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Jean-Paul 
Belmondo 
en andere 
sterren in 
TV-Privé 

Bernadette naar Eurovisie Songfestival in München Eindredactie 

HILVERSUM - De we
reldbekende filmster 
Jean-Paul Belmondo 
is op deze vrijdag
avond te gast bij Henk 
Van der Meijden in het 
Programma TV-Privé 
vanaf 21.20 uur op Ne
derland ll. Daarin zijn 
Ook te gast de dames 
Beverly die in de jaren 
Vijftig veel succes 
oogstten als "The Be
verly Sisters" met het 
nummer "Wherever 
We go". Ook hun 
dochters zijn te zien 
als het Amerikaanse
zangtrio "little Fo
Xes" met "Crosses Li
ne". 
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(Van onze RTV-redactie) 

DEN HAAG - Dramatische taferelen speelden zich woensdagavond af 
in het knusse zaaltje in het Haagse Congresgebouw, waarin de deelne
mers aan het nationale songfestival waren samengepakt om de jurering 
te volgen. Tot aan de allerlaatste provincie was de spanning te snijden. 
Uiteindelijk bleef de 23-jarige zangeres Bernadette Kraakman in haar 
eentje bovenaan de ranglijst staan met het wonderschone liedje 'Sing 
me a song'. Op slechts 1 punt verschil volgde Hans van Hemerts grote 
hoop, de formatie Vulcano. 

Watts en 
dwards 

Limburg 
LEEN - Vandaag start in onze conlen de voorverkoop voor de optre-

118 van twee zo'n uiteenlopende groot
en als John Watts en Jango Ed

Ids. Ex-Fischer z leider Watts komt 
8dag 22 maart in De Hanenhof In Ge. Jango Edwards doet ons twee keer 
9;r_aan: zaterdag 2 april treedt hij met 

riends & Road Show op In de Heer-
� s�adsschouwburg, vier dagen later : hlJ op het podium van de Oranjerie 
Oermond. 
n Watts and Paramusic" heet de show lrrnee Watts op toernee gaat door EuroIer Promotie van zijn nieuwste langspeler 

� lceberg Model". Zelf zegt hij hierover 
n 1k begin vorig jaar aan een nieuwe t begon, wilde ik een manier vinden om �rote verschil in complexiteit tussen inhJk leven en uiterlijk gebeuren uit te druk-

. ·. Het verhaal dat ik schreef gaat over ln�ividu dat zijn vrijheid en de controle 
r :Z11n leven verliest. Het wordt voor hem 
Steeds moeilijker taak orde op zaken te 
den in zijn geest. Ik heb de titel "The lce-
9 Model"' gekozen omdat de ijsberg een 

van de bekendste symbolen is van immens 
vernietigende kracht, waarvan het grootste 
gedeelte verhuld is," 
Het voorprogramma wordt verzorgd door 
een van de leden van de band die Watts be
geleid: toetsenman Dennis Haines speelt 
eigen werk . Daarbij wordt een in het geheel 
passende korte film gedraaid. De begelei
dingsband voor deze toernee is samenge
steld uit muzikanten met totaal verschillen
de achtergronden: Dick Adland ex-Piranha 
op drums, bassist David Purdye speelde 
voor hij vorige jaar Watts ging begeleiden in 
een aantal clubs in Londen en aan de zuid· 
kust, saxofonist Mike Donnellye heeft vroe
ger in grote, kleine, soul- en dansorkesten 
over de hele wereld gespeeld. De al eerder 
genoemde Dennis Haines was vroeger on
der meer lid van Gary Numan and the 
Broughtons en oorspronkelijk leider van 
Dramatis voor hij besloot op de solotoer te 
gaan. Laatste aanwinst van deze gelegen
heidsformatie is trombonist Nick Gallant. 
Op het optreden van Jango Edwards ko
men w.e terug wanneer nadere gegevens 
bekend zijn. 
Kaarten voor de optredens van zowel Watts 
als Edwards kosten f 20,-. op de bekende 
voorverkoopadressen van Pinkpop dat ons 
al dit moois weer bezorgt. Voor de optre
dens van Edwards komen daar uiteraard de 
theaterkassa·s bij; voor diens optreden in 
Roermond zijn de voorverkoopadressen: 
Veiths' Musica in Roermond en Stribos in 
We�rt. CJP-ers krijgen in Heerlen f 2,50 
korting. 

Terwijl in de hoek rond Bernadette 
·de vreugdetranen rijkelijk vloeiden, 
veegde Hans van Hemert het vocht 
uit de ogen. Heel even was er niets 
meer over van de zelfverzekerdheid 
waarmee hij de laatste weken door 
het leven was gegaan. De leden van 
Vulcano hádden het in die ogen
blikken zeker zo moeilijk. Halfver
doofd verwerkten zij de teleurstel
ling. Van Hemert was de eerste die 
zichzelf weer in de harde werkelijk
heid terug vond. ,,Dit hoort nu een
maal bij het spel", zo zei hij moedig. 
Dat spel bood tot de jurering van de 
laatste twee provincies nog volop 
mogelijkheden voor Vulcano. De 
Limburgse jury verstrekte tenslotte 
1 punt aan Bernadette en geen pun
ten aan Vulcano. Dat betekende dat 
de in Zaandam wonende Bernadet
te op 23 april ons land in Munchen 
gaat vertegenwoordigen op het 
Eurovisie Songfestival. 

Perplex 

kendworden van de uitslag lange 
tijd volkomen perplex. ,,Ik voel me 
helemaal te gek! Je hoopt zoiets na
tuurlijk diep in je hart, maar uitein
delijk komt het toch nog als een gro
te verrassing aan. Wat ik in de we
ken tot Munchen ga doen Maar één
ding: heel hard werken om straks
nog beter voor de dag te komen-
" .Bernadette gaf toe tijdens de repe
titiedagen te zijn geteisterd door de 
zenuwen. ,,Gelukkig hadden we er 
een paar dagen de tijd voor. Ik raak
te die zenuwen steeds verder kwijt. 
Toen het erop aan kwam, ging het 
goed".Bernadette Kraakman was 
tot woensdagavond een nog vrijwel 
onbekend talent. Piet Souer, één 
van de meest succesrijke compo
nist-producers die ons land momen
teel bezit, nam haar onder zijn hoe
de en schreef samen met Martin 
Duis.er haar winnende liedje. Berna
detta begon haar zangcarriëre als 
sopraantje bij het befaamde kinder-
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Bernadette, de enige soliste tijdens 
de nationale finale, was na het be-

. koor De Damrakkertjes. Ze zong la
ter bij de Fat Eddy Band en werd 
benaderd voor het songfestival in 
een periode waarin zij bezig was aan 
het begin van een solocarrière. 
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-30-09.35Nieuws voor slechtho
renden. 

-30-12.00Schooltelevisie.
.oo Nieuws voor slechthoren-

den. 
-�O Duivenplein. Tekenfilmserie. 
·2 

5
5-17 .15Livingstone. Jeugdfilm. . Open School: Ik heb u lief 

4 0  
mijn Nederlands; 

· Werken aan werk. 
•55 Niels Holgersson. Tekenfilm

serie. -20 Leven en overleven. Natuur-
serie. 

•40
9

0 
Consumententips.

· Journaal. ·28 Willem Ruis Lotto Show.
00 

Spelprogramma. 
· Fame. Serie. 
·i: Achter het Nieuws.
•05 Haagse Bluf. 
·1 

Journaal. 
· 0 Nieuws voor slechthoren-

O den. 
•15 Studio Sport-Extra.

Îderlanct. 12+1++ 
3 .......... ; . -:: : ' .. · .. ······ ... .. . . •·. •: •· .. ··••<•-::-:: 
-OO en 18.15 Nieuws voor slecht

& 2 
horenden.

3· 0. Paspoort. 
ffO Sesamstraat. 
9·0� Jeugdjournaal.
9\ Journaal. 
s·

5� Frank Buck. Avonturenserie. 
· Kieskeurig. Consumenten-

O tips. 1·:i Derrick. Politieserie. 
2· TV-Privé. 
f!O Journaal. 
. • O De een zijn brood. Documen-
j
3 

taire. 
, ·40 Gesprek met de minister-
1
3 5 President. t ' OFleisch. TV-film. 

�tslaid::i 
i��;�;;re•�·· 'I'h;�;·.� ·;�··;i; 

0 2 dag. 
· 3 Amore. Liefdesverhaal van

la Klaus Lemke. 
· 5 l\fosaik. Programma voor de

2 1 
oudere generatie. 

• O Jeden tag Hirsebrei. Repor
tage over het Sahelland Nige-

5 ria. 
r a:oi Persoverzicht.
a.1 

Journaal. 
· 6,1g·l330Videotext für alle.

6 2 
Journaal. 

· O Immer unter Druck. Docu-
1 mentaire over gevaarlijke be-

7 0 
roepen. 

· 5 Pop Stop. Jeugdprogramma
•• 7.50 met actuele hits. 

& 0 Journaal. 
1 · O Hier und Heute. Regionale 

&.2 actualit�iten. 5 Alte Liebe kostet nichts.
s.00 Britse komische serie. 

WWF-Club. Muziek en ge-

'. 

81;>rekken met gasten live van-
0,oo U1t de studio. 
o,15 

J
{!urnaal. 

.� R1ch Kids. ,,Nicht von 
·)i Schlechten Eltern". Ameri-. kaanse speelfilm (1979) van 
;: Robert M. Y oung met Trini 
1, 

Alvarado, Jeremy Levy, Kath-
f ryn Walk er en anderen. De twaalfjarige Franny Philips 

leeft met haar ouders in een 
keurig huis in New York. Het 
is haar niet ontgaan dat haar 
vader geregeld pas 's morgens 
vroeg naar huis komt en dan 
stilletjes de echtelijke slaap
kamer binnensluipt. Hij heeft 
een verhouding met de stu-. 
dente Caroline. Moeder van 
haar kant heeft een verhou
ding met de gescheiden advo
caat Steve Sloan. Franny mag 
dit alles riiet weten ... 

21.50 Plusminus. Economisch ma
gazine. 

22.30 Thema's van de dag. 
23.00 ■ Metropolis. Duitse science

fictionfilm van Fritz Lang met 
Brigitte Helm, Alfred Abel, 
Gustav Frohlich en anderen. 
Johan Fredersen is de schep
per van Metropolis, een fan
tastische toekomststad. On
verbiddellijk heerst hij over 
een leger werkslaven, die zich 
dagelijks afpeigeren aan hun 
machines, terwijl de rijke 
nietsnutten zich amuseren ... 
Journaal. 

10.00 - 13.15 Programma-overname 
Duitsland 1. 

15.40 Videotext für alle. 
15.57 Programma-overzicht. 
16.00 Journaal. 
16.04 Pinnwand. 
16.20 Schüler-Express. Jeugdjour

naal. 
17 .00 Journaal. 
17 .08 Tele-Illustrierte. Gevarieerd 

programma met als gasten: 
Hanna Hegerova en Bernie 
Paul. Aansluitend: journaal. 

18.00 ■ Meisterszenen der Klaruot
te. Kluchtfilmpjes. 

18.20 ■ Western von gestern. ,,Ro
deo". Western uit de oude 
doos. 

18.57 Programma-overzicht. 
19.00 Journaal. 
19.30 Auslandsjournal. Buiten-

landse actualiteiten. 
20.15 Aktenzeichen: XY ... unge

löst. De politie roept de hulp 
in van de kijkers voor het op
lossen van misdaden. Presen
tatie Eduard Zimmermann. 

21.15 Gert Frobe: Als wär's heut'
gewesen ... Reportage over de
70-jarige toneelspeler Gert
Fröbe. 

22.00 Journaal. 
22.20 Aspekte. Cultureel magazine. 
22.50 Sport am Freitag. 
23.20 Aktenzeichen: XY ... unge

löst. Eerste reacties op de uit
zending van 20.15 uur: 

23.30 Der Geliebte der Grossen Ba
rin. Duits-Frans-Italiaanse 
film (1971) van Valentino Or
sini met Giuliano Gemma, 
Bruno Cremer, Senta Berger 
en anderen. 

01.05 Journaal. 

08.00 Tele-Gymnastik. 
08.IOen 17 .00 Schooltelevisie. 
18.00 Telecollege. Geschiedenis.
18.30 Hallo Spencer. 
19.00 Aktuelle Stonde. 
20.00 Journaal. 
20.15 Gut gefragt... Rechtstreeks 

forumprogramma over vrije 
tijd. 

21.45 Ortserkundung. Regionaal 
programma. 

22.15 Poldark. Achtste aflevering 
uit de Britse serie met Robin 
Ellis, Angharad Rees, Ralph, 
Bates en anderen. 

23.05 Rockpalast. 
00.05 Journaal. 

18.00 Sie kam aus dem All. ,,De
raadselachtige vreemdeling".
Tv-serie. 

18.25 Quao Quao. ,,De zeehond" Tv
serie. 

18.30 Telecollege. Geschiedenis. 
19.00 Wortwechsel. 
20.00 Mensch Meier. Een spel rond 

hoofden, typen en karakters
van en met Fred Sackmann . 

20.45 Europa 2000. Staat Frankrijk 
voor de ommekeer? 

21.30 Heut'abend. Emil Steinber
ger te gast bij Joachim Fuchs
berger. 

22.15 Lehrerprobleme/Schüler
probleme. 

13.30 Rainbow. 
13.50 Schools: You and me. 
14.10 Schools: Science workshop. 
14.30-14.55 Emmerdale Farm. Tv-

serie. 
16.50 Birthday Time. Voor de kin

deren. 
17 .20 Fanfare for young musicians. 

Nieuw programma waarm 
harmonieën en fanfares aan 
bod komen. 

17 .50 Ren tag host. Herhaling van 
een nieuwe serie. 

18.15 Grange hili. Tv-serie.
18.45 The News. 
19.00 Jim'll fix it. Tv-serie. Jimmy 

Savile speelt het klaar dat 
dromen waarheid worden. 

19.35 Tom, Dick and Harriet. Her-
haling van een nieuwe sene. 

20.00 Nanny. Tv-serie. 
20.50 Mash. Tv-serie. 
21.15 Dizzy Feet. Muzikale show. 
22.00 The News. 
22.25 Skorpion. Zesdelige serie . . 22.55 Film 1983. Barry N orman m-

troduceert nieuwe films. 
23.25 Sportsline. Sportmagazine 

onder leiding van Ralph Del
lor. 

24.05 Weerbericht. 

14.00 - 16.00 Schooltelevisie. 
17 .00 - 18.00 Schooltelevisie. 
18.00 '.:.îk Tak. 

( ADVERTENTIE) 

PLAFOND MAKEll1 
ZIE PAGINA 12 VAN DE TIPGIDS. 

De nieuwe Tipgids van Rigips staat boordevol onmisbare informatie over 
het werken met Rigipsplaten. Voor beginners en voor gevorderden. Met leuke tips, 
duidelijke illustraties en begrijpelijke taal. Maar liefst 24 pagina's lang. 

Of 't nu gaat om een plafond maken, zolder verbouwen, badkamer 
opknappen of tussenwandje zetten, de Tipgids van Rigips geeft de oplossing. Haal 
daarom bij ons de gratis Tipgids.of vraag 'm aan via Rigips Benelux V.o.F., 
antwoordnummer 1, 4100 VP Vianen. 

Beek: Peperkarnp. DSM-straat 5. Heerlen: Franck BV. W1llemstraat 6. Nationale Houthandel. Parallelweg 4 
Maastricht: Bouwva11a. Heerderweg :48 Th,essens BV Demertslraat 135 Meerssen: Garnma. Ch. Eyo.straat Ei 
Roermond: Aldo Ernst Cas1nirstraat 23. Gamma. Dr. Ph1l1pslaan 49. Schinveld: Douven. Pres. Rooseveltstraat 22 
Simpelveld: Rutter & S1rnls. Ple,straat ll. Sittard: Gamma. Dr Nolenslaan 124. 

DOE HET ZELF, DOE HET GOED. MET HET RIGIPS SIIELBOUWSYSTEEM. 

e BERNADETTE 

.... ,, Ik voel me 
helemJ!,al te gek !" .... 

Harrie Cremers 
tel. 045-739273/73927 4 

* Solution
AMSTERDAM - Komende zondag 
manifesteert de groep Solution 
zich voor het laatst. Na vijftien jaar 
sluit Solution haar bestaan af met 
een concert in het Amsterdamse
Paradiso. Aanvang 21.30 uur. In 
april verschijnt nog een live-elpee 
van de formatie, opgenomen tij
dens de laatste reeks van twintig 
concerten begin dit jaar. 

* Country 

Voetbal komende woensdag 

Live op TV: 
Kiev · HSV 

(Van onze RTV-redact1e1 

MAINZ1HEERLEN - Het tweede 
Duitse TV-net ZDF brengt komen
de woensdagnamiddag om 17.0( 
uur een directe reportage van de 
Europacupwedstrijd Dinamo KieY 
tegen HSV. Die ontmoeting vind' 
plaats in Tiflis. Van 22.10 tot 0.2: 
uur vinden uitgebreide samenvat 
tingen plaats van de wedstrijder 
Kaiserslautern • Craiova, Bayerr
München - Aberdeen en Kiev 
HSV. 

GELEEN - Op deze vrijdagavond 
wordt in Het Volkshoes in het Geleen
se Lindenheuvel een country-happe
ning gehouden met De Tallahassee 
Hiccups uit Swalmen en de South 

_______________ ,. County Band uit Geleen. Een door de ._ ______________ _ 
heren Th. Scheeren, G. den Hollan- * Kramer* Interrock

MAASBREE - Paasmaandag 4 april 
is er weer een amateurfestival van de 
grond en wel het lnterrockfestival. Dat 
wordt op initiatief van de stichting ln
terrock gehouden in het Maf-centrum 
van Maasbree. Van de vijf Limburgse 
en Belgische (een) groepen maakt de 
ROZ opnamen voor het jongerenpro
gramma Limburg Airlines. Ook alvast 
even melden dat het amateurfestival 
Stinkpop, aan de vooravond van 
Pinkpop in Geleen, in aantocht is met 
vier Limburgse amateurgroepen. Nog 
even in het verschiet ligt Geulpop op 
23 Juli op de picknickweide van Schin 
op Geul. Alvast enkele data om in de 
agenda te noteren. 

* Gott
AKEN - Karel Gott, de gouden 
stem uit Praag, is volgende week 
donderdagavond de grote ster in 
zaaltheater Geulen in het Akense 
Eilendorf. De bekende ster treedt 
daar op tijdens "Das grosse 
Wunschkonzert" met Gitti und Eri
ca, Marianne und Michael en het al 
eveneens uit Tsjechoslowakije af
komstige orkest Moravanka. Er zijn 
nog kaarten (vanaf DM 25). En dat 
laatste geldt overigens ook voor 
een derde (ingelaste) showavond 
met Peter Alexander en het orkest
van Paul Kuhn in datzelfde theater.
U kunt bellen: 09-49-241-551250. 

18.05 �lei!), klein kleutertje. Caro
hentJe en kapitein Snorre
baard: ,,Bestaan kabouters 
echt". 

·1s.20 Er was een keer.,,De zilveren 
roos". Verhaaltje van Guido 
Staes verteld door Jef Burm. 

18.30 Open School. Loon naar wer
ken: Veiligheid op het werk. 

19.00 Uitzending door derden. Pro
gramma van de Christen-De
mocratische Omroep. 

19.40 Mededelingen en program-
ma-overzicht. 

19.45 Journaal. 
20.10 Weerman. 
20.15 Mini Micro Macro. Spelpro

gramma gepresenteerd door 
Armand Pien. 

20.20 Ten. Amerikaanse speelfilm 
uit 1979 van Blake Edwards 
met Dudley Moore, Bo Derek 
Julie Andrews en anderen'. 

22.20 Première. Jo Röpcke presen
teert nieuwe films. 

23.10 Journaal. Aansluitend: Coda. 

,Rt 2 jL: 

19.00 De P.V.B.A.-Elektron (2). Hu
moristisch-satirisch jongeren-· 
programma met: Villa Relax· 
Frije Radio; Gebaar 36bis· D� 
zonderlinge records van Luk 
Dierckx en Poen beheren 
doen is leren. 

19.40 Mededelingen en program-
ma-overzicht. 

19.45 Journaal. 
20.10 Weerman. 
20.15 De Forsyte Saga. ,,Fleurs por

tret''. Britse serie 
21.05 Leven met de wind. Docu

mentaire over de diersoorten 
uit de woestijnvlakte in Pata
gonië (Zuid-Argentinië) die 
zich hebben aangepast aan 
het ruige en barre klimaat. 

21.30 Zaalhandbal. Rechtstreekse 
reportage van de tweede helft 
van de wedstrijd Zwitserland 
- België voor het werelkam-

der en E. Thissen georganiseerde 
country-avond die bij welslagen een 
paar keer per jaar met wisselende 
groepen en zangers zal worden her
haald. De Tallahassee Hiccups. die 
vanavond in Lindenheuvel optreden, 
waren al een paar maal te horen op 
de radio bij de Tros, Avro, Kro en Roz. 
Voor kaarten kan men vandaag over
dag nog terecht bij accountantskan
toor Scheeren, Rozenlaan 6, Linden
heuvel, tel. 04494 · 48880. 

e KAREL GOTT 

pioenschap (groep B) te Bre
da. 

22.05Kijk mensen. ,,Maya, Fred, 
Rita, Luc en de anderen". Do
cumentaire: Werkloos zijn is 
meer dan alleen maar minder 
inkomsten en meer vrije tijd. 
Het kan ook betekenen: min
der sociale contacten, verlies 
van zelfvertrouwen, verveling 
en moedeloosheid. 

14.00 Schooltelevisie: De dag van
het paard; Seksuele opvoe
ding; Toneel; Signe particu
lier Romain. 

17 .15 Onem-mededelingen. 
17.25 Plein Jeu. Gevarieerd jeugd

programma. 
19.08 Ce Soir. Regionaal nieuws. 
19.25 Flash Minute Papillon. Con

sumententips. 
19.30 Journaal. 
20.00 A Suivre. Informatiemagazi

ne 
21.05 Lady sings the blues. Ameri-

kaanse biografische film 
23.25 Journaal. 

18.05 Les yeux bleus. Serie met Gil
les Laurent, Francoise Christ
ophe, André Falcon en ande
ren. 

19.00 Vendredi Sport. 
19.30 Journaal. 
20.00 Contacts. Verkeerstips. 
20.05 Le Bateau d'Emile. Franse 

komisch-dramatische speel
film (1962) van Denys de la 
Pattelliere naar een verhaal 
van Georges Simenon. 

22.40 Toneelmagazine. 

radio 

Nieuws: elk heel uur. 
7.02 Ontbijtshow.7.02 Echo. 8.06 
Echo. 8.16 Muziek om op te schie
ten, een kwestie van accent. 8.53 
Pastoor A.C. Raadschelders. 9.03 
Adres onbekend. 10.03 Muziek op 
bestelling. 11.03 Ratel. 11.53 Pastoor 
A.C. Raadschelders. 12.03 Nu hoor 
ik het ook. 13.06 Echo. 13.16 Thé 
Complet. 15.03 Omstreeks het vijf
tiende uur. 15.30 Kafka's tekenin
gen.16.02 Op de valreep. 17.53 
Marktberichten i.s.m. KNBTB. 
17.55 Mededelingen. 18.06 Echo. 
18.15 Kruispunt-interview. 18.20 
Punt Uit. 19.30 Man en paard. 20.03 
Country time. 21.02 Nine o'clock 
jazz. 22.02 Goal. 23.02 Met het oog op 
morgen. 0.02 Erik de Zwart. 2.02 
-7 .00 De top honderd aller tijden. 

Nieuws: 7 .00, 8.00, 13.00, 18.00, 22.30 
en 23.55. Tussen 7 .00 en 18.00 uur 
om het uur op de halve uren. 
7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Inter
nieuws. 9.05 Gymnastiek voor de 
vrouw. 9.15 De Werkbank. 9.24 Wa
terstanden. 9.33 En dan nu de toe
komst. 11.00 Grammofoonmuziek. 
11.33 Homonos. 12.00 Regio-lokaal. 
12.26 Mededelingen voor land- en 
tuinbouw. 12.36 Tussen het nieuws. 

BINGELRADE - Aardigheidje van de 
KRO. Die heeft inwoners van Bingel
rade samen met het zaate hermenie
ke O.K., de prins en raad van elf van 
de carnavalsvereniging uitgenodigd 
om op donderdag 10 maart in Hilver
sum de opnamen bij te wonen van de 
Frank Kramershow. Bussen onder
houden een pendeldienst tussen Bin
gelrade en Hilversum. Op zaterdag 2 
april zien we Bingelrade dan terug op 
het KRO-scherm. Dan weten we ook 
of Frank Kramer er een leuke show 
van heeft gemaakt. De Limburgers 
ziJn hem overigens niet helemaal 
vreemd want hij was in januari ook 
spelleider tijdens de finale van het 
gouddelversspel in de Maastrichtse 
Eurohal. 

* Stewart
HEERLEN - Nog even terugkomen
op Rod Stewart die op vrijdag 1 O 
juni in het Feyenoordstadion van 
Rotterdam optreedt met in het 
voorprogramma de groep Nor
maal. Geen angst, dat concert blijft 
doorgaan. Alleen zonder dat hier
voor een bustocht vanuit Limburg 
wordt georagniseerd. Dus ieder
een reist op eigen gelegenheid. De 
kaarten blijven in voorverkoop bij 
alle kantoren van het Limburgs 
Dagblad. De prijzen bedragen 45 
en 37,50 gulden. Er zijn dus geen 
kaarten, zoals eerder gemeld, van 
35 gulden. 

13.10 Meer over minder. 14.33 Ge
zonde voeding.15.03 Radioweek
blad. (15.10 De media deze week, 
18.20 Zendtijd RPF.18.30 Over
heidsvoorlichting.18.40 Luchtruim 
19.00 Zwart staat je goed. Hoorspel 
19.35 Grammofoonmuziek. 20.02 
Provinciale zaken. 21.00 Vrije tijd 
blije tijd.21.40 Musische,creatiev(c 
vorming. 22.10 Stoomwals. 22.4( 
Oost-West - Thuis best. 23.00-23.5E 
Het zout in de pap. 

·1,ersum3
Nieuws: elk heel uur. 
7.02 Ronduit op 3: Joy in the mor
ning. 8.03 Tijdsein. 9.03 De muzikak 
fruitmand. 10.03 Muziek motief 
10.30 Pop non stop. 11.03 Popsjop 
12.03 Erik de Zwart.13.30 Bart var: 
Leeuwen. 15.03 Top 40. 18.0.; 
Avondspits. 19.02 Leo van der Goot. 
21.02 Mono. 22.00 - 24.00 Count
down café. 

1 Hilversum 4
Nieuws: 7.00, 8.00 en 13.00. 
7.02 Ochtendstemming. 9.00 Straus� 
en Co. 9.45 Het Meesterwerk. 10.3( 
Muziek voor miljoenen. 12.00 Een 
uur Hans Mondt.13.05 Veronica 
klassiek. 14.30 - 17.00 Muziek-op
vier: Tussen 17.00 en 20.00 uur Over
name programma's Hilversum 2 
20.00- Compact-Disc-Concert. 22.0C 
Nos-Jazz. 22.30 - 23.00 Nes-Cultuur. 

Nieuwd: 6.00 t/m 8.00 op elk half 
uur 9.00, 10.00, 13.00, 17 .00, 19.00 
22.00, 23.40. 
BRABANT. 5.30 Brabant op vrij
dag. 8.10 Happening. 
ANTWERPEN. 10.03 Platenpoets. 
Lichte muziek. 12.00 Splinter
nieuws. 12.10 Showbizz. Muzikaa: 
kwisprogramma. 
WEST-VLAANDEREN. 14.00 He1 
vertoon. 15.25 Boekenboetiek. 15.3( 
De zonnewijzer. 16.00 Splinter
nieuws. 16.10 Abraham al gezien� 
16.55 Prikbord. Agendanieuws. 
LIMBURG117.05 Made in Germany 
Duitse muziek. Presentatie: Harrie 
Cremers. 18.00 Focus. 18.15 Meer 
Muziek. 18.50 Sport in Limburg. 
19.10 Hit-Riders in the sky. 19.53 
Onderweg. 
OOST-VLAANDEREN. 20.00 On
vergetelijk. Nederlandse levenslied
jes. 20.30 Sportmagazine. 22.10 Mu
sic Motion. 23.30 - 2.00 Twee tot 
Twee. 

12.30 - 13.00 ROZ-Tussen de mid
dag. 18.00 ANP-Nieuws. 18.03 ROZ. 
Actueel. 18.15 - 19.00 Speulentere. 

/IM�•t urg • TL 
Nieuws: 6.00 t/m 7 .30 op elk hal: 
uur, 9.30 t/m 16.30 op elk uur, 18.30. 
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30. 
5.30 Der fröhliche Wecker. 8.30 Mis
ter Morning. 10.30 LuxemburÉ 
496061. 12.00 RTL - 12 Uhr-Mittag
spause. 14.00 Hits bei RTL. 15.0C 
Die blaue Stunde. 16.00 Liebe 1st. 
Helga. 17.00 Take five 19.00 RTL . 
Young. 21.00 Rock around the ra
dio. 22.00 RTL-Party. 23.00 - 1.0C 
Der Tag geht, Björn kommt. 
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	7,6 miljoen bezuiniging op beeldende kunst
	Met het geweer in zijn onmiddellijke nabijheid verorbert een 16-jarige Salvadoriaanse guerrillero zijn middageten in de Salvadoriaanse garnizoensplaats Tegutla. Om de dorstte lessen, is er een flesje limonade. De stad werd deze week door de guerrilla-troepen op het leger veroverd.
	de gouden ganzeveer
	panda en de dolle delver
	Deze vogels zijn het slachtoffer geworden van de toenemende olievervuiling van de Noordzee. Gistermiddag heeft een delegatie van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels een gesprek gevoerd met minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat over de toenemende vogelsterfte langs onze kust als gevolg van de door olie verontreinigde Noordzee. De minister heeft de delegatie toegezegd dat het opsporen van olielozende schepen op zee door Rijkswaterstaat zal worden voortgezet, waarbij ook een nieuw opsporingsvliegtuig zal worden ingezet.
	" Ofschoon het aantal blauwe reigers in ons land bij wijze van spreken met de dag toeneemt en hier en daar al de vorm van een plaag begint aan te nemen – een gevolg van het feit dat het toendertijd steeds zeldzamer wordende dier in 1963 tot beschermde vogel werd verklaard – is de verschijning van de blauwe reiger in Zuid-Limburg nog een zeldzaamheid. Inwoners van Elsloo, Stein en Meers kijken de laatste dagen dan ook vreemd op, wanneer zij een exemplaar van deze sporadisch voorkomende vogel zien rondvliegen. Datzelfde overkomt automobilisten die via de autoweg bij Elsloo naar en van België rijden, want het beest dat hier in de wateren zijn voedsel niet hoeft te delen met zijn soortgenoten, heeft er een gewoonte van gemaakt uit te rusten op de leuning van de Europabrug, kennelijk om zich tegelijk te vermaken met het rusteloze gedoe van de mensen, van wie hij niets te vrezen heeft....




