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Goede morgen
VAN DE HOOFDREDACTEUR

I Lubbers heeft voor hetI hap van Hoofdredacteu-Bbes/i.s-i niet gemilimeterd over
if cijferduel tussen hem en
WPA-voorman Den Uyl. Hij gaf
WPf college in de tqekomst dan in
WÊVerledeu. Hij rond dat het te
B*ie/ verdelen run arbeid in

van grote werkloosheidWPnieer om creativiteit vraagt.
frdoor de verdeelsleutel in
*r geval beter wordt. Hij vond

1 du! in de huidige samenle-
"9 er niet alleen sprake is van
Tol tussen overheid en burger.

*"" komt ook een grote mate

* initiatief vanuit de bevol-
'9 uci 11 te pas. Hij deeldeniet de
wrustheid rau dr W. Duisen-'9. de president van de Neder-
WSche Bank. die vindt dal het
mieidstekort ondanks ombui-gen te weinig krimpt. De CDA-
Wekker wil 111 feite voor de di-*'e toekomst het zware snoei-
's''rn/ de bezuinigingen eerder

voor het tuiuschaartje.
"evenwicht dient uit de groei
Wbmen en niet uit het verder
Wringen met als oogmerk een
WQdringing - uiteindelijk - van
Bekort 10l 5 ])roceut. een maat-'■/". die altijd is aangehangen
*r de voorganger van Duiseu-
''Ö als president van de Neder-Bsc/ie Bank. dr Jelle Zijlstra.
miers acht liet een van de meest

ike beleidsgegevens voor
nst om de werkloosheid te

Kinderen mede door vraag en
J"b..d via scholing en herscho-

er op elkaar af te stem-
7*>- Dat geldt dan niet alleen
f>r de mensen die werk zoeken
Püi' ook voor de werkenden. Hel
fA heeft met veel zware muiis-
Wposteu de kar behoorlijk mede
Wrokken vond de premier, die
Wpt op de voortzetting van deu
rdige coalitie als efficiënt poli-
Pc instrument om de Nederland-
Vamenleving voldoende draag-
pfc voor de toekomst te geven.
Wfde Morgen, zuinig met bezui-
Wiugcn. dat is I ue pa-

Het weer
pnvankelijk nog veel bewol-
l"»g en mogelijk enige regen,
'for droog en zonnig met

van
'°nd 18 graden. Zwakke tot
?atige noordenwind."°nderdag t/m zaterdag: toe-

vriendelijker en war-mer.
4VANDAAG:
'"11 op: 06.12 onder: 21.02
Jjaanop: 03.41 onder: 10.51
J'ORGEN'°<iop: 06.10 onder: 21.04
""aanop: 04.12 onder: 12.16

Deur
De Zwolse politie
heeft een 32-jarige
man uit Genemui-
den, die eerste in
Zwolle woonde,
ingesloten wegens
openlijke geweld-
pleging. De man
bracht de onvrede.. over zijn sociale

J'tkering tot uitdrukking
JOor met zijn vrachtauto de
Oordeur van het gemeente-

JJ^is van Genemuiden te ram-
?on. Omdat hij ook ontevre-?en was over de Gemeentelij-

? Sociale Dienst in Zwolle
s'ttg hij vervolgens naar deze
'ad waar hij probeerde de
Oordeur van de dienst op de-
lfde manier onder handen te
Jften. Dit mislukte. Met een
J;'ank sloeg hij vervolgens vijf
''iten in. En dat deed voor dep°litie de deur dicht.___

Lintjesregen:
tweemaal Sjeng

MAASTRICHT/
EYGELSHOVEN - Twee
Limburgers, allebei met de zeer
Limburgse voornaam Sjeng,
kregen gisteren een koninklijke
onderscheiding ter gelegenheid
van Koninginnedag. Maar het
waren wel onderscheidingen van
zeer uiteenlopende aard. In Den
Haag werd commissaris der
koningin in Limburg dr. J.
Kremers benoemd tot
Commandeur in de Orde van
Oranje Nassau. In Eygelshoven
werd Sjeng Straetemans, een
man die oud papier ophaalt voor
de harmonie, aan huis door
burgemeester mr. J. Smeets
geëerd met de bronzen medaille
in de Orde van Oranje Nassau.
Dr. Sjeng Kremers hield gisteren
uitgebreid receptie in het nieuwe
Provinciehuis, een gebeurtenis
die uiteraard betaald zal worden-van de rekening 'representatie'
van het provinciaal bestuur.
Sjeng Straetemans uit

Eygelshoven vierde zijn
onderscheiding met een
eenvoudig glas bier voor
iedereen die hem kwam
feliciteren. Uiteraard ging dat van
het huishoudgeld af.

Eygelshovense Sjeng deelde in
de lintjesregen vanwege zijn
verdiensten voor eerst harmonie
St. Michael uit Thorn (van 1920
tot 1931) en vervolgens voor
harmonie St. Cecilia uit
Eygelshoven (van 1931 tot
heden).
Dr. Sjeng Kremers was in zijn
jonge jaren ook muzikant van de
fanfare in Nieuwenhagen. Maar
zijn hoge onderscheiding kreeg
hij vanwege zijn verdiensten
voor Limburg en het werk dat hij
verricht in de talrijke
organisatties waarin hij zitting
heeft.
(Voor namen en foto's
van gedecoreerden zie
de pagina's 6, 15 en 17)

Instrijd met richtlijnen run eigen partij

Bedrijfsleven
geeft geld aan

CDA in Limburg
HEERLEN - In strijd met de richtlijnen van het landelijke
CDA blijkt het CDA-Limburg zich actiefbezig te houden met
het verwerven van gelden van het bedrijfsleven. Via destichting dr. Nolensfonds, waarvan de bestuursleden blij-
kens de statuten worden benoemd door het Limburgse CDA-
bestuur, zijn tientallen bedrijven benaderd voor een finan-ciële bijdrage. Een deel van de opgehaalde gelden wordenbesteed aan de exploitatie van het CDA-provincie-bureau in
Sittard.

Beroep raadslid
Echt afgewezen
DEN HAAG - Na spoedberaad
heeft de Raad van State gistermid-
dag het beroepschrift van raadslid
L. van Thoor uit Echt tegen toela-
ting van elf van de zeventien
raadsleden afgewezen. Daarmee
kon de vergadering voor de nieuwe
gemeenteraad van Echt gister-
avond normaal doorgaan.

De burgemeester van Echt, dr. W.
Heemskerk, woonde het spoedbe-
raad van de Raad van State waar hij
op had aangedrongen, samen met
enkele raadsleden uit Echt, bij. Na
afloop toonde burgemeester
Heemskerk zich zeer ingenomen
met de beslissing van de Raad van
State. „Het recht heeft thans gezege-
vierd", aldus de burgemeester.

Sovjetunie vraagt hulp van buitenlandse deskundigen

Kernramp Tsjernobil
de ergste aller tijden

Van onze redactie buitenland
DEN HAAG -De kernramp in Tsjernobil is volgens interna-
tionale experts de ergste die ooit heeft plaatsgevonden. Hoe-wel de Sovjetunie zeer spaarzaam is met informatie, zijn de
deskundigen unaniem in hun oordeel dat de kern van de
reactor aan het smelten is. Hét officiële Russische persbu-
reau Tass meldde gisteren „een zekere lekkage van radioac-
tieve stoffen". De straling in het getroffen gebied zou, aldus
Tass, zijn „gestabiliseerd". De Sovjet-autoriteiten hebben
zich voor hulp tot buitenlandse deskundigen gewend. West-Duitsland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben
hun steun toegezegd.
In de centralevan Tsjernobil zijn do
uraniumstaven in de kern omgeven
door grafiet dat gebruikt wordt om
de snelheid van de reactie te contro-
leren. Het grafiet zou in brand staan,
waardoor de brandstofstaven in een
zeer moeilijk te keren proces over-
verhit raken en smelten. In het wes-
ten wordt dit type reactor niet ge-
bouwd vanwege het hoge veilig-
heidsrisico.
Op het Russische TV-journaal
kwam gisteravond, na een nieuws-
stilte van 24 uur, een mededeling
over de ramp. Als tweede onder-
werp werd verteld dat bij de ramp
slechts twee mensen om het leven
waren gekomen en mensen in de di-
recte omgeving van de centrale wa-
ren geëvacueerd. Ooggetuigen uit
de 130 kilometer van Tsjernobil lig-
gende miljoenenstad Kiev, die door
de internationale persbureaus ge-
beld waren, meldden echter dat het
aantal slachtoffers vele malen gro-
ter was.

Een inwoonster van Kiev vertelde
een persbureau dat bussen, vlieg-
tuigen en helikopters zijn ingezet
bij de evacuatie van de 10- tot

15.000 inwoners van het nabij
Tsjernobil gelegen plaatsje Prip-
jat.Andere inwoners van Kiev zei-
den dat het leven in de Oekraïense
hoofdstad normaal doorging. Het
rampgebied is door de Russische
autoriteiten gesloten v.or wester-
se diplomaten en journalisten.

De directeur van het milieupro-
gramma van de Verenigde Naties
sprak over een plicht van de Sovjet-
unie om alle informatie te verschaf-
fen over de ramp. De commissaris
voor milieuzaken van de EG, Stan-
ley Clinton Davis, heeft de Sovjet-
unie ervan beschuldigd dat zij „haar
volkenrechtelijke plichten niet
heeft nagekomen door niet onmid-
dellijk melding te maken van de
kernramp in Tsjernobil".

Volgens het Rijksinstituut voor de
Volksgezondheid is in ons lang nog
geen verhoogde straling waargeno-
men. De radioactieve wolk die zich,
meegevoerd door de zuidoosten-
wind, over de Oekraïne, Polen en
Noord-Europa verspreidt, verdunt
zich en de stralingsactiviteit neemt
af.

In Denemarken was er gisteren een
run op apotheken voor jodiumta-
bletten. Deze zouden de effecten

van radioactiviteiten op het men-
selijk lichaam kunnen verminde-
ren.

" Zie verder pagina 5

LAATSTE NIEUWS.
Alle Tamils
beëindigen

hongerstaking
HOENSBROEK7RIJSWIJK - De
Tamils in hoeve Lotbroek in
Hoensbroek hebben rond midder-
nacht hun hongerstaking beëin-
digd. Dat is een gevolg van het ge-
sprek dat zij hebben gehad met het
ministerie van WVC in Rijswijk.
Daar zijn over en weer afspraken
gemaakt. WVC heeft toegezegd met
voortvarendheid te zullen zoeken
naar een betere leefsituatie voor
de Tamils, de Ta uiIs geven het mi-
nisterie daar de ruimte voor en zul-
lenzich onthouden van verdere ac-
ties; Dit is gisteravond laat bekend
gemaakt in een gezamenlijke ver-
klaring van beide partijen. WVC
gaat nu verder met het onderzoek
naar de haalbaarheid van het voor-
stel van het CDA-Tweede Kamer-
lid Evenhuis. Dat houdt ondere an-
dere een verbetering in van de pen-
sions op korte termijn en een
nieuw toelage- en huisvestingssys-
teem voor alle as ïlzoekers.

" Zie ook pagina 13

Zie verder pagina 5

" De installatie van vertegenwoordigers van de Centrumpartij tot lid
van de gemeenteraad heeft gisteren in tal van plaatsen in ons land ge-
leid tot woedende protesten, blokkade-acties, enkele gewonden en
hier en daar rellen. In Amsterdam demonstreerden ongeveer 2000
mensen, in Utrecht kwamen zon 600 mensen op de been en in Rotter-
dam een kleine 400. In Almere en Lelystad, waar de Centrumpartij
eveneens een raadszetel veroverde, bleven de protesten beperkt. In
Utrecht raakte een 76-jarige inwoner uit die plaats gewond geraakt,
toen een politiepaard plotseling begon te springen (foto). De man
moest met vijf gebroken ribben in het ziekenhuis worden opgeno-
men.

Verbroken verkering mondde uit in drama

Twaalf jaar gevang
geëist voor moord

MAASTRICHT - Oud-mijnwerker
Gerard Schuyren (58) had geen en-
kele overlevingskans toen hij op
vrijdag 14 februari 1986 aan de
voordeur van zijn woning aan de
Heiberg in Amstenrade oog in oog

I

stond met de met een geweer gewa-
pende Gerrit S. (22) uit Heerlen.
Toen Gerard Schuyren een pas
deed in de richting van de jongen
schoot die op nauwelijks anderhal-
ve meter afstand met 35 gram lood
uit een riotgun in het hart van Ge-
rard Schuyren.

„Koelbloedige moord", kwalificeer-
de officiervan Justitie mr. Marquart
Scholts het misdrijf gisteren. Hij
vroeg de meervoudige strafkamer
van de Maastrichtse arrondisse-
mentsrechtbank de jonge Heerle-
naar daarvoor met twaalf jaar ge-
vangenisstraf te laten boeten:

SUVRIJN:
DEBUUT IN

ORANJE
EINDHOVEN - Hoewel hij
slechts in de slotfase van de
strijd kon opdraven, zal Wil-
bert Suvrijn van Fortuna Sit-
tard de ontmoeting Nederland-
Schotland niet gauw vergeten.
Hij debuteerde in deze ont-
moeting (0-0) als international.
'Dit eerste optreden is uiter-
aard geen maatstaf voor de
toekomst', aldusSuvrijn.

_t Haantjes weer Limburgs kam-
pioen zaalvoetbal.
9 Arnold Vanderlijde op weg
naar WK in Amerika.

" Wilbert Suvrijn: „Toen ik
moest invallen, waren de Schot-
ten bezig aan een sterke partij".

Foto: FRANS RADE.

Lintjesregen

♦ Zie verder pag. 13

♦ Zie verder pagina 13

" Zie verder pagina 13
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" Wonen in en rond het huis
■ Speciale jubileumpresentaties
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strips en reportage

Weinig te vrezen op Bisschoppelijk College

Bollebozen in Sittard niet
onder indruk van scheikunde

SITTARD - Winfred Stof-
fels uit Nieuwstadt, leer-
ling van het gymnasium 13
van het Bisschoppelijk
College in Sittard had na
twee uur het examen
scheikunde al klaar. „Niet
veel aan," zei hij, maar hij
was ook de beste van de
school op de chemie-
Olympiade en gaat aan de
TH in Eindhoven natuur-
kunde studeren. Scheikun-
deleraar Hub Fineken vond
het examen goed te ma-
ken. „Er was dit jaar niet
zoveel tekst, duidelijk vra-
gen, en alles van redelijk
niveau."
Hem valt op dat het chemie-
examen enigszins is terugge-
keerd naar het conventionele
examen van vijf of zes jaargele-
den. „Ze hebben het jarenlang
wel erg ver gezocht. Deze vra-
gen vereisen vooral inzicht. Je
krijgt in feite in detekst een hoe-
veelheid nieuwe stof aangereikt
en op grond van je overige ken-
nis moet jedaar vragen over be-
antwoorden." Misschien zou het
voor kandidaten die niet in het
vak verder gaan interessanter
zijn geweest vragen te beant-
woorden die de parate kennis
testten, maar daar bleef het in
de kritiek bij.

Het ging ditmaal om vier opga-
ven, twee over een titratiepro-
bleem, een over elektrolyse en
een over een organisch onder-
werp met vragen naar het reac-
tiemechanisme. Wellicht dat de
tweede titratiesom, een
Bronstedt-som, de moeilijkste
was.

Winfred Stoffels vond het exa-
men makkelijker dan de exa-
mens waarop door het jaar
heen was geoefend. Paul Jen-
nen uit Limbricht, zo mogelijk
nog groter bolleboos dan Stof-
fels (hij had negen examenvak-
ken; hij gaat in Eindhoven
scheikunde studeren) zag ner-
gens addertjes onder het gras,
en ook geen 'vreemde stof.
„Eigenlijk hebben we veel din-
gen voor niets gedaan," consta-
teert hij nuchter. „Het was
eigenlijk wel èrg gemakkelijk."
En Jurrian Huskens uit Sittard:
„Ik denk dat de meesten wel
een voldoende zullen halen,
trouwens." Maar de meesten
hadden de volle tijd nodig voor
het examen, dat wel. De ko-
mende weken weten we meer...

" Leraar Hub Fineken met de voor de gelegenheidin witte jas gehuldePaul Jennen, Jurriaan Huskens en Winfred
Stoffels in het chemie-kabinet van het Bisschoppelijk College in Sittard.

Scheikunde MAVO

Examens

Het MAVO-examen scheikun-
de was dit jaar meer dan een
vel papier met wat vragen
erop. Veel meer. De formulie-
ren bestaan uit opgaven en
bijlagen met gegevens. Ver-

der zijn er verschillende soor-
ten vragen en tenslotte was
vraag 11 verschillend voor
scholen die het Rijksleerplan
volgen en scholen die de me-
thode van de Commissie Mo-
dernisering Leerplan Schei-
kunde volgen. „Dat is storend
voor de kandidaten. Ze moe-
ten op zoveel dingen letten
die niets met scheikunde te
maken hebben. Dat gaat hier
en daar punten kosten", al-
dus een docent.

Nieuw voor de mavo-leerlingen
waren twee open vragen waarin

van de leerlingen werd ge-
vraagd de kennis toe te passen
op een nieuwe situatie. 'Buiten-
beeldse vragen' worden dat ge-
noemd en ze worden overwe-
gend voorgelegd aan havo- en
vwo-leerlingen.

Geschiedenis
MAVO
„Wat interesseert de kinde-
ren 'Nederland in de jaren
1917-1940'? Geen bal. Er za-
ten veel dingen bij ditexamen

dat hen helemaal niet aan-
spreekt, mij trouwens ook
niet. Persoonlijk vond ik het
daarom vrij moeilijk, al had ik
er wel een kleine voldoende
voor gehaald." Krachtige uit-
spraken van een MAVO-do-
cent. Behalve Nederland in de
jaren 1917-1940 was ook de
Sovjet-Unie in de jaren 1917-
-1953 examenonderwerp.
,Een veel te groot tijdperk,
waardoor je alleen aan feiten
toekomt," aldus de leraar.

Scheikunde HAVO
lemand die naar de kapper
gaat voor een permanentje,
realiseert zich meestal niet
wat er nu precies met zijn of
haar haar gebeurt. HAVO-
leerlingen weten daar nu alles
van, althans dat mogen ze ho-
pen. Tijdens het scheikunde-
examen HAVO dat ze gisteren
hebben afgelegd, moesten ze
precies uit .de doeken doen
welke chemische reacties er
plaatsvinden bij het aanbren-
gen van een permanent.
Daarbij worden eerst bindin-
gen en haarstructuren ge-
sloopt om vervolgens weer

kunstmatig te worden her-
steld. „Wel een leuk onder-
werp," vond de scheikunde-
leraar. Of zijn leerlingen door
al deze haarkennis minder
snel een permanent nemen,
weet hij niet.

Geschiedenis VWO
Dat het volkspetitionnement
geen uitvinding was van het ko-
mitee Kruisraketten Nee, ont-
dekten dinsdagmiddag veel
VWÓ-eindexamenkandidaten
te laat. Vraag drie van het ge-
schiedenis-examen vroeg na-
meiijk naar het volkspetitionne-
ment als de wijze waarop de
„openbare meening" zich in
1923 uitte tegen de invoering
van de Vlootwet.

Maar niet alleen daarin was dit
examen actueel. Ook de vragen
over de bezuinigingen van Co-
lijn hebben een relatie met de
huidige politiek. De leerlingen
van vwo en havo vonden het
vooral veel. Alleen al met het
betoog dat beide niveaus
moesten schrijven, ging in de
meeste gevallen al meer dan
een half uur zitten.

recepth. Meijer

Roomijs met
geflambeerde
aardbeien
Niet alleen is flamberen van een ge-
recht een feestelijk gebeuren, maar
het heeft bovendien wel degelijk
een doel. Het overgieten van een
warm gerecht met sterk alcoholhou-
dende drank en het daarna aanste-
ken van de drank dient om vetten te
verbranden en de smaak van het ge-

recht een extra accent te geven.
Zorg er wel voor dat het gerecht
door en door warm is en dat ook de
drank is voorverwarmd. Flambeer
echter nooit onder een in werking
gestelde afzuigkap. Hierdoor is me-
nig keukenbrandje ontstaan. Pas de
drank aan bij het te flamberen ge-
recht. Vleesgerechten worden
meestal met Cognac of Armagnac
geflambeerd.
Benodigdheden: 500 g aardbeien, 20
g boter, 2 eetlepels suiker, 1 citroen,

1 sinaasappel, l/_ dl Grand Marnier
en V. liter vanille-roomijs.
Was de aardbeien en laat ze uitlek-
ken. Smelt de boter met de suiker
en het sap van de citroen en de si-
naasappel in een koekepan. Verhit
al roerend dit mengsel goed en laat
het gedeeltelijk indampenm. Voeg
de Grand Marnier toe. Flambeer het
geheel en schep de aardbeien door
de brandende saus. Serveer de war-
me vruchten met het vanille-room-
ijs.

IN GESPREK
Voor de lezersrubriek 'In Gesprek' ziet de redactie gaarne ingezonden br,ev^n

brilllezers tegemoet. Deze dienen beknopt te zijn geformuleerd. Nodeloos lange

ven worden ingekort. Gepubliceerde brieven vallen buiten verantwoorden.*"
van de redactie. In alle gevallenworden diebrieven zonder meer terzijde gelega
bij inzending niet vergezeld zijn van naam en adres van da inzender.

Contra Amerika
Nog niet zo lang geleden noemde
Reagan, president van de Verenigde
Staten, Khadaffi, president van Li-
bië, een dolle hond. Volgens Reagan
is Khadaffi de man die achter aller-
lei terroristische aanslagen zit wel-
ke voornamelijk gericht zijn op
Amerikaanse doelen. Zijn uiterst
onbetrouwbare inlichtingendienst,
de CIA, zou bewijzen hebben dat Li-
bië achter terroristische aktiviteiten
zit zoals de aanslag op een Westber-
lijnse discotheek waar vooral veel
Amerikanen komen. Deze 'harde'
bewijzen mogen echter om duistere
redenen niet bekend worden ge-
maakt. Waarschijnlijk zijn deze kre-
ten meer bedoeld om zijn 'militaire
machtspolitiek' te rechtvaardigen
dan om daadwerkelijk aan te geven
wat 'er werkelijk aan de hand is. Al-
hoewel Khadaffi onbetrouwbaar is
en verbaal het terrorisme tegen
Amerika steunt, is nog nooit een
daadwerkelijke betrokkenheid van
de Libische leider met terroristi-
sche activiteiten aangetoond. Be-
halve dan de twijfelachtige, gehei-
me bewijzen van even twijfelachti-
ge geheime diensten.
De Amerikaanse militaire aanval op
Libische burgerlijke doelen toont
aan dat Reagans kwalifikatie van
'dolle hond' niet op zijn minst hem-
zelf betreft. Het is geen daad waar-
van enig zinnig mens kan zeggen
dat het de onveiligheid van en de
spanningen in de wereld vermin-
dert. Integendeel, het bevordert de
onveiligheid en het verhoogt de
spanningen. De spanning in een
toch al explosief gedeelte van de
wereld wordt verder opgevoerd ter-
wijl eventuele terroristen in de
Amerikaanse aanval een legitimatie
zulen zien van hun akties.
Het lijkt er echter meer op dat de
Amerikaanse aktie als doel heeft na-
tionale zefbevrediging en het tonen
van militaire superioriteit. Het
Amerikaanse Vietnam-syndroom
moet blijkbaar afgeworpen worden
en dat kan blijkbaar het beste door
het demonstreren van militaire
macht tegenover weerloze staten.
Grenada. Libanon en nu Libië zijn
daarvan het slachtoffer. Is Nicara-
gua het volgende slachtoffer? Wat
deze akties in ieder geval duidelijk
maken is dat er naast een oorlogs
superioriteit sprake is van een Ame-
rikaanse inferieuriteit waar het gaat
om het bevorderen van de veilig-
heid en de vrede in de wereld.
Uit de rol van de Verenigde Staten
in de wereld van het maniakale ge-
dragvan haar leiders zou Nederland
haar konklusies moeten trekken.
Nederland zit in de NAVO, samen
met de Verenigde Staten, het land
dat gevaarlijk balanceert op de rand
van het starten van Wereld Oorlog
111. Vrede, veiligheid en demokratie
I '

zijn loze begrippen voor de _
Naast het verrichten van diven
oorlogshandelingen steunt zy fl
diverse diktaturen zoals Chili. ZUJAfrika en Turkije (overigens oc
NAVO-lid). Het is duidelijk dat rn
zon soort 'bondgenoot' geen ree
vaardige vredes- en veiligheidsM
tiek gevoerd kan worden. Om
duidelijk te maken zou Nederlal
op zijn minst uit de NAVO moe*
stappen. Jammer genoeg vinden
grote(en de meeste kleine) politie
partijen dat het NAVO-lidmaj
schap voorwaarde is voor het nan
haven de vrede. De vraag is
welke vrede? In ieder geval niet
vrede van de derde wereld wantj
VS is de grootste exporteur van 1
weid naar de derde wereld.
Ook na 21 mei. ook met de PvdA-^gering, is het noodzakelijk dat
een krachtige (buiten.parlenieiiw
re oppositie blijft bestaan tegen |J
idee van de oorlogsvoorbeivid"
om de vrede te handhaven.

HEERLEN Jan Nieuw**
Lucho Carren

politiek vluchte'«
uit Ch' 1

'Hek'
In een ziekenhuis in Roosendaal.
wat was daar gebeurd allemaal-
Een man met 15 hechtingen aan
zijn oor
nou, dat heeft hij geweten hoor-
Hij zat met zijn hoofd gekneld
tussen twee spijlen van een hek i|
het voetbalveld.
Toen is er bijna iets ergs gebeurd'
Door zelfpogingen had de mall
bijna
zijn oor van het hoofd gescheurd-
Hoe het is gebeurd, weet men me
maar een geluk, dat men nu het
gevaar
er van ziet.
MECHELEN Saskia Oudenaard^13 ja»1
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Van 3 t/m 19 mei vindt u in

KASTEEL HOENSBROEK
de schitterende tentoonstelling

Ol^^^pHM _._^._^._^!_HB_^_3_L_J^J^Ï^'t| iKA'riP^l ir j^é^__M______r

_\wÊg%JK^_f^^^S_^WÊ \\\\\\\\_\\\_____»^_^k m^^^h I^^

MET:

* zeewateraquaria

* cichlidenaquaria * zeldzame
fossielen van vissen * foto- en

diawedstrijd * biotopen uit Afrika,
Azië, Zuid- en Midden-Amerika,

Australië * terraria en paludaria met
slangen, schorpioenen,

vogelspinnen enz. * te veel om op te
noemen!

Een fascinerende
tentoonstelling waar

natuurliefhebbers hun hart
aan kunnen ophalen.

Openingstijden:
zaterdag, zondag en feestdagen,

alsmede vrijdag 9 mei: 10.00-22.00 uur;
werkdagen: 14.00-22.00 uur,

maandag 19 mei (sluiting): 10.00-16.00 uur

ï"~ "^^^—^——^^—^—.—._■_-. -*^

| REDUKTIEBON i
Gedurende de tentoonstellingsperiode
met uitzondering van het weekend
en de feestdagen onvangt u op ver-
toon van deze bon aan de kassa een kor-
ting van TWEE GULDEN op de entreeprijs

I van ’ 5,-. K J |
De bon geldt voor maximaal twee volwas-
senen. Kinderen van 8 t/m 12 jaar betalen

’ 2,50. Kinderen beneden 8 jaar hebben
gratis toegang.

L !

U ziet: \\ j
als lezer van het \Sf j
LIMBURGS DAGBLAD, \|
bent u voordeliger uit! \j



Karmal ziek
kMABAD - De Afghaanse pre-
*nt Babrak Karmal was afgelo-
-1 zondag niet bij de grote parade
te Afghaanse hoofdstad aanwe-

■ omdat zijn medische behande-,i in de Sovjetunie langer duurt

" was verwacht. Dit hebben
diplomaten in Pakistan

toornen van regeringsfunctiona-sen in Kaboel.

V de aard van de ziekte van Kar-. die op 30 maart naar de Sovjet-
*s vertrok, is verder niets meege-Jld. PresidentKarmal is blijkbaar
t ontslagen, ondanks de kritiek
1 op zijn regering werd uitgeoe-, d in het partijblad van de com-Jlistische partij van de Sovjet-iJe, de Pravda, aldus de diploma-

Aanval Irak op
Iraans vliegveld

Cl

i JGDAD- Iraakse toestellen heb-
-11 gisteravond een grote lucht-
bal uitgevoerd op het vliegveld
'1 de Iraanse stad Kermanshah.'ar Irak meedeelde, is grote scha-, .aangericht aan het'vliegveld enh de Iraakse toestellen alle vei-

hun basis teruggekeerd.

f startbaan en gebouwen op het
Pgveld werden verwoest, evenals
P voertuigen die er vlakbij gepar-
Prd stonden, aldus een militaire
ffordvoerder van Irak.
Plnanshah, dat Iran heeft omge-
spt in Bakhtaran, ligt 120 kilome-

Van de grens met Irak.

Deeltijdbanen
De 130.000 nieuwe banen die er in
de komende vijf jaar volgens het
EIM zullen bijkomen, zijn niet alle-
maal volledige banen. Het instituut
verwacht een verdere toeneming
van het aantal deeltijdbanen. De
groei zal volgens het EIM het sterkst
zijn in de verzekeringsbranche en
de overige dienstverlening, zoals ju-
ridische adviesbureaus en compu-
terservicebedrijven.

Het Nederlands Christelijk Onder-
nemersverbond verklaarde in een
reactie op de prognose van het EIM
dat de regering al een domper heeft
gezet op de gunstigevooruitzichten.
Naast de verhoging van de BTW
komt vooral de afschaffing van defiscale aftrek van de waarde van de
bedrijfsvoorraad hard aan, aldus het
NCOV.

SCHIPHOL-De twee mannen die
J^andagmiddag op Schiphol een.v«rval hebben gepleegd op een
!eMtransport, blijken ongeveer 2,5

gulden te hebben buitge-
J*akt. In de geldauto bevonden
JWi geldcassettes van verschillen-
* banken.

Topambtenaar
voor rechter

DEN HAAG/OEGSTGEEST - De
Haagse topambtenaar van het mi-
nisterie van sociale zaken, die en-
kele maanden terug met een knok-
ploeg een gekraakt pand in de Am-
sterdamse binnenstad ontruimde,
moet zich 12 juni voor de recht-
bank in Den Haag verantwoorden.
Zijn echtgenote, broer alsmede een
ambtenaar van de Raad van State,
die eveneens bij de zaak betrokken
waren, moeten op dezelfde dag ver-
schijnen.

De in Oegstgeest woonachtige top-
ambtenaar is eigenaar van de wo-
ning in de hoofdstad. Het pand
stond slechtskorte tijd leeg toen het
werd gekraakt. Om de krakers eruit
te krijgen, werd een knokploeg ge-
formeerd waarvan, onder andere, de
voormalige lijfwacht van het CP-
Tweede-Kamerlid Janmaat deel uit-
maakte. De echtgenote van de top-
ambtenaar heeft altijd beweerd, dat
haar man volledig buiten de zaak
stond, maar op haar verzoek naar
Amsterdam was gekomen toen be-
kend werd dat'een van hun huizen
was gekraakt.

Nog altijd geen oplossing CA O-conflicten in zicht

Bonden vieren 1 mei
met 27 stakingen

Van onze redactie economie
DEN HAAG- De Industrie- en
Voedingsbonden van FNV en
CNV organiseren morgen, 1
mei, stakingen in 27 bedrijven
met in totaal 15.000 werkne-
mers. De acties voor een 36-
-urige werkweek in de metaal-
industrie zullen vooral in Rot-
terdam en omgeving drastisch
worden uitgebreid. Zicht op
een uitweg uit de impasse
waarin de verschillende CAO-
onderhandelingen verkeren, is
er ondertussen nog steeds
niet, al praat vrijdag een kabi-
netsdelegatie met de landelij-
ke organisaties van werkge-
vers en vakbonden.
Dit gesprek, dat waarschijnlijk na
afloop van de ministerraad zal
plaatsvinden, gaat officieel over het
terugdringen van het aantal langdu-
rig werklozen. Verwacht wordt ech-
ter dat ook de CAO-problematiek
aan de orde zal komen.
De aangekondige stakingen in de
zuivel zullen voor de consumentwaarschijnlijk nauwelijks gevolgen
hebben. De organisatie van melk-

handelaren zegt voldoende melk te
kunnen leveren. Waar die melk van-
daan komt, wil de organisatie niet
zeggen.
De CAO-onderhandelingen in het
wegvervoer (70.000 werknemers)
zijn gisteren geschorst. De werkge-
vers zullen zich op 1 mei beraden op
de vraag of verder overleg zinvol is.

In het wegvervoer wordt onderhan-
deld aan de hand van het rapport
van een bemiddelingscommissie,
die werd ingesteld toen vakbonden
en werkgevers tijdens eerder geen
stap tot elkaar kwamen. De CAO-
twisten in het wegvervoer leidden
eind vorig jaar nog tot wegblokka-
des.
De Industriebond FNV heeft het
Akzo-concern (23.000 werknemers)
gedreigd met acties vanaf 5 mei 's

avonds, wanneer het bedrijf voor-
dien zn opstelling in de CAO-on-
derhandelingen niet wijzigt. De In-
dustrie- en Voedingsbond CNV zal
zich donderdag bij het ultimatum
aansluiten.

De rechtbank in Dordrecht heeft
de Industriebond FNV verboden de
poortblokkade bij het Gorkumse
metaalbedrijf Mercon voort te zet-
ten. Rechtbank-president mr. A. D.
Mijs vond dat de blokkade teveel
hinder en overlast veroorzaakte.

De werkgeversorganisatie in de
metaal, de FME, is ingenomen met
de uitspraak, maar de Industrie-
bond FNV spreekt van een „dom
vonnis".De vakbond overweegt te-
vens in hoger beroep te gaan tegen
het vonnis.

Arrestaties vanwege
aanslagen Jeruzalem

JERUZALEM - Israëlische autori-
teiten hebben gisteren de aanhou-
ding gemeld van verscheidene
Arabieren die worden verdacht
van de moordaanslag op een Britse
toerist en het verwonden van een
Amerikaan en een Westduitse in
Jeruzalem.

De politie in Jeruzalem deelde niet
mee hoeveel verdachten zijn aange-
houden ën~£ei niets over hun identi-
teit. De Israëlische radio meldde dat
ze vermoedelijk behoren tot een
guerrilla-netwerk dat banden heeft
met Abu Musa, een pro-Syrische
Palestijnse leider die zijn basis heeft
in de Oostlibanese Bekaa-vallei.

Maandag stelde de Palestijnse terro-
ristische groep van Abu Nidal zich

verantwoordelijk voor de aansla-
gen. Maar diplomaten en veilig-
heidsbronnen neigden ertoe de ver-
klaring van de hand te wijzen. Ze
zeiden dat Abu Nidal weinig aan-
hang heeft onder de Palestijnen die
wonen op de door Israël bezette
Westelijke Jordaanoever en in de
Gazastrook.

Steeds meer klachten
over gezinsverzorging

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het aantal klach-
ten over de gezinsverzorging
stijgt jaarlijks. In 1985 kwamen
er 30 procent meer binnen bij de
Centrale Klachtencommissie
Gezinsverzorging. De stijging
wordt onder andere verklaard
uit de grotere bekendheid van
het publiek met het bestaan van
die commissie. De instellingen

verwijzen er naar en cliënten
maken er 'mond-tot-mond-re-
clame' voor.

Vorig jaarwerden 85 klachten in-
gediend, tegen 63 eenjaar eerder.
De meerderheid had betrekking

op zaken als vermindering van
hulp, weigering van hulp en te
beperkte hulp. Datzijn drie zoge-
heten klachtgronden, er zijn er
totaal nu acht. De overige heten:
voortijdige beëindiging van
hulp. te veelvuldige verandering
van hulp. klachten over de soort
hulp, onjuiste bijdragebereke-
ning, persoonlijke levenssfeer
(klachten op het gebied van inza-
ge en correctierecht).

binnen/buitenland

Optimistische prognose Economisch Instituut:

30.000 nieuwe banen
bij kleine bedrijven

Van de redactie binnenland
'ETERMEER - In de jaren 1986 tot en met 1990 zullen klei-
en middelgrote ondernemingen 130.000 nieuwe arbeids-
>atsen scheppen. Dat zal het gevolg zijn van de groeiende
*t van die bedrijven, zowel in binnen- als buitenland, en
stijgende winsten. Dit stelt het Economisch Instituut«r het Midden- en Kleinbedrijf, het EIM, in zijn gisteren

fschenen 'voorjaarsnota' over de gang van zaken tot en

* 1990.
Het EIM ziet de toekomst voor on-
dernemingen met maximaal 100
werknemers zeer zonnig in. Êen
klein bedrijf heeft maximaal 20 per-
soneelsleden, 'een middelgroot 100.
Met uitzondering van de bouw zal
het alle bedrijfstakken voor de wind
gaan, zo voorspelt het instituut.

Op basis van gegevens van het Cen-
traal Planbureau komt het EIM tot
de schatting dat het midden- en
kleinbedrijf de resterende jaren van
dit decennium elk jaar drie procent
meer zal verkopen. In de periode
1982 Nog dit jaar zullen er 25.000
nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan,
waarvan een deel als parttimebaan.

De winsten van de bedrijven kun-
nen 10,5 procent stijgen, en het net-
to-inkomen van de ondernemer kan
met 7,5 procent omhooggaan, aldus
het EIM.

Van het totale bedrijfsleven bestaat
85 procent uitkleine en middelgrote
ondernemingen. Daar werkt 43 pro-
cent van alle werknemers. De kleine
en middelgrote bedrijven dragen
voor 32 procent bij aan het nationaal
inkomen.

Premier Lubbers:
geen voortzetting

bezuinigingsbeleid
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Premier Lubbers
voelt niets voor een voortzetting
van het harde bezuinigingsbeleid
van de afgelopen periode geduren-
de de komende vier jaar. In een ge-
sprek met het Genootschap van
Hoofdredacteuren zei Lubbers gis-
teren dat ombuigingen van nog
eens vele tientallen miljarden niet
leiden tot een oplossing van de fi-
nanciële problemen. Dat zou moe-
ten gebeuren door expansie van de
economie, met als doel een vermin-
dering van het tekort in 1990 tot
rond de 5 procent van het natio-
naal inkomen.

Lubbers reageerde daarmee op een
opmerking van de president van de
Nederlandsche Bank, prof. Duisen-
berg. die bang is dat een volgend ka-
binet te weinig zal doen aan de ver-
mindering van het overheidstekort.
Daar stelde Lubbers tegenover dat
ook hij van mening is dat er de ko-
mende jaren geen verdere ruimte is
voor. lastenverlichting.
Dat zal beperkt blijven tot wat er tot
nu toe gebeurd is. Het pessimisme
van Duisenberg deed hij verder af
met een verwijzing naar de beruch-
te 1 miljoen werklozen van opposi-
tieleider Den Uyl, die er ook niet
waren gekomen. Ook wees hij erop
dat de sociale premies volgend jaar
niet omhoog hoeven. De oppositie
had juist wel verwacht dat de pre-
mies weer zouden stijgen.
De premier wil een evenwicht zien
te bereiken tussen de noodzakelijke
soberheid en herstel van de groei-
kracht van de economie. Daarbij
speelt ook de aangekondigdepas op
de plaats in de socialezekerheid een
rol. Lubbers wees er overigens op
dat het laten stilstaan van de uitke-
ringen in een periode van stijgende
inkomens van de werkenden ook al
een moeilijk politiek probleem is.

Lubbers noemde het een karika-
tuur om te zeggen dat de lasten in
het huidige kabinet oneerlijk ver-
deeld zijn. Bewust nam het CDA de
zwaarste lasten op zich, waarbij
hij wees op de portefeuilles van
buitenlandse zaken en defensie
(kruisraketten), sociale zaken (be-
zuinigingen) en onderwijs en WVC.
Dat de VVD niet zo goeduit de verf
was gekomen, had meer te maken
met interne problemen bij die par-
tij, dan door de relatie met het
CDA.

Egvptische minisier:
Geen sancties
van Arabische

landen tegen VS
MADRID - De Arabische landen
zullen geen sancties nemen tegen
deVerenigde Staten als vergelding
voor hun bombardement in Libië,
omdat zij de destabliserende poli-
tiek van Libië veroordelen. Dit
heeft de Egyptische minister van
buitenlandse zaken. Boutros Gha-
li, gisteren verklaard.

De minister zei in een vraaggesprek
met de Spaanse krant El Pais dat hij
niet verwacht dat de Arabische lan-
den op de top in Fez andere dan di-
plomatieke sancties zullen nemen
„omdat Libië eigen verantwoorde-
lijkheden heeft". ..Wij (de Arabische
landen) zijn het hier allemaal over
eens en veroordelen Libië's destabi-
liserende politiek in de Arabische
wereld, in Afrika en overal", aldus
de Egyptische bewindsman.
Ghah toonde zich bezorgd over het
Amerikaanse bombardement van
twee weken geleden, maar zei dat
zijn land Libië niet steunt: „Wij ver-
oordelen terrorisme en geloven dat
terrorisme één van de redenen voor
de actie was." Hij benadrukte dat de
actie geen invloed zal hebben op de
relatie tussen Cairo en de Verenigde
Staten.

Bejaardenhuizen tegen
inning eigen bijdrage

UTRECHT - De directies van de
bejaardentehuizenzijn niet bereid,
de eigen bijdragen te gaan innen
van de bewoners van de tehuizen.
De Vereniging Directies Bejaar-
dentehuizen (VDB) heeft dit mee-
gedeeld aan de Federatie LSB, de
overkoepelende organisatie van
organisaties van bejaardentehui-
zen.

Veel tehuizen verkeren in financiële
moeilijkheden doordat de eigen bij-
dragen, die door de gemeenten wor-
den geïnd, te laat binnenkomen
en/ofonvoldoende zijn. De LSB had
de directies gevraagd of zij de bij-

dragen wilden innen. De tehuizen
kunnen dan sneller over het geld
beschikken.Maar de VDB vindt dat
de inning door de gemeenten moet
blijven gebeuren.
Ze zegt in een briefaan de LSB, dat
moet worden gezocht naar een ma-
nierwaarop de gemeenten hun taak
beter kunnen vervullen. Inning
door de tehuizen, zo kort nadat de
inning aan de gemeenten is opge-
dragen (in 1985), zou volgens de di-
recties leiden tot een chaotische si-
tuatie bij de vele instanties die er
rechtstreeks of zijdelings bij betrok-
ken zijn en ook tot onrust bij de be-
woners.

PUNT UIT

Moord
# De 47-jarige mevrouw G. van
Grieken uit Lichtenvoorde is
gistermorgen in haar woning
met geweerschoten om het le-
ven gebracht. De politie van
Lichtenvoorde, bijgestaan door .
het team van de rijkspolitie in
Apeldoorn, meent te weten wie
de dader is, maar wil in het be-
lang van het onderzoek geen I
nadere mededelingen doen. De Jvrouw woonde samen met haar
15-jarige dochter in een bunga- i
low in een nieuwbouwwijk aan
de rand van het dorp. Buurtbe-
woners hebben van de gebeur-
tenissen in de bungalow niets
gemerkt.

Straf
" De rechtbank in Almelo heeft
een 41-jarige leraar van een
middelbare school in Twente
wegens het jarenlang plegen
van ontucht met vrouwelijke
leerlingen in de leeftijd van 14
tol en met 16 juar veroordeeld
tot een dienstverlening van 300
uur. De officier van justitie had
een week geleden zeven maan-
den gevangenisstraf, waarvan
drie voorwaardelijk, geëist. In
hel vonnis slaat ouder andere <
dat de man als onderwijskraclü
ernstig is tekort geschoten,
maar dat hij aan de andere
kant al behoorlijk is gestraft.
doordat hij is ontslagen en is
ontzet utt verscheidene andere .
maatschappelijke functies.
Doordat hij vn het dorp waar
hij woont niet meer wordt geac-
cepteerd, zal hij als gevolg hier-
van moeien verhut.

Botsing
" De 43-jarige A. van der
Schoot uit Boxtel en de 12-ja-
rige W. Venrooy uit Schijndel
zijn maandagavond veronge-
lukt, doordat de auto waarin
zij zaten, in Boxtel op een
trein botste. Drie andere inzit-
tenden van het voertuig zijn
zwaargewond, één van hen
verkeert in levensgevaar. Het
ongeluk is gebeurd op een on-
beveiligde spoorwegover-
gang. De auto reed tegen een
treinstel op dat met matige
snelheid de overweg passeer-
de. De hulp van de brandweer
moest worden ingeroepen om
de slachtoffers uit het auto-
wrak te halen.

Hondepoep
" Autosloper B. Boekholt in
Stadskanaal zegt dè oplossing
te hebben gevonden voor het
hondepoep-probleem. Hij heeft
een zogeheten HP-happer ont-
wikkeld, een speciaal honde-
poepschepje. Stadskanaal is
bereid een partij HP-happers af
te nemen om ze via een subsi-
die tegen gereduceerde prijs te
verkopen aan hondenbezitters
in de gemeente. Boekholt heeft
drie modellen ontwikkeld:
voor kleine, middelgrote en
grote honden. Volgens Boek-
holt blinkt het schepje uit door
het gemakkelijke gebruik en
het geringe onderhoud. Bij de
HP-happer hoort een bakje met
ontsmettingsvloeistof waarin
het schepje na het uitlaten van
de hond kan worden gezet.
Boekholt heeft inmiddels oc-
trooi aangevraagd.

Koppelbaas
" De rechtbank i?i Rotterdam
heeft Simon de G. (42) die jaren
gold als ecu i->a?_ de grootste
koppelbazen in de Rotterdamse
haven, veroordeeld tot 18
maanden celstraf. Bovendien is
hem ecu boete opgelegd van
tweemadl ’ 75.000 en moet hij
een bedrag rati ’ 55.000 gulden
aan de staat betalen in verband
met het financiële voordeel dat
hij door het plegen van strafba-
re feiten heeft verkregen.

Bekentenis

" De 17-jarige D.N. uit Amers-
foort heeft een volledige be-
kentenis afgelegd in de moord-
zaak op de 65-jarige W. Cza-
plenski uit Zutphen. Dit is gis-
teren bekendgemaakt door
een politiewoordvoerder. De
vrouw werd vorige week in de
nacht van maandag op dins-
dag in haar flatwoning door
wurging om het leven ge-
bracht. Het motief tot de
moord is beroving geweest. De
maandag aangehouden ver-
dachte doorzocht na wurging
van de vrouw de woning en
nam ongeveer ’ 1000 en een
aantalPoolse munten mee. Hij
gebruikte het geld onder meer
voor de aankoop van heroïne".

Koffie

" Als gevolg van de te hoge
koffieprijs gaan mensen die een
duur merk koffie drinken, mas-
saal over op een goedkoper
merk. Dat blijkt uit een onder-
zoek dat Konsumenten Kon-
takt heeft gehouden onder 600
zogeheten panelleden van zijn
maandblad Koopkracht. XX
vindt ook dat de koffieprijs ge-
middeld ongeveer 35 cent om-
laag kan. De prijzen van de
dure merken liggen tussen de
vier en de vijf gulden. De kof-
fiebranders spreken XX tegen.

Woensdag 30 april 19863
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Linkse activisten hebben gis-
teren in Japan toegeslagen om
het jubileum van keizer Hirohito
te verstoren. Hirohito, de langst
regerende keizer ter wereld, vier-
de zijn 85ste verjaardag en zijn
60-jarige jubileum als staats-
hoofd van Japan. Ruim 30.000
man was op de been gebracht
om terreuraanslagen te voorko-
men. Een bom ontploftevroeg in
de ochtend in een park in Tokio
en het treinverkeer naar de
hoofdstad raakte ontregeld door
sabotage. Bij de explosie in het
park, dat op drie kilometer af-
stand van het paleis ligt, werd
een man ernstig gewond. Foto:
Gezeten tussen mede-demon-
stranten haalt een meisje tijdens
een etenspauze een
speelgoedpistool te voorschijn.

Vandaag van 10 tot
18 uur

VLOOIENMARKT
te HEERLEN
in het HKB-gebouw

1001 artikelen van allerlei
soort en prijs

Limburgs dagblad



Nederland 2
09.45 -12.30 Koninginnedag 1986

Reportage van het bezoek dat H.K.H.
Koningin Beatrix en Z.K.H. Prins
Claus dit jaar brengen aan het
Noordbrabantse Deurne en het Zuid-
limburgse Mijel. Verslaggevers: Joop
Daalmijer en Cees van Drongelen.

13.00 -13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden

15.30 Plafond over de vloer. Neder-
landse komische serie van Wim T.
Schippers. Afl.: Gevarendriehoek.

15.51 Achterwerk in de kast. Kinder-
programma waarin kinderen mogen
zeggen waar het op staat.

16.06 Niet Thuis. (2) Gesprekken
met kinderen die niet thuis wonen.

16.23 Ik heb een geheim. Kinderfilm.
16.47 ■ Laurel & Hardy. Filmpje van

de Dikke en de Dunne uit 1931. Afl.:
Come clean.

17.08 De grote dikke beer vertelt.
Tekenfilm. Vandaag: Een brief voor
tijger.

17.24 -17.30 Kikker en Pad. Ver-
haaltje geschreven en getekend door
Arnold Lobel. Afl.: Zwemmen.

17.45 Koninginnedag 1986. Samen-
vattende reportage van de gebeurte-
nissen van vanmorgen.

18.15 -18.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden

18.30 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma.

18.45 Jeugdjournaal
19.00 Journaal
19.12 Van Gewest tot Gewest. Re-

gionaal magazine met actualiteiten
en reportages.

20.00 Nederland C special. Neder-
lands kunstbezit in de jaren 1940-
-1945.

21.20 Concert in Paleis Noordein-
de. Op initiatiefvan H.M. deKoningin
en Z.K.H. Prins Claus t.g.v. Koningin-
nedag. Opname van 22 april j.l. in het
Paleis Noordeinde te 's-Gravenhage.
Het Nederlands Kamerkoor 0.1.v.
Hans van den Hombergh m.m.v. Leo
van Doeselaar, orgel, piano en har-
monium; Hans van den Hombergh en
Wyneke Jordans, piano; Margareth
Urquhart, violine en Catherine Pa-
triasz, alt. Thema: Koormuziek uit
Europa. Tweede thema: De vraag
naar vrede.

22.20 Zendtijd Politieke Partijen:
PSP.

22.35 Journaal
22.50 Studio Sport

23.30 -23.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden

" PAUL NEWMAN en JULIEANDREWS in de Amerikaanse speelfilm
"Der zerrissene Vorhang" (The torn curtain) - Duitsland 1, 23.45 uur.

Duitsland 1
09.10 -09.40 Sesamstraat. Kleuter-

programma.
09.45 ARD-Ratgeber. Het Internatio-

nale tv-kookboek. Vandaag: De Hon-
gaarse keuken: Eten in de poesta.

10.00 Nieuws en dagthema's
10.23 Zerbrochene Brücken (1).

Tweedelige tv-film van Franz Peter
Wirth. (herh.)

12.10 Monitor. Actualiteiten.
12.55 Persoverzicht
13.00 Nieuws
13.15 -13.30 "" Teletekstoverzicht
15.30 "" Teletekstoverzicht ,
15.50 Nieuws
16.00 John Heartfield. Film over de

amateurlotograal John Heartfield.
16.45 Wildwege - Auf gespurt von
Erik Zimen. Achtdelige natuurserie.
Afl. 3. De korhoen.

17.30 Nach Tomi Ungerer: Die Mel-
lops als Höhlenforscher. Tekenfilm.

17.45 Nieuws
17.55 Hier und Heute. Nieuws, ac-

tualiteiten en reportages uit Nordr-
hein-Westfalen.

18.25 Amandas stilles Haus. Serie.
Afl.: Nur draussen singt der Sheriff.

19.00 Schlossherren. Tv-serie, afl.:
Kapittel 5.

19.57 Programma-overzicht
20.00 Nieuws
20.15 Brennpunkt. Actualiteiten.
20.55 Voetballen: Real Madrid - 1.

FC Köln. Rechtstreekse reportage
van de heenwedstrijd om de finale
van de UEFA-beker.

22.45 Tagesthemen
23.15 Susi. Vrolijke Duitse serie met

Ingrid Steeger, Peer Augustinski,
Klaus Dhalen e.a. Afl.: Meine Proble-
me mit seinen Problemen. De kleine
Lulu is binnenkort jarig en wil een
partijtje geven. Susi organiseert voor
haar nichtje een groots feest, maar
ondertussen maakt ze zich grote zor-
gen om haar broer, die ze graag wil
helpen.

24.00 Der zerissene Vorhang
(Torn curtain). Amerikaanse speel-
film uit 1966 met in de hoofdrollen
Paul Newman, Julie Andrews, Lila
Kedrova e.a. Regie: Alfred Hitch-
cock. De Amerikaanse natuurkundi-
ge Michael Armstrong is met zijn ver-
loofde en assistente Sarah op weg
naar een congres in Kopenhagen.
Daar aangekomen vertelt hij zijn ver-
loofde dat hij dringend naar Zweden
moet, maar in werkelijkheid boekt hij
een vlucht naar Oost-Berlijn. Daar
wordt Michael met open armen ont-
vangen.

02.00 Nieuws
02.05 -02.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 -13.30 Zie Duitsland 1
15.40 "" Teletekstoverzicht
15.56 Programma-overzicht
16.00 Heute
16.04 Löwenzahn. Kinderserie. Afl.:
Peter gaat naar de brandweer,
(herh.)
Aansl.: Nieuwsoverzicht

16.35 Tao Tao. Tekenfilmserie voor
de kinderen. Afl.: Maksil en Maliket.

17.00 Heute
Aansl.: Aus den Landern, regionaal
nieuws.

17.15 Tele-lllustrierte. Gevarieerd
magazine met actueel thema, sport
en muziek.

17.50 Ein Heim für Tiere. Duitse se-
rie over een dierenarts, met Siegfried
Wischnewski, Angela Pschigode,
Loni von Friedl e.a. Afl.: Esel Egon.

18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38
18.58 Programma-overzicht
19.00 Heute
19.30 Rock & Rock. Popmuziekpro-

gramma gepresenteerd door Christi-
ne Röthig. Met: Phyllis Rhodes, Les-
lie & Kelly en Richard T. Bear.

20.15 ZDF Magazin. Informatie en
meningen over een actueel thema.

21.00 Der Denver-Clan
(Dynasty). Amerikaanse serie. Afl.:

Compromiterende foto's. Met John
Forsythe, Linda Evans, Joan Collins
e.a. Daniel Reece bekent Krystle dat
hij altijd van haar is blijven houden.
Amanda krijgt te horen dat prins Mi-
chael al verloofd is met een hertogin
en van plan is met haar in het huwe-
lijk te treden.

21.45 Heute-Journal
22.05 Apropos Film. Filmnieuws.
22.50 ■ Zeugin der Anklage

(Witness for the prosecution). Ameri-
kaanse speelfilm uit 1957. Met in de
hoofdrollen Tyrone Power, Mariene
Dietrich, Charles Laughton e.a. Re-
gie: Billy Wilder. De beroemde Lon-
dense advocaat Sir Wilfrid Robarts
heeft van zijn arts te horen gekregen
dat hij niet meer mag roken en drin-
ken en zeker niet meer mag werken.
Dit bevalt Sir Wilfrid allerminst en hij
voorziet een saaie levensavond.
Maar dan is het lot hem goed gezind.

00.40 Heute

Duitsland 3/WDF
08.00 Tele-Gymnastik
08.10 Schooltelevisie
09.10 Sesamstraat. Kleuterprogram-. ma.
09.40 -12.30 Schooltelevisie
17.00 Schooltelevisie
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels
Les 45.

18.30 Sesamstraat. Kleuterprogram-
ma.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en sport.

19.45 Raamprogramma voor de re-
gionale studio's

20.00 Nieuws
20.15 Mittwochs in.... Informatie en

amusement.
21.45 Eff-Eff: Programma over en

voor vrije tijd en fitness.
22.30 An der Nordbrücke

(Le pont du nord). Franse speelfilm
uit 1981 van Jacques Rivette met
Bulle Ogier, Pascale Ogier, Pierre
Clementi e.a. Op de dag dat zij vrijge-
laten wordt, ontmoet Marie het meis-
je Baptiste. Samen ontfutselen zij ge-
heime documenten van hun vriend
Julien. Ze beginnen hem te volgen.

00.35 -00.40 Nieuws

Duitsland 3/SWF
08.20 -10.15 Schooltelevisie
17.00 Schooltelevisie
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels

Les 45.
18.00 Sesamstraat. Kleuterprogram-

ma.
18.30 Pan Tav... und der Ziegen-

hund. Kinderserie van Jinrich Polak
en Ota Hofman.

18.58 Nieuwsoverzicht
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Nieuws, actualiteiten en reportages
uit de regio.

19.26 Zandmannetje
19.30 Alles neu macht der Mai. In-

formatie over de nieuwe program-
ma's op Südwest 3.

20.15 Frühsommerliche Themse-
fahrt. Auf den Spuren der 'Drei Mar-
mer im Boot. Reportage gebaseerd
op het boek 'Drei Marmer im Boot,
vom Hund ganz zu schweigen' van
JeromeK. Jerome. In het boek wordt
een boottocht beschreven van Lon-
den naar Oxford. De reportage laat
bezienswaardigheden op deze route
zien.

21.00 ■ Mem Mann Godfrey
(My man Godfrey). Amerikaanse
speelfilm uit 1936 van Gregory La
Cava met in de hoofdrollen William
Powell, Carole Lombard, Alice Brady
e.a. De dakloze Godfrey Parke krijgt
dankzij Irene Bullock een baan als
butler bij de familie Bullock aangebo-
den. Al snel blijkt dat Godfrey heel
wat meer in zijn mars heeft dan men
dacht.

22.30 Pier Paolo Pasolini - Annahe-
rung an einen Freibeuter. Bekroonde
film van Ivo B. Micheli over de dich-
ter, schrijver en regisseur Pasolini.

00.30 -00.35 Nieuws

België/BRT 1
17.55 Journaal
18.00 Tik Tak. Kleuterprogramma

(herh.)
18.05 Plons, de gekke kikker. Kin-

derprogramma, afl.: De vlieger,
(herh.)

18.10 Zeppelin. Informatief kinder-
magazine. Presentatie: Felix.

18.35 Xenon. Jeugdserie in 10 afle-
veringen. Afl. 9. Met Johan Van As-
sche, Eugeen Bervoets, Mirei Bonte
e.a. (herh.)

19.00 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Katholieke Omroep.

19.40 Mededelingen en program-
ma-overzicht

19.45 Journaal
20.10 Namen noemen. Spelpro-

gramma waarin twee panels met be-
kende personen, via kryptische om-
schrijvingen, eigennamen moeten ra-
den. Presentatie: Kurt van Eeghem.

20.55 Kijk uit! Verkeerstips. Van-
daag: De 'dode' hoek als oorzaak
van onaelukken.

21.00 Onze merkwaardige wereld
(Phenomenal World). Amerikaanse
documentaire serie. Afl.: Levens-
stroom.

21.25 Bill Cosby Show
Amerikaanse comedyserie. Met: Bill
Cosby, Phylicia Ayers-Allen, Lisa Bo-
net e.a. Afl.: De fruitpers (The juicer).
Cliff heeft een nieuwe fruitpers ge-
kocht, en wil niet dat Rudy en haar
vriendje er aan komen. Maar tijdens
zijn afwezigheid willen ze toch even
de pers gebruiken.

21.50 Het gerucht. Kunstmagazine
van Anie Declerck.

22.40 -23.00 Journaal en Coda: 'Ik
niet' van Leonard Nolens.

België/BRT 2
19.00 Zonen en dochters (Sons and

daughters). Australische serie met
Pat McDonald, Rowena Wallace,
Alexandra Fowler e.a. John raakt de
kluts kwijt wanneer hij toevallig getui-
ge is van een gesprek.

19.25 Uit je doppen. Jongerenpro-
gramma. Vandaag: Van timmerman
tot typiste, (herh.)

19.42 Mededelingen en program-
ma-overzicht

19.45 Journaal
20.10 Videomatch. Spelprogramma.
20.20 Elvis Gratton. Programma uit

de serie 'Verrassende vertellingen.
20.50 Jukebox. Muzikaal intermezzo.
20.55 Voetballen: Real Madrid - 1.

FC Köln. Rechtstreekse reportage
van de heenwedstrijd om de finale
voor de UEFA-beker.

" WYNEKE JORDANS en LEO VAN DOESELAAR dragen hun
steentje als solisten bij aan het "Concert in Paleis Noordeinde" - Neder-
land 2, 21.30 uur.

België/RTBF 1
11.30 Teletekst
16.50 Nouba Nouba. Gevarieerd kin-

derprogramma met tekenfilms en
kinderjournaal.

17.50 Carrefours
Gevarieerd vooravondprogramma
voor het hele gezin, met om 17.50 la
roue de la fortune. 17.55Rocambole,
tv serie. 18.10 Carrefours-service.
18.15Les invites de Carrefours. Aan-
sl.: La roue de la fortune. 18.30
Nieuwsoverzicht. 18.35 Micro-défi.
18.50 La roue de la fortune.

19.00 Ce soir. Regionaal magazine.
19.27 Quick et Flupke. Tekenfilmse-

rie.
19.30 Journaal
20.00 Au nom de la loi. Juridisch ma-

gazine. Onderwerpen: Vervangende
straffen; faillissementen; jongeren,
sex en de wet; verdachte autobran-
den.

21.00 Mission casse-cou
(Dempsey and Makepeace). Politie-
serie met Michel Brandon, Glynis
Barber, Ralph Arliss, e.a. Afl.: Pitié
pour Harriett.

21.45 Coup de film. filmmagazine.
Presentatie: Terry Focant.

22.00 Cargo de nuit. Jongerenmaga-
zine. Presentatie: Jean-Louis Sbille.

22.35 Trekking van de Nationale
Loterij

22.40 Journaal
23.05 -23.15 Le coeur et l'esprit. Uit-

zending van de Katholieke Radio en
Televisie.

Radio 1

RADIO

7.00 Gelukwens t.g.v. de verjaar-
dag van H.K.H. Prinses Juliana.
Aansl.: Wilhelmus. 7.05 AVRO's
Radiojournaal. 7.35 AVROs Ra-
diojournaal, vervolg. (8.30 AVRO's
Sportpanorama). 9.05 Non-stop
gevarieerde muziek. 9.45 Geluk-
wens door Minister President R.
Lubbers. Non-stop gevarieerde
muziek, vervolg. (9.50 Snotneus
Ahoy.) 11.02 Koninginnedag 1986.
Non-stop gevarieerde muziek, ver-
volg. (12.00-13.00 Reportageflit-
sen van de feestelijkheden rond
Koninginnedag vanuit Meijel in
Limburg.) 12.05 De koningin en de
burgemeester zijn jarig! 12.56 Me-
dedelingen voor land- en tuinbouw.
13 08 TROS Aktua 13.20 Journa-
listenforum. 14.03 TROS klanten-
service. 15.05 Helpers weg. 6.02
EO-Metterdaad Hulpverlening.
16.05 Tijdsein. 19.02 Hobbyscoop.
19.30 Podium van de Nederlandse
lichte muziek. 20.30 Langs de lijn,
sport en muziek. 22.30 Akkoord.
23.05 Met het oog op morgen. 0.02
Late Date 102 Romance. 2.02
Nachtexpress. 6.02 In 't voorbij-
gaan. 6 07 Non stop lichte muziek.

Radio 2
7.03 Ook Goeiemorgen. 9.03 Mu-
ziek terwijl u werkt. 11.03Kletskop

12.03 Will wil wel. 14.03 Terug in
de tijd. 15 03 Nederland Muziek-
land. 17.03 De nieuwe rozengeur.
18.03 Hier en Nu. 18.54 In 't voor-
bijgaan. 19.00-07.00Zie Radio 1.

Radio 3
7.00 Gelukwens t.g.v. de verjaar-
dag van H.K.H. Prinses Juliana.
aansl.: Wilhelmus. 7.05 Ronduit

music-time. 9.03 Muziek motiet.
0957 EO-Metterdaad Hulpverle-
ning. 10.03 Gospelsound. 11.03
Country Trail. 12.03 Rond-uit op 3.
13.03 Toga-party. 14.03 De Wilde
Wereld. 17.03Rontlonflon met Jac-
ques Plafond. 18.04 De Avond-
spits. 19.02 The John Peel Show.
20.02 Frontlijn. 2102 Backline.
22.02 Gonzo Radio. 23.02-24 00
Heartlands.

Radio 4
8.02 Het levende Woord 8.10 Pre-
ludium. 8.45 Te Deum Laudamus.
9.15 Onder de Hoogtezon. 10.00
Kamermuz. metgitaar d. Camerata
Karlsruhe (1). 10.30 Orkestpalet.

Klassieke muziek. 11.55 Orkest-
muziek van Handel (XI). 12.35 Pro-
menade. 13.02 Lunch Concert.
14.00 Songs of Praise. 14.30Solis-
ten. 15.00Telefoonnummer 39211.
16.45 Muziektheater. 17.30 Kijk op

kunst. 18.02Het betere werk: klas-
sieke muziek. 19.00 Vanuit Ale-
xandre Skrjabin, 'De verklanking
van het onhoorbare. 22.00 Zeg,

luister 's, hoorspelmagazine: De
ronde van '43, hoorspel en circa
23.15-24.00 Hoorspelacademie.

België/RTBF 2
19.00 Le coeur et l'esprit. Religieus

magazine.
19.30 Journaal (met gebarentaal)
20.00 Caméra sports. Gevarieerd

sportmagazine met een rechtstreek-
se reportage van de heenwedstrijd in
de finale om de UEFA-beker.

SSVC
12.50 Schools: You and Me/Ways

with words.
13.30 Nieuws en weerbericht
14.00 Pebble Mill at one. Gevarieerd
rechtstreeks middagmagazine.

14.40 -14.55 Rainbow. Kinderpro-
gramma.

16.10 Birthday time
Aansl.: Moschops, poppenserie
voor de kinderen.

16.25 Play school Birthday time
16.50 Winnie the pooh. Tekenfilmse-
rie voor de kinderen. Afl.: Rabbit has
a busy day.

17.05 You should be so lucky. Toe-
ristische quiz met Vince Purity.

17.30 The ark. Jonge natuuronder-
zoekers aan boord van het onder-
zoekschip 'Ark' houden zich bezig
met de milieuproblematiek.

17.55 The return of the antelope.
Dramatische tv-serie over drie lilliput-
ters die schipbreuk leiden in Enge-
land omstreeks 1899.

18.20 Give vs a clue. Spelprogram-
ma gepresenteerd door Michael Par-
kinson.

18.45 Nieuws en weerbericht
19.00 The Grumbleweeds show.

Gevarieerd amusementsprogram-
ma.

19.25 Coronation Street. Engelse tv
serie.

19.50 Farrington of the F.O. Komi-
sche tv-serie met Angela Thorne in
de hoofdrol als Harriet Farrington.

20.15 Don't wait up. Nieuwe tv-serie
met Tony Britton, Nigel Havers, Di-
nah Sheridan e.a.

20.45 From the cradle to the grave
Het tweede deel van een serie docu-
mentaires over onze welvaartsstaa
en hoe het de mensen in 1985 is ver-
gaan.

21.10 Cover up. Tv-serie. Afl.: Jack o
spades.

22.00 Nieuws en weerbericht
22.30 -23.25 Radio pictures. Amu-

sant programma over de opnamen
en repetities van een hoorspel.

SKY Channel
08.45 "" Sky Trax - Jensen's dimen

sions.
09.15 "" Sky Trax - The Pat Sharp

show.
10.00 "" Sky Trax - First run.
10.45 "" Sky Trax - The UK Network

Top 50 show.
11.45 "" Sky Trax - The Pat Sharp

show.
12.30 "" Sky Trax - Monsters of
Rock.

13.15 "" Sky Trax - The UK Network
Top 50 show.

14.15 Skyways. Dramatische tv-se
rie.

15.05 American college basketball.
Dayton College - Depaul.

16.00 "" Sky Trax - The Pat Sharp
show.

16.45 "" Sky Trax - Young, free and
single.

17.30 "" Sky Trax - Jump. Soulhits
gepresenteerd door Tony Blackburn.

18.30 The Deputy. Westernserie.
Afl.: The lonely road.

19.00 The Lucy show. Komische tv-
serie met Lucille BalL Afl.: Lucy and
the ring a ding ring.

19.30 Green acres. Komische serie.
Afl.: A hunting we won't go.

20.00 The greatest American hero.
Komische serie. Afl.: Divorce venu-
sian style.

21.00 My palakari. Amerikaanse
speelfilm uit 1984van David Horwatt.
In de hoofdrollen: Telly Savalas, Mi-
chael Constantine, Keith Gordan,
e.a.

22.35 Martini sportline internatio-
nal motor sports 1986. Gevarieerd
auto- en motorsportmagazine. Van-
avond reportages van het Camel Mo-
torcross W.K. voor 500 ce-motoren -
de grote Prijs van Zwitserland en van
de Monza Super Sprint Race.

23.40 "" Sky Trax - Jump.
00.40 -01.00 "" Sky Trax - Young,

free and single.

" PETER SIEGENTHALER, HANS JURGEN SCHATZ en KLAUt
WENNEMANN (v.1.n.r.) in "Voor eigen rekening" uit de Duitse misdaad-
serie 'De Speurder" - Nederland 1, 22.20 uur.

TV 5
16.05 Scarcloret. Korte film van Mi-

chel Soutter.
16.28 James ou pas. Film van Michel

Soutter over de ontmoeting van taxi-
chauffeur Hector met James.

17.48 Ce Schubert qui decoiffe
19.00 Venise, les derniers princes.
Reportage over Venetië in de winter,
als er geen toeristen zijn.

19.15 Naples, la ville qui parle aux
morts. Reportage over begrafenis-
plechtigheden in Napels.

19.30 ■ Jean-Luc Persécuté. Dra'
matische speelfilm van Claude G°"
retta uit 1966, naar de roman van
C.F. Ramuz.

21.05 Les chemins de l'exil. Histori-
sche serie over de reisroute va"
Jean-Jacques Rousseau, die hij k° rt
voor zijn dood aflegde, afl. 1.

22.00 -22.30 Journaal

Radio 5
9.02 NOS-Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Taairevue. 10.00 Ca-
fé chantant - Continu. 10.30 De du-
vel is oud. 11.00 TROS Postbus
270 - Mieke Telkamp. 12.05 Het
oog van de naald. 13.10 NOS Mid-
weekmagazine. (Met om 13.13
Wereldwijzer, 14.00 Frontaal,
14 30 Randstad en Regio. 15.00
Meer over minder.) 16.00 De Pina
Colada Show. 16.30 TROS Huis-
werklijn. PP.: 17.36 Uitzendingvan
de Partij van de Middengroepen.

17.46 Koninginnedagmuziek.
17.56 Mededelingen. 17.56 Mede-
delingen. 18.10 TROS kinderfo-
rum. P.P. 18.20 Uitzending van de
E.V.P. 18.30 Tempo Doeloe. 19.00
Programma voor buitenlandse
werknemers (19.00 Turks. 19.20
Marokkaans. 19.50 Spaans. 20 00
Grieks.) 20.30 Medelanders Ne-
derlanders. Bestemd voor Marok-
kanen. 21.00 NOS-Cultuur.

televisie en radio

Nederland 1 TV WOENSDAG09.30 -09.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden

13.00 -13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden

14.30 Varas filmclub: Met: Langs
het wildpad. Canadese natuurserie
voor de kleuters.

14.56 Super-Oma. Engelse kinderse-
rie over de belevenissen van een
Schotse oma. gespeeld door Gudrun
Ure. Afl. 9: Super-oma en de dubbel-
ganger.

15.10 La chartreuse van Parma
Zesdelige serie naar het klassieke
meesterwerk van Stendhal. Afl. 6.
Het ontgaat Gina niet dat Fabrizio
niet van haar maar van Clelia houdt.
Ondertussen wordt de Prins van Par-
ma vermoord en breekt er revolutie
uit in de stad.

16.00 Mr. Belvédère. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: De flipperkast.

16.24 De Laatste Ijstijd. Poëtische
Finse documentaire.

17.30 Journaal
17.46 De Smurfen. Tekenfilmserie.

Afl.: Wie verspilt, versmurft.
18.00 Clipparade. De mooiste clips

van de wereld, gepresenteerd door
Adeline van Liers.

18.25 Engels in het basisonderwijs.
Les 7: Language games (2).

18.55 De Fabeltjeskrant. Kinderpro-
gramma.

19.00 De Snorkels. Tekenfilmserie.
1. Zoutarm - of zouteloos? 2. Spie-
geltje, spiegeltje aan de wand.

19.23 Je ziet maar. Jongerenpro-
gramma met popmuziek en informa-
tie. Presentatie: Hanneke Kappen en
Michiel Praal.

20.00 Journaal
20.28 Zendtijd Politieke Partijen:

R.P.F
20.38 Gast aan tafel - Bolivia. Uit-

zending van de NOVIB.
20.43 Sonja op woensdag. Ge-

spreksprogramma met Sonja Barend
en gasten, rechtstreeks vanuit het
Hulstkampgebouw in Rotterdam.

21.55 Achter het nieuws. Actualitei-
ten.

22.20 De Speurder
(Der Fahnder). Duitse politieserie
met in de hoofdrol Klaus Wenne-
mann als rechercheur Faber. Afl.:
Voor eigen rekening. Nick en Mathes
zijn kleine diefjes, die bij een kraak
enkele pakjes cocaïne vinden. Ze
denken een buitenkansje te hebben
en proberen het spul te verkopen.

23.15 Journaal
23.20 -23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden
Music Box

07.00 13.00 en 19.00 Ed's elite - Ed-
wina.

08.00 14.00 en 20.00 Sit tight. Geva-
rieerd muziekprogramma gepresen-
teerd door Simon.

09.00 15.00 en 21.00 Gaz bag - Gaz.
10.00 16.00 en 22.00 News flash.

Martin praat over popmusici die de
krantekoppen haalden.

11.00 17.00 en 23.00 Chart attack.
Een overzicht van de Music Box top
40 gepresenteerd door Simon.

12.00 18.00 en 24.00 The power
hour. Heavy metal-muziek met
nieuwtjes en interviews.

FilmNet
17.00 Spartacus. Amerikaans filme-

pos van Stanley Kubrick uit 1960.
Met Kirk Douglas, Jean Simmons,
Laurence Olivier e.a.

19.55 The world of darkness. Na-
tuurfilm.

20.20 Lilliput-put. Tekenfilmpje: de
mier.

20.30 ■ Frankenstein. Amerikaanse
griezelfilm van James Whale uit
1932. Met Colin Clive, Mae Clarke,
Boris karloff en Lionel Belmore.

21.45 The Professionals. Ameri-
kaanse tv-serie. Afl.: Runner.

22.35 Jinxed. Komische Amerikaan-
speelfilm met in de hoofdrollen Bette
Midler, Ken Wahl en Rip Thorn.

00.20 -02.05 The thing. Amerikaanse
horrorfilm uit 1982. In de hoofdrollen:
Kurt Russell, A. Wilford Brimley,
Charles Hallahan en Peter Maloney.
Regie: John Carpenter.

ROZ
07.15-08.00 Ochtendeditie:
nieuws, aktualiteiten, weerbericht
en muziek. 08.05, 09.02, 10.02,
11.02 en 12.02 ROZ-Nieuws.
1205-13.00 ROZ-tussen de mid-
dag: nieuws, weerbericht, achter-
gronden van het nieuws, agenda
en muziek. 13.05. 14.02. 15.02.
16 02, 17.05 en 18.02 ROZ-
Nieuws. 18.05 ROZ-Aktueel en
weerbericht. 18.20-1900 Radio
Muskiet: gevarieerd programma.
BRT 2
5.30 Goede morgen, morgen. Lich-
te muzieken de juiste tijd. 8.12 Ser-
vicetelefoon. Programma waarin
luisteraars terecht kunnen met al-
lerlei vragen. 10.03 Met de deur in
huis. (10.30 Het schurend schar-
niertje). 11.55 Mediatips. 12.00
Limburg 1986. 13.10Made in Ger-
many. Duitse schlagermuziek ge-

presenteerd door Harrie Cremers.
14.00 Vrijaf. Jong geluid voor de
schoolvrije namiddag. 17.00 Fo-
cus. 17.10Radio Twee. Swingende
eigentijdse popradio 22.05 Radio
Tropical. Afrikaanse en Latijns-
Amerikaanse muziek. 23 30-02.00
Twee tot twee. Easy listeningmu-
ziek.

RTL-Plus, j se
17.00 -18.15 Jetzt ist Feierabeno

Gevarieerd programma met om »(
17.01 Gewinn zu Beginn '_n
17.05 California Freeway. Arn^ j

kaanse tv-serie. Afl.: Geisterstad 1 0[
und Kanonen. ir

17.30 Popeye und die Spinatkris* |
Amerikaanse tekenfilmserie.

17.35 Stars, Tips und Spiele
18.00 RTL-Spiel J
18.05 Stars, Tips und Spiele
18.15 Da-da-damals. Oude hits 9e' n

presenteerd door Iff Bennett.
18.35 Brigitte zu Besuch bei K"- 1

Plus. Vandaag: Die Schönmacher' e
Visagisten über die Schulter 9e' I
schaut. !;

18.53 7 Vor 7 - Die Bilder desTages (
Nieuws, sport en weerbericht.

19.10 Night Rider. Amerikaanse
avonturenserie met David Hasse j
hoff, Edward Mulhare en Patricia „
McPherson. Afl.: Das Chamaleon.

20.00 Voetballen: Rechtstreekse re- .
portage van de heenwedstrijd om d |
finale van de UEFA-beker.

21.47 RTL-Spiel
21.50 Wer bin ich? Quizprogramma

met prominenten rond prominente |
uit heden en verleden.

22.15 Gruselzeit vor Mitternacri 1

Vom Satan gezeugt. Italiaanse hor
rorfilm uit 1974. In de hoofdrollen Hl'
chard Harrison. Juliet Milis en Ga'
briele Lavia. Regie: C. Hellmann en
R. Barrett.

00.05 Weerbericht
00.07 Horoskoop
00.12 -00.15 Betthupferl

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
■ = zwart/wit programma

" " = stereo of 2-kanaaltoon
TELEVISIE
Nederland 1:5, 51, 53 en 57
Nederland 2: 31, 54, 56 en 60
Duitsland 1:9, 24 en 46
Duitsland 2:21, 29 en 37
Duitsland 3 (WDF): 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40en 46
België BRT1: 10 en 44
België BRT 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
België RTBF 2: 28 en 42
RTL Plus: 7 en satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: Sateiiet
Music Box: Satelliet
Europa TV: Satelliet
TV 5: Satelliet

RADIO
Kabel- en centrale antenne-abonnees:
voorkanalen zie schema exploitant
Radio 1: 95,3 en 102,1 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: 101 ,2 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 881 kHz
(337 mj
ROZ: 95,3 en 102,1 mHz
BRT 2: 555 m (540khz,. FM 22, 36en 39
(93,7 - 97,5en 97,9 khz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208m (1440 khz van 5.30- 19 00) -
FM: 6 en 33 (88,9 en 97 mta) - KG 49,26
m (6090 khz).

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.30 Besmnliche Worte.
7.45 Veranstaltungskalender. 8.00
Presseschau. 8.30 Für die Kran-
ken. 9.05 Musikexpress. 10.00 Gut
aufgelegt. 12.00 Musik bei Tisch.
12.15 Veranstaltungskalender.
12.30 Presseschau. 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Chansons, Lieder
und Folk. 15.00Nachmittagsstudio.
16.05 Spotlight. 17.05 Oldiekiste.
18.00 BRF-Aktuell. 18.40-20.00
Orgel- en koormuziek.
Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen, Deutschland!
9.00 Ein Tag wie kein anderer.
11.00 Liederlotto. 12.00 Mahlzeit.
14.00 Viva - das Leben findet
taglich statt. 15.00 Ententanz.
16.00 RTL-Musikduell. 17.50
Sportshop. 18.00 RTL-Tagesthe-
men. 18.08 Prima. 19.00 Luxem-
burg 1331. 22.00-01.00 Traumtan-
zer - Musik zum Traurnen.
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odium
f mag aannemen dat bij het onge-
Pooral radioactief jodium, kobalt,
Pum en strontium zijn vrijgekomen.
F het algemeen wordt radioactief
P'hn daarbij als schadelijkst voor dePondheid gezien: het is het vluch-
* in de atmosfeer, het verspreidt
['het snelst. De „radioactieve wolk"
'Ons land bereikt, zal in ieder geval
'ral jodium bevatten, zo mag men
kernen. De andere stoffen slaan
j%neer in de omgeving en worden
'oer goed opgenomen door het li-■rn.

J|um trekt naar de schildklier.Jiens de ICRP mag men hooguit
' microgram (een microgram is
'duizendste milligram) radioac-
'jodium per jaar opnemen. Aan-

rende dat een mens, ruim beme-
Jzo'n 10.000 kubieke meter lucht'jaar inademt, mag deconcentra-R. de lucht niet groter worden
''die hoeveelheid per 10.000 m3.Jcijfer zal voorlopig niet wordenNald hier in Nederland; de hele
p zal zeer sterk verdund zijn als
'Onze grenzen bereikt.

Radioactiviteit moet men niet den-maan gevaren bij twee- tot driemaal
Jtere doses, maar aan tien- tot non-

JJoVouden. Bovendien is jodium na
Fl' dagen de helft van zijn radioactivi-
ifal verloren. Dus veel gevaar valt
'r niet te duchten.
■

P bericht dat de concentratie radio-
EJöf cesium is verhonderdvoudigd,
|2*t ook met argwaan worden beke-
r- Het cesium in de atmosfeer is het
?'ant van bovengrondse kemproe

I?' en de concentratie ervan is inmid-|l?s zeer laag. Dat betekent dat de
cesium ook ai snel hon-

yo1 keer zo groot kan zijn zonder dat
r'sico voor de bevolking bestaat.

Plutonium
[J* 1 neemt aan dat hier sprake is van
'i? militaire reactor, waar veel gebruik
(T^t gemaakt van plutonium-239.

stof is tienduizend maal zo ge-
lijk als radioactief jodium. De ge-

volgen voor de omgeving - plutonium
slaat neer en wordt door het groeiend
bot opgenomen - zijn dan ook niet te
overzien. Er zullen niet direct veel
mensen sterven, maar over vijfentwin-
tig jaarzal het aantal gevallen van bot-
kanker daar ongetwijfeld een opmer-
kelijke stijging vertonen.

Hoe berekent men hoeveel radioac-
tiviteit nog zonder veel gevaar te
verdragen is? En hoeveel schade
mag een mens oplopen voordat de
gevolgen onaanvaardbaar worden?

In de jaren vijftig was men algemeen
vol optimisme over de mogelijkheden
van kernenergie: men was ervan over-
tuigd dat kerncentrales de wereld van
schone, goedkope en veilige energie
zou kunnen voorzien. Dat betekende
ook dat men bereid was een prijs voor
die kernenergie te bepalen.

Om de hoogte van die prijs vast te stel-
len, moest men natuurlijk allereerst
noodzakelijk weten wat defeitelijke ge-
volgen van straling eigenlijk zijn. De in-
stantie die zich hiermee bezighoudt is
de ICRP, de internationale commissie
voor radiologische bescherming. Deze
stelde in 1958 voor als norm te aan-
vaarden dat de atoomindustrie niet on-
veiliger mocht zijn dan andere moder-
ne industrieën en dat de bevolking niet
meer dan een tiende van dat risico
mocht lopen. Van stralingsschade wist
men toen nog niet veel, maar men
vond dat een mens tijdens zijn leven
aan niet meer dan een bepaalde dosis
mocht worden blootgesteld.

De dosisradioactieve straling wordt
uitgedrukt in sievert (vroeger in
rem: 1 Sv is 100 rem). In het aantal
sieverts komt niet alleen de hoe-
veelheid straling tot uitdrukking,
maar ook het soort straling, want de
ene soort is „harder", gevaarlijker,
dan de andere. Het produkt van hoe-
veelheid en soort straling heet dan
de dosis-equivalent. Voor vergiften
zou men kunnen zeggen: hoeveel-
heid gif maal soort gif is dosis-equi-
valent gif.

In 1958 heeft de ICRP, tamelijk wille-
keurig, besloten dat een mens in zijn
hele leven niet meer dan vijftig millisie-
vert mocht binnenkrijgen. Dat was
~een aanzienlijke belasting voor de
maatschappij", maar die last was „ver-
dedigbaar en aanvaardbaar gezien de
voordelen die mogen worden verwacht
van de verdere toepassingen van
atoomenergie." .
In latere publikaties is uitgewerkt wat
dat betekende voor het kankerrisico en
de kans op een misvormd nageslacht,
en hoe meer hierover bekend werd,
hoe meer risico een mens eigenlijk
bleek te lopen. De maximale doses zijn
echter niet verlaagd. De kans op kan-
ker door straling is gemiddeld 12,5 per
duizend per sievert, op een misvormd
nageslacht 20 per duizend per sievert.

Anders gezegd: als tienduizend men-
sen de maximale dosis binnenkrijgen,
krijgen tien hunner een misvormd na-
geslacht (ruwweg zeker 180 extra mis-
vormde kinderen per jaar) en zes krij-
gen kanker door straling (zeker 170
extra kankergevallen per jaar).

Of die getallen aanvaardbaar zijn in
het licht van de noodzaak energie
op te wekken, is een heel andere
kwestie.

Amerikaanse tv:
Groep van
Abu Nidal

dreigt
Van de redactie buitenland

JjW VORK - De Palestijnse
-. 6rriliagroep van Abu Nidal,
g* zich maandag verantwoor-

ijk stelde voor de moord op
n Britse toerist in Oost- Jeru-em, bereidt volgens eigen

U 99en aanslagen voor tegen
H^rninente Amerikanen. In een
.6uwsrubriek van de omroep-
6aatschappij CBS verklaarde

woordvoerder van de groep,g'6f Abu Bakr, maandagavond
(T l „als resultaat van de bom-
l*rdementen op Libië, Ameri-
j3 s militaire en geheime dienst-
o^ellingen onze directe vijan-- 61 zijn".
R

r|Q £r die was ondervraagd in Libanon,
Q^mde als doelen voor aanslagen
te a'9eneraal John Singlaub, de we-
a^chapsman Edward Luttwak, die
k V|seur van het Pentagon en buiten-
*d\/Se 2aken is geweest, Oliver North,
con eur van President Reagan en denservatieve Heritage Foundation.

Dertig procent
De meeste centrales worden ge-
bouwd in het Europese deel van de
Sovjetunie. In dat deel van het land
moet het aandeel van kernenergie
in de elektriciteitsvoorziening de
komende vier jaar tot ongeveer der-
tig procent worden opgevoerd. Vol-
gens westerse gegevens waren

eind 1984 in de Sovjetunie onge-
veer 46 installaties voor kernener-
gie in bedrijf, die samen ongeveer
23000 megawatt leveren. Dat bete-
kende dat 7,6 procent van de
stroomvoorziening door kernener-
gie werd gedekt, een aandeel dat
vorig jaar had moeten worden ver-
groot tot 14 procent. Dit streven is
niet gehaald. Tot het jaar 1990 wil
de Sovjetunie per jaar zes hoge-
drukwaterreactoren bouwen, zo
menen westerse deskundigen.
deskundigen

Het internationale bureau voor
atoomenenergie lEAO in Wenen
tekende vorig jaar een overeen-
komst met de Sovjetunie, op grond
waarvan IEAO-deskundigen toe-
stemming kregen enkele nucleaire
installaties in dat land te inspecte-
ren. De lEAO wil door toezicht op
het gebruik van nucleaire brandstof
voorkomen dat kernmateriaal van
civiele centrales wordt gebruikt
voor militaire doeleinden. De over-
eenkomst, die de lEAO met Mos-
kou sloot, omvat alleen toezicht op

nucleair materiaal en niet op de vei-
ligheid in kerncentrales. Vorig jaar
augustus zijn drie experts van de
lEAO voor het eerst naar de Sovjet-
unie gegaan. Daar bezochten zij
een nucleaire onderzoeksreactor in
Kurtsjatov bij Moskou en een kern-
centrale in Novo Voronezj.

binnen/buitenland

Veel gevaar valt in Nederland niet te duchten

Cijfers over straling
zijn vaak nietszeggend

p HAAG - Zodra het gaat over radioactiviteit en kernenergie
Pkt de begripsverwarring en de namaak-precisie overal uit.
F gisteren werd al snel gesproken over ~de radioactiviteit" die
Weden vijf keer zo hoog was als normaal en de concentratie ce-p die ~honderd keer zo hoog" zou liggen. Wat betekenen die
Nen, en wat voor soort cijfers kunt u dekomende tijd verwach-

'der geval moet duidelijk zijn dat
' cijfers net zon schijn van exact-

' geven als de bekendmaking dat
torbeeld ~de hoeveelheid gif" of
hoeveelheid bacteriën" in de lucht
6rvijfvoudigd: van belang is te we-
>elke giftige stoffen en welke bac-
!i in welke concentraties in de
'zitten.
'ok zijn sommige stoffen sterker en
ter radioactief dan andere, en ook
biologische activiteit verschilt van
'ot stof. Voor een goed begrip van
situatie daar en hier is het van be-
ide details te weten, maar de zijn

f°P heden nog steeds schaars. Een
'opmerkingen om een en ander al-m perspectief te zetten.

Kernramp
beïnvloedt

Nederlandse
discussie
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De ramp met de
kerncentrale nabij het Russische
Kiev zal ongetwijfeld invloed
hebben op de discussie in Ne-
derland over de bouw van nieu-
we kerncentrales. Alle grote par-
tijen in de Tweede Kamer vinden

dat de discussie over de vesti-
gingsplaatsen, die voor volgen-
de week op de Kameragenda
staat, in elk geval anders van ka-
rakter zal zijn, als deze al door-
gaat.

Het D'66-Kamerlid Tommei heeft
om uitstel van de discussie ge-
vraagd, om eerst de resultaten van
het Russische onderzoek naar de
ramp af te wachten. Ook PvdA-
woordvoerder Zijlstra voelt wel wat
voor uitstel. Hij wil wel discussiëren,
maar alleen om lering te trekken uit
hetgeen in Rusland is gebeurd. Hij
geeft overigens toe dat die centrale
van een heel ander type is dan de
centrales in Nederland.
De kernenergiespecialist van het
CDA, Lansink. vindt niet dat de dis-
cussie moet worden uitgesteld,
maar ook hij vindt dat we lering uit
de ramp moeten trekken. ~Maar we
moeten niet nu al zeggen dat er
geen nieuwe kerncentrales in Ne-
derland moeten komen. Als er een
vliegtuig neerstort, zeggen we ook
niet dat er geen nieuwe v.iegtuigen
meer gebouwd mogen worden".
Het VVD-Kamerlid Braams vindt
dat voor alles feitelijke informatie op
tafel moet komen over de ramp in
Tsjernobyl. Hij wijst er op dat in
Rusland nogal wat kerncentrales
staan die slecht beveiligd zijn. Als
het bij deze ramp om zon centrale
gaat, dan is dat minder relevant
voor de Nederlandse situatie. Ook
Braams acht niet uitgesloten dat.de
discussie wordt uitgesteld.

Braams vindt ook dat we van
deze ramp moeten leren. Hij wijst
erop dat uit het feit dat op 1500
kilometer afstand nog verhoog-
de radioactiviteit wordt gemeten,
betekent dat er grote hoeveelhe-
den radioactieve stoffen moeten
zijn vrijgekomen. Hij vermoedt
dat de Russische centrale van
het verouderde 'grafiet-type' is.
Deze grafiet zorgt ervoor dat de
kernreactie binnen de perken
blijft, maar het is een brandbare
stof.

Protesten bij installatie
van leden Centrumpartij

DEN HAAG - In de gemeente-
raden van Amsterdam, Rot-
terdam, Utrecht, Lelystad en
Almere is sinds gisteren de
Centrumpartij met een zetel
vertegenwoordigd. De instal-
latie vond onder protest van
de niet-CP-raadsleden plaats.
In Amsterdam kwam veruit de
grootste menigte op de been
om buiten het zwaar beveilig-
de stadhuis tegen de installa-
tie te demonstreren.

De Amsterdamse politie schermde
in de nacht van maandag op dins-
dag met containers het stadhuis af
en zette vierhonderd agenten in
rond het stadhuis. Bovendien wer-
den zes ME-peletons van elk veer-
tig man achter de hand gehouden.
Onder de tien mensen die de nacht
in het stadhuis doorbrachten, wa-
ren burgemeester Van Thijn en ge-
meentesecretaris Kooiker.
Gistermorgen rond zeven uur ver-
zamelden zich honderden demon-
stranten voor het stadhuis om een
blokkade te vormen. Ze wisten ech-
ter niet datom kwart voor zes uur 'sochtends het CP-lid E. Bouman
reeds onder politiebegeleiding het
stadhuis was binnengebracht. Op
het hoogtepunt van de demonstra-tie hadden zich enige duizenden
demonstranten voor het stadhuis
verzameld.

Burgemeester Van Thijn zei bij
de installatie dat hij als voorzitter
van de raad het gedrag van het
CP-raadslid zal toetsen aan denormen van de democratie. Hijvergeleek de installatie van Bou-
man met de intrede in deAmster-
damse raad van drie NSB-leden
in 1939. Dat gebeurde toen ge-
ruisloos. Volgens Van Thijn is de

beroering van nu terecht omdat
het gaat om „de installatie van
een vertegenwoordiger van een
andere uiterst bedenkelijke orga-
nisatie".

CP-raadslid Bouman vindt de boy-
cot en isolatie van haar persoon
door de overige raadsleden ~een
schending van de rechten van de
mens", omdat zij democratisch is
gekozen. Zij noemde de angst dat
de CP de raadszaal zal misbruiken
voor racisme „voorbarig en onge-
grond".
Het CP-raadslid, dat onder politie

begeleiding het stadhuis verliet,
kan in de toekomst zonodig op-
nieuw over politiebescherming be-
schikken om raadsvergaderingen
bij te wonen. Dat valt volgens de
burgemeester binnen het ~minim-
um-pakket van democratische
rechten".
In de loop van de middag kwam het
in Amsterdam tot een treffen tussen
politie en demonstranten. Daarbij
gebruikte de politie bij het uitvoeren
van charges traangas. Twee agen-
ten raakten gewond en er werden
twee aanhoudingen verricht.
De blokkade-actie in Utrecht begon

gistermorgen aarzelend. Om half
acht stonder volgens de politie wel-
geteld één man voor het stadhuis.
Rond een uur hadden zich onge-
veer zeshonderd mensen verza-
meld. Twee politiepaarden sloegen
op hol door rumoer uit het publiek.
Daarbij werd een 76-jarige man
door een paard onder de voet gelo-
pen. In het ziekenhuis bleek dat hij
vijf ribben had gebroken.

Tot grote woede van de demon-
stranten werd CP-lid W. Vrees-
wijk om twee uur 's middags aan
dezijkant van het Utrechtse stad-

huis afgezet en onder dekking
van de ME binnengeloodst. Kort
daarna werd Vreeswijk als lid van
de Utrechtse gemeenteraad
geïnstalleerd.

Burgemeester Vos van Utrecht
noemde de verkiezing van het CP-
lid een ..bedrijfsongeval van de po-
litiek". Zij riep de overige politieke
partijen op ~te bewijzen dat de de-
mocratie sterk en stevig is". De bur-
gemeester stemde in met een ver-
zoek van acht politieke partijen om
de geloofsbrieven van Vreeswijk in
handen te stellen van Justitie om na
te gaan of hij zich schuldig heeft ge-
maakt aan meineed. Het CP-lid zou
een partijgenoot tegen de regels in
een fractiemedewerkerschap heb-
ben beloofd.

" Massale belangstelling van de media voor hetnieuweAmsterdamse gemeenteraadslidvoor de Centrumpartij, mevrouw E. Bouman

" Tijdens de installatie van mevrouw Bouman
kan hetraadslid Van Schijndel (Links Akkoord)

zijn emoties niet langer de baas.
" Een geëmotioneerde burgemeester Van Thijn

tijdens zijn toespraak.

Moskou wil tot 1990 zes hogedrukwaterreactoren bouwen

Waas van geheimzinnigheid
rond Sovjet-kerncentrales

Van de redactie buitenland
MOSKOU - De Sovjetunie
heeft geen beweging tegen
kernenergie zoals de wester-
se landen die kennen. Open-
bare discussie tussen voor-
en tegenstanders van kern-
energie wordt niet toege-
staan, terwijl de Sovjetmedia
vrijwel uitsluitend positieve
berichten over de mogelijkhe-
den en de veiligheid van deze
energievorm verspreiden. De
nucleaire industrie wordt in
de Sovjetunie met een waas
van geheimzinnigheid omge-
ven.

Moskou heeft zich altijd ingezet
voor versnelde uitbreiding van het
aantal kerncentrales om eventuele
energietekorten te voorkomen.- In
1982 eiste het partijblad Pravda de
„tijdige en zelfs voortijdige" inge-
bruikneming van kerncentrales.
Een jaar later werd bekend dat de
grootste reactorfabriek van de Sov-
jetunie centrales met gebreken pro-

duceerde, die niet voldeden aan de
noodzakelijke veiligheidseisen. De
leiding in Moskou ontsloeg hierna
enkele ministers en plaatselijke
partijleiders en besloot maatrege-
len te nemen om de veiligheid van
de centrales te vergroten.

Aan uitbreiding van het aantal kern-
centrales werd echter niet getornd.

De Sovjetleiding onderstreepte in
1984 nog het belang van atoom-
kracht voor versterking van de eco-

nomie. Ook op het laatstepartijcon
gres werd opvoering van de hoe
veelheid kernenergie geëist.

Rotterdam
In Rotterdam verliep de installatie
van CP-lid Th.P. Termijn in de ge-
meenteraad zonder incidenten.
Voor het stadhuis demonstreerden
ongeveer vierhonderd mensen.
Burgemeester A. Peper is ervan
overtuigd dat de democratie „tegen
een stootje kan". Hij hield de ge-
meenteraad artikel 1 van de grond-
wet voor waarin discriminatie op
vele gronden wordt verboden. Het
is echter wel mogelijk gebleken
Termijn uit te sluiten van deelname
in raadscommissies, omdat de an-
dere politieke partijen geen vertrou-
wen in hem stellen.

In Lelystad en Almere verliep de
installatie van CP'ers als lid van
de gemeenteraad zonder inci-
denten. De politie had in beide
plaatsen uitgebreide voorzorgs-
maatregelen genomen, maar
hoefde niet in actie te komen. In
Lelystad verschenen slechts tien
demonstranten.

Veronderstelling

Westerse diplomaten en deskun-
digen gaan ervan uit dat de cen-
trale in Tsjernobyl vier of vijf
reactoren heeft van elk duizend
megawatt. De centrale werd in
1977 in gebruik genomen en de
laatste reactor kwam twee jaar
geleden in bedrijf. Het is een zo-
genoemde grafietgemodereerde
centrale. Van dit type heeft de
Sovjetunie er in totaal 28. De gra-
fiettechnologie is een verouder-
de methode om de snelheid van
de kernreactie onder controle te
houden. De Verenigde Staten
hebben geen soortgelijke centra-
les.
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Buitenlandse zaken
L.J.M. Hermans, uit Nuth, presi-
dent ENBI BV in Zwitserland.
Zuster P. Giesbertz. lid van de
Congregatie van de Liefdezusters
van de Heilige Carolus Borro-
meus, 'Onder de Bogen' te Jakar-
ta.

Justitie
Mr. F.J.M. Cerutti, ondervoorzit-
ter van de Centrale Raad van Be-

roep te Utrecht, wonende te Heyt-
huysen.
L.J. van ivfarle, directeurHuis van
Bewaring te Maastricht.
W. Schaafsma, waarnemend com-
mandant van het district Limburg
van het Korps Rijkspolitie, te
Maastricht.
A.J.C, de Brabander, directeur
van de Stichting Centrale voor
Pleeggezinnen Noord-Brabant en
Limburg te 's-Hertogenbosch, te
Waalwijk.
F.Th. Boeken, organist/dirigent
van het St, Jozefkoor van de paro-
chieKerensheide te Stem.
C.B.M, van Es (broeder Antonius),
lid van de Congregatie Paters van
de H. Geest, te Weert.
Mevr. L.M. Janssen-Hensels,
pleegmoeder, te Elsloo (gemeente
Stem).
F.D.H. Forschelen, lid/oud-be-
stuurslid van het Abdijkoor te
Thorn.
W.H. Hensen, bestuurslid van het
Missiecomité te Baarlo (gemeente
Maasbree).

Binnenlandse zaken
Dr. J. Kremers, Commissaris der
Koningin in de provincie Lim-
burg.
Drs. F.M. Feij, lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal. te
Breda.
N.H.M. Tummers, lid van de Eer-
ste kamer der Staten-Generaal. te
Heerlen.
N. Gijben, commissaris tevens
korpschef van de gemeentepolitie
te Maastricht.
J.H.A. Vöcking, ambtenaar bij het
Algemeen Burgerlijk Pensioen-
fonds te Heerlen.
J.W. Schepers, oud-lid van de raad
der gemeente Geleen.
H.A. Essers, oud-voorlichtings-
ambtenaar Openbare Werken te
Maastricht.
G.M.H.J. Kirkels, burgemeester
gemeente Meijel.
A.M.M. Kessels, burgemeester ge-
meente Nederweert.
H.F.A. Durlinger, lid van de ge-
meenteraad te Sittard.
J.J. Daemen te Bergen (L.).
W.H. Leenen, oud-chef afdeling in-
terne zaken gemeente Grubben-
vorst.
H.W.J. Ploum, te Kerkrade.
A.F.J. Hofman, ambtenaar ge-
meente Meerlo-Wanssum.
J.K. Titulaer, oud-chef afdeling
burgerzaken gemeente Venlo.
P.H. Senden, oud-lid van de ge-
meenteraad Voerendaal.
F.J.M. Nijpels, oud-chef perso-
neelszaken gemeentebedrijven, te
Maastricht.
W.A. Marks, oud-hoofd van de af-
deling landmeetkunde gemeente
Roermond.
P.G. Peters, te Weert.
Mevr. M.P.E. Last, oud-telefoniste
bij de DGD Zuidelijk Zuid-Lim-
burg, te Maastricht.

Onderwijs en
Wetenschappen
Ing. J.P.C.M. van Broeckhuijsen,
inspecteurvoor Speciale Diensten
te Roermond, wonende te Herken-
bosch.
G. Cabbolet, directeur van de Ra-
faël Mavo te Maasbracht.
P.H.I. Cornips, oud-hoofd van de
lagere school Vilt (gem. Valken-
burg aan de Geul).
C.J. Sanders, oud-leraar mavo Ko-
ningin Gerberga te Meerssen, wo-
nende te Bunde.
Dr. J.G.L. Theunisse, directeur
van de Havo van het Bisschoppe-
lijk College te Sittard.
A.J. Dahlmans, voorzitter van de
Stichting tot Bevordering van het
RK bijzonder onderwijs te Kaal-
heide te Kerkrade.
Prof. Mr. T.C. van Boven, hoogle-
raar in het recht, in het bijzonder
het Internationaal recht aan de
Rijksuniversiteit Limburg te
Maastricht.
Prof. Dr. W. Brouwer, hoogleraar
in de Huisartsgeneeskunde aan de
Rijksuniversiteit Limburg te
Maastricht, wonende te Cadier en
Keer.
prof. Dr. J.M. Greep, hoogleraar in
de Algemene Heelkunde aan de
Rijksuniversiteit Limburg te
Maastricht.

Financiën
J.P. van Tankeren, oud-admini-
strateur van rijksbelastingen te
Maastricht.
P.H. Bokelman, referendaris van
rijksbelastingen te Amsterdam
(standplaats Heerlen).
R.A.M, van der Veer, hoofdcom-
missaris van rijksbelastingen te
Heerlen.
J.L.C. Ermen, hoofdcommies
douane te Gennep.
J.H.W. Brokmann, oud-commies
rijksbelastingen te Venlo.
L.Ch.A. Engels, chef balie bij de
Nederlandsche Middenstands-
bank NV te Roermond.
Th.J.H. Bindels, oud-administra-
tief ambtenaar rijksbelastingen te
Brunssum.

Defensie
Reserve-luitenant-kolonel-arts
G.J.P. Hick, van het dienstvak van
de geneeskundige dienst, te Gra-
them.
Adjudant-onderofficier-instruc-
teur A.J.P. Schrivers te Venlo.
De eerval ontslagen reserve-adju-
dant-onderofficier J. van Zetten
van het Korps Nationale Reserve
te Sittard.
Adjudant-onderofficier J. de Wit
te Brunssum.
Sergeant perste klasse-motor-

transport M.J.J. Swakhoven te
Weert.
T. Heijnen, administratief mede-
werker bij AFCENT te Maastricht.
J. Dackus, lid/oud-secretaris van
de afdeling Limburg-Zuid van de
Bond van Nederlandse Militaire
Oorlogs- en Dienstslachtoffers, te
Maastricht.
Korporaal der eerste klasse-chauf-
feur R.R. Eek te Schinnen.
J.M. Bouvrie, monteur wielvoer-
tuigen te Maastricht.

Volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening
en milieubeheer
H.W. Kooien te Roermond, mede-
werker bij de directie van het ka-
daster.
P.J.J. Fransman te Wellerlooi (ge-
meente Bergen L.), voorzitter van
de Woningvereniging SS Cosmas
en Damianus te Afferden.
J.H. D'Elfant te Maastricht, mede-
werker bij de directie van de
Volkshuisvesting in de provincie
Limburg.

Verkeer en waterstaat
H. Staal te Roermond, rayonchef
exploitatie Nederlandse Spoorwe-
gen.
J. Chr. Göttgens te Sittard, erelid
en nestor van de AERO-Club
Zuid-Limburg.
A.W.H. Vrencken te Maastricht,
hoofd post- en archiefzaken bij de
Rijkswaterstaat, directieLimburg.
A.Th.H. Jonkers te Venlo, groep-
chef Nederlandse Spoorwegen.
L.M.A. Lamberts te Venlo, mede-
werker Nederlandse Spoorwegen.
G.H.L. de Meulemeester te Venlo,
hoofdemployé PTT.
M.A.C. Simons te Venlo, hoofd-
employé PTT.
H.J. Verreussel te Nederweert,

oud-kantoorhouder PTT.
J.C. Sterrenburg te Nederasselt
(gem. Heumen), sluismeester/ob-
jecthoofd bij de Rijkswaterstaat
Limburg.
J.U.Th. Cremers te Tegelen, advi-
seur/oud-directeur van het trans-
portbedrijf P. Cremers te Tegelen.
H.M.H, de Bakker te Heerlen, ma-
chinist Nederlandse Spoorwegen.
P.J.V. Engelen'te Susteren, perro-
nopzichter Nederlandse Spoorwe-
gen.
P.J. Cremers te Tegelen, stations-
beambte Nederlandse Spoorwe-
gen.
J.A. Donders te Maastricht, oud-
beheerder bij Van Gend en Loos.
P.H.W. Meijers te Venlo, hoofd-
employé PTT.
Th.G. Kempener te Beek (L.),
hoofdemployé PTT.
J.S.Ch. Jeurissen te Maastricht,
oud-employé le klasse PTT.
A. Diels te Roermond, employé le
klasse PTT.
A.G. Derks te Mook, oud-rijks-
ambtenaar 3 PTT.
H.J.M. Verdonschot te Maastricht,
oud-employé le klasse PTT.
H.J. Kanters te Weert, kantonnier
bij de Rijkswaterstaat Limburg.
P.J.H. Wolters te Echt, oud-em-
ployé 2e klasse PTT.
A. Verbruggen te Venlo, oud-rijks-
ambtenaar 3 PTT.
L.P.M. Bergmans te Sittard, oud-
rijksambtenaar 3 PTT.
J.F. Geraets te Brunssum, em-
ployé 2e klasse PTT.
M.P.J. Waegemans te Neer, rijks-
ambtenaar 3 PTT.
P.M. Vleeshouwers te Stevens-
weert, oud-rijksambtenaar PTT.
M.J. Kurvers te Geulle (gem.
Meerssen), rijksambtenaar PTT.
C.G.H. Theunissen te Schaesberg
(gem. Landgraaf), oud-rijksambte-
naar PTT.

Economische zaken
Drs. E.M. Akkerman, te Heerlen, |

secretaris van de NV DSM.
Ir. F.H.M, van Eijndhoven te
Meerssen, algemeen directeur NV
PLEM te Maastricht.
N.J. van den Brink te Echt, plaats-
vervangend hoofd bij het Centraal
Bureau voor de Statistiek te Heer-
len.
M.G.J. van Hoorn te Maastricht,
voorheen kantoorvoorzitter te
Maastricht bij accountantsmaat-
schappij Moret & Limperg.
J. Mannens te Amstenrade, direc-
teur van Distributie Centrum Lim-
berg BV, te Hoensbroek.
Ir. G.I.H. Winants, wonende te Ge-
leen, chefvan de algemeen techni-
sche voorzieningen bij DSM.
B. Op ten Berg te Heerlen, chef
van de centrale bedrijfsadmini-
stratie DSM.
A.J. Bos te Limbricht, vakhoofd
procesbesturing van de onder-
houdsdienst bij DSM.
W.K. Bus te Geleen, stafmedewer-
ker elektrotechiek bij DSM.
A.J. Dicteren te Sittard, groepslei-
der van het werktuigbouwkundig

■ constructiebureau bij DSM.
A.H. Feijen te Heerlen, stafmede-
werker centrale van DSM.
J. Goddery te Brunssum, voor-
heen chef van de interne dienst
hoofdkantoor van DSM.
J.J.W. Held te Geleen, chefvan de
bibliotheek hoofdkantoor van
DSM.
S.J.W. Herberghs te Stem, voor-
heen chef van de personeelsvoor-
ziening bij DSM.
L.J. Linden te Heerlen, medewer-
ker bij de Business Research bij
de Divisie Energie van DSM.
L.H.J. Mertens te Kerkrade, chef
balansgroep bij de concernadmi-
nistratie van DSM.
P.J.W. van den Munckhof, direc-
teur machinefabriek J.M. van den
Munckhof, te Horst.
J.M.M. Noteborn te Geleen. be-
drijfspsycholoog bij DSM.
W.C. Notermans te Maastricht,
chef onderhoud instrumentatie en
procesbesturing DSM.

H.G.H, van Ooi te Geleen, mainte-
nance engineer instrumentatie en
procesbesturing bij DSM.
P. Reijnders te Heerlen, hoofd sec-
tor centrales van de onderhouds-
dienst bij DSM.
W.J. Schlösser te Kerkrade, con-
cerndienst research en octrooien
van DSM.
J.M. Severijns, adviseur/oud-di-
recteur van Houthandel Severijns,
te Maastricht.
L.J. Sleijpen te Maastricht, voor-
heen projectcoördinator bij het
Computer Centrum Nederland
van DSM.
G.J. Smeets te Elsloo, chemisch
laborant bij het Stikstofbindings-
bedrijfvan DSM.
H.H.G. Vroomen te Schinnen,
chef centrale onderhoudsdiensten
van DSM.
W.J. Wierikx te Beek, veiligheids-
kundige groep organische pro-
dukten DSM.
C.E.P.C. Wulterkens te Spaubeek,
personeelsfunctionaris divisie
kunststoffen van DSM.
L. Bejas te Stem, bestekkenmaker
centrale onderhoudsdiensten
DSM.
A.A.G. Dicteren te Sittard, chef
correspondentie en plv. chef alge-
mene administratie DSM.
P.A. Duckers te Eys, kwaliteits-
controleur bij het Fonds voor So-
ciale Instellingen van DSM.
W.A. Ederveen te Schaesberg,
expeditiebediende bij het Fonds
voor Sociale Instellingen bij de
Naamloze Vennootschap DSM.
H.G. Goertz te Maria Hoop, ge-
meente Echt, operator bij DSM.
W.H. Gransier te Geleen, chef on-
derhoudsdienst afdeling expeditie
DSM.
K.F. Hofmann te Geleen, chef
werktuigkundige onderhouds-
groep DSM.
J.L. Jacobs te Bom, leidinggever
elektrotechnische buitendienst
DSM.
G.E. Leise te Nuth, administratief
medewerker bij het Fonds voor
Sociale Instellingen van DSM.
H.A. Lemmens te Sittard. le mon-
teur elektrotechniek bij DSM.

1A.H. Nieskens te Linne.
Chr.H.G. Odekerken te Geleen,
voorheen technisch stafmedewer-
ker centrale onderhoudsdiensten
DSM.
P.J. Rademakers te Simpelveld,
voorheen medewerker regelteam
centrale onderhoudsdiensten
DSM.
P.J. Smeets te Susteren. assistent-
chef verzendkantoor Stikstofbin-
dingsbedrijfDSM.
J.J. Stevens te Schinnen, mede-
werker centrale salarisadministra-
tie DSM.
W.J. Terwint te Spaubeek, labora-
torium-assistent DSM.
J.H.G. Thewissen te Stem, groeps-
leider op de afdeling tekeningen-
verwerking nieuwbouw/Stamicar-
bon DSM.
Mevr. E. Veugen-Coumans, eige-
naresse van een textielhandel, te
Maastricht.
H.M. Vliegen te 'Sittard, proces-
operator sulfaatfabriek DSM.
J.J. Wiertz te Schaesberg, verlader
organische produkten bij DSM.
G.A. Baltissen te Geleen, werk-
tuigkundig monteur Stikstofbin-
dingsbedrijf DSM.
J.R. Schoutrop te Papenhoven,
bedrijfsbediende bij het Fonds
voor Sociale Instellingen van
DSM.
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Onderscheiding
voor zo'n 2000
Nederlanders

DEN HAAG - Ongeveer
tweeduizend mensen
kregen gisteren een ko-
ninklijke onderschei-
ding. Ministers en bur-
gemeesters konden op-
nieuw veel mensen blij
maken met de medede-
ling dat 'het Hare Ma-
jesteit de Koningin
heeft behaagd' hen te
onderscheiden wegens
zoveel jaar trouwe
dienst of wegens bij-
zondere prestaties.

Om met die laatste groep te begin-
nen: tweevoudig Elfstedentocht
winnaar Evert van Benthem werd
Ridder in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Dezelfde onderscheiding
kreeg collega-schaatsenrijder
Hein Vergeer, evenals wielrenner
Jan Raas.

De hoogste onderscheiding die dit
jaar werd uitgereikt. Comman-
deur in de Orde van Oranje-Nas-
sau. ging naar de secretaris-gene-
raal van het ministerie van alge-
mene zaken. drs. D. Ringnalda;
mr. C. van Zeben, lid van de Raad
van State: G. Boerman, luitenant-
generaal bij de luchtmacht en de
ambassadeurs mr. J. Huydecoper
van Nigtevecht (Londen) en dr. K.
Reinink (Bonn)..

Commissaris van de Koningin in
Gelderland, ing. M. de Bruijne,
werd benoemd tot ridder in de
orde van de Nederlandse Leeuw,
evenals de Eerste Kamerleden
Christiaanse, Feij en Tummers en
de TweedeKamerleden Evenhuis.
Van der Hek, De Kwaadsteniet,
De Vries en Weijers.
De hoofdredacteur van het
Utrechts Nieuwsblad, drs. Max
Snijders, werd benoemd tot offi-
cier in de Orde van Oranje-Nassau.
evenals NOS-bestuurder Ton
Xieuwenhuijsen. IKON-omroep-
ster Dore Smit werd benoemd tot
ridder in de Orde van Oranje-Nas-
sau. Oud-directeur voor de men-
senrechten bij de Verenigde Na-
ties, dr W.H.J. Kouwenhoven,
werd geridderd in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Ook de theo-
loog, prof. dr. H. Kuitert, viel deze
eer ten deel.

Officier in de Orde van Oranje
Nassau werden onder andere H.J.
Neuman (directeur van het insti-
tuut Clingendael), mr. J. (Jacques)
Hogewoning, vice-voorzitter van
de sectie betaald voetbal van de
KNVB. dr. W.L. (Wim) Mosterd,
sportarts, cardioloog en voorzitter
van het Nederlands Instituut voor
de Sportgezondheidszorg, en de
zenuwarts mw. dr. A.A.A. Terru-
we, die in de jaren vijftig door het
Vaticaan werd vervolgd wegens
haar behandeling van katholieke
kloosterlingen en priesters met
psychische moeilijkheden.

Naast Hein Vergeer en Evert van
Benthem kreeg nog een aantal be-
kenden uit de sportwereld het rid-
derschap in de Orde van Oranje
Nassau. Cees Akerboom (basket-
bal-international). Jan Lageweg
(voorzitter biljartbond) en de bil-
jarter Rini vari*Bracht (in 1982 we-
reldkampioen en in 1983 Europees
kampioen driebanden). Ook de
filmproducent Rob Houwer kreeg
deze onderscheiding, net als de
IKON-omroepster Dore Smit. De
correspondent van de NOS in
Brussel. Joop van Os van den
Abeelen, correspondent Ewout
Janse (Sijthoffpers) in Londen en
Douwe Hoekstra, parlementair
verslaggever van het ANP werden
eveneens bernoemd tot ridder in
de orde van Oranje Nassau. Ook
de culinair journaliste Wina Bom
werd geridderd.

Bijna 200 lintjes in de landelijke
Lintjesregen kwamen gisteren in
de provincie Limburg terecht. De
Limburgers, die met een onder-
scheiding vereerd werden waren,
ingedeeld per departement:

HEIN VERGEER
.ridder in de Orde van Oranje-

Nassau..

# Een recente opname van Hare Koninklijke Hoogheid, prinses Juliana, die
vandaag haar 77ste verjaardag viert, en haar gemaal, Zijne Koninklijke Hoog-
heid, prins Bernhard, op het bordes van paleis Soestdijk.

Landbouw en Visserij
P.J. van den Bekerom te Horst, di-
recteur plantenkwekerij Van den
Bekerom en Zn. te Horst (L.).
J.Th.H. van de Weert te Grons-
veld, directeur van de Coöperatie-
ve Fruitveiling Margraten en om-
streken te Margraten.
P.J. Vossen te Nuth, voorzitter van
de regionale bond van Postdui-
venhouders van de Mijnstreek-
unie.

Sociale zaken en
werkgelegenheid
W.A.M- Jacobs te Maastricht, dis-
trictsarbeidsdeskundige op het
districtskantoor Gemeenschappe-
lijke Medische Dienst te Amster-
dam.
J.J. Louwes, arbeidsconsulent Ge-
westelijk Arbeidsbureau te Weert.
M.A. Verblakt te Maastricht, tot
voor kort consulent Beleidsover-
dracht bij het Rijksconsulent-
schap Sociale Zekerheid in de pro-
vincie Limburg.
G.J. Peulen te Brunssum.
A.J.H. Evers te Venray, bestuurs-
lid van de plaatselijke afdeling van
de FNV.
H.H. Lamers te Beek, penning-
meester van de plaatselijke afde-
ling van de Industriebond FNV.
A. Teeuwen te Helden.
Mevr. M. Grachten te Vlodrop,
huishoudster bij de familie Uiter-
waal te Roermond.
L.J. Gommans, hoofd van de in-
stallatie-afdeling van de fa. Tum-
mers-Cremers te Helden.
Mevr. M. Jansen te Vredepeel, ge-
meente Venray, huishoudster in
het rectoraat voor de aldaar dienst-
doende geestelijke bedienaren.
M. Übachs, magazijnbediende bij
Ankersmit Maaibedrijven BV te
Maastricht.

Welzijn,
volksgezondheid
en cultuur
Drs. H.J.M. van Zijl, vml. hoofd
van het laboratorium van het St.
Barbara Ziekenhuis te Geleen,
wonende te Meerssen.

J.F. Alen, vml. apotheker te Maas-
tricht, wonende te Eijsden.
J.C.F. Eijck te Wijlre.
J.H.A. van Heteren te Sittard.
Mevr. J.B. Wolters, directrice van
de stichting Pedagogisch Sociaal
Werk Midden-Limburg te Roet-,
mond.
P.J.H, van Hoef, voorzitter van W
Midden-Limburgse Schutte!*
bond 'Eendracht Maakt Macht' te
Weert.
L.J. Morreau, correspondent va'1
de stichting Menno van Coehooi'1

alsmede lid van het kringbestui- 11

Maastricht van het Limburgs (-;'"
schied- en Oudheidkundig :
nootschap, wonende te Maas-
tricht.
P.J. Schnitzeler, koordirigent/m 11'
ziekleraar, te Herkenbosch.
H.A. Hermans, leider-trainer
gymnastiek- en turnvereniging'11,

te Venlo.
J.H.M, van Nisselroij, grimeur do-
cent grime aan de toneelacadem'1'
te Maastricht, wonende te MaaS
bree.
M.H.P. Aerdts, lid'oud-voorzitter
buurtvereniging 'Blerke' te Venlo-
J.L. Bergmann, tweede voorzittel
fanfare 'Eendracht' te Simpeh >V.G.H. Boumans, bestuurslid ko-j
ninklijke Schutterij 'St. Sebastia-
nus' te Voerendaal.
H.J. Bruijstens, instructeur fluit'
en tamboerkorps 'Wühelmina* te
Landgraaf, wonende te Nieuw^11'
hagen.
Th.W. Buddiger te Venray.
H.L. Caris, secretaris St. Serv.
koor te Nunhem (gem. Haelen).
J.S. Caris te Haelen.
W. Daniëls, penningmecste'
buurtvereniging 'Engerstraat-En'
gerplein' te Brunssum.
M.H. Deriks, secretaris Openbare
Bibliotheek te Stem.
M.G. Dols, voorzitter jeugdafde-
ling van de voetbalvereniging
'SVM' te Munstergeleen.
Chr. Donners, bestuurslid fanfai*'
'Juliana' te Munstergeleen.
E.J. Doornen, lid'oud-dirigent mll'
ziekverenigingen, te Oirsbeek.
W. van Dyk, voorzitter buurtvei*"
niging 'Engerstraat-Engerplein' te
Brunssum.
P.A. Everts, secretaris R.K. Sport-
vereniging 'RIOS '31' te Pey (gem-
Echt).
L.J. Feiter, bestuurslid harmoi}ie
'Sint Augustinus' te Geleen.
NJ.H. Geron, voorzitter mannen-
koor 'De Lauwerkrans' te Meche-
len.
H.A.J. Henssen, voorzitter buurt-
vereniging 'Beatrix Meerssen-
West' en bestuurslid van de R-K"
voetbalvereniging 'Amicitas
Meerssen.
Mw. A.C.M. Hoebers. lid/oud-be-
stuurslid Nederlandse Rode
Kruis, afdeling Horst.
F.P. Hol, penningmeester harmo-
nie 'St. Bernadette' te Molenberg-
wonende te Kerkrade.
P. Jacobs, bestuurslid Rothem's
harmonie, wonende te Ulestraten.
G.H.Th. Janssen, voorzitter buurt-
vereniging 'Onderlinge Hulp' te
Venlo.
H.J.J. Janssen, bestuurslid harm°'
nie 'St. Caecilia' te Nieuwenhagen-
Th.J. Klabbers, lid oud-bestuurs;
lid harmonie 'De Vriendenkring
te Well (gem. Bergen L.).
A. Meijvis, oud-voetbalscheids-
rechter/oud-rapporteur van de
KNVB te Übach over Worms.
N. Pleijers, secretaris mannen-
koor 'De Lauwerkrans' te Meche-
len.
P.H. Reinders, vice-voorzitter Vin'
centiusvereniging te Vaals.
F.J. Rodigas, amateurtoneelspe'
ler, te Geleen.
H.J. Rouvroije, regisseur toneel-
vereniging 'De Vriendenkring' *e
Vilt/Berg en Terblijt.
C.J. Schafer, instructeur/tamboer-
maitre harmonie 'St. Aemiliaan' te
Bleijerheide.
M. Schoormans, lid/oud-bestuurs-
lid accordeonvereniging 'Accor-
dia' te Eygelshoven.
P.J. Simons, 2e secretaris/2e pen-
ningmeester fanfarekorps 'Een-
dracht' te Nieuwenhagen.
C.J. Steinen, secretaris sportvere-
niging 'Nieuwenhagen' te Nieu-
wenhagen.
J. Vannuys, voorzitter buurtvere-
niging 'De Bouwerwei' te Bleijer-
heide.
G.H. Vondenhoff, lid/oud-onderdi-
rigent harmonie 'Sint David' te
Voerendaal.
H.J. Wolters, vice-voorzitter fanfa-
re 'Concordia' te Melick.
Mw. C.M. Canton-Peeters, voor-
zitter 'De Zonnebloem', regio Sit-
tard. .
M. Loop, amateur-toneel-
speler/oud-voorzitter cabaretge-
zelschap 'Sjeveemeter Jonge u>
Kerkrade. wonende te Schaes-
berg.
G. Odekerken, lid/oud-bestuursHa
toneelvereniging 'De Vrienden-
kring' te Vilt/Berg en Terblijt.
J.H. Wijnands, penningmeeste',
gymnastiekvereniging 'OlymplB
te Schinveld.
J.H. Straetemans, te Eygelsho-
ven.

EVERT VAN BENTHEM
..ridder in de Orde van Oranje

Nassau..
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Staal ontvangt
twee miljard

AMSTERDAM - De winst van
Je Nederlandsche Bank over1985 bedroeg 2.181,8 miljoen
?»lden tegen f 2.065,9 miljoen
"i 1984. Van de winst is ’ 94,6
biljoen toegevoegd aan de bij-
andere reserve. De staat krijgt
{ 2.087,2 miljoen toe tegen ’'"973,1 miljoen in 1984.

KLM-bussen naar
Amsterdamsehotels

|CHIPHOL - Het autobusbedrijf
!?"> deKLM begint 1 juni een lijn-
?**ist tussen de luchthaven Schip-s en een aantal belangrijke ho-
j.'S in dc regio Amsterdam. De
j^&st wordt ieder half uur gere-
l'l- Met de invoering van de 'ho-
j?"ijn' hoopt het busbedrijf van
J.^M een extra service te kunnen

aan luchtreizigers.
J* invoering van de nieuwe lijn is
J*de het gevolg van de opening
I*. een nieuwe rechtstreekse
«inverbinding tussen Schiphol
f het Centraal Station in Amster-
l'1*». Daardoor komt de bestaande

van KLM tussen beide
stemmingen te vervallen.

BEURS-
OVERZICHT
lets hoger

- Op de Amster-"a-inse effectenbeurs is Hoogo-
Yens gisteren in herstel geko-men van de verliezen van devoorgaande dagen. Het staal-
£°ncern voegde ’ 3,30 aan de
*<>ers toe, terwijl de koersval
£n Akzo tot staan kwam. Het

Cnemie-concern verloor slechts
dubbeltjes op een koers

an f 163,70. Bij een nagenoeg
*e,ijkgebleven dollaren een ho-
*er Wall Street noteerden de an-
|.ere internationale aandelen
"cht hoger. Alleen Koninklijke
f*f twee kwartjes prijs op ’190,30.

!re handel in aandelen was op de
?ag vóór Koninginnedag, als de
eurs gesloten is, met een omzet
ar> ’ 500 miljoen gering in om-. a ng. Wel werden gisteren veelange staatsleningen verhandeld

,P iets lagere koersen, waardoor"Jet rendement opliep van 6,17
jïaar 6,19 procent.
e banken en de verzekeraars

*>ln-gen met uitzonderingvan Na-
"onale Nederlanden, dat ’ 1,30ar> de koers toevoegde op81,60, opnieuw licht terug. El-

werd een rijksdaalder
waard op ’ 185 en Gist-Bro-ades ging met eenzelfde bedrag

pilaag op ’263. Bij de hoofd-
°ndsen viel Fokker op door op-
Jeuw tegen de markt in een be-

J"ag toe te voegen aan de koers.e vliegtuigfabriek werd twee«uiden duurder op ’ 93.

Lokaal
9°k bij de lokale aandelen had-en de koersdalingen de over-'and, maar ook hier bleven deJ^liezen beperkt. Borsumij
*ehry werd tien gulden minder

£aard op f665. Nijverdal-ten-
a_T _, voe&de acht dubbeltjes
**n de koers toe op ’ 137,30 en
or?"1"3 Holding twee gulden
" J 301.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Binnenl. aandelen
AEGON 106.80 106.30
Ahold 75.50 75.00
Akzo 164.00 163,70
A.B.N. 577.00 576.00
A.B.N, div'B6 570,00
Alrenta 153.20 153.00
Amev 82.00 81,00
Amro-Bank 102,00 100,40
Ass. R'dam 129,80 129,00
Bührm.Tet. 161,30 160,50
Bührm. Tet.Bs 157,80 156.50
Dordtsche P. 182.50 181,20
Elsevier 182,50 185.00Fokker 91,00 93.00FneschGr.H. 44.10 44 10Gist-Broc. 265.50 263.00id. (div 86) 261,00 259 00
Heineken 162,30 d 163,20
Heineken H. 148,60 d 146,00
Hol.Bet.Gr. 150.00 151,00
Hoogovens 106.20 109,50
KLM 49,30 49,60
Kon. Ohe 190:80 190,30
Nat. Nederl. 80,30 81.60
N.M.B. 193,00 192,50
Nedlloyd Gr. 170,00 168,50 e
Océ-v.d.Gr. 450,00 452,00
Ommeren Van 32,80 33,00
Pakhoed Hold. 62,20 62,50
Philips 60,50f 61.00 e
Robeco 92,50 92,70
Rodamco 137,30 138,00
Rolinco 84,60 84,30
Rorento 50,10 e 50.50
Unilever 427,00 432,00
Ver.Bezit VNU 299.00 298.50
Volker Stevin 36.70 36,70
Wessanen 274,00 274,00

Converteerbare obligaties
5ABN 85-95 118.50 118.00
8 Asd.R.B4-92 139,50 139,80
63/.i Amro 73 134,00 131.00
BV4 a.i.r. 85 115,00 b 115.00 b
6'_ Bobel 86a 111,20 111.60
11 Bredero 81 123,00 121.50
6:,.8rM0185 99,20 99,50
6'/4Bührm.73 152,00 152,00
7vißu_.rm.76 195,00 195,00
7 CreditLßN 74 103.50 103,00
7'.Fumess73 99,20 99,40
6 Hoogov. 85-95 148,00 153,00
83/.KNSM 75 111,80 111,20
B:'_KBB 75 178,00 177,00
9 Meneba 74 104,50 104,00
T-'-_ Xutr.72 315.00 315,00 a
6'/_ Nijv.Bs 196,00 196,50
10 Pont 74-89 101.00 b 101.50 b

V/2 Proost7l 192.00 192,00
6V2R01.67 101,70 101,70
8 Sanders 72 173,00 172.00

8-. S'ma 76 670.00 670.00
14 SHV 81 176,50 177.00
8:'. Stevin76 104.50 105.20
9 VMF-Stork 76 134.00 131.50
BV_ Volker7B 105.00 105.00
83/.WUH7S 100.70 100.70
Binnenl. aandelen
ACF-Hülding 295.00 294,00
Asd Rubber 12,25 12,30
Amst.Rijtuig 610,00 613,00
Ant. Brouw. 130.00
Ant. Verff. 240.00
Audet 172.00 180,00
Aut.lnd.R'dam 97,00 96,50
BAM-Holding 102,00 101,00
Batenburg 1440.00 1420,00
Beek, Van 154.80 157.80
Beers' Zonen 266.00 262.00
Begemann 84.00 84,80
Belindo 420.00 419,00
Berkels P. 30.10 30,30
Blyd.-Will. 81.00 80,80
idem nrc- div'B6 78,50 79,50
Boer De. Kon. 180.00 175,00
Bols, Kon. 132,50 131,00
Borsumv Wehry 675,00 665,00
Boskalis W. 15.90 15.80
Braatßouw 179,00 178.00
Breevast 234.00 234.00
Breevast c 234,00 234,00
Bredero 205.00 204.00
Bredero e 205.00 204.00
Br./Molijn c 68.00 69,30
Burgman-H. 2230.00 2230,00
Calvé-Delft c 592,00 588,00
Calvé pref.c 3190,00 3190.00
Centr.Suiker 56.50 56,30
C.S.M. eert 56.00 55,80
Ceteco 360,00 357,00
Ceteco eert. 362,00 359,50
Chamotte Unie . 30,00 30,50
Cindu-Key 86,00 84,00
Claimindo 414.00 413,00
Cred.LßN 95,50 95.50
Deli-My 192,00 192,00
Desseaux 155.00 154.00
Dordtsche pr. 178.50 178.80
Dorp-Groep 327.00 326.00
Econosto 107.50 106.50
EMBA 565.00 570.00
Eriks hold. 275,00 277,50
Furness 46,00 44,00
Gamma Holding 299.00 301.00
Gamma pref 29.10 29.20
Gelatine D. 210,00 206,00
Gerofabriek 60,00 a
Geveke El. 84.00 82.50
Geveke T.H. 47.90 47,20
Giessen-de N. 236.00 248,00
Goudsmit Ed. 107,00 107,00
Grasso'sKon. 238.50 233,00
Grolsche B. c 68.50 68.50

GTI-Holding 117,00 114,50
Hagemeyer 60.00 60,50
Hoek's Mach. 147.50 147.0(1
Holdoh Hout 296.00 297.00
Holec 331.00 335.00
Holl.Am.Line 809.80 805.00
Holl.Am.Line c.pr. 814.50 809.00
Holl.SeaS. 2.61 2.69
Holl.Kloos 701,00 690.00
Hunter D. 61.00 61.50
Hunter D.pr. 6,20 6,20
IHC Caland 18,10 18.00
Industr. My 91.70 91,20
Ing.Bur.Kondor 538,00 535.00
Intern-Muller 73.00 73.50
Kempen & Beg. 161.00 161,00
Kiene's Suik. 945.00 945.00
Kluwer 248.00 248.00
KBB 82,70 82,00
KBB (eert) 82,20 82,00
KBB (pref.) 36.20 35.50
Kon.Ned.Pap. 132.50 137.00
Koppelpoort Hold. 335,00 338.00
Krasnapolsky 184,00 183.00Landré & Gl. 408.00 405.00
LeidscheWol 234.00 a 225.00a
Macintosh C. 100,00 99.70
Maxwell Petr. > 453.00 449.00
Medicopharma 395,00 390.00
Meneba 107,50 107,50
MHV Amsterdam 10,20 10,20
Minihouse 51,10 50.50
Moeara Enim 831,00 835,00
M.Enim 08-cert 11010,00 11100 00
M.Enim Wl-cert 2310.00 2310,00
Mulder Bosk. 101,00 99,00
Multi Func. Comp. 29.80 29,30
Mvnbouwk. W. 112.50 110,50
Naarden Int. 50.00 49.00
Naeff 220.00 b
NAGRON 39.90 39.20
NBM Bouw 12.40 12,40
NEDAP 284.00 277,00
Ned.Spnngst. 14020,00 14020.00
Norit 278,00 277.00
Nutricia 214.00 214,00
Nyv.-Ten Cate 136.50 137.30
OTRA 332,50 330,50
Palembang 231,00 231.00
Palthe 152.00 150.50
Pont. Kon. 51,00 54.00
Porcel. Fles 132.00 132.00
Pronam 83.20 83.20
Proost en Br. 493,00 493,00
Rademakers 28,50 29,00
Ravast 40,00 f 40.50
Reesink 475.00 475,00
Riva 3100,00 3100,00
Riva (eert) 3080,00 3080.00
Rommenhöller 1752.00 1755.00
Samas Groep 79.60 80,00
Sanders Beh. 380.00 383,00
Sarakreek 40,50 40,90

Schuitema 850.00 850,00
Schuppen 161.00 159.00
Schuttersv. 122.00 121.00
Smit Intern. 33.30 33,60
Sporth. Centrum c. 111,70 112.00
Telegraaf De 351.00 344.00
Text.Twenthe 168,50 165,00
Thomassen Dr.-V. 56,50 56.50
Tw.Kabel Hold 710.00 710.00
Tw. en Gudde 76,00 75.80
L'bbink 248.00 240.50
Ver.Glasfabr. 825.00 830.00
VMF-Stork 288,00 288.00
id div'B6 280.00 e 280.00
Verto 73.80 73,50
VRG Gem.Bez. 128,00 124.00
Wegener's 76.50 77,00
Wegen. eert. 77.00 76.50
Westhaven Asd 342.00 340.00
Wolters Samsom 470.00 468.00
Wyers 73.50 73.20
Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 330.50 327,00
ABN Beleg.f. 51,20 50,80
Alg.Fondsenb. 262.00 261.00
America Fund 297.50 298.00
Amvabel 118,90 119,50
Bever Belegg. 33.70 33.70
Bin.Bel.f.V. 137.40 137.50
BOGAMIJ 164.50 164.80
BOGAMIJ div.B6
Chemical Fund 22.80 23.00
Colon. Growth 33.00 33.00
Eur.Ass. Tr. 10,10 10,10
Goldmines (1) 1060.00 1050,00
Holland Fund 69.70 69.40
Interbonds 625.00 623.00
Japan Fund 42.70 42.20
Lev.CapitH. 235,00 240,00
MX Int.Vent. 61,50 61.50b
N.Y.lnd.lnd. 1840.00 1850,00
Obam. Belegg. 183.50 182.50Old CourtD. 76.00 76.00
Orco Austr. M. 48.40 48,00
Rentalent Bel. 1222,10 1223,10
Rentef.Ned.W. 112.00 112.20Rentotaal XV 27.90 27.40
SciTech 15.30 15,60
Technology F. 34,20 33.80
Tokyo Pac. H. 188,00 187,00
l'nico 88.70 88.30
Vance.Sanders 17.90 17 90
VIB NV 81.60 BUO
Viking Res. 38.10 38.40
Wereldhave NV 172.00 172,00

Buitenlandse obligaties
B:i4EEGB4iI)8:i4EEG84il) 110,50 110.50
3_EngWarL 42,00 43.00
9 EIB 7Ï-90 104.20 103.80
7% EIB 72 101.00 101.00

s. EIB 65 99,80 99.60
8IntAmDev7l 100.00 100,00
4 Norsk Hyd37 92,50
fjRothmans 123,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 52.00 52.40
Amer. Brands 87,50 91.00
Amer. Expres 63.10 60.90
Amer. Motors 3.70 3,95
Am.Tel.& Tel. 25.15 25,75
Ameritech 120,60 122,50
Amprovest Cap. 178.00 178,00
Amprovest Inc. 323.00 323,00
ASARCO 19.70 19.70
Atl.Richf. 53.40 52.60
BAT Industr. 4.10 b 4.01
Bell Atlantic 63,70 65,10
Bell Res.Adlr 4,30 4.30
Bell South 54,70 55.60
Bethl. Steel 20,80 20.30
Boeing Comp. 56.60 58.40
Burroughs 62.90 62,60
Chevron Corp. 39.20 39,20
Citicorp. 61.70 61,70
Colgate-Palm. 40.00 39,20
Control Data 22.00 22.50
Dow Chemical 55.00 55.90
Du Pont 80.00 79.80
Eastman Kodak 60,00 60,25
Exxon Corp. 57.00 58,60
Fluor Corp. 17.60 17.60
Ford Motor 80.00 d 79.20
Gen. Electric 79.70 81,85
Gen. Motors 81,70 82,30
Gillette 91,00 90.00
Hom-. 77.70 77.40
Int.Bus.Mach. 159.50 162.40
Intern.Flavor 42.90 42.00
Intern. Paper 58,60 59,60
ITT Corp. 47.70 49.30
Litton Ind. 87,40 87.00
Lockheed 54,90 55.30
LTV Corp. 9,30 9.50
Minnesota Mining 104,60 107.00
Mobil Oil 30,10 30.40d
N.Am.Phill. 46.40 46.50
Nvnex 121.40 120.90
Occ.Petr.Corp 25,40 25.50
Pac Telesis 98,20 98,60
Pepsico 91,20 91,20
Philip Morris C. 63.10 63.70
Phill. Petr. 10.90 10.90
Polaroid 63.80 62.80
Quaker Oats 71.00 71.C0
RCA Corp. 65,10 1i.,.20
Reynolds Ind. 46.00 45.00
Saralee 62.40 62.00
Schlumberger 30,10 30.20
Sears Roebuck 45.10 45.70
Southw. Bell 92.50 92,90
Sperrv Corp. 54,60 55,90

Tandv Corp. 38,00 38,90
Texaco 32.90 32.50
Texas Instr. 145.80 143,50
Union Carbide 24,50 24.00
Union Pacific 52.80 52,30
US Steel 20,80 20,30
US West 96.50 96,40
Warner Lamb. 58,00 57.30
Westinghouse 54.80 55.20
Woolworth 79.00 77.10 d
Xerox Corp. 59.50 60,60

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 36.50 36.50
Am. Home Prod. 208.00 207.00
Am. Motors 9.30 8.70
ATT Nedarn 61,00 64.00
ASARCO Inc. 44,00
Atl. Richf. 130,00 127,20
Boeing Corp. 141.50 145,00
Burroughs 151.00 152,00
Can. Pacific 30,50 29,90
Chevron Corp. 93,00 95.00
Chrysler 95,80 95.60
Citicorp. 150,50 150,50
Colgate-Palm. 96.00 96.00
Control Data 60.00 65,50
Dart & Kraft 137.00 137.50
Dow Chemical 133.00 135.00
Eastman Kodak 147.00 146.30
Exxon Corp. 138.00 142.00
Fluor Corp. 41.50 41.50
Gen. Electric 193.80 200.20
Gen. Motors 201,50 201.50
Gillette 222.00 221.50
Goodvear 79.20 79.00
Inco 32.50 32.80
1.8.M. 399,00 395.00
Int. Flavors 103.30 102.50
ITT Corp. 115.20 119.00
Kroger 125,00 124.00
Lockheed 136.00 137.50
Merck & Co. 436.50 440.50 b
Minn. Min. 260.00 265.00
N.Am.Philips 112.00 111.60
Pepsi Co. 225.00 223,00
Philip Morris C. 160.50 158.00
Phill. Petr. 24.10 24.00
Polaroid 146.00 145.50
Procter&G. 186.00 181.00
Quaker Oats 172.00 172.00
RCA Corp. 158,00 159,00
Schlumberger 76,20 72,00 d
Sears Roebuck 110.20 110,50
Shell Canada 37.00 37.80
Sperrv Corp. 136,50 137.50
Tandv Corp. 91,50 93,50
Texas Instr. 355,00 355,00
Union Pacific 126.50 126.00
Un. St. Steel 52.00 52.00
Westinghouse 132,30 132,00
Woolworth 190.70 188.00

Xerox Corp. 147.00 150.00

Certificaten buitenland
Hitach. .500) 810.00 820.00
Mits.El.(óOO) 350,00 b
Warrants
Ahold 755.00 748.00
Amer. Express 49.00
AMRO warr. 28.00 28.50
Asia Pac Gr Fund 2.95 2.85
Bever Bel. 4.60 5.20
Bredero VG 83 20.50
Bredero VG 84 36.00 36.00
Bredero 55.00 55.00
Honda motor co. 909.50 901.00
Hunter Douglas 28.60 28.60
K.L.M. B 721.00 715.00
K.L.M warr. 85-92 391.00 399.00
MX Int. Vent. 10.00 b 10.30
Nat.lnv.Bank 100.00 100.00
Nat.Nederl. 76 3180.00 3230.00
Nat.Nederl. 78 2770.00 2900.00
Philips Gem.B 110.20 109,00
Philips 85-89 410,00 420,00
VNU Ver. Bez. 1040,00 1035.00

Euro-obligaties & conv.
ion 85 107.00 107,00

ir»AegonB4 107.80 107,80
15V2 Aegon82 107.75 10.
13 Amev 85-89 104.00b 104.00b
13 Amev 85-90 106,00b 106.00b
10Amev85 108.70 II

Amev 11 86 107.00 107.00
13 Amro-BankB2 114.00 114.00
103/_ Amro 83 106.25 106.25
10';Amro 86 105.25 105.25
53. Amro 86 98.50 98.25
9 BMH ecu 85-92 107.50 107.50
11 CC RaboB3 112.25 112.25
9CCRabo 85 117.50 118.00
7 CCRabo 84 108.50b 108.50b
11 DSM 84 106.25 106.25
83. DSM 76 101.00 101.00
B. DSM 77 101.30 101.30
10'aEEG-ecu 84-90 106.75 105.75f
9:1.EIB-ecu 85-95 115.40 115,20

107.80 107.80
HollAirl.warr. 61.00 61.00
12 NIB(A)85-90 102.90 103.00
12 NIB(B) 85-90 110.00 110.40
11. NGU 83 111.10 111.50
11 -.NGU 84 108.30 108.30
10NGU 83 109.25 109.25

NGU warr. 16.50 16.00
NGU warr. ecu 24.50 24.50
8:i. Phil. 86 103.30 103,50e
634 Phil.B3 97,20 96,80
14'.Un.Becumy86 106,50 106.50

"01.80 101,80 101,50
4:i.Akzo69 194.00 195.50

uro69
s. Gist 69 475.00 475.00
5;.H00g.68' 154.'

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
RSV. eert 8.90 8.85

SV 69 66.00 66.00

OPTIEBEURS
abn C jul 580.00 175 16.30 14.00
abn C jul 600.00 236 10.00
abn C jul 620.00 186 5.30 5.30
agn C jul 110.00 194 5.00 4.50
akz C jul 160.00 341 10.60 b
akz C jul 170.00 5.70
'akz C jul 180.00 639 3.10
akz C jul 190.00 322 1.60 1,60
akz C oct 170.00 191 10.70 10.10
akz C oct 180.00 159 6.80
akz P jul 160.00 483
akz P jul 170.00 209 9.30
arb C jul 100.00 280 7.00 5.80
arb P jul 95.00 157 1.90 2.00
dgx C jun 240.00 225 8.90
dgx C jun 250.00 165 4.40 4.20
dgx P jun 240.00 342 4.80 4.30
dgx P jun 245.00 153 7.50
gd P may 320.00 460 I.ooa 0.80
gd P mav 340.00 300 5.50 5.50
gis C jul 280.00 153 6.90 6.00
ho C jul 100.00 505 7.70 11.00
ho C jul 105.00 167 C.2U 9,00
ho C jul 110,00 823 4.10 6.20
ho C jul 115.00 350 2.80 5.00
ho C jul 120.00 323 1.90 a 3.20
ho C jul 125.00 153 1.20
ho C oct 120,00 225 4.50 5.50
ho P jul 100.00 302 4.40 240
ho P jul 105.00 4.30
ho P jul 110.00 453 9.50
ho P oct 100.00 194 6.00 b 4.50
kim C jul 50.00 155 3.50 3.40
kim C jul 55.00 164 1.90 1.70
kim C oct 60.00 180
ned C jul 190.00 316 1.30 1.50
nlw C nov 102.50 820 1,20 a 0,80
phi C jul 65.00 200 1.60 1,80
phi C jul 70.00 396 0.60 0.80
phi C oct 70.00 241 2.40 2.20
rd C jul 190.00 581 5.50 5.50
rd C iul 200.00 598 2.70 2.50
rd C jul 210.00 215 1.20
rd C oct 180.00 261 13.50
rd C oct 190.00 235 9.10 9.00a
rd C oct 200.00 262 5.70 5.40
rd C oct 210.00 196 3.00 2.90
rd P jul 180.00 276 4.70
rd P jul 190,00 247 9.50
rd P- oct 180,00 217 8.00

Duisenberg in jaarverslag Nederladsche Bonk:

Fors bezuinigen
blijft noodzaak. Van onze redactie economie

- De Neder-?Mse economie is op de goe-

* Weg, maar het houdt niet
Jer. De werkloosheid is zólichtelijk hoog, dat een eco-
;oftiische groei van twee pro-
l|tt op zichzelf niet voldoen-

de is om deze naar een aan-
vaardbaar peil terug te bren-
gen. Daarom zijn nog jaren
van matiging van arbeidskos-
ten en doorgaande groei van
investeringen nodig. De
winstposities van bedrijven
moeten verder worden ver-
sterkt. Geluiden dat het zo
langzamerhand wel genoeg
is, zijn zeer kortzichtig.

Dat zei de president van De Neder-
landsche Bank, dr. Wim Duisen-
berg. bij de presentatie van het jaar-
verslag over lflBs.
Ook het volgende kabinet moet fors
bezuinigen. Door de aanzienlijk la-
gere koers van de dollar en de grote
daling van de olieprijs gaan de be-
grotingsontvangsten uit aardgas
steil naar beneden. De prijs daarvan
is immers gekoppeld aan de in dol-
lars gemeten olieprijs.
Het beleid van de komende rege-
ring moet opnieuw en zelfs sterker
in het teken staan van terugdrin-
ging van het tekort van de collectie-
ve sector.' Duisenberg meent dat
één kabinetsperiode niet toereikend
is om het financieringstekort vol-
doende te verminderen. Zo ver-
dwijnt al het gepraat over lastenver-
lichtingen achter de horizon en is
het daarentegen zeer waarschijnlijk
dat er forse lastenverzwaringen
moeten komen. Zeker als de sociale
zekerheid en de ambtenarensalaris-
sen als .heilige koeien' aan de uitga-
venkant niet omlaag kunnen.

Wat raadt Duisenberg aan? Een stei-
ler groeipad is, schrijft hij, het be-
langrijkste wapen in de strijd tegen
de werkloosheid. Meer economi-
sche groei draagt op zijn beurt tege-
lijkertijd weer bij aan de verdere ge-
zondmaking van de overheidsfinan-
ciën. Daarnaast zal een flexibele in-
zet van arbeid noodzakelijk blijven.
Dus volgens Duisenberg geen alge-
mene wekelijkse arbeidstijdverkor-
ting, maar bijvoorbeeld wèl op jon-
gere leeftijd ophouden met werken
en een groter accent op deeltijdar-
beid. Er moet niet alleen aan een ho-
ger investeringspeil worden ge-
dacht, maar evenzeer aan investe-
ren in mensen. „Scholing is èn voor
groei èn voor werk een noodzakelij-
ke voorwaarde".

Clausplein
" Het ingewikkeldste ver-
keersknooppunt van Neder-
land, het verkeersplein Leid-
schendam, is gistreen offic-
vieel door koningin Beatrix
geopend. Zij deed dat door
symbolisch een knoop door
te hakken en daarmee de ver-
keersknoop nabij Den Haag
voor alleverkeer vrij te geven.
Bij die gelegenheid werd het
knooppunt van autowegen
omgedoopt tot Prins Claus-
plein.

Fabrikant van
condooms doet bod

op Wedgwood

LONDEN - De Britse
onderneming Lon-
don International
Group heeft maan-
dag een bod van 149
miljoen pond ster-
ling (565 miljoen gul-
den) uitgebracht op
de bekende fabri-
kant van aardewerk
en porselein Wedg-
wood. De voorzitter
van de raad van be-
stuur van Wedg-
wood, Arthur Bryan,
heeft het bod onmid-
dellijk als onvol-
doende van de hand
gewezen, maar het is 'nogmaar de vraag of

London Internatio-
nal buiten de deur
kan worden gehou-
den.

Wegdwood is in 1759
opgericht door Jo-
siah Wedgwood, de
grondlegger van de
Britse aardewerkin-
dustrie. De onderne-
ming boekte in het

afgelopen boekjaar
een winst vóór belas-
tingen van 15,1 mil-
joenpond (58 miljoen
gulden) bij een omzet
van 146,4 miljoen
pond (554 miljoen
gulden). Ongeveer
zestig procent van de
produktie wordt ge-
ëxporteerd, voorna-
melijk naar de Ver-

enigde Staten

London Internatio-
nal was vroeger
vooral bekend als fa-
brikant van con-
dooms. De onderne-
ming heeft haar acti-
viteiten de afgelo-
pen jaren uitgebreid
naar sectoren buiten
de rubberindustrie,
waaronder de foto-
grafie. Door de ver-
werving van Royal
Worcester in 1984
heeft London Inter-
national al belangen
in de aardewerkin-
dustrie.

economie

FIAT vecht mei VW am eerste plaats

Meer Europeanen
in Japanse auto's

LONDEN - In het eerste kwar-
taal van dit jaar is het Japanse
tandeel van de Westeuropese
"ttarkt voor personenauto's in
Vergelijking met dezelfde perio-
de van 1985 gestegen van 9,8
Procent tot een recordpercenta-
Se van 11,3. Zowel Toyota als
Nissan kwam voor het eerst bo-
ven de Westduitse BMW te
staan.

ue totale verkoop van personen-
auto's in West-Europa steeg inhet eerste kwartaal met ruim 5,2
Procent tot 2.913.000 stuks. De
Verkoopstijging in Nederland lag
plet omstreeks tien procent ruim
poven het gemiddelde. Fiat wist
«et aandeel van deWesteuropese
piarkt te vergroten van 12,8 pro-
cent tot 13,1 procent en neemt

daarmee de eerste plaats in. Het
ziet ernaar uit dat dat ook bij de
cijfers over deeerste helft van dit
jaar het geval zal zijn. Over ge-
heel 1986 zal Volkswagen-Audi
echter vrijwel zeker de ranglijst
aanvoeren.
Het marktaandeel van het West-
duitse concern steeg in het eerste
kwartaal ten opzichte van de eer-

ste drie maanden van 1985 van
12,1 tot 12,9. Als binnenkort de
overneming van Seat een feit is
zal het aandeel boven de veertien
procent komen. De Spaanse fa-
brikant was in het eerste kwar-
taal goed voor 1,4 procent van de
verkoop in West-Europa.

De grote verliezers in het eerste

kwartaal waren Renault, Ford,
General Motors (Opel en Vaux-
hall) en BMW. Het Franse
staatsaütomobielconcern zag
zijn marktaandeel verminderen
van 11,2 procent tot 9,4 procent
en moest als enige grote produ-
cent genoegen nemen met een
vermindering van de verkoop.
Bij zowel Ford als General Mo-
tors verminderde het markt-
aandeel van 12,1 procent tot 11,6
procent. BMW wist haar aan-
deel weliswaar iets te vergroten
van 2,6 procent tot 2,7 procent,
maar deze onderneming werd
zoals gezegd gepasseerd door
Toyota en Nissan. BMW had het
vooral in eigen land moeilijk
als gevolg van concurrentie van
nieuwe modellen van Daimler-
Benz (Mercedes).

Meer werk Hoechst-Weert
door succes Trespa-plaat

WEERT - Meer dan twee miljoen
vierkante meter kunststofplaat,
die in de fabriek van Hoechst te
Weert onder de naam Trespa Vol-
kern wordt gemaakt, is momenteel
als gevelbekleding aan buitenmu-
ren bevestigd. Daarmee wordt het
succes van dit produkt uit de vroe-
gere Weerter Kunststof Fabriek
duidelijk gedemonstreerd. In het
gisteren verschenen jaarverslag
van Hoechst Nederland wordt aan
de Trespa-plaat uitvoerig aan-
dacht geschonken, evenals aan het
feit dat de werkgelegenheid bij
Hoechst in Weert dit jaar zal oplo-
pen tot 920 man. Dat is bijna twee-
honderd arbeidsplaatsen meer dan
in 1980 en Hoechst is daarmee een
zeer belangrijke werkgelegen-
heidsmotor in Midden-Limburg

De Hoechst-directie maakt in het
jaarverslag meldingvan succesvolle
activiteiten bij Hoechst Weert op
alle fronten. Niet alleen de Trespa-
plaat verkocht goed, ook de schuim-
foliën kregen een grotere afzet-
markt en dat gold ookvoor de hard-
PVC-foliën, die in Weert worden ge-
maakt. In het Weerter bedrijf wor-
den weer flinke investeringen ge-
daan om kwaliteit en produktie te
vergroten.
Hoechst Nederland bereikte in 1985
een omzet van ruim 1,9 miljard gul-
den en vergrootte de netto-winst tot

97,3* miljoen gulden. Vergeleken
met 1984 was dat een stijgingvan de
winst met ruim 5,5 miljoen gulden.
Een deel van die grotere winst kon
worden bereikt door verlaging van
de personeelskosten en minder af-
schrijvingen. De investeringen
daarentegen namen vorig jaar toe
tot ruim 51 miljoen gulden.

Flink verlies
voor Moulinex
PARIJS - De Franse fabrikant van
keukenapparatuur Moulinex heeft
vorig jaar een geconsolideerd ver-
lies geleden van 12,4 miljoen gul-
den, nadat er in 1984 nog een winst
was van 19,2 miljoen gulden. De
omzet groeide met slechts 1,2 pro-
cent.

Moulinex schrijft de aanzienlijke
verslechtering van het resultaat toe
aan het feit dat de omzet ver achter-
bleef bij de verwachtingen. De gang
van zaken in Europa was bevredi-
gend, maar in andere delen van de
wereld, waaronder het Midden-Oos-
ten, waren er problemen. Moulinex
heeft te maken met scherpe concur-
rentie op de markt voor magne-
trons, die goed is voor ongeveer vijf-
tien procent van de omzet.

SHV niet tevreden
met behaalde winst
UTRECHT - SHV (handel in ener-
gie, grondstoffen en consumenten-
goederen) verwacht, evenals in
1985, niet al haar plannen uit te
kunnen voeren. De omzet van SHV
steeg vorig jaar van ’ 12.534 mil-
joen tot ’ 13.168 miljoen. Het be-
drijfsresultaat daalde van ’ 311
miljoennaar ’ 251 miljoen. Voorge-
steld wordt aan dividend onveran-
derd f 62 miljoen uit te keren.

De groei van de winst is positief be-
invloed door de interest en een aan-
tal bijzondere baten, waaronder
winst op gedeeltijke verkoop van
zelfstandig geworden onderneme-
ningen zoals Geveke. Negatieve in-
vloed was er door valutaschomme-
lingen en enige droge boringen naar
olie en gas, wat ook tot uitdrukking
komt in de daling van het bedrijfs-
resultaat.
Belangrijke plannen van SHV zijn
voor dit jaar de uitbreiding van Ma-
kro (groothandel) in Engeland. Ne-
derland en Spanje, het bereiken van
een kleine winst bij Makro USA en
een verbetering bij Makro Brazilië,
groei van de LPG-activiteiten. ont-
wikkeling van PAM Petroleum en
een onderzoek naar de verwerving
van olie- en gasvoorkomens.

Recordeijfers
voor Boeing

SEATTLE - De nettowinst van het
Amerikaanse Boeing is met 35 pro-
cent gestegenvan 110 miljoen dol-
lar in het eerste kwartaal van 1985
tot 148 miljoen dollar (bij de huidi-
ge koers 362 miljoen gulden) in de-
zelfde periode van dit jaar. De om-
zet groeide met twintig procent tot
3,53 miljard dollar (8,65 miljard
gulden).

Boeing verwacht over geheel 1986
een omzet te boeken van ongeveer
zestien miljard dollar. Dat zou aan-
zienlijk meer zijn dan de 13,64 mil-
jard dollar in het afgelopen jaar. De
orderontvangst in het eerste kwar-
taal beliep omstreeks vijf miljard
dollar tegen een miljard dollar in de
overeenkomstige periode van 1985.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTEKÜAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op dinsdag om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:
GOUD: onbewerkt f 26.750-. 27.250,
vorige I 26.900-1 27.400; bewerkt ver-

koop I 28.620, vorige ’28.770.
ZILVER: onbewerkt f360-/ 430. vori-

ge ’ 365-1 435; bewerkt verkoop I 460.
vorige . 4liii

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amerikaanse dollar 2.39 2.51
Engelse pond 3.04 3.94
Belgische frank (100) 5.34 5 04
Duitse mark (100) 110.50 114.50
Italiaanse lire (10.000) 15.50 17.50
Portugese escudo (100) 1.55 2.05
Canadese dollar 172 1.84
Franse franc (100) 34.1,
Zwitserse frank (100) 132.75 137.25
Zweedse kroon (100) 33.25 36.25
Noorse kroon (li1 34.110 37.00
Deense kroon (100) 28.75 31.75
Oostenr. shilling (100) 15.85 16.35
Spaanse peseta (1001 _t_(i 1.91
Griekse drachme(100) 1.50 2.20
Finse mark (100) 48.00 51.00
Joegoslav. dinar (100) 0.40 1.10
lerse pond :; 3.58

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
US dollar 2.44925 45175
Pond sterling 3.7925-7975
Duitse mark 112.735-785
Franse frank 35.365-415 "Belgische frank 5.5255-5305
Zwitserse frank 134.80-85
Japanse 146,02-12
Italiaanse lire 16.415-465
Zweedse kroon 34.925-975
Deense kroon 30.435-485
Noorse kroon 35,445-495
Canadese dollar 1.77575-77825
Oostenr. shilling 16.0330-0430
lerse pond 3.4210-4310
Spaanse peseta 1.7630-7730
Australische dollar 1.8075-8175
Hongkong dollar 31.35 (in

N.Zeeland dollar 1.43-44
Antilliaanse fls. 1.35-38
Surinaamse fls. 1.3'
Saoedi riyal 67.05-30
Eur. ECU 2.4190 4240

INDEXAmsterdam ANP/CBS
AMSTEKDAM - De jongste ANP
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisl a. volgens
1979 100):
Algemeen 267.50 267.0
Algemeen-lokaal 273.50 272.5
Internationals 261.00 261,1
Industrie 254.90 254.4
Scheep-en luchtvaart 213.80 213.2
Banken 393.60 389.6
Verzekering 676.0 u 672.4
Handel 261.40 259.6
CBS-obhg. index 115.70 115.7
Rendem. staatslening
waarvan 3-5 jaar 6.23 6.23
5-8 jaar
8 jaar en langer 6.23 I
nieuwste drie 6.17 6
rend. BNG-leningen 6.96 6
rend. bankleningen
rend. spaarbneven 5.96 5.95

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - ln het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dins- -dagmiddag):

Akzo 163.20-163.50(163.701
Kon. Olie 188.50-190.30 il!"
Philips 60.80-61.00 (61.00)
Unilever 432.00-432.50 (432
KLM 49.40-49.50 (49.60)

NEW YORK Dow Tones
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 1848.83 816.61 185.17 717.35
Hoogst 1856.15 821.76 186.09 720.74
Laagst 1813.12 799.68 178 96 Tol TB
Slot 1825.89 807.41 182.65 708 54
Winst
verlies -17.86 -7.85 -2.93 -7.55
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Frizzle Sizzle niet bang voor muzikale avontuur in Noorwegen

'Wij zijn geen bij een geraapt
groepje voor het Songfestival'

(van onze showpagina-redactie)
HILVERSUM - „Zingen en niet zeuren" luidt het zelfver-
zekerde parool, dat Frizzle Sizzle zaterdagavond door het
Eurovisie Songfestival moet loodsen. Met jeugdige over-
moed en onbevangenheid wil het Gooise kwartet zich
voor het televisiekijkend miljoenenpubliek in de prijzen
zingen. Wat ooit met 'Kinderen voor kinderen' begon en
zich nu manifesteert als tienermuziek voor leeftijdgeno-
ten, moet naar het idee van devier meisjes uiteindelijk re-
sulteren in een 'volwassen' Frizzle Sizzle sound.

„Stel dat het songfestival voor ons
géén goed resultaat oplevert", blikt
de donkerharige Laura Vlasbom
(17) vooruit, „dan nog is dit avon-
tuur zeker niet voor niets geweest".
Een visie die haar één jaar oudere
zus Karin deelt: „We vallen vast niet
in een diep gat, zoals sommige van
onze voorgangers bij het Songfesti-
val. We zijn een gezellig groepje
meiden, dat al jaren bij elkaar is en
ongeacht het resultaat door wil
gaan".

" FRIZZLE SIZZLE
..., Jolles heeft zijn eigen ritme"....

Verrassing
Frizzle Sizzle's overwinning in de
nationale voorronde wordt door
Mandy, Marjon, Laura en Karin
nog altijd een verrassing ge-
noemd. Aan een trip naar het bui-
tenland hadden de Hilversumse
scholieren in het geheel niet ge-
dacht. Veelzeggend in dat verband
was, dat géén van de Sizzle's nog
over een paspoort beschikte. „En
twee weken na de Nederlandse fi-
nale had ik bij mijn school nog
niet eens vrij gevraagd voor het
Eurovisiefestival", voegt Marjon
Keiler (16) er ten overvloede aan
toe.
Mandy Huydts (16), blonde lokken
tot op de heupen, denkt dat het pro-
ject 'Kinderen voor kinderen' veel
heeft bijgedragen tot het succes van
Frizzle Sizzle: „Discipline werd je
daar bijgebracht en daar heb je later
in de showbusiness iets aan. Met
zon hele groep kinderen was die
discipline eert vereiste, anders zou
het een chaos zijn geworden".
Slechts de arbeidsinspectie gooide
één keer roet in het kindereten.
Laura: „We zouden in het televisie-
programma van Mies optreden,
maar dat mocht op het laatste mo-
ment niet. vanwege onze leeftijd.
Heel vervelend".

Repeteren
„Alles heeft een ritme" is ook in
het dagelijks leven van de vier
Frizzletjes een passend gezegde.
„Al tijden repeteren we iedere
week op vaste tijden", verduide-
lijkt Marjon Keiler, de tijdens in-
terviews meest serieus ogende en
pratende Sizzle. „ledere dinsdag
nemen we de zang door en 's zon-
dagmiddags is er op zolder bij een
van ons thuis dansrepetities. En
denk niet, dat het er dan alleen lief
en aardig aan toe gaat. Als er kri-
tiek is op elkaar, dan komt 'ie best
los".

Hoewel de meisjes privé ook met
andere schoolgenoten en kennissen
omgaan, blijkt Frizzle Sizzle meer
te zijn dan een frequent muzikaal
treffen. „Dit zijn mijn beste drie
vriendinnen". biecht Mandy
Huydts op. De instemmende blik
van het aangesproken trio moet het
waarheidsgehalte van deze ontboe-
zeming nog wat extra kracht bijzet-
ten. „Bovendien", weet vriendin
Laura te melden, „vullen we elkaar
prima aan met onze stemmen. Man-
dy en ik zingen de hoge koortjes,
Marjon en Karin doen de lage stem-
men. Samen zijn we ook erg alert
op een goede choreografie".

Blote voeten
De op blote voeten zingende mid-
delbare scholieren hebben, in de
aanloop naar het Eurovisie Song-
festival een paar drukke weken
achter de rug. Het door Peter
Schön en Rob ten Bokum geschre-
ven 'Alles heeft ritme' moest de
nodige keren voor radio, televisie
en in den lande ten gehore worden
gebracht. „Het viel erg tegen om
zon nummer ook live te zingen",
wil Mandy Huydts, na een niet
meevallende Los Vast-uitzending,
zonder hapering bekennen. „Nu
weten we pas hoe muziek wordt
gemaakt", concludeert Marjon
Keiler. Vriendin Karin heeft door
ervaring wijs geworden inmiddels

heel wat meer respect gekregen
voor collega's als de Dolly Dots:
„Vroeger hoorde je wel eens, dat
die meisjes niet zingen konden. In-
middes weten we wel beter".
Dat Frizzle Sizzle 'gemaakt' is voor
het Songfestival, wensen de vier
meisjes in alle toonaarden te be-
strijden. „We zijn geen gelegen-
heidsgroepje", roept Laura Vlas-
blom gedecideerd, „dacht je nu
werkelijk, dat er twee blonde en
twee donkere meisjes van de straat
waren gepikt, vanwege hun leuke
uiterlijk?"
Van zenuwen heeft Frizzle Sizzle
aan de vooravond van de finale
geen last, af te gaan op de woorden
van Laura: „Televisie? Ach, daar
moet je niet al te veel bij nadenken.
Je staat maar gewoon in een vier-
kant raampje te zingen"

TV-documentaire over
'Kunst in de oorlog'

HEERLEN - Het Nederlandse kunstbezit dat tijdens de Tweede Wereld-
oorlog werd verkocht, geroofd of vervalst, is het onderwerp van een
speciale aflevering van de kunstrubriek 'Nederland C', die vanavond
(Nederland 2, 20.00 uur) door de NOS wordt uitgezonden. Onder de titel
'Die grosse Parade '40-'4s' maakten Hans Keiler, Cees van Ede en Maud
Keus een overzichtelijke reportage over het wel en wee van de grote
kunstschatten die tijdens de oorlog aan een zwerftocht begonnen.
Aan de hand van archiefbeelden, in-
terviews en delen uit oude Poly-
goon-journaals beginnen de makers
de geschiedenis van de kunstroof in
1939. De oorlog dreigde en het
Rijksmuseum in Amsterdam begint
met het opbergen van haar kunst-
schatten. In de kelders van het ge-
bouw en opslagplaatsen in de dui-
nen. Ook de Nachtwacht gaat daar
bijvoorbeeld heen, opgerold en in
dekens gewikkeld.

Onheil
In Amsterdam zijn op dat moment
twee belangrijke kunsthandelaren
actief. L. Goudstikker, een joodse
handelaar aan de Herengracht, be-
reidt zich niet echt voor op het drei-
gende onheil. Eind mei 1940-verlaat
hij met vrouw en kind de hoofdstad
en laat zijn kunstschatten onbe-
waakt achter. Desy Halban, wedu-
we van de in 1940 overleden Goud-

stikker, vertelt: „Toen wij weg wa-
ren hebben kennissen de hele col-
lectie in kisten in het Rijksmuseum
ondergebracht. De bezetters jagen
immers achter onze kunstschatten
aan. Onderhands is allesechter toch
verkocht. Toen ik hiermet m'n kind
terugkwam was alles weg".
Een andere belangrijke kunsthan-
delaar was Houthakker. In Die gros-
se Parade komt dezoon van de toen-
malige handelaar, Lodewijk Hou-
thakker, aan het woord, die inmid-
dels zelf een gerenommeerd kunst-
handelaar is.

Waarschuwing
Houthakker: „Mijn vader werd tij-
dens het begin van de bezetting ge-
waarschuwd door hoge Duitse per-
sonen die hij kende. Wij konden
ons daarom voorbereiden. Goud-
stikker heeft alle ellende nooit aan

zien komen en daarom is het mis-
gegaan. Mijn vader heeft snel het
bedrijf in een naamloze vennoot-
schap omgezet zodat anderen de
handel zo goed en zo kwaad als het
kon voort konden zetten. Toen wij
na de oorlog in het bedrijf terug-
kwamen vonden we de handel vrij-
wel ongeschonden terug".

Volgens de makers van het pro-
gramma waren vooral Hitler en Ge-
ring op jacht naar kunstschatten.
Vroege Italiaanse kunst en de Hol-
landse meesters hadden hun voor-
keur. Hitlerwilde in zijn Oostenrijk-
se geboorteplaats Linz een groot
kunstmuseum laten bouwen en liet
daartoe in Parijs en Amsterdam zo-
veel mogelijk werken opkopen.
Maar Göring was vaak zelf op jacht
en wist daardoor Hitler vaak voor te
zijn.
Over de handel van kunst in de oor-
logsjaren is in het programma de
kunsthistoricus prof. H. W. Oss te
horen: „In de jaren '30 stond de
kunsthandel op een laag pitje maar
in de oorlog kwam het eigenlijk
weer tot bloei. De nazi's kochten zo-
veel mogelijk op. De handelaren
moesten daarom wel meewerken,

want anders zag het er slecht voor ze
uit. Daarnaast was de handel na-
tuurlijk best welkom. Als het verko-
pen van een schilderij geen eten op-
leverde, kon je er bijvoorbeeld wel
een paar mensen mee vrij krijgen.
Dus waarom dan niet?"

Transport
Al tijdens de oorlog begon het
transport van alle kunstschatten
naar Oostenrijk. Wagons vol trok-
ken over de grens vóór de linies
uit. Eenmaal op de plaats van aan-
komst werden de werken opgesla-
gen in o.a. zoutmijnen. Overal in de
bergen werden kunstschatten ille-
gaal weggewerkt. Na de oorlog
werden steeds meer van die op-
slagplaatsen ontdekt, maar toen
kwam natuurlijk het probleem hoe
alles weer naar de rechtmatige
eigenaar terug moest komen. In
het programma zijn archiefbeel-
den te zien van een verzamelpunt
voor ontvreemde kunst in Mün-
chen, waar onder leiding van een
kusthistoricus werd gezorgd dat
de werken in ieder geval terug-
kwamen naar het land waar ze
vandaan gestolen waren.
Programmamaker Hans Keiler:
„Dat was natuurlijk heel vreemd,
want op deze manier kreeg bijvoor-
beeld de Nederlandse staat een heel
groot aantal kunstwerken uit parti-
culiere collecties, waar nooit meer
iemand aanspraak op heeft ge-
maakt. De Nederlandse staat heeft
nu een veel grotere kunstschat dan
ze ooit zonder de Tweede Wereld-
oorlog zou hebben gehad".

'Femme Fatale':
nieuwe showgroep

met toekomst
HEERLEN - De dans- en showgroep 'Fem-
me fatale', die haar oorsprong heeft te
Heerlerbaan, zal op deze Koninginnedag
opnieuw voor het voetlicht treden tijdens
een galabal in sporthal 'In de Bende' te
Nieuwenhagen. De 10 leden (met choreo-
grafe, designer en manager) zijn afkomstig
uit Heerlen, Kerkrade, Hoensbroek en
Landgraaf. Al eerder trad de groep, die 1
maart 1985 werd opgericht, op in Zuidoost-
Limburg en het nabijgelegen Duitsland.
Het is de bedoeling dat 'Femme Fatale' met
nog enkele dames van 18 jaar en ouder
wordt uitgebreid. Geïnteresseerden kun-
nen voor meer inlichtingen telefoneren
met het nummer ffl 045-321911.

% FEMME FATALE
...vanavond in sporthal 'In de Bende
te Nieuwenhagen...

show

Weer volop TV-voetbal
van onze rtv-redactie)

HEERLEN - Volop voetbal op
het TV-scherm. Daarmee kun-
nen de kijkers vanaf deze
woensdag dagen rekenen. De
collega's van de BRT, ARD,
NOS en het ZDF vroegen wijom
de aktuele stand van zaken. Op
een rijtje gezet mogen de sport-
liefhebbers in de komende da-
gen de volgende wedstrijden
rechtstreeks op hun scherm ver-
wachten:
VANAVOND (woensdag 30 april)
op Duitsland 1, BRT 2 en RTB 2
van 20.55 tot 22.45 uur recht-
streekse reportage van de heen-

wedstrijd in de finale om de
Europese UEFA-beker tussen
Real Madrid en 1 FC. Köln. (In
verband hiermee zijn de pro-
gramma's van BRT 2 en Duits-
land 1 gewijzigd; zie ook ons ge-
wijzigd TV-overzicht). N.8.: Mo-
gelijk bij BRT 2 ook nog beelden
van de wedstrijd Anderlecht -Club Brugge.

VRIJDAG 2 MEI vanaf 20.10 uur
op Nederland 2, BRT 2, RTB 2.
Finale Europa Cup II tussen At-
letico Madrid en Dynamo Kiev»
vanuit Lyon. (Deze wedstrijd is
vanaf 21.15 uur ook te zien bij het
ZDF/Duitsland 2).

ZATERDAG 3 MEI (onder voor-
behoud/alleen wanneer de Duit-

se voetbalbond toestemming
geeft) brengt het ZDF in de mid-
daguren (vermoedelijk vanaf
15.30 uur) de finale om de Duitse
voetbalbeker tussen Bayern
München en Stuttgart.

DINSDAG 6 MEI vanuit Berlijn
finale om de Europese UEFA-be-
ker tussen 1 FC Köln en Real Ma-

drid vanaf 20.00 uur bij het ZDF
(onder voorbehoud/stadion moet
uitverkocht zijn) en bij BRT 2
(wanneer de aangekondigde sta-
king alsnog niet doorgaat).

WOENSDAG 7 MEI op Neder-
land 2, Duitsland 1, BRT 2 en
RTB 2 vanaf 20.10 uur finale om
de Europabeker der landskam-
pioenen te sevilla Steaua Boeka-
rest - Barcelona.

ZONDAG 11 MEI bij het ZDF in
de middaguren vriendschappe-
lijke wedstrijd tussen Duitsland
en Joegoslavië.

24 MEI IN AHOY ROTTERDAM

Concert Depêche Mode
van de Eissporthalle
naar 'Eurogress' Aken

HEERLEN/AKEN - Het aan-
vankelijk voor vandaag, woens-
dag, geplande concert van De-
pêche Mode in de Eissporthalle
in Aken is door omstandighe-
den naar het Akense Eurogress
(bij Casino) 'verhuisd. Deze bij
het Europese tienerpubliek po-
pulaire Engelse groep, spottend
wel eens de 'heavy-metalband
van de synthesizerjjop' ge-
noemd, maakt momenteel een
wereldtoernee ter gelegenheid
van hun onlangs verschenen
gloednieuwe album 'Black Ce-
lebration'. Op dit toernee doen
ze uiteraard ook Nederland aan
en wel alléén op 24 mei in de
Rotterdamse Ahoy (voorver-
koop reeds gestart). Als speciale
gast treedt in het voorprogram-
ma, dat om 20.00 uur start, de
Amerikaanse groep 'Buch of
Love' op (ook in Rotterdam).

Depêche Mode (naam ontleend
aan een Frans modeblad) heeft
het image bij het popvolkje niet
alleen met hun Britse techno-
pop opgebouwd, ook hun mooie
smoeltjes, boektiekkleding en
moderne coiffures dragen daar-
toe bij. Afgelopen vier jaar heeft
het kwartet, bestaande uit Mar-
tin Gore, Andy Fletcher, Dave
Gahan en Alan Wilder, met veel
singles (o.a. Master and Servant
Somebody en People are people)
hoge noteringen in de hitparade
geboekt en hebben al hun elpees
noemenswaardige posities in de
internationale top 10-posities in-
genomen.

Kaartverkoop aan avondkassa
Eurogress of S 09.49.241.48983.

" DEPÊCHE MODE
in Aken én Rotterdam

Omroep Brabant:
zendmachtiging

voor de hele
provincie

EINDHOVEN - Omroep Bra-
bant in Eindhoven heeft minis-
ter Brinkman van welzijn,
volksgezondheid en cultuur
dringend gevraagd om zend-
machtigingen ten behoeve van
uitzendingen in de regio's
Noord-Oost-, Midden- en West-
Brabant. Bovendien wil de re-
gionale omroep de nodigefinan-
ciële middelen om de studio's in
te richten in deze regio's en om
de aanloopkosten te betalen.
Een woordvoerder van Omroep
Brabant heeft dat meegedeeld.
Tot dusver zendt deze regionale
omroep alleen uit ten behoeve
van luisteraars in de regio Zuid-
Oost-Brabant.
Eerdere verzoeken van Omroep
Brabant zijn door opeenvolgen-

de ministers steeds afgehouden
in afwachting van een wettelijke
regeling. Nu de behandeling van
de ontwerp-mediawet tijdens de
huidige kabinetsperiode defini-
tief van de baan is, vreest het be-
stuur van de Stichting Regionale
Omroep Brabant dat uitbreiding
van de activiteiten naar andere
delen van de provincie ander-
maal ernstig zal worden ver-
traagd. Daarom is nu aan minis-
ter Brinkman gevraagd om op
basis van de huidige omroepwet
zendtijd toe te wijzen. Het be-
stuur wijst erop dat anderhalf
miljoen Brabanders het nog
steeds moeten stellen zonder een
regionale omroepvoorziening.
In de planning van de PTT is
voor dit jaar al voorzien in de
bouw van zenders in Roosendaal
en Loon op Zand. Deze zijn res-
pectievelijk bedoeld voor de re-
gio's West-Brabant en Midden-
Brabant. De nieuwe zender in
Megen. bedoeld voor de uitzen-
dingen in Noord-Oost-Brabant.
wordt later gebouwd. Omroep
Brabant heeft de minister ge-
vraagd ook de bouw van deze
zender te bespoedigen.

'JESUS CHRIST
SUPERSTAR'

UITVERKOCHT
HEERLEN - De voorstelling
van de rockmusical 'Jesus
Christ Superstar',die met reduc-
tie voor lezers van het Limburgs

Dagblad op deze woensdag-
avond in de Heerlense stads-
schouwburg wordt gegeven, is
volledig uitverkocht. De uitvoe-
ring vindt plaats door het Ballet
van Vlaanderen onde regie van
Rufus Collins met in de hoofd-
rollen Daan van den Durpel.
Martijn Devalck, Liliane Dore-
kens, Aimé Anthoni, David D3'
vidse en Linda Lepomme.

Limburgs dagblad
Woensdag 30 april 19868
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Grote uitverkoop van DE-
MONSTRATIEKEU-
KENS. In het centrale keu-
kenmagazijn van Hom
worden alle demonstratie-
keukens verzameld. Deze
komplete keukens worden
verkocht voor ongekend
lage prijzen. Demonstratie-
keukens met opruimings-
kortingen tot 60%. Zoekt u
een buitenkansje? Dan
naar: Hom Centraal Keu-
kenmagazijn, Loperweg 8
Echt, tel. 04754-3434.
GRINDTEGELS 60x40
’3,50 p. st. 40x40 ’2,75 p.
st., tuinbandjes 15x5 ’2,70
p. st. Creugers, Econo-
miestr. 46, Hoensbroek.
Aanbieding VELOURS-
GORDIJNSTOF, va.

’ 19,75 p. mtr., couponnen

’ 13- p. mtr. Prima naai-
ster. Velourshop, Nobelstr.
32 C Heerlen, tel. 045-
-714161.

Houthandel
Rinkens

Nieuwenhagen - Waubach
045-311892/045-319846

Scherpe
prijzen

Balken, vloerplanken,
spaan/etemiet/golfplaten,

lichtkoepels, schroten
tuinhout, underlayment pi.

Goede kleuren T.V. zeer
grote sort. v.a. ’ 195,-. alle
Bek. merken met gar.Radio
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
KLEURENTEEVEE. Gro-
te sort. met garantie. Alle
merken vanaf ’ 1.75,-;
zw./wit-t.v. vanaf ’ 75,-.
RTV v. Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide, tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES

O.a. Philips. Blaupunkt,
ITT vanaf f195,-. Radio/TV
Frank 8.V., Bokstr. 33,
H'heide. Tel. 045-213432.
Te k. GERANIUMS en
fuchsia's vanaf 10 st. f 8,50;
50 soorten perkplanten
vanaf ’5- p.b.; beide 25
soorten vanaf ’ 0,50; conife-
ren vanaf ’ 1,-: tomaten
f2,95 p. kg; witlof ’ 1,50 p.
kg; wortels uien en koolrabi
2 kg ’ 0,98;51a en komkom-
mers 3 voor / 0,98; bloem-
kool f 1,50; sinaasappels 4
kg 15,-. H. Timmermans,
Juhanastraat 15, Merkel-
beek.
Te k. eiken TAFEL + 4
stoelen (massief) ’ 850-,
eiken kast ook in 2 delen te
plaatsen (grotendeels mas-
sief) f 750-, tel. 045-740098,
na 18.00 uur.
Kachels, nu speciale voor-
jaarskortingen, vanaf
f 200,-. De KACLIELSMID,
Walem 21, tel. 04459-1638.
Te k. BABY-UITZET, ba-
bybedje en diepvries, 350 1,
tel. 045-211179. 'Klassiek mod. BRUIDS-
JURK mt. 38, tel. 045-
-250531.

ACCU'S rep., laden, nieuw.
Limb. Accu Centrale 8.V.,
Grasbroekerweg 67, Heer-
len.

Honda-show-Honda
10 jaar Honda Geleen

Tijdens onze jubileumshowkunt u geheel vrijblijvend de
laatste nieuwe Honda-types op uw gemak bekijken on-
der het genot van een kop koffie.

Sensationele aanbieding
alleen tijdens onze show gekochte auto's:- gratis onderhoud tot 1987- gratis tectileren- gratis atleveringkosten- gratis sunroof of radio-cassette-recorder
Tevens bieden wij u gunstige betalingsvoorwaarden en
over inruilprijs worden wij het zeker eens.
Wij hopen u tussen 10en 16.30 uur te mogen begroeten
op onze showdagen van 30 april t/m 3 mei.

Garage Central Geleen
Rijksweg C.97 Geleen

Te k. RENAULT 5 TL. bj.
'83. km.st. 36.000. i.st.v.nw..
(9750.-. Panhuisstraat 15.
Amstenrade, tel. 04492-3141
PEUGEOT 305 SR. m.
LPG. '78, i.g.st. Pasteur-
straat 5, Brunssum. tel.
255892.
OPEL Kadett City, bj. '78.
kl. rood. km.st. 66.000. vr.pr.

’ 3700.-. Tel. 045-424659.
Te k. BMW 320. APK-ge-
keurd. Kerkveldstraat 16,
Leenhof-Schaesberg.
Te k. TOYOTA Tercel
autom. bwj. '80, mr. mog.
sportwagen autom. 045-
-243007.
OPEL Kadett 1200 S met
LPG-install. en APK-gek.

’ 2350.-. '77, tel. 045-216658.
Te k. v. part. HONDA Civic,
3-drs., dwj. 1980. nieuw
type, ’ 6450-, 045-225454.
Te k. g. sloop- en SCHADE-
AUTO'S van f 100.- tot
(5000.-, 04494-43481.

Unieke
aanbieding

Honda Accord Sedan EX
1983. Deze zeldzame
mooie auto met veel ex-
tra's van ’ 32.000- nu
voor ’ 18.500- met garan-
tie en betaling in overleg bij
uw Honda-daler, garage
Central Geleen, Rijksweg
C97.

Honda Accord
'82

3-drs. Deze niet van nieuw
te onderscheiden, auto
voor slechts ’ 13.990.-. Bij
uw Honda-dealer, garage
Central, Rijksweg C. 97.

10 jaar Honda
Geleen

Zij doen allemaal wat,
maar garage Central Ge-
leen, uw Honda-dealer
doet meer.
Te k. AUTOAMBULAN-
CER Mercedes 307. bwj.
'79. Brederodcstr. 26. Stem.
CITROEN GSA special '85,
5-bak. beigcmet.. nw.pr.
(21.500.-. nu (13.900.-.
04750-18822.
RENAULT 4 TL 5-drs.. '77.
mooi uitz. pr. banden, pas
APK gek. (1750.-. 04490-
-23619.
Te k. GOLF MX type '79
van monteur Pallashof 38.
Treebeek. na 18.00 uur.
Te k. FORD stationcar, bwj.
'76. vr.pr. ( 600.-. tel. 04490-
-13914.
FORD Fiesta 1100 L m.
APK-keuringsrapp.. sun-
roof. radiocass.. km.st
72.000. type '78. koopje.
vr.pr. ’ 2800-, 045-424659.
Te k. VW Polo i.st.v.nw..
bwj. '77. pr. ’ 2500.-. Vcrsi-
liënboschweg 9. Vrieheide-
Heerlen. tel. 045-221915.
VOLVO345 L. bwj. dcc. '80.
m. trekh. i.z.g.st. 045-
-219575, b.g.g. 219912.
Citroen TRAKTION bwj.
'55. kl. zwart. tel. 04493
1970.

INRUILAUTO'S voordelig
te koop. Opel Ascona 1!'
groenmet., kl. '80 f6750.-.
Opel Rekord 2.0 N automa-
tic 4-drs., blauw (APK gek.)
.( 4500-, Lancia Bèta 1300
coupé (APK gek.) rood
(5250,-. Rover 5-bak
heel mooi groenmet., kl t
'79. (4500-, Jaguar type II
(motor defect) groen

’ 3500.-. Ford Taunus 1600
Gia uitv LPG. bruin '77
’2000.-. VW Golf die
bruinmet.. kl. (APK ge
'78 (4500.-. Ford Capri 2.0
S kiapd. sporty. groenm<
kl. t. 79 (7500.-. Mini 11
special zwart kleur '80
f 4900.-. Innocenti 90 L als
nw. blauw '81 ( 4950-, P.
geot 505 GR zilvergrijs '80
’6000,-. Peugeot 104 GR
met schuifdak 5-drs.. '80
( 5750.-. VW Passat combi
5-drs.. (APK gek.) '78
f 2750,-.BMW 520 4 autom.
LPG blauw '77 (5250.-.
Mazda 323 3-drs.. LPG.
bruin '80. (4500-, BMW
1802 APK-gek. heel mi
'73 (2250.-. Lada 2105
4-drs., 1300 m LPG bruin
'84 ’ 8500-, Toyota pick-up
hi-ace wit '77 ’ 1750.-. Dai-
hatsu Cuore 4-drs.. heel zui-
nig '80 (4400.-. Volvo 343
DL 3-drs.. bruin met.kl. '80
(7500,-. VW busje p.
very. oranje '78. (4650.-.
VW Golf' LS APK-gek..
grijs t. '78. ’2500,-, Crom-bag auto's Geleen. Rijks
weg-Zuid 236-240.
v. part. MAZDA 323 ES
5-drs.. bwj. '78. type '79.
vr.pr. (2650.-. tel. 045
223588. na 18.00 uur. techn.■gek. _____
Let op. Let op! Wij ge\
het meeste voor loop .sloop- en SCHADEAL
TOS. 045-422610.
Te k. BMW 728 bwj.'7B n
APK keur., mr. mogl. Cau
merweg 38. Heerlerbaan.
Koopje BMW 520 aug. '81.mr. mogl. Caumerweg 70.
Heerlerbaan.
Te k. BMW 633 CSI 'n
mogl. Gouverneurstr. 33.
Heerlen.
AUDI 50 LS. zeldz. .mo
km.st. 84.000. type '77. met
APK. (Zien is kopen!). V
br. 1:16, vr.pr. (2600.-. Tel.
045-424659.
FIAT Ritmo 65 CL. kl. rood.
2-drs.. 5-gang. get. gl
km.st. 90.000. duurste uil
type '80. vr.pr. I 3900.-. '1
045-424659.
OPEL Ascona 1900 S, bj.
'T!», i.g.st.. vr.pr. (370-
Tel. 045-424659.
Wij halen en betalen de
hoogste prijs voor uw loop-
of SLOOPAUTO. Tel. 045-
-325955.
MINI 850. met APK. bj.
gaaf en goed. i I 1800.-. Tel.
045-419303.
Zeer mooie. APK-gekeur-
de. MINI Cooper. me.
'78. vr.pr. f 1750.-. Tel. 045-
-415528. __
BMW 316. dcc. '82. ± 50.1
km. sp.velgen. I 13.800.-. Fi
nanc. mog. Tel. 045-4171.
Te k. van part. OPEL Ah
na 16 S. bj. '78. in zeer goed..
staat. AlJK gekeurd. Tel.
045-259343. __
Voor al uw 2e-hai.
AUTO-ONDERDELEN
naar sloopsupermarkt
Louis Limpens. Vosku
weg 59. Heerlen. 045
719136.
Te k. AUDI 80 GLS. b
'80. i.pr.st. Peerdendneseh
19. Brunssum.
Te k. MOTOR VF 750
bwj. '82. tel. 045-257533.
Hertogstr. 48. Brunssum.
na 18.00 uur. |
Te k. KAWAZAKI 440 LTD ;
Shopper. bwj. '81. kn.
19.000. i.z.g.st.' 04406-15249.
Weg. omst. te k. OPEL Ka
dett City. bi. '76. met APK
tot april '8/. i.z.g.st.. vr.pr.

’ 1950.-. Tel. 045-463932.
Mooie MITSUBISHI Lan- I
eer, model '78. met APK. 'vr.pr. I 1850.-. Tel. 045-
-422610.
Te k. Ford CAPRI GL
i.z.g.st bj. '77 m. radioe.
+ ace. 1 2250.-. 045-725884.
MERCEDES 280 SE di
stereo, moet iets aan
werkt worden, bj. 11 mnd.
'77: Mercedes 200 D i.g
bj. '77. Rubensstraat 23.
Meezenbroek Heerlen.

IJS en partner bv.
;n vak in de metaal?
eft u niet werkeloos
i. Voor meer infor-
-45-218793.
onopole Merkstein
ïnrath (D) zoekt net-
-IDAMES. V.a. 14.00
1. 0949-2406-62928.
ES gevr. voor nieu-
i in België. Tel. 09-
-026.
r Mi-Amore heei't
voor enkele BAR-
ES voor middag
ivonduren. Tel. na
uur 045-462500 of

VMES gevr. Palomi-
la 20 u. 045-222748,
; 045-454936.
\MES voor direct
id vrij, goede voorz.

14 u. 045-
-163616.
WINKELSLAGER
;d. Deze jonge - zelf-
werkende - klantge-
ondernemer is ver-
rdelijk voor: vers
'deling, vleeswarenprodukten: omzet,
tenten, kwaliteit en
_. En ervaring in het
in een supermarkt-

?. Hij heeft kennis
...oderne presentatie-

Fmieken. Hij beschiktP* goede contactuelegenschappen en is in staat
en ervarmg op een

JJë team van medewerk-Srs over te dragen. Hij be-
,| Uiteraard de vereiste di-
fima's. Standplaats Pey-
£>t. Schriftelijke sollicita-fs.pf tel. 04970-14102. Sla-

E^ierre Heijnen. Lin-
l 35.5521 EH Eersel.

E gevraagd voor de
en avonduren.MEJb La Mirage. Hoofdstr.ES' Amstenrade, 04492-

Irlnemer kan nog ruw-gjW en VERBOUWIN-
direkt aanvaarden.

! 644846 of 642591.l'-^r. MEISJE voor escort-
Kgce. Tel. 045-424987.
FUTSELAARS gevr. (co-
i voor Duitsland. Tel.

nd MEISJE ge-
voor privé-adres,

>100.
STRATENMAKERS gevr.

'levopolder en Lim-
jsÜj^(ervaren) 045-250238.

ich Nederland BV£?kt voor diverse projec-
Nederland: KABEL-

KRS-PTT. Ervaring
ist. Sollicitaties na tc-
che afspraak onderR. 043-633258. Delmach

Ll' Sleperweg 5, Beatrix-
Maastricht.
ib vr. met spoed
JE. Inl.: tel. 045-

-> of 323399.
VROUWEN gevr.

&n' privé en escort. Tel.
Ki7s.

I lermens vraagt voor
tot eind seizoen, aan-
id SERVEERSTER
le keukenhulp. Soll.
afspraak. Tel. 04406-

-...gd MEISJE ± 17 jr.
fOr verkoop van schepiis.)|1- 04406-15249 of 04406-
-voor Pinksteren en

"i/.oen erv. FRITU-
I.P. Min. leeftijd 18joeldentel. 04406-15703.

handlan-
E£B, steigermakers gevr.
K?r werk in Nederland.

11838.
Voor direct gevraagd

bakker
± 20 jaar

winkelmeisje
öI enige ervaring ge-

b wenst, ±18 jaar.
Joodboetiek Christianne,r, Ackensplein 8, Bleijer-
Jjgide, tel. 045-459393.jjijike HULP LD. HUISH.Kfr. 2 x 3 u. p.wk. Br.o.nr.jte 276 LD. Markt 42. 6461j^Kerkrade.
«.aturaha vraagt REGIO-ONAGERS en konsulen-
SÏMj-'l. 045-221515 na 18 u.
geraagd BARMEISJES

ma Cherie, tel. 045-

-fe- LEERLING-KEL-
j (kelner) m/v, max. 25
;j,V||l>r deeltijdwerk, 045--b1u686, rest. Trocadero5-^Hen.

Alles in één hand! Bel Hans
Lips B.V. voor al uw tim-
mer- en DAKWERK, span-
ten, dakkapellen, isolatie,
kozijnen, interieurbetim-
mering enz. alsook alle
soorten daken, zinkwerk v.
nieuwbouw of onderhoud.
Tel. 045-453818.
Voor al uw DAKWERK
dakdekkersbedrijf Schrip-
sema tel. 045-463900.
Uw TUIN een goede beurt.
Bel dan 045-272093 na 18
uur.
STUCADOOR kan nog
binnen- en buitenwerk aan-
nemen. Tel. 045-459073.
Trap BEKLEDEN. Rails
hangen. Gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
Voor al uw BESTRATIN-
GEN en opritten, bel. 045-
-250238.
Ervaren WERKSTER zoekt
werk voor ± 4 uur per dag
v.d. hele week. Br.ond.nr.
SB 456 LD, Fr. Erenslaan 4,
6371 GV Schaesberg.
LOODGIETER + dakdek-
ker + c.v.-monteur nodig?
Bel 045-227726.
Voor SIERBESTRATING
terras, oprit en vakman-
schap, erkend stratenma-
kersbedrijf Nico Gerards.
Vrijblijvend prijsopgave en
advies, tel. 045-313956.

IJZER en staal. Verkoop
van alle soorten staafstaal,
ronde buizen, vierkante
buizen, rechthoekige bui-
zen, betonijzer, bouwstaai-
matten, balken en platen.
Ook verkopen wij alumi-
nium, koper en messing.
Alles is op maat leverbaar.
Felix Philips, ijzer en staal.
Industriepark Nuth. Tel.
045-241422. T.o. Makro.
KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming. Stationstraat
294. Nuth. Tel. 045-242602.
AANHANGWAGENS, ge-
middeld 259. goedkoper - af
fabriek. Gekeurd door de
rijksdienst wegverkeer.
Gratis thuisbezorgd. Solide
BV, 078-180408.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten. Eijkskensweg 18.
Geulle. Tel. 043-641044.

Inbouw-
apparatuur

Etna - Pelgrim - Siemens
etc. met 25-40% korting.
Vossen Keukens
Glaspaleis - Kerkplein 45,
Heerlen, tel. 045-717555.
Nog enkele

showroom-
keukens

met 40-50% korting
Vossen-keukens

Eikenderweg 77 en
Kerkplein 45 Heerlen

Tel. 045-712158-717555.
Eiken MEUBELEN, ge-
loogd in de was ofgekleurd
naar wens. De grootste vanNederland! Motke-Vefato,
Printhagenstraat 3, Klein-
genhout-Beek. Tel. 04402-
-73044.
Te k. Limburgs Dagblad
BINGO-KAARTEN voor
maar .3,50. Elke week
kans op ’ 5000,-; Speel mee
en win met Limburgs Dag-
blad Bingo.
ZONNEHEMELS. Spe-
ciaalzaak Brozon, Kerk-
straat 55. Cadier en Keer,
04407-1554.
Alle soorten HUISJES.
schuurtjes, kippe- en hon-
dehokken vanaf ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Éygels-
hovergracht 39, Kerkrade.
KLEURENTEEVEE te k.
bijzonder mooi toestel. Tel.
045-454628.
Te k. leren DRAAIFAU-
TEUIL met hoofdsteun, gr.
1-pers. bed z.g.a.n.. ant.
scnilderh „Heipoort Maas-
tricht", kristal, hanglamp;
tevens 4-pers. zomerhuisje
te huur. Tel. 043-474233.

Te k. HONDA Accord.
automatic, bwj. '77, tel. 045-
-317374, koopje.
Prachtige HONDA Accord
EX bwj. '83, veel extra's.
leuke pr. Deken Deutzlaan
167, Kerkrade. na 5 uur.
Te k. mooie EEND 2 CV6.
bwj. '78 (m. APK + nw.
banden), pr. f 1650-, tel.
045-254457. na 17 uur.
Te k. VOLVO 66 L. autom.
i.z.g.st. '79. tel. 04490 18401.
Te k. MITSUBISHI Galant
bestel '80. Ford Taunus 2.0
L m. LPG, '80, tel. 04490-
-18401.
Te k. bijzond. mooie BMW
728, type '79 m. Pullman,
dure stereo + APK, event.mr. mog. 045-253522.
MAZDA 323. bwj. '78, APK-
gek., 4-drs., radio, sport-
velg.. schuifdak, vr.pr.
’2950.-, 043-214562.
TAUNUS 1.6Bravo '82. tev.
Fiat 126 Bambino 80. vr.pr.

’ 2850-, tel. 04407-1852.
Te k. TOYOTA Corolla, bj.
'78, i.g.st., vr.pr. ’2200.-.
APK-gekeurd. Tel. 045-
-750200.
Te k. zeer mooie RE-
NAULT 5 TL, 5-drs„ bj. mei
'80, km.st. 61.000. nw. ban-
den, uitlaat, remmen etc.
1007. in orde. Tel. 045-
-228469.
VOLVO 244 GLE autom..
bj. okt. '84, donkergrijsmet..
km.st. 70.000, lederen t.ekl..
schuifdak. radio-cass., trek-
haak, nw.pr. f 51.000.- vr.pr.

’ 31.000.-. Tel. 045-441793.
Te k. van liefhebber BMW
2002. kl. wit, zeer mooi,
koopje, bj. 1972; Talbot
Sunbeam 1.6 GLS. bj. '80.Dr. Schaepmanplein 43.Molenberg-Heerlen.
Te k. BMW 318. 320-motor.
bj. '78. i.g.st.. vr.pr. f 7200,-.
Tel. 045-422639.
Te k. mooie FORD Grana-
da. bj. '77, APK-gekeurd.
045-714667.
Te k. HONDA Civic. bj. 15-
-11-76. vr.pr. ’ 1250.-. met of
zonder APK-keuring. Mgr.
Nolensstraat 86. Hoens-
brock.

__^

le klas OCCASIONS: Ford
Escort 1300 L Bravo. '83:
Ford Escort 1100 L Bravo.
'82; Ford Fiesta 1100L Bra-
vo, '82; Honda Civic, 5-drs..
'83; VW Derby 1100 GLS.
'82; Ford Escort 1300 L. '78.
Auto's met garantie, eigen
service. Autobedrijf Martin
Jorritsma, Pastorijstraat
106, Nuth. 045-242412.
Te k. gevr. SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-212826 l).g.g.
216856.
Te k. RENAULT 16 TX. l>j.
'77. kl. blauwmet.. vr.pr.

’ 1000.-. Tel. 04494-48545.
Te k. AUSTIN Metro 1000
L. bj. '81. 34.000km, i.nw.st.
Overstraat 19. Munsterge
leen, tel. 04490-12452.

Te k. OPEL Rekord 2.0 S
LPG met.blauw, bwj. '79.
auto 100%, pr.n.o.t.k. Tel.
045-352963.
Moe gekeken en vergele-
ken, bij AUTOSELECT
slaagt u direct! 1982, Re-
nault Fuego coupe 2000 TX,
met LPG. f 12.500.-: 1982,
Opel Ascona 1600 S. 4-drs..
met LPG, .12.500.-; 1982.
Renault 9 TSE Luxe. 5 ver-
sn., met LPG. f 10.500.-;
1982. Ford Taunus Bravo
1600, met LPG. (9950,-:
1982. Lada 2105 de Luxe,
/5975,-: 1981. Volvo 343
GLS, sportvelgen. met
LPG, .9275,-; 1981, Mitsu-
bishi Colt GLX 1400. 5-drs..
f 8850,-; 1981. Volvo 345 L.
5-drs., met LPG, (8750.-;
1981. Peugeot 305^ ( 6950,-:
1981. Renault 5 GTL Luxe,
f 6500,-; 1981. Fiat Ritmo 65
L, ’ 6500,-; 1981, Toyota Co-
rolla de Luxe, met LPG,

’ 6500,-; 1981, Citroen 2 CV6
Charleston Luxe, f 5450,-;
1980, Honda Prelude.
(8975,-: 1980, Opel Kadett
Luxe 1200 hatchback, met
LPG, (8975.-; 1980. Opel
Rekord 2000 S, 4-drs., met
LPG, / 8750,-; 1980, Opel
Rekord 1900., 4-drs.. met
LPG. (7450,-: 1980. Ford
Taunus 2000 GL. 6 cyl., met
LPG, ’6975,-; 1980,'Toyota
Carina, 4-drs., de Luxe.
(6950.-; 1980. Fiat Ritmo
diesel CL. (6450.-; 1980.
Peugeot 504 automaat, met
LPG, (5975.-; 1980. Honda
Civic. 3-drs.. luxe, I 5950,-:
1980, Citroen Visa 4 cyl. su-
per Jubileum. / 5850.-;
1980. Datsun Cherry 1200L.
3-drs.. luxe. / 5500.-; 1980.
Renault 5 TL. (5450.-: 1980.
Volvo 66 automaat. I 4400.-;
1979. BMW 730 automaat.
alle extra's, met LPG,
I 9750. : 1979. VW Golf 1600
S automaat. (6500.-; 1979.
VW Golf diesel Luxe.
(6350.-; 1979, Audi 100 L 5
de Luxe. (5500. : 1979. VW
Derby LS. (4975.-; 1979.Honda Civic 1200. I 3750,-.
Bedrijfswagens: 1982. Bed-
ford diesel bestelwagen m.
ramen, (9250.-: 1982. Fiat
Fiorino 1050 bestel met
LPG, ’ 6250.-: 1981, Datsun
Sunny 1500. 5-drs.. station-
wagen, (7850,-; 1980, Opel
Kadett 1300 stationwagen.
(8850.; 1980. Mitsubishi
Galant 2000 GLX station
wagen, met LPG. ’ 7350,-;
1980, Toyota Carina. 5-drs..
stationwagen. LPG. (6750.--; 1979. Mantra Rancho de
Luxe, (5975,-; 1979. Opel
Kadett Special, ’ 5350.-. Ge-
garandeerd goed en goed

fegarandeerd. Autoseiect.
inchterweg 109. Bruns-

sum. tel. 045-229080 (bij
Shell-benzinestation Tree-
beek).

Te k. MERCEDES 200 D.
bj. '74. ’ 1500.-. Heibosweg
4. Schaesberg. tel. 045-
-314904.
VW Golf diesel, bj. '78. m.
APK. bijz. goed en zuinig.
pr. ’ 3400.-. Tel. 045-726997.
TALBOT 1500 LS, '30,
5-drs.. (3850.-: Fiat 126
Bambino. '80. (3900.-: Ford
Taunus 1600 L, '80. met gas,
(6500.-: Opel Ascona 1900
SR, '79. ( 5900.-: Chrysler
1610, '80, (2400.-: Mazda
323. '78. I 1500.-:Kadett. '77.
( 2500,-. Oude Landgraaf
101.Schaesberg. tel. 311078.

Automobiel-
bedrijf

Hensgens B.V.
te Nieuwstadt, Kruisweide
3, Mazda-dealér. Steeds
de nieuwste modellen in
voorraad. Tevens bieden
wij te koop aan een keur-
collectie inruilauto's. Maz-
da 929, 4-drs., 2 Itr., LTD,
groen, '84; Mazda 929,
4-drs., 2 Itr. LTD, zilver,
82; Mazda 929, 4-drs.,
autom., blauw, '79; Mazda
626 HB 2 Itr., GLX, zilver,
'85; Mazda 626 Hatchback
2 Itr. GLX, groen, '85; Maz-
da 626, 4-drs., 1600 GLX,
groen, '84; Mazda 626 cou-
pé 1600 GLX, zilver, '83;
Mazda 626 coupé 1600,
goud, '81; Mazda 323 GTX
1500, rood, '83; Mazda 323
HB Sport 1300, rood, '83;
Mazda 323 HB 1300,
3-drs., blauw, '83; Mazda
323 HB 1300, 3-drs.,
groen, '82; Mazda 323 HB
1100, 3-drs., bruin, '81;
Mazda 323 HB 1300,
autom., zilver, '81; Mazda
323 HB 1300, 4-drs, zilver,
'83; Mazda 323 NB 1300,
4-drs., zilver, '83; Mazda
323 NB 1300, 4-drs., bei-
ge, '81; Mazda 323 NB
1300, 4-drs., autom.,
blauw, '82; Mazda 323 HB
1500 VDZ, groen, '83;
Mazda 323 ES autom.,
blauw, '78; Mazda 323 ES
1300, zilver, '79; Mazda
323 bestelwagen, m. LPG.
beige, '82; Mazda 323 sta-
tioncar 1300, wit, '85; Seat
Ronda GLX 1200, zilver,
'85; Nissan Sunny 1300,
zilver, '83; Renault 18 TS,
beige, '80; Ford Taunus
1600, 4-drs., m. LPG, wit,
'79; Ford Escort 1300,
3-drs., zilver, 83; Ford Es-
cort 1100, 3-drs., rood, '83;
Ford Escort Bravo 1100,
4-drs., blauw, '83; Datsun
Cherry 1200, goud, '80;
Mitsubishi Colt 1200.
blauw, '84; Opel Kadett
1200, bruin, '83; Volvo 346
DLS, m. LPG, rood, '82;
Datsun Bluebird m. LPG,
wit, '83; Opel Ascona 1900,
bruin, '79; Alfasud, beige,
'79; Honda Civic 1200,
4-drs., groen, '78; Ford
Sierra 1600, 4-drs., blauw,
'84. Inkoop, verkoop, inrui-
len. Tevens APK-keurings-
station. Tel. 04498-53055.

Bij Donny kijken is kopen!
Steeds 50 stuks BUSSEN
en bestelauto's, stationcars
en motorhomes, kleine be-
stellers, open laadbakken
enz. Ook diverse luxe auto's
in alle typen en prijsklas-
sen. Te veel om op te noe-
men! Donny Klassen 8.V.,
In en verkoop. Aléén
Meerssenerweg 219. tel.
043-627354, na 20.00 uur
043-645529 Maastricht. Ook
leveren wij verhoogde da-
ken speciaal voor alle typen
bestellers en Mercedes 207
en 307.
Te k. gevr. loop-, sloop-,
schade- en bedrijfsauto's.
Tel. 045-727742/723076.
Wij geven de beste prijs
voor uw sloop- of afgekeur-
de AUTO. Bel 04490-25694.
Oecassions met Bovag-ga-
rantiebcwijs en betrouwba-
re service: oa. FORD Sierra
1.6 L 5-drs.. '83, Escort 1.3 L
bravo 5-drs., '83,Taunus 1.6
L autom. + LPG '78, Capri
II 2.0 L GL 6 eil., '78, Re-
nault Fuego GTS '81. Re-
nault 5 TL 5-drs., '81, Re-
nault 4 TL '83, VW Passat
1.6 LS 5-drs., '80, VW Golf
1100 L '78, Toyota Starlet
1000. '79, Taunus 1600 L
combi '79. Autobedrijf W.
Vonken, Nieuwstraat 20,
Hartje Hoensbroek, 045-
-212459.
Wij betalen ’3OO- tot. 15.000.- voor uw AUTO,
ook sloop. 045-422217.
AutobedrijfL. Janssen. VW
DERBYL. '79. ’ 5750,-: VW
Golf diesel, '79. f7750,-;
VW Kever 1300! APK,
.1500.-: VW Kever 1303,
APK. ’ 2750,-; VW custom-
car, pick-up, iets aparts,
APK. .' 6750.-: Mercedes
250 S op gas. '77, ’ 6750,-;
Alfa Giulietta 1.6, '79,
nieuwstaat, ’7850.-; Alfa
Giuüetta 1.6, '79, met alu
velgen, f 7500,-; Alfa Giu-lietfa. '78, APK, ’3000.-;
Renault 4 CV, gerestau-
reerd. f7500.-; Renault R 5
automaat 1300, nieuwstaat,
'78 /'4750-: Mini 1100 Spe-
cial '78 12950.-; Mini 1100
special '78 ’2450,-; Opel
Commodore 2.5 S op gas.
nieuwstaat. '80 ’ 8950.-: Ci-
troen GS. '79. ’3750,-:
BMW 3.0 CSI '71. aparte
auto. (12.000.-; Fiat 131 Mi-
rafiori automaat. '78, APK.
(2750.-; Ford Fiesta 1300,
'78 goudmet., nieuwstaat,
/ 4950.-; Opel Kadett 1.3 S.
5-deurs. '80. / 9750.-; Opel
Ascona 20 N SR. Zender-
uitbouw, '80, f 8500,-; Peu-
geot 304. '78, APK. f 2750,-;
Suzuki LJ 80 V, '79. prima
staat, ’8500.-. Caravan De
Eieu met nieuwe voortent.
’2750.-. Diverse inruilers
vanaf I 500,-. Inruil, garan-
tie, financiering, onder-
houd. APK, tevens te koop
gevraagd alle merken per-
sonen- en bestelauto's van
af 1978. 's Dinsdags geslo-
ten. AutobedrijfL. Janssen.
Bosveldstr. 55, Kerkrade-Bleijerheide. Tel 045--457126.
FORD Fiesta Festival, '85;
Kadett. '83-'B2-'80; Corsa 1.0
S. '84: Kadett Caravan, '81;
Honda Civic. '79. Automo-bielbedrijl J. Denneman,
Raadhuisstr. 107,Hulsberg.

Autobedrijf
Jurgen B.V.

Gespecialiseerd in nieuwe
en gebruikte

Mercedes
230 TE Combi nieuw
200 TD Combi nieuw
260 E Aut nieuw
300DAut nieuw
190D2.5 nieuw
190 D nieuw
190 E met extra's '85
190 E '84
190 D demo '85
2x 190D'84
230 E auto., zwartmet. ..'B5
230EW124 '85
280 E aut., veel extra's..'B2
240 TD (van) demo '85
300D83
200D'85
230TE (combi), alle extra's

'81
240GD (jeep) '80
200 benzine 77
Langheckweg 40, ind.terr.

Dentgenbach-Kerkrade
Tel. 045-452570

Ook uw adres voor leasing,
financiering, schade,
taxatie en reparatie.
APK-keuringsstation.

Te k. OPËL Rekord, bj. '83,
op LPG; inruil mog. Dr.ML. Kinglaan 133, Hoens-broek.
Uw officiële Mazda dealer
biedt aan: Nissan Sunny
DL Sedan 1.3. '83; NissanCherry GL HB 1.4, '82; Nis-san Bluebird GL 1.8, '83;
Toyota Corolla liftback 1.3.'81: Honda Civic DL 1.3.5 drs.. '83; Ford Escort GL1.3 automaat, '79; Ford Es-
cort Gl 1.3. '78; Ford Tau-
nus V 6 Ghia 2.3 autom.. '79:Ford Taunus L 1.6. '76; Opel
kadett L 1.3 autom.. '81; Ci-
troen Visa Club. '79; VWDerby GLS 1.1, '82: Mitsu-bishi Lancer GL 1.4, .82:Ford Capri 2.3 S Ghia
autom.. '79; Mazda 929 Le-gato sedan 2.0. '80; Mazda626 sedan SDX 2.0. '82;
Mazda 626 sedan 2.0. '80;
Mazda 626 sedan 1.6, '80 en
'82: Mazda 323 HB GT 1.5.'81. '84 en '86; Mazda 323
HB 1.5. '83; Mazda 3423 HB
L 1.1. 3x.. '83. '82 en '81;
Mazda 323 ES-3 1.4. '79;
Mazda 323 Estate 1.4. '81;
Mazda 323 NB 1.5, '82: Maz
da 323 NB 1.3. '81; Mazda
1300. '76. Autobedrijf
LEYMBORGH BV., Bor-nerweg 6-8, Limbricht, tel.
04490-15838.

Uitlaat kapot?
Bel voor snelle service 045-725507, of het adres Auto
Sport Schelsberg 175, Heerlen, dealervan originele Ro-
max-uitlaten. Ook voor kapotte schokbreker. 's Zater-
dags geopend-van 10.00-17.00 uur.

Carrosseriedelen
Origineel - imitatie - overzet

Alle Europese en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Smeets Opel
dieselaanbieding - dieselaanbieding
Opel Kadett 16 D 2D groenmetl. 1983 ’ 13.950-,Opel
Kadett 16 D3Drood 1983’ 14.950,-;Opel Kadett 16 D
5 D grijsmet., 1983 ’ 14.950-, Opel Ascona 16 D 4 D
bruin 1982’ 15.950,-; Nissan Sunny 17 D 2 D grijsmet .
1984 ’15.950-, 3 maanden 100% garantie. Verder
keuze uit 50 prima ocassions.

Smeets Opel
Akersteenweg 10, Maastricht, tel. 043-613838.

Technipower
ingenieursbureau B.V. vraagt met spoed:
inkoper met HTS-E of Wtb

ltlet ruime ervaring en goede beheersing van Duits en
Engels (binnenland).

calculators/tekenaars-E
ervaring op minimaal MTS-niveau (binnenland).

TH/HTS/MTS-ers E/elektronica/l
voor servicewerkzaamheden in West-Duitsland.

HTS/MTS-ers Wtb
L°L 0r diverse projecten zoals calculator, c.v.-tekenaar,
,^enaar/constructeur machine- en apparatenbouw
lö|nnenland) en service buitenland (cryogene techniek).

Telefonische informatie: 040-122774

Autoland, Heerlenerweg
39, onderaan Windraker-
berg, Sittard, tel. 04490-1
20454. Op Hemelvaartsdag,
8 mei, opent Autoland haar
poorten in Hoensbroek-
Centrum. Spoordijkstraat
14. Van deze prettige ge-
beurtenis laten wij u graag
mee profiteren. Pak nu uw
voordeel bij Autoland Sit-
tard. SKODA 120 GLS. bei-
ge, 1983, (7250- nu
f6750,-; Audi 80 L, 4-drs..
griis, 1980, (10.500- nu
(9950,-: Audi 80 GLS.
4-drs„ groen. 1979, (8750-
-nu (8250,-; Citroen GSA
Pallas. bruin, 1980. (5750-
-nu f 5250.-; Citroen CX 2.5
Pallas D, groen, 1982,

’ 15.750- nu (14.950,-: Mit-
subishi Galant TD, beige,
1981, f 11.950 nu (11.500.-;
Mitsubishi Tredia 1.4 GL.
groen. 1983. ( 12.850- nu
(12.350,-; Mitsubishi Ce-
leste 2.0 GT. blauw. 1980.
(8750- nu (8250,-: Mitsu-
bishi Celeste 1.6 GT. rood,
1976. (2950- nu (250'
Mitsubishi Colt 1.4 GLX,
goud, 1980. (9350,- nu
(8650,-; Ford Mustang 5,4
L, bruin. 1979. (7950- nu
(5950,-; Ford Granada 2,3
L. groen. 1982, f 12.350- nu
I 11.950,-; Ford Taunus 1.6
GL, groen. 1981. (9250- nu
/ 8750,-: VW Passat D.
4-drs.. beige, 1979, (6950-
-nu (6250.-; VW Passat D,
5-drs., grijs. 1982. ( 13.750-
-nu ( 13.250.-: VW Passat.
3-drs.. beige. 1981. f 9950-
-nu f 9250.-; VW GolfD GL,
3-drs.. beige, 1979, (8250-
-nu (7950,-; VW Golf S.
3-drs.. blauw. 1975, (750-
-nu (650,-; VW Derby,
4-drs„ groen. 1979, (6500-
-nu (6000.-; Opel Rekord
2,3 D, rood, 1981, (9950-
-nu (8750,-; Opel Manta,
rood. 1980, (8950- nu
(8250,-; Opel kadett. 1978.
( 6950- nu f 5750.-; Mazda
929 aut., grijs, 1980, ’ 8750-
-nu (8250.-; Mazda 323 Se-
dan, groen. 1982, f 12.500-
-nu (11.950,-; Peugeot 504
GL, beige. 1977 + APK.
(2450- nu (1950,-: Peu-
geot 505 SR, rood, 1981,
f995- nu ('9450.-; Volvo
244 GLA, goud, 1979,
(8750- nu (8250,-; Re-
nault 14 TL, zwart. 1977,
(3250- nu ('2750,-; Alfa
Sud TI. rood, 1978, (2750-
-nu .( 2450.-; Alfa Sud Giar-
dinette, groen. 1979.
(2750- nu ("2250,-; Alfa
Alfetta GT. rood, 1976,
( 2700- nu ( 2500,-; Datsun
120Y, beige. 1978. f2BOO-
-nu f2500.-; Lada 1200,
orange. 1976. ’2150- nu
(1950,-; BMW 1502, rood,
1975. ’2750- nu ,(2500,-.
Inruil en financiering mo-
gelijk.Tal van goedkope in-
ruilauto's aanwezig. 3 mnd.
Bovag-garantie op auto's
boven ’ 5000,-. Tim-oil Ser-
vicestation. ANWB-keunng
toegestaan. Heerlenerweg
39,Sittard. Tel. 04490-20454.
Onderaan Windrakerberg.
MERCEDES 200 D, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 1950.-. Palmstraat
60. Heerlen-Passart.
Te k. v. part. mooie HON-
DA Accord Sedan 4-drs.,
met splinternw. motor, kl.
met.groen. bwj. '79, vr.pr.

’4750-, Ems Casimirstr. 2,
Kakert-Schaesberg.
Tek. KADETT City 16S TP
'79, m. APK-keuring. kl.
oranje m. trekh., sportwie-
len enz. (4850,-. Pr. Hen-
drikstr. 4, Nieuwenhagen.
Te k. OPEL Kadett APK-
gek. autom. '73, Maastrich-
terlaan 127, Waubach.
Te k. BMW 520 I, bwj. '82,
nw. model i.st.v.nw. 72.000
km veel ace, kl. rood. Mgr.
Hanssenstr. 6, Nieuwenha-
gen.
Te k. VESPA Cars, kan
zonder rijbew. ger. worden,
Vondelstr. 29. Brunssum.

BRUININGSSTUDIO zon-
nenkuur 12 x J 60,-; 045-
-727742. Koffie gratis!.
Te koop FOTÖCOPIEER-
APPARATEN. Diverse
modellen va. [450-, half
jaargarantie. Nieuwe en ge-
bruikte schrijfmachines
vanaf./250-, na 18uur. Zat.
hele dag. Spoor kantoorma-
chines Bocholtz, tel. 045-
-443961.
Te k. DIEPVRIESKAS-
TEN, -kisten en koelkasten,
z.g.a.n.. tegen de helft v.d.
prijs. Gr. diepvriezers tegen
1 gulden per liter. Video's,
stereo-app., ktv's tegen
weggeefprijzenü! Alleen bij
Vriesko, alles met volle ga-
rantie. Sittarderweg 136,
Heerlen. Tel. 045-727342.
KLEUREN-TV te koop we-
gens omstandigheden. Tel.
045-417988.
BIELSEN ’19,50 p. st.
Tuinhoutspecialist Impreg
In de Cramer 104, Hrl., 600
m voorb. L.D., richt. H'br.,
045-751687, 226067.
U zoekt gebruikte meubels,
zo goed als nieuw? MEU-
BELHANDEL Lei Romer,
Einderstraat 46 (verlengde
Uterweg), Nieuw-Einde,
Heerlen-Nrd„ tel. 045-
-215716.

KENTEKENPLATEN
klaar terwijl u wacht. Tel.
045-724700. Limb. Accu
Centrale 8.V., Grasbroe-kerweg 67, Heerlen.
De Limb. ACCUCENTRA-
LE 8.V., Grasbroekerweg
67, Heerlen t.o. VSL-garage.
045-724700. Motoronderde-
len, uitlaten, ace, irekha-
ken r.b.s.. koppelingen.
REMSCHIJVEN en -trom-
mels uitdr.. cil.koppen
vlakken. Limb. Accu Cen-
trale 8.V.. Grasbroekerweg
67, Heerlen.
RADIATEUREN rep. ennw. Limb. Accu Centrale
BV., Grasbroekerweg 67,
Heerlen.
AUTOSLEUTELS, ook op
slotnummer. Klaar terwijl u
wacht. Limb. Accu Centra-le8.V., Grasbroekerweg 67,
Heerlen.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S Bet re-del. pr. Gratis afgehaald.
Tel. 045-750794.
Wij betalen de hoogstepriis
voor uw sloop- en SCHA-
DEWAGENS. Tel. 045-
-751399. Gratis alhalen.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S, bet. red.
pr. Gratis afgeh. Tel. 045-
-753058.
Rijdt vandaag nog naar een
verkoopadres met het Lim-
burgs Dagblad BINGO-
VIGNET en koop een of
meerdere Bingo-kaarten.
Elke week kans op’ 5000,-;
Speel mee en win met Lim-
burgs Dagblad Bingo.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van 25 tot 3000.
04490-25611, 04494-42264.
Te k. gevraagd sloop- en
SCHADEAUTO'S van 50
tot 4000 gld. 04490-19679.
BEDRIJFSAUTO'S. Nico
Neis. Op het Veldje 44,
Spaubeek. tel. 04493-4300.
Wij betalen (500- tot
(20.000- voor uw AUTO,
ook sloopauto's. Tevens
toercaravans. Tel. 045-
-416239. tot 21.00 uur.
Te k. VW CADDY '85 alsnieuw, mr. en financ. mog.Vol. garantie. Autom.bedr.
J llorsch, Rötscherweg 54,
Übach o. Worms, tel. 045-
-316696.
Te k. Ford ESCORT KR 3 Ikl. wit '84, iets moois; FordEscort Ghia 1600 4-drs. '81 ■Ford Fiesta diesel '84; VW
Golf 1600 LS '83; VW Cad-dy '85. Inr. en financ. mog..voll. garantie. Autom. bedr.J. Horsch, Rötscherweg 54,
Übach o. Worms, tel. 045-
-316696.
AUTO'S. Hallo, opgelet.
Wij betalen ’3OO- tot
/ 20.000- voor uw auto.
Ook sloop. Tel. 045-411572.
Inkoop goede AUTO'S,
cont. geld. P. Joosten.
Scharnerweg 3, Mstr. 043-
-627308.
Let op. Pas op. (300-
-(15.00- voor uw AUTO.

ook sloop. 045-423063.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, tel 045-726281
of 752256.
Te 'k. gevr. SLOOPAU-
TO'S, tev. verk. van alle on-
derd. Autosloperij SOS,
Verl. Lindelaan 91, Oirs-
beek, tel. 045-222994 of-
-04492-3164.

APK-keuring onderdelen.
Grootste assortiment direct
uit voorraad leverbaar: 5500
knaldempers en pijpen.
5000 accu's „alle voertui-

?en". 1200 autovoorruiten,
400 remblokken enremza-

dels (ruil). 600 schokbre-
kers. 400 remcilinders
„remleiding" + slangen, 250
spiraalveren, 300 spoor-
stangeinden, 480 trekha-
ken, R BS autoverlichting.
KERP 8.V., In de Cramer
31, Heerlen, tel. 045-716951,
100 m naast ANWB-keu-
nngsstation.
Het complete ASSORTI-
MENT Blaupunkt nu bij
Kerp, auto-stereo, auto hi-
fi, alle type's voorradig +
antennes, Kerp. In de Cra-
mer 31, Heerlen, tel. 045-
-716951.
Wij geven het meeste voor
loop-, sloop- en SCHADE
AUTO'S. Ü belt - wij ko-
men direct. Ook 's avonds.
tel. 045-411480.
Te k. AUSTIN Allegro '77 z.
mooi APK-gek. f 950-, 045-
-218925.
OPEL' Ascona '83, Kadett
12 N, '81. Fiesta 1.1 '86, R5
Alpine Turbo '85. R4GTL
'80, Manta GTE '79, Volvo
66 autom., '78, f 2500-, Ka-
dett '75 / 500-, 2 CV 4 '78
/ 1500.-. Autobedrijf Ad
van Neer, Zandweg 160,
Heerlerbaan, tel. 045-
-416023.
MINI Cooper i.z.g.st. met
APK keur. Pr. .1850-,
Toyota Celica 5-gang met
maan. sterwielen APK
gek., bwj. '76, ’1650-, 3
compl. gasinstallaties
/ 350-, samen tel. 045
726694.
VW Polo bwj. '77 met APK,
radio, i.z.g.st. Vr.pr.

’ 2300-, 045-726997.
Te k. OPEL Ascona 16 S, d
L. bwj. '83. km.st. 38.000.
grijsmet., radio. Horstplein
13, Hoensbroek,
OPEL Kadett bwj. '79, VW
Golf diesel, bwj. '78, Opel
Senator 3.0 E bwj. '78. Ford
Capri 2.0 L, bwj. '78, VW
Kever bwj. '73. D.H.Z. Ga-
rage de Kissel. dcKissel 42.
Heerlen.
Te k. SUZUKI GSX 550 EF
(nieuw) 2200 km, bwj. '85.
Kennedylaan 11, Schin-
veld.
Zeer mooie goede 4-drs.
HONDA Civic. bwj. '78,
APK gek. / 2850-, tel.
04406-15812.
Te k. DATSUN Cherry '80.
le eigenaar i.z.g.st. + Hon-
da Civic '81 i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
Te k. Ford ESCORT Bravo
begin '85. vr.pr. ’ 16.500-
-m. kl. schade. Dkn. Deutz-
laan 186, Kerkrade v. 17-20
u.
Te k. MINI 1000 bj. '78 m.
APK m. veel extra's, pi-,
f 2650.-. Tel. 045-352425 na
17 u.
Te k. BMW 320 '76 i.z.g.st.
alle acces. aanw.. APK gek.
045-212736.
VW GOLF bj. 1977 m. APK
keur., mooie goede zuinige
auto, ’2350,-. 04494-41379.
1983 TOYOTA Diesel DX
Corolla 5-bak als nieuw.
/ 9300,-. 04494-41379.
ALFA Sud bj. '78 APK
gek., vr.pr. / 1450,-. Uitweg
73, H'broek (bij markt).
Opel ASCONA 1900 op gas,
APK gek., vr.pr. / 3250.-.
Dr. ML. Kinglaan 83,
Hoensbroek.
MITSUBISHI Galant
autom. bj. '80, vr.pr.

’ 4950.-. Bergpln. 9, Hoens-
broek.
FIAT 127 i.z.g.st., vr.pr.
1750.-. Laurierstr. 159,
Heerlen Passart.
Weg. omstandigh. te k.
i.z.g.st. R 4 GTL bj. '79. tel.045-272496.
Te k. mooie FORD Taunus
1600 L. t. '80. z.g.a.n. Sutt-
nerstr. 11. Stem.
DYANE-FAIR te k. ’ 250.-.
te bevr. na 17 uur. Bostweg
65, Geleen.
Te k. OPEL Ascona 16 SR
bwj. '77 met APK. Mini
bwj. '78. met APK, tel.
04499-3353.
SAAB 99, 2000 cc, 3-drs.,
coupé '76 met keuringsrap.
sunroof, trekh. mooie wa
gen (3250.-. 04490-10246.
OPEL Ascona 1.6 '78. LPG.
APK gek. (2850-, 04498-
-56225.
Te k. MINI + Opel Kadett +
Honda Civic + Mazda 323 +
Kever + Fiat 127 APK alles
i.z.g.st. Tel. 04499-3398.
Autobedrijf Bert Aretz,
Barbarastr. 10, Palemig-
Hrl„ tel. 045-721268 biedt
aan: FORD Escort 1300 GL,
veel extra's '85 7000 km

’ 16.500,-. Nissan Cherry
1300 GL '85. 5-bak

’ 15.500,-. Tovota Starlet'82, 2 st. v.a. f 7900.-. Mitsu-
bishi Colt GLX 5-drs.. alle
extra's .8900-, BMW 318
'81-79. v.a. (9000-, Kadett
80 3-drs„ 1300 S schuifd.. +sportw. (9800,-, Golf GTIeind '79. 5-bak .9800-,
Ford Fiesta type '80, 1300 S
z. mooi ’ 7500.-. Honda Ac-
cord 4-drs., '80, nw.staat
/7900-, Kadett City '78,
1600 S automaat Chevette
'78, autom. (4200- met
APK, Tovota Cressida '77.
('1200,-. i.g.st. Renault R 4F6bestel '79, ’ 2750-,
TOYOTA Tercel SR '84,
Mazda 323 de L 3-drs., '82,
Ford Sierra 1600 de L '83,
Ford Fiesta 1100 Bravo '83,
Ford Escort 1300 GL '82.
Ford Escort Bravo 1100 '83,
Ford Escort Laser 1100 '85.
Opel Kadett 1300 de L '81,
Volvo 340 DL 5-drs., '82.
Autobedrijf P. Veenstra.
Rotterdamstr. 98, Heerlen,
tel. 045-725806,na 18.00 uur.
312059.

few LOOK B.V. Baanstr.rj,' Schaesberg. Schoon-
maakonderhoud, gevelrei-
sil'ng, uitkappen, voegen,
SRgerverhuur. Tel. 045-

K:^ dak in goede handen
{$. dakdekkersbedrijf DE
Up A. met de langste schrif-
ÖJke garantie. Tel. 045-

Ontstoppen
reinigen van riool of af-

n°er- Riarex Heerlen. Tel.
g_>716425.
C ■ aann. kan nog opdrach-_?, aannemen. Ook kl.JUSJES. Tel. 04494-

L°or VAKBEKWAAM be-
iT'g- en schilderwerk-

Tel. 045-- de9io s van uw nuis vakkun-
Q»,coaten in div. kleuren.
Va k maken wij de gevels
Vonu.u^ huis of Saraëe
tic \ï,tvnJ met 10 Jr- garan-
K- Siebreco, muurcoating.
t„,n„ Esschen 38, Heerlen,

045-752069.

Heden, koninginnedag, ge-
opend. AUTO LIMBURG.
erkend Bovag-garagebe-
drijf. een kei in lage prijzen,
kwaliteit en service. Wij
bieden aan o.a. Ford Sierra
1.6 L staalblauw. 5-drs..
35.000 km '84 ( 18.950-,
Ford Escort 1.3 GL 5-drs..
met.blauw. get. gl. schuif-
dak. le eig. '82 (14.500-,
Opel Kadett 1.2 S met.goud
3-drs„ '82. ’ 12.250-, Opel
Ascona 1.6 S rood nw. mo-
del '82, ’ 12.750.-. Alfa Giu-
lietta 2.0 5-bak rood get. gl..
'82. ( 13.750-,Mazda 626 2.0
GLX HB antraciet grijs-
met.. '83, f 17.750-, Mazda
626 2.0 LX 5-bak, wit. get.
gl.. '83, (15.250.-. Renault
18 Avenue, met.grijs 5 bak
'83, ’ 13.750-, Ford Escort
1.3 5-drs.. blauw leeig.. '84.
(16.000.-. Ford Taunus 1.6
Ghia met. grijs get. gl. '82.

’ 12.250-, Ford Taunus 1.6
Bravo met.goud nw.st. '81.
(9750.-. BMW 518. nw.
mod. donkergroen met. get.
gl. '82. ’ 16.950-, Citroen
Visa E wit nw.st. '83,
(9750-, Citroen CX Athe-
na 5-bak. met. groen. '82

’ 12.500.-. VW Golf diesel
stayer 5-bak. blauwmet.,
'83, ’ 14.500,-. VW Golf C
diesel wit 3-drs.. nw.st. laat
'82 f 13.250-, VW Golf die-
sel van 3-drs., '81 (8250.-.
VW Jetta GLS met.gijs get.
gl. 4-drs., '80, ’ 10.750.'-, VW
Golf L diesel met.grijs.
3-drs.. '79, ’ 8500-, Audi 100
5S 5-bak. met.grijs '81.
’11.750,-. Audi 80 GLD
diesel4-drs.. met. blauw '81.
(12.950.-. Audi 80 GLS
automaat 4-drs., met.groen.
t. '80, ’ 9750,-. Audi 80 GLS
met. grijs4-drs.. nw.st. t. '80
(9750-, Rover 3500 van
den Plas met.blauw '83,
( 24.750-, Nissan Stanza 1.8
GL 5-bak wit get. gl. '83
( 13.750-, Nissan Sunnv 1.5
GL met. rood get. gl.. '82.
(8950,-. Nissan Bluebird
1.8 GL met. blauw get. gl.
'82. ( 9900-, Renault 9 GTS
4 hoofdst. 5-bak. '82,
(11.950.-. Renault 18 TD
dieselmet. blauw dèc. '82
(11.950-, Renault 14 LS
5-drs.. wit. nw.st. '81.
(6950.-. Renault 18TS met.
blauw. '80 ( 6750,-. Renault
20 LS groenmet.. '82.
(6950.-. Opel Rekord 2.0 S
met.blauw get. gl. '81.

’ 10.950,-, Peugeot 505 SR
met.groen get. gl. '80
(9750-, Talbot Solara 1.6
SX 5-bak dcc. '80 (7950.-.
Talbot Horizon 1.3 GLS
nw.st. '82. (9250-, Toyota
Corolla DX met. grijs get.
gl. '80 ('8750-, Volvo 345DL 5-drs., nw.st. '81,
f9750.-. Fiat Ritmo 60 L
rood 3-drs., nw.st. '83,
.( 10.750,-.Fiat Mirafion pri-
ma 5-bak. met. grijs 83,
(9750.-, Fiat Argenta 2000
IE alle extra's '81 ’9250-,
Fiat Mirafiori 1.6 alle extra's
'80 ’ 6750.-. Mitsubishi
Lancer 1.2 nw.st. model
beige '83. ’ 12.950-, Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL combi
'82, (12.750-, Mitsubishi
Galant 1.6 GLX duurste
uitv. '81. (9750.-. Mitsubis-
hi Galant 2.3 GLX turbo
diesel '81 (11.950.-. Alfa-
sud 1.5 Valentino 5-bak zeer
apart '81. (8500,-. Mazda
929 Legato 5-bak met.goud
get. gl. '80 (5750.-. FordGranada 2.3 GL stuurbekr.
met.goud '80 f 9750,-. Audi
100 S beige nw.st. '79
(6500-, Ford Escort 1.3 L
met.goud APK-gek. '78
( 4950,-, VW Passat le eig.
nw.st. geel laat '78 ’4950.-.
VW pick-up bus grijs kente-
ken '79 f3250.-. Mini 1100
geel APK-gek. '78, C 2250.-.
Audi 100 '79 ’6750,-. Auto
Limburg. Mauritsweg 126.
Stem. naast Superconfcx,
tel. 04495-8474. Tevens rui-
len wij uw motorfiets in.
Ook voor onderhoud en re-
paraties.
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te k. BRUNSSUM Mare-
bosjesweg 59 halfvrijst.
woonh. met gar. Kelder,
L-vormige woonk. met
open keuken, 3 slpk. en
badk. v.d. ’112.000- k.k.
Inl. van Oppen b.v.. Linde-
plein 5 Brunssum tel.
254543. Haal onze Info-fol-
der op kantoor.

BUCHTEN: uniek gel. rui-
me halfvrijst. hoekwoning
m. garage en grote tuin.
Royale woonkamer, 4 rui-
me slaapk.. compl. badka-
mer, zolder, ’ 132.000,-. Tel.
04498-51977.
BOUWGRONDSTUK 7800
nr in Waimes (België), met
bouwvergunning. Mooi
uitz. op het zuiden. B.fr.
1.600.000. Tel. 09-
-3280330693.

Te k. vrijst. WOONHUIS m.
grote tuin enz. priis
T 152.500- k.k. Tel. 045-
-250238.
Aan gemeentelijke groen-
voorziening gelegen 2-on-
der-1-kap WONING in
Stem. Ind.: hal, wc, kamer

.35 m2,keuken en 3 slaapka-
mers, zolder, garage, gr.
voor- en achtertuin. Vr.pr.

’ 125.000.- k.k. Gruyter-
straat 7, tel. 04495-5898.

Part. te k. te HEERLEN,
nabij centrum gel. woon-
huis, in goede staat van on-
derhoud; gas-c.v., mooie
zonnige tuin. Koopprijs
n.o.tk. prijs k.k. Tel. 045-- 720029.

i Centrum BRUNSSUM: te
k. zeer mooi gel. bungalow,■ kavelopp. 1000 m 2. Ind.: 4

" slaapkamers, woonkamer

" m. parketvl., thermophane■ begl. Prijs n.o.t.k. Te bevr.045-442045.

Te k. ruim APPARTE-
MENT H. Hermansl. cv.,
hal met plav. vloer, 2 slpk.,
gr. woonk., Am. keuken
met plav. vloer, kelder, 2

"balkons ’ 76.000-, tel.
04494-48707, na 18.00 uur.

Übach over Worms: half-
vrijst. HUIS m. garage en
tuin. Hal, woonkamer, open
keuken, 3 slaapk., badka-
mer m. ligbad, zolder m. 4e
slaapk. Prijs ’ 129.000,-. Tel.
045-316853.

Tek. te HEERLEN. Grote dubbelevilla aan deKlompstr.
gesch. v. bewoning, kantoren of praktijk met flinke werk-
plaats en parkeerruimte. Ook afzonderlijk vrij te aanv.
Inl. br.o.nr. HK 245, Limburgs Dagblad postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

HUIS kopen? Voor hypo-
theek, koopakte, adviezen
enz. BOPA O/G. 045-324133. - Met ’5000- kunt u einde-

ï lijk dt antieke kunstwerk. kopen. Speel mee en win

" met Limburgs Dagblad
BINGO. Elke week kans op

| ’ 5000.

Antiek- en Luikse markt
Mheer

3 en 4 mei in defruithallen. Open, zaterdag van 13.00 tot
19.00 uur en zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

STOOMGELOOGD uw
oude meubilair ook geverf-
de deuren, blank geloogd
terug. Vakk. en niet duur,
halen en brengen. Nieuw-
huisstr. 3, Heerlerbaan, 045-
-416957.

SPAARBRIEVEN tussenf
tijds verzilveren. Ook v l
koop, rente tot 8%. Bureafl
W&P. Meerssenerweg m
Maastricht, tel. ru3-fi3o2a»__

Regelmatig geven wij surfles. Speciale prijzen vo s
groepen van 2 of meer personen. VAARSCHOOL Li "burg Roermond, tel. 04758-2556. „^
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Bedankt!
'bedankt! Dat zegt de PvdA

zaterdag, want dan
gjft ze een dayikmanifestatie
*^gd in het Kerkraadse Hu-

iFlUshuis, waaraan een keur
lfn plaatselijke artiesten me-
wüerking verleent. De socialis-

F 1 ycillen op die manier hun
müitsprekelijke dank uitspre-
-9i (hoe is dat nou mogelijk?!)
W^ allen die hun hokje echt
WW hebben gemaakt. De joeks-
BjPe_ Leider Kein Preis. Ur-n dr Neaver, Jon Erkens,
f Puble Two, Patricia Wallut enj?°P-a treden aan. Utopia?

Gt ?.(oete?i we daar nou weer/J^ter zoeken. In ieder gevalord_ het geen politieke avond
aar een feestavond, waarop

ook het CDA is uitge-
[Wgd. Trouwens de hele poli-, *e Oostelijke Mijnstreek is
ie"co?._. De presentatie is inMden van het illustere duo
fVs-Hermans van Ummer dr
pQve?\ Maar sinds 19 maart isf voor de PvdA nog steedsW^-k geweest. En naar verluid
W^nien hem ookzaterdag weer
rten te raken.

Fiets
Beliefroid, Mare

£*se/i en Roger Winthagen, al-
* derdejaars studenten aan

* LTS Heerlen op het De Hes-
controleerden gister-

\pPrgen op de basisschool 't.
Ifinnesjop zon tachtig rijwie-
P °/ wat daar nog voor door-eg. Aan zeker veertig twee-
delers mankeerde 't een en 't
jWer. Ze voerden hun controle
*e( correct uit. Enkele leerlin-
***■ «an de basisschool kregen
'vs een briefje mee voor hun

dat er nog heel wat aan
i*| vervoermiddeKtje) moet ge-
titren. Boetes kwamen er niet?"i te pas. Stel je voor, dat dat
fe( was gebeurd. Al dat zon-

zo maar naar de
fcüin.'

Oranje
t. Wat hebben al die Oranjevie-
j,ngen nu met voetballen te ma-
j*/1. zo vraagt U zich waar-i^.nlijk af. Nou, vrij veel, dat
tyoris wel duidelijk geworden.
i terwijl de kinderen in

lJioe_ alle plaatsen in onze re-

'° zich vandaag bezighouden
d optochten met fraai versier-l'fietsen, met spannende spel-
'Jes. playbackshows of met

kinder-filmvoorstellin-’**, treden in de loop van van-
óók zeer vele voetballers.a^. De KNVB heeft immers een

inhaalprogramma
friengesteld. En aangezien het|j e en-na-laatste wedstrijd vane competitie is, zullen van-
i a 9 heel wat kampioenen ge-

kunnen worden. Uiter-
f®-rd een prachtig koninginne-
( est voor die voetballers. Zelfs

van onze redaktieleden
(JUen vandaag aan te treden
q l' tussen alle verslagen over
jeOranjevieringen door, de be-
(. Kgen vanfrun voetbalclubs te
j. Een kampioensfeest,°even we bij onze collegae ech-
j. T,nïet te verwachten. De heren

oben zich de afgelopen com-
J^tie niet bepaald uit de naad

zodat ze toch wel
0J"1 Paar punten te kort komen
tl? le promoveren. Maar we.^dden dan ook niet meer ver-Vkt.

Publiek
r j Wat was het gisteravond

(j uk op de publieke tribunes in
Plaatselijke raadszalen. De

,^houdersverkiezingen lijken
,Qh voor een brok amusement
h zorgen. Met het politieke

was het echter net als
s et de buien: plaatselijk. In
tg lwuge plaatsen druipte het

publiek enigs-
s teleurgesteld af, terwijl

e en in andere gemeenten weer
rt

n genoegelijk avondje beleef-j)n- En dat allemaal gratis.
q°uwens, drukke uurtjes voorkoffiedames en -heren. Er
y^rden heel wat litertjes leut
e/er Geschonken dan tijdensvn gewone raadsvergadering.

Qar ook dat was weer niet
))..er"a_ het geval, want in som-
rt !9e plaatsen was het zo druk
lf

l iedereen op een kop koffiefoeteren zeker een nieuwe be-
■f^Hngswijziging zou opleve-
j n-En daar werd toch een stok-voor gestoken.

Weinig problemen
bij benoeming

van wethouders
HEERLEN - Zonder een en-
kele tegenstem, maar wel een
klein aantal blanco-stemmen,
zijn gisteren in Heerlen de he-
ren Verheugen, Savelsbergh,
Bos (CDA) en Andriesma en
Zuidgeest (PvdA) tot wethou-
der van deze gemeente be-
noemd. Alle partijen waren
van mening dat in de
CDA/PVDA-coalitie de uit-
slag van de verkiezingen vol-
doende doorklonk. Tenslotte
bezetten beide coalitiepartij-
en samen 26 van de 37 raads-
zetels.

Was er op de samenstelling van het
college geen kritiek te horen, op de
manier waarop het nieuwe dage-
lijkse bestuur van Heerlen is ge-
vormd werd wél kritiek geleverd.

De meeste oppositiepartijen lieten
weten dat ondanks de mooie belof-
ten bij het begin van de coalitievor-
ming hun stem niet voldoende was
gehoord. Van de door de oppositie
ingebrachte wensen is volgens hen
te weinig opgenomen in het be-
leidsprogram voor de komende
vier jaar. De kleine linkse partijen
waren tevens van mening dat van
de toegenomen invloed van de
PvdA in de gemeente Heerlen
maar weinig in datzelfde beleids-
programma was te bespeuren.

SIMPELVELD
SIMPELVELD - De nieuwe wet-
houders van Simpelveld heten
Bèr Frijns en Jac. Schrijvers. Tij-
dens de wethoudersverkiezingen
van gisteravond kreeg Frijns
twaalf stemmen en Schrijvers
wist elf raadsleden achter zich te
krijgen.

Hot meest verrassende was gister-
avond de verklaring van de fractie
Starmans. Het heeft er lang naar uit
gezien dat ook deze fractie zich
achter de coalitie zou opstellen. Op
steun van Starmans, bleek volgens
een door hem voorgelezen verkla-
ring echter opeens geen belangstel-
ling meer te zijn door de coalitie.

Voor de fractie Starmans was een
en ander aanleiding om haar hou-
ding tegenover de coalitie dras-
tisch te veranderen. Gedwongen
afscheidnemend wethouder Groo-
ten en zijn fractiegenoot Zinsen
stemden blanco.

NUTH
NUTH - De PvdA/PPR fractie in
de gemeenteraad van Nuth steunt
de coalitie die daar bestaat uit
CDAen de fractie Groot-Nuth. Dat
is gisteren gebleken tijdens de

eerste vergadering van de raad in
nieuwe samenstelling.

Bij de wethoudersverkiezingen
steunden de beide PvdA/PPR-
raadsleden, Kockelkoren en Jans-
sen, de coalitie, zodat de wethou-
ders Fons Heuts (CDA) en Maurice
Kerkhofs (Groot Nuth) met 11 te-
gen 6 stemmen gekozen werden.
Alleen de leden van de fractie Le-
noir (althans zo mag worden aange-
nomen n.a.v. de stemverklaring)
stemden blanco.

Tijdens het afleggen van de stem-
verklaringen werd al duidelijk dat
de PvdA/PPR de reeds eerder ge-
vormde coalitiezal steunen. „In het
beleidsplan (van de nieuwe coalitie
Red.) zijn typische PvdA7PPß-
punten opgenomen.

Vanzijde de fractie Lenoir geen
goed woord over de coalitievor-
ming. Ber van den Heuvel noemde
het „achterkamerpolitiek" en „poli-
tiek onfatsoen" dat CDA en Groot-
Nuth elkaar zo snel gevonden had-
den.

ONDKRBANKEN
ONDERBANKEN - Geheel vol-
gens verwachting werden gister-
avond Boy Goossens en Luc Doh-
men tot de nieuwe wethouders in
Onderbanken gekozen. Een po-
ging van de fractie Van Aarnhem
om hun lijsttrekker alsnog binnen
het college te krijgen, door Paul
van Aanrhem als tegenkandidaat
voor Boy Goossens te stellen, ver-
wierf geen steun binnen de raad.
Zowel Goossens als Dohmen kre-
gen acht van de dertien stemmen.

Overigens stemde de PvdA-fractie
gisteren tijdens de wethoudersver-
kiezingen vier maal blanco uit pro-
test tegen de wijze waarop deze
coalitie tot stand was gekomen.
Lijsttrekker Stef Wojtkowiak uitte
kritiek op de late toezending van
het ontwerp-bestuursprogramma
van het CDA en de inhoud daar-
van. „Een coalitie die op dit pro-
gramma tot stand is gekomen, kun-
nen wij niet steunen", aldus de
PvdA'er.

Paul van Aarnhem stelde weinig
vertrouwen te hebben in de toe-
komstige samenwerking met het
CDA en omschreef de coalitie als
'een monsterverbond. Zijn fractie
viel buiten de boot, omdat een deel
van het CDA 'om persoonlijke re-
denen' niet akkoord ging met de
kandidatuur van Van Aarnhem als
wethouder.

Volgens zijn fractie-genoot Pierre
Lindner hadden 'persoonlijke ran-
cunes' het coalitie-overleg vertroe-
beld, waarbij hij het college als 'los
zand' betitelde.

BEKNELD
IN AUTO

HEERLEN - Een automobi-
list is gisteren omstreeks 17
uur in zijn auto bekneld ge-
raakt na een aanrijding op het
kruispunt Willem Barent-
zweg/Kampstraat. De brand-
weer moest er aan te pas ko-
men om de man te bevrijden.
Met een ambulance werd hij
naar het ziekenhuis gebracht.

VEEL STOF OPGEWAAID IN HAAGSE KRINGEN

Benoeming burgemeester
Heerlen na verkiezingen

HEERLEN/DEN HAAG - Dc benoeming van de nieuwe bur-
gemeester van Heerlen hoeft tijdens de/e kabinetsperiode van
de regering Lubbers niet meer verwacht te worden. Na het uit-
lekken van de kandidatuur van de CDA-staatssecretaris Piel
van Zeil heelt men het raad/aam gevonden de benoeming

P P
"over de verkiezingen heen le lillen*.

Op het ministerievan Binnenlandze
Zaken volgde gistermiddag na een
aanvankelijke mededeling 'dat de
voordracht bij de minister is', na
vervolgens enige ruggespraak te
hebben gehouden de mededeling,
dat de voordracht nog niet definitief
is en dus nog niet is ingediend. Het
zal minimaal nog vele weken duren
voordat een benoeming in het kabi-
netsberaad aan de orde komt. 'Min-
stens drie weken', werd veelbeteke-
nend gezegd.

Bekend is dat de kandidatuur van
de heer Van Zeil niet alleen in Heer-
lense maar ook in Haagse kringen
veel stof heeft doen opwaaien. Een
vooraanstaand CDA-Tweede-Ka-
merlid noemde de kandidaatstel-
ling van Van Zeil „een volkomen
verkeerde inschatting. Het CDA
heeft met deze kandidatuur Lim-
burg en de partij een slechte dienst
bewezen. Heerlen heeft een jonge,
energieke manager nodig, laten we
die als CDA dan ook leveren." Hij
voegde eraan toe het te betreuren
dat René Van der Linden van zijn
kandidatuur had afgezien om voor
het CDA de verkiezingskar in Lim-
burg te gaan trekken. „Hij zou onge-
twijfeld onze beste kandidaat ge-
weest zijn."

Bekend is eveneens, dat de keuze
voor een CDA-kandidaat in PvdA-
gelederen grote beroering heeft ge-
wekt en tot in de hoogste regionen
onderwerp van discussie is geweest.

„Nu blijkt, dat men ons vorig jaar
reeds ten onrechte Maastricht ont-
houden heeft, kan het niet waar zijn,
dat men bij een benoeming van een
burgemeester van Heerlen, de twee-
de stad van Limburg, andermaal de
grootste partij, die de PvdA sinds de
gemeenteraadsverkiezingen onom-
stotelijk is, passeert", aldus een
zegsman van de Partij van de Ar-
beid.

Duidelijk is eveneens dat beide par-
tijen achter de schermen thans druk
doende zijn bijzonder geschikte en
onbesproken kandidaten uit te zoe-
ken en alsnog naar voren te schui-
ven. Het CDA wil een gemiste kans
repareren, en de PvdA heeft uit de
commotie de les getrokken, dat al-
leen de beste man goed genoeg is.
„Als gekeken wordt naar de kwali-
teiten van de manvoor Heerlen met
voorbijzien van gevoeligheden om-
trent zijn politieke signatuur, heb-
ben wij zonder enigetwijfel de beste
kandidaat", aldus een zegsman van
de PvdA. Hij weigerde overigens
namen te noemen.

Inmidddels ziet het ernaar uit, dat
Heerlen op een nieuwe burgemees-
ter moet wachten tot na de forma-
tie van een nieuw kabinet. Staat-
kundig gebruik immers is, dat een
demissionair kabinet geen burge-
meester van grote gemeentes be-
noemt, tenzij de kandidaat onbe-
sproken en voor alle partijen aan-
vaardbaar is. Is de post danwei de
kandidaat 'controversieel' dan
laat men de benoeming over aan
het nieuwe kabinet. In concreto
voorziet men voor Heerlen een tij-
delijke oplossing in de benoeming
van wethouder Hub Savelsbergh
tot waarnemend burgemeester.

COALITIE INLANDGRAAF MOGELUK MET 'GEDOOGSTEUN' VAN WD

CDA, PvdA en Beckers halen toch meerderheid
LANDGRAAF - Wiel Heinrichs
(CDA), Jup Erkens (CDA), Jan
Bonten (PvdA) en Thei Gybels
(PvdA) zijn de nieuwe wethou-
ders van de gemeente Land-
graaf. De coalitie CDA/PvdA-
/Beckers heeft met 'gedoog-
steun' van de enige WD-verte-
genwoordiger Hans Sepers toch
een meerderheid gehaald. Op-
merkelijk is wel dat de CDA-
wethouders 16 van de 27 stem-
men en de twee PvdA'ers 14
stemmen haalden. Een verras-
sing is ook dat de PvdA 'outsi-

der' Thei Gybels als wethouder
naar voren schoof.
Tot de raadsvergadering van gis-
teravond bleef het onduidelijk
welke partij de coalitie van
CDA/PvdA/Beckers de nog ont-
brekende zetel zou gunnen. Het
was min of meer verrassend dat
VVD-raadslid Hans Sepers ver-
klaarde de coalitie te zullen ver-
breden. „Het gaat niet goed met
de gemeente Landgraaf. Met
name de financiële situatie.
Daarom is een krachtig bestuur
gewenst, zowel in kwaliteit als in

kwantiteit. In tijden van nood
moet je samen de schouders er-
onder zetten. De VVD blijft ech-
ter tegenstander van het plan
middengebied. Maar het raads-
besluit is genomen en dat moe-
ten we in een democratie accep-
teren. Ondanks de eerdere knel-
punten zal ik mijn verantwoor-
delijkheid nemen en het college
steunen om constructief verder
te kunnen werken. Ik noem het
dan ook voorlopig 'gedoog-
steun', in afwachting van de door
mij gewenste ontwikkeling", al-

dus Hans Sepers

Blok
Marga Kölgens, die namens het
'blok van drie' Vrouwenappel,
fractie Gulpers en Landgraaf '81
sprak, hekelde de gang van za-
ken tijdens de coalitie-vorming.
„CDA en PvdA vormden direkt
één front. Ze willen ons niet als
'blok' als gesprekspartner. Wel
de partijen afzonderlijk, maar
dan moesten we ons wel neer-
leggen bij het basisprogramma.

Eigen inbreng werd niet serieus
genomen."Sjef Horbach van de
fractie Gulpers sprak zich even-
eens fel uit tegen de afgelopen
besprekingen.

Na afloop van de vergadering
verklaarden de nieuwe wethou-
ders Wiel Heinrichs en Jan Bon-
ten dat het de komende vier jaar
moeilijk zal worden. „Maar dat
wisten we vantevoren. We zijn
als CDA PvdA/Beckers vertrok-
ken en hopen zo over vier jaarte
eindigen",aldus Heinrichs.

Coalitieband bestand legen serieuze tegenkandidaten

WETHOUDERSVERKIEZING
WEERSPIEGELT WREVEL

KERKRADE - De wrevel die de af-
gelopen weken in sommige politie-
ke kringen in Kerkrade heeft ge-
heerst met betrekking tot de vor-
ming van een nieuwe coalitie,
vond gisteravond zijn weerslag in
de uitslag van de verkiezingen van
de vier wethouders. Het CDA was
andermaal de gebeten hond, want
waar de beide PvdA-kandidaten
Coumans en Hermans zonder meer
met grote meerderheid (respectie-
velijk met 25 en 22 van de 31 raads-
stemmen) werden gekozen, moes-

ten de beide CDA'ers Schroeder en
Strater met serieuze tegenkandi-
daten afrekenen.
Maar de door deBBK naarvoren ge-
schoven Bok (13 stemmen) en de
door oppositiefractie Burgerbelan-
gen kandidaat gestelde CDAer (!)
Van Leeuwenstein (11). haalden het
niet. De gelederen van de PvdA/C-
-DA-coalitie bleven hermetisch ge-
sloten. Illustratief daarvoor was het
antwoord van Van Leeuwenstein op
de ook voor hem verrassende kandi-
daatstelling van Burgerbelangen,

dat daarmee het ongenoegen over
de manier waarop door loting Stra-
ter door de CDA-fractie als kandi-
daat was aangewezen kenbaar wilde
maken. Van Leeuwenstein zei na-
melijk een eventuele keuze door de
raad al op voorhand niet te zullen
aanvaarden, indien zijn kandidaat-
stelling als testcase was bedoeld
voor de eenheid in de CDA-fractie.
Waarmee Coumans (tevens loco) en
Hermans voor PvdA en Schroeder
en Strater voor CDA definitief tot
wethouder werden gekozen.

kandidaatstelling CDA uitgelegd als zwakte-bod

Brunssum verkiest Van
Goethem boven Krocké

BRUNSSUM - De politiek is een
wreed bedrijf, zo stelde burge-
meester Louw Hoogland gister-
avond direct na de wethouders-
verkiezingen in Brunssum. Een
opmerking die gericht was aan
het adres van de scheidende wet-
houder Koos Krocké, die zijn ze-

tel binnen het college gister-
avond moest afstaan aan zijn
fractie-genoot Jo van Goethem.
De voormalige fractievoorzitter
van het CDA werd met een toch
verrassende meerderheid van
vijftien stemmen tot wethouder
gekozen. Krocké kreeg de steun

van zes raadsleden. De drie ove-
rige wethouder-kandidaten;
Toon Vromen, Ger Boumans en
John van Dijk werden unaniem
gekozen.
„Koos Krocké was een harde wer-
ker. Een man die door zijn enthou-
siasme en deskundigheid de afgelo-
pen jaren respect heeft afgedwon-
gen en een persoon die zichzelf ge-
zien zijn karakter waarschijnlijk va-
ker is tegengekomen", zo nam
Hoogland afscheid van wethouder
Krocké.

Overigens getuigden de toespraken
voor aanvang van de verkiezingen
van een niet al te stevige 'vriend-
schapsband' tussen het CDA e:
andere coalitiepartners. „De fractie
Borger heeft de voorbijgaande
maanden een nieuwe liefde gezocht
bij de PvdA. Na het overlijden van
fractieleider Harry Borger lijkt deze
partij ook alle principes te hebben
begraven", zo omschreef Jo Palmen
de afgelopen coalitie-besprekingen.
Overigens bood Palmen zijn excu-
ses aan voor het feit dat het CDA
twee kandidaten voor de wethou-
derszetels naar voren schoof.

„Ook wij hebben van onze fouten
geleerd. Het ligt aan het CDA zelf
dat zij het initiatiefom tot een coali-
tie te komen hebben verspeeld
gaf John van Dijk als commentaar.
„Als er hier verwijten gemaakt wor-
den, dan denk ik dat die beter intern
gericht kunnen zijn." Ook Boumans
stelde in voorzichtige bewoordin-
gen dat het CDAzelf verantwoorde-
lijk was voor de huidige situat

Het feit dat het CDA met twee kan-
didaten voor de wethouder;-,
kwam werd door PvdA. D'6<
VVD duidelijk als een zwakte-bod
uitgelegd. „Binnen het CDA kon;
den persoonlijke belangen blijkbaai
niet ondergeschikt worden gemaakt
aan het partijbelang", aldus Var
Dijk.

(ADVERTENTIE)

170 paar PIEDRO en BUNNIES SANDALEN
alleen vandaag koninginnedag

25% KORTING >2g2,, donderdag, vrijdag en zaterdag 10% korting *s_è_e-S^

t.JVMermans' schoenen
Hoogstraat 84, Nieuwenhagen, tel. 045-311242
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Het nieuwe
college van
Kerkrade:
wethouder
Coumans,

burgemeester
Smeets, de
wethouders

Schroeder, Strater
en Hermans.



Filmploeg
op pad in

Z-Limburg
MAASTRICHT - Myriam Tonnaer
uit Thorn, studente van de film-
academie Amsterdam, waar ze ook
woont, is bezig met haar examen-
project, bestaande uit een filmop-
dracht. In verband daarmee is een
ploeg camera-mensen al twee we-
ken bezig met het maken van opna-
men in Maastricht, Eijsden, Noor-
beek en Slenaken. Marille Vossen,

uit Maastricht speelt in deze fi'?
de hoofdrol. Een kleinere rol wor|>
vervuld doorElly Huynen uit EU*
den en door een 81-jarige dame tx
bejaardentehuis Campagne. K
werd ook een beroep gedaan op 'guranten.

Gefilmd werd op het kerkhof va-,
hët Belgische Kanne en in een h^'
in oude stijl aan de Wycker Grad1

straat. In kasteel Oost (Eijsden
werdvoor de film zelfs een comp'
te rouwkamer ingericht. Geduren0
de derde en laatste week zijn fo'
buiten-opnamen gepland in NoO
beek en Slenaken. De titel van d
een half uur durende, speelf"p

luidt: 'De laatste wil.

ALGEMENE
VERGADERING

VAN NHG
MAASTRICHT - Het Natuurhisto-
risch Genootschap in Limburg
houdt zondag 1 juniom 11 uur de al-
gemene ledenvergadering in 'De

Hoepel' in Venlo. De agenda omva
onder meer mutaties in bestu i
redactie, het vaststellen van b<
ting en contributie. Aansluiten
wordt een excursie gehouden
het Dammerbruch, de steilrai
de Viesener Breuk. Tijdens d<
cursie zal ook aan de Noordervua
en aan derestanten van de spoorW.
Köln-Mindener aandacht word e
besteed.

Geboren op 29 april. 17.23 uur.
50 cm lang. 3520 gram

Lieke Derks
Dochter van Karin en Piet

en zusje van Anke en Peter Derks

Tijdelijk adres:
De Weverziekenhuis Heerlen Afdeling 2

Op gen Steen 26
6372 RC Schaesberg

Getrouwd
op dinsdag 29 april jl.

Carla Römgens
en

Eniest Frissen
6417 ET Heerlen
Wijnmalenstraat 8

Te k. bundels BRAND-
HOUT van ± 1 m3inh. v.a.
f 15- p. stuk. Brunssum
045-253512.
Moet weg. Grote staande
ant. KLOK, zwaar uitgesto-
ken, leren barok eethoek,
ant. kleerkast. Gouver-
neurstr. 33, Heerlen.
Te k. roestbruin leren
BANKSTEL (goed uit-
ziend), Grachtstr. 59, Oirs-
beek.

1 ■■ ■

Op 3 mei as. hopen onze ouders en grootouders

Pieter Mathijs
len

Maria Johanna Lemmens-Peters
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
Uit dankbaarheid zal er een
eucharistieviering worden opgedragen

f om 14.00 uur in de parochiekerk van O.
L. Vrouw v.d. Wonderdadige Medaille te
Beek (L).
Gelegenheid tot feliciteren van
18.30-20.30 uur in café aan de Sjtaasje,
Stationstraat 113, 6191 BC Beek (L).

Hun kinderen en kleinkinderen
6191 AM Beek (L), april 1986
Julianalaan 30

JUI
De leegte die hij achterlaat.
kan niemand wegnemen.
hi blijvende liefde gedenken wij,
wat hij voor ons betekende.

'lieden is geheel onverwacht van ons heengegaan,- pijn lieve man. onze lieve vader, schoonvader, opa.
er. schoonbroer, oom en neef

Winandus Nicolaas
Mingels

echtgenoot van

Angelina Maria Huynen
Hij werd 66 jaar en overleed zoals hij geleefd heelt:
in alle eenvoud.

De bedroefde familie:
Banholt: Mevr. A.M. Mingels-Huynen
Eijsden: Maria Übachs-Mingels

Harry Übachs
Sander, Sarah, Daniël

Scheulder: Tiny Muytjens-Mingels
Jo Muytjens

Reijmeistok: Lea Hutschemakers-Mingels
Harry Hutschemakers
Inge, Monique

Margraten: Jean Mingels
Hannie Mingels-Schreuder
Boy

Banholt: Pierre Mingels
Maria Mingels-Reynders

St.-Geertruid: Frans Mingels
Tonny Mingels-Martens

Noorbeek: Ton Mingels
José Mingels-Bormans

Mheer: Josien van Boekel-Mingels
Wiel van Boekei
Familie Mingels
Familie Huynen

6262 NC Banholt. 28 apnl 1986
Mheerderweg 14

> De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
il plaatshebben op vrijdag 2 mei as.

11.00 uur in de parochiekerk van de 11. Gerla-
chus te Banholt.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.

' Donderdagavond zal vader bijzonder herdacht
den in de avondmis van 19.00 uur in voornoem-

" de kerk.

' Vader ligt opgebaard in uitvaartcentrum Walpot.
Kerkstraat 17a te Eijsden; bezoekuren van 15.00 tot
16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen gewone kennisgeving mochten ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Huishoud- en
hobbyshop Mingels

Mheerderweg 14,
6262 NC Banholt

Tel. 04457-1277
is wegens sterfgeval gesloten

op vrijdag 2 mei 1986.

Met grote droefheid hebben wij kennisgenomen
van het plotselinge overlijden van ons erelid

Winandus Mingels
Hij was gedurende vele jaren een uitstekend voor-
zitter van onze vereniging. Ook na zijn afscheid als
actief bestuurslid bleef hij het wel en wee van zijn
club met veel belangstelling volgen.
Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte
toe

Bestuur en leden
V.V. Banholtia

r uw blijken van medeleven na het overlijden
onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder,

" groot- en overgrootmoeder

Maria Josephina
Wijnen-Aretz

zeggen wij u hartelijk dank.
Een speciaal woord van dank aan de veYzorgers van
het Pius-Centrum voor de zorg en toewijding aan

ven.
Kinderen, kleinkinderen
achterkleinkinderen

"Hoensbroek. april 1986. De zeswekendienst vindt plaats op zondag 4 mei as.
om 9.30 uur in de kapel van het Pius-Centrum te
Hoensbroek.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor
ons heeft betekend, berichten wij u het overlijden
van mijn geliefde man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager en oom

Theo Ader
echtgenootvan

Antje van den Berg
Bunde: A.M. Ader-van den Berg

Heemstede: Dea en Arno
Eelco

Gronsveld: Helen en Peter
Loon op Zand: Nan en Wim

Bunde: Hans
Familie Ader
Familie van den Berg

6241 NP Bunde. 28 april 1986
Op de Berg 5
Eucharistieviering in de parochiekerk van de H.
Agnes te Bunde op vrijdag 2 mei as. om 11.00 uur,
waarna de crematie zal plaatshebben in het crema-
torium te Heerlen. Imstenraderweg 10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is ér
geen condoleren.
Avondmis donderdag as. om 19.00 uur in de kapel
van het bejaardentehuis Ave Maria. Hussenberg-
straat 21 te Geulle.
De overledene is opgebaard in voornoemd bejaar-
dentehuis.
Geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-

lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

«___—____—--___-——— __—————~

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotselinge overlijden van

Theophile Ader
onze administrateur en lid van ons bestuur.
Mogen zijn vrouw en kinderen gesterkt worden in
deze moeilijke tijd.

Bestuur, directie, medewerkers
en bewoners van
„Huize Ave Maria" Geulle

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden had-
den, maar ook bedroefd om het scheiden, delen wij
u mede, dat na een liefdevolle verzorging in de ver-
pleegkliniek Odilia, na een rijk leven in Gods vrede
is overleden, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Mechtildes Maria
Fredrix

weduwe van

Godfried Hubert Janssen
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar. voorzien van
de h. sacramenten.

Beek: Jan Janssen
Elly Janssen-Coumans

Elsloo: Willy Janssen
Mia Janssen-van Molken

Elsloo: Mia Busman-Janssen
Piet Busman

Elsloo: Marthé Janssen
Elsloo: Jack Janssen

Marlies Janssen-Hensels
Elsloo: Chrit Janssen

Annie Janssen-Hecker
Elsloo: José Janssen-Backhuis

En al haar dankbare
klein- en achterkleinkinderen
Familie Fredrix
Familie Janssen

Elsloo. 29 april 1986
Corr.adres: Paulus Potterstraat 39, 6181 AX Elsloo
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatsvinden op zaterdag 3 mei om 10.30
uur in deMariakerk te Elsloo.
Vrijdagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans
gebeden in de St. Augustinuskerk (oude kerk) te
Elsloo.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in Uitvaartcentrum
Daemen & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo. Bezoek da-
gelijks van 19.15 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven de/e annonce als zodanig te beschouwen.

I "t
In dankbare herinnering geven wij u kennis dat, na
een geduldig gedragen lijden, van ons is heenge-
gaan, voorzien van de h.h. sacramenten, in de leef-
tijd van 59 jaar, onze dierbare broer, zwager, oom
en neef

Harrie Muijris
Oirsbeek: Karel en Christa Muijris-Krüger

Amstenrade: Agnes Jacobs-Muijris
Oirsbeek: Mia Laumen-Muijris

Maastricht: Jos en Henny Muijris-Bressers
Familie Muijris

Neuss (BRD), 27 april 1986
Corr.adres: Wilgenstraat 9. 6438 GS Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 3 mei as. om 11.00 uur in de parochie
kerk H. Lambertus in Oirsbeek. waarna de begrafe-
nis volgt op r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Harrie is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen; gelegenheid tot af-
scheid nemen vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u. indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden.
Gij houdt ons bij de hatid gevat.

Na een langdurig ziekbed, blijmoedig en vol ver-
trouwen tot het einde, is in vrede van ons heenge-
gaan, mijn lieve vrouw, onze moeder en dochter

Lucia Agatha
van der Heiden-

Maurice
Vanuit haar geloof heeft zij 46 jaar met en voor
mensen geleefd. Haar geest zal in ons voortleven.
Wij zullen haar gedenken tijdens een dienst in de
gereformeerde kerk te Heerlen. Burgemeester
Waszinkstraat 2, op zaterdag 3 mei om 13.30 uur.
Daarna zal de teraardebestelling plaatsvinden op
de algemene begraafplaats aan de Klcikoeleweg te
Nieuwenhagen.
Liever geen bloemen en geen bezoek.

D.A. van der Heiden
Thinka
Joost
L.A. Maurice-Oost

Nieuwenhagen, 28 april 1986
Kleikoelenweg 110

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven heeft gegeven.
hebbenwij afscheid genomenvan onze goede en zorgzame vader, schoon-
vader, groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en neef

Nicolaas Sebastiaan
Demers

weduwnaar van

Maria Agnes Peters
Hij was 75 jaaren is voorzien van de h.h. sacramenten der zieken.

Den Helder: Ger en Sjef Taffijn-Demers
Brunssum: Louis en Henny Demers-Vos

Hoensbroek: Wiel en Lies Demers-de Haas
Brunssum: Tiny en JozefReijntjens-Demers

Heerlen: John en Wilma Demers-Geensen
en zijn kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Demers
Familie Peters

6441 TM Brunssum, 27 april 1986
Heulenderstraat 1
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te nemen dagelijks in de
rouwkapel van het ziekenhuis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake donderdagom 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In deSt.-Gregoriuskerk te Brunssum zal de plechtige uitvaartdienst wor-
den gehouden op vrijdag 2 mei as. om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats aan
de Merkelbeekerstraat.

t
In de liefde en vrede van Christus gingheden, na een kortstondige ziekte,
plotseling van ons heen, onze lieve zuster, schoonzuster, tante en nicht

Trees Mertens
Zij overleed, gesterkt door de h.h. sacramenten, op de leeftijd van 72 jaar.

Boers, zusters
neven en nichten

28 april 1986
Benzenrade 16, 6419 PG Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op zaterdag 3 mei as. om
11.00 uur in de parochiekerk van St.-Martinus te Welten-Hcerlen, waarna
aansluitend begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Voor aanvang van de plechtigheid is er gelegenheidtot schriftelijke con-
doleance, achter in de kerk, vanaf 10.40 uur.
Rozenkransgebed, waarna eucharistieviering, vrijdag 2 mei om 18.45 uur
in voornoemde kerk.
Trees is opgebaard in de rouwkapel van het De Weverziekenhuis te Heer-
len; gelegenheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot 17.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

: t
Bedroefd omdat wij hem moeten missen, maar dankbaarvoor hetgeen hij
voor ons heeft betekend, geven wij u hiermede kennis dat, te midden van
zijn gezin, in vrede van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Gerardus Hubertus
Spee. geb. 1905 overl. 1986
echtgenoot van

Gertrudis Hubertina Deuss
Geleen: G.H. Spee-Deuss
Geleen: Alice Couwenbergh-Spee

Ton Couwenbergh
Venlo: Hill Vandenbergh-Spee

Pim Vandenbergh
Geleen: Jos Rijks-Spee

Theo Rijks
Geleen: Jacques Spee

Lori Spee-Riesen
Geleen: Lou Spee

Ine Spee-van der Velden
Geleen: Marianne Hey-Spee

Theo Hey
Duiven: Roy Spee

Alie Spee-teRiet
zijnkleinkinderen
Familie Spee
Familie Deuss

6166 JN Geleen, 27 april 1986
Broekbeek 16
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op donderdag 1 mei as. om 10.30 uur in de kerk van St.-Martinus
te BORN.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur in de kerk.
In de avondmis van woensdag 30 april om 19.00 uur zullen wij vader bij-
zonder gedenken in de kerk van de H.H. Marcellinus en Petrus te OUD-
GELEEN.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis te Ge-
leen; bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Mocht u geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen, wil dan deze
advertentie als zodanig beschouwen.

I tIn dankbare herinnering aan wat hij voor ons is geweest, delen wij u
mede, dat heden, geheel onverwacht, in de leeftijd van 66 jaar,van ons is
heengegaan,mijn lieve man, onze dierbare en zorgzame vader, schoonva-
der, opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Frans Bindels
echtgenoot van

Nellie Lemmens
Treebeek: Nellie Bindels-Lemmens

Limbricht: Monique Fraats-Bindels
Hans Fraats
Patrick
Bianca

Uitgeest: Mariet Nieskens
#
-Bindels

Mart Nieskens
Heerlen: Lilian Moonen-Bindels

PaulMoonen
6446RD Treebeek-Brunssum. 28 april 1986
Trichterweg 90
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal worden
gehouden vrijdag 2 mei as. om 11.00 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw van de H. Rozenkrans aan de Komeetstraat te Treebeek-Bruns-
sum.
Het rozenkransgebed voor Frans zal worden gebeden donderdagavond
om 18.45 uur. gevolgd door de avondmis.
Er is geen condoleren.
Ei ans is opgebaard in een van de rouwkamers van de Universele te
Hoensbroek, Hoofdstraat 100; bezoek van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00
tot 20.00 uur.

»

t I
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor t
wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis ;
dat plotseling kalm en vredig van ons is heenge- .
gaan,op de leeftijd van 71 jaar, mijn lieve man, onze ]
zorgzame vader, mijn schoonzoon, onze broer. ,
schoonbroer, oom en neef i

Bér Houtermans
echtgenoot van

Mia Zeegers
Heerlen: M.H.M. Houtermans-Zeegers

Miriam, Dorien
Familie Houtermans
Familie Zeegers

6411 VC Heerlen, 29 april 1986
Laanderstraat 119
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 3 mei om 12.00 uur in de parochiekerk van
de H. Franciscus van Assisië aan de Laanderstraat
te Heerlen, waarna de begrafenis op de algemene
begraafplaats Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 11.30
uur achter in de kerk.
Vigilieviering vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Bér is opgebaard in het uitvaartcentrum "Dela",
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks be
zoekgelegenheid van 18.00 tot 19.00 uur.

Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Dankbetuiging
Daar het mij onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
ik mocht ontvangen bij de begrafenis van mijn lie-
ve vrouw, onze moeder en oma

Treeske Jongen-Collet
betuigen wij hiermede onze oprechte dank.

Familie J. Jongen
Kinderen en kleinkinderen

Schaesberg 1986
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 3 mei as. om 19.00 uur in de parochiekerk van
de H. Michael te Schaesberg-Eikske.

Wij willen u bedanken voorde belangstelling
en medeleven dat ons werd betoond na het
overlijden en de begrafenis van onze goede
en zorgzame vader, schoonvader en opa

Sjeng Bemelmans
Kinderen en kleinkinderen

Wijnandsrade, april 1986

De zeswekendienst zal plaatshebben op zon-
dag 4 mei as. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Stefanus te Wijnandsrade.

Zonnehemels
groot- en detailhandelVan Erp B.V.

Zonnehemels vanaf ’ 698,-, ’ 998,-, ’ 1198,-, ’ 1498,-
-enz. De laagste prijs - de beste service - grootste sorte-
ring. Sittard, 04490-13531; Heerlen, 045-711300; Kerk-
rade, 045-456999.

KTV-Video-HIFI van Uden
uw speciaalzaak met eigen servicedienst en een sorte-
ring die klinkt als een klokje en onze prijzen zeer concur-
rerend. Van Uden, Hoofdstraat 12, Hoensbroek, tel.
045-212655/214793.

Meubelinruil
Gloednieuwe zware eiken en rundleren bankstellen aan
marktprijzen en toch krijgt u tot ’ 1500- terug voor uw
oude bankstel, kast of eetkamer als u die inruilt op nieu-
we meubels. Wij zijn stukken goedkoper als op welke
meubelshow dan ook en dan onze geweldige service
niet vergeten. Vraag vrijblijvend huisbezoek om de
hoogste waarde van uw meubels te doen schatten. De
Nobelmeubelgroothandel. Hoek Nobelstr. Kapl. Be-
rixstr. 2 Heerlen tel. 045-717496.

De Bazar is jarig
Speciale verjaardagsaanbieding alleen deze week 10%
korting op alle meubels en verlichting. Tijdens de brade-
rie grootse meubel- en verlichtingsshow. De bazar,
Rumpenerstr. 51, Brunssum.

Nu extra korting op meubels
Ja bij C.C. Kleba te Hoensbroek nu grote kortingen op al
uw meubels. Bankstel nu 1295-, eethoek eiken nu
795-, modern nu 595-, eiken kast 1.95 mtr., br. nu
975-, RTV-kastjes nu 225-, kapstokken 95-, matras-
sen nu 159-, grote partij vloerbedekking nu 39-, 4 mtr.
br. novilon nu 49- 2 mtr. Kom uitzoeken grote keuze in
meubels, gratis thuis bezorgen.

C.C. Kleba Hoensbroek
Tel. 212854, Akerstr. 230.

Stalmeier Music
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,

I blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz.
Eigen service- en reparatiedienst.

Te k. WASDROGER £feimerk Creda ’ 175,-, 044» >
3506. ____---r;
Super voordelig STOO'
HOUT 12 m3op maat f
en thuisbezorgd J^S
minder ook mogl. tei.
215716 tussen i__B__}__[_^
Grote Spectrum EN'C
CLOPEDÏE te koop. <>
nieuw, nieuwprijs JJ*'
voor f 1250.-. 045454628^
Te k. VAATWASMACH
NE litsjum.-bedden. t>au
stel, ijz. ledikantjes. m
460245. ______—-
Te k. 88-MOTOR. 4 Pj
f2OO-, lasapparaat 2-21*1
7200-, haakse slijper fl
veel schijven ’200.-. "$
jesfiets m. veren. .. "'hometrainer Kettler .. lflj
Marijkestr. 22. Nieuwen*
gen.
Te k. HOUTSNIJC'
PIEERMACHINE (meu«
voor reliëf en beelden. *volt, zeer solide macn»
f 2950,-. V.d. Wurff Met*
043-628763 b.g.g. 6\__bj^ ,
4-pits GASSTEL, I .
nieuw, ’95.-; gasfomj
Inventa, ’ 75.-. 044944JJ;
Eiken PERGOLAPALË
7x7x2.50 m. f 12,50 F
stuk; tuinpalen. tuinpij
ken. biels. Kan thuis M
worden. Houtzagerij «,,
deis. Brunssum, tel. u""

270585. ——^Te k. 4000 Oudhollaiw.
PANNEN, t.e.a.b. Tel. U*

270585. __-;
Te k. gouden HERENIK»
LOGE m. gouden «H
band. iets aparts. Tel u*

313422. _____^
Voor alle 2e-hands M?JBELEN (spotprijzen). JV3
venderstraat 208. 'broek, na 12.00 uur. _^|
Te k. WASAUTOMAA,
Miele. Philips en wasa»w
AEG, m. gafantie. Te^rep. en onderdelen.
045-325819.
Te k. ZONNEBANK*
zonnehemel, z.g.a.n. °zi
menhof 20, Schinvel
259470.
Te k. KINDERWAGEN «
wandelwagcn. tel.
258498. ___-.
BRUIDSJURK m. slifl
mt. 42: bruidskostuum "48; eiken bureau m. l.
beh.: echt bontjasje rnt-
-44. Tel. 045-324281
311811. __^
Te k. eiken, leren BAN 1

STEL i.z.g.st. f 1700.- =0H
hiastr. 13. Hoensbroek^
te k. gazon CIRKEL^.
TORMAAIER 38 cm 1
voor vakkundig slijPo'.^
handgrasmaaiers. nl°, (maaiers en tuinscharen.

_
04492-1983.

SIMUNT Maastricht. M
koop van alle goud. Ö*i
en briljanten. VnjbUJveng
taxaties, contant geld J
munt. Grote Gracht
Maastricht, tel. 043-253"°,
Sittard, Misbroekstraai
tel. 04490-21965. __^^
Te k. gevr. loop-, sloofl
schade- en bedrijlsaiHu

Tel. 045-727742/723076^Defecte KLEUREN^}
VEES uitsluitend va»1

1976. Tel. 045-723712^^
Voor bemiddeling Z°^f3
wij met SPOED woord
zen rond Geleen-Sittgri
tussen 100.000 en 200.00"-^Bel vrijblijvend Peters "
Partners Makelaars e" Jl
xateurs o.g. Agnes Prin1'
genstr. 36. 6161 EK Gele1'tel. 04494-48191. ___^>— 11*Hoogste prijs voor .'.KOELKASTEN, diepvtg
bakoven, wasautom.. ?B
ger, video, kleurentelevisj
stereo-app„ toren. Dir. °'h.dienst. Tel. 045-726206^-
GOUD, zilver, sieraden. Jbetalen topprijzen. Fa. fJ9ling Sittard, Molenbeek^3 (bij Markt), tel. 04#l
28006/21472.
BANKSTEL eiken. e*9
kast, eiken eethoek. slaap
045-725595, J
Te k. gevr. eiken MËjJ
BELS beschadigd MtL
bezw. Tel. 045-224855.
KLEURENTELEVISIE^,
video te koop gevraagd.", fect geen bezwaar. Hoog 91 bod. Tel. 04406-1287^,^

ITe k. gevr. oud >J zf~I SLOOPAUTO'S en m^i■ len bel. M. v.d. Vin, "*212521. __VI Te k. gevr. kleine KOB£{
KAST (tafelmodel). lt

045 315033. ,

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen. Grasbi^Vkerweg 42. Heerlen, tel. "*725260. J|
Te k. BOUVIERPUPS. "J
geënt, ontw. en gecoup-;
papieren. Na 18.00 uur v
045-425437. s

Alle srt. HOKKEN, schuUj
tjes enz.- HondehoKK£
H95,-. Houtbouw Übaca
Kerkrade-Vink. tel. 4602»?
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HEERLEN - Dat het CDA-Lim-
burg in strijd met landelijke
richtlijnen gelden inzamelt bij
het bedrijfsleven wordt deze
Week onthult door het week-
blad Vrij Nederland. Het lande-
lijke CDA heeft vastgelegd, dat
geen giften van het bedrijfsle-
ven mogen worden geaccep-
teerd. Giften van particulieren,
Zo werd toen tevens vastge-
steld, mogen de vijfduizend gul-
den niet overschrijden. Die re-
gels werden opgesteld nadat er
in 1977 enige deiningbinnen het
CDA was ontstaan over het ac-
cepteren van giften van het be-
drijfsleven.

In Limburg, zo blijkt nu, heeft
men zich niets van deze richtlij-

nen aangetrokken. Misschien, zo
suggereert Vrij Nederland, om-
dat binnen de KVP-cultuur, die
vooral in het Limburgse CDA
wordt teruggevonden, aan het
accepteren van dit soort gelden
niets verkeerd werd gevonden.

De dr. Nolens-stichting werd al
in 1959 voor deKVP gesticht. In
1981 werden de statuten aange-
past zodat de gelden naar het
CDA konden vloeien.

Het Limburgse CDA beperkte

zich echter niet tot het tegen de
eigen richtlijnen in aanvaarden
van bedrijfsgelden, maar ging
zelfs de boer op om die gelden
los te peuteren. Top-bestuur-
ders van het Limburgse CDA
werden voor dat doel oppad ge-
stuurd. Zo werden onder meer
bierbrouwerijen, aannemers,
wegenbouwers, architecten en
uitgeverijen benaderd. 85 be-
drijven maakten ook inderdaad
geld over. Naar verluidt zou in
1984 minimaal 30.000 tot 35.000
gulden zijn binnengehaald.
Wat er precies met de gelden is
gebeurd is niet helemaal duide-
lijk. In ieder geval heeft het par-
tijbureau van het CDA in Sit-
tard bijdragen ontvangen. Ook
een deel van de verkiezingscam-
pagne wordt ermee gefinan-
cierd.

|JEN HAAG/ECHT - Mr. P.
voorzitter van de

j^ervoudige kamer van def^ad van State in Den Haag,
gistermiddag het be-

waarschrift van het Echts
Lei van Thoor (Pro-

*ressief Democratisch Blok)erworpen. Van Thoor haderoep aangetekend tegen degoedkeuring van de geloofs-
leven van elf raadsleden.

l Oor deze beslissing konden de
'euwe gemeenteraadsleden en de

wethouders (Stoffels, Peulen
i* 1 Geraads) toch worden geïnstal-aeerd. Voor Van Thoor, die gister-

tijdens de eerste raadsverga-
dering niet wilde deelnemen aan de
s.ethoudersverkiezing en opstapte.
'aan geen beroepsmogelijkheden
*>eer open.

~e meervoud amê^wa^van
ening, dat de door Van Thoor aan-

gevoerde argumenten - hij beweer-
j6 dat de elf raadsleden malversa-es hadden gepleegd - totaal niet

[j r2ake deden. „Het gaat in dezeom
geloofsbrieven en daar zijn be-aalde eisen aan verbonden. EnJ*ar is ruimschoots aan voldaan",Q^ei mr. P. Kapteyn.

J*i in de raad te mogen plaatsne-men dienen de verkiezingen juist te
j Jn verlopen en de uitslag dient opjjste wijze te zijn vastgesteld. Kap-

-0
yn: „En dan moet het raadslid zelfj«aerzijn dan 18; moet hij of zij de

nationaliteit bezitten;
ba ë niet ontzet zijn uit de verkies-
fl) arheid en mag tenslotte geen

Acties bekleden van bijvoorbeeld

ambtenaar, staatsseretaris etc. En
dus moet ik concluderen, dat de ge-
loofsbrieven terecht zijn goedge-
keurd."
Burgemeester dr. W. Heemskerk,
die voor de gemeente het woord
voerde, toonde zich direct na de zit-
ting „een zeer tevreden man."
Heemskerk: „Ik heb ervoor gepleit,
dat de door Van Thoor aangevoerde
argumenten niet relevant zijn en
dus buiten beschouwing moeten
worden gelaten. Gelukkig was Kap-
teyn het met ons eens. Wij willen
ons absoluut distantiëren van de
door Van Thoor geuite verdachtma-
kingen. De door hem aangekaarte
zaken waren allemaal aleens behan-
deld door het een of andere be-
roepsorgaan. Trouwens, ik heb al
tientallen zaken tegen Van Thoor
moeten voeren en ik heb er nog
nooit één verloren."

Lei van Thoor wenste gistermid-
dag na de zitting in het gebouw
van de Raad van State geen com-
mentaar te geven.

MAASTRICHT - Een verbro-
ken verkering was de oorzaak
van de moord op Gerard
Schuyren. Terug uit een
Utrechts ziekenhuis en nog
niet geheel hersteld van een
hartoperatie maakte dokters-
assistente Kitty Schuyren (24)
een eind aan een al drie jaar
durendeverkering met Gerrit
S. Haar ouders hadden al lan-
ger laten doorschemeren dat
Gerrit geen partij voor hun
dochter was. Gerrit kende hun
stanpunt en beraamde daar-
om een plan om Kitty's vader
tot de orde te roepen.

„Ik wilde die ouwe eens goed la-
ten flippen", las rechtbankpresi-
dent mr. G. Hermesdorf uit Ger-
rits eigen verklaring voor. Hij
schafte een kaliber 12 Mosberg-
hagelgeweer aan, nam dat op die
februari-vrijdag eerst mee naar
een bar in Heerlen voor hij er
mee naar Amstenrade toog.
Gerrit S. bleefer gisteren voor de
rechtbank oij dat hij Gerard
Schuyren niet heeft willen do-

den. „Ik vind het erg dat het zo is
afgelopen. Maar ik heb de dood
van die man absoluut niet ge-
wild", verklaarde hij.
In de twaalf jaar gevangenisstraf
die de officier van Justitie vor-
derde, is ook het boeten voor een
viertal andere delicten gecalcu-
leerd. Het strafblad van Gerrit S.
was al niet onbeschreven meer.
Hij liep al straf op voor een over-
val die hij in 1980 in Hoensbroek
pleegde nog voor hij 16 jaar oud
werd en voor een schietpartij
rond de Nelsonbar in Heerlen in
1982.
Onderzoek in het gerechtelijk la-

boratorium wees uit dat Gerrit S.
met 1,9 promille alcohol in zijn
bloed op weg naar Amstenrade
moet zijn gegaan.

Mr. Marquart Scholts etaleerde
de opzet en de voorbedachte
rade onder andere met de feite-
lijke handelingen, de eigen ver-
klaringen van Gerrit S, het van
tevoren beraamde plan, de
voorafgaande ruzie over Kitty,
het door een getuige waargeno-
men procfschot onderweg naar
de woning van de familie
Schuyren en het negeren van
enkele waarschuwingen van de

vrienden in de bar zijn voorne-
men niet uit te voeren.

Raadsman mr. J. Starmans uit
Heerlen ondernam een poging
om alsnog een psychiater te laten
rapporteren over de toereken-
baarheid van Gerrit S. Tot nu toe
weigert de jongen hardnekkig
aan elk psychiatrisch onderzoek
mee te werken. „Ik zet de ven-
sters van mijn ziel niet open. Bij
mij hoeft niemand binnen te kij-
ken", is daaroverzijn onwrikbaar
standpunt. En omdat hij dinsdag
nog volhield dat hij zelf wel zal
bepalen of en wanneer dat wen-

selijk is wees de rechtbank het
verzoek om onderzoek en rap-
portage van de raadsman af.
Van de tenlastegelegde moord of
doodslag wilde de raadsman niet
horen. Hij houdt het op toebren-
gen van zwaar lichamelijk letsel
dat de dood ten gevolge heeft ge-
had en wil zich daarvoor aanpas-
sen aan het oordeel van de recht-
bank.

De officier van Justitie stoelde
zijn vordering van de langduri-
ge gevangenisstraf niet alleen
op de schuld aan het misdrijf.
„Er moet ook rekening gehou-
den worden met de schok die
dat in de samenleving veroor-
zaakte, met de schending van
het rechtsbewustzijn en de pre-
ventieve werking die van de
straf moet uitgaan", argumen-
teerde hij de eis van 12 jaar cel.
Meer dan gewoonlijk stond hij
stil bij het leed dat het misdrijf
heeft veroorzaakt „Ik betuig
mijn deernis met het slachtoffer
en de familie. Vooral ook omdat
de indruk bestaat dat vaak de
verdachte voorop staat en de
slachtoffers in de vergetelheid
raken", zei hij erover.

Hongerstaking voortgezet; ook problemen in Valkenburg

Weer twee Tamils
naar ziekenhuis

Van onze verslaggevers
HEERLEN - Gisteren zijn nog twee Tamils van de in hongerstaking zijn-
de groep in Lotbroek/Hoensbroek naar het ziekenhuis in Heerlen overge-
bracht. Het zijn de 27-jarige Moorthy en de 26-jarige Shun. Volgens Dr.
Deichman uit Brunssum verkeerden zij in acuut levensgevaar en had de
overbrenging naar het ziekenhuis geen uur later mogen geschieden. Eén
van hen had ernstige uitdrogingsverschijnselen, de ander was bijna in
coma geraakt. Er liggen nu drie Tamils in het Heerlense ziekenhuis. De
hongerstaking gaat vandaag de achtste dag in. „Nederland viert Konin-
ginnedag, maar voor ons is het geen feest", aldus één van de Tamils. De
Hoensbroekse groep heeft een telegram gestuurd naar koningin Beatrix
om haar te feliciteren met koninginnedag en te vragen om aandacht voor
hetprobleem van de Tamils.

De toestand van de overgebleven
groep is onveranderd. Enkelen lig-
gen binnen in een soort 'zieken-
boeg' op matrassen op de grond, zij
zijn er niet al te best aan toe. Het feit
dat ze niet eten, maar vooral omdat
ze ook weigeren te drinken en dag
en nacht buiten liggen, is funest
voor de gezondheid.

Inmiddels heeft het ministerie van
WVC bekendgemaakt, dat het con-
tract met hoeve Lotbroek in Hoens-
broek niet zal worden verlengd. Er
zal voor de in Hoensbroek verblij-
vende Tamils een andere huisves-
ting gezocht worden. Waar dat zal
zijn is niet bekend. Het Roode Kruis
heeft bevestigd dat de gemeente
Heerlen verzocht heeft een mobiele
keuken en bedden voor de 87 Ta-
mils in Hoensbroek beschikbaar te
houden. De Tamils hebben vorige
week laten weten graag in de Ooste-
lijke Mijnstreek te blijven, omdat ze
daar inmiddels veel contacten heb-
ben opgedaan.

De gemeente Heerlen heeft inmid-
dels een schoonmaakbedrijf naar
hoeve Lotbroek gestuurd om de
toiletten en de doucheruimten
schoon te maken aangezien er be-
smettingsgevaar dreigt. Volgens
Dr. Deichman is de toestand in
hoeve Lotbroek zeer ernstig. „Een
mens heeft om redelijk te functio-
neren per dag anderhalve liter
vocht nodig. De Tamils drinken
niet of zeer onregelmatig, dat heeft
tot gevolg dat ze uitdrogen. Als er
niets gebeurt, dan verwacht ik dat
er dagelijks meer Tamils naar het
ziekenhuis kunnen worden ge-
bracht."

Problemen met Tamils ook in Val-
kenburg. De 36 Tamils, elf gezin-
nen, negen kinderen, onderwie een
pasgeboren tweeling, en drie
zwangere vrouwen, verblijven nog
steeds in twee dependances van
hotel Schaepkens van Sint Fyt in
Valkenburg, ondanks een ultima-
tum van het ministerie van WVC.
Volgens dat ultimatum, per brief
aan de betrokkenen bekend ge-
maakt, hadden zij maandag al voor
12 uur terug moeten keren naar
hun voormalige onderkomen: pen-
sion Liotard in Grevenbicht. Van-
daag wordt bekeken hoe het nu
verder moet met deze Tamils. In de
loop van de ochtend heeft burge-
meester Paul Gilissen van Valken-
burg daarover een gesprek met een
vertegenwoordiger van WVC.

„Wat mij betreft mogen deze men-
sen hier blijven. Zij zitten hier goed
en het is ook hun wens om hier teblijven," aldus de heer Gilissen, na-
dat hij gistermiddag een gesprek
had met de Tamil-gezinnen.
Deze Tamil-gezinnen werden onge-
veer vier maanden geleden gedwon-
gen naar Valkenburg te verhuizen
na een brand in pension Liotard in
Grevenbicht. Zij hebben inmiddels
ervaren dat hun huisvesting en op-
vang in Valkenburg veel beter is
dan in Grevenbicht. Duidelijk blijk
van hun tevredenheid is het feit dat
deze Tamils rjiet zoals elders moei-
lijkheden hebben veroorzaakt.
De steungroep Tamils, die ook inValkkenburg actief is, vindt het be-
lachelijk dat de 'tevreden' Tamilge-
zinnen weg moeten uit Valkenburg
om plaats te maken voor ongeveer
tachtig Tamil-mannen tussen 17 en
35 jaar, die door een brand dakloos
zijn geworden in Wijk aan Zee.
„Laat deze gezinnen toch in Valken-
burg en verhuis de Tamil-mannen
naar Grevenbicht," vindt de steun-
groep

" De in hongerstaking zijnde Tamils op de binnenplaats van hoeve Lotbroek in Hoensbroek....

provincie

BurgemeesterTonnaervun Sit lan d:

Naar de
hel met

deze
Kieswet...
j^ITTARD - Burgemeester J.s Jonnaer van Sittard verwenst
I je huidige Kieswet naar de hel.

zei hij gisteren tijdens de
'ïadsvergadering waarin naastje verkiezing van nieuwe wet-, een motie van raadslid
l'emelmans (Progressief Sit-jj'ard. ter herziening van deKies-wet aan de orde kwam. Een her-
lljening die bitter nodig is om
Pet gerotzooi en gerommel' met| volmachtstemmen voorgoed uit1* bannen, aldus het raadslid,*tet' het oog op de talrijke inci-denten die zich her en der in

'Limburg opnieuw hebben voor-,tedaan.
l'Onnaer, die tot schrik van deIfaad de motie vroegtijdig als aan-genomen afhamerde - maar diehamerslag na veel kabaal weer
Ingedaan moest maken - zei dat
yl. bij eerdere verkiezingen met
reel misbruik en oneigenlijk ge-
pruik van volmachten al de mi-
Ijjister van Binnenlandse Zaken
I^ad gevraagd om die herzienin-gen .Hel is een prima motie waar nie-
If^and tegen kan zijn" riep hij uit,
Jjiaar woordvoerder Martens van

,v Sittard liet weten eerst de
pak te willen bespreken: „Zo ne-
tien wij geen democratische be-
slissingen", reageerde hij op de
l[e vroege hamerslag van voorzit-ter Tonnaer.

Technisch volmaakt mei zeer goed eindproduct

Illegale stokerij
opgerold in St. Joost

Van onze verslaggever
SINT JOOST - De FIOD en Doua-
nerecherche hebben gistermiddag
om drie uur met vijftien ambtena-
ren een inval gedaan in een illegale
alcoholstokerij te Sint Joost. Die

was in vol bedrijf in de schuur op
het erf van een loonwerkbedrijf
'De Molenhoek' in Sint Joost.
Twee stokers werden gearresteerd:
de 21-jarige C. S. uit Eersel en de 36-
-jarige CA. V. Luyckgestel. Het zijn
goede bekenden van de politie en
hebben al reeksen gevangenisstraf-
fen in verband met stokersactivitei-
ten achter derug. De mannen achter
de schermen blijven evenwel on-
grijpbaar. De twee gearresteerde
stokers sliepen in de stokerij en
werkten voor een karig loon.
De eigenaar van de schuur is niet
aangehouden maar wel verhoord.
Hij ontkent dat hij wist dat er een
stokerij was in de perfect gecamou-
fleerde schuur. De opgerolde stoke-
rij van Sint Joost heeft vier maan-
den gedraaid met een capaciteit van
5000 liter per week. Daarmee werd
accijns ontdoken tot 31,78 gulden
per liter.

De zeer zuivere alcohol van 98 pro-

cent uit Sint Joost werd afgezet in
België.
Bij de opsporingsdiensten zijn tips
binnen gekomen van de grondstof-
fenleveranciers. Een voorraad gis-
tend beslag van 25.000 liter, 4 a
5000 kilo Nederlandse suiker, enke-
le honderden kilo's Belgische gist
en 1000 tot 1500 liter gereed pro-
dukt zijn te Sint Joost in beslag ge-
nomen.

Volgens deskundigen van de FIOD
was de stokerij met vakbekwaam-
heid opgebouwd. De stokers heb-
ben zelf een pompput geslagen om
aan voldoende koelwater te kunnen
komen. De branders van de half in-
gegraven en opgebouwde destilla-
tiekolommen waren oliegestookt.
De schuur is vanaf de weg goed
zichtbaar. Van het productieproces
hoorde en zag men echter niets.

Concert Limburgse blaasmuziek
SITTARD - Zaterdag 11 oktober
heeft in de Stadsschouwburg
van Sittard een presentatiecon-
cert van Limburgse blaasmuziek
plaats. De organisatie berust in
handen van de stichting Cluster,
die de belangen van Limburgse
componisten/arrangeurs op het
gebied van de Hafabra-muziek
behartigt. Aan ditconcert nemen
dekoninklijke fanfare Concordia

uit Ulestraten 0.1.v. Jos Stoffels
en een landelijk ad-hoe harmo-
nie orkest 0.1.v. Hardy Mertens
deel. De volgende werken wor-
den tijdens dit concert uitge-
voerd: Embateria II (Hans Suy-
kerbuyk), Circles (Rob- Goor-
huis), Nirvana's Touch (Hardy
Mertens) door Concordia en
Symphonie für Altklarinette und
Blasorchester van Hans Suyker-

buyk en de Eerste Symphonie
van Hardy Mertens door het 110
sterke harmonie-orkest, bestaan-
de uit beroepsmusici, vakstu-
denten en amateurmusici uit
heel Nederland. De kaartver-
koop voor het concert op 11 mei
is reeds gestart. Kaarten kunnen
bij het secretariaat van Cluster
(04490-23827) worden besteld.

'Terugploeg'
gelden voor
bestrijding
knoleyprus
Van onze Haagse redacteur

DEN HAAG - Het CDA-Tweede
Kamerlid drs. René van derLinden
heeft er gisteren bij minister Braks
van Landbouw en Visserij op aan-
gedrongen bij zijn collega van So-
ciale Zaken te willen bemiddelen
om terugploeggelden vrij te maken
voor de bestrijding van de knolcy-
prus-plaag die momenteel de land-
en tuinbouw in Brabant en Lim-
burg teistert.

Mochten er geen of te weinig ter-
men aanwezig zijn om de be-
ding van dit wöeker-onkruid.d,
hardnekkig is dat ruilverkaveli
plannen niet kunnen worden door-
gevoerd aangezien grondruil in deze
omstandigheden niet mogelijk is,
uit de terugploeg-pot mogelijk te
maken, dan zal minister Braks naar
wegen zoeken om uit de begroting
van zijn departement gelden voor
dit doel vrij te maken.

Geen gevolgen voor
personeel en Inpolheken

Bouwfonds
Limburg uil

samenwerking
met 'Hoevelaken'

Van onze verslaggever
GELEEN - Het Bouwfonds voor
Limburgse Gemeenten praat al ge-
ruime tijd met het Bouwfonds Ne-
derlandse Gemeenten in Hoevela-
ken over een intensieve vorm van
samenwerking. Het Limburgse
bouwfonds is op dit moment het
enige gemeentelijke bouwfonds,
dat nog volledig zelfstandig is.
Soortgelijke instellingen in Bra-
bant, Noord-Limburg en Noord-Ne-
derland worden gerund door het
Bouwfonds Nederlandse Gemeen-
ten.

Volgens directeur Vanmeulebrouck
van het Limburgse bouwfonds zal
er geen sprake zijn van een fusie;
maar wel van een samenwerking op
sommige terreinen. Nu al werken
beide bouwfondsen samen en stem-
men hun produkten (lees: hypothe-
ken) zoveel mogelijk op elkaar af.
Volgens Vanmeulebrouck zal de sa-
menwerking geen gevolgen hebben
voor het personeel van het Bouw-
fonds Limburgse Gemeenten. Per-
soneel en bonden zijn eind vorige
week over de plannen ingelicht.

Obbichtenaar
verongelukt

OBBICHT-De 47-jarige Theo Don-
ders uit Obbicht is gisteren tijdens
het repareren van een kiepaan-
hangwagen dodelijk verongelukt.
De laadbak die omhoog stond
schoot door nog onbekende oor-
zaak los. De heer Donders raakte
bekneld tussen chassis en laadbak
en was op slag dood. De Techni-
sche Recherche stelt een onder-
zoek in naar de toedracht van het
ongeval.

Werkbezoek RPF
aan Limburg

MAASTRICHT - Een RPF-delega-
tie onder leiding van M. Leerling,
fractievoorzitter in de Tweede Ka
mer, brengt vrijdag 2 mei een werk-
bezoek aan Zuid-Limburg. De dele-
gatie neemt een kijkje bij Maas-
tricht Airport en het nieuwe provin-
ciehuis, 's Avonds houdt de partij
een openbare vergadering in het
ontmoetingscentrum aan het Vrijt-
hof in Maastricht.

Vervolg van pag. 1

Woensdag 30 april 1986 13

Nolensstichting
gebruikt voor

doorsluizen gelden
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Raal van State verwerpt beroep Van Thoor

Nieuwe raad Echt
toch geïnstalleerd
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Gerrit S. wil niet van psychiater horen

Verbroken verkering
mondde uit in moord

Wint U 50.000
dubbeltjesf
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a. bij deMeubelbeurs daar
coopt u z.g.a.n. MEUBE-
_.E_S voor extra lage prij-
sen. Chique leder bankstel.
:.g.a.n.. nu 1695.-: echt ve-
ours bankstel, z.g.a.n., nu
i.395.—; tientallen bankstel-
en va. 450.-. Er staan een
jaar chique eiken kasten
/a. 850.-; 12 prima eiken
iethoeken va. ’375.-; tien-
allen stoelen, z.g.a.n., va.
19.-; verder koelkasten,
jasfornuizen, diepvriezers.
per lage prijzen. Wij bezor-
gen gratis. Meubelbeurs,
Akerstr. 250. Hoensbroek,
Cel. 222870.
DRUMSTELLEN vanaf
’399.-: verder alle merken
ta. Premier. Tama. Pearl.

udwig enz. Keyboard met
fratis lesmethode (5 boe-

en en 2 cassettes) ’299-,
gitaren vanaf ’ 89,50: lesor-
gel voor ’ 995-, eigen servi-
ce en reparatiedienst. Don-derdagkoopavond tot 21.00
Uur. Muziekhuis Lyana,
Mauritsweg 48, Stem, tel.

SIMUNT Maastricht. In-
koop van alle goud, zilver
én briljanten. Vrijblijvende
taxaties, contant geld. Si-
_nunt. Grote Gracht
Maastricht, tel. 043-253081.
Sittard, Misbroekstraat 2,
lel. 04490-21965.
Te k. gevT. loop-, sloop-,
schade- en bedrijfsauto s.
Tel. 045-727742/723076.
Hoogste prijs voor alle
GOUD. munten, postzegels
én ansichtkaarten, Akerstr. i
208 Hoensbroek. Di.-vrij. ;
4-6 u.; zat. 10-5.00 uur.
GOUDzüver7sieradënT~wij :
betalen topprijzen. Fa. Ster- -ing Sittard. Molenbeekstr.3 (bij Markt), tel. 04490- i
"Te k. gevr. eiken MEU- JBELS beschadigd geen ;

bezw. Tel. 045-224855.
Kleurentelevisie en "video te koop gevraagd, de- ;
fiect geen bezwaar. Hoogste ,
bod. Tel. 04406-12875.
Te k. gevr. oud ijzer, .SLOOPAUTO'S en meta-

_
fen bel. M. v.d. Vin, 045- ;
212521.
Alle GOUD, zilver, munten, ittostzeg., brilj.. bestekk., (
etc. Vrijbl. tax. cont. bet. ,
(ftroenstr. 109, Geleen. <Inkoop 1
c)oud en zilver. Wij geven ~f)oge prijs tegen dagkoers. t
Defect of heel. Interpre- i
sent. Rijksweg Centrum r
15. Geleen. 04494-55003. r

Te huur KAMER m. voll. \pension en was, warm en tkoud water. c.v. en tv-aansl. tTel. 045-351283. hotel Me- -tiropool. Putstraat 27, 1
Eygelshoven. s
Te k. gem. KAMER in Ge- gleen. Begoniasingel 84, al- tleen v. Keren. Zeer goed-
koop.
Te huur gemeub. en ge- 1<
stoff. WOONHUIS, ’ 700,- k

f.mnd., loods / 300,- p.mnd. p
el. 04492-3292. 7

/_.J__i_,__V___KJ_lUlZEN met
onze speciaal ingerichte
meubehvagens voorperso-
nenautorijbewijs. Tevens
verhuur personenauto's en
busjes. Autoverhuur Colla-
ris. Schelsberg 45, Heerlen.
Tel. 720202.
VERHUIZEN? Zelf doen isniet duur meteen Mercedes
van Basfiaans, Spoorsingel
50, Heerlen. Óók luxe wa-gens, busjes, campers. Bel
ons 045-724141.
Gestoff. klein APPARTE-
MENT voor 1-pers. liefst
werkende keuken, kamer,
slpk., w.e. Te bevr. Anje-
lierstr. 48. Heerlen, tel. 045-
-213308.
Te h.gemeub. APPARTE-MENT, te bevr. Vondelstr.
29, Brunssum, tel. 257Ü90.
Te h. zeer mooie APPAR-
TEMENTEN te Kerkrade.Te bevr. Industriestraat 82en na 18uur, tel. 04748-1849.
Te h. KAMERS m. geza-
menlijke douche, w.c, enkeuken, zeer mooi. Indus-
triestraat 82 en na 18 uur,
tel. 04748-1849.
Te h. HEERLEN mooie
flat, 2 slpk., binnen huur-
subs., tel. 045-722413.
Gestoff. KAMER te h. in
centr. v. Hrl. dir. te aanv.,
045-724690.
KANTOOR of winkel te h.± 60 m2incentr. v. Hrl. 045--724690.
Te h. of te k. WINKEL-
WOONHUIS, op goedelig-
ging in Eygelshoven. Voor
vele doeleinden geschikt.
Inl. tel. 045-352406.
BOYENWONING te h. m.
grote woonkamer Bx4 m.
aanb.keuken, gr. slaapk.,badkamer m. ligb. en wc.De Locht 143, Kerkrade-
West
Te h. APPARTEMENT
markt " Hoensbroek, boven
A.H., zeer gesch. v. oudere
personen, lift. aanw. Tel.045-254971.
Te h. 1-pers. APPARTE-
MENT Brunssum, tel. 045--251746.
Te huur per l-6-'B6 BO-
YENWONING best. uit: 2
slpk., badk., keuken, g.
ritk.. + balkon. Cremer-
straat 4. Valkenburg.
Te h. aangeb. prachtig ge-
meub. ZIT-/SLAAPKA-MER te Heerlerheide, on-dergebr. in bungalow met
gebr. v. keuken, douche,
eigen opg., ’ 95,- per weekall-in. Tel. 045-223482, na
19.00 uur.
Heerlerheide: grote gem.,
KAMER met keukenwand,
/oor nette oudere heer. Tel.
145-419144.
re huur te Bocholtz, Julia-
lastraat: WINKELPAND
net magazijnruimte. Op-
aervl. ca. 230 nr. Huurprijs
I20.000,- per jaar. Aanvaar-ding op korte termijn. Uit- -areiding mogelijk. Inl. J.W.
Dffermans Makelaardij
3.V., Euterpeplein 10,
rleerlen, tel. 045-718330.
re huur te Heerlen, Kruis-
itraat: kantoor en'of OP-SLAGRUIMTE ca. 100 nr.jelegen op verdieping,
-luurprijs ’650,- per mnd.
_xcl. verbruikerskosten. \
Aanvaarding in nader over-eg. Inl. J.W. Offermans Ma-kelaardij BV., Euterpe-)lein 10, Heerlen, tel. 045--18330.

KAMERS te huur. gemeub.
Pappersjans 40, Heerlerhei-
de.
Te h. ZIT/SLAAPK. met
eig. keuk., w.e. en douche.
Landgraaf tel. 045-418682.
KAMERS te huur met voll.
pension. Buttingstr. 24.Hoensbroek, 045-214804.

Arts zoekt 3- tot 4-SLAAP-
K.WOONHUIS, omgeving
Brunssum, te koop of tehuur. Br.ond.nr. BR 314
LD, Rumpenerstraat 81,
6443 CC Brunssum.
Te h. gevr. v. jongzakenge-
zin WOONHUIS m. tuin en
event. garage in Kerkrade-
/Heerlen of omg. Br.o.nr.
XE 275 LD. Markt 42. 6461
ED Kerkrade.

SNELLE VERKOOP van
uw huis daarnaar strevenwij bij onze bemiddeling.
Vrijblijvende informatie:
Troost Onroerend Goed,
Heerlen. Tel. 045-717976.
Te k. bij de kantoren van
deze krant en in wijde om-
geving bij vele verkoopa-
dressen met het speciale
Limburgs Dagblad Bingo-
vignet BINGOKAARTEN
voor maar ’ 3,50! Elke
week kans op ’ 5000,-!
Speel mee en win met Lim-
burgs Dagblad Bingo.

Te koop te BRUNSSUM,Heufkestraat 1B: vrijst.
woonhuis met 10 garages.Kelder, woonkamer, keu-ken met aanbouw. 3 ruimeslaapkamers, badkamer,zolder te bereiken via vastetrap. Vr.pr. .145.000.- k.k.Inl. Van Oppen B.V, Lin-deplein 5. Brunssum, tel.254543. Haal de infofolderop kantoor.
Te koop te HEERLEN,Heerenweg 125: halfvrijst.
woonhuis. Kelder, woonka-
mer, keuken, 3 ruime slaap-kamers. Vr.pr. / 96.000.--k.k. Inl. Van óppen. Linde-
plein 5, Brunssum, tel.
254543. Haal de infofolder
op ons kantoor.
GREVENBICHT: gunstig
gel. ruime halfvrijst. hoek-woning met garage en rui-
me tuin. Grote woonkamer,
3 ruime slaapk., grote bad-
kamer. ’ 127.000,-. Tel.
04498-51977. "Wij zoeken voor cliënten inde omgeving van Bruns-sum WONINGEN in alleprijsklassen. Ons devies:
geen verkoop - geen kosten.
Inl. Van Oppen BV., Lin-
deplein 5, Brunssum, tel.254543.
Te k. BRUNSSUM. J.Cluttstr. 19 halfvrijst.
woonh. met gar., kelder,
woonk.. keuken, kantoor, 3
slpk., badk., vaste trap naar
zolder, v.d. / 112.000.- k.k.Inl. van Oppen b.v. Linde-
plein 5 Brunssum tel.
254543. Haal de Info-folder
op kantoor.

ÜBACH OVER WORMS: een verademing voor liefheb-
bers van perfekt wonen. Wilt U meer weten? Bezoek
dan onze informatiemiddag op donderdag 1 mei as. in
de Trim, Emmastraat 2, (gemeente Landgraaf) tussen
14.00 en 20.00 uur. Er is keuze uit maar liefst 9 typen
woningen. Inl. Stienstra Heerlen Makelaardij b.v., tel.
045-712255.

Ook op

koninginnedag
is ons kantoor

geopend
van 9.00 tot 18.00 uur

Stienstra Heerlen Makelaardij B.V
Tel.: 045-712255

Wij heten u donderdag 1 mei tussen 17.00 en 19.00 uur
van harte

welkom in ons open huis
aan de

Pingerdwarsstraat te Nuth
Praktische indeling: sfeervolle woonkamer met gezellige
open keuken, totaal ca. 31 m 2; 3 slaapkamers, royale

badkamer met douche, zolder en ruime garage.
Netto woonlast ca.

’ 560,- per maand
Inl.: Stienstra Heerlen Makelaardij B.V.

Tel.: 045-712255
Na kantooruren: dhr. R. Curvers: 04405-3173

Brunssum, ’ 455,- per maand,
rente 6,8%

Als u gaat trouwen of samenwonen
helpen wij u graag aan
geschikte woonruimte

Voor minder geld dan huren, koopt u in Brunssum een
ruime premie A-woning.

Bel vrijblijvend voor meer informatie:
Mulleners Vastgoed - 04490-18911
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£en kleine greep uit ome „collectie modem" Witte kunststof
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, GELEEN-ZUID, België-. straat 9: rustig gelegen half-. vrijst. hoekwoning met cv.,garage en tuin. Gr. woonka-

" mer en keuken; le verd.: 4"slaapk douche m. 2e toilet.Vr.pr. ’ 135.000,-. Inl. 04494--45282.
AMSTENRADE, Hoofd-
straat: te koop groot dubbel
woonhuis en/of kantoor-
pand met 17 m front en een
totale vloeroppervlakte vanca. 400 nr', verdeeld in di-. verse ruimten. Vraagprijs

’ 115.000,-k.k. Aanvaarding
direkt. Inl. J.W. Offermans
Makelaardij B.V, Euterpe-plein 10, Heerlen, tel. 045--718330.
Te k. SCHAESBERG,
Hompertsweg 16, vrijst.
woonh. met gar. en grote
tuin, kelder, woonk., keu-ken, studeerkamer, 3 slpk.,
badk. met ligb., zolder vp.
209.000 k.k. Eil. van Oppen
b.v., Lindeplein 5 Bruns-
sum, tel. 254543. Haal de In-
fo-folder op kantoor.

Te koop
gevraagd

Woonhuis met behoorlijk
wat tuin. Tot ’90.000,-.
Vlotte afhandeling event.
mogelijk. Tel. 045-257381.

Stemat. MATERIEEL-
VERHUUR Hoensbroek
045-217458/217528 com-
pressoren, generatoren,containers, stalenrijplaten,
draglineschotten, el. kas-
ten, dir. units enz.

DAMOISEAUX Heerlenverkoopt en verhuurt meerdan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.

Yorksh. TERR. dwergpoc-
dels, tekkels ruwh. en
langh. foxterr. Allen pups
m. stamb. Walem 11ASchin op Geul tel. 04459-
-1237. Tev. hondekaps. rijks-
gedipl.

Te k. '/■> (geslacht) VAR-
KEN f 5,50 p. kg. Te bevr.
tel. 04490-19114.
Te k. prachtige YORKSHI-
RE-TERRIERTJES m.
stamb. en geënt. Heerstr.
Zd. 4, Stem. Tel. 04495-3594.
Te k. BOUVIER, 12 mnd.
oud, liefen waakzaam, weg.
omst. Rijksweg-Zd. 131,
Geleen, na 20.00 uur.
GRATIS poesjes afhalen, 6
weken oud, tel. 045-753398.

Te k. gegalvaniseerde
TRAP, 14 treden, 2 armleu-
ningen (event. gesch. voor
duiventil), /' 300,-. Tel.
04490-U724.
Te k. mooie WELSH-TER-
RIERPUP en zw. dwerg-poedeltjes. Tilly Busch,
Putstraat 50, Sittard.
Te k. ROTTWEILER-
PUPS, beide ouders HD-
vrij, tentoonstell. uitmun-tend, m. stamboom. Tel.
045-319838.
Te k. YORKSHIRE-TER-
RIERS zeer mooi, niet
duur. Gergelde bet. moge-
lijk. 045-312152 Reet. Fi-
scherstr. 15, Übach o.
Worms.
Pr. PAPEGAAIEN ink. mr.
en financ. mog. Pr. Maurits-laan 2, Beek, tel. 04402-
-75359.
Te k. PEKINGEESPUPS
met stamboom, ontwormd
en ingeënt, ook tegen par-
vo. Tei. 04123-1526.

Een goede relatie
wordt opgebouwd in vertrouwen. Hierbij kunnen wij u
helpen. Vraag vrijblijvend inlichtingen voor persoonlijke
bemiddeling.

Stichting Relatievorming Limburg
erkend door de Raad van Toezicht, ingesteld door het
ministerie van WVC.
Heerlen: mevr. T. Reulen, 045-412847; Mergelland,
04454-4050; Geleen-Sittard: mevr. Kompier, 04490-
-23450; Roermond en omg.: mevr. A. Riley, 04749-3903;
mevr. Sillekens, 04750-25035; hoofdkantoor mevr.
Driessen, Vestahof 41, 6215 KA Maastricht, tel. 043-
-476677.

Wir können Ihnen
etwas bieten:

*****OLIVETTI PC M24
w' 128 kB RAM

mit Monochrom-Bildschirm
und DOS Betriebssystem

Komplettpreis DM __^J&__<_&^^~
für Selbstabholer *_^,

Sprechen Sic mit uns.

CAE ELECTRONICS GMBH
- Unternehmensbereich Kommunikation -

Steinfurt 11 - 0-5190 Stolberg
Tel. 0949-2402/106-1 - Telex 832220- Teletex 240230 caeg

f GEZELLIG UIT
_______

__F * » _ W ' _■ 0 I _ I __ I

I ______^S ______^__l
___»_*__ '^B __Wf" f ' _■_____3_T_^^^s_W^n_7 >___■> J ' al

■ __\W^__m_. fl

_
k _^?_ jr _.'■]/^B_____________ fn__i'v f'>iT t-O* v*—M_^__UI mS^rmiÉf'^mm■CA__F_______l__' m; __■I ______■_! _^_WYI ____l!____i

_____ __ \_m l l liHj'<^"»i»"M"Mittt'iTHtw' _____'___ .m\' Fi^_T_r^H

1 DANCING !BTTTiTTTffcIUM7^'!
GORISSEN lÉrgTg^V/.vV^MB_______L_______* _f j i i f a ■ k

Brunssum PJlpi_-Hll_il_È__|MH_iM
Hedenavond ___«]-#7l^"_ir3F^ïï___l

koninginnebal
met

LOSKAMAJOS ■WWJJJIJJJji'JMIt.IWHg gg|
002051

HllllllHllHHHlll lIIHIHH ■ ■ _■.___ «*__!*

WEES DE ZON VOOR
Ben er ook vroeg bij en kom naar onze enorme
aanbiedingen kijken van 1 t/m 10 mei

Zomermode nu EXTRA afgeprijsd!
10 - 20 ■ 30% korting. Vele koopjesA

D/tkan zelfshu V&D
9 l IJI 111

11 IUUI II Cl l/xC/C IVwCfflf II; l|l li I

V&D hee/t nu een schitterendesatijngordijnstof in de aan- De jarenlange ervaring van V&D c7/s woninginrichter Wl/7bieding. 100%Polyacryl, 120cm breed. is uw garantie voor 'n perfect eindresultaat. \ }^__j_\ \
Kleurecht en krimpvrij. Plooit soepel en is zeer dicht geweven, Uw op maat gemaakte gordijnen worden gratis bezorgd op elk
dus uitstekend geschikt voor woon- en slaapkamer. Kies uit adres in Nederland, bij aankoop van 350.- ofmeer is gespreide
7 prachtige pasteltinten: wit, gebroken wit, licht beige, blauw, betaling via Euro-(Betaal-)cheques ofGirokaarten mogelijk,
grijs, rose ofreseda. Prijs per meter. 0^ffe * Vroom & Dreesmann is aangesloten bij Interieur
* Exclusief banden haken. __W _tW&______t WoOrfaOTP.
Gratis gemeten, gemaakten bezorgd. 3955___Ww%k9%
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De directeur (1)
NUTH - Tot Ridder in de orde van
Oranje-Nassau werd benoemd di-
recteur L. Hermans (59) van ENBI
BV te Nuth. De heer Hermans is 35
jaardirecteur van deze firma, die hij
in 1949 uit een faillissement over-
nam. Momenteel heeft het bedrijf in
speciale rubberprodukten 400
werknemers in dienst bij vestigin-
gen in diverse landen, waarvan de
grootste vestiging in Nuth ligt. Me-
vrouw E. Coenen, burgemeester
van Nuth, reikte de onderscheiding
uit.

" Kolonel W. Schaafsma, officier in de orde van oranje Nassau

" J. van Heteren, ridder in de orde van Oranje Nassau

De toneel-
regisseur en
de luchtvaart

pionier
SITTARD - In Sittard werden J.
van Heteren, toneelregisseur en
40 jaar actief in het Limburgse cul-
tuurleven, en luchtvaarpionier H.
Göttgens, oprichter van Aeroclub
Zuid-Limburg en Aero BV Limburg,
door burgemeester Tonnaer voor-
zien van deversierselen verbonden
aan de Ridderorde van Oranje Nas-
sau.

De directeur (2)
WIJLRE - J. Eijck, bewoner van
Kasteel Wijlre en tevens directeur

van verffabriek Eijck in Heerlen,
met vestigingen in Maastricht, Ge-
leen, Roermond en Venlo, is be-
noemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. De heer Eijck, die
ook commissaris is van het Lim-
burgs Dagblad, speelt een belang-
rijke rol in Limburg in de heden-
daagse beeldende kunst en archi-
tectuur. Mede door zijn steun en in-
zet zijn diverse tijdschriften op het
gebied van de eigentijdse kunst uit-
gegeven, tentoonstellingen gehou-
den en komt jaarlijks een kalender
in grafische vormgeving uit.

De heer Eijck bekleedt op cultureel
gebied meerdere maatschappelijke
functies. Hij is onder andere be-
stuurslid van Limburgs Kunstbezit,
Kasteel Hoensbroek en Sikkens
Award en lid van de Nieuwe Bra-
bantse Kunststichting en van de Vi-

sualisering 20e eeuwse Architec-
tuur in Limburg.

" Kolonel H. van Laar (rechts): officier in de orde van Oranje Nas-
sau.

" H. Göttgens, ridder in de orde van Oranje Nassau

De directeur (3)
MAASTRICHT - Burenbezoek leg-
de gouverneur dr.J. Kremers af om
algemeen directeur ir. F. van
Eyndhoven (59) van de PLEM offi-
cier in de Orde van Oranje Nassau
te maken in de directiekamer van
het PLEM-hoofdkantoor in Maas-
tricht. Bij de uitreiking was burge-
meester J. Mans van Meersen,
woonplaats van ir. van Eyndhoven,
aanwezig.
Gouverneur Kremers somde de
vele verdiensten van Van Eyndho-
ven op, onder andere in Nederland-
se en internationale samenwer-
kingsverbanden op elektriciteitsge-
bied. Ir. Van Eyndhoven werkte van
1954 tot 1968 bij de toenmalige

Staatsmijnen als stafingenieur en
plaatsvervangend chef van de cen-
trale Maurits. Daarna was hij tot
1981 directeur van de centrale
PENH in Noord-Holland en vanaf
1981 directeur bij de PLEM.
Daarnaast heeft ir. Van Eyndhoven
nog vele andere functies, zoals lid
van de raad van toezicht van deBe-
drijfsgeneeskundige Dienst, be-
stuurslid Energiecentrum Neder-
land en lid van de provinciale stuur-
groep Energie.

WmmM&M_______\_________________m ~_--rw_______________---_i .* *-_.- __» ■

" Gouverneur Kremers, zelf ook onderscheiden, speldde ir. Van
Eyndhoven de versierselen op.

De geleerden
MAASTRICHT - Drie hoogleraren
van de Rijksuniversiteit Limburg -
prof. mr. Th. van Boven, prof. dr.
W. Brouwer en prof. dr. J. Greep
- zijn wegens hun buitengewone
verdiensten voor dit wetenschap-
pelijk instituut ofwel in ander ver-
band benoemd tot ridder in de orde
van de Nederlandse Leeuw. Zijkre-
gen de onderscheidingen in het
hoofdgebouw van de RL uit handen
vanMaastrichts burgemeester mr.
Ph. Houben en burgemeester H.
Kaiser van Margraten.

Prof. mr. Th. van Boven, sinds
1982 hoogleraar Internationaal
Recht aan de RL, heeft een zeer
groot deel van zijn leven en werk
gewijd aan het bevorderen van de
rechten van de mens en het tegen-
gaan van schendingen daarvan. Na
van 1970 tot 1977 onder meer ver-
bonden te zijn geweest aan het mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken,
werd hij in 1977 benoemd tot direc-
teur van het Bureau Rechten van
de Mens van de V.N. Vooral in deze
functie verwierf hij grote internatio-
nale vermaardheid door zijn voort-
durend en intensief optreden ten
gunste van slachtoffers van schen-
dingen van mensenrechten. Tot
ontsteltenis van velen kwam in
1982 aan zijn functie bij de VN
abrupt een einde.

Prof. dr. W. Brouwer, die sinds
1974 hoogleraar Huisartsgenees-
kunde is aan de RL en aan de voor-
avond staat van zijn pensioen, be-
hoort tot de zeven 'forming fasers',
die destijds gestalte hebben gege-
ven aan de achtste medische facul-
teit. Hij legde in Maastricht de basis
voor het wetenschappelijk vakon-
derwijs huisartsgeneeskunde.
Voorts heeft prof. Brouwer buiten-
gewone verdiensten op het vlak
van onderwijs in en onderzoek naar
de eerste lijns gezondheidszorg.

Prof. dr. J. Greep is vanaf 1973
betrokken geweest bij de oprichting
van de achtste medische faculteit in
Maastricht, aanvankelijk als advi-
seur van de ministervan Onderwijs,
later als hoogleraar Algemene
Heelkunde. Hij geldt daarmee als
een van de pioniers van de RL.
Steeds heeft hij een rol gespeeld bij
het opzetten en vormgeven van het

medische curriculum, dat thans als
toonaangevend in de wereld wordt
beschouwd. Door zijn toedoen zijn
tal van nationale en internationale
relaties van de RL tot stand geko-
men. Voor prof. Greep geldt tevens
dat hij de motor is geweestvoor het
academiseringsproces van zieken-
huis St. Annadal.

" Drs. E. Akkerman ontvangt uit handen van burgemeester Reijnen de onderscheiding officier in de
orde van Oranje Nassau.

provincie

Van Commandeur tot bronzen eremedaille

LINTJESREGEN
OVER LIMBURG
De secretaris

HEERLEN - Drs. E. Akkerman is
benoemd tot officier in de orde van
Oranje-Nassau. De 58-jarige Eus
Akkerman uit Weiten is een zeer
bekende Heerlenaar. Hij is vanaf
1953 in dienst van DSM. Begonnen
als secretaris van president-direc-
teur Rottier van de Staatsmijnen is
hij nu secretaris der vennootschap.
En daarmee de rechterhand van de
leden van de Raad van Bestuur.
„Een vertrouwensfiguur van de
Raad van Commissarissen", zo
noemde burgemeester J. Reijnen
hem in het stadhuis bij het opspel-
den van de koninklijke onderschei-
ding.

Buiten zijn werk bij DSM is de heer
Akkerman op zeer vele terreinen
actief geweest in en voor de 'Heer-
lense' samenleving. De meeste
mensen kennen hem vanwege zijn
jarenlange presidentschap van het

1Koninklijk Heerlens Mannenkoor
Sint Pancratius. Dat is echter
slechts één van devele functies die
hij vervulde.

HEERLEN - In totaal tweehonderd
'Limburgers' werden gisteren tij-
dens de Nationale Lintjesregen
onderscheiden. Een commandeur,
ridders, officieren, gouden, zilve-
ren èn bronzen medailles vielen in
onze provincie te noteren. De on-
derscheidingen werden in alle ge-
vallen met vreugde ontvangen.

" Matineuze uitreiking bij deRL in Maastricht (vlnr): prof.mr. Th. van Boven, prof.dr. J. Greep, burge
meester mr. Ph. Houben, prof.dr. W. Brouwer en burgemeester H. Kaiser.

De directeur(4)
MAASTRICHT - L. van Marie, di-
recteur van het Huis van Bewaring
in Maastricht is benoemd tot officier
in de orde van Oranje-Nassau. De
onderscheiding werd hem op het
departement van Justitie in Den
Haag uitgereikt.
De heer Van Marie kan bogen op
een bijzondere staat van dienst bij
het gevangeniswezen. In de ruim
twintig jaar, dat hij bij het gevange-
niswezen werkzaam is, heeft de
heer Van Marie het directeurschap
gevoerd van verscheidene Huizen
van Bewaringen in alle delen van
het land, waaronder die van Breda
en Amsterdam. Het gegeven dat
het Huis van Bewaring van Maas-
tricht, op één na het grootste van
het land, als een zeer complex insti-
tuut te boek staat, belette hem be-
gin 1984 niet daar de bijzonder
zware taak van het directeurschap
op zich te nemen.

De politiekolonels
HORN - Algemeen Inspecteur van
het Korps Rijkspolitie, generaal W.
Frackers heeft de kolonels H. van
Laar en W. Schaafsma tijdens een
korte plechtigheid de versierselen
opgespeld van Officier in de Orde
van Oranje Nassau.

Kolonel Schaafsma, van Friese af-
komst, werd in 1962 overgeplaatst
naar het district Maastricht, waar hij
acht jaren dienst deed als stafoffi-
cier recherchezaken. In 1970 werd
hij aangewezen als districtscom-
mandant.
„Beginnend met een gemeentelijke
herindeling in 1980, gevolgd door
een reorganisatie van het district en
uitlopend in de samenvoeging van
de districten Maastricht en Roer-
mond, kunnen we spreken van zeer
roerige en moeilijke jaren voor het
zuidelijkste district van ons korps",
memoreerde generaal W. Frac-
kers. „De grote zorg waarmee U
deze processen hebt begeleid en
nog beleidt, als commandant van
het distict Limburg, verdient lof en
waardering."

Kolonel H. van Laar is sedert 1 mei
1978 directeur van de Verkeers-
school van het Korps Rijkspolitie te
Apeldoorn. Hij was onder meer ini-
tiator en tevens lid van hetRampen
Indentificatie Team. Dit team komt
in actie bij vliegtuig- en treinonge-
vallen.

" J. Eijck, ridder in de orde van
Oranje Nassau.

" L van Marie, officier in de
orde van Oranje Nassau.

Maastrichtse
generaal

opvolger van
Heerlenaar

GOUDA - Oud-Heerlenaar bri-
gade-generaal H.J.H. Huijts,
plaatsvervangend commandant
bij het Nationaal Territoriaal
Commando in Gouda heeft dins-
dag zijn commando overgedra-
gen aan de uit Maastricht af-
komstige kolonel P.G.M. Van
Even. Hij werd dinsdag bevor-
derd tot brigade-generaal.

De staatssecretarissen Hoekze-
ma en Van Houwelingen waren. [
evenals enkele ambassadeurs -van verschillende landen, bij de
commando-overdracht aanwe- ■
-dg. De plaatsvervangend Natio- |
naai Territoriaal Commandant is ■tweede verantwoordelijke voor
met name de beveiliging van het
Nederlands grondgebied in oor- ■logstijd.

Limburgs dagblad
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Tel. 0949-2402/106-1 - Telex 832220 - Teletex 240230 caeg
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Klaar-terwijl-u-wacht-service zonder afspraak
voor door ons geleverde machines. <__,J

Onderdelenlevering minimaal 10 jaar
gegarandeerd.
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Nieuwe keuken?
Nieuwe badkamer?

Heden, koninginnedag, zijn wij geopend
van 10.00-17.00 uur "Tevens uw adres voor Svedex-kasten

TOMZON
keukens - sanitair - tegels

Hofdwarsweg 69, Handelsterrein Krawinkel
Nabij autoweg Geleen-Beek

Geleen 04494-42516 *-_.

i. 30 april. DANSEN
orkest Romantica's.

Bar-dancing De Fontein.
Schandelerboord 7. Heer-
lrn It.o de kerk).

oc. v. alleenst.: woens-
4root ORANJEBAL
rkest Les Cubaneros,

lfi 't sfeervolle Casino te
i.v.m. koningin-

nebal ..open bal". Dus neem
uw vrienden en kennissen

ntree.

Jan Pieter 37 jr.
blond met baard, leraar,
zoekt charm. vrouw voor
vaste rel., vindt goed ge-
sprek erg belangrijk. Stich-
ting Mens en Relatie, 045-
-740088.

Karin 32 jaar
donker haar, knap. crea-
tief, zkt. besl. betrouwb.
vj-iend met hobby's en hu-
mor. Stichting Mens en Re-

'el. 045-740088.
donderdag gezellig

aLleeN-
ADEN. jong en oud

irkest. De/e week
ight Trio, bar-dan-

ido. Bongerd 5,
i -ek.

QUE. ik ben verliefd

KENSTAANDEN-
"ïderdag in

Schachtwiel, Rum-
'raat 12. Brunssum.

verplicht.

! Trap ol' brom naar een van
de vele verkoopadressen
met het speciale Limburgs
Dagblad BINGO-VIGNET
en koop een of meerdere
Bingo-kaarten. Elke week
kans op’ 5000.-! Speel mee
en win met Limburgs Dag-
blad Bingo.

Te k. gebr. ZUNDAPP.
Puch Maxi. Vespa. Tevens
te k. gevr. Puch Maxi. Ves-
pa en bromfietsslöperij.
Maasstr. 3, Beersdal-Heer-
len. Tel. 045-725309.
Te k. YAMAHA DT. bj. '83.
Mgr. Lemmenstraat 36,
Nieuwenhagen.

Te k. DAMESFIETS m. 10
sn., Union. St.-Pieter-

straat s. Kerkr.
k. gebruikte FIETSEN

z.g.a.n. Inruil mogelijk. An-
iraat 8, Schinveld. tel.

045-256719.
VESPA Ciao 86 als nieuw
met sterwielen + helm. tel.

226977.

Autorijschool DIEMANT
biedt aan: de eerste 10 les-
sen a l 25. . daarna f37,50
per uur. Tel. 045-250286 ui
045-322642.
Aangeb. TALENCURSUS-SEN op LP's of cass., in 35
talen, gemakkelijk te leren,
voor jong en oud, / 65-,
kunnen opgestuurd wor-
den. Tel. 070-638667 ol' 070-
-894543.

SUCCES is geen toeval. Voor maar .' 3.50 gaat u de
maar is te leren. Tel. 04458- boot niet in! U maakt elke
1478. week kans op (5000.-;

Speel mee en win metLim-K>_?TTTffiT^?iWiT_l I bvl'Ss Dagblad BINGO.
■MNhÉ I Bingokaarten verkrngbaart
B______lt__ilj_l | bij vele verkoopadressen_ , met het speciale LimburgsTe k. gevr. alle merken CA- Dagblad Bingo-vignet enRAVANS. Tel. 045-727742 alle kantoren van dezeol 723076. krant.

Vandaag opening showroom
combinatie

Bartels Caravaning -
Klinkenberg Tenten
ook voor fabricage en reparatie.

Lichtgeicht Caravelair caravan vanaf ’ 8195,-
Speciale openingsaanbieding

voortenten
Voortent gratisnaar keuze een erker, toilettent of kinder-
bijzettent gratis. Voor de kinderen een kleine attraktie.
Tevens 15.000 m caravanstalling. Hommerterweg 256-
-258. Amstenrade. tel. 04492-1870.
CARAVANIMPORT
Feijts, vouwwagens: Apen-
kreuzer. nu nog enkele met
korting. Tourcaravans:
Bürstner, Hobby. Knaus.
Stacaravans in diverse ma-
ten. Voortenten: Brandt.
Geriak, Gottschalk. Mehler,
Walker. Tevens reparatie en
onderhoud. Hoofdstr. 84
Amstenrade 044921860.
Doorlopend show bij
vouwwapenspecialist RID
DERBEKS. Prinsenbaan
167. Koningsbosch o.a. de
merken Trigano. Scout en
Kingwav vanaf I 4995.-:
Tel. 04743-2213. Dageliiks
geopend van 13 tot 18 uur.

"f-^ :

LimburgsDagblad
f GOEDKOOP TREINEN 1

DEZE ZOMER!
Van 28 april t/m 2 mei as. is bij alle Limburgs
Dagblad-kantoren te koop de

GEZINSTOERKAART

€*_>
Prijs per kaart ’ 115,- __

(normaal ’ 140,-) Ze Klas

Prijs per kaart ’ 175,-
-(normaal ’200,-) le klas

Met deze kaart kunt u in de maanden juni, juli en augustus binnen
10 dagen vier dagen onbeperkt sporen door heel Nederland.

Dit aanbod geldt voor het hele gezin (kind(eren) tot en met 18
11 jaar (een hond mag ook mee!). }))

Verkoop zelf uw caravan.
tent. boot enz. op de VA-
KANTIEMARKT te Baarlo
van 7- 10 mei. Inl. tel. 04707-
-1818.
Grandioze CARAVANAK-
TIE can 25 tm 30 april.
Stercke Man de degelijke
lichtgewicht caravan; Inter-
camp een vol polyester ca-
ravan met een vriendelijke
prijs: 1.F.A.-bastei. de goed
koópste caravan in Ned.
Echter Caravancentrale.
Rij_ksweg-Zuid 4. Echt, tel.
04754 6097 (ook koningin-
nedag geopend). Zeker een
bezoek waard.
Te k. PLEZIERVAAR-

"TUIG Fiber Form. typeBaya mcl. boottraücr
i.z.g.st. Te bevr. 043-212926
na 18.00 uur. 045-753420.
Te k. TOURCARAVAN
Bürstner Flipper 450 ge-
wicht 724 ku. bwj. '79. Bre-
derodestr. 26. Stem.
Te k. VOUWCARAVAN m.
vaste deksel en bermkeu
ken I 1800. . Sleutelbloem
0. Brunssum. tel. 045-
-255714.
STACARAVAN. 10x3 m.
wasmachine, wc. douche,
tv. centr. verw.. 220 volt - 16
amp.. mcl. tel., staanplaats
'87. f 9500.-. Tel. 045-726997
of 04494-41379.

DethlelT CARAVANS '86.
Meer dan 15 modellen in
voorraad. Caravanhandel
Tillemans. Haelland 19.
Brunssum.
Te koop VAKANTIE-
-IIUISJE in lanaken (B). 8
km noordwest van Maas-
tricht; 2x 2-pers. slaapka-
mer, douche, toilet en ver-
warming, voll. ingericht.
Vr.pr. . 18.000.-. Tel. 03200-
-31875.
Vakantie in BEIEREN met
eigen auto. 6 overnachtin-
gen met HB DM 197,-.
Spec. familieaanbiedingen.
Voor ml. 043-630741.
Hartelijk welkom bij Oos-tenrijkse families in VO-
RARLBERG en Tirol! Bie-
den u zeer comfortabele va-
kantiewoningen in chalet
of boerderij voor 2 tot 10
personen. Tel. 05910-22293.
Op CAMPING Haciënda
zijn nog plaatsen vrij. Te-
vens stacaravans te h. en te
koop. Rode Bosstraat 35.
Remersdaal -België, tel. 09-
-3287686576 b.g.g. 09-
-3287687337.
Dat klinkt als muziek in je
oren als |e / 5000. wint met
Limburgs Dagblad BIN-
GO. Speel moe en win. Elke
Weck kans.
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Heerlen
"ï het Heerlense stadhuisorttvingen vier DSM'ers uit handenvan burgemeester J. Reijnen
■anwege hun 40-jarig
"ienstjubileum de ere-medaille in
te Orde van Oranje Nassau in
teud B. Op ten Berg uit Heerlen
Jtyam in 1945 als medewerker. De
''eer Op ten Berg is tevens
"Oorzitter van de
"tendolinevereniging Crescendo.

H. Feyen uit Heerlen werd ook
Onderscheiden. Naast zijn werk bij
USM was en is de heer Feyen zeer
actief in het verenigingsleven van
de Heerlense wijk Weiten: lid TOG;
°Prichter van een
)eügdgemeenschapshuis en

vOorzitter van de Rietvoorn en het
°^erkoepelend orgaan van alle
lenigingen in Weiten. De derde
Onderscheidene was de heer
{"■ J. Linden. Hij is nu medewerker
business Research bij de divisie
energie van DSM. ln zijn vrije tijd is
fj'j actief in de muziek in de
Dreedste zin des woords: spelend

bestuurslid van de harmonie
Jozef Heerlerbaan. hij heeft zich

ö°k bezig gehouden met de
opleiding van jonge muzikanten,
j*:.Reijnders kwam als leesjongen
°'i de Staatsmijnen in dienst. Hij is
niJ hoofd van de sector Centrales
an de onderhoudsdienst. Tot voor

K°l heeft de heer Reijnders zich
actief ingezet voor de katholieke
J^reniging voor de mijnbeambten,'hans Unie BLHP.

heer J .Vöcking was gisteren
j^men met de heer Th.J.H.

! B'ndels uit Hoensbroek de enigenet DSM'ers, die geridderd werden
|' n Heerlen. In het hoofkantoor van

£et ABP werd Jan Vöcking tot
Ridder in de orde van Oranje
Nassau benoemd. Na zijn
°verpiaatsing uit Den Haag naar

heeft hij zich meer dan
Verdienstelijk gemaakt voor de
yoetbalvereniging RKHBS.
'n- J.H. Bindels ontving de
onderscheiding op het kantoor van
'~ directe belastingen alwaar hij

°ud-administratief ambtenaar is. Hij
(Ji[eeg de zilveren eremedaille inlON.

" W. van Dijk en W. Daniëls met hun echtgenotes en burgeI feester Hoogland.

" De heer Hol, omringd door zijn familie, ontvangt uit handen van burgemeester Smeets zijn onder-
scheiding.

BRUNSSUM
Twee gouden en twee zilveren
ere-medailles in de orde van Oranje
Nassau werden gisterochtend in
het Brunssumse gemeentehuis
uitgereikt. Het koninklijk goud viel te
beurt aan de heer J. Goddery die,
tot hij begin dit jaar van de
VVU-regeling gebruik maakte
(Vervroegde Uittreding
Ex-Mijnwerkers), ruim veertig jaar
bij DSM werkte. Buiten DSM was hij
actief lid van het Brunssums
Mannenkoor bovendien was hij
secretaris van de Femuza en met
name belast met de organisatie van
alle Oosteuropese
koorontmoetingen en culturele
uitwisselingen.
Eenzelfde onderscheiding reikte
burgemeester Hoogland uit aan de

vakbondsman' J. Peulen, die
reeds meer dan vijftig jaar actief is
in de Katholieke Mijnwerkersbond
tot nu laatstelijk de Unie BLHP. De
heer Peulen is tevens erelid van
drumband Antonius.
De zilveren eremedailles werden
overhandigd aan de heren Wiel
Van Dijk en W. Daniëls, beiden
vanaf het eerste uur actief in
buurtvereniging
Engerstraat-Engerplein. Van Dyk is
mede-oprichter van de
buurtvereniging
Engerstraat-Engerplein, en al meer
dan 50 jaarbestuurslid, waarvan 46
jaar als voorzitter. Hij is ook nog
actief in het bejaardenwerk. De

heer Daniels is 36 jaar
penningmeester van genoemde
buurtvereniging. Hij was ook 15 jaar
bestuurslid van de Bloemen en
Tuindersvereniging 'Houdt
Treebeek Mooi.

" De heer Bergman, geflankeerd door zijn echtgenote en burg-
meester Teheux.

LANDGRAAF
In de gemeente-Landgraaf kregen
C.G.H. Theunissen (PTT), W.A.
Ederveen (DSM) en J. Wiertz
(DSM) allen uit Schaesberg de
eremedaille verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau in
respectievelijk brons (Theunissen)
en zilver (Ederveen en Wiertz) voor
hun verdiensten in het
bedrijfsleven.
Burgemeester Hans Coenders kon
zes inwoners decoreren met de
eremedaille verbonden aan de

Orde van Oranje Nassau in zilver
voor hun inzet in het
verenigingsleven. H.J. Bruijstens
(51) uit Nieuwenhagen is ruim 40
jaar lid van fluit- en tamboerkorps
Wühelmina, waarvan 35 jaar
instructeur. Door zijn kwaliteiten
kon het korps enkele
kampioenschappen in de eredivisie
behalen. Ook was het instructeur
Bruijstens die de Zuidamerikaanse
muziek in het korps invoerde.
Bestuurslid H.J.J. Janssen (52)
van harmonie St. Cecilia uit
Nieuwenhagen kreeg de
onderscheiding, omdat hij 41 jaar
lid isvan het korps waarvan 10 jaar
bestuurslid. Als muzikant

ontplooide hij diverse aktiviteiten. In
1956 werkte hij mee aan de
overgang van fanfare naar
harmonie. Momenteel is hij
slagwerker.
De oudste gedecoreerde in
Landgraaf is de 71 -jarige A.
Meijvis uit Übach over Worms. Hij
zet zich al 60 jaar in voor de
voetbalsport. Van 1935 tot 1955
was hij KNVB-scheidsrechter, van
1956 tot 1976 jeugdleider van SV
Abdissenbosch en van 1973 tot
1985 rapporteur van de KNVB.
A.J. Simons (52) uit
Nieuwenhagen werd
onderscheiden vanwege zijn
42-jarig lidmaatschap van de
plaatselijke fanfare Eendracht.
Sinds 1976 is hij tweede
secretarispenningmeester.
C.J. Steiner (51) uit Nieuwenhagen
kreeg een speldje voor zijn 40-jarig
lidmaatschap van
voetbalvereniging SVN. Van deze
club is hij sinds 1955 secretaris en
redakteur van het clubblad.
Bovendien is hij vanaf de
herindeling secretaris van het
overlegorgaan van de Landgraafse
voetbalverenigingen, lid van de
stichting SJC en voorzitter van de
SUN-spelen.
M. Loop (66) werd gedecoreerd
voor zijn vele verdiensten voor het
Kerkraadse gemeenschapsleven.
Hij 'woont in de Heistraat in
Terwinselen (nog net gemeente
Landgraaf). Zo was hij in 1985 50
jaar amateur-toneelspeler, lid van
de Sjeveemeter Jonge, lid van de
Rodazangers en tekstschrijver van
vijf Kerkraadse
carnavalsschlagers.

" De heer en mevrouw Meyvis.

NUTH
Zilver in de orde van
Oranje-Nassau was er in Nuth voor
de 74-jarige P.J. Vossen, die zijn
hart verpand heeft aan de
duivensport. Hij richtte (mede)
diverse duivenorganisaties op: in
1928 postduivenvereniging De
Duif, in 1950 De Mijnstreek-Unie
(waarvan hij 35 jaarvoorzitter is) en
in 1961 Phoenix. Voor zijn vele
verdiensten kreeg hij de
eremedaille in zilver in de orde van
Oranje-Nassau. Terwijl de ene
burgemeester (mevrouw Coenen)
hem de ridderorde opspelde
maakte een andere burgemeester,
namelijk Wiel Vossen van Gulpen
en zoon van de gedecoreerde,
foto's.
Daarnaast kreeg in Nuth ook nog
de heer G.E. Leise de zilveren
eremedaille in ON vanwege zijn

dienstjubileum bij DSM. Hij was
daar 30 jaar lid van de vrijwillige
brandweer. Sinds 1966 is de heer
Leise voorzitter van de
Automobielclub 'Grensland.

VOERENDAAL
Burgemeester Hub Strous reikte
gistermorgen drie
onderscheidingen uit, onder andere
aan oud-wethouder P.H. Senden
en wel de gouden eremedaille in
Oranje Nassau. Senden was 15,5
jaarwethouder te Klimmen, na de
gemeentelijke herindeling was hij
nog vier jaarraadsVid te
Voerendaal, totdat hij 15 september
vorig jaarzijn raadslidmaafchap om
gezondheidsredenen moest
beëindigen.
Zilveren medailles in ON waren er
voor G.H. Vondenhoff die sinds
1949 lid is van de harmonie St.
David, waarvan hij onderdirigent is,
maar ook muzikant op diverse
instrumenten en Hub Boumans, die
ruim 40 jaar lid isvan deKoninklijke
Schutterij St. Sebastianus.
Tweemaal was hij koning van de
schutterij (1954 en 1984) hij begon
als bieleman en tegenwoordig is hij
generaal.

SIMPELVELD
JanLeonard Bergman die 34 jaar
op Staatsmijn Wühelmina werkte,
40 jaar lid is van fanfare Eendracht
waarvan 15 jaar als bestuurslid en
sinds 1978 als vice-voorzitter,
kreeg gistermorgen thuis van
burgemeester Teheux de zilveren
eremedaille in de orde van Oranje
Nassau. Hij is ook nog oprichter
van de Tafelvoetbalbond
Zuid-Oost-Hoek, bestuurslid van
RKVV Huls en lid van de raad van
Elf van de Bergböck.

Piet Ramakers uit Bocholtz kreeg
dezelfde onscheiding van de
burgemeester omdat hij in januari
'86 in de VUT is gegaan. Hij werkte
20 jaarop de staatsmijn Wühelmina
en 11 jaarbij DSM. Hij was ook een
verdienstelijk vakbondsman.
Plaatselijk was hij actief in het
Sinterklaascomité en hij speelde in
fanfare St. Cecilia.

" de heer Vondenhoff.

" Burgemeester Coenders kijkt toe hoe de heer de Loop zijn
onderscheiding ontvangt.

ONDERBANKEN
Wegens zijn vérdiensten voor de
Schinveldse gymnastiekvereniging
'Olympia' ontving de heer J.
Wijnands uit Onderbanken
gistermorgen de zilveren medaille
in de orde van Oranje Nassau. De
gedecoreerde, in het dagelijks
'leven werkzaam bij DSM, is veertig
jaar lid van Olympia waarvan sinds
'59 als bestuurslid en sinds '62 als
penningmeester. Tevens is de heer
Wijnands bestuurslid van de
Nederlandse Katholieke
Gymnastiekbond, waarbij hij sinds
'59 als jurylid fungeert.

KERKRADE
In Kerkrade spoedde burgemeester
Smeets zich gistermorgen om half
negen al naar Bleijerheide, waar
H.W.J. Ploum voor zijn 40-jarig
lidmaatschap van de
Oranjevereniging werd
gedecoreerd met de gouden
eremedaille in Oranje-Nassau.
Vervolgens ging hij terug naar zijn
eigen Beethovenstraat in het
centrum, waar Leo Mertens,
bestuurslid van Mannenkoor St.
Lambertus, werd verrast met een
gouden eremedaille in ON voor 40
jaarStaatsmijnen/DSM. Daarna
was J. Vannuys, voorzitter De

Bouwerwei, aan de beurt voor de
eremedaille in zilver in de
Theresiastraat in Bleijerheide voor
40 jaar lidmaatschap van deze
actieve en bekende
buurtvereniging. Het volgende
adres was datvan W.J. Schlösser.
eremedaille in goud voor 40 jaar
Staatsmijnen DSM, in de Prof.
Cobbenhagenstraat. Na brons voor
Sjeng Straetemans in de
Holtskuilenstraat in Eygelshoven
(zie ook voorpagina) ging het in
dezelfde wijk richting Rösselstraat.
waar M. Schoormans, 40 jaar lid
van accordeonvereniging Accordia.
de eremedaille in zilverkreeg. Even'later ontving C.J. Schater,
momenteel
instructeur tamboer-maftre van
harmonie St. Aemiliaan
Bleijerheide. voor 40 jaar muzikant
in diverse muziekverenigingen in
de Toupsbergstraat in Chèvremont
het koninklijk zilver. Als voorlaatste
was F.P. Hol, 40 jaar lid van
harmonie St. Bernadette
Molenberg en momenteel
penningmeester van die
vereniging, aan de beurt voor de
eremedaille in zilver in de Dr.
Poelsstraat in Terwinselen en
tenslotte haalde burgemeester
Smeets om elf uur zijn laatste lintje
tevoorschijn voor A.J. Dahlmans in
de Heiveldstraat in Kaalheide voor
diens vele verdiensten in het
maatschappelijk leven, o.a. als
voorzitter van de Stichting tot
Bevordering van de het RK
Bijzonder Onderwijs te Kaalheide.

OOSTELIJKE MIJNSTREEKREDACTIE: 739282
JOURNAAL

Kerkrade
" De WB zoekt vrijwilligers voor
het onderzoeken van organismen
via de computer. Verder is er be-
hoefte aan collectanten, mensen
voor natuur- en bosonderhoud,
voorlichters 'milieu' en dierenver-
zorgers. Men kan bellen naar de
WB, © 455436.

Schinveld
" Oude kleren zijn op de Schins-
koel goed te gebruiken voor ver-
kleedpartijen. Men kan de spullen
dus op de Schinskoel afgeven.
"De Schinveldse middenstand
heeft voor vandaag een alternatieve
Elfstedentocht georganiseerd. Deze
start vanaf 11.30 uur aan de Bruns-
summerstraat en eindigt op de
Kloosterlaan. ledereen kan eraan
deelnemen.

" De hsv De Heering houdt zater-
dag van 15 tot 17 uur
haar eerste viswedstrijd voor het
clubkampioenschap.

" Skatvereniging Ohne Sechs
houdt zondag om 14.30 uur een
skattoernooi in café 't Heukske.
Men kan vanaf 14 uur inschrijven.

Heerlen
" Donderdagavond start om 19 uur
in het Vrouwenhulpcentrum Lange

Lies een opendeurgroep. Informatie
is te krijgen in het Baanlozencen-
trum, Grasbroekerweg 166, S 045-
-722727.

Nuth
" De Stichting Welzijnswerk Nuth
houdt van 3 tot en met 6 mei de hob-
bytentoonstelling K.E.'B6. Deze
wordt gehouden in het gebouw van
de Stichting aan de Burg. Cremers-
straat 9. De tentoonstelling is dage-
lijks geopend van 14 tot 21 uur. Tij-
dens het Marktfestival op zondag 4
mei kan men er terecht van 10 tot 21
uur.

Schaesberg
" De kienclub Leenderveld heeft
sinds kort de naam Ontspannings-
vereniging 'Ons Vermaak. De ver-
eniging komt elke maandag van
13.30 tot 16.30 uur bijeen in het paro-
chiezaaltje Petrus en Paulus aan de
Hoofdstraat. ledereen is er welkom,
er is geen leeftijdsgrens.
# Het missiecomité Schaesberg en
de Wereld houdt zaterdag van 10 tot
12 uur in haar magazijn aan de
Wachtendonckstraat een verkoop
van gebruikte goederen.

Onderbanken
" De collecte voor de Ned. Hart-
stichting bracht in Jabeek f 430,40

op en in Bingelrade f 511,74. Voor
de Kinderbescherming werd in
Bongelrade f 479,50 opgehaald.

" Zaterdag haalt de fanfare van Ja-
beek oud papier en spullen voor de
rommelmarkt op.

" SJOB Bingelrade houdt vrijdag
om 19 uur een kwis-avond in het
verenigingsgebouw.

oostelijke mijnstreek

Lintjesregen ter gelegenheid koninginnedag

Veertig nieuwe ridders
in Oostelijke Mijnstreek

HEERLEN - In de Oostelijke
Mijnstreek hebben gisteren
lij gelegenheid van
loninginnedag veertig
"ersonen een koninklijke
onderscheiding ontvangen.
(Opmerkelijk was, dat in de
gemeente Heerlen alleen
jubilarissen uit het
bedrijfsleven onderscheiden
Werden. In andere gemeenten
(niet name in Landgraaf)
Waren het vooral
Verenigingsmensen die een
'intje ontvingen.
Traditiegetrouw ging
burgemeester Smeets van
Kerkrade (maar ook
burgemeester Strous van
Voerendaal) zijn
Verdienstelijke burgers thuis
Opzoeken en decoreren, in de
'ndere gemeenten werden de
gedecoreerden naar het
9emeentehuis 'geloodst',
todat ze daar in het
koninklijke zonnetje konden
borden gezet. Anderen
ontvingen hun
onderscheiding elders,
bijvoorbeeld in Den Haag of
Op kantoren, kazernes en
bedrijven elders in de
Provincie.

SITTARD
Filmhuis Sirkel, Poulet au vinaigre
Chabrol, wo. en do. 21.00 uur.

MAASTRICHT
Cinema Palace: Commando, da. 18.30
en 21.00 uur.za. zo. en wo. ook 14.30 uur.
Rocky IV. da. 18.30 en 20.45 uur, za. zo.
en wo ook 14.30 uur. Military academy,
da. 18.30 en 20.45 uur. De troetel-
beertjes, za. zo. en wo. 14.00, Jonge ton-
getjes, dag. doorl. v a 13.30 uur.
Mabi I: Out ofAfrika, da. 14. 17 en 20.30
uur. Mabi II: 'Remo'. da 14. 18.30 en 21
uur. Mabi III: 'Iron Eagle', da om 14,
18.30 en 21 uur. behalve op za. zo en wo
want dan draait om 14 uur: Taran en de
TV_v_»rlr_»t_»l.

BIOSCOPEN
HEERLEN
Roval: Out of Afnca. dag. 15. en 20.00
uur.Rivoli: Jewel of the Nile, da. 16.00,
19.00 en 21.00 uur.Peter Pan. za.. zo. en
wo. 14 uur. Maxim: Rockv IV. dag.
15.30, 18.30 en 20.30 uur. H-5: Abel. dag.
14.30. 18.30 en 20.30 uur. Hot Chili. dag.
18.45 en 20.45. do. vr. ma. di. ook 14.45
uur. Mama is boos. dag. 14.00. 19.00 en
21.00 uur. Deense snoepjes in Tirol. dag.
14.00, 19.00en 21.00 uur. Macaroni, dag.
14.00, 19.00 en 21.00 uur. De Troetel-
beertjes, za. zo. en wo. 14.00 uur. Passa-
ge Theater: Maagd af. dag. doorl. v.a.
14.00 uur. Harde porno. 18 j.

Simpelveld
"Donderdag wordt er weer oud pa-
pier opgehaald.

" De Vastenactie bracht f 2481,85
op.

" Het Astmafonds zoekt collectan-
ten voor de collecte, die van 12 tot 18
mei gehouden wordt. Men kan zich
aanmelden via S 7753617.

" Vrijdag worden in de kloosterka-
pel van Imstenrade opnamen ge-
maakt voor het programma 'Muziek
in vrije tijd. Het mannenkoor Can-
tus et Corde werkt hieraan mee. De
uitzending is op 1 juliom 18.30 uur.

Treebeek
" In het Casino wordt vanavond
vanaf 21 uur een groot Oranje-bal
gehouden. De muziek wordt ver-
zorgd doorLos Cubaneros.

" Chr. harmonie 'De Bazuin' maakt
vanmorgen ter gelegenheid van ko-
ninginnedag een rondwandeling-
door Treebeek. Bij het Casino wor-
den om 10.00 uur de vlaggen gehe-
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\ CHINESE
VARKENS- -.g"o" 249

C^^^ EDIPAMIICAII VANILLE-OF
FRANSE BLOEMKOOL I*o rKIbAWUtAU AARDBEIENIJS fg9
per stuk I WW

CHAMPIGNONS ïfIQ J flflO UNIEKAAS QQQ
per bakje IWW 1^ l_____P^_____, jong vac. verpakt platte stukken kg wVw

J Hollandse hele kilo DREFT £00 I
i TOMATEN EXPORT -t QO ****«<« UJJ I
* 500 gram i-~~ MAGERE _^

__ VARKENS- _-._-._ SCHUNCK PARTERRE- ILi
JAFFA HAMLAPPEN R4C SCHNITZELS R95 SCHUNCK MARTERRE. | ü

SINAASAPPELEN OQQ 5009ram W^U 500-9ram V^^/ CRISPY BONBONS i so gram22s I
£ 2kl° OÏJO II' 11 = FESTIVALZUURTJES 250 gram 200 I

I KOKINDJESDROP 250 gram 200 I
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___M_______tffe_SP
KROON

MILIEUTECHNIEK BV
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een dynamisch bedrijf, dat al jarenlang bewijst het "industrieel reinigings-
werk" in de vingers te hebben, vraagt wegens uitbreiding van de orderporte-
feuille met grote spoed

i hogedrukspuitersmv
j met ruime ervaring
I

Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Mondelinge sollicitaties, na telefonische afspraak - 04495-3755-, aan
direktieKroon Milieutechniek, Kanaalweg 17, Berg a/d Maas, vragen naar
de heer J. Kroon.

Si >
—Sj—

___
__________

REN ATA, OMDAT GOEDE
SCHOENEN BELANGRIJK ZIJN...
Gezonde roeten worden
in hun jeugdgevormd ~^^_____--__==:s^\

Voor al uw kinderen gratis
voetmeting bij specialist

PCcLéctó
SCHOENEN BV

Nuth, Stationsstraat 224, tel. 045-241286
Maastricht, Wycker Brugstraat 38A, tel. 043-210426

Donderdag koopavond tot 20.00 uur
253559 's Maandags tot 13.00 uur gesloten

<■________■■ mm mm

-

MiaAtte Aeswvi/iuiuevi i<n een
pcM-ufce cmaeittna. A."i

i\__W ~t- tt_ «r _M T ■ T_TT TÏÏjfsfP. ff -'-wHC'-' «*^i. r I___W^l' "-. mm.. >^_ '""i":: &*sH.:- gjÉÉI

EYGELSHOVEN. VVAUBACHERVELD ffl dßOsssT J^_-vflft /,
Bijzonder aantrekkelijk! " De 1e verdieping telt 3 flinke -^ ir/ &_____**:Fraaie twee-onder-één-kap woningen slaapkamers plus een badkamer ; *' .^*W^^->->é4§»_____»_«*

schitterend gesitueerd op royale met douche, 2e toilet en vaste i ——^ ]kavels. wastafel. __J_t~ _m*
" Via een vaste trap is de grote M^^F^mT

" De ruime L-vormige woonkamer zolder bereikbaar, ideaal voor evt. N_ 1 J&" leent zich bij uitstek om sfeervol een.de slaapkamer, hobby- of I 'W \ _ , fJZA...m..mAt.mnaar eigen idee in te richten. studiedoeleinden. _# U€s fWUSpUmCII
«De woonkamer heeft mcl.de " Vanwege het schuine pannendak _____ÉJ^___£. waardnnr dPTP huilPfl-open keuken, welke aansluit op heeft de garage een extra bergings- "uuruw*'' MC_ccfiui_.cn

*de eethoek, een vloeroppervlak mogelijkheid. ZIC/l OnderscheiOen.'jvanruim 38 m2. 1.BLIJVEND BETAALBAAR

BIDftÈi Gaarne vrijblijvend volledige informatie . 2. ZEER HOOG
| Ot/IW over de woningen te Eygelshoven, KWALITEITSNIVO,(17 , Waubacherveld. 3. EXTRA ENERGIEZUINIG

JNaam: * 4. KOMFORTABELE
I Straat:... 4 ■ INDELING
I Plaats/postcode: | 5. FRAAIE ARCHITEKTUUR

Telefoon: «.I ; - 1
In portvrije envelop zenden aan: Stienstra Heerlen.' Verkoopprijzen van f 160.750,- tot

I Makelaardij BV, Antw. nr. 40, 6400 VB Heerlen. | f 192.900,- V.O.n. (excl. renteverlies).
~ Maandlast ca. f 754,-

' 1
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Lm Lm ALmUNDE Voorstad 9, Sittard, tel. 04490-24832
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Michels ziet lichtpunt: 'Defensief zat het goed in elkaar

Oranje op B-niveau
door huub paulissen

J^NDHOVEN - Het Nederlands elftal heeft gisteravond de
stuk gebeten op Schotse taai taai. Een sterk verjongd

j^anje, dat was opgebouwd rond een Ajax-spil, kon een
J^hots B-team in het PSV-stadion in Eindhoven geen mo-

in moeilijkheden brengen: 0-0.

duel was van te voren sterk ge-
salueerd doordat de gasten hunHputerde internationals uit de En-

t 'se laegue thuis moesten laten. De
"de garnituur beet echter flink

l 3*! zich af om voor deze of gene op
£* allerlaatste moment nog een

t K-ticket naar Mexico uit het vuur
lepen. De progressie van het

franje van de toekomst", ingezet
[pen Oost-Duitsland, werd daar-
°or een halt toegeroepen.

b
y*t Nederlands elftal begon agres-
j.'ef met vier spitsen. De Wit op
Jlks had echter een complete offav, en Bosman en Van 't Schip lic-
Je*» elkaar in het centrum voor de
°eten. Alleen Vanenburg, als han-
dde rechterspits, kon met enkele

acties de Schotten veront-
"sten.

Pa*s zodra libero Koeman mee naar
°>'en trok kreeg het Nederlandse

enige kleur. Na enkele
3*en gewaarschuwd te zijn door
Jstandsschoten greep de hechte
v °notse defensie - het enige deelan de ploeg dat zeker is van Mcxi-
J! - in en was ook dat gevaar gewe-

Nederland-Schotland 0-0. Scheidsrech- I
ter: Kohl (Oostenrijk. Toeschouwers:
15.000. Gele kaart voor Van Tiggelen.
Nederland: Hans van Breukelen (PSV),
Danny Blind (Sparta). Ronald Koeman
(Ajax). Adri van Tiggelen (Groningen).
Sonny Silooy (Ajax).Gerald Vanenburg
(Ajax). Jan Wouters (Utrecht), Michel
Valke (PSV. in de 72e min.vervangen
dom- Wilbert Suvrijn van Fortuna Sit-
tard): John van 't Schip (Ajax). John
Bosman (Ajax) en Rob de Wit (Ajax).
Schotland: Andy Goram (Oldham). Da-
vid Narey (Dundee United). Alec
McLeish (AberdCen), Willy Miller
(Aberdeen). Arthur Albiston (Manches-
ter United), Jim Bett (Aberdeen), Mauri-ce Malpas (Dundee United). RobertConnor (FC Dundee). Paul Sturrock
(Dundee United), Ally McCoist (Ran-
gers! en David Cooper (Rangers).

ken. Gaandeweg de eerste helft
creëerden de gasten een veldover-
wicht en Van Breukelen moestdoortastend ingrijpen toen hij oogin oog kwam met McCoist.

Bakens
Na rust werden de Oranje-bakens
in de aanval verzet. Vanenburg,
die duidelijk geïnspireerd werd
door het PSV-stadion waar hij vol-
gend seizoen zijn talenten hoopt teetaleren, werd teruggehaald naarhet middenveld, waar hij uitste-kend op dreef was.
Van 't Schip week uit naar de rech-terflank. Even zat er lijn in het aan-valsspel. Vanenburg lanceerde eenfraaie lob over doelman Goram,maar de bal ging net naast en Bos-man kopte net naast uit een voorzetvan Vanenburg. Daarmee had Oran-je het kruit echter alweer verscho-
ten. De Schotten gooiden makkelijk
het roer om en Van Breukelen hielpeen handje door een foutieve uit-worp waardoor én Sturrock énMcCoist goede kansen kregen.
Oranje mocht opnieuw in de han-den wrijven toen de Oostenrijkse ar-
biter Kohl tot twee keer toe eenovertreding binnen het strafschop-
gebied wegwuifde. De druk van de
Schotten nam toe, maar toen VanBreukelen vlak voor tijd een fraaie
kopbal van McLeish onschadelijk
maakte hielden ook zij het voor ge-
zien.
De Schotse coach Alec Ferguson
stak de loftrompet over zijn geha-
vende team: „Nu heb ik nog meer
problemenom dit weekend de defi-
nitieve selectievan tweeëntwintig
man te kiezen".
Rinus Michels, na het vertrek van
Beenhakker weer de verantwoorde-
lijke man op de bank, zou deze pro-
blemen maar al te graag hebben
echter Oranje moet de focus op de
periode na Mexico richten. „On-
danks de vele mutaties of juist daar-
door werd op het scherpst van de
snede gestreden. Defensief zat het
bij ons goed in elkaar en dat is een
verdienste van het hele elftal. De
aanval was minder mede doordat
Bosman, die in mijn ogen goed
heeft gespeeld, te. veel werd geïso-
leerd. Maar dat was natuurlijk ook
de verdienste van de Schotten die
nauwelijks iets weg gaven".

NK bandstoten
'n Schaesberg

jCHAESBERG -Van 6 tot en met 8
§"*_ wordt in het Streeperkruis te

naesberg de finale van het Ne-. kampioenschap bandsto-
j.n eerste klasse gehouden. Of

vertegenwoordigd zal
ij..Jn in deze nationale eindstrijd is

nankelijk van de resultaten van
v kwalificatiewedstrijden die
*n aanstaande vrijdag tot en met: idag eveneens in het Streepers-
üis worden gespeeld. Deelne-

-4 ers aan de Limburgse poule van
jj. Zo_Tenaamde 'voorwedstrijden'
J 1» Piet Gerrits, Frans Rietveld,
V*pel SPiertz- Matn Wingelaar en

Engelen. Vrijdag beginnen de./""tijen om 19.30 uur; zaterdag en""(lag om 13.00 uur.

Fortunees relativeert: „Achttien minuten geen maatstaf voor toekomst”

Suvrijn uit de startblokken
door huub paulissen

EINDHOVEN - 27.18 minu-
ten, wees het electronisch
scorebord gisteravond in de
tweede helft van Nederland-
Schotland! Een historisch
moment voor Fortunees Wil-
bert Suvrijn, die om drie mi-
nuten voor negen zijn Oranje-
debuut maakte in het PSV-
stadion in Eindhoven. Zon 20
jaar na de legendarische Wil-
ly Dullens heeft Fortuna Sit-
tard weer een international
in huis. Voor de 23-jarige Su-
vrijn de voorlopige bekro-
ning van jarenlang 'kilome-
tervreten' op het middenveld.
De 'magische' uitstraling van
het shirt nummer 14 miste
ook bij de Sittardenaar zijn
uitwerking niet.

" Wilbert Suvrijn krabt achter zijn oor. Bij het verlaten van de grasmat (naast hem De Wit)
lijkt hij zijn debuut in Oranje nog niet te kunnen geloven. Foto: FRANS RADE

Onverwacht
Lange tijd zag het er niet naar uit
datWilbert Suvrijn als vierde (naast
Blind, Bosman en Van 't Schip)
Oranje-debutant van de avond aan
de bak zou komen. Rinus Michels
maakte geen aanstalte te wisselen,
tot dat Michel Valke te kennen gaf
dat een hardnekkige spierblessure
opnieuw opspeelde. „Ik zag Valke
enkele malen naar zijn been grij-

pen", reageerde een gelukkige Su-
vrijn na afloop, „maar desondanks
kwam de wissel voor mij onver-
wacht. Ik had voor het duel geen en-
kele toezegging dat ook zou spelen".

Suvrijn kreeg opdracht de Schote
spelbepalerBett te bewaken, maak-
te daarbij een soliede indruk maar
de achttien minuten waren te kort
om zich echt te manifesteren. „Ook
had ik de pech dat ik er in kwam in
een fase waarin de Schotten sterk
opkwamen. Wij liepen daardoor
kriskras door elkaar. Vanavond is
natuurlijk geen maatstaf voor de
toekomst. Het wordt gewoon af-
wachten of ik er volgende keer ook
weer bij ben. Rinus Michels heeft
daar nog niets over gezegd", relati-
veert Suvrijn.

De spits is er af voor Suvrijn, die
dagenlang in spanning toeleefde
naar het moment waarin hijzich in
het 'volwassen' Oranje-shirt aan
de ruim 20.000 toeschouwers
mocht presenteren. „In de dug out,voor de wedstrijd en ook maandag
was ik goed nerveus. Het was eenhele nieuweervaring. Ik heb wel in
andere selectie-elftallen gespeeld,
maar dit is toch iets anders. Ik ben
hier twee dagen opgetrokken met
allemaal jongens diezeker interna-
tionaal gezien, heel wat meer door
de wol zijn geverfd. Het eigenaar-
dige is dat ik in Oranje debuteer
terwijl ik de laatste weken bij For-tuna gewoon slecht speel. Laat ik
het er maar op houden dat ik mij in
de periode daarvoor in de kijkerheb gespeeld".

Real-FC Köln, begin van Spaanse week
MADRID - Real Madrid, Atletico Madriden CF Barcelona maken zich op om van
de Europese bekerfinales 1986 een
Spaanse week te maken. Vier jaar na de
WK-mislukking in eigen land en vier
maanden na de toetreding van Spanje
tot de Europese gemeenschap, herover-
de het Spaanse voetbal de vroegere
machtspositie in Europa en ontpopten
de voetballers van gene zijde van de Py-
reneeën zich als opvolgers van de voor
de zonden van hun aanhang boetende
Engelsen.
De „Spaanse week" krijgt door de in-
breng vanuit Roemenië, de Sovjetunie
en West-Duitsland een internationaal

tintje. Kampioen CF Barcelona stuit op
Steaua Boekarest (7 mei in Sevilla), be-
kerhouder Atletico Madrid op Dynamo
Kiev (2 mei in Lyon) en UEFA-Cup hou-
der Real Madrid op 1. FC Köln (30 april
thuis en 6 mei in Berlijn).
Real Madrid opent vandaag de rij. De
„Koninklijke" schreef ooit geschiedenis
door de eerste vijf uitgaven van de Euro-
pa Cup (van 1956 tot 1960) te winnen.
Daarna won Real Madrid nog de editie
van 1966.
Met het behalen van de 21 e landstitel
staat Real in de startblokken om aartsri-
vaal Barcelona als houder van de meest
begeerde Europese trofee op te volgen.

IK HOOP OP FINALE TEGEN CUBAAN SAVON'

Ad Paulen Memorial
mogelijk in Sittard

cóm RD ~ Het Baandert-atletiek-«nplex in Sittard maakt kans om
r»al and 'iaar (19 J"11 de eerste Memo-
\t-_Ad paulen te mogen herbergen,«menteel is de bond op zoek naar
fa geschikte accommodatie. In de
tam hgBen °P dit moment naast Sit-
Vi,„K?ok nog Amsterdam, Utrecht en
jvuSUt.
_i^e.l°' normaliter hét atletieksta-

v ali
'S voorloPig buiten de boot ge-

tij,.. 6," °mdat deze accommodatie
j. oeschikt over een 8-laansbaan.

lofv!tas"vertegenwoordiger Klaas Pol-
lerln ë6elt toe dat de Memorial intern
*ou ,?-?s aan de orde geweest. „HetC"aar<l een unieke zaak zijn om
Sanu. aulen Memorial te mogen or-
bij u^n- Er komt evenwel heel watSchol!'. ' Bovendien moet de toe-fen,"*ei:scaPaciteit drastisch wor-
'etiek i d'Er worden voor het at--3 vlJftlen tot twintigduizendensen verwacht".

Arnold Vanderlijde: o.k.
door harry muré

BEEK -Tien dagen voordathet commando 'helpers weg, eer-
ste ronde' klinkt, vertrok Arnold Vanderlijde naar Reno,
waar van 8 tot en met 17 mei de wereldkampioenschappen
boksen worden afgewikkeld. „Toch is dat geen overbodige
luxe, want ook de Hongaren en Zweden zijn al zo vroeg pre-
sent op het strijdtoneel," aldus de Sittardenaar, die gisteren
met zijn Hongaarse trainer Gyula Bódis en manager Jeu Jo-
ris vanaf Beek via Amsterdam en Frankfurt naar de Ver-
enigde Staten vloog. „Tien dagen zijn net voldoende om te
acclimatiseren en gericht aan de warming-up te werken."

Zwaargewicht Arnold Vanderlijde
en de Friese lichtwelter Reino van
der Hoek zijn de enige twee Oran-
jeklanten die van de boksbond een
startbrevet voor het WK kregen. Dat
is tekenend voor de heersende ar-
moede in de Nederlandse bokswe-
reld. Vanderlijde en Van der Hoek
waren reeds lang voor de nationale
titelstrijd definitief geselecteerd.
Daar bleef het bij: tijdens het recen-
te NK viel inderdaad geen enkel
nieuw lichtpuntje te ontdekken.
Na de Olympische Spelen en het
EK van vorig jaar in Boedapest
wordt het WK het derde grote in-
ternationale toernooi in de steile
carrière van Vanderlijde. „Ik besef
dat de druk van buitenaf dit keer
nog groter is dan voor mijn vertrek
naar Los Angeles en Boedapest.
Toch voel ik me meer op mijn ge-
mak dan voorgaande keren." Na
het mislukte EK in Boedapest
heeft Vanderlijde indrukwekkend
huis gehouden in de Europese rin-
gen.Toernooien in Scandinavië, de
Bundesligacompetitie, de Intercup
in Frankfurt en het loodzware na-
tionale titelgevecht tegen Ramon
Voorn hebben de Sittardenaar de
overtuiging gegeven dat hij qua
techniek en stootkracht het afgelo-
pen jaar enorm vooruit is gegaan.

Bovendien heeft Arnold Vanderlij-
de volgens trainer Bódis nauwelijks
nog 'gewichtige' problemen. „Hij zit
keurig op een normaal gewicht van
92 kilogram. Die ene kilo gaat er
daags voor een partij gemakkelijk
af. Dat is een ideale situatie, want ik

heb begrepen dat Arnold in het ver-
leden herhaaldelijk veel kracht ver-
loor bij het aftrainen om uit te ko-
men op het wedstrijdgewichtvan 91
kilogram."

Vijftien zwaargewichten hebben
ingeschreven voor het WK. Arnold
Vanderlijde: „Dat betekent al
gauw dat jevier keer in actie moet
komen voordat de finale in zicht
komt. Ik denk dat het uiteindelijk
zal gaan tussen de VS, Cuba, Rus-
land, Hongarije en Nederland. Vijf
boksers die in aanmerking komen
voor de prijzen, en daar reken ik
me zelf stellig bij."

Voor de rest hetzelfde verhaaltje als
voor elk groot toernooi. ..Hopen dat

de loting een beetje gunstig uitpakt
en dat de trainingsfaciliteiten goed
zijn. De boksbond heeft iets gere-
geld in Reno. We verblijven de hele
periode in hetzelfde hotel. Dat is al-
tijd gunstig. Ik zal me overigens pas
ter plekke exact kunnen laten infor-
meren over mijn tegenstanders. De
enige van wie ik zeker weet dat hij
komt. is de Cubaan Savon. Ik hoop
dat ik die jongen pas in de finale te-
genkom."

Arnold Vanderlijde. die gisteren
op Beek werd uitgezwaaid door
zegge en schrijven één supporter,
Tamas Hardy uit Geleen, voelt
zich tiptop in orde voor het WK.
Dat viel ook af te lezen uit de stic-
ker op zijn reistas. 'Boksen? O.K!'

" Eerste WK-'rondje' in Beek, vertrek naar Reno. Vlnr: Arnold
Vanderlijde, trainer Gyula Bódis, manager Jeu Joris en sup-
porter Tamas Hardy.

FOTO: PERSBURO WIDDERSHOVEN

Toch 'Europees' of een trieste afgang?

Lot van OFI wordt
in Keulen bepaald

Van onze verslaggever
ATHENE KEILEN - Een vandaag
door de Keulse professor Manfred
Donike uit te voeren contra-experti-
se zal antwoord moeten geven op de
vraag, of de Chileense middenvel-
der van OFI Heraklion, de 27-voudi-
ge international Alexandro Isis (23)
vóór de competitiewedstrijd van en-
kele weken geleden tegen I'AOK
Thessaloniki stimulerende midde-
len heeft gebruikt.

Een beschuldiging in die zin is maan-
dag door de Griekse voetbalbond aan
het adres van Isis en zijn club He-
raklion geuit. Als de Chileen zich in-
derdaad aan dopinggebruik bezon-
digd heeft, dan is de kans groot dat
OFI met aftrek van drie tot vijl' pun-
ten wordt bestraft, en met in aanmer-
king komt voor UEFA-voetbal. Isis
zeil' zou in dit geval voor de duur van
twee jaar aan de dijk gezet kunnen
worden.
Gisteravond laat kwam de Chileen
vanuit Athene in Keulen aan. Hij was
vergezeld van clubmanager Christos
Kazanakis en enkele functionarissen
van het Griekse ministerie van sport,
onder wie een medicus. Voor het ver-
trek uit Griekenland hadden Kazana-

■n Isis nog een onderhoud met
Georgios Vardinoyannis. de steen- en
invloedrijke eigenaar van de voetbal-
NV's Panathinaikos en OFI.
Officieel heet het dat de contra-ex-
pertise op Isis dooi- OFI aangevraagd
is. maar de komst van overheidsfunc-
tionarissen naar Keulen laat ruimte
voor de veronderstelling dat de
Griekse regering in deze onverkwik-
kelijke zaak ook een vinger in de pap
wil hebben.
Naar wij uit Atheense bron verna-
men, zullen de Grieken op een zo snel
mogelijke bekendmaking van het on-
derzoek aandringen. Afhankelijk van
de procedure van Donike's expertise

zal er mogelijk vanavond al uitsluit-
sel gegeven worden. In de Athecnse
peis werd het ide) schandaal
gisteren breed uitgemeten en ap Kre-
ta woixlt over niets anders meer ge-
sproken. Daadwerkelijke schuld of

op het vasteland geënsceneerd
schandaal dat ertoe dient de Kr<
zeis onderuit te halen. Domke moet
hét beslissende antwoord geven.

OFl's trainer, de ex-assistenl-oefen-
meester van Roda JC, Gêne Ge-
rards: „Ik word hier momenteel sta-pelgek. Je kunt geen stap buiten de
deur zetten, of er hangen promptzon twintig man om je nek. Morgen
ben ik niet thuis. Ik ga ergens buiten
de stad aan het strand liggen. Tot
een uur of vier: daarna speelt mijn
team tegen een elftal van Griekse
oud-internationals. Een soort huldi-
gingswedstrijd..."

Van Tiggelen
naar Anderlecht
EINDHOVEN - De Groningse verde-
diger Adrie van Tiggelen (28) heeft
een vierjarig contract getekend bij
Anderlecht. Over de hoogte van de
transfersom weigerden beide partij-
en mededelingen. FC Groningen
mocht op de nationale markt voor
Van Tiggelen een bedrag van 1,2 mil-
joen gulden vragen. Die norm gold
ook een buitenlandse belangstellen-
de. Anderlecht is ook in de markt
voor Ajacied John Bosman.
Met de snelle actie van de Brusselse
club rond Van Tiggelen grijpt Ajax,
dat verdedigerKoeman in onderhan-
deling ziet met PSV, naast een zeer
gewilde versterking. Technisch di-
recteur Cruijff heeft in zijn pogingen
Koeman aan Amsterdam te binden
de international de steun van een
kwaliteitsverdediger geboden.

Roermondse tegenstander afgetroefd

Haantjes voor vijfde
keer Limburgse titel

Van onze medewerker
GELEEN - Voor de vijfde keer
werd De Haantjesuit Beek Lim-
burgs zaalvoetbalkampioen.
Het te opportunistisch aanval-
lende Kumis de Treffers uit
Roermond ving met 6-2 bot te-
gen een door blessures gehan-
dicapt Haantjes.
Joop Titaley. door de KNVB voor vier
jaar op non actief gezet, heeft bij Ku-
mis de Treffers de titel technisch-di-
recteur gekregen en zat gewapend
met portofoon op de tribune om zijn
taktische tips door te sienen naar
coach Piet Jejanan, een activiteit die
geen enkele reglement hem verbiedt.
Door een blunder van Haantjes-doel-
man Hub Hochskon Chris Farneubun
na veertien minuten 0-1 aantekenen.
Kumis sloeg compleet op hol en uit
een fraaie solo scoorde Appie Hori

meteen 0-2. Daarmee was het Roer-
mondse kruit verschoten. Thies Gec*
nen en Marcel Loosveld (tweemaal)"
zorgden voor de 3-2 ruststand.
Direct na de hervatting scoorde Frans
Beks 4-2. Tien minuten voor tijd
dreigde het duel compleet uit de hand
te lopen. Grensrechter Manfred Se-i
venich kende een hoekschop toe"
waarmee Kumis het niet eens was.
De vijfde Haantjes-treffer, die Loos-
veld uit deze hoekschop scoorde,
schoot verzorger Rob Jejanan in het;
verkeerde keelgat. Woedend slinger-
de hij zijn flessen richting grensrech-
ter en wilde hem daarna te lijf gaan.

Tijdens de woordenwisseling die
volgde kreeg de correct fluitende
Frits Wauben niet eens de kans de
'opposant' weg te sturen. Hij ver-
dween geruisloos. Frans Beks be-
paalde daarna de eindstand nog op
6-2. Haantjes kon feestvieren.

" Een inmiddels vertrouwd beeld. Bloemen voor De Haantjes n&wéér een Limburgs kampioenschap zaalvoetbal.
Foto: FOTOPERSBURO FRITS WIDDERSHO\
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onteigening. In de zaak
meente Voeren-

SB*T (procureur mr.
I. Paulussen) contra

\t..J.P.W. Dautzenberg c.s.
ireur mr. ML.J.P.

L'Ortye i. rolno. 27.1 85, is
ehandeling van dc

eventueel uiterlijk op 11
juli 1986 in te dienen be-
zwaarschriften bepaald op
4 september 1986 te 10.00
uur.

De griffier.
irs. .J.M.Th.E. Toebosch.

Heerlen
Akerstr.-Nrd. 119.
Koopje!!! Koopje'" Half-
vrijst. herenh., cv., ga-
rage. 2 kelders, woonk.

140 m2). werkkamer (20
m2i. eetkeuken (20
m2). 3 slpk., badk.. lig-
bad, douche. zolder,
vaste trap. 2 mansarde-
kamers, nieuwe koz..
dubbel glas. Opp.: 563
m2. Voor snelle betaler
uniek lage vraagprijs
slechts / 169.000.-
Kijk en doe uw bod!!!

N.M.W. Quaden
makelaar-taxateur o.g.

lid NVM. Gelrestr. 4
Munstergeleen
04490-19644

VERSCHIL MOET ER ZIJN, OOK IN PRIJS.
Vee! automobilisten zien hun persoonlijke stijl graag weerspiegeld in hun EL, GL en GLX uitvoeringen van de Galant, vanaff 24.195-, Opgelet: er is nog een

auto. Dat kan, wat Mitsubishi betreft. En met vorstelijk voordeel! Wie nu een nieuwe aantrekkelijke Galant aanbieding te weten een LPG-installatie, ingebouwd en wel
Galant neemt, maakt aanspraak op een uitgebreid Royale ngK^Hnn voor minder dan de helft van de prijs. Wie hiervan profiteert, kan niet in aan-
Styling pakket. ïiï___S_3__l*|| merking komen voor de Royale Styling aanbieding en omgekeerd. Neem gauw

U krijgt extra: een sunroof met rasterglas (geheel uit- PK „... ü"f kontakt met ons op. Wij helpen u snel, maar als de Royale Styling niet meer voor-
neembaar), een achterspoiler, Royale Style striping en 'logo én de Mitsubishi RX radig is kunnen wij 't niet helpen! *
737 stereo radio-cassette-recorder. Dit alles kost u, kant en klaar aangebracht, niet Prijzen inklusief BM, exklusief aflevenngs- %
f 1.300- (wat normaal zou zijn) maar slechts f 295,-. De aanbiedinggeldt voor alte kosten enanti-korrosiebehandeling. JF^MI TSL 'BISHI
!___________________________________________ DE GESTAALDE PERFEKTIE
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Hbs && ______]
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_
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'BEEK/GENHOUT N. GEUSSEN, Hubertusstraat 49, tel. 04402-71054. MAASTRICHT DON WEERTS, Bloemenweg 2, tel. 043 -21 59 38.
HEERLEN KLEUNEN, Passartweg 35a tel. 045-212035. SCHINNEN W. KEES, Dorpsstraat 64, tel. 04493-17 21.
KERKRADE KLEUNEN, Lochtl93, tel. 045-411561. SITTARD BEK, Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794.

" tllEViiron X höut "" I
! -3K vuren :

| Ivankwaliteit... /^ \. |
I goedvoorneeuwigheid! F^v \. :

| MAASTRICHT sè*ÏÈ&S* \dP&
* 6en 7 mei y f^^'^^^^^^^^^v \ ' I "

4 | \\ ■;. J^^M^^^ De Zweedse en Finse zagerij-industrie
v^ Nv^l^^f^<^ organiseert in nauwe samenwerking met de "

■ ' 'fj i P /il^/' Zweeds-Finse Houtinformatie en het Centrum Hout "n^ f |jM .-"" een bijzonder informatieve houtshow. :
\\ llÊs*-^^ >"^ Ue Nederlandse houtverwerkende industrie neemt actief aan "NV st^ de manifestaties deel.

Expositie in hout: \. 5
Expo-huis.U ziet hier afbouw- Voorlichtingsuur. Waar en wanneer? J
produkten van kwaliteitsvuren* De show is voor iedereen vrij toe- HM il il OTIIIOIITT
zoals ramen, deuren, kozijnen, gankelijk. Dagelijks wordt drie IVl_rl__rlw I li I _J IItrappen, vloeren, wand-en maal een voorlichtingsuur e . e "plafondbekleding en meubelen. gegeven met audio-visuele onder- °en 7 mei'stadlon De Geusselt "J Expo-park. Hier vindt u informatie steuning en gelegenheid tot Olympiaweg. "over houtverwerking, hout (skelet) vragen stellen. Voor of na deze "bouw, impregneer- en verftech- speciale uren heeft u ruimschoots "nieken en houttoepassingen . gelegenheid de expositie te "buitenshuis zoals pergola's en bekijken. Over de getoonde De show is geopendvan 10-20uur. "afscheidingen. onderwerpen zijn informatieve De voorlichtingsuren worden gegeven om "| Garantiefonds. publikaties beschikbaar. 11 uur, 14 uuren 17 uur. "! We kennen in Nederland de "! Stichting Garantiefonds voor "| Timmerwerk. Ook vurehouten VÜ^V. 7- " ■ 7~^~, I "kozijnen kunnen met SGT-garantie *KwallteitSVUren IS Verkrijgbaar l
worden geleverd, op de show ziet (,j j (j e erkende houthandel. 5| u daar meer van. I ' _ I "
_

"Zweeds-Finse Houtinformatie, Vijzelgracht 17,1017 HM Amsterdam. I
Centrum Hout, Lambertus Hortensiuslaan 76,1412 GX Naarden. £

I 6£N KWALITeiTS/AeUfeCL

OUD EIKEN EETKAMER EtITE
/j^\ oeze ouo-eiK€H eetkamer., iN_.ujt.ief 4 stoel-n, voor2ien van*, kussens, bekleed
koepel met antiek velours, is een kans voor liefhebbers van rAeuaeuwAKEßSKuNsr.
Deze 2eeß e-xclusieve oud eiken eetkamer laat zjen wat VA**\ANSc.if.p \s, door zn
HOOöWAARDtóE KWALITEIT EN VORMGEVING.
P62.E AANe.'€PiN_j IS -.6-014 VAN WOeNSPFKj 3QAPRILT/W DINSDAG. 6 *>&!.
Normaal- 8250- KjeePELPRue. 6735- ft |lt __* d* _^.f\

-i NU OoOOr
Tm___*^r^\ ,-n

MB KOEPEL IN NUTH BEWUST Tl
8000 «f KEUS IN KWMireiT6HEU&Et£N

DE KoePeL,THET2MieKSTRf)OT 12. IWDUSTRIEPRRK Det.ORSeL,NUTM,TEI 015- 2^ 2é2é, NBRST De MfIKRD, SlcprE' Pfl(?Keeß-Qet.eGeT<M£^;
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sport

Lintjes voor
sportlieden

DEN HAAG - Uit handen van WVC-staatssecretaris Van der Reij-
den ontvingen de schaatsenrijders Hein Vergeer en Evert van Ben-
them, ploegleider en ex-wielrenner Jan Raas, basketbalspeler
Kees Akerboom, biljarter Rini van Bracht en Jan Lageweg, voorzit-
ter van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, een lintje. Zij wer-den officier in de orde van Oranje Nassau.
Het was het tweede achtereenvolgende jaar dat de lintjes voor per-
sonen uit de sport tijdens een gezamenlijke sessie werden uitge-
reikt.

" Staatssecretaris Van der Reijden, geflankeerd door de kersverse
Ridders in de Orde van Oranje Nassau.

Tafeltennisduo
uit Limburg

sterk in Aken
KERKRADE - De Kerkraadse tafel-
tennis-toptrainer Rob de Bas kwam
prima voor de dag in Oberlar. De
Akense Oberligist Raspo Brand,
waarvoor Rob de Bas momenteel
speelt, kon na een zinderende partij
een 8-6 achterstand tegen de plaat-
selijke vereniging goedmaken
(eindstand 8-8).
Door dit resultaat eindigt Raspo
Brand op de tweede plaats in de
Oberliga. Dit impliceert dat het
team op 11 mei in Dortmund pro-
motie-wedstrijden moet spelen te-
gen Datteln en Essen.
Groot aandeel in het succes van
Raspo Brand heeft naast Rob de
Bas ook de in Heerlen woonachtige
Theo van Gasteren. De ex-Nikon-
spelerwist dit seizoen maar liefst 95
procent Van zijn partijen in winst
om te zetten en hield dit keer door
nóg eens twee overwinningen in het
enkel alsmede twee overwinningen
in het dubbel zijn club nadrukkelijk
in de race voor promotie naar de
tweede Bundesliga.

PETER WINNEN: „WIJ RIJDEN IN DIENST VAN MILLAR”

Postploeg controleert Vuelta
PVIEDO -De Panasonicploeg van Peter Post wil in deRonderan Spanje de bitterheid vergeten van de teleurstellende
rotaties in de voorjaarsklassiekers. In die opzet slaagden
P renners dinsdag in de zevende etappe met lof. Door uitste-Hftd ploegenspel werd de leiderstrui van Robert Millar ver-
Bdigd en Eddy Planckaert aan diens tweede ritzege gehol-

Ipy Planckaert was na de 180 kilo-
Br van Cangas de Onis naar
fedo alle sprinters te snel af. De
pelde dinsdag drie cols. Na 45 ki-
Kter dook de zwaarste op, de
lo de Phantan van de eerste cate-
'rH\ -gevolgd door de Alto TarnaPategorie) na 78 en de Alto de lafcsilla (2e categorie) na 135 kilo-
Ber. Op alle drie was Ricardo Zu-
|a uit de bescheiden Spaanse
&eg C&R het eerst boven. De
Bij aard glipte al na twee kilome-B-reg en bleef 139 kilometer voor-
i Zijn maximale voorsprong in
5 solo bedroeg 10 minuten en 10

K°nden.

?Panasonics bekommerden zich!j et om Zuniga. De aandacht werd
pfokken door Vincente Belda, de
Daanse klimgeit, die voor de eer-,.e col op avontuur ging en prompt

J? bewaker Guy Nulens aan zijn, | 'el vond. Het tweetal kreeg enke-
-0 kilometers later gezelschap van
* Columbiaan Rondon, de Frans-en Guyot, de Spanjaard Ruiz-Ca-

K jtyanyen Peter Winnen als verde-
I jj?ervan de belangen van kopman

'n"lar.
do beklimming van de Phantan

berd Nulens vlot gelost en deden
.J-'ldu en Ruiz-Cabestany het zware
tjerk. Vooral de laatste was zeer ac-

r- et- Hij wilde zijn verlies van de vo-
.Se dag (ruim vier minuten) goed
baken en vond in zijn landgenoot
Vje'du. de best geklasseerde van het

Jftal op de zeventiende plaats met

2,26 minuten achterstand, een trou-
we helper.
Winnen, Rondon en Guyot uit de
ploeg van Kelly kwamen nimmer
aan kop. Toch slaagde het tweetal er
in op de flanken van de Phantan en
de Tarna de voorsprong zodanig op
te voeren, dat Belda op een gegeven
moment virtueel leider was.

Reactie
De reactie in het peloton volgde
onmiddellijk. Vooral de renners
van de ploeg Post, die wordt geleid
door Walter Planckaert, voerden
het tempo op. De snelheid werd zo
hoog dat na 141 kilometer een alge-
hele hergroepering plaats vond.

In de laatste dertig kilometer
smoorden de mannen van Post alle
vluchtpogingen. Op een na. Twee
kilometer voor de streep ontsnapte
de Franse neo-profRoland Le Clerc
aan de aandacht. Hij nam dertig se-
conden en hield er tot de laatste
bocht, 500 meter voor de finish.
twaalf over. In een poging die winst
vast te houden nam hij de bocht zo
scherp dat hij ten val kwam. Voor-
dat hij weer op de been was, vloog
de hoofdmacht over hem heen.

Ritwinnaar Planckaert toonde zich
net als zijn ploegmakker Peter Win-
nen na derit zeer tevreden over het
ploegenwerk. Winnen: „Wij rijden
allemaal in dienst van Millar. Hij
kan deze ronde winnen. Dat is ons
doel".

Uitslag zevende etappe: 1. Eddv Planc-
kaert. 180 km in 4.56,33; 2. Van Brabant; 3.
Kelly; 4. Ruiz-Cabestany: 5. Hernandez; 6.
Mutter; 7. Pino; 8. Demidenko; 9. Murga; 10.
Dominguez; 16. Millar; 19. Knetemann; 21
Fignon; 30. Van Wijk; 33. Winnen; 35. Theu-
nisse; 46. Veldseholten; 48. Delgado: 54.
Nijboer; 61. Nulens. allen indezelfde tijd als
winnaar Planckaert; 83. Hoondert op 4.30;
89. Langerijs; 93. Lammertink; 94. Ha-
rings: Boeve: 96. Beuker, allen z.t als
Hoondert; 107. Arras op 8.49; 116. Peiper;
117. De Rooy. allen z.t. als Arras.

Algemeen klassement: 1. Millar 36.54.06; 2.
Delgado op 9 sec; 3. Pino op 13 sec: 4. Diet-zen z.t; 5. Madiot op 35 sec: 6. Paria z.t: 7.
I'.Rodriguez op 43 sec; 8. Kelly op 1.09: 9.Fuerte op 1.21.; 10. Laguia op 1.24; 11. Leja-
retta op 1.26: 12. Hernandez op 1.43: 13. Go-rospe op 1.48: 14. Arroyo op 1.56; 15. Mottetop 2.03; 18. Fignon op 2.45: 19. Mutter op
J.00; 21. Van Impe op 3.21; 26.Ruiz-Cabesta-
"y °P,4-3': 28- Winnen op 4.44: 32. Ivanov op
0.12; 37. Van Wijk op 6.27; 38. Nulens op
6.d8; 45. Nijboer op 10.33; 46. Veldseholtenop 13.33; 55. Planckaert op 20.04; 62. Knete-
mann op 24.52: 83. Boeve op 31.37; 88. De
Rooy op 35.45; 104.Theunisse op 44.50; 106.
Hoondert op 45.53: 107. Lammertink op46.06; 108. Langerijs op 46.19; 110. Haringsop 48.03: 113.Beuker op 48.49: 123. Arras op
59.48; 124. Peiper op 1.00.56

De Ronde van Spanje duurt tot dinsdag 13
mei.

# Zo behaalde deBelg Eddy
Planckaert (rechts) uit de
ploeg van Peter Post giste-
ren de etappezege in de Ron-
de van Spanje. Planckaerts
landgenoot in Spaanse
dienst. Benny van Brabant,
werd tweede.

Voerendaal-Sparta
twee uur later

W°ERENDAAL - De competitie-
| edstrijd in de hoofdklasse voetbal
jj ssen liet thuisspelende Voeren-
3a' en Sparta begint vandaag twee
e;tr later dan aanvankelijk gepro-arnmeerd. Aftrap om 19.00 uur.

Nasleep voor Belgische Roda JC'er

Daerden zondag
niet tegen PSV
Van onze sportredactie

j^RKRADE/ZEIST - Voor Roda
krijgt de uit de hand gelopen, edstrijd tegen AZ'67 een staartje.

j,e
s Daerden, die zaterdagavond

g 1gele kaart kreeg na aanmerkin-
ty*1 op de leiding en vervolgens
Redend van het veld liep, is'zon-
w & niet van de partij in de thuis-i^strijd tegen PSV. Het blijkt na-
v e'ijk de derde gele kaart te zijn
j °r de Belg, nadat hij eind vorig,. ar reeds een boeking kreeg tij-

>K. Roda JC-AZ'67 en Roda JC-*landard Luik.
er deze laatste boeking was in het

st° mP enige verwarring ont-
cjp 3/1- In Kerkrade was men niet op,« hoogte van het feit dat de gele
tij u 1tegen Standard Luik door der^ cnteommissie van deKNVB is ge-
castreerd, omdat de afschriften

de KNVB niet in het stadion,
eluefs waren opgeborgen. In-

re I, z*Jn die papieren weer te-

oordvoerder De Min van de tucht-cjemrn!ssie gisteren over de op han-n zijnde schorsing van Daerden:
St

le ëele kaart van Daerden tegen
al "dard Luik is geregistreerd. Dus
wLu gele kaart van afgelopen
en ti wordt gerapporteerd -aat weet ik op dit moment nog

niet omdat ik me nog door de papie-
ren moet worstelen, dan wacht hem
inderdaad een schorsing".

Zoals we gisteren al meldden
wordt het belangrijke treffen tus-
sen Roda JC en PSV dit weekeinde
niet op zaterdagavond, maar (zoals
oorspronkelijk ook gepland) zon-
dag om half drie.
PSV had in een vroeg stadium ver-
zocht de wedstrijd naar zaterdag-
avond te verplaatsten in verband
met de festiviteiten, als de Eindho-
venaren in Kerkrade de titel zou-
den behalen. Zondag is namelijk
de dodenherdenking en dat leek
PSV-manager Ploegsma niet zon
geschikte dag om een kampioen-
schap te vieren.

„Wij waren akkoord", aldusRoda-
manager Hans Coerver. „Voor-
zichtigheidshalve hebben wij de
politie gevraagd of zaterdagavond
een probleem zou vormen met de
personele bezetting. Dat was het
niet, maar het duel is nooit defini-
tief naar zaterdag gegaan. Inmid-
dels heeft PSV zelf van de zater-
dag afgezien, omdat de club op
zijn vroegst zondag kampioen kan
worden. Mocht PSV namelijk hier
in Kerkrade winnen, dan moet het
nog altijd het resultaat van Fortu-
na-Ajax afwachten".

SPORT KORT

" SITTARD - Met een ontmoe-
ting tegen West-Duitsland ne-
men Bert Bouwer en Ron de
Jonge afscheid als handbalinter-
national. De wedstrijd wordt op
6 mei in Sittard gespeeld. Bou-
wer en De Jonge behoren tot het
selecte gezelschap, dat meer dan
honderd interlands heeft ge-
handbald. De Sittardiaan Bou-
wer is met 135 caps recordinter-
national. De Jonge (Hermes)
kwam tot 107 officiële landen-
wedstrijden. Beiden behoorden
al in 1974 tot de nationale selec-
tie.

" ZALTBOMMEL - Bonds-
coach Ton van Linder selecteer-
de zeventien spelers voor de
twee zaalhandbalontmoetingen
met West-Duitsland op 5 en 6 mei
aanstaande. Doel: Jacques Jos-
ten (Blauw-Wit), Peter Bassa
(Swift Roermond) en Ron de
Jonge (Hermes); veld: Patrick enRobin van Olphen (beiden Her-
mes), Lambert Schuurs, Martin
Vlijm, Hans Wiltenburg, Bert
Bouwer en Remco Vijgebooom
(allen Sittardia), Henk Groener
en Paul van Noesel (beiden Swift
Arnhem), Nico Beekman (Blauw
Wit), Wil Jacobs (Neerpelt), Jan-
Willem Hamers (V en L), Maar-
ten Barendrecht. Leo Nieberg
(beiden Hellas).

" LONDEN - Het is onzeker of
Zola Budd deze zomer aan de
Gemenebest Spelen in Edin-
burgh kan deelnemen. De twee-
voudige wereldkampioene veld-
loop en wereldrecordhoudster
op de drie en vijf kilometer zou
gedurende het laatste jaar niet
tenminste zes maanden in Enge-
land hebben doorgebracht. Dat
is een van de voorwaarden voor
deelneming.

" DINAN ■" De Nederlandse
amateurwielrenner Henk Dorge-lo heeft in de derde etappe de lei-
ding van de open ronde Ruban
Granitier Breton behouden. De
Fransman Jean-Louis Conan
won de 177 kilometer lange rit
van Plumelec naar Dinan. Dor-
gelo heeft in de algemene rang-
schikking een voorsprong van 38
seconden op de Fransman Denis
Pelizzari.

" KORTRIJK - Edwin Rover,
een Nederlandse amateur, won
de wielerronde van West-Vlaan-
deren. Zijn totaaltijd bedroeg
13.53.06. De Belg Museeuw werd
tweede op 11 seconden.

" BRUSSEL - De Belgische
voetbal eersteklasser RWDM is
failliet. Dat is het gevolg van de
financiële ondergang van de
bouwondernemeing L'Ecluse,
die de voornaamste geldsschie-
ter van de club uit de Brusselse
agglomeratie was. RWDM heeft
een schuld van 170 miljoen
francs. Dat is 9,4 miljoen gulden.

" GENUA - Hans-Peter Briegel
verhuist van Verona naar Samp-
doria uit Genua. De Westduitse
voetbalinternational tekende
een verbintenis voor twee seizoe-
nen tegen eenjaarsalaris van een
miljoen gulden. Briegel (30) zal
bij Sampdoria de plaats innemen
van de Schotse international
Graeme Souness, die bij Glas-
gowRangers benoemd is tot ma-
nager/speler.

" HAVANNA - Teofilo Steven-
son blijkt toch deel uit te maken
van het Cubaanse team voor de
strijd om de wereldtitels boksen,
die van 8 tot en met 18 mei in
Reno (VSt) wordt gehouden. De
34-jarige super-zwaargewicht,
die drie Olympische titels ver-overde en twee maal wereldkam-
pioen werd, leed het laatste half

jaar drie nederlagen en volgens
insiders is hij reeds lang over zijn
hoogtepunt heen.'

" SITTARD - De voor achtste
keer in successie gehouden An-
nie Palmers trofee werd gewon-
nen door Hellas uit Sittard. Hel-
las dat dit toernooi zelf organi-
seert was tot afgelopen zondag
niet in staat het toernooi te win-
nen. Ondanks de vele afzeggin-
gen waren vier verenigingen aan-
wezig. Tijdens de sfeervolle
zwemwedstrijden was volop
spanning, aangezien de clubs
aan elkaar gewaagd waren. Eind-
stand: 1. Hellas 14.115; 2. Sport &
Spel 14.686; 3. S.G. Altena 14.786;
4. Kempvis 14.812; 5. MZVL
15.246.

" HEERLEN/CAP d'AGDE -Het Nederlandse Nomad Honda
Team is voortvarend van start

gegaan in de Atlas Rally 1986. De
Heerlenaar Arno Bosch werd 41e
(van de 160 motorrijders) in de
proloog in het Zuidfranse Cap
d'Agde. Bosch is hiermee de der-
de Nederlander, na Pierre Kars-
makers (21e) en Arjan Brouwer
(38e). Hij bleef de Honda-rijders
Rob van Pelt (53e) en Koos van
Leeuwen (96e) voor. Het klasse-
ment wordt aangevoerd door de
Fransman Boudou. Vandaag ar-
riveert de rally-karavaan in het
Marokkaanse Tanger, waar de
eerste etappe van start gaat.

" GULPEN - Voor de vierde
maal wordt zaterdag 3 mei vanaf
9.00 uur in de sporthal Gulpdal
een zaalvoetbaltournooi voor ge-
meenteambtenaren gehouden.
Acht gemeenten nemen aan dit
tournooi deel in twee poules.
Poule 1: Simpelveld. Margraten,
Voerendaal en Valkenburg. Pou-
le II: Eijsden, Gulpen, Vaals en
Wittem.

"MUNSTERGELEEN-De trai-
ning van boksvereniging De
Amateur uit Munstergeleen is
woensdag (Koninginnedag) niet
's avonds, maar 's morgens van
10-12 uur.

" BRUNSSUM - Traditioneel
om de twee jaar organiseert het
Nationaal Feestcomité Bruns-
sum, een Oranje-concours-hippi-
que op het recreatiegebied Ker-
keveld aan de Beatrixstraat. En-
tree gratis. Omdat op Koningin-
nedag geen concurrentie is van
andere concourssen, wordt dit
een eerste confrontatie tussen de
topcombinaties uit noord-, mid-
den- en zuid Limburg. De begin-
ners starten om 10.00 uur. klasse
licht om 11.15 uur, midden om
13.45 uur. zwaar om 15.30 uur
met aansluitend een „Speel Uw
Spel".

" SCHOONHOVEN - De uitslag
van een 30 kilometer snelwandel
wegwedstrijd in Schoonhoven
is: 1. Harald van Beek (Rotter-
dam) 2.32.32, 2. Hans van der
Knaap (Rotterdam) 2.32.43. 3.
Ton van Aandel 2.34.01. Umtas-
lopers: 7. Hans van Wakeren
2.55.11, 9. Fred Röhner 2.57.30.
12. Eugene de Vrede 3.11.52. Ve-
teranen: 3. Hub Coenen 3.11.52.
Eén uur jongens: Pedro
Huntjens 11.258 meter.

" NIEUWSTADT - De wedstrijd
FC Ria-Buchten in de vierde
klasse E van de amateurs is niet
op zondag 4 mei, maar op zater-
dag 3 mei.

" ST.JOOST - Vandaag neemt
Ben Scheres (St. Joost) en Bert
Heijnen (Venlo) deel aan de EK-
motorcross 125cc in Eindhoven.
Beide Limburgers maken deel
uit van het MON-team, dat geleid
wordt door Piet Vergoossen uit
Echt. Ben Scheres, die in de na-
tionale motorcrosscompetitie is
over gestapt naar de kwartli-
terklasse meldde: „Ik heb de IM-
BA-titel twee jaar geleden laten
schieten toen ik overstapte naar
deKNMV. Nu, terug bij de MON,
wil ik de draad weer oppakken
waar ik hem heb laten liggen".

" GELEEN - Komende week-
einde neemt het Geleens.
spanduo Geert Knevelman/Hans
Peters deel aan de Europese
kampioenschappen die op het
circuit van Hockenheim verre-
den worden. Om zich volledig
om de EK voor te bereiden heeft
het tweetal de races om het NK
in Eemshaven laten schieten.
Geert Knevelman: .Tijden.
trainig afgelopen donderdag op
het circuit van Zolder hebben
wij het motorblokfinaal stuk ge-
draaid. Gelukkig heeft bakkenist
Hans Peters en de monteurs de
zaak weer voor elkaar gekregen".

Wijnands niet in Rund um
den Henninger Turm

EIJSDEN - Ad Wijnands is na zijn
ziekte, die hem uitschakelde voor
ondermeer Luik-Bastenaken-Luik
en Amstel Gold Race, nog niet vol-
doende hersteld om donderdag al
deel te nemen aan de Westduitse
klassieker Rund urn den Hennin-
ger Turm in Frankfurt. Wél start
hij die dag in het Belgische Hobo-
ken.
Zondag in het Kampioenschap van

Zurich over 270 kilometer keert
Wijnands terug in het grote werk.
Aansluitend hierop staat in Zwit-
serland de Ronde van Romandie
(6-11 mei) op het programma.
Chef d'equipe Jan Raas brengt in
Frankfurt de navolgende Kwan-
tumploeg aan de start: Zoetemelk,
Van der Poel, Ducrot, Hanegraaf,
Solleveld, Nijdam, Dierickx,
Emonds, Peeters en Roosen.

Linford
te duur

SITTARD- Sporting Charleroi
heeft de contacten mei de
Fortunees John Linford en
PSV'er Rob McDonald verbro-
ken. De Belgische voetbal-
club heeft een Hongaarse
speler aangetrokken en zit
daarmee aan de limiet van
buitenlandse spelers. Linford
en McDonald waren te duur
voor Sporting Charleroi.
Fortuna-verdediger Gerrie
Schrijnemakers zal binnen-
kort zijn contract met de Sit-
tardse eredivisionist met een
jaarverlengen.

Betaald voetbal
Eerste divisie

Vitesse " Heerenveen 5-1 (2-1). Scorever-*"
loop 16. Talan 1-0. 27. Sehulting 1-1
Legrand 2-1 (strafschop). 49. Talar.
60. Schouwenaar 4-1. 69. Talan
'Scheidsrechter: Blom. Toeschouv.
1500. Gele kaarten: T.Kist. De Jon): i I
De Jonge (allen Heerenveen).

De stand
FC Den Haag 28 21 70 49 67^1PEC Zwolle 29 17 7 5 41
Willem II 30 14 9 7 37

r.dam 29 14 8 7 36
RKC 30 13 9 8 35
Volendam 29 12 10 7 34
Telstar 29 13 8 8 34
Graafschap 30 10 13 7 33
Helmond Sp 29 9 9 11 27
NAC 29 9 9 I
Vitesse 29 9 9 11 27 40-5.--.
Wageningen 29 10 5 14 25 39-48 ■SVV 29 9 7 13 25 49-59
Heerenveen 30 7 9 14 23 38-54
Eindhoven 29 9 5 15 23
Emmen 29 5 11 !
DS'79 28 5 10 13 20
RBC 28 6 7 15 19
Cambuur 29 2 12 15 16

Den Haag eerste-, Willem II tweede- j«t£
Veendam derde periodekampioen. ._%/

Stand vierde periode
SVV 3 3 0 0 6 §#■'
volendam ' 3 2 10 =vitesse 3 2 1 0 5
graafschap 3 2 10.
den haag ; 4-T
eind! 3 12 0 4
ds'79 3 1 .
telstar 2 110 3 4-2

res. div. C
Roda JC-RBC ï-4
Helmond Sp.-Fort. Sittard
NAC Willem II 1-4
Eindhoven-Den Bosch 0-2
PSV-MVV ;_i

PSV 19 14 3 231
MVV 20 13 1 627
RodaJC 21 11 4 6 26
Den Bosch 19 8 7 4 23
Fort. Sittard 8 5 7 21
RBC 18 9 1 8 19 4
NAC 18 7 4 7 181
RKC 18 7 3 8 17
Eindhoven 17
NEC 18 6 2 lu 14 .
VW 19 6 2 11 14 35-40
Helmond Sp. 19 3 4 12 10
Willem II 20

Alleen gelijkspel voor Fortuna 2

Reserveteams uit
Limburg matig

Van onze medewerkers

HELMOND - Twee weken geleden
rolde Fortuna Sittard 2 het tweede
team van Helmond Sport in de
Baandert met 6-2 op. Gisteravond,
in de return, verliep alles niet zo
voorspoedig voor de Sittardena-
ren. Na twee keer een achterstand
te hebben opgelopen, behaalden de
Fortunezen tenslotte een gelijk-
spel:2-2.

Bij de rust leidden de Brabanders
met 1-0. Torn Kalis verzorgde een
kwartier na de pauze de gelijkma-
ker. Dezelfde speler deed later an-
dermaal de voorsprong van Hel-
mond Sport (2-1) te niet met zijn
tweede treffer. Scheidsrechter Eg-
bertzen had geelvoor Patrick Kraus
en Guido Rousseau van Fortuna
Sittard.

Fortuna Sittard: Swart. Kleinen,
Gerringa, Schuman, Frijns, Rob
Slangen, Ralph Custers. Frank
Slangen. Kraus (Dahlmans), Rous-
seau (Vandeberg), Kalis.

" KERKRADE - Het reserveteam
van Roda JC kan voorlopig de
tweede plaats in de eindklassering

vergeten. Tegen RBC leed de ploeg
van de binnenkort afscheid nemen-
de trainer Jo Bonfrère voor 300 kij-
kers een zeker niet onverdiende
2-4 nederlaag.

Voor de rust ging de strijd gelijk op.
De openingstreffer van Romijn
(0-1) werd te niet gedaan dooi
chel Haan: 1-1. Dezelfde Haan /
de kort na de hervatting voor
Bij beide treffers leverde Pierde'
Blattler het voorbereidende werk.;
Roda JC leek op weg naar de zege.(
maar had niet gerekend op RBC- ]
spits Frans de Lev. Hij namelijk j
zorgde met drie werkelijk schitte-
rende treffers, een zuivere hattrick■dus, voor de ontnuchtering bij RodaIJC.

Roda JC: Frolichs. Henssen. Er-:
kens, Cremer. Klein. Broeders.;
Meens. Willems, Haan. Blattler. ■Smeets.

" EINDHOVEN - In de uitwed-j
strijd tegen PSV 2 scoorden de:
MVV-reserves drie keer. maar zij'
verloren desondanks met 2-1. Na de
openingstreffer voor MVV door;
Penders, schoten Driessen en Coen'
Quaden in eigen doel.
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|^M___________É-_-__i I 'Div( ten KOOL- 'PLANTEN. knolvoetvry. i
Mmatenpl.. selderij enz. j
Tuinb. Stokkermans, Es-
schenweg TU. Heerlen. 045- <116. (

KRDELENBANK. j
Tel. 04493-2715. ,
De complete Amax AARD- ,
APPELLIJN is doorlopend ]

.vs bedrijf te bezichti- j
Frissen BV. Vroonhof
Valkenburg, 04406- r

40338.
Voor het DOORZAAIEN

uw grasland met njen-
nid van 5 tot 10 cm.

Kicken Heerlen 8.V.. 045-
-733737.
Door rechtstreekse import
van DEUTZ-FAHR tracto-
ren en hooibouwwerktüi-
gen kunnen wij u deze leve-
ren tegen de meest gunsti-

;.rijzen. Colle. Nuster-
OÖ. Sittard. tel. 04490-

-19980.
Voor optimale grondbe-
werking LEMKEN werk-
tuigen zoals ploegen, zaai-
beacombinaties. rotorko-
peggen. vaste- en tnltand-cußivatoren. direct uit
voorraad leverbaar tegen

gunstige prijzen. Te-
vens ruime keuze uit een
dertigtal gebruikte ploegen,

sterweg 90. Suste-
ren. tel. 04490-19980.

Zal je toch niet gebeuren,
dat je je Limburgs Dagblad
BINGO-KAARTEN ver-

Wees er zuinig op.
i week kans op I 5000.-;

el mee en win metLim-
.s Dagblad Bingo.

Club PARIS, ma. Tm vr.
v.a. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31a Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.
Contactburo Limburg: Be-
midd. privéadr. Kamerver-
huur. Dames v. privéwerk
gevr MAASPAVILJOEN
a.d. Maasbrug, Roosteren-
Maaseik 04499-3003.
DEBBIE Yvonne. Inge. H.
Hermanslaan 478. Geleen,
9 tm 21 u_ zat. Tm 18 u.
Nieuw PRIVÉ-CLUB, Gro-
te Gracht 91, Maastricht,
tel. 043-250559.
Club TAMARA, privé en
escortservice. Ook 's za-
terdags. M'str. 043-
-431440.
Nieuw, nieuw ESCORT-
SERVICE met 2 meisjes.
Tel. 045-425669.
ESCORTSERVICE dis-
creet 045-326191 voor
thuis of in hotel. Tot ziens.
ESCORTSERVICE 045-
-718033 nieuw, nieuw,
nieuw, nieuw Tot ziens!.

CONTACTENBUREAU
L'Amour. Prive-adresbe-
middeling. Heerlen. 045-
-225237.
MADSONCLUB met Eva
en haar meisjes, 454372,
v. 14-3.00: zat. 14-20. K'ra-
de, Nieuws"
CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling vÉTn
adressen, Geleen. 04494-
-50921.
PRIVÉ en escort in Roer-
mond. Tel. 04750-31693.
Welkom bij privé KITTY en
haar meisjes, tel. 045-
-222356. Hbroek-Noord.
CLUB L'AVENTURAÜÜ!
Denise en haar collega's
verwachten u dagl. van 14-
-02 u., za. + zo. gesl.
Hoofdstr. 103. Amstenra-

VENUS. Bemidd.bureau v.
privé-adr. door heel Ne-
derl. Ook weekends. 045-
-219922.
ESCORTSERVICE v.
11.00 tot 5.00 uur. Met nw.
meisjes. 045-424987.
Nieuwe meisjes bij YVON-
NE voor privé ¥ bemidd.
Tel. 045-425100.
Escortservice Diana 045-
-320905 met Jeanny, Silvia,
Lana en Megerrita dage-
lijks geopend vanaf 's mor-
gens 9 uur. Ook de week-
ends.
Nieuw, nieuw! AZIANA,
escort van 20.00 t m 3.00
uur, tel. 045-222642.
BAR. Vaesrade 37, Nuth.
Geop. van 14 tot 3.00 u.
Van ma. T.m vrij. 045-
-241592.
TOPCLUB met nieuw:
Sheila. Dyana. Tanja. Mo-
nique en Ling. Van maand,
t/m vrij. van 14 u t m 4.00
uur 's nachts. Tev. uw es-
cortadres. 045-
-321580 323399. Tot ziens.
Hotel-bar COUNTRY
CLUB geop. v.a. 14.00 u.
Provincialeweg 144 Zuid,
Oirsbeek. 04492-1260.
Privé bij MARC Ge_orge en
Boy. na 13 uur. 045-
-223850, tevens escort.
ANJA bij Vanessa, privé
en escort van ma. Tm vrij.
van 12-24 u. 045-228975.
PRIVÉ-FLATJE m Mar-
jon. Peggy en Domina.
geop. v.a. 11 u. 's morgens
tot 3 00 u. 's nachts. 045-
-226062.
VIÖEOCLUB Hrln. Anja,
Molly en Wilma. 045-
-718067.
PRIVÉ! ma.-do. 13-22 uur.
vrij. 18-22 uur. Tel. 09-
-3211762421.
HALLO! Eva. Agnes en
Nieuw Linda en Nina ont-
vangen u van 11 tot 18 u.
privé, Paola. Agnes en
Wendy van 18 tot 24 u. van
ma. t m vriid.. zat. tot 18 u.

Bar „Ml AMORE" Leijen-
broekerweg 160 Sittard,
tel. 04490-19534. Geop.
ma. t/m vrijd. vanaf 14 u.
Het Nieuwste privé en ES-
CORT tev. nette ass. gevr.
045-424050.
MARINA: verwelkomt u
van ma. t/m vr. van 11.00
tot 23.00 uur. Tel. 04490-
-28256.

NIEUW Tanja privé en es-
cort. Tel. 04749-4258.
Vera PRIVÉ. Tel. 04754-
-3325.
BEMIDDELING van adres-
sen. Stationstraat 31. Sit-
tard. Nonstopfilm.
PRIVÉ Anita, Dorhipo +
Slavina. Tevens escort v.a.
14 uur, tel. 04499-3828.

RIJANCO privé-adressen
en escort. Inschr. v. dam.
+ echtp. mog. 04749-
-4258.
Nieuw BRIGITTE Silvie en
Chamillaü! Tev. ass. ge-
vraagd. 045-228738.
DONNA Christien, Joyce,
Angela en Penny, tevens
kamers te huur, ml. 045-
-227734.

Club PALLAS, Rijksweg 1,
Lemiers (Vaals), tel.
04454-1195. ■
Club EXCLUSIVE te Eind^
hoven. Geopend van 14.00
tot 2.00 uur. Vraagt met
spoed twee gastvrouwen.
Tel. afspraak maken: 040-
-441767.
Privé bij ANITA. ook 's za-
terdags. Tel. 045-352543.

NANCY met nu Bianca en
Monique, Kimmy, Chantal-
le en Rosy. Geopend dag.
van 10.00 tot 23.00 uur, tel.
04494-45098, zat. open
van 10.00 tot 18.00 uur.
SANDRA privé en escort,
tevens privépaar va. 16-02
uur, 045-227715.
Hij is er weer. PATRICK
privé, tel. 045-716716.

TAMARA met nieuw Ma-
rion, Wilma, Daniëlla en
Maria Dolores ontvangen
privé 04494-42313 van
ma. t/m vr. 10-24 u., zat. en
zon. 14-24 u.
Nieuw! CARLA, tel. 045-
-311528.
NOENDA: privé en escort,
Brigitte, Jessica v. 11-23 u.
Ook zat. 04492-4518.

PAUMEN SERVICE repa-
raties van wasautomaten.
wasdrogers. vaatwassers.
koelkasten. diepvriezers,
kookplaten. Tolenhof 14,
Brunssum. Tel. 045-253782.
Diepvries- en KOELKA-
STREPARATIE zonder
voorrijkosten. Bel Geleen
04494-45230 (24 uur servi-
ce).

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
vn Moers, Streeperstr. 29
Schaesberg. 045-315921.
Voor uw Duitse CORRES-
PONDENTIE: leraar Duit-
se handelscorresp. (MO).
045-713418 Heerlen.
KUNSTGEBITREPARA-
TIES klaar terwijl u wacht.
Duyzings. Vrusschemiger-
weg 21a. Heerlen tel. 045-
-419294.

GEBIT gebroken?
alle kunsieebitreparj Itechniek Hoonhout. I
str. Nrd. 328. Hoens 'tel. 045-228211. Klaart
v wacht ook in het
end.
Heeft u pijn ofklacht]
dan MAGNETIESEUf
hanna. 045-229152.
TV-reparaüe zonder
rij kosten. Z.-Limbuim
SERVICE. Tel. 045-311

KRUIDENIERS HEEL MELKWIT PEPER CERVELAAT
WARFN Gratis gesneden A QQ' Fijne stukjes rund-en

f—% wA K -239 I-270 varkensvlees, omringd met
~Y3 BERNKASTELER GOUDSE f%_t%sfis KURFURSTLAY JONG BELEGEN KAAS korrels, 100 gram QO
ff. KABINETTI9B3 Vers van het mes, QQC ?'";■"_ i-^W
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______
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SWomE mPn^oemp;as 349

-oogam b.yö -* met veel verrukkelijk versKLEINTJE KOFFIE 4xBo gram3^». O.H_7 .- * jj
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«J» I «_/
STIMOROL
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"«-ièj' 't-Wf- vi* BB!P^^Bh__Sb___ _/ '^^^^WSiBBi -si.*

yK« *«■__■ yÊJÊ BIER E N N O GISI Krat Z U ' V VEEL MEER

piyNPJ^SJ CHOCOLADE VLA
'Öf^^f 498 Dagvers, literpak /| /-Q

TEAFORONE A ACk C J® "
20x1.5 gram L I f^ZTZ!^^ 00^

BRONWATER Cr \ | rioGURT ELEKTRISCHE WEKKER-KLOK
Fles 1 liter «DD 1 &&=& I 500 eram Werkt °Plichtnet ofI^S^^l ?ïig batterij, grote cijfers (LED)
COTESDU I l _?U_*s_ sluimertoets
ROUSSILLON fhi' iLx 19Q 35. .. ZD."
AC 1985 il fh< l-^^ ALLADY-SHAVE
Kwahteitswijn ,^^^^ 2 scheerkoppen voor benen
meteen r verstelbare ronde kop voorlekkere vol —^^- --. VLEES EN oksels, instelbaar op 115
fruitige smaak f^t^iw""'3. VLEESWAREN en 220V(vakantielanden)
en geur. Proef WW-Mi ' ■<*__- -7250
de Franse corts m^|fSAKSISCHE-/EN BOEREN- "^^W^T^^^% ._
zoninuw LEVERWORST "il "ï 49 "glas, hele liter [ :__[\ i Deze overheerlijke c-l. il _; |
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prima tot hun recht, ✓'Q *^* /^^_a==*-____ C'Wm
NUTRICIACHOCOMEL 100gram-89" O-/ |f 55S|^^^/~y M^S M
rIGH^. IRQ PREMIUM ROASTHAM TFPA| VmM " )*" I
3 ESDmNK

Heerlijke malse achterham TOASTER I '^^R /-^ <S IH^
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/-Ai\/r ___-__-_ -_ a_o, y y^n voorane $. * 'y^ */ mm mm WWWW ___________/ ________* _^H _______
CALVE 100grami49-... Z--4-J _

oorten T F r M
VLEESSAUZEN VLEESSALADE brood, brede broodsleuf, Wk W I LW MM V JlDiverse smaken, /l QQ Deze salade bestaat uit regelbare thermostaat, ( T Jl F i Itles2sUmi ■.__✓-✓ speciaal gekruide vleesworst, Kema Keur CA> i^_^fl _V>^_____i _F

K A A s EN stukjes augurk, diverse 79^ _0!Dm~ fe^ _T _r
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