfe Aroma ff Mayonaise

doosje 2 x 110 gram l*o# pot 350 gram I " l" # fles 200 ml. \ **£./ pot 500 ml. I*3O
SnM Ca!é?«- m r. «r*

Hazelnootpasta --Maïskorrels Tomatenketchup 3
-<ii>-oploskoffie goud MWK ""<iü~ OXV -<li>~ 1 9Q -<ii>~ 1 AQ

pot 200 gram O*7<J pot 400 gram jCfOl blik 212 ml. I*^7 fles 440 ml. liOl
eï^ïTü Koffiecreamer cnTo Chocoladehagel ë"u Bruine bonen Rundvleesbouillon |EDAH s^j*x EDAH ~ 3

A *%**, EDAH >.A EDAH -^ A/% fl-<ü>- OQQ _<i:>_ melk of puur 4OQ _^~~ /Q "*«*" O lIQ I
pot 200 gram Ar* 7 7 pak 250 gram 1»07 blik 212 ml. / 7 pot 340 ml. JLmXjl

Edah heeft steeds meer te bieden. ïBSfi
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10 tot 12 uur en 's middags van 2 tot w^k^^^^
4 uur kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen t.g.v. over-
heids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m zaterdag 13 mei 1989. Zolang de voorraad strekt. '\

W-19-1
J . -\

Steun de AVO-collecte BBE'^fffffffP^B9van 15 t/m 21 mal W^%^ inWwmZnÊ
9ir0625000 [êiiiSiWsWl

r
m umk,,pD^bu PICCOLO'S in het i

J|jjDICCOIO S Limburgs Dagblad zijn groot in 'I wL— RESULTAAT. Bel 045-719966. ;
11 -A

Donderdag 11 mei 1989" 26



jjnj| il || 471 1 Beu- NIEUWEKEUKENSUre^
k/eurenfv _—,/- . n ÉSJ" !

;LUXE MODERNE HOEKKEUKÈiT~ ZT"77~T -, „ /
PRACHTIGE KEUKEN IN "

i .^^QlflZ|C mM XmT ■ ÜS'ÜrE'iZIZI 'II"' JHsbé|^kj^^^Q|^S^9
_

"> Uitgevoerd m gemakkelijk te onderhouden kunststof. J It^T A deskundig advies en de lage prijs die U Degelijk uitgevoerd met lades op rollagers metalen 14 ft I^^^Ak waarbij de deuren zijn voorzien van handige beugelgrepen. m^jéW mm^^LM uiteindelijk gaat betalen. scharnieren en bijpassende houtkleurige zijwanden Ife^V ***\****mW "| Afm. 280x160 cm. VAN JU* VOOR I^^ 9 ZO IS Hom. VAN 3054- VOOR "t [FJAAI^JCENTIJDSE HOEKKEÜKg_ ffiTT^"^^^ LUXE MODERNE KEUKEN j-r-~i Ij
H MppjpßMß^^^"***""^^ I 'SJSS?^ ■ HOFVk*act uct ■** M "Ai'INBUUW l 1 b; =^^^jd __^J , _ t-t ■ "^^^ *.-..-.■ S *'kJ^i-- PCIIUTCrDCCDnc

i l^N^^i^l= #I^oo■ Hr A^ k̂ Zanussl Miele ATAG ' -j^J^pJsH^ftftQ — "
i *\^*Ê&£9ÈLi± -2JT w**m\ y|UA —.

, -I*B^ j4.l. Ft. il l~ "iL»«**^»«— voor ■ ■ mmw *mWm \ geïntegreerde ceintecreerde Philips M'—-- r^rjJvooß j llPlrl w% I "l PRACHTIGE HOEKKEUKEN IN LANDHUISSTIJL 1 koelkast afzuigkap luxe inbouw fornuis I ZEER EXCLUSIEVE WITTE HOEKKEUKEN IN

SBfc*«^« 3'^ iTToi ---- ~t^\ mm wmr^tÊm ijg|üIsSTIJL "

Il lllilllHlflf ï J OOK ANDERE VdATK IfIeUrCIIJV Voor montage achter kastdeur. Waarbij de royale oven is voorzien van i f~--TfT' i * 11 9 M GRATIS ffffiU^Cn tV] "* tlpMWUii | OPSTELLING IJlllllU11^"^^ >^^. Volledig weg te werken achter Met groot afzuigvermogen en thermostaat en ovenverlichting. \\ —j ■ I « . uïnr w* ___ #
k ifc J ll*"'Jk^**- |EN AFMETING JIJ IJ kastdeur uitgevoerd met vriesvak en ingebouwde verlichting inklusief kookplaat JÏ r~ . L ~r.re I I4^ 4^ *% Kj|t Ë52jS|fiÉ^^ 'I MOGELIJK | I^T^ I I W W semi automatische ontdooimncnting vniwei geruisloze werking £ S^ÈJÊ*mJ*7'^^ MOGELUK W^mÊ m^mkSMBaliy 30JO:y 598.v 2qB: anft-|l^fflfe f yHfl7;
H _ - _ nnpnmppp n&N aivinFPFN ■ r.Fr.APANnPFPn r.npnF rTWïTnTnTT^i^i^ f=4/ l^^^^l "| lIA ACTDI^UT h h .^^ .^^ SSSSSSF tei^s^ss ;
i ItlMMj# I l%lVn I ■ |^^^^^^ «AASTR,CHTSCHASECS,7O

J mT "" "' "" " ■m«^^M — ■ H|^H ■■ II A ROERMOND J. NICOLASSTRAAT 17-31 > ,^H fttllStfi tfOOf% ■ M _■ „ # L IJ kil 04750-53051 J \U^ ",,,,,IC »Wf "
% HwMll^l li#Mb#vl "" P II L^ WM II W sittardbercerwecsi/53 \t w honderd% JL—i—m***w—m \m W\ 11 M 04490-11775 \%\ »a / #
% **»■ «■»■■*■»■■■— M MM VJ» M«« MA»mw Ir V VENLO ROERMONDSESTRAAT 7 W-tsï^ 3UtO S "?! SCHARNERWEG 66-70 045-625365 B B Bml ■L^^ '^fe? —"« ?
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De testwjnnaar trakteert]
rr\ 1 1 —-^^^^^^^Kl^^J In de test van !

lest nu zelide beste chroomtape vdeootaai;
In het aktie 5 pak UK chroomtape is de 5e cassette >^^V^^J
tijdelijk een UK-ES zonder dat ver extra voor betaalt. Sonylape I
i

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindtbijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaanrijden
En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEGEREENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JE
NIET MAKEN

S'^mtÊ^ÊÊmmmMi////fff WAW//^h Verkeer Nederland
vvNgJJMMBBEr

Limburgs Dagblad
fff 9-DAAGSE BUSREIS lft

NAAR
VALSUGANA

Italië
24 juni t/m 2 juli

I U reist per luxe touringcar (Schmitz) via Ulm, waar u
overnacht zowel op heen- als terugreis, naar de Italiaanse
Dolomieten. Daar verblijft u in het prima hotel Tounsmo.
Alle kamers voorzien van douche/toilet. Er is een
(buiten-)zwembad en de maaltijden zijn voortreffelijk.

I InclMief:
f 865 ■■ - overnachting op heen-en
* ' terugreis

P-P- - verzorging op basis van
Toeslag 1-persoons halfpension

kamer ’ 125,-. _ re is-en

Op vertoon van de annuleringsverzekering
I Vnendenpas ’ 25,- - diverse excursies,

extra korting! o.a. Gardameer
'-mmwm*W*ml*m^m*m******\ ~ afscheidsdmer in Nederland

Opstapplaatsen:
Susteren - Sittard - Geleen - Heerlen - Kerkrade
Boeken vanaf heden bij alle Limburgs Dagblad-kantoren

■ lU. en de VVV Vaals onder aanbetaling van ’ 100- p.p. J&
Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
hetLimburgs Dagblad is dat geheel gratis.

Als moeder deprijzen weet,
wil ze vast ïi cadeautje extra

cadeaus voor moeder; maar ook cadeaus die Jf | IHsk JÉÈ WT m

maken. Daar komt geen fornuis aan le pas. _«^-*^**a 50 minuten ontharen.Werkt ookrechtstreeks op het llchtnet

I liter in 3,5 minuutaan dekook.Rn denk maar W^**t^Êê~-^^^^\ tdtt ff|||j||jj|jj|| t,mtn '^ÊÊÊm*'
niet dat-ie droogkookt als moeder even weg is. WMHHRHI W/*^^ ■ _—*"*'j ~^^^^^^^^^^^h*-*''*"'li'(^^

Kr 7if nameliikppn fliitomatisehe afclaü on Deze aanbieding geldt voor de %^ PHILIPS HP 4443. Modelleren is met deze hotbrush een makkie. Det.r zit namtlijK ten automansent arsiaj, op. types HD 43gQ 4357 4376 n,UFB ?? W****** brush is geschikt voor elk voltage tussen 100 en 240 V, en
4378 en 4379. Het afgebeelde type, 'mym^^^^^^^^^^*wmËÊÊ |P^^^ houdt vooral van reizen. Een modelcadeau voor moeder

Deze aktie loopt van 1mei t/m 30 |uni 1989
Wat het leuke is van dit cadeau? Als __ __. .__ ____ . __ . _^ —_ —~ . ■ ,gp:

moederniet tevreden is met dezeketel -wat wij IM It I It VrJTL ULIM IjLLU IL.I\ U O ’,

ons moeilijkvoor kunnen stellen-magze hem I ■ j 1 QÉfc^dß
gratis terugsturen. Binnen 14 dagen. Ze krijgt

dan he. geid tcoig. L...„ MOEDERDAGKOOPJE
'X. .. v **^^B^B KL* ■"*"» ~f\ MT Een hulp die sni|dt hakt pureert. HP 4418.Deze snoerlozegascnmper maakt snel en gemakke-

Uw Philips-dealer weet alles van deze * fl f - mengt kneedt raspt en klopt lijkkleine golfjes inhet haar inclusief gaspatroon Zon cadeau
r Eg " '-.: <^~ . jffl(b>-S| Compleet met deeghaak slagroom- is gekniptvoor moeder f 59,-.. kt' H" I- " t k'"ill■■l ■ " ■■ I "■ m'^^^f* & w c*~ HJ lH klopper, sikkelmes en fritesschijf.

'~"^-^5tHdï' 's^^S^i^^~^"^ „ : f" ■^««r-"'* jJÉÉI Mp^3^ tyveg standen: 600 en 1200 Watt Metzon cadeau zit moeder
Q

_
f *►" JM jgpr nooit meermet de handen in het haar f 39,95.

:;<^p fes -J^:-wTJt MOEDERDAGKOOPJE /WïfWlÈ Iv*"'-^^ ■zZ^^^"^ "^Jf II„.: HR 6810.Hetmooistekruimelcadeau is natuurlijkeen snoer- 'mm'ml'-mm^mm^m*W" *~-_^^^ loze kruimelzuiger. Maar dan eentje die thuis is in het betere mwfmi *wm 'Wm<■M *m
HR 2296 V. Als u zon compacte ijsmachine geeft mag u I|J«^^ kruimelwerk en met wasbaar stoffilter. Laadt zichzelf op met WÊ>ïïl mm BI M Lmhopen dat het zondag goed weer is Dan kunt u moeder '<"' oplaadeenheid. Nu f 59,95. m M~mWI' m* M *Wmeteenopo6literijstrakteren.Alsverrukkelijktoetjevaneen HR 1374.Deze staafmixer ligt goed in de handen is makkelijk fff a/fl fff f ■feestelijke dag f 99.-. schoontemaken.Maarwatnogveelmakkelijkeris,dezemixer iMfc -J'; M Ê 8M l Ê£ '«F/ J» V/

* "^to£?*W :...JViV"'*^w.^ |>.::flHEjff -"■ ttLw 1 Jhv i^^^l

' —^3-^ <JM§^ [UHP * MOEDERDAGKOOPJE
MOFDFRDAGKOOPJE iKÉJJw L HP 31S1.Zo zet u moeder in het zonnetje Met dezegezichts-
IIWI"L/L",'l'r,w,*v'v wu. Hjj| |f»^- M -**^ «mt* bruiner is dateen koud kunstje. Vanzon cadeau krijgt moeder
HO 4571. Z0'n allesrooster is iedere morgen weer een aan- r —******—- co. "<=u,. nu ??, .
winst Moeder kan er alle kanten mee uit. Deze allesrooster HR 2771. Met zon citruspers maakt moeder de lekkerste HD 5752. Een Café Royal als moederdagcadeau is natuurlijk
leent zich voor brood, broodjes en stokbrood De buitenkant sinaasappelsap. Met rujkglas en maatverdeling Sapreservoir een slimme zet in één keer zet je 3 tot 12 koppen koffie. De w " *, T*%l "1"
blijft koel! Voor zon cadeau houdt moederzich warm aanbe- met handgreep en schenktuit. Ideaal om te schenken dus. warmhoudplaat is makkelijk schoon te houden. Met zon l^\/f-^f f"l l-'fll I IDCvolen Nuf 69.-. Inhoud 500 cc. f 49.-. geschenk kunt u bij moeder op dekoffie komen f 89.-. M-^IwW^I 111 1 llllL/>3a

PHILIPS g
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IïARZAN?KING KONG? SUPERMAN? II Een maffe film over de maffia danaykroyd-kimbasinger uzW^wwio'sI NEE, TIS INSPECTEURFRANK DREBIN! | I "" ï „" '"""'| I AiszoNHiMEisuoiMMzaNENSNSxoNTixia... „,."FKR
r

RjAÉ^fc. TROUWEN MET DE MAFFIA K-LAoolljJ^JurV
LmrW-mUm. 'S GEEN KUNST 7

-* "*"ill^«s,■ ze weer kwüt te raken !55^31^^1 JLljLljLaj h
THF f*jS im^S^ MICHELLE PFEIFFER I K^fl 1 I #^^*' /W^-^ 111l iS^Pi^^^ MATTHEWMODINE I Stik. ** Ffl VAitR

JBtfT^M lllfc SwbßS deanstockwell I Jfp^ iCrwm I
I vfi KT N ifII [f rfWii ■ H^f AmJÊVf

■ i:EHSSr^| ff ,^;} J I M^praotherlsAnAllen I f^^ fl[JÜ_°J. ïaKSEI^aI ' /f ■ ■** *kSU, r DE.MEEST SEXY KOMEDIE VAN HET JAAR. 9eSPrOKen

B'ji'il i'.'I'JWWIjIBBB

GELEENSTRAAT 9 HEERLEN I

■ 5 THEATERSIN 1
! Do. 11 mei t/m woe. 17 mei

rtl \r MET « » « R *^ **
*■ l GLENN CLOSE, ,A >W>sÉm [ JOHIM MALKOVICH 'JJJ-^A.'^
i MICHELLE PFEIFFER

■C Lust. verleiding, L#' .JBp&>. -Csjpi 'V^K wraak. Meesters in «S^öfKS intrige en manipulatie. . ""^^Ssf I,.»! M

tSfmr 4.15-7.00-9.15 uur. x ■***Sf%W Di 2.15-7.00-9.15 uur. Woe 7.00-9.15 uur.

B&K BEKROOND MET 4 OSCARS ! !■W^ DUSTIN HOFFMAN en TOM CRUISE in

#j± RAIN MAN nnioo^^»coi AL

Wm S ! Do. t/m ma. 2.30-5.30-8.30 uur.ï
BK £% Di. en woe. 2.30-8.30 uur «■»»

■fc De grootste triomf is niet om te doden, maar
om te laten leven.

E DE BEER AL
B Do. t/m ma. 2.00-4.00 uur. Woe. 2.00 uur

jjfl S Alleen hun moederkan ze uit elkaar houden.
jj TWINS gnioo^^«o| AL

!»Ï|EE Met:xU Arnold Schwarzenegger en Danny de Vito
SOES Do. t/m ma. 2.00-4.00-6.30-9.00 uur.
fa Si Di. en woe. 2.00-6.30-9.00 uur.

ÉÉt THE ACCUSED 16
ïjCgE BEKROOND MFT 1 OSCAR !

De enige misdaad waarbij het slachtoffer JL
h9vl haar onschuld moet bewijzen.

B?C Dag. 6.45-9.00 uur. Di. ook 2.00 uur. J»

H FRANK &FREY AL
Rcf Geheel Nederlands gesproken en gezongen
■SC Walt Disney-film KINDERVRIENDELIJK.
pttC Do. t/m ma en woe. 2.15 uur.

EE TOM CRUISE nieuwste topper is:

t£ COCKTAIL AL
XE Dag. 6.45-9.00 uur. Di. ook 2.00 uur.

■DE JACHT OP ♦H ♦
E ROGER RABBIT XJJLXaL
W BFKROOND MET 4 OSCARS ! !

! Do. t/m ma. 2.00-4.00 uur. Woe. 2.00 uur.

E VERWACHT
E *TEQUILA SUNRISE* Met:E MELGIBSON en MICHELLE PFEIFFER

£ 'POLICE ACADEMY 6*

'lil I UmUJAJUULMJUAMJUmi
k

Za. 20 mei Die Fledermaus
20.00 uur Operette van J. Strauss door opera

Forum.
Entree ’ 29,50/23,50

Expositie: t/m 20 mei Dolf Jansen,
olieverfschilderijen.

Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag
10.00-16.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag
gesloten. ,86445

I 9 1
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 -12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

lifflßPM HWilfl Philharmonisch Orkest.
M***Vi***^Ê*l*^*^m**\*tM Balanchine. „Theme and
TRUUS BRONKHORST variations", John Wisman,
„Lood" „Thinking twice", Toer van
dans/bewegingstheater. Schayk, „Het mythische

’ 13,50; pasp. ’ 10,-. voorwendsel", f 33- - ’ 30--- ’ 27,-; pasp. ’ 23,-; JTP-Tip
bhhibb wmw /12.50.
HET VERVOLG „Victor of de FfIBfJMJ BTCTWkinderen aan de macht" '■■■■■■’ 18,50; pasp. ’14,-; JTP-Tip LIMBURGS SYMPHONIE
’12,50 ' ORKEST 0.1.v. Salvador Mas

Conde; soliste: Zhou Qian,
EWHÏIÜM KSVfI viool, ’ 21.--’ 18,50-
-w**m*m*m^*m*m*fmiAèém ’ 15,50; pasp. ’ 14.50.
MARTINE BIJL reprise, ’ 27- '-’24,--’ 21,-; pasp. ’ 19,-. I
BWfPPIH Bnflfll Foyer Kleine Zaal
W**m*****m^*m*W*V**ÊM JAZZ-SESSION toegang
Moederdagconcert gratis.
MAASTRICHTS SALON
ORKEST, ’ll.-; pasp. en mmt***********^********kinderen tot 14 jaar ’ 8,-;

Crefche/2'50 ROELAND GEHLEN, viool
■fflPfnn BBIH Winnaar Oscar Backconcours
■UiaïlUa^l^^^HlAilfl 1989. ’ 8,50; pasp. en
Opera Forum „DIE kinderen tot 14 jaar ’ 6,-;
FLEDERMAUS", operette van crèche ’ 2.50
Johann Strauss. ’ 30,- -’ 27,--’24.-; pasp. ’21,-. BW
WlMflüüm mWütWm HANS KEULS (lm 31 mei)
U*****Ê**W*Wm HélAmm pastelkrijttekeningen.
HET NATIONALE BALLET Geopend tijdens kassa-uren
m.m.v. Noordhollands en voorstellingen.

BIJ AANKOOP VAN
EEN LEVTSJfANS

RS'-flJ^ft/^fl 1

B^S"^^ ■ fl \* B^.PKv^l i ..','- mm i \
MmW _ ' 'm\\ \^^É

m W\ *^*^^mm. wy"\\*,-mm m mlE *^^Amm\*^m «BW mw -Vf^B E E \***^
\m§ i^Bk^Br vk ''■■ EM $ A^^T

*W^*mi i* -- \ - utën^**^^*^^^^^*^^\^ m ■■B

\**\ BVB I f '^-— . f ï»sC^v«W3KE \

VPPfffPE nze kassabon levert u bij 'n
U^^bJ volgende aankoop 10% korting op.

ICORIVERI """'"""'
van ravenstein

KERKSTRAAT 45, BRUNSSUM <^^^^^^^^^S^

W^^^W Wijngrachttheater

fCf Rodahal
> A Kerkrade

Oilö©
KERKRADE

Even bellen is
...u.-_j.. Zondag 14 mei, 15.00 uur,VOldOende: Lambertuskerk
045-454141 KEES VAN HOUTEN

Organist van de LambertuskerkOpeningstijden kassa: in Helmond,
di-vr 10 00-16 00 uur- Het programma zal bestaan uit
za 10 00-12 00 uur' werken van Bach, Buxtehude,
vanaf één uur voor ' Pachelbel, Mozart en enkele
aanvang voorstelling koralen van Brahms.

N.8.: Kees van Houten treedt
op i.p.v. Jean Wolfs, die helaas
door ziekte niet kan optreden.

Zondag 21 mei, 15.00 uur,
Lambertuskerk
MARTIN NEARY (Londen)
Als organist verbonden aan de
Westminster Cathedral en als or-
kestdirigent aan de Winchester
Cathedral.

Zondag 28 mei 1989, 15.00
uur, Lambertuskerk
LUC PONET (Tongeren)
Organist aan de Onze Lieve
Vrouwe Basiliek in Tongeren.
Docent aan het Lemmeninstituut
in Leuven en aan het Stedelijk
Conservatorium in Hasselt.

Zondag 4 juni, 15.00 uur,
Abdijkerk Rolduc
ANDREAS rothkopf
(Saarbrücken)
Professor voor orgel aan de Mu-
sikhochschule des Saarlandes.

Zondag 11 juni, 15.00 uur,
Abdijkerk Rolduc
TJEU ZEVEN (Kerkrade)
Stadsorganist van Kerkrade en

I artistiek adviseur van de Orgel-
cyclus Kerkrade.

~"^m\XÈm\* ' rim^^mm\\m^mwrmt' Ét***, y****-
w-Wl %^^- mm

armfm

Giro

55055
Astma Fonds
KOLLEKTE 8-14 MEI

ppËciAL^ROTniËMÖÖ^;I Galery Deeder I
±500 stuks originele PERZISCHE en OOSTERSE TAPIJTEN van

importeur naar particulier, geen tussenhandel.
Alles moet weg. 1e keus winkelkwaliteit

TOT 70% KORTING
leder tapijt met certificaat van echtheid. Geen deurwaarderskosten, taxateur aanw.

leder tapijt met certificaat van echtheid.
Geen deurwaarderskosten, taxateur aanw.

Verkoop morgen, vrijdag 12 mei '89 van 11.00tot 21.00 uur HOTEL-REST.
SUISSE, Maastrichterlaan 63, Vaals, tel. 04454-2387

LimburgsDagbladopiccolo s
Als u ons voor 12 uur \

's ochtends belt, staat uw 5
PICCOLO de volgende

dag al in het ;_
I Limburgs Dagblad.

045-719966
'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen.7

É'Onze
oudeauto washelemaal op. We wilden dolgraag

een nieuwe. Maar daarvoor kwamen wij nog een vrij groot
bedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen van de
CMVBank En noggeen twee dagen laterkonden wede auto

CMVBank isernietalleenvoor de nieuweauto. Ookvoor de
caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. We
werken snel, discreeten berekenen een schappelijkerente die

Wilt u weten hoeveel u kunt lenen?En wat het kost?

Van 17.00-21.00 uurenzaterdagsvan 9.00-13.00 uur:06-0227272.
Een voorbeeld?

Voorf 12.000,- betaalt u 60 maandelijkse termijnen van
Jljfii f 263.73.Effectieve |aarrente is 12,1%. Kwijtschelding bij overlijdentot

I

1 ..
.

I Volgde pijl naarhet

- l£i II gg^^^^ * Ook deze derde week staat SupersVersfestival bol van het voor- £ |J\
A^EKp^^S rijke groep: het lekkerste fruit en defijnste groenten. En natuur- F^lP^W^"'!!Bfe^^^sf^^B lijk geeft de gratisreceptenfolder recepten van Moeder \ -W«Jf "siSS

W&*m fjMÈO Natuur.Kom dusnaar het Versfestival en ontdekdat Supervers h^-^Js§-.Ji||

Coca Cola, Coca Cola

K»f°ken65 Enkele hoofdrolspelers inhel versfestival S^^^mSuuo.
blikje 33 cl U. SuperRed I Widof, I Champig- I Spaanse dry, Manzanüla of

Deliciousof 500 gram nons, ValenciaLate Cream |V-3
■■aarm-— — SuperGranny doosje ca. sinaas- fles 0,7 liter UT

?^iml^S^^b«m^V||S voor ' voor I voor I voor Aé*m*v ~^*4u W rftlttV

Riedel Taksi,Red, f " ?5F^Tropical OfOrange [Q Er is n Superdichterbij dan u denkt.Bel voor informatie 03403 -93503/93505 Aardbeien, 149literpak li Aanbiedingen zijn geldig t/m 13-05-1989ofzolang de voorraad strekt. dOOSJe Ca. 250 gram la JJJ

Mburqs Dagblad
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GUNSTIGE LENINGEN
■■■■DEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BINNENMELEH

ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN
MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDENg PERSOONLIJKE LENINGEN W DOORLOPEND %

Kredietbedrag 96x 84x 72x 60x 54x 42x 30x I Krediet- p mnd Rente Theor.I bedrag mcl. rente per mnd loopt.
2.000 ----- eo 79
5.100 - - - 113 122 148 197 5.000,- 100,- 0,89% 67

10.100 156 170 190 217 235 288 384 11.000,- 220,- 0,89% 67
20.000.- 400.- 0.89 % 6715.000 231 253 281 322 350 428 570 ,««1.1, ü«« «ü„ ~ ZiI 30.000,- 600,- 0.89 % 6720.000 309 337 375 430 466 571 761
*«««« »«« ««Z eéI 40.000,- 800,- 0,87% 66

25.000 386 421 469 537 583 714 950 m*mm*W*W*m*mm*W*m***********W**M
35.000 539 602 656 751 816 999 1331 I FINANCIERINGSKANTOOR
SO.OOO 769 860 936 1074 1165 1427 1901 I [""\/""| ["Vfl n^lAn

Looptijd 84 en 96 mnd. gelden bij aanschaf duurzame goederen. I (Al IH BK ikEffekt rente vanaf 0,87% per maand. U\/l I^^^^^EllMl *—lll\l
■■■■■■■■■ mWË Scharnerweg 108 Maastricht

\Wr- Bijkantoor:
|/,^k\%1rJL'/l 1/ i 1 1 Hoofdstraat 9. Hoensbroek

BIEB B F P^tT'l iTI T^B*^^^m»*E fi} mrMI

l^BHHftflflÉliittßifll^^^^^^P

UITSLAG E-trekking 6e klasse 84e loterij
UU «nsenrfcevooro*. DM 5.000.000,- OP lotnf. 776652

Nederlandse klanten. DW 1.000.000.-oplotnr 627455****^s*i DM 250.000,- OP lotnr.410487 443182 468656
Neem voor meer informatieof DM ioo.qoq,.pplotnr 241535 273256 572405 515293 "toezending van de volledige jjjj 30.000.-oplotnr. 312404 408190 820172 __—__—————^———trekking» Kontakt oo met. DM 60.000.- oplotnr.042732 401217 820015

DM 50.000.- OP lotnr. 214983 256326 416615
DM 40.000,- OP IQtnr. 300127 339825 377090 801032
DM 25.000.-OP IQtnr 396827 452411 654572 765418
DM 10.000,-OP IQtnr 020926 025455 080548 182484 230837 255734 271715 277345 329747 353147

353568 424568 489076 536097 552318 568233 718622 755306 770042 792182
AfÖelinaKlantenservice DM S.OOO,- OP lotnummerseindigend op 36702 38026 46797 56755 67427 67943 70848 74556 75132 84705

DM 2.500,-op lotnummerseindigend op 5481 6202 6575
|_) DM 1 500.-op lotnummerseindigend op 194 lonoer voorpenoudi

6
D69wH°° SüddeutscheKlassenlotterie

Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Wordvoorf 2750donateurvan het

Wereld NatuurFonds. Giro25, Zeist. &
WWF

Steun de
AVO-collecte F^ftJ
va* t5t/ra 21 nel

giro 625000ËilfflßJl
I I

ZIT U ER DEZE VAKANTIE WEL
EEN BEETJE BEHOORLIJK BIJ?

iÊ *W ■>%ê0 "^mi t*wt*"^m**^^ '■-' i§r>ifo -~~jjgM 9^
mm^

Wm m? mMÊ**^em-.- W*^^

k ymmm***^

Omalvastin destemming tekomen, heeft
HEERUjKOPvakantie.JLekkerwegineigen de Renault-dealer een aardigheidje

land of buitenland. JLekker weg van voor u.
de sleur; zorgeloos genieten van het Een leuk adressenboekje in de vorm van
vrije, blije leven.En zeker weten datje een ligstoel (zolang devoorraadstrekt).
goed uitgerust op vakantie gaat. Handig bij de hand wanneer u het

Ineen nieuweRenault bijvoorbeeld, want thuisfront wilt latenweten dathet wel
elke Renault is kompleet uitgerust goed zit!
voor komfortabel en zorgeloos rij- VZr^~ir\, / 1 S'sFlÈÈtè**.plezier. | IU/ op iedere y'/y'ffflriw*

iz IA7-- "" \ W /f\ nieuwe /.- ’ JfwgWW^Kom daarom eerst naar ons. Wij zijn na- V^ / VJ Renault h,]^/// ggjgW'Wgr'Y
meiijk al helemaal in de vakantie- RENTE
stemming en onthalen uop zonnige ~/7/■'% ''fjrfffjf//¥'

DE ZONNIGEAANBIEDINGEN ;^X±S^^^O<^^|>
VANRENAULT. ïSi^^^^V^* Zomerse versies van de Renault 5: de /z/

Tonic en de Tiga. Voorzien van vele \L^^"7^/
extra's, tegen een extra lage prijs. N^ /V/

* De renault 21 Symphonie en de 21 v\ ///
Nevada. Oogstrelende uitvoeringen N//' lIFIUAITIT
van de Sedan en de Break, nu ruim #V W KÜW/\LIL,I

in de extra's. W GEEFT JE LEVEN KLEUR

'Wanneer u nu eenRehault .5 koopt, hoeft u 'm pas over 12maanden te betalen. Of u kiest voor een zeer gunstigefinanciering: 0% rente bij 24 maanden. Financiering op basis
van huurkoop via Renault Financiering. Minimaal te financieren bedrag f 4.000,-,maximaal f 10.000,-. Aanbetaling 2.5%. Vraag uw Renault-dealer naar de financieringsvoorwaarden.

ONTDEK HET NU BIJ DE RENAULT-DEALER!

Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045-724200. Kerkrade; Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25,
Tel. 045 -452424. Maastricht; Autocentrum G.M. P. dejongheB.V, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043 -616288.

Valkenburg(L); Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
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In samenwerking met mm „ Jm

i ANWB
houdt een grootse

pinkstershow
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DONDERDAG VRfIDAG ZATERDAG MAANDAG
|11 mei | I 12 mei 1| 13 mei 11 15 mei

KEUZE UIT 100
GEBRUIKTE AUTO'S
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GROOTSTEKEUZE IN HEEL LIMBURG! MAAK ER EEN GEZELLIGEDAG VAN, j
Welk merk u ook zoekt. Uw keuze staater zeker bij en niet Kom gerust met het hele gezin, want wij hebben speciaal voor *alleen OK-Opels, maar ook vele andere merken en typen. kinderen een kinderhoek waar gekleurd, geplakt en gekniptkan

worden. Voor de ouderekinderen zijn er leuke tekenfilms te

&BOVAE GARANTIE TOT 3 MAANDEN j
Alle OK-inruilwagens wordengeleverd met 3 maanden garantie AN" DIENSTENPAKKET KADO!
en zonder bijbetalingkunt u zelfs tot 24 maanden garantie — . '—*verkrijgen. Toch een grote zekerheid! Bij aankoop van een OK-inruilwagen ontvangt u op onze

ANWB-stand een ANWB dienstenpakket waarondereen
Air Tiktprm W Sr PMQ \7OHPP £ T\ir lidmaatschapsbewijsvan deANWB, ANWB wegenwacht,
Uft.-U>lKUllj VV AV^EJNö VVUIUUUJIVj jaarabonnementAutokampioen, juridische bijstandsverzekering.
INALLE PRIJSKLASSEN Reis- en Kredietbrief, en wegenkaarten ter waarde van fl. 250,-.

~ Dit pakket wordt u GRATIS aangeboden doorCanton-Reiss en
Canton-Reiss laat u puntgave OK-inruiiwagens zien die de toets de ANWB u reeds |id van de ANWB dan neeft ude keuze
derkritiek kunnen doorstaan... van sportieve auto's zoals de uit een drieta| andere pakketten ter waarde van fl. 250,-
Kadett GSI tot de elegante Opel Omega, auto's voorzien van alle — J
eigenschappen die een Opel berekend maken op de toekomst. ~a]^W" TAXEERT UW AUTO
FL. 1500,-KRIJGT U ALTIJD! De conditie en waarde van uw huidige auto wordt door een; deskundig team van ANWB taxateurs beoordeeld. Zo kunnen «j
Bij aankoop van een OK-mruitoagen vanaf fl. 8500,- krijgt u voor een m^e prijs voor uw oude auto garanderen.
uw oude auto, ongeacht de leefijd, altijd fl. 1500,- terug. -,
Voorwaarde is dat hij technisch in rijdende staat is entenminste fiPPMlMrciTlinFM3 maanden op uw naam staat Heeft u geen inruil dan geven wij UrLlNlliUj 1 IJUHIN
u fl. 250,- tot fl. 500,- korting op dedoor uw gekochte auto. J)mde[dag jx mei vjm Q9.00-21.00 uur
FINANCIERING Vrijdag 12 mei van 09.00-18.00 mu-
il heeft de auto van uwkeuze gevonden en een goede inruilprijs Zaterdag 13 mei van 10.00-17.00 uur
voor uw huidige auto gekregen... laat u dan door onze adviseurs MaSindagi 2e Pinksterdagover onze financiering informeren. Terplaatse kunnen wij de «*au»i«ay, «c **««« v* y i
financiering voor u regelen en... tegen een aantrekkelijk tarief. I van iu.uu-ll.uu uurj

U bent van harte welkom!

BHffiJBM Huilm*lmf**mtm*mm*****\ m ii -^ I



i( i tel: u bent in voor een nieuw tapijt. U En dat scheelt u direkt in prijs. Kijkt u maar eens

!^^\ pakt eerst de Gouden Gids. Vervolgens naar deze aanbiedingen en de Hatéma Direkt
\ Tl

\\\\. JJ pakt uuw auto en rijdt uw hele tank Prijzen die eraan hangen, 't Conclusie i
W^*******^ r ' ' w »Zeergoede" woltenvloerbedekking- \

I 1 en rijn Bergos* \
TOT 7 lAAR GARANTIE iSrOUwens-Bogaers Pallas {’ -**0). w*

|eg om uit te vinden Tapijt en go îinstoffen komen van onze En omdat we onze tapijten [ f^^EJSg I
° ' . «fthet vorige onderxoek(oktober 85) M

eigen Hatéma fabriek. Daardoor kunnen *. *%nJ?^^^tßnradenwe, f*aar tapijt het goed- wedekwaiitdtenafwerkingervannauwiet- en gordijnstoffen zelf maken, f $%£** Hatéma Alcaxar f
m tend in de gaten houden. En omdat we het , > o^^^oo^^
■oopste is. Maar wat is aken,kunnenweueenunieke garan- kunnen we ook de kwaliteit

tic geven van soms zelfs 7 jaar. Dat krijgt u...... . -. In de Consumentengids van
n \\t *, a /\ zwart op wit in het Hatéma garantie- i i " ioedkoop? Wordt dat J^ paspoort Er zit zelfs een garantie. ervan nauwlettend in de ga- maan i989 komt het wonen

/& 2$K , , , , ~ ,"" v, Hatéma Alcazar tapijt niet alleen
##Ji*fatema> onderhoudsboekje bij. Noem 't

öms bepaald door Speen stukje service van dezaak. ten houden.Daarom durven goed uit de test De Consumen
/&- —— 1 tenbond raadt het u zelfs aan,

f r 1 .. V- . rs /~\rii " " " omdat de prijs-kwaliteitverhou-
Uet formaat van de prijskaartjes ?Of door de we uop sommige tapijten ding uitermate gunstig is Dan:

van de korting? En waarop krijgt u die „^fPf* zelfs tot 7 jaar garantie ander

orting eigenlijk? Zit het bijvoorbeeld wel mf:^^BÊ^^^^^^^^ te geven. Maar wij kunnen
Wi WÊÊÈ/Èk wëêëë E

loed met de kwaliteit van't tapijt? Want u f ■HH^SIHb zovee^ ze88en- Daarom

1/.

E t*WÊÊÈÊÊÊmWÊI^ÊSÈÊm mÈËÊÊÊSk wÊSsSL WËuWsÈ WÊSIm :'
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%. y^tt^?&mTÊßlUÊS**fëliÊFrW&£s^m*^UEÊJk yLwgmßm m*%3ÊÊkv^m *■■■■ ■ ■

straat ligt, maar^^R aar KSltTigcrSl i^iFd* lU^^^B weten wat een onafhankelijke
n hi ni n ei ni tapijt

hoort: in uw huis. Over al RKI ij Ifcp 13 fMftjlsl deskundige er- u^^**^"*?*-* laarHatéma garantie. In 5 aktuele

' kleuren, 400 cm breed.
J .. f. ....... 1 Hatéma Direkt Prijs p/m /J~

soort zaken hoert u zich bij IMIJj giji van vindt. u^*"*^"**
ook geschikt voor trap, 7 jaargarantie.
Keuze uit 7 kleuren, 400 cm breed.

JHis gelukkig geen zorgen te maken. Dat komt Leest ver de conclusie van de
y Geschikt voor het zwaarste verkeer,
1 f "" / 1 i»« rr S~^ 11 / 400 cm breed met juterug.

we ons tapijt (evenals onze gordijnstoffen Consumentenbond maar ns op HatémaDirektPrüsp/m 159-
-1 H Bolero. 100%zuiver scheerwolA

drukdessin op satijnkatoen. Zeer
[rouwens) zelf maken in onze eigen Hatéma lijkt vaak aantrekkelijk. Maar uit- aktue.ekieurste.Hng

O ) f Hatéma Direkt Pnjs p/m 43/u
Al deze tapijten leggen we gratis.

fabriek. Daardoor kunnen we rechtstreeks eindelijk koop je er weinig voor. t^k'T^^f l|nen |
Averen aan onze eigen Hatéma winkels^V HoZGiTIQ Als jehet in één keer goed wilt doen.

Heerlen, Spoorsingel 40. Sittard, Rijksweg Noord 22, (bij het centrum). Dagelijks geopend vanaf 10.30 uur. Maandag vanaf 13.00 uur.
1 Zaterdag vanaf 9.30 uur. Koopavond geopend.
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Schunck maakt het
\^*mm*^*m*Tmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmm*^*^*^mmmmmmmm*^BÊmm

de kinderen (dus vader)
wel heel erg makkelijk
met Moederdag... /-\ i

Schunck heeft alles voor \i> V
moeder in huis en altijd m^^***^^L\^9' j^ <

jo^\ I
vriendelijk geprijsd! È *° ft, \

*^*w^^*Jtm !

en nog véél en
+é^%£êW veel meer!

daar winkel je voor je plezier !
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HILVERSUM - Joop van den
Ende Productions heeft de sa-
menwerking met de NCRV op-
gezegd. Dat is gisteren door deze
omroep meegedeeld. Voor de
NCRV betekent dit dat een serie
van 13 showprogramma's, waar-
van de voorbereidingen al in vol-
le gang waren, geen doorgang
kan vinden.
De NCRV kon niet met zeker-
heid aangeven wat de reden is
geweest voor deopzegging. Maar
televisiedirecteur Van Maanen
vermoedt dat de beëindiging van
de samenwerkingte maken heeft
met de plannen voor de commer-
ciële zender TV-10. De program-
marechten van 'Showmasters'
liggen bij Van den Ende. De
NCRV kan daarom de show niet
in deze vorm bij een ander pro-
duktiebedrijf uitbesteden.

Van den Ende
staakt werk
voor NCRV

Van onze rtv-redactie
EUPEN - Voor de zesde maal
Worden op zaterdagavond 27
mei bü de BRF (Belgisches
Rundfunk- und Fernsehzen-
trum) in Eupen de felbegeer-
de radioprijzen (gouden, zil-veren en bronzen antennes)
*utgereikt. Tijdens een feeste-lijk gala in de stedelijkesport-
en feesthal van het nabij
Eupen gelegen Kettenis gaan
de onderscheidingennaar Die
hippers (goud), Nicki (zilver)
en G.G. Anderson (brons).
Aan het programma werken
verder mee Claudia Jung,Uwe Busse en Adamo. Alle
kaarten voor dit festijn zijn in-
middels van de hand gegaan.

NCRV: plannen
voor fusie

met de KRO

Van onze showpagina-redactie
LONDEN - Wembley Are-
na, Londen. Het is drie uur
in de middag. Diana Ross
trekt haar schoenen uit en
zetelt zich ontspannen op
de rand van het ronde po-
dium, terwijl de journalis-
ten - bijgelicht door een en-
kele schijnwerper - zich in
slagorde op de treden neer-
vleien. Ook hier ligt de we-
reld zonder voorbehoud aan
haar voeten: de sfeer is er
één van onbesproken res-
pect. Parmantigheid is de
gracieuze diva ten enenma-
le vreemd. De internationa-
le pers op audiëntie bij een
superstar, zakenvrouw en
moeder. „Stoppen? Ik wil er
niet van horen!"

Van onze rtv-redactie
WLVERSUM- De belangenvan
«e NCRV en deKRO zullen in de
*°ekomst dermate gelijk lopen
jjat een fusie tussen de twee om-
liepen in het verschiet ligt. Dat
Joelde mr. A. Duijser, algemeen
Jjrecteur van de NCRV, in het
j^CRV-radioprogramma'De ver-

De fusie tussen beide
troepen zou, aldus Duijser,
«"over acht tot tien jaar" plaats
linnen vinden. „Dat is een
gestievan de ontwikkeling van

et totale omroepbestel."

dit moment is volgens Duij-
L ser een fusie nog niet noodzake-
lijk en zou ze ook geen directe
Voordelen, zoals zendtijduitbrei-aitig, opleveren. Volgens Duijser
lallen de geprofileerde omroe-pen elkaar in de toekomst wel
steeds meer nodig hebben en isRuwere samenwerking dan nu
*J het geval is geboden. Met deK«0 zijn echter nog geen ge-
sprekken gevoerd over een mo-
gelijke toekomstige fusie, aldus

NCRV-woordvoerder.

" Diana Ross: „Talent alléén is nog geen garantievoor suc-
ces".

Zelf probeert Ross haar concer-
ten nog steeds samen te stellen
uit werk dat niet alleen haar laat-
ste platen, maar een complete
loopbaan beslaat. Gelouterd ais
ze is, heeft ze tegenwoordig daar-
naast de hand in alles wat zich in
de marge van die optredens af-
speelt: „De term is: showbusi-
ness. Ik heb in al die jaren ge-
leerd dat een belangrijk deel
daarvan ook écht business is.
Daarom kun jeals artiest het bes-
te maar proberen alle vragen
over je belastingen en dergelijke
zelf te beantwoorden. Ik teken
tegenwoordig al m'n cheques
zelf, ik probeer zoveel mogelijk
zelf de controle over de dingen te
houden. Als ik dan fouten mocht
maken, kan ik die alleen mezelf
verwijten. Verder heb ik een
klein team van mensen om me
heen, die me allerlei zaken uit
handennemen. Daar vertrouw ik
volledig op."

Er zijn vijf thema's: milieu, taal-
verschillen en onderwijs, ar-
beidsmobiliteit, bescherming
van Europese produkten op de
wereldmarkt en emancipatie. De
spots zrjn gemaakt in opdracht
van het centrum voor internatio-
nale jongerenactiviteiten Exis.
Deze organisatie heeft laten uit-
zoeken welke gevolgen alle ver-
anderingen in 1992 zullen heb-
ben voor jongeren. Volgens Lae-
titia Kingsford van Exis is het
van belang dat jongeren zich be-
wust worden van die consequen-
ties.

De verwarring en onzekerheid

Superstar, zakenvrouw en moe-
der. Dat ze die rellen nog altijd
met succes weet te combineren,
komt omdat ze in feite geen an-
der bestaan meer kent, zegt ze.
Na haar laatste huwelijk (met de
Noorse reder Arne Naess) groei-
de het gezinuit totacht koters, in
leeftijd variërend van twintig
jaar tot achttien maanden. „Als
ik geen carrière zou hebben, zou
ik me nog meer aan m'n kinde-
ren hebben gewijd", vertelt ze.
„Ik bedoel, dat is toch de mooiste
reden om 's morgens je bed voor
uit te.komen? Maar m'n werk is
mijn plezier. Ik teer voor een be-
langrijk deel op de energie die je
tijdens optredens van het pu-
bliek terug krijgt. En dan mag je
wel lange dagen maken: dankba-
re dagen zijn het wél."

die rond tal van Europese kwes-
ties heerst, was voor de VARA
blijkbaar aanleiding om tv-spots
(van drie minuten) te maken die
deze verwarring en onzekerheid
nog meer versterken. Het resul-
taat is een parodie op alles wat
met Europa 1992 te maken heeft.
Met een ironische blik op een
niet serieus te nemen verenigd
Europa, wordt het uiteindelijke
doel van de spots voorbij ge-'
streefd.
Volgens regisseur Pieter Rim de
Kroon is het niet de stijl van de
VARA om positieve reclame-
spotsover Europa te maken. „De
kijker moet worden uitgedaagd
zich nader te informeren. De aan-
dacht wordt veel eerder getrok-
ken door een ironisch relative-
rende spot. De aandacht trekken
was ook mijn doel, meer niet".
ledere week wordt een spotje
drie maal uitgezonden. Op zon-
dagen rond het nieuws van 19.00
uur en op donderdagen om 17.20
en 18.45 uur. Scenario's en mu-
ziek zijn geschreven door het
duo Harry Jekkers en Koos
Meinderts. Spelers zijn onder an-
dere: Monique Kramer, Erna
Sassen,Koos Meinderts en Adel-
heid Roosen.

HEERLEN - Om de aandacht
van jongeren te vestigen op de
Europese verkiezingen die in
juni worden gehouden, start de
VARA vanaf vandaag (donder-
dag 11 mei) met een serie 'humo-
ristische' spotjes oven de moge-
lijke gevolgen van de Europese
samenwerking in 1992 voor Ne-
derlandse jongeren.

Europese verkiezingen:
Vara-spots miskleun

Emans nieuwe
eindredacteur

Nieuwslijn

KRO noemt de gedachtenaan een fusie met de NCRV „wat
v£orbarig".
""e kunnen wel samen denken,
j^men werken, maar echt sa-
ingaan, dat is niet in zicht," al-
?üs een woordvoerder. „We heb-
ben ieder een eigen kleur en be-
kken ieder een eigen doelgroep.
*»oe goed de contacten tussen

en NCRV ook zyn, de ver-schillen tussen katholiek en pro-testant kunnen niet zomaar uit-
gevlakt worden en hebben toch
Sevolgen voor de programma's

we maken."

Om te ontdekken wat 'in' is, be-
zocht Ross tal van clubs in zowel
Engeland als Amerika. Vaak
nam ze haar oudste dochter,
Rhonda, mee op ontdekkings-
reis. „Zo lang ik leef, bezoek ik al
clubs en discotheken. Ik wil we-
ten wat er speelt, waar de jeugd
van vandaag mee geconfron-
teerd wordt. Bovendien zyn die
uitjes voor mij ook een manier
om energie kwijt te raken, om te
dansen: I've got to move!"

„Ik ben voor deze plaat afgegaan
op m'n instincten", vertelt Ross
over haar zesenvijftigste (!) lang-
speler. „Omdat ik zelf geen mu-
ziek schrijf, kreeg ik van de pla-
tenmaatschappij van alles aange-
boden, maar ik vond het mate-
riaal niet echt bijzonder. Het was
naar mijn smaak een beetje te-
veel middle of the road, het was
nogal geïnspireerd op wat men
van mij zou verwachten dat ik
zou doen. Maar ik zocht naar ma-
teriaal van deze tijd, de muziek
waar ik zelf ook op dans. En dat
is, in samenwerking met "Nile,
ook gelukt."

Diana Ross zit midden in eenEuropese tournee, die haar 16,17
en 18 mei ook weer naar Rotter-
dam voert. Voorts mag ze als
nieuwste wapenfeit de elpee
'Workin' overtime', die op 15 mei
uitkomt, aan haar toch al impo-
sante staat van dienst toevoegen.
Met de steun van top-producer
Nile Rodgers (ex-Chic) heeft La
Ross een plaat gemaakt die het
duidelijke stempel van een tijd-
geest draagt. Hiphop, house,
samples en een snoeiharde beat:
'Workin' overtime' is een staal-
kaart van moderne invloeden.

HILVERSUM- Hans Emans (44)
"Vordt de nieuwe eindredacteurvan Nieuwsüjn, de actualiteiten-
rubriek van Veronica-televisie.

die ruim zestien jaar bij.e VARA werkt, is momenteel
eindredacteur van het tv-pro-
ipannma Impact. Emans volgt
J°op Daalmeijer op, die be-
noemd is tot directeur televisie
""'■ van Veronica.

Nu haar oeuvre bijna dertig jaar
overspant, werpt de vraag zich
op of ze aan haar recente werk
nog wel even gehecht is als aan
de wereldhits uit vroeger tijden.
„Zéker wel", bevestigt ze. „Ikheb in 'Workin' overtime' veel
van mijzelf gestoken, hoor. Nile

Oeuvre

Rodgers heeft weliswaar het
meeste geschreven, maar we
hebben alles uitgebreid samen
besproken."
Opvallend genoegwordt de nieu-
we elpee in de Verenigde Staten
en Amerika uitgebracht op het-
zelfde Motown-label, waar Diana
Ross in het begin van de jaren
zestig debuteerde met The Su-
premes. In Europa zit ze nog
voor twee elpees vast aan platen-
maatschappij EMI. De terugkeer
op het vertrouwde nest heeft een
speciale reden. „Ik ben mede-
eigenaar van Motown gewor-
den", vertelt ze. „Eigenlijk heb-
ben ze me gevraagd. De mensen
van Motown wilden graag m'n
invloed benutten. Er zaten voor-
al zakenmensen: ik ben met
name voor de creatieve ideeën
binnengehaald. Die hebben ze
nodig voor de balans. En daarby
komt natuurlijk dat ik zóveel
goede herinneringen aan Mo-
town heb... Wie niet, trouwens?
Die sound is natuurlijk iets bij-
zonders geweest. Bij mijn con-
certen komen kinderen die 'Ba-
by love' uit volle borst meezin-
gen. Vermoedelijk waren ze nog
niet eens geboren toen het num-
mer uitkwam! Zon label ver-
dienthet dus om in leven te bly-
ven, zoiets is het waard om voort
te zetten."

de jaren zestig het fameuze Mo-
town mede gestalte gaf. „De ak-
koorden zijn zelfs nog vaak het-
zelfde, alleen is het geluid veel
elektronischer geworden. Een

Oberkrainerfestijn in Eygelshoven
" Die Lustigen Dorfmusikanten zorgen andermaal voor de muziek tijdens het Oberkram-er-weekend in het Socioproject.

Ross hoopt datMotown de jeugd
van de jarennegentig weernet zo
weet te begeesteren als, pakweg,
vijfentwintig jaar geleden. Haar
ervaring hoopt ze te kunnen ge-
bruiken om jonge artiesten en
beginnende bandjes op weg te
helpen. Talent alléén is nog geen
garantievoor succes, weet ze. „Je
doet het niet in je eentje. Zonder
het geloof en vertrouwen van an-
deren had ik het jaren geleden
zelf óók nooit gered. Ik deed wat
de manager wilde; pas later zoek
jeje eigenweg. Daar komt bij dat
platenmaatschappijen tegen-
woordig vaak op korte termijn
denken, niets meer opbouwen."

De KRO zal nog binnen een
week een gesprek voeren met
Van den Ende over de samen-
werking. De omroep heeft zich
echter al principieel uitgespro-
ken tegen voortzetting van sa-
menwerking met Van den Ende
als dit zou betekenen dat deKRO
zaken zou moeten doen met een
commerciële concurrent. Opzeg-
ging van de samenwerking door
de KRO zou onder meer beteke-
nen dat de Mini-playbackshows
met Henny Huisman geen door-
gang meer vinden. Ook de rech-
ten voor deze programmaformu-
le liggen bij Van den Ende.

Muzikaal is er niet eens zo veel
veranderd, vindt ze, sinds ze in

Opnieuw

Van onze showpagina-redactie
EYGELSHOVEN - Zowel op zaterdagavond 3 als
op zondagmorgen 4 junikan men in het Sociopro-
ject van Eygelshoven terecht voor een vrolijk en
zwierig Oberkrainerfestijn. De Sloveense zangver-
eniging ZVON zet daarmee voor de elfde maal in
succesiehaar jaarlijksetraditievoort om én de Joe-
goslavische gemeenschap in Limburg én vele an-
dere belangstellenden te onthalen op prettige mu-
ziek, show en Joegoslavischeen Servische eetspe-
cialiteiten. Voor demuziek zorgen ook dit jaarweer
'Die lustigen Dorfmusikanten' onder leiding van

Slavko Sterman. Op zaterdagavond 3 juni begint
het festijn om 19.30 uur, het Fühschoppen tijdens
de daaropvolgende zondagochtend begint om 12.00
uur en dan zal tevens de dansgroep 'Slovenska Fol-
korna Skupina' optreden.
Kaarten (vijf gulden) zijn vanaf vandaag vekrijg-
baar. In Eygelshoven aan de kassa van het Socio-
project, N. Michon (Lijsterstraat 3, @ 045-351773),
Kaasboer (Laurastraat 13, ® 352831); in Heerlen
Otto Zerdoner (Arendstraat 54, Heksenberg, @
221838), S. Sterman (Navolaan 43, Vrieheide, @
218150) en in Schaesberg bij M. Abraas, Navostraat
9.

Paul Steenbergen: acteur met
een ’kameleonistische’ gave

HEERLEN - „Ik trof hem in het
ziekenhuis aan tussen Hagene-
zen, die geen flauw benul had-
denwie hijwas en wat hij had be-
tekend. Zijn been was afgezet.
Daar was hij volkomen kapot
van. Naast hem werd er luid-
ruchtig over voetbal gepraat, of
zoiets. Ik kan nu nog janken, als
ik dat beeld van dat treurige zie-
kenhuiszaaltje terughaal. Moet
dat nou de omgeving zijn, waar
één van grootste acteurs die Ne-
derland ooit heeft gekend moet
eindigen?".

een voorkeur voor de elegante
komedies van Anouilh en de me-
lancholische tragikomedies van
Anton Tsjechov. „GeefSteenber-
gen een rol waarin verlangen
zich verdicht tot kwelling en hij
laat iedereen achter zich", merk-
te de critica Jeanne van Schaik-
Willing ooit naar aanleiding van
één van zijn Tsjechov-vertolkin-
gen op.

Na korte tijd een eigen gezel-
schapje te hebben gehad kwam
hij in 1933 bij het Vereenigd Rot-
terdamsch-Hofstad Toneel van
Cor van der Lugt-Melsert, waar
hij vooral jeune premier-rollen
heeft gespeeld. Tijdens de Twee-
de Wereldoorlog maakte hij deel
uit van het Residentie Toneel.
Dit gezelschap werd in 1947 op-
gevolgd door de Haagse Come-
die, waaraan Steenbergen tot
zijn pensioen verbonden is ge-
bleven.

eric van der velden

Woorden van de acteur Willem
Nijholt, uitgesproken tydens een
recent interview in hetLimburgs
Dagblad. De ernstig zieke colle-
ga over wie hij toen sprak, is in
zijn woonplaats Den Haag over-
leden. Paul Steenbergenwerd 82
jaar. Nijholt heeft gelijk: In een
land als Engeland zou iemand
met het statuur van Steenbergen
tot aan het eind van zijn dagen op
handen zijn gedragen. Maar Ne-

Steenbergen 'kameleonistische'
gave ging ook weer niet zo ver,
dat er in zijnrollen geen constan-
te viel te bemerken. De criticus
Ben van Eysselsteijn noemde in
1963 „zijn beheerste voornaam-
rustige speelstijl" als een ken-
merk dat hem tot een „uitgespro-
ken modern acteur heeft ge-
maakt". Zelf had Steenbergen

Voorkeur

onderwerpen. Dat was in 1985,
toen zijn toneelvrienden hem in
de Koninklijke Schouwburg een
huldiging brachten naar aanlei-
ding van zijn 75ste verjaardag.

worden gemaakt.
Het korte geheugen voor de
enorme verdiensten Van Steen-
bergen werd in zekere zin door
hem zelf in de hand gewerkt. Er
is geen artikel over Steenbergen
verschenen, of er kwam wel het
woord 'bescheiden' in voor. „Een
man die altijd geweigerd heeft te
leunen op zijn roem, zich gedu-
rende zijn hele carrière als to-
neelkunstenaar ondergeschikt
heeft gemaakt aan zijn werk en
vooral steeds opviel door be-
scheidenheid", luidde de type-
ring die van hem werd gegeven
op de laatste avond in zijn leven
dat hij zich aan een publiek on-
derwierp, of beter gezegd: móést

derland heeft een gebrekkig ge-
heugen voor theatertalent, zeker
als het om mensen gaat die niet
of nauwelijks voor de massame-
dia televisie of film hebben ge-
werkt.
Wie zegt bijvoorbeeld de naam
Ida Wasserman (overleden in
1977) nog wat, de eerste actrice
van het gezelschap waaraan Paul
Steenbergen 21 jaar lang leiding
gaf en waarvoor hij grote rollen
heeft gespeeld: De Haagsche Co-
medie. Na zyn afscheid in 1972 is
het nooit meer helemaal goed ge-
komen met het Haagse repertoi-
retoneel. Dit seizoenmoest er on-
der de naam van Het Nationale
Toneel een totaal nieuwe start
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"Adelheid Roosen: één van de actrices die meewerken aan
de tv-spots rond de Europese verkiezingen.

(ADVERTENTIE)

l/oorofemooistebaoffomers,
c/e mooiste Mie/eteitensen ,

t/akkoi*>otiq adt/i&: Kou/per
mXmmM È£*\ Cm ffcj

1 __ Limburgs DaflbW- ■I «ppiccotos |
_^I*^^^m**mmm*mmm'

|ijïjjjij!J|i;::J|

’Platenmaatschappijenbouwennietsmeerop’’Gouden

Antenne’voor
De Flippers Diana Ross wil Motown

nieuw leven inblazen
techniek als sampling is daar na-
tuurlijk niet vreemd aan. Maar
eigenlijk wordt veel van de mu-
ziek uit de jaren zestig tegen-
woordig gewoon opnieuw ge-
daan. 'You can't hurry love' van
Phil Collins is daar maar één
voorbeeld van."

Limburgs dagblad—— ■
show
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televisie en radio

RTL Plus

19.51 Natuurmonument. Aandacht
voor Natuurmonumenten. Presenta-
tie: Hanneke Kappen, (herh.).

19.56 Tommy Cooper. Hoogtepunten
uit optredens van de in 1984 overle-
den kunstenaar van de 'mislukkende'
goocheltrucs.

20.20 Lingo. Spelprogramma gepre-
senteerd door Robert ten Brink.

20.43 Sonja op donderdag. Sonja
Barend met gasten, rechtstreeks van-
uit de Stopera in Amsterdam.

21.35 Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Wraak. Petrie valt
een arrestant aan die een gouden
ketting met een kruis draagt. De ket-
ting was van Petrie's zuster, die ver-
moord is.

22.30 Journaal.
22.40-23.20 ""Kippevel. Muziekpro-

twee aspecten van het zeilen in Por-
tugal gaat belichten.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 What's my Line? Nieuw spel-

programma gepresenteerd door An-
gela Rippon.

15.15 Take the High Road. Serie. Isa-
bel neemt het op tegen de lokale
autoriteiten.

15.40 Children's SSVC. Afl.: Pigeon
Street.

15.55 The Snorks. Afl.: The old Shell
game.

16.10 Mike & Angelo. Jeugdserie.
Nadat Mike de uitnodiging van Philip-
pa heeft afgeslagen bieden Rita en
Angelo aan om te gaan dansen.

16.35 Fun House. Te gekke jeugd-
show met als gastheer Pat Sharp..

17.00 Children's Ward. Dramaserie.
De mysterieuze jongen wil nog
steeds niet praten en de staf van het
ziekenhuis maak zich daarom zor-
gen.

17.25 Home and Away. Serie.
17.50 Connections. Spelprogramma

met Simon Potter.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here. Magazine.
19.15 A Question of Sport. Sportquiz

met David Vine en de teamcaptains
Bill Beaumont en lan Botham.

19.45 Treasure Hunt. Afl.: Essex.
20.35 Top Gear. Motormagazine.
21.05 Hannay. Serie. Afl.: Say the

bells of Shoreditch.
22.00 News and Weather.
22.30 Horizon. Magazine. Afl.: In the

last resort.
23.20-23.55 Clive Anderson talks

back. Clive Anderson presenteert
deze serie van comedie, conversatie
en alle andere zaken die met een 'c'
beginnen.

Sky Channel
-—^—^——^———
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World.
14.00 Landscape Channel Program-

mes From Sky.
15.00 As The World Turns.
16.00 Loving.
16.30 Family Affair.
17.00 Countdown By Sony Tape.
19.00 Mobil Motorsport.
19.30 Surf Magazin.
20.00 Badminton.
21.00 Tennis.
23.00 Australian Rules Football.
01.30 Arts Channel Programmes

From Sky.
04.30 Landscape Channel Program-

mes From Sky.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix.
15.30 Tracking.
16.30 Hot Line.
18.30 The New Music Show.
19.30 Honey West.
20.00 Feature Film: Love Song.
21.45 World News.
22.00 Blue Devill.
00.00 The Mix.

MTV Europe

09.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 (TT)Voetbal. Halve finale om de

DFB-Beker: Bayer 04 Leverkusen -
SC Werder Bremen.

12.10 Kennzeichen D.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 ZDF-info Arbeit und Beruf.

(herh.).
15.25 ""Teletekstoverzicht.
15.45 ZDF-lhr Programm. Wer kermt

sich aus in diesem Haus?, spelpro-
gramma.

15.55 Heute.
15.58 Uhli und Wuhli. Tierische Be-

gegnungen.
* Rainer Werner Fassbinder en Petra Jokisch in 'Mord im 31

(Duitsland 2 - 22.55 uur)

16.10 Logo. Jeugdjournaal.
16.20 Pfiff. Sportprogramma voor de

jeugd. Presentatie: Sabine Noethen.
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern, regionaal nieuws.
17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.45 Forsthaus Falkenau. TV-serie

met Christian Wolft, Bruni Löbel, Gi-
sela Uhlen e.a. Afl.: Wölfe(l).

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. Spelpro-

gramma i.s.m. de Aktion Sorgenkind.
Wim Thoelke test 3 kandidaten op
hun specialismes.

20.50 Die grosse Hilfe. Stand van za-
ken van de Aktion Sorgenkind.

21.00 Nur Ohrfeiglinge schlagen.
Macht und Ohnmacht von Strafe, do-
cumentaire uit de reeks 'Kinder Kin-
der', over de zin van straffen.

21.45 Heute-journal.
22.10 Warm ist das Boot voli? Docu-

mentaire over vluchtelingen, die in
Europa asiel zoeken.

22.55 Kamikaze 1989. Speel/TV-film
van Wolf Gremm naar deroman Mord
im 31. Stock, van Per Wahlöö, met
Rainer Werner Fassbinder, Günther
Kaufmann, Boy Gobert e.a.

00.40-00.45 Heute.

Duitsland 3 West

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
'abel- en CAI-abonnees:
'°0r kanalen zie schema exploitant

' = zwart wit programma

" = stereo geluidsweergave?° = tweetalig bij stereo-app.
= 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.
BelgiëTV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBFI: 3 en 8
België Tële 21: 28 en 42
RTL 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 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 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 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)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België /TV 1 België/TV 2

5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf' 12.00 Is ja 'n Ding 14 00Viva.
16 00 Entenjagd. 17.00Musikduell.
17 50 Sport-Shop. 18.00 Musik-
duell. 19.00 Neunzehn - Vierund-
zwanzig: Haste Töne; 20.00 Open
house; 21.00 Kuschelfunk; 22.00-
-0.00 Musik Non-Stop.

Luxemburg/RTL

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, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05, 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
17.55 Kort nieuws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

Omroep Limburg

7.00 Nws. 7.04 Ochtendstemming.
(8.00 Nws). 9.00 Veronica's mees-
terwerken I: Radio Kamerork met
fluit, harp en viool. 10.30 Muziek
voor miljoenen. 12.00 Veronica's
meesterwerken 11. 13.00 Nws.
13.02Nederland Muziekland Klas-
siek. 14.00 Metrononium in 'kon-
sert'. 15.30 Zeggen en schrijven.
16.00 De beweging, met om 16.02
Tussen de schuifdeuren.; 17.00
Het portret; 18.00 Nws. 18.02 Mu-
ziekactualiteit; 18.40 De leestafel;
19.10 Nieuwe plaatuitgaven en
CD's; 19.30 Het feuilleton: Wagner
op devlucht (25). 20.02 Nws. 20.06
Het podium, met om 20.06 De wan-
delende tak; 21.00 Voorland, ac-
tualiteiten; 22.00 Downbeat: 23.00-
-24.00 Audio Art.

Radio 4

richten. 17.30Scheepspraat. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine. 17.55
Meded. en schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10KRO-literair: Le-
zen voor de lijst. 18.40Turks progr.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Twaalf provinciën.
21.00-21.30 Financieel manage-
ment.

6.30 Fröhlicher Auftakt 7.15
Wunschkasten. 7.45 Veranstal-
tungskalender. 830 Besmnliche
Worte 9.05 Musik zum Tage
10.00 Eurosong-Contest. 12.00
Veranstaltungskalender: Musik bei
Tisch. 13.00 Fnschauf. 14.05 Diet-
mar Stutzer: Polnische und rumani-
sche Schicksale. Minderheiten in
Osteuropa. 15.00 Soft Dreams
17.05Oldiekiste. 18.40-20.00 Jazz.*

Belg. RundfunkTROSdancetrax. 21.03 De CD
show. 23.03-24.00 Sesjun.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie, met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.
Af1.738: Irene vertelt Gordon de waar-
heid over Patricia. Wayne buit Alisons
hebzucht uit.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Het incident van het zwarte
kanon. Chinese speelfilm uit 1987
van Huang Jian Kin, met Liv Zifeng,
Gao Ming, Gerhard Olschewsky e.a.
Bij zijn thuiskomst na een werkbe-
zoek aan een fabriek, stuurt ingenieur
Zhao een geheimzinnig telegram:
Zwart kanon verdwenen, doe onder-
zoek.

21.35-22.25 In de voetsporen van
L.P. Boon. Programma n.a.v. 10e
sterfdag van 'Boontje', (herh.).

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Stadsarcheo-
logie. 10.00 De zonnebloem. 11.00
De 50+-Seniorenshow. 12.00
Nws. 12.05 Kruispunt. 12.20 Tus-
sen de regels. 12.30 Als in een
spiegel. 12.53 In gesprek met-de
bisschop. 13.00 Nws. 13.10 De
Derde Wereld. 13.40 Da Capo.
14.00 Klasse. 15.00 Damokles.
16.00NOSCultuur. 17.25Marktbe-

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das grosse Platz-
konzert. 10.00 Operette nach
Wunsch. 12 05 Musik ist Trumpf.
13.00 Heimatmelodie. 14.05 Was
dart es sein? 17.00 Chöre der Vól-
ker 18.05 Schellack-Schatzchen.
19.00 Musik-Express. 21.00 Musik
zum Tr&umen. 22.30 Nachtex-
press

BRT 2
6.00 Nws (6.30-7.00 Nws 7.30
Nws en R.V.A.-ber.) 8.00 Nws.
8.12 Bistro & Co. 10.00 Nws. 10.03
Parkeerschijf (10.30 In het spion-
netje). 11.55Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989. 13.00 Nws. 13.10 Het
schurend scharniertje. 13.15 Rod-
delradio. 14.00 Hitbox. 17.00 Fo-
cus. 17.10 Amazone. 18.00
Nieuws. 18.10 Over stuur. 20.00
Het orgeltje van Yesterday. 22.00
Nws. 22.05 Boem boem. 23.30-
-6.00 Nachtprogramma. (5.00 en
5.30 Nws.)

14.00 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba, nouba, met Comic
Strip en Cocologie. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.05 Autant sa-
voir, consumentenmagazine. 20.30

op zoek naar ene rivaal van hem,
Chen Yi. Nu blijkt dat Chen in Ameri-
ka in de gevangeniszit en Caine laat
zich ook in de gevangenis opsluiten.

19.00 Juke Box.
19.10 Uitzending door derden. Pro-

gramma van Televisie en Onderne-
ming.

19.25 Mededelingen, programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Felice! Quiz waarin twee duo's

spelen op vierentwintig televisie-
schermen. Vandaag met Anny Van-
tieghem/Marion Wyts tegen Catheri-
na Halsberghe/Steven Bulte. Presen-
tatie: Felice Damiano.

20.30 Panorama.
21.25 The Dirtwater Dynastie.

Australische serie, met Hugo Wea-
ving, Victoria Langley, Steve Jacobs
e.a. Afl.3: Richard is overtuigd van de
aanwezigheid van een waterput on-
der zijn land. Met zijn laatste midde-
len huurt hij een boorinstallatie, vast-
besloten alles te doen om die put te
vinden.

22.10 Intermezzo.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 De aard. Engelse documentaire

over de relatie mens-aarde. Deel 3
(slot): Kijk uit deruimte (View from the
space).

23.35-23.40 Coda. Mijn moederken
van Lodewijk De Vocht op tekst van
Guido Gezelle. Uitgevoerd doorKoen
Crucke, zang, en Mare Matthijs, pia-
no.

°0 Schooltelevisie. Met: Wereld-
ri ëntatie: een boom, een blad, een

l3>s. (herh.); In de zoo. (herh.).
l$-30 De Drie Wijzen, (herh.)."40-16.30 Uitgelezen. Literair ma-l^ine.(herh.)."00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-
£■..Af1.20: Witte dolfijn. Flipper ver-
fijnt voor enkele dagen, maar uit-
,'ndelijk vinden Bvd en de anderen
L?rfi in gezelschap van een unieke al--I>o-dolfijn.

lj<s Juke Box. Clips.
■30 Arnold. Amerikaanse jeugdse-
£■ Af1.46: Eigen aard (Roots). Met:
b°nrad Bain, Gary Coleman, Todd
Jidges e.a. Willis en Arnold wilden.Hh oude vrienden uit Harlem en
Llchzelf bewijzen dat ze nog altijdar>den hebben met hun eigen zwartej^tuur.Daardoor zetten zij het Drum-'JJpnd-huishouden danig op zijn kop.

' dlarmeer ce jongensechter weigeren
;te nemen aan aktiviteiten die ze
'■? 'blank' vinden, vindt Drummond hetlolletjes... (herh.).
lj'ss Nieuws.,:°0 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 166.fcfc).
i""» Plons. Afl.: Plons en de wilge-lftjes. (herh.).
:'0 Kung Fu. Amerikaanse serie
|Vet David Carradine, Keye Luke, Phi-
yp Ahn e.a. Af1.34: Passie van Chen
1 (Passion of Chen Vi). Caine gaat

08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 25
(herh.).

Alle programma's in stereo.
00.00 MTV-Yo!.
00.30 MTV - Funk Mix.
01.00 Club MTV.
01.30 Night Videos.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control.
12.30 MTV Playback.
13.00 MTV!
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV at the Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 VJ Kristiane Backer.
20.30 MTV Spotlight.
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.

06.00 Hallo Europa. Guten Morgen
Deutschland, informatief programma.

08.30 California Clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

09.15 Die Springfield story. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

10.00 Reich und Schön. Amerikaan-
se serie. (herh.).

10.25 Der Preis is heiss. Spelpro-
gramma.

11.00 Die zwei mit dem Dreh. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

11.45 Rapido. Muziekprogramma
voor jongeren, (herh.).

12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Bulldo-
zer-Spiel.

13.10 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.05 Kampfstern Galactica. Ameri-
kaanse SF-serie. (herh.).

14.50 Musikrevue. Schlagerprogram-
ma, (herh.).

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15 55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie.

16.50 Reich und Schön. Amerikaan-
se serie.

17.15 Der Preis ist Heiss. Spelpro-
gramma.

17.45 Tekenfilm.
18.00 Die zwei met dem Dreh. Ameri-

kaanse serie. AFL: Ein Zeppelin auf
Abwegen.

18.45 RTL-aktuell.
19.00 Action - Die Kmo Show. Film-

rubriek met Isolde Terrach en Tommi
Ohrer.

20.00 Weerbericht.
20.10 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Amerikaanse serie.
21.05 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse misdaagserie.
Afl.: Mama's Liebling. (herh.).

22.00 RTL aktuell.
22.20 'Explosiv'.
23.00 Santiago der Verdammte.

Amerikaanse western uit 1955 van
Edgar G. Ulmer, met ArthurKennedy,
Betta St. John, Eugene Iglesias.
(herh.).

01.10-01.15 Betthupferl.

SAT 1
09.00 Programma-overzicht. 09.05
SAT 1 - Teleshop. 09.30 Programma-
overzicht. 09.35 Niklaas, ein Jungeaus
Flandern. Afl.: Das erste selbstverdien-
te Geld. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Rückschlage. 10.50
Teletip Gesundheit. 11.00 SAT 1 Bliek.
11.05 Himmel, Scheich und Wolken-
bruch, Duitse komedie uit 1978van Die-
ter Böttger met Peter Wyngarde, Eddi
Arent, Mariene Charell e.a. 13.00 Tele-
börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Arme mit den
roten Haaren. Afl.: Eine aufregende
Reise. 14.30 Die Monkees. Afl.: Doe
Monkees essen Chinesisch. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05 General Hospi-
tal. Afl.: Eine neue Spur? 15.50 Teletip
Koehen. 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Kung Fu.
Afl.: Caine und der Schwindelpriester.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Sherlock Holmes und
Dr. Watson. Afl.: Ein Lehrstück für Wat-
son. 18.15 Taxi. Afl.: Louies Gelubde.
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Glücksrad.
Quiz-show. 19.30 Lotterie. Afl.: Miami.
20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Cagney &
Lacey. Afl.: Rassenprobleme. 21.25
SAT 1 Bliek. 21.30 Gefangene des
Stroms. Amerikaanse aktiefilm uit
1955. (Deel 1) Regie Henry Hathaway
met Van Johnson, Joseph Cotton, Ruth
Roman, Jack Carson, Margaret Hayes,
Bruce Bennett e.a. 23.05 SAT 1 Bliek.
23.25 Topics. 23.45 Engel, die ihre Flü-
gel verbrennen. Duitse speelfilm uit
1970 van Zbynek Brynych, met Nadja
Tiller, Werner Kreidl, JanKoester, Su-
sanne Uhlen, Ellen Umlauf, Jochen
Busse e.a. 01.20-01.30 Programma-
overzicht.

SSVC
12.30 For schools. Our world.
12.45 For school. Look, look and look'

again. Nieuwe serie.
13.05 Children's SSVC. The Raggy

Dolls.
13.20 Playbus. The Patch Stop.
13.405 Under sail. Nieuwe serie die

13.00-13.05 Nieuws'voor doven en
slechthorenden.

AVRO
15.45 Kokkerellen. Culinair program-

ma. Afl.: Kroketten.
16.05 "«AVRO's Service Salon. Fa-

miliemagazine. Presentatie: Catheri-
ne Keyl, Amanda Spoel en Tineke de
Groot.

17.40 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: An American dream. Minh staat
op het punt de mooie Mai te trouwen.
Door omstandiheden worden String-'
fellow, Caitlin en Dominic gedwongen
deze Vietnamese samenleving te be-
schermen.

18.25 ""David, de kabouter. Serie
naar het boek De Kabouter van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Af1.7.: Een
dagje thuis. (herh.).

18.55 ""Donderslag. Jeugdmagazi-
ne. Presentatie: Nada van Nie en
Mare Postelans.

20.25 (TT)Journaal.
20.29 (TT)Beppie. Serie. Afl. 10: De

kogel doorde kerk. Herbert en Maddy
besluiten uit elkaar te gaan en het
huis wordt te koop gezet.

20.55 Opsporing verzocht. De politie
vraagt medewerking bij het oplossen
van misdrijven. Presentatie: Jan
Scholtens en Will simon.

21.45 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl.: Princess and the pee. Het huwe-
lijk van Brackman loopt op de klippen
en Arnie Becker neemt de zak op
zich. i

22.30 AVRO op het Binnenhof. Poli-
tieke rubriek. Presentatie: Marijn de
Koning.

23.00 "«Ontdek jeplekje. Vanavond:
Lochem. (herh.).

23.15-23.20 Journaal.

'"fO-13.05 Nieuws voor doven en
"echthorenden.
IS*T*l Neighbours. Australische serie.~e Robinsons weten nu wat Scott
**t en iedereen staat achter hem.
* lrns moeder zorgt voor een verras-llo9-
£4 Kermis der ijdelheid. Engelse
*rie naar de gelijknamigeroman vanWilliam Makepeace Thackery. Afl. 10:
n°e het er goed van te doen zonder
"goeie doen te zijn. Becky en Raw-*n houden de schuldeisers met

van het lijf en Amelia woont nu
,^1 Georgy in Fulham.'"54 Boes. Tekefnfilmserie. Afl.: Eenj^oeiiijke moederdag.
,°5 inki en de vreemde vogel. Te-.>nfilm."12 Twee kleine hondjes. Teken-
"2o Europa 1992/3. Humoristische
ooruitblik op de eenwording van

I?7°Pa-
]?-30 Journaal.

"46 TV-werkjournaal. Presentatie:
aula Patricio en Pieter Jan Hagens.>rh.).
'1 Ovide en zijn vriendjes. Bel-

-B'sch/Canadese tekenfilmserie, Afl.:
geheugenverlies. De avonturen van
eddy Ruxpin, tekenfilmserie. Afl.:

Jjlk maar een goed om je heen.
Ij rh>-"46 Europa 1992/3. Humoristische

ooruitblik op de eenwording van&opa
IjOO Journaal.

"*1 Een klas apart. Amerikaanse
Afl.: De Russen komen!e Russen zijn er om het tegen klas2-C op te nemen. De strijd loopt an-

*rs dan dr. Samuels zich had voor-meld.
1n...

Duitsland 2
" Dagmar Berghoff en Max Schautzer in 'ARD-Wunschkon-
zert'. (Duitsland 1 -21.03 uur)

Duitsland 1
MA*,/J5 ZDF-info Arbeit und Beruf.

■°0 Tagesschau und Tagesthe-

"23 (TT)Voetbal. Halve finale om de
Bayer 04 Leverkusen -Werder Bremen; Finale Europa-

I °eker-voetbal voor bekerwinnaars.
u-JO Kennzeichen D.u'ss Persoverzicht. "l,°o Tagesschau.

"15 ARD-Sport extra. Tennis: Inter-
zonale Duitse tenniskampioen-knappen vanuit Hamburg-Rothen-
°aum. Commentaar: Volker Kott-

en Hans-Jürgen Pohmann.
k'ls Tagessschau.

"25 Remmington Steele. Serie..
£"": Der Kandidat.
I -26 Tagesschau.
|.30 Hier und Heute. Actualiteiten.'"52 Falcon Crest. Serie. Afl.: AlteIjebe.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 2000 Hamburg 2000. Video

t.g.v. 800everjaardag van Hamburg
" over de stad in het jaar2000.
21.00 Der 7. Sinn.
21.03 ""ARD-Wunschkonzert. Van-

uit de Münsterlandhal in Munster.
Presentatie: Dagmar Berghoff en
Max Schautzer. Met: Paul Anka, Jur-
gen von der Lippè, Amanda Lear e.a.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ARD-Sport extra. Tennis:

Stand van zaken van de internationa-
le Duitse tenniskampioenschappen
vanuit Hamburg-Rothenbaum.

23.20 Ein Stück Himmel. Tv-spel van
Peter Franz Wirth naar de autobio-
grafie Ein Stück Fremde van Janina
David, met Dana Vavrova, Evelyne
Ker, Jiri Halek e.a. Deel 1. (herh.).

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

Duitsland 3 SWF

België/RTBF 1

gramma gepresenteerd door Jan
Douwe Kroeske.

Nederland 2

Limburgs dagblad programma’s donderdag

" Tommy Cooper in zijn
'Mislukte goocheltrucs'. (Ne-
derland 1 - 19.56 uur)

"Rijk de Gooyer en Nadavan Nie in 'Beppie'. (Nederland 2 -
20.29 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Science topics. Natuurkunde

en maatschappij, les 10.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Wekelijks program-

ma in het Servokroatisch en het Ne-
derlands.

18.15 Vasten en de mesen van het
boek. Programma van de Ismaliti-
sche Omroep.

18.30 Van Quantumtot Quark, les 4.

19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd programma.
20.00 Journaal.
20.29 Het onbetaalbare milieu. Dis-

cussie onder leiding van Wouter van
Dieren.

21.15 Slechts anderhalf miljoen.
Programma voer de toekomstper-
spectieven van ouderen boven 65
jaar.

21.40 Uit de kunst. Wekelijkse kunst-
rubriek vanuit het Shaffy theatercafé
in Amsterdam. Presentatie: Leoni
Jansen.

22.10 Wij dulden geen tegenspraak.
Spreker: Jan Vis.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

08.10 Schooltelevisie.
09.10 Die Sendung mit der Maus.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 18. (herh.).
10.10-11.05 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Chemie, cursus

scheikunde, les 18.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
20.00 ■ Schuss im Dunkel. Engelsel

speelfilm uit 1953 van Robert Parrish
naar de roman van Geoffrey House-
hold, met Joel McCrea, Evelyn
Keyes, Roland Culver e.a.

21.24 Filmtip.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Dempsey and Makepeace. En-

gelse politieserie. Afl. 9: Das Tode-
surteil, met Michael Brandon, Glynis
Barber, Brett Forrest e.a.

22.32 Mitternachtsspitzen. Richard
Rogier und Gaste, talkshow.

23.42 Das Halbneuntheater. Optre-
dens van kleinkunstenaars en caba-
retiers.

00.12-00.17 Laatste nieuws.

08.15 Sport treiben - Fit bleiben (7).
08.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 18.
09.00-10.45 Schooltelevisie.
16.30 Informatieve series.
17.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 18.
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Die Wombles. Kinderserie. Afl.:

Die Leiter. (herh.).
18.32 Disneys Gummibarenbande.

Tekenfilmserie. Afl.: Der eiserne Rit-
ter/Toadie ganz gross.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 ■ Die Nacht der Zwölf. Duitse

speelfilm uit 1945 van Hans Schwei-
kart, met Ferdinand Marian, Mady
Rahl, Ernst Karchow e.a.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Landtag aktuell. Parlementair
magazine.

21.45 Sport unter der Lupe. Sport-
programma.

22.30 Dempsey and Makepeace. En-
gelse serie. Afl.: Die Falie.

23.20 Gala. Amusementsprogramma
rechtstreeks vanuit Baden-Baden.
Met: Grit van Juten, Peer Augustinski
e.a.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

Tandem, Franse speelfilm uit 1987 van 1
Patrice Leconte, met Jean Rochefort, i
Gerard Jugnot, Sylvie Granotier e.a. De =
lotgevallen van een koppel, Rivetot en I
Mortez die samen over Frankrijks we- =gen rijden, van de ene stad naar de an- =dere. 22.00 Cinéscope, filmmagazine. =
23.00 Laatste nieuws en weerbericht. 1
23.30-23.40 Les Chrétiens dans la vie |
sociale, politieke uitzending.

België/Télé 21
19.00Les Chrétiens dans la vie socia- I
le, politieke uitzending. 19.30 Journaal I
met simultaanvertaling in gebarentaal i
en weerbericht. 20.00 Histoire de la I
mode, Engelse documentaireserie over I
de geschiedenis van de mode van van- I
af de 20eeeuw. Afl.l: Traces du passé. I
21.00 Musique: Les origines de la mv- =sique, muzikale klankbeeldserie. Afl.3. \
21.45-22.45 Club de l'Europe, politiek |
magazine. Vandaag: het sociale Euro- =
pa. [

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Sylvie Des Trois =Ormes. 16.30 La Cuisine Des Mous- Ë
quetaires. 16.45Récréation. 17.30 Des |
chiffres et des lettres. 17.55 Brèves. =
18.00 Ciné-Club. 20.00 La Marche Du =Siècle. 22.00 Journal Télévisé. 22.30 =Météo Européene. 22.35 Apostrophes. =
23.45-01.00 Santa a la Une.

Radio 1
leder heel uur nws. 7.04 AVRO's
radiojournaal (NOS: 7.30 Nws).
9.06 Arbeidsvitaminen. 10.50 Leu-
terkoek en zandgebak. 11.06 Ar-
beidsvitaminen. 11.50 Ken je dat
gevoel? 12.06 De Burgemeester is
jarig! 12.55 Meded. voor land- en
tuinbouw. 13.09 AVRO's Radio-
journaal. 14.06Koperen Ko en Nik-
kelen Nelis. 16.06 Echo-magazine.
18.35 Man en paard. 19.03 Onder
tafel. 19.53 Column. 20.03 Voor
wie niet kijken wil. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02 Truc light.
1.02 EO's country uur. 2.02 Voor
wie niet slapen kan. 3.02 Gospel
van toen. 4.02 De ochtend-mix.
5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.11 Vandaag...don-
derdag. 8.04 Hier en nu. 8.53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Vorm ge-
ven aan rouw, een Plein publiekp-
programma. 11.30 Heer en mees-
ter. 12.40 Middagpauzedenst
13.04Hier en nu. 13.20 Skip Voogd
presenteert... 14.04 De tafel van'
vier. 15.04 NCRV Coupe soleil.'
16.04 De Familieshow. 17.04 Hol-
landse hits. 19.03 NOS Jazz plat-
form. 20.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden,
uren. 12.04 50 Pop ofeen envelop.
14.04 De nationale hitparade top
100. 18.04 Driespoor. 19.03

satelliet

radio
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HIER VINDT U JAC. HERMANS: " BRUNSSUM: Heugerstraat 1. " ELSLOO: Stationsstraat 110. " HEERLEN: Apollolaan 22 (winkelcentrum Het Loon). " HOENSBROEK: Akerstraat 282-286. " KERKRADE: Hoofdstraat 91. " SCHAESBERG: Prinsenstraat 52.

" VAALS: Sneeuwberglaan 20.

Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren Het oude
front (kastdeurtjes. werkbladen
enz.)wordt verwijderd Volgens uw
keuze maken wij de nieuwe delen
op maat. Het voordeligealternatief
vooreen nieuwe keuken.

£» I <t******\
Wij geven uw woning binnen een I
dag een nieuw aanzien

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 po«tm

Bunde 043-647833 qH
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Mag ditkind

er beter
van worden?
erre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ - OEN HAAG

TELEFOON 070-637940*

Driekeer raden hoe moeder zelf
degrootste verrassing wordt.
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Gestippelde kombinatie in Stijlvolle getailleerde dames T-shirt met schoudervullin- Modieuze doublé breasted me&- *% Fleurige japon met ge- Japon in wit met lila/rose en
zwart/wit. wit/zwart of rokset in turquoise. Met ge- gen in 2 variaties. /}/> blazer. In groen, BPM BBp voerc*e ro^ 'n mint/t>lauw/ mint, met lila cein- ■* r\r\
groen/zwart. S-XL voerde rok. f\f\ S-XL Z/Z/7' blauw, wit of zwart. /L(\ PHt^'^^^tl wyWß^pï zwart/lila bloem. Qf\ tuur. 38-46 IUV~
T-shirt Zy— 38-48 VV^ Bermuda met ceintuur. In wit 36-46 OV.- i^jjjß^^jJ^^v*»^-; 100% viscose 42-50 ÖV^

-«r- A -jr Rok 39.— 3848 39—
V Vaarom zou moeder zichzelf ook niet 'ns lekker mogen verwen- mode, waarvan zelfs het prijskaartje elegant is. Alle reden dus, om s^

nen? Met de nieuwste mode van Superconfex! Vrolijke, sportieve en stijl- 'n bezoek te brengen aan Superconfex. Wedden dat het héle gezin d^
volle dameskollekties. In fleurige dessins en mooie pasteltinten. Kwaliteits- met moederdag verrast opkijkt? i^^^

Superconfex zorgt datje goedvoor de dagkomt/^ML*? \föft\&^
KERKRADE, Einderstraat 21 (bij markt). MAASTRICHT Fr. de Veyestraat 3 (aan de Noorderbrug). ROERMOND, Wilhelminaplein 10A-11.

STEIN, Mauritsweg 134. WEERT, Stationsstraat 17-19 (bij de Hema).
U BENT VAN HARTE WELKOM: MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00 UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00 TOT 18.00 UUR. M.U.V. KERKRADE EN WEERT VAN 9.00 TOT 18.00 UUR. OP DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR. TELEFONISCHE KLANTENSERVICE: 04490-38'
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ZATERDAG 13 MEI:

De honderdvijftigjarige
Nederlandse Spoorwe-
gen zijn gestart met een
'opwarmcampagne' die
zal doorlopen tot aan het
zomerevenement 'Trei-
nen door de Tijd' (22 junt
tot en met 6 augustus iij
de Jaarbeurs in Utrecht).'
De NS grijpen hun verSJ
jaardag aan om zich zelf
uitgebreid voor het voet>
licht te brengen.

Een NS jubileum-magazine*
wordt in een oplage van 2,2
miljoen exemplaren gratis 'verspreid (verkrijgbaar bij
kantoren van de Rabobar£kJ|
de Grenswissel- en AN\TOW
kantoren). Het magazine lu
tevens de start in van het 1;
delijke treinletterspel dat :
ven weken duren zal. Spellei-
der is Ron Brandsteder, die ]
elke week in een tv-reclame-*
spot en in dagbladadverten-
ties een nieuw NS- onderwerp*
zal aankaarten. Wekelijks zijn
150 prijzen te winnen, waar-
onder steeds een treinreis
door Thailand en de Ver-
enigde Staten.

Luchtreizigers krijgen de komende zomer op Schiphol op-
nieuw te maken met ernstige vertragingen. De luchtver-
keersleiding in Europa kan de toenemende groei van het
luchtverkeer niet meer de baas. Dit leidt tot oponthoud in
de lucht en op de grond. Aan defilevorming in de luchtvalt
in de eerste jaren niet ofnauwelijks iets te doen. De luch-
treiziger rest voorlopig niets anders dan vertragingen op de
koop toe te nemen.

om daadwerkelijkvliegtuigen af
te handelen. Maar de ontwikke-
ling van nieuwe apparatuur
duurt zon zeven tot tien jaren.
Door politieke onwil is dit proces
van vernieuwing in Nederland
een paar jaren stilgezet. Daarmee
zijn wij anno 1989 opnieuw terug
bij af.

met alle ergernis en ongemak
voor de passagier vandien.

Volgens deskundigen van de
Luchtverkeersbeveiliging (LVB)
op Schiphol zal het aantal vertra-
gingen deze zomer minstens zo
groot en langdurig zijn als dat
van vorig jaar. Het jaaroverzicht
van Schiphol meldt dat in 1988
slechts 67,2 procent van de aan-
komende en 62,4 procent van de
vertrekkende vluchten op tijd
was. Ruim dertien procent van
alle vluchten kreeg in 1988 met
vertragingen te maken van lan-
ger dan een half uur. Voor dit
jaarrekent men in Europa op een
groei van het luchtverkeer met
negen procent. Dit betekent dat
vertragingen zullen toenemen,

MAASTRICHT: Lange kazemat-
tenwandeling (circa 3 uur). Kos-
ten 7,50 gulden p.p. Reserveren:
VVV, Kleine Staat 1. Telefoon:
043-252121.
Expositie werken JoséLips-Bes-
selink in restaurant De Galerie
(O-L.Vrouweplein).
Expositie werken uit oude Maas-
trichtse school in Kunsthandel
"ob van Rijn van 12.00-18.00 uur.
HEERLEN: Postzegel- en mun-
tenbeurs in Volkshuis Passart
van 13.30-16.30 uur.
BRUNSSUM: Rommelmarkt in
Unitas gebouw vanaf 10.00 uur.MECHELEN: Bezichtiging,
rondleiding De Commandeurs-
molen (Hoofdstraat) van 9.30-
-17.00 uur.
VALKENBURG: Aquarellenex-
positie Lou Heynens in Casino
Valkenburg.
Expositie schilderijen van de
hand van Sim Visser in Hotel
Jümmers.

BROEKHUIZEN: Aspergefees-
ten.

BORN: Expositie houtsnywerk
Paul Lamers en olieverfschilde-
ïjjen Dim Moerman in HotelBom.
GELEEN: Jazz in Geleen in de
straten van het centrum.

THORN: Cultureel Zomerevene-
Jttent in en rondom De Grote
Hegge.
PEY-ECHT: Overdekte markt
bij Pink Pey van 10.00-17.00 uur.
HASSELT (B): Kinderpret'B9 in
de Grenslandhallen.
MAASEIK (B): Sjacher-, rom-
mel- en antiekmarkt van 8.00--20.00 uur op en rond het Markt-
plein.

Open dag
NJHC

Capaciteit
De vertragingen zijn, volgens A.
Hendriks, hoofd van Operatione-
le Dienst LVB, voor een groot
deel te wijtenaan capaciteitspro-
blemen bij de luchtverkeerslei-
dingen in de Europese landen.
Op Schiphol bijvoorbeeld kampt
de LVB met een personeelste-
kort terwijl de capaciteit van de
computers beperkt is. De schuld
hiervan schuift hij in de schoe-
nen van de TweedeKamer die al
jarenlang de efficiënte afhande-
ling van vliegtuigen door de
LVB frusteert. Verkeersleiders
dienen over moderne apparatuur
te beschikken. Hendriks: „De
helft van hun tijd besteden ver-
keersleiders nu aan het overleg-
gen met collega's in binnen- en
buitenland. Dit ten behoeve van
de coördinatie. Hoe meer je dit
communicatieproces automati-
seert, des te meer tijd overblijft

Eurocontrol
Hendriks doelde hiermee op de
perikelen rond het vluchtlei-
dingscentrum Eurocontrol in
Beek dat een groot deel van de
taken van de LVB op Schiphol
wil overnemen. Daarom vond tot
voor kort een meerderheid van
de Tweede Kamer het niet nodig
om in nieuwe apparatuur op
Schiphol te investeren. Nu Euro-
control opnieuw een deel van de
taken van Schiphol over mag ne-
men, heeft men bij wijze van
compromis ingestemd met nieu-
we investeringen. Maar het zal
tot diep in de jaren'9o duren al-
vorens die daadwerkelijk effect
sorteren. Ondertussen stapelen
de problemen zich in en boven
Europa op. Bijna nergens zijn
het afgelopen jaar grote investe-
ringen gedaan in personeel of ap-
paratuur. De LVB is pessimis-
tisch gestemd. De passagiers
moeten in toenemende mate re-
kening houden met lange wacht-
tijden, zowel op Schiphol als in
het buitenland.

Grubbenvorst viert
het

’witte

goud’
" Asperges en wijn: delicatesse

" Fietsen langs molens. Thema van een dag vol recreatie
ELSLOO: IVN (afd. Elsloo) -°chtendwandeling/vogelexcur-
sie in Elsloose bos. Vertrek 7.30
Uur vanaf ingang Botanische
Tuin in Kasteelpark.
SLENAKEN: IVN (afd. Geleen) -■Ttiddagwandeling door het
pulpdal. Vertrek 14.30 uur bij de
kerk Slenaken.
MAASTRICHT: IVN (afd. Maas-
tricht) - middagwandeling langs
de Maas. Vertrek 14.00 uur vanaf
het Maaspaviljoen.
MEERSSEN: IVN (afd. Meers-
sen) - fietstocht. Vertrek 14.00
Uur vanaf NS-station Meerssen.NUTH: IVN (afd. Nuth) - mid-
dagwandeling naar Zweiberg-
/Mechelen. Vertrek 13.30 uur
vanaf de Markt in Nuth.DIETEREN: IVN (afd. Spau-
Oeek) - middagwandeling door
Natuurreservaat De Doort in
Echt. Vertrek 14.30 uur bij de
kerk Dicteren.
ULESTRATEN: IVN (afd. Ule-
straten) - dagwandeling in de
Eifel, omgeving Mützenich/Kal-
terherberg. Vertrek 8.30 uur by
de kerk Ulestraten.
KLIMMEN: Koningsvogelschie-
ten schutterij St. Sebastianus op
terrein Schutteheiweg.
MECHELEN: Bezichtiging,
rondleiding De Commandeurs-
liolen (Hoofdstraat) van 9.30
Uur-17.00 uur.
VALKENBURG: Aquarellenex-
positie Lou Heynens in Casino
Valkenburg.
Expositie schilderijen van Sim
Visser in Hotel Tummers.
Poppenbeurs in Centrum Cocar-
de van 10.30-17.00 uur.
«OUTHEM-ST.GERLACH:Zwarte markt op het sportcom-
plex van 10.00-18.00 uur.BORN: Expositie houtsnijwerk
Paul Lamers en olieverfschilde-
rijen Dim Moerman in HotelBom.
GELEEN: Jazz in Geleen in
Burg. Damenpark van 11.00-JB.OO uur.
BROEKHUIZEN: Aspergefees-
ten.
THORN: Cultureel Zomerevene-
rnent in en rondom De Grote
Hegge.
MHEER: Luikse Markt in en
rond de fruithallen van 10.00-
-18.00 uur.HASSELT (B): Kinderpret'B9 inde Grenslandhallen.
MAASEIK (B): Sjacher-, rom-
mel- en antiekmarkt van 8.00--20.00 uur op en rond het Markt-
plein.

ZONDAG 14 MEI:

Dit jaar viert de Neder-
landse Jeugdherberg Cen-
trale NJHC haar zestigste
verjaardag. Een van de ju-
bileum-activiteiten is een
open dag die zaterdag 13
mei plaats heeft. Alle 44
NJHC-herbergen openen
dan hun deuren en bieden
geïnteresseerden van
11.00-16.00 gelegenheid
kennis te maken met de
NJHC, Veel jeugdherber-
gen bieden een program-
ma. Zoals onder meer wa-
terfietsen in Bergen/WelL
Voor meer inlichtingen;
NJHC 020-5513133.

Tot 1 augustus maakt ieder-
een in het land kans op een
gratis ballonvaart. Om mee te
dingen dient een puzzel, ver-
schijnend in regionale dagbla-
den en huis-aan-huisbladen,
te worden opgelost. Ongeveer
150 goede inzendingen wor-
den beloond met een ballon-
vaart.

Ballouraurl

Landelijke Fiets- en Molendag
Ontspannen recreëren op en bij de mooiste plekjes in Nederland

Jaarbeurs
De NS verwachten tot begin
augustus 600.000 bezoekers in
de Utrechtse Jaarbeurs, waar
oud en hypermodern spoor-
materieel, waaronder de Fran-»
se TGV, te zien is. Het jubi-
leumprogramma kost de
Spoorwegen zeventien mil-
joen gulden, afgezien nog van
een grootscheepse adverten-
tiecampagne. „Maar de ver-
wachting is dat het ons meer
oplevert dan het kost", aldus
NS-marketing-directeur Por-
theine.

gestart vanaf Welterhof aan de
J.F. Kennedylaan, drie routes
(22, 32 en 50 km) zijn uitgezet. In
SITTARD is het startbureau
voor een route over 32 km gele-
gen in het VW-kantoor (Wilhel-
minastraat). In BEEK eveneens
in het VW-kantoor (Markt). In
STEIN bij de hoofdingang van
het Steinerbos, in MAAS-
TRICHT Sportel De Dousberg.
Info: bij VVV- en ANWB-kanto-
ren. Daar zijn vooraf ook route-
beschrijvingen verkrijgbaar.

kader van de Landelijke Fiets-
dag een twaalftal startplaatsen
(9.30-13.00 uur) ingericht. In
ROERMOND bijvoorbeeld or-
beeld in het VW-kantoor aan de
Markt. De route voert onder
meer over bosrijke wegen in de
Roerstreek. In de route zijn de
Gitstappermolen(Vlodrop) en de
Windmolen (St. Odiliënberg) op-
genomen. In MELICK-HER-
KENBOSCH is een startplaats
gelegen bij het recreatiepark El-
fenmeer. In HEERLEN wordt

deANWB, in nauwe samen-
werking met VW, Tros en
Vereniging De Hollandsche
Molen. Op 222 startplaatsen
heeft de recreant keuze uit
148 routes, in lengte varië-
rend tussen 30 en 50 km, uit-
gezet langs de mooiste plek-
jes in Nederland. Met de
aanschaf van een routebe-
schrijving (bij elke start-
plaats a raison van 3 gulden)
maken de deelnemers kans
op prijzen. Per provincie
wordt een fiets en per route
een verrekijker uitgeloofd.

Zaterdag 13 mei. Landelijke
Fiets- en Molendag. Op-
nieuw georganiseerd door

Naast het ontspannen recreëren
voor de fietser neeft de Fietsdag
nog een tweede doel. Een deel
van de opbrengst wordt traditio-
neel besteed aan een goed doel:
ditmaal het project Akkerdijk,
een waterrijke streek tussen Rot-
terdam en Delft die door de Vo-
gelbescherming wordt ingericht
als beschermd natuurgebied. De
bijdrage uit de Fietsdag kan on-
der meer gebruikt worden voor
het bouwen van een observatie-
post die uitziet op een reigerko-
lonie, voor de inrichting van een
educatief centrum en voor de
aanleg van bruggen om het ge-
bied voor wandelaars te ontslui-
ten. Het televisieduo Jaap Jong-
bloed en Astrid Joostenzal zater-
dag via spots op radio en televi-
sie ruime aandacht aandacht aan
de Fiets- en Molendag schenken.

" De kok kookte niet maar sprak (behartenswaardige woorden). Paul Stevens, Hubrecht
Duijker, Johannes van Dam en Erik Sauter (v.1.n.r.) luisteren naar Toine Hermsen.

Het merendeel van het totale
aantal water- en windmolens in
Nederland (ongeveer duizend)
zyn zaterdag en/ofin bedrijfen te
bezichtigen.
In Limburg zijn zaterdag in het

Grubbenvorst, aspergedorp bij uitstek, pakt zondag 14 mei uit meteen aspergefeest. Alles zal dan bij de hand zijn om de vele bezoekers
alle facetten van de aspergecultuur te demonstreren. En uiteraard zal
er volop gelegenheid zijn om het 'witte goud' te proeven.
Om 11.30uur openen burgemeester Vennaat(toespraak) en schutterij
St. Jan (vlaggen hijsen en kamerschoten) het feest dat onder meer
deze bestanddelen kent:

" huifkartochten langs aspergevelden;

" demonstraties sorteren en schillen asperges op en bij het Pastoor
Vullinghsplein;

" veiling asperges waarop bezoekers zelf hun verse asperges via de
veilingklok kunnen kopen;

" finale nationale asperge schil-kampioenschappen;

" braderie met standwerkers en ambachtslieden;

" doorlopend muzikaal programma.

MAANDAG 15 MEI:
MAASTRICHT: Literaire wan-deling aan de hand van teksten
eet. van in Maastricht geborenen/of werkende schrijvers (Hen-
ric van Veldeke, Robert Franqui-

Edmond Jaspereet.) Vertrek
t0.30 uur vanaf Het Dinghuis'Kleine Staat 1), vooraf inleiding
jp Ontvangstzaal Het Dinghuis..
Kosten 7,50 p.p. Reserveren:
VVV; telefoon: 043-252121.
UNNE: Luikse Markt van 10.00--18.00 uur. Toegang 2,50 gulden;kinderen tot 12 jaar gratis.
AMSTENRADE: Luikse markt
°P en rond het kennisplein vantO.OO-18.00 uur.

ten", riep Duijker (opnieuw
terecht) uit. En, zou ik er aan
willen toevoegen, ook de mai-
lings die in dit kader circule-
ren. Voorbeeld. Een dezer da^
gen ontving ik een memo van ,
het Onderwijsgemeenschap^
Kort Middelbaar Beroepsi
derwijs Maastricht (!) betref-\\fende een wijnexcursie in de .
Elzas. Er was onder mt-
sprake van 'Pinot Noire ei*
Gewurtztraumer' (???). ComlL
mentaar overbodig. Tijden&K
de ganimeerde discussie blé-lK
ven zogenaamde huiswijni
naar mijn gevoel, een beetje " >de hoek staan. Al vroeg Dn
ker zich wel af „waarom de*
huiswijnen meestal niet op de
kaart staan?". Huiswijnen in
een restaurant dienen, naar 'mijn gevoel, een gepronon-, 'ceerde plaats in te nemen. Ze
moéten het visitekaartje rato
het spijshuis vormen, vertrou-
wen inboezemen, eerlijk en
goedzijn. Huiswijn is alspure
vriendschap. Men rotzooit er
niet mee. Een restaurant mei
een dure wijnkaart maar met
een slobberwijn als 'vin du
patrpn' doet het verkeerd en
bouwt een negatief imago op.

Toegegeven, de wijnkaart is
voornamelijk produkt- in
plaats van marktgericht en
wordt al geruime tijd kenne-
lijk 'opgebouwd' onder het
motto: hoe meer hoe beter. Er
zijnrestaurateurs dievan me-
ning zijn dat vooral de hoe-
veelheid dure wijnen (meer
dan honderd gulden per fles)
op de kaart de standing van
hun bedrijf ten goede komt.
Een misvatting, gegroeid uit
misplaatst snobisme en tevens
onbekendheid met de rol die
wijn van oudsher bij gerech-
ten spelen moet. En per slot
van rekening heeft bij de sa-
menstelling van wijnkaarten
in het algemeen de wijnhan-
delaar een beduidend grotere
inbreng dan de kok/restaura-
teur zélf die feitelijk bij zijn
gerechten enkel en alleen
maar passende wijnen aan
zijn gasten offreren wil maar,
om welke reden dan ook,
meent dat hij er 'de tijd niet
voor heeft. Duijker propa-
geert een kleine, eenvoudige
wijnkaart die net als de spijs-
kaart enkele malen per jaar
wisselt. Seizoensgebonden, als
u wilt. „Heel wat wijnkaarten
barsten bovendien van defou-

(ADVERTENTIE)

/KaSn**' I / ,»f* i*/| I TEL.NR. 045 719063

,»&*>»***' X V^T X y X X^ HOTELS INTERNATIONAL^

Men preekte begin deze week
in het Valkenburgse, op het
vlak van tafelen, de ongekun-
steldheid. Vijf mannen die,
ieder in hun eigen specialiteit,
dagelijks de toevoerwegen
naar de gastronomie bewan-
delen, onderhielden een groot
gehoor van spijzenbereiders,
restaurateurs, gastvrouwen
en -heren over de huidige si-
tuatie in de Nederlandse hore-
ca. En legden vóóral het ac-
cent op tal van zaken dievoor
verandering (verbetering)
vatbaar zijn. Dat quintet:
wijnschrijver HUBRECHT
DUIJKER, culinair chroni-
queur JOHANNES VAN
DAM, wijnhandelaar ERIK
SAUTER, chefkok TOINE
HERMSEN en restaurateur
PAUL STEVENS. Moe mooi
kan de pure eenvoud zijn als
men als kok de producten
maar respecteert", liet Toine
Hermsen zich ontvallen en
zijn woorden klonken als een
hartekreet. Toine laat het, zo-
alsbekend, op dit vlak niet bij
verbale expressie alléén maar
brengt als spijzenbereider da-
gelijks de eenvoud (zijn mees-
terschap dus) in praktijk.
Eenvoud is en blijft nu een-
maal het kenmerk van het wa-
re Die 'simpelheid' zoekt
Hubrecht Duijker onder meer
ook op de in derestaurants in
Nederland gangbare wijn-
kaarten. Vaak tevergeefs ech-
ter. En dat stoort hem terecht.

korte toer

(ADVERTENTIE)

_JB^mmmmm\ËL

veprassende
voorjaarsmode

onze merken:
mellca - bugatti - baumler - rtew man

megregor - ponoöslto's "sttjdio mitano

1 Houvnd»r»tra»lilThy^w»ngbfoek |

tijdje vrij
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Schiphol maakt zich op voor hete zomer

Vertragingen aan
orde van de dag

DONDERDAG 11 MEI:
GELEEN: IVN (afd. Geleen) -
avondwandeling. Vertrek 19.00
Uur vanaf parkeerplaats Glaner-
brook (Kummenaedestraat).
MAASTRICHT: St. Servaas
Jaarmarktvan 13.00-21.00 uur.

NS pakken
uit met

veel prijzen

Jarige Spoorwegen

Limburgs dagblad

hapje her slokje der
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Uw slijter heeft nu een
goedereden om u 'ns
extra te verwennen.^
U hebt 't vast wel gelezen: alle AlbQftO _ *jÊtx!sm\*
en BartyShop filialen worden vanaf JÊWfb? É^SSVfIBS10 mei a.s. allemaal Gall & Gall slijters. (Ëot-W I Dujardin
En dat wordt groots gevierd. Bij de nieuwe m vieux j
èn bij de bestaande Gall & Gall slijters. Veuve Amiot \ f met gratis nt
Met allerlei aanbiedingen die er met gratis \ f miniatuur
mogen wezen. .^fi&>\ champagne glas ' Dujardin Goud
Kado voor elke klant: een »PC) J^iL^- '"' V!^^-flesje rode ofwitte wijn M fc^ Q^ \s\ Q^
van 25 cl. naar keuze. M WWt I*-S*^s -) _ lOi/ J

Mt^mmm. jjffcJ *
méÊÈ^f JÊWw^^m Coebergh Pastis KÈlkf

il./D a~O **\*ID*JS D . j

#mimatuur IftT^il aansteker. mju^yjr 1 liter HlP***® Hl felfal

"I*l f\ET I O A C\^ fK «VU *\^^^é

CG ALL (\i G A LD j^ss*^
*Uitgezonderd de wijnen welke in de aanbieding zijn. J**m***^m*i^^ Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 13 mei, zolang de voorraad strekt.

Il J
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Zaterdag 13 mei zondag 14 mei

vanaf 14.00 uur vanaf 11.00 uur

JAZZIN' GELEEN '89
Voor de elfde keer Geleerts bruisende jazzfestival. U kunt

genieten van prettig gestoorde muzikanten tijdens de
streetparade, in uitpuilende tot jazzcafés omgetoverde

etablissementen tijdens de kroegentocht en ten slottein het

C
atbjd weer sfeervolle Burgemeester Damenpark.

Zaterdag 13 mei vanaf 14.00 uur in het centrum:
„The Geieen Open" - streetparadecompetition

I"\V
Hfl af*» \^T *^V

Vanaf 21.00 uur in het centrum
JAZZKROEGENTOCHT

Kroegverdeling:
café de Bizzibie, Markt
hotei Corner House, Markt
café 't Vlaegeike, Markt
café Maximiiiaan, Markt
café de Doufpot, Markt
café 't Luifeltje, Markt
café de BJaosbalg, Markt
café Neerlandia, Markt
café 't Bikske, Nieuwe Markt
café de Hanenhof, Groenstraat
café Stad Geiaen

U weet niet waarheen ...
Kom naar gastvrij Geleen!

JAZZIN' GELEEN '89

Casino Horn
voor het op. 19 mei te heropenen casino vragen wij met spoed:

★ charmante leerling-croupier m/v
★ personeel voor de bediening m/v
leeftijd 18 t'm 25 jaar

Geïnteresseerden gelieven telefonisch kontakt op te nemen met
dhr. Prins dagelijks tussen 11.00-13.00 uur.
Tel. 045-453245. mm
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ï JJ 1twarmingsbedrijf Hajnadi B.V.
Langheckweg 13
6468 EL Kerkrade
045-451200

Wij vragen voor ons bedrijf een

itHEF
"ERVICEDIENST

is in de regio Kerkrade en in het bezitB^n een rijbewijs BE.

■ fiisen die wij stellen aan de juiste persoon:
Buiding klimaatbeheersing en ervaring in het
■Wagewerk cv. 186421

I Trekking Tolhoes-loterij
1

6 opbrengst is bestemd voor de Stichting
'oiinstuiven voor Gehandicapte Jongeren in
"burg).

! hoofdprijs en de prijzen 1 t/m 30 betreffen
'*en. De overige prijzen betreffen

"Ui UrKI Jol tweeweekse vliegreis
ar Florida, lotnr. 37689.
'is lotnr Prijs lotnr. Prijs lotnr. Prijs lotnr.
1 45793 31 29775 16 44042 46 411302 34868 32 22525 17 12577 47 889
3 19107 33 15608 18 29331 48 43030
4 38163 34 6667 19 17117 49 42322
5 23055 35 14368 20 28404 50 11674
6 14630 36 13255 21 22330 51 39766

" 20778 37 41416 22 12473 52 4965
1 5188 38 9874 23 8822 53 29555

9 18696 39 23012 24 42243 54 43233
D 1682 40 44705 25 14300 55 4251
1 23861 41 48294 26 6022 56 28125
2 31551 42 48625 27 2337 57 24889
3 37075 43 1377 28 10306
4 21412 44 14242 29 30996
5 15254 45 21001 30 38392
jonnen prijzen kunnen worden afgehaald in café*hoes, Dorpsstraat 2 te Maastricht; telefonisch be-daar onder nr. 043-613035.

van de loterij werd op 3 mei 1989 gedaan
y< notaris C.H.M. Schenk, Einsteinstraat 6 te Heer-

Wij vragen voor spoedige indiensttreding,per verdere versterking van onze afdeling
repro, een ervaren

Vlakdrukmonteur/Kopiïst
>riicro-/macromontage
Gezien de kwaliteit en levertijden, die onze
Produkten kenmerken, zijn enthousiasme,
Accuratesse en dynamische eigenschappen,
Sollicitatievoorwaarden.
C>e honorering hiervoor is goed te noemen.

Sollicitaties schriftelijkof telefonisch aan

Drukkerij Rosbeek BV
postbus 22102, 6360AC Nuth
'ndustriestraat 6, 6361 HDNuth
Telefoon 045-24 35 35

WINNENDE
STAATSLOTEN

ie TREKKING
MEI '89.

793eStaatsloterij, le trekking 10mei 1989.

n deze trekking ruim 446.000 prijzen samen ’8000.000,-.

20 prijzen van ’ 25.000- op alle lotnummers 082764
20 prijzen van ’ 5.000,- op alle lotnummers 023225

200 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 6356
2.000 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 607
2-000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 419
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 00820.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 18

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 3000.000 prijzen van ’ 15- op alle eindcijfers 2*°0.000 prijzen van ’ 10- op alle eindcijfers 1

Zetfouten voorbehouden.

£e tweede trekking vindt, in verband met tweedePinksterdag, plaats op 16 mei en wordt alléén in
de dagbladenbekendgemaakt.- GEEN MOOIER LOT

DAN 'N STAATSLOT.

I L
DE TOYOTA-DEALER HEEFT LUISTERRIJKE VOORDELEN.[ïDE TOYOTA SUPERRAÖI
LLli UIHLLI\Hi\ lILHI O I LiaLU.L ■ — H

Wie nu zn oor te luister legt bij de I CTADI CT 1 fl T\lToyota-dealer hoort van allekanten dekostelijke oIAKLtI UL

records breken met topinruilprijzen, maar de Üm[ Ha u te beginnen bij de Starlet. Dus ontzettend
ongelooflijkste toegift die de Toyota-dealers l^llS^^^^ "--——. «s^ & veel autovoor zn prijs. Ook leverbaar als Starlet
voor u in petto hebben is bij een groot aantal Ji|jHfl|^flfl| +\ JgJm XL. Tijdelijk met gratis hifi stereoset.
auto's een gratis hifi stereoset (kost kompleet m\m\\*PÊS*% Wj STARLET 1.0 DL (3 DEURS, 4 BAK)

* GRATIS TOYOTA HIFI STEREO I OnDM IA U ATPUDAPI/ 10 VI #^^»| ■■■ Él iq
SET 882 NP INCL. MONTAGE | UUKULLH nMlünPHürV 1.0 AL LT^^ p^^^3^
(kost kompleet f 795,50) Als het allemaal iets ruimer moet zijn is deCorolla Hatchback ï^^m|| HËÈÉfiL 'T& !*^^^^

Ï^SSSiï?^ -^_ .^— [CARINA II LIFTBACK I.6XLTWIN CAM 16
ingetogen houdt de Camry ziin enorme tech- ~*ÊÊÊ W jÉÈP^^-~*Ê rw u r> f u, , , , , , j&r ,<,?xMmË*\wmmlm\ lm Dat is hem. Representatie! en tochnische power beheerst onderkontrole. De Camry JU f Jl^^i m\ -" r , . ~ , ,
c u WmyWÊ _-Lj- I»s~*%- 2tö-fc sportief van uitvoering. Met royale ruimte voor. "*^^^SB ufu J^ ■ ■>

relaties, familie en bagage. Bumpers inkleur

■ r" - ■ (fßi JËt \ \ca ' » van carrosserie en aërodynamische wielplaten.
ij.., Mkl i^BSHE WPw^li iiiiiiiiiime tMwMBWII _K____nl Optimale prestaties door de Toyota multi-klep-

In allehier genoemde modellen krijgt u tijdelijk !*te"«P"«2ö*«öiltf __r \S ► u" i v_*
_ n j. " j_P!S!!^_V pentechmek. Kortom alles vindt u in deze

een uiterst luxueus gratis pakket: ||y___ SMMMMiHMH3iH B ,'M , , ~., .... .. W §■ Kr/ Q '■* betrouwbare, oerdegelijke, altijd presterende

im iiii i"■"■"■iui.riTwwiïïiii■ 11 *m*^^m&t&i&&&^ ** ih. ' r

_
WSr "

__H_g____ u_'''HBHB^BB fflffnnHirl|Bftfft(_ffflW|w?ff_^ "v''^^^^^fflßß3&» :■: '-J^^fy'"""''. *^^*" ;.'"■^^""""""^s_iS__»^_^_(____HKv £sr>' '1 HF^fi'^''^*^ - '-:^___D_-'^'^^i^jj_____| R/ BBL * * "^^L^F

"^ ** —' i^—'^ » y^^?

IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL. 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN W^m^FmWWIWm*w'^^m\
....lloDlrfTiïtiiOllL MAXIMUM VAN IQO-000 KM. BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE -AFII§\ /§J V'l JAREN BETER"*^^ FABRIEK - GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. B^H^Hj^^^HbAh *

HEYTHUYSEN-AUTOBEDRIJFGIELEN-AARTS B.V. - Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728.OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Provincialeweg Zuid 91 -
Tel. 04492-1814 " POSTERHOLT - AUTOBEDRIJF JAN BAKKES B.V. -Roermondseweg 16A - Tel. 04742-2444. LANDGRAAF -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -
Baanstraat 129-Tel. 045-318888 " SCHIN OP GEUL - 'GARAGE WIERTZ - Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258" SITTARD -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V -
Rijksweg Zuid 212 -Tel. 04490-21000. SUSTEREN - 'AUTOM.BEDRIJFSWENTIBOLD B.V. -Rijksweg Noord 54 -Tel. 04499-3300. ULESTRATEN -AUTOM.BEDRIJF
LOUIS PETIT B.V - Langs de Gewannen 8 -Tel. 043-642703.
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I^^De collectie met j Ag**As collectie met j <W>A*2 PvrTDe coUectie met \ <ttfff»fih» \ mw *WLiS gevoel en verstand . »De fameuze snit OJS gevoel enverstand . »Defameuze snit Liß gevoel en verstand i, ■ De fameuze snit I H -^^■■^ P
T-shirt jurkvan mooi katoen . Katoenen poplin poloshirt met Overhemdblouse metbatik-look Zwart-wit blousonshirt in Kunstig in patchworkstijl bedrukte Linnen-look kolbert met ruitdessin.
in stralende zomerkleuren. vogelborduur opknooppas. 35.- visprint. Katoen. S-M-L 35.- poplinkwaliteit van polyester/ blouse. Viscose/katoen. M-L 29-- Polyester/katoen. 110.-
S-M-L 29-- Katoenen bandplooibroek met Batik-look visprint broek met katoen. 45.- Bijpassende wijde doorknooprok Katoenen fantasieshirt met borduur
L'ni voile sjaal. 12.- crêpe-effekt Inclusief riem. 59.- elastische achterband.Katoen. Katoenen broek in sportief met halfelastische band. Viscose/ embleem en korte mouw. 49.-

S-M-L39.- bandplooimodel. Met riem. 69«- katoen. S-M-L35.- Perfect zittende bandplooibroek van C&^UtOcA\Hftftclc£iCC\fkatoen. Inclusiefriem. 89-- wucvtyxr
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