
OnbaaszuchtigLimburgsDagbladNdag2smeil99o. 72e jaargang nr. 123.

lijigeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 DP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown Losse nummers 1,45

vandaag

" Computer helpt auto
Weg te vinden

pagina 9

" Tegenslag voor
ex:mrjnwerkers

pagina 17

" Pie Medical blijft
zwijgen

paginas 19

Zwart meisje
kaalgeschoren

AVIGN'ON - De politie
in het Zuidfranse Avig-
non is op zoek naar vier
blanke jongens die een
zwart meisje van 16 mo-
lesteerden, haar met de
dood bedreigden en het
hoofd kaal schoren. Het
meisje, afkomstig van
heteiland Martinique in.
het Caribisch gebied,
werd vorige week in
een drukke straat lastig
gevallentoen zij op weg
was om boodschappen
te doen.

„Wij houden niet van
negers, je hoofdhaar
gaater afen als jejever-

zet, doden we je", zou-
den de jongens gezegd
hebben tegen het meis-
je, een aangenomen
kind van een blank
Frans paar.
Het is het laatste inci-
dent in een reeks van
racistische handelingen
in Frankrijk sinds twee
weken geleden een
joodse begraafplaats

geschonden werd in
Carpentras, niet ver van
Avignon. Woensdag
werden negen mensen
gearresteerd in verband
met deze zaak.

Kerkelijke en politieke
voorlieden stellen voor
de incidenten het ex-
treem-rechtse Front
National verantwoorde-

lijk. Zijn leider Jean-
Marie le Pen is woens-
dag tot een symbolische
boete veroordeeld om-
dat hij de gaskamers in
de oorlog een 'detail' in
de geschiedenis had ge-
noemd.

De partij, die volgens
peilingen 15 procent
van de stemmen zou ha-
len als de Fransen nu
naar de stembus moe-
ten, wil dat de immigra-
tie uit Noord-Aitika
wordt stopgezet en dat
in Frankrijk wonende
immigranten het land
uit gestuurd worden.

Litouwen mag binnen twee tot drie jaar onafhankelijk worden

Gebaar Gorbatsjov
|Sp ~^OU - President Gorbatsjov. heeft gisteren in een ge-
-lier met een Litouwse delegatie laten weten dat hij bereid is
llVer,e?übhek; binnen twee tot driejaar onafhankelijkheid te ge-
i Hhg Voorwaarde is echter dat de onafhankelijkheidsverkla-

s van 11 maart wordt herroepen.

Van onze correspondent

tit0
°ncessie van Gorbatsjov is, dat

St>èigtw^n niet, zoals eerder werd
Staa ' "innen het raam van de be-
lijj^L .*■ wetgeving zijn onafhanke-
[ifoceH moet bewerkstelligen. Die
Wir?Ure vel"gt vijfjaarplus een re-
Hent hm' Maar hetLitouwse Parle-laten heeft na dagenlange debatten
ai]rivWe*en dat er geen sPrake kan

11 intrekking van de onafhan-
vaart dsverklaring- Het enige
Vo 0r ?.e regering en volksvertegen-
Schort Smg bereid ziJn' is het °P"

Van Litouwse wetgeving
iyord le maart van kracht is ge-

list j.Jeltsin, de dissidente commu-
Vïja Sle te boek staat als een vijand
hetQö°Xiet-leider Gorbatsjov, heeft
tle g treden van de president tegen
Vgj.. altische republieken scherp
W deeld- Het stopzetten van de

cri olieleveranties naar Litou-

wen, noemde hij een 'economische
oorlog.
Jeltsin is een van de acht kandida-
ten voor het presidentschap van de
republiek Rusland. De verkiezing
van het hoofd van de Russische Fe-
deratie, de belangrijkste republiek
van de Sovjetunie vindt vandaag
plaats, evenals de beslissing over
het uitroepen van de soevereiniteit.
In devisie van Jeltsinzou de Sovjet-
unie een confederatie van zelfstan-
dige republieken moeten zijn.
Sovjet-leider Gorbatsjov waar-
schuwde woensdag persoonlijk te-
gen Jeltsin. „Zijn programma voor
een onafhankelijk Rusland druist in
tegen het Unieverdrag. Sterker nog,
in zijn redevoering voor dit parle-
ment komen de woorden socialis-
tisch en Sovjetunie niet voor. Jelt-
sin deed een poging om Rusland los
te maken van het socialisme", aldus
Gorbatsjov.
Sovjet-premier Nikolaj Ryzjkov
presenteerde gisteren het economi-
sche hervormingsprogramma van
de Sovj et-regering aan de Opperste
Sovjet. Radicale parlementariërs
van de hervormingsgezinde Interre-
gionale Groep hebben het echter
onmiddellijk afgewezen en besloten
een motie van wantrouwen in de
dienen tegen de regering. Zij willen
dat de Opperste Sovjet stemt over
het programma.
De premier zei dat de bevolking
voor 70 procent zal worden gecom-
penseerd voor de enorme prijsver-
hogingen waarin het hervormings-
plan voorziet. Opvallend was dat hij
tijdens zijn toespraak met geen
woord repte over een referendum
over het hervormingsplan, zoals
woensdag was voorgesteld door de
econoom Leonid Abalkin.

hetWeer

FRISSERHoud R

caot.een hoSedrukgebied biJ.
ti^tj an<* stroomt met een'
v 4n noordenwind frisse,
%" t°.rsProng polaire, lucht
"ten»» _~'lmburg. In deze lucht
Velöen naast enkele wolken-en n flinke zonnige perio-
VJloot- Vanochtend ligt de
V^r^tuurrond de 5 graden,
tot Ci ddaS loopt het kwik op
Vee . 'Ca 16 graden. Voor het
°°sten U<le wordt bi3 een naar
lfti,jen draaiende wind een ge-
Ve,> u boffere temperatuur

30 me* meer zon.
tfeffe rt° tuele informatie be-
'tiint nne het weer in Limburg
Vak bellen 06-911223464N>AG:°5-33 onder: 21.42
"VW °P: 05-37 onder: 23.43

°5-31 onder: 21.44a°P: 06.42 onder: 23.43

door frits schils Hongaarse ex-bewindsman kreeg Karlspreis

Genscher: ’Gyula Horn
een grote Europeaan’

AKEN - De voormalige Hongaarse
ministervan buitenlandse zaken dr.
Gyula Hom heeft gisteren de 41ste
Internationale Karel-de-Grote-Prij s
van de stad Aken in ontvangst geno-
men. Hom kreeg de onderscheiding
voor zijn inspanningen ter verwe-
zenlijking van de Europese eenwor-
ding.Het was voor de eerste maal in
de geschiedenis van de 'Karlspreis'
dat een Oosteuropeaan werd onder-
scheiden.

digden woonden de plechtigheid
bij. In zijn laudatio aan het adres
van dr Hom noemde de Westduitse
minister van buitenlandse zaken,
Hans-Dietrich Genscher, de be-
kroonde politicus „een grote Euro-
peaan, die met voorbeeldige moed
het fundament voor de eenwording
van Europa met inbegrip van de
oostelijke landen had gelegd."

De prijs werd aan de ex-bewinds-
man uitgereikt door Oberbürger-
meister dr Jurgen Linden. Dat ge-
beurde in de kroningszaal van het
Akense raadhuis. Elfhonderd geno-

Genscher: „Europa keek ademloos
toe toen vorig jaar plotseling Hon-
gaarse grenssoldaten met beton-
scharen in actie kwamen en de
grensobstakels tussen Oost en West
opruimden. Deze stap die vooruit-
ziende kracht vergde en van grote
moed getuigde, was uitsluitend de
verdienste van Hom."

Naar bekend werd door de verwij-
dering van de grensbarrières aan
tienduizenden Oostduitsers de mo-
gelijkheid geboden naar het Westen
te ontkomen. Hierdoor raakten de
gebeurtenissen in Oost-Europa in
een stroomversnelling.

Foto: CHRISTAHALBESMA0 Oberbürgermeister Jurgen Linden feliciteert Gyula Hom (links) met deKarlspreis

Franse troepen
naar Gabon

LIBREVILLE - Frankrijk heeft gis-
teren, troepen gestuurd naar de
Westafrikaanse staat Gabon, waar al
twee dagen ernstige onlusten
plaatsvinden. In de hoofdstad Li-
brevilleen in Port Gentil, de tweede
stad van het land, zijn openbare ge-
bouwen en winkels in brand gesto-
ken. Tien werknemers van buiten-
landse oliemaatschappijen werden
gisteren gevangen gehouden, maar
aan het eind van de middag onge-
deerd weer vrijgelaten. De demon-
stranten eisen het aftreden van pre-'
sidentOmar Bongo.
De onlusten begonnen naar aanlei-
ding van de mysterieuze dood van
oppositieleider Joseph Rendjambe.
Deze werd dood aangetroffen in een
hotelkamer in Libreville. De oppo-
sitiegelooft dat het om een politieke
moord gaat waartoe president Bon-
go zelf opdracht zou hebben gege-
ven.
Woedende betogers gingen in Li-
breville en Port Gentil de straat op
en plunderden winkels. Ook villa's
van Fransen en andere Europeanen
moesten het ontgelden. De ouders
van Rendjambe ontvoerden woens-
dag in Port Gentil de Franse consul,
JeanDuffau. Zij wilden op deze ma-
nier de Franse regering dwingen
president Bongo te bewegen af te
treden. Gisteren werd hij ongedeerd
vrijgelaten.

Spoed bepleit
bij overleg

ontwapening
GENEVE - De Sovjetunie en de
Bondsrepubliek zijn het erover eens
dat er vaart moet komen in de ge-
sprekken over de verminderingvan
conventionele bewapening. Dit
heeft de Sovjet-minister van buiten-
landse zaken, Edoeard Sjevardnad-
ze, woensdag verklaard na afloop

van een onderhoud met zijn West-
duitse ambtgenoot Hans-Dietrich
Genscher.
Beide ministers vinden dat de CFE-
onderhandelingen in Wenen be-
spoedigd moeten worden. De Ame-
rikaanse president vindt dat ook.
De NAVO-ministers die deze week
twee dagen in Brussel bijeen waren,
lieten daar woensdag een soortge-
lijk geluid horen. Zij richtten de be-
schuldigende vinger naar Moskou
dat de besprekingen zou vertragen,
omdat het niet gerust is op de conse-
quenties van de hereniging van de
beide Duitslanden.

Van Loen
verdringt
Bosman

ZEIST - Niet de internationaal
gelouterde John Bosman, maar
John van Loen gaat met Oranje
naar het WK in Italië. Coach
Leo Beenhakker nam dat ver-
rassende besluit gisteren na af-
loop van de oefencampagne in
Nederland. Beenhakker vindt,
dat de Roda JC'er als produk-
tieve stormram in Italië nuttiger
kan zijn dan de meer ervaren
Bosman. Ook Edward Sturing
is geschrapt uit de selectie, die
thans tot tweeëntwintig spelers
is teruggebracht.

" Ruud Gullit mist nog ritme
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Martens kondigt ook reorganisatie bij justitie aan

Hervorming politie België
BRUSSEL - De Belgische regering
zal op 5 juni concrete plannen in-
dienen voor een grondige hervor-
ming van politie en justitie. Dat
heeft premier Martens woensdag
aangekondigd in het parlement.
Het beleidsplan moet een ant-
woord geven op de forse kritiek die
de zogenaamde Bendecommissie
uit het parlement onlangs heeft ge-
leverd op het functioneren van po-
litie en justitie.

Het rapport van de Bendecommis-
sie, in het leven geroepen naar aan-
leiding van de bloedige en nimmer
opgehelderde strooptochten van
de zogenaamde Bende van Nijvel

in het begin van de jaren tachtig,
laat zich lezen als één lange aan-
klacht tegen het verouderde en in-
tern hopeloos verdeelde justitie-
apparaat.
Tijdens het onderzoek naar de Ben-
demoorden stapelden politie en
justitie fout op fout. De rivaliseren-
de diensten hadden meer oog voor
elkaar dan voor de misdadigers die
zij voor het gerecht moesten bren-
gen, zo blijkt uit het rapport.

Martens zei er woensdag van over-
tuigd te zijn dat de regering het
eens zal worden over de hervor-
mingen. Maar binnen de coalitie

staan met name de Vlaamse socia-
listen en de Franstalige christende-
mocraten lijnrecht tegenover el-
kaar.

Zo heeft minister Louis Tobback
van binnenlandse zaken (SP) al pu-
bliekelijk laten weten dat de
Staatsveiligheid, de Belgische
evenknie van de BVD, wat hem be-
treft net zo goed kan worden opge-
heven. Naar verwachting zal minis-
ter Melchior Wathelet van justitie
(PSC) dit niet over zijn kant laten
gaan.

Spannende uren
Gyula Hórn zei in zijn dankwoord
dat hij nooit in zijn opzet zoü zijn ge-
slaagd, als niet miljoenen Hongaren
hem in die spannende uren terzijde
hadden gestaan. Daarom - vond hij
-kwam de onderscheiding eigenlijk
ook toe aan het Hongaarse volk.

# Zie verder pagina 19

Gratis fiets
van de baas

DEN HAAG - Het Gemeen-
schappelijk Energie Bedrijf
Zuid-Holland West (GEB)1 geeft
al zijn 1200 werknemers een fiets
cadeau. De directie hoopt dat het
personeel nu vaker de auto laat
staan en per fiets naar het werk
gaat. Werknemers die geen be-
langstelling hebben voor de ge-
wone recht-toe-recht-aan fiets
die wordt aangeboden, kunnen
met bijbetaling een racefiets of
een mountainbike krijgen. Hier-
voor sluit het GEB binnenkort
een overeenkomst met een fiet-
senfabrikant. Het GEB-perso-
neel reageerde enthousiast op
het initiatief.

D66 wil opheldering
defecte kernwapens

DEN HAAG -Fractievoorzitter Van
Mierlo van D66 vindt dat minister
Ter Beek van defensie op de kortst
mogelijk termijn opening van zaken
moet geven over de mogelijke geva-
ren die er twee jaar geleden ge-
dreigd zouden hebben door een de-
fect aan kerngranaten die opgesla-
gen liggen op Nederlands grondge-
bied. Ook de Kamerleden Frinking
(CDA) en Van Heemskerck (VVD)
hebben de minister om spoedige in-
formatie verzocht.
Naar aanleiding van berichten in de
Washington Post over de defecte
wapens heeft Van Mierlo woensdag
schriftelijke vragen gesteld aan Ter
Beek. Mocht de zaak zich hebben
afgespeeld zoals geschetst in de
Amerikaanse krant, dan zou het
voor Van Mierlo volstrekt onaan-
vaardbaar zijn als de Nederlandse
minister van defensie daarover niet
was ingelicht.
In dergelijke gevallen waarin een
gevaarlijke situatie dreigt, moet de
minister van defensie zelf in staat

zyn zijn afwegingen te maken over
wat hem te doen staat, meent Van
Mierlo. Uit de eerste reactie van het
ministerie heeft Van Mierlo echter
de indruk overgehouden dat men efdaar absoluut niet van op de hoogte,
is geweest.

Het zou ook nog mogelijkzijn dat dé
defensiestaf wel op de hoogte wa|
van de mankementen en de repara*
ties, maar dat die informatie de m*
nister niet bereikt heeft, aldus Vam
Mierlo, diezelf een jaarministervasdefensie is geweest. Bij het gevaat
dat de granaten opleverden, elk mej
een explosievekracht van een halve
Heroshima-bom, waren de levens
van Nederlandse burgers in het ge»-
ding en daarvan horen de Nederf
landse autoriteiten op de hoogte tf
zijn, aldus Van Mierlo.
Van Mierlo vindt dat nu maar beteir
direct kan worden overgegaan tot
het afschaffen van de nucleaire ar-
tillerie. In NAVO-verband werkt
men ook al in die richting, omdat
deze wapens met een korte dracht
niet meer passen in de veranderde
strategische verhoudingen.

9 Zie ook pagina 5

Kohl bereid tot
compromis over

staatsverdrag
BONN - Bondskanselier Helmut
Kohl is bereid tot een compromis
met de SPD over het Staatsver-
drag. Kohl en SPD-fractieleider
Hans-Jochen Vogel komen dins-
dag bij elkaar om tot een akkoord
te komen.
De SPD-fractie in de Bondsdag
besloot dinsdag de lijn van het
partijbestuur te volgen door het
vorige week vrijdag gesloten
Staatsverdrag met de DDR in de
huidige vorm af te wijzen. De
SPD-fractie in de Bondsraad - de
Westduitse Eerste Kamer - ver-
oordeeldeal eerder diedag dever-
dragstekst.

SPD-fractieleider Vogel bena-
drukte woensdag dat zijn partij
geen tegenstander is van een eco-
nomische, monetaire en sociale
unie met de DDR. De SPD wenst
alleen verbeteringen in de huidige
verdragstekst om zodoende de na-
delige gevolgen voor de Oostduit-
se economie en burgers te beper-
ken.
De CDU beschuldigde de SPD er-
van de Duitse eenwording uit lou-
ter partijpolitieke overwegingen
te vertragen. Volgens de christen-
democraten lopen daardoor de
kosten van de eenwording alleen
maar op.
Tijdens de debatten in de Bonds-
dag zeiden de Groenen dat zij in
geen geval het Staatsverdrag zul-
len onderschrijven. De partij is
van mening dat het verdrag on-
voldoende stil staat bij de mogelij-
ke gevolgen op het gebied van mi-
lieu voor de DDR.
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Hoog niveau
Tot nu toe zijn dergelijke 'krakers'
nog niet in Eindhoven te gast ge-
weest, wat niet onverlet laat dat
Open Air een programma van hoog
niveau biedt. De meeste groepen
die er komen hebben al een naam
gevestigd of kunnen worden be-
schouwd als veelbelovende nieuwe-
lingen.
Eentje daarvan is het Braziliaanze
Sepultura, dat vanavond ook in zal
Unitas in Brunssum zal optreden.
Met hun laatste elpee 'Beneath the
Remains' oogstten ze lovende kri-
tieken, het nieuwe album belooft al-
vast veel goeds.
Sacred Reich uit Arizona komt dit

jaarvoor de tweede keer naar Eind-
hoven. De groep zorgde bij het vori-
ge festival voor een ongekende sen-
satie. Met nummers als 'Death
Squad' en 'Surf Nicaragua' staat het
viertal garant voor goed gecompo-
neerde, keiharde songs met veel
tempo- wisselingen. Zanger/bassist
Phil Rind zorgtvoor de nodigekriti-
sche teksten over de Amerikaanse
buitenlandse politiek. De titel van
de nieuwe elpee 'The American
way' spreekt in dat opzicht voor
zich.
Ook Death Angel mag zich verheu-
gen in een stijgende populariteit, de
groep heeft er een handje van om
hun muziek vol te stoppen met on-
navolgbare ritmes en verschillende
moderne muziekstijlen.

Het festival begint om 13.00 uur op
de voetbalterreinen naast de kunst-
ijsbaan in Eindhoven en eindigt om
22.00 uur. Vanaf het NS-station zul-
len speciale busdiensten rijden. De
entree-prijs bedraagt twee gulden.

Mary Coughlan bezingt
tragiek van het leven

Het is haar al overkomen dat een Engelse
journalisteeen halfuur langpal naast haar
niets vermoedend op haar zat te wachten.
De afgesproken kennismaking bleef uit,
omdat de uitgezonden scribente eenvou-
digweg niet kon geloven dat de vrouw
naast haar Mary Coughlan was.

„Ze had gerekend op een enorm extravert
type dat alleen maar grove vloeken venti-
leert en de ene dubbeleborrel na de ander
achterover slaat. Dat stoere imago is me
wel meer vooruitgesneld, merk ik. Maar er
is ook nog zoiets als de werkelijkheid,"
meldt lerlands nieuwste roek-ster.

De realiteit is dat Mary Coughlan slechts
bij vlagen zingt als een in alcohol gedrenk-
te allesvreetster. Buiten het bereik van de
microfoon lijkt ze toch vooral een alle-
daagse huisvrouw. Terwijl de zorg voor
vier kinderen en een stukgelopen huwe-
lijk toch geen doorsnee-ervaringen zijn.

Dat haar eigen leven na een flink aantal
moeilijke jaren ('lk heb mijn portie pijn
wel gehad') een positieve wending heeft
genomen is deels te danken geweest aan
Erik Visser, de voorman van Flairck. De
(ook) bij haar in Galway woonachtige gita-
rist haalde haar zon zes jaar geleden ach-
ter het aanrecht vandaan en zette haar op
een plaatselijk podium.

Onder supervisie van dezelfde 'goede
huisvriend' maakte Mary Coughlan een
jaar later haar eerste album 'Tired And
Emotional', een akoestisch no budget-
produkt dat dank zij zijn puurheid vele
lerse harten stal. De opvolger 'Under The
Influence' klonk minderfolky. „Maar ach-
teraf beschouwd zijn we bij het arrange-
ren te ver gegaanen is er dus te veel over-
geproduceerd."

Met het onlangs verschenen 'Uncertain
Pleasures' het eerste album dat wereld-

wijd wordt uitgebracht heeft Mary Cough-
lan weer gekozen voor de meer simpele
vorm. Het 'volksmuzikale' aandeel is in-
middels behoorlijk ver teruggedrongen.
Vandaar ook de verwarring rond haar
genre, „'t Is geen folk, geen pop of rock,
evenmin jazz of blues. Wat dan wel? Van
alles wat, denk ik. Ik zit er niet mee, maar
in landen met op de radio een hele sterke
scheiding in stijlen, zoals Amerika, kan
het problematisch zijn."

Daar Billie Holiday haar absolute idool is,
moet ze ook wel sterk door haar zijn beïn-
vloed, vermoedt Mary Coughlan. „Niette-
min zal het iedereen duidelijk zijn, dat ik
niet in de navolgende sfeer bezig wil zijn.
Waarom dan toch die hang naar somber-
heid? Wellicht omdat ik van zinnigheid in
de teksten houd. Opgewekte songs stoe-
len daar maar zelden op," meent ze. „Op
mijn leeftijd en met mijn achtergrond
moet je ook niet meer de vermoorde on-
schuld willen uithangen. Of je dan wel de
tragiek van het leven mag verkondigen als
jezelfredelijk gelukkig bent? Ik vind van
wel. Ik weet toch wat er in de wereld te
koop is, dus ook waarover ik het heb als ik
zing over uitzichtloze situaties. In die zin
is mijn late ontdekking zonder meer een
voordeel."

louis du moulin

Meer dan 22.000fans naar heavy metal-festival

Dynamo Open Air
groter dan ooit

Van onze verslaggever
Hoewel de tweede pinksterdag bij
muziekminnend Limburg traditie-
getrouw in het teken staat van het
Pinkpop festival, zullen ook dit jaar
grote groepen jongeren uit de pro-
vincie naar dekunstijsbaan in Eind-
hoven trekken om aanwezig te kun-
nen zijn bij het alweer vijfde Dyna-
mo Open AirFestival. Daar worden
dit jaar meer dan 20.000 bezoekers
verwacht. De Amerikaanse heavy-
metalgroepen Mordred, Trouble,
Vicious Rumours, Sepultura, Sa-
cred Reich en Death Angel zullen
het publiek negen uur lang de oren
wassen met een uitgebalanceerde
dosis zware muziek.

Het Open Air festival werd in 1986
voor het eerst gehouden ter gele-
genheid van het vijfjarig bestaan
van jongerencentrum Dynamo in
Eindhoven. Maar nu is het zo ver,
dat het festival zelf aanspraak kan
maken op een feestelijke lustrum-
viering. Temeer omdat Open Air is

uitgegroeid tot het op één na groot-
ste hardrockspektakel in Europa:
alleen het jaarlijkse Monsters of
Rock Festival mag op meer bezoe-
kers rekenen. Daar spelen dan ech-
ter ook topbands zoals KISS en Iron
Maiden.

" Sepultura, vanavond te zien in Brunssum en maandag 4 juniop het Dynamo Open Airfestival.

recept
Kaassoep met
sesamcroutons
Benodigdheden voor de soep(4 per-
sonen): 40 g boter, 40 g bloem, 1 1
bouillon, 150 g geraspte belegen
kaas, nootmuskaat of peper. Voor
de sesamcroutons: 4 sneetjes wit-
brood, 50-75 g gesmolten boter en
sesamzaad.
Smelt de boter en voeg de bloem
toe. Roer goed dooreen tot een sa-

menhangend geheel en laat al roe-
rend 1-2 minuten fruiten. Schenk
beetje bij beetje de bouillon erbij en
stop met roeren wanneer een gladde
soep is ontstaan. Laat er daarna al
roerend de kaas in smelten. Breng
op smaak met nootmuskaat of pe-
per.
Maak de sesamcroutons. Snijd de
korsten van de sneetjes witbrood en
verdeel iedere boterham in 4 repen.
Doop elke reep even in de gesmol-

ten boteren leg op eenrooster op de
bakplaat. Bestrooi de repen met se-
samzaad en schuifhet geheel in een
voorverwarmde oven van ca. 200°C.
- stand 4. Bak de croutons in 12-15
minuten krokant. Serveer bij de
kaassoep.
TIP: Deze zelfgemaakte croutons
kunnen uiteraard ook bij een ande-
re soep zowel koud als warm geser-
veerd worden.

hub meijer

pop
eldee-lp

Fleetwood Mac
Behind the mask
(Warner Bros)
T-Bone Burnett zou er een
tweede 'After all those years'
over kunnen schrijven, maar
deze tweede versie over de
carrière van Fleetwood Mac
zou aanzienlijk positiever ge-
toonzet zijn dan de tekst over
de hoofdpersoon in Burnetts
lied. Maar dit terzijde. 'After
all those years', hoe bestaat
het, Fleetwood Mac is weer
eens terug met een heel ac-
ceptabel produkt getiteld Be-
hind The Mask. Heel flauw
hoor, om de sound van Big
Mac te omschrijven als yup-
pierock, terwijl ze net hun
50+kaart hebben gekregen.
Hoewel het zeker geen cd is
die records zal doen sneuve-
len, is het naar Behind The
Mask heel wat aangenamer
luisteren dan naar Tango In
The Night, die vreselijk ma-
chinale elpee uit 1987, die
meer weg had van een com-
puteruitdraai. Op deze schijf
is gelukkig weer mv -z i e k te horen. Veel
ooooohs en aaaaahs en mier-
zoete melodielijnen maar het
ontspannen geneusel van
heksje Stevie Nicks (Affairs
Of The Heart, The Second
Time) vergoedt veel. Het is
niet meer en zeker niet min-
der dan een leuke ceedee met
leuke songs zoals Skies The
Limit en het rockabilly-achti-
geWhen The Sun Goes Down.

The Notting Hillbillies
Missing. ..presumed having a
good time
(Phonogram)

Elke dag opnieuw je geld tel-
len is ook geen aardigheid
meer, moet Mark Knopfler
hebben gedacht, en hij ging
op zoek naar iets origineels
om zijn ouwedag nog wat zin
te geven. Hij bekeek stiekum
de video van de Traveling
Willburys en snuffelde in stof-
fige archieven rond totdat hij
enkele composities uit het
jaar Nul ontdekte waarvan hij
zeker meende dat dieaan her-
waardering toe waren. Om het
geheel een serieuze lading te
geven voegde Knopfler er de
onvermijdelijke gospel aan
toe, vroeg een paar 'alte' ka-
meraden om mee te doen,
noemde het groepje The Not-
ting Hillbillies en ziedaar, de
zoveelste hype was geboren.
Wat wordt de volgende ver-
rassing? Mick Jagger die sa-
men met Paul McCartney,
Vera Lynn en Wally Tax he-
dendaagse versies van
Brahms op de plaat zet? Dit is
dus écht helemaal niks.

peter hamans

agenda
MEI

" 25 Exit in G Landgraaf, Revar

" 25 Effenaar Eindhoven, Zuid-
nederlands Jazzfestival

" 25 Unitas Brunssum, Sepul-
tura en Evil Sinner

" 25 Coconut Sittard, Section
Gaj-bage en Crisis of Socie-
ty

" 25 Feestpaviljoen Schim-
mert, Fietsefreem

" 25 Bosuil Weert, Blues Con-
nection

" 26 JC Sjor Roggel, DAMN

" 26 OOC Venlo, Going Under-
ground CAD project

" 26 De Futu Swalmen, Troc-
kener Kecks

" 27 café Allez Heerlen, Trinity

" 27 Take One Gennep, Boogie
Boy & the Woogies

" 27 Effenaar Eindhoven, Gwar

" 27 Schoolplein Sterre derZee
Maastricht, Fietsefreem

" 28 Rockfabrik Übach-Palen-
berg, The Lemonheads,
The Me-Jane's

" 29 Rockfabrik Übach-Palen-
berg, The Meteors, The
Phantom Rockers

Revar in
Exit in G

De nog jonge Heerlense driemans-
formatie Revar treedt vandaag op in
de podiumruimte Exit in G in Land-
graaf. De band bestaat uit Kees
Pbelstra, Wim Snippe en Wim van
Eyk en speelt alleeneigen nummers
van het typelekkere ongedwongen
rock/wave muziek. Het concert be-
gint rond half tien en de entree be-
draagt een knaak.

pinkp p ’90

Het is bijna zeker dat Candy Dulfer
een van de twee 'mystery guests' is
die samen met Van Morrison optre-
den. In het muziekblad Oor onthul-
de ze dat ze 'waarschijnlijk' met Van
Morrison mocht meespelen. Haar
management wil haar komst naar
Landgraaf nog niet bevestigen,
maar de geruchten worden steeds
sterker.-Wie de tweede mysterieuze
gastvan de eeuwig jonge lerse folk-
god Van the Man is, mag Pinkpop-
baas Jan Smeets nog niet onthullen.
Wel licht hij een tipje van de sluier
op: het is een man en Van Morrison
en zijn gast zijn landgenoten. Het
Pinkpop-festival zal overigens in di-
verse landen op televisie worden
uitgezonden. De Vara heeft de beel-
den van het popfestival al weten te
verkopen aan de Sowjet-Unie, Tsje-
choslowakije, Italië, Spanje, Marok-
ko, Denemarken, Engeland en zeer
waarschijnlijk ook buurland Duits-
land. Vanuit Marokko komt zelfs
nog een verslaggeefster naar het 'la-
waai in Schaesberg' luisteren. Tot

slot nog wat cijfers. In de afgelopen
twintig edities van Pinkpop hebben
in totaal 674.000 betalende bezoe-
kers de kassa's van het Limburgse
popfestival gepasseerd. Voor het
komende festival hebben tot dusver
zon 20.000 mensen een kaartje aan-
geschaft. Dat aantal moet nog ver-
dubbelen wil de organisatie net zo-
veel publiek trekken als vorig jaarß

Bunkerpop
Landgraaf

Het Landgraafse popfestival B"
kerpop wordt dit jaarvoor de tic'
ker gehouden en wel op zondag
augustus. Het vindt plaats op \
plein voor de Oefenbunker in La
graaf. Voor dit festival kunnen P°H
groepen zich nog opgeven tot
juni bij Wiel Gerards en/of de
heerders van de oefenbun '0045-324354) of Fred Stark («"'.
310884). Het festival wordt ge°%
niseerd door de Stichting Kultui"
Produkties Landgraaf.

Sepultura
in Unitas

De Braziliaanse formatie S^pultura treedt vanavond OP "zaal Unitas in Brunssum- H^optreden stond al lang gepland'
maar kan door de afgelasting
van het concert van Death voO"
ge week worden gezien als een
herkansing voor de hard-roc*
liefhebbers in deze regio. Da
concert werd afgelast vanweg
interne problemen bij de ban
en de kaartjes zijn - voorzove
ze nog niet zijn ingeruild voo
harde guldens - in te wisseie»
voor een toegangsbewijs tot Se-
pultura. De Braziliaanse banj>
is een van de populairste har°_
rockbands van dit moment. *
zijn razendsnel populair ëeV/°i'
den met hun laatste elpee t>e'
neath the Remains. Hun mUz-
iek past een beetje in ne
straatje van Slayer. Vorig jaa>
stond Sepultura nog als voor-
programma in zaal Unitas, n
zijn ze hoofdact en wordt ne
voorprogramma verzorgd doo
de Belgische band Evil Sinner-
Het concert begint om 21-u
uur.

Oplossing van gisteren
1. ANtivries; 2. pANtomime; 3. spAN .let; 4. byzAlMtijns; 5. verlANgen; 6, Pr
mANie; 7. stootbANd; 8. cellofaAiM.

puzzel van de dag

Horizontaal
1. soort broodbeleg; 4. vallei; 7. mo-
hammedaans rechter; 8. verfstof;
10. vlaktemaat; 12. uitroep; 13. Neder-
lands schilder; 18. namiddag (afk.);
17. plechtige verklaring; 18. stoomschip
(afk.); 19. specerij; 20. hoewel; 22. om-
slag voor papieren; 23. per adres (afk.);
25. als van de soldaten; 28. open strook
in een bos als afscheiding; 29. opening;
30. land in Azië; 32. ver (Grieks) (voor-
voegsel in samenstellingen); 33. griezelig;
34. boom.

Verticaal: ..M't
1. vrouwenverblijf; 2. levensi"^,
3. muzieknoot; 4. muzieknoot; 5. *LA
kapok; 6. stad in Engeland; 7. botei j
9. treksluiting; 11. schedelboon '^Jterrijk weiland; 15. ingewijde in de'■* A
men v.e. kunst; 20. stad in Italië; 21 ■ jef.spreeknaam v.e. papegaai; 23. Qod?ic#
stig lied; 24. hoofddeel v.e. tonee^jj
26. weg met bomen; 27. stekel"0 6f
dier; 31. 1000 gram (afk.); 32. tegen"
(afk.).
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Publiek wil betere
TV-programma’s

- Het merendeelan de bevolking vindt verbete-në van de huidige televisiepro-
wenselijker dan uitbrei-

de van zendtijd overdag. Dat*8t het ministerie van welzijn,
i^sgezondheid en cultuur
J:"C) op basis van een door het
Zoi!Sterie uitgevoerd onder-

de ondervraagde Nederlan-vers blrjkt 87,5 procent meer te
,°elen voor verbetering van de
Uirjige programma's (die vooral
avonds worden uitgezonden).e meest mensen vinden dat het

anbod op het ogenblik te weinig

variatie biedt. Te veel spelletjes,
quizzen en shows en te weinig
educatieve programma's, actua-
liteiten, documentaires, speel- en
natuurfilms, zo oordeelt het on-
dervraagde publiek.
Behoefte aan uitbreiding van de

zendtijd in de middag hebben de
meeste ondervraagden niet, om-
dat zij zeggen dan toch geen tijd
te hebben om te kijken. En het
zal niet ten goede komen aan de
kwaliteit van de programma's.
Er zijn al zo veel herhalingen,
vinden zij.

Als er toch 's middags uitgezon-
den gaat worden, gaat de voor-
keur van de meeste ondervraag-
den uit naar jeugdprogramma's
(78,8 procent). Ook ziet men dan
graag het journaal (75,6 procent)
en sportprogramma's (57,3 pro-
pent). Er blijkt weinig behoefte
te bestaan aan ontbijttelevisie of
televisie later in de ochtend.
De NOS vindt een score van 12,5
procent van de ondervraagden
die wel naar dagtelevisie ver-
langt helemaal niet slecht, zo zei
een woordvoerder desgevraagd.
Dat zijn bijna anderhalf miljoen
mensen.

Kabinet negeert oproepen werknemers en werkgevers

Geen extra geld
Voor zorgsector

Van onze parlementsredactie

HAAG - Het kabinet trekt geen extra geld uit voor maat-
Sta t om de werkdruk in de zorgsector te verminderen,

Simons (Volksgezondheid) wil binnenkort
fe met werkgevers en vakbonden in de ziekenhuizen, bejaar-. boorden en andere verzorgingsinstellingen overleggen over

atregelen tegen personeelstekorten en werkdruk. Als dat
krerleg tot concrete plannen leidt, kan geld dat voor 1992 en la-

as gereserveerd, eerder worden uitgegeven. Het kabinet is
nsdag akkoord gegaan met deze aanpak.

neëeert daarmee oproepen
W a*bonden en werkgevers in de

C*°r om sne^ meer ë^ld te re-
tefjj ,en voor maatregelen om de
Sal U^ *e verminderen. De Na-
\ f» Ziekenhuisraad NZR had
%\\ muJ°en gevraagd. In ver-
-0tgs CAO-conflicten in dend«e<Ttor zi Jn net hoge werktempo
Ie .aL^hte betaling de belangrijk-woblemen.
st>k e^erlandse Vereniging van
ctje j"uisdirecteurenzei in een re-elot?at de nota van Simons voore^^de CAO-onderhandelingen
°n<i ot laas biedt De ambtenaren-
s^^-FO heeft aangekondigd de

acties in de vorm van zondagsdien-
sten en opnamestops te zullen
voortzetten. Ook deAbvaKabo kon-
digde hardere acties aan.
In de nota die Simons woensdag
naar de Tweede Kamer zond, wijst
de staatssecretaris er op dat de zorg-
sector dit jaar al 122 miljoen extra
kreeg voor maatregelen om de
werkdruk te verlichten. Het groot-
ste deel van dat geld ging naar de
zwakzinnigenzorg, verpleeghuizen
en psychiatrie. De rest van deze ka-
binetsperiode is 1,6 miljard extra
beschikbaar voor de zorgsector,
waarvan een flink deel ook zal gaan
zitten in maatregelen om de werk-
druk te ledigen, aldus Simons.
Volgens de bewindsman zijn de
problemen bovendien in de ver-
schillende sectoren niet even groot.
„We moeten oppassen voor inciden-
ten-politiek of confectie-oplossin-
gen".

Gomplottegen
Rushdie: vijf

arrestaties
FAr k

~De Britse Politie heeft
K ena,?ieren aangehouden in Lon-
Nj." ?carborough in verband met
h< digRngen tegen Salman Rush-
r^ii ritse schrijvervan het boek
f%et

c Verses. In eenreactie op het
|eh te",effende bericht in het Britse

,blad Daily Mail bevestigde
'etlftiot uYard dat 'een aantal perso-
en *=t banden in het Midden-Oos-

tf gearresteerd. De politie
dusver geweigerd nadere

f°W ngen te doen-
*me de Daily Mail £aat het on"
'Mrijfe^ °m een directeur van een'^ii'Vu hoofdredacteur van een
'uj'l het Midden-Oosten en twee
Sten "" Meer dan 30 ' Politie-
JsKfjn ln burger, zouden bij de ar-
Va* «jn betrokken.
S si\Rushdie leeft ondergedo-
Söw hij in februari 1989 terNde] erd veroordeeld door de in-
rWah oVerleden Iraanse leider
Vlj " Chomeini wegens zijn

Experimenten
De bewindsman trekt extra geld uit
voor regionale experimenten die
een betere aansluiting van de ver-
schillende opleidingen realiseren.
Meer deeltijdbanen en kinderop-
vang moeten het voor vrouwen aan-
trekkelijker maken om weer te gaan
werken. De zorginstellingen moe-
ten bij de gemeenten aankloppen
voor het realiseren van crèches. Si-
mons verwacht ook het nodige van
'functie-deling' en scholing van per-
soneel, waarbij mensen met een
lage opleiding in dienst worden ge-
nomen.
Verder wil Simons dat langdurig
werklozen verplicht kunnen wor-
den om werk in de zorgsector te ac-
cepteren. „De samenleving onder-
steunt werklozen financieel. Dat
schépt een morele verplichting om
aan de gang te gaan", aldus de
staatssecretaris woensdagavond.

VS verlengen
handelsstatus

met China
WASHINGTON - De Verenigde
Staten hebben besloten de status
van meest begunstigde handels-
partner voor China met een jaar te
verlengen, zo heeft president Bush
gisteren bekendgemaakt. Dat bete-
kent dat vrijwel alle Chinese pro-
dukten weer een jaar lang vrijwel
zonder invoerrechten in de VS kun-
nen worden geïmporteerd.
De handelsstatus van China wordt
ieder jaar beoordeeld en dat krijgt
normaal gesproken weinig aan-
dacht. Ditmaal was dat anders in
verband met het bloedige neerslaan
van de demonstraties op het Plein
van de Hemelse Vrede in Peking
bijna een jaar geleden. De VS heb-
ben daarop afdoende geantwoord
met sancties, aldus Bush.
Bush verklaarde dat zijn besluit
geen gunst of concessie aan China
is. Als de status zou worden opgehe-
ven zou dat slecht zijn voor de Chi-
nese bevolking. Voor het Ameri-
kaanse bedrijfsleven zou dat ook
negatieve gevolgen hebben, omdat
China bij intrekking van de status
op zijn beurt handelsbeperkingen
jegens de VS zou instellen, aldus
Push.

Veronica in
de aanval

BAARN - De Veronica Omroep Or-
ganisatie heeft woensdag tijdens
een hoorzitting in Baarn de aanval
geopend tegen het Commissariaat
voor de Media. Namens Veronica
verweerde advocaat Van Rossum
zich tegen de beschuldigingen van
het Commissariaat als zou de Hil-
versumse omroep op ontoelaatbare
wijze hebben meegewerkt aan de
totstandkoming van de commercië-
le zenderRTL Veronique. Dit zou in
strijd zijn met deMediawet.
Volgens Van Rossum is er geen
grondwettelijke basis voor de be-
schuldigingen. Directeur Rob Out
heeft volgens mr Van Rossum tien
miljoen gulden van het bestuur van
Veronica ter beschikking gekregen,
de winst van de vereniging, die hij
in de visie van de raadsman zelfs in
de open haard had mogen gooienals
de vereniging dat zou goedkeuren.

binnen/buitenland

Vorig kabinet kende
problemen bij fiscus

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG -Oud-minister Ruding
(Financiën) heeft tijdens de kabi-
netsformatie, informateur Lubbers
schriftelijk om extra geld voor de
belastingdienst gevraagd. Deze fi-
nanciële claim is niet 'vertaald' in
het regeerakkoord van het huidige
kabinet. Staatssecretaris Van
Amelsvoort (Financiën, belasting-
zaken) werd pas in april op de hoog-
te gesteld van het schrijven.

In zijn brief vroeg Ruding om extra
geld voor de automatisering bij de
belastingdienst (blijvend 162 mil-
joenper jaarerbij) en om meer mid-
delen voor de huisvesting.Afhanke-
lijkvan de gekozen variant zou voor
de huisvesting blijvend 100 tot 120
miljoen gulden per jaar extra op ta-
fel moeten komen.
De door Ruding genoemde bedra-
gen stonden ook in het introduktie-
dossier dat Van Amelsvoort bij zijn
aantreden in november 1989 op zijn
bureau vond. De kersverse be-
windsman las dit dossierechter niet
volledig. Hij zag de cijfers over het
hoofd. Bovendien veronderstelde
Van Amelsyoort dat hij aparte dos-

sierszoukrijgen op de punten waar-
op direct aktie van hem werd ver-
langd. Van de belastingdienst ont-
ving hij een zodanig bericht niet.
De gang van zaken werd woensdag
duidelijk in een beraad tussen Van
Amelsvoort en deKamercommissie
voor Financiën over de problemen
bij de dienst. Onlangs werden die
bekend toen interne notities van de
dienst, gedateerd 27 februari, uitlek-
ten.

Daaruit bleek dat er bij automatise-
ring, huisvestingen personeel grote
knelpunten waren. Vooral bij het
uitblijven van het geld voor automa-
tisering zouden de belastinginkom-
sten van het rijk wel eens met een
miljard gulden kunnen gaan terug-
vallen.
Ten aanzien van de notities stelde
Van Amelsvoort dat die 'onvoldra-
gen' waren. Volgens de bewinds-
man waren ze afkomstig uit 'een
laag ambtelijk niveau' en waren ze
bedoeld voor overleg tussen de be-
lastingdienst en de dienst finan-
cieel-economische zaken op Finan-
ciën. „Het waren nog geen feiten,
maar ramingen."

Metropassagier
neergestoken

ROTTERDAM - Een 30-jarige man
is gisteravond in de metro in Rotter-
dam in de buik gestoken nadat hij
een medepassagier had gevraagd
niet te roken. Deze ongeveer 25-jari-
ge man accepteerde diebemoeienis
niet en stak aan het eind van de
woordenwisseling de niet-roker
neer. De dader stapte vervolgens
uit. Van hem ontbreekt elk spoor.
Het slachtoffer werd overgebracht
naar het Zuiderziekenhuis, waar
operatief ingrijpen noodzakelijk
bleek. In de Rotterdamse metro is
het verboden te roken.

Arafat wil VN-leger
in bezette gebieden

TUNIS/GENÈVE/WASHINGTON
- Op de naar Genève verplaatste
vergadering van de VN-Veiligheids-
raad gaat PLO-leider Yasser Arafat
vandaag vragen om VN-troepen in
de door Israël bezette gebieden.
Deze 'blauwhelmen' zouden de Pa-
lestijnen moeten beschermen.

Er is voor gekozen in Genève te ver-
gaderen om problemen te voorko-
men rond de verlening van een vi-
sum aan Arafat door de Verenigde
Staten. Het isvoor de derdekeer dat
de Veiligheidsraad buiten het VN-
hoofdkwartier in New Vork verga-
dert.
De spoedbijeenkomst vindt plaats
op verzoek van de PLO en een aan-
tal Arabische landen die het zondag
door een Israëliër aangerichte
bloedbad onder Palestijnen en de
daarop volgende onderdrukking

van Palestijnse protesten door het
Israëlische leger veroordelen.
De Verenigde Staten zijn niet tegen
een VN-missie naar de Gazastrook
en de westelijke oever van de Jor-
daan, maar ze verzetten zich tegen
het permanent stationeren van
waarnemers in de bezette gebieden.
Israël verwerpt dit ook.
De Tweede Kamerleden Melkert
(PvdA) en Gualthérie van Weezel
(CDA) sluiten nietuit datNederland
deel zal uitmakenvan een eventuele

VN-missie. De Belgische minister
van buitenlandse' zaken Eyskens
verklaarde woensdag dat hij de EG-
partners gaat polsen over het sturen
van een vredesmacht onder de vlag
van de Verenigde Naties.
De Europese Commissie heeft in-
middels besloten 1,2 miljard gulden
uit te trekken voor noodhulp aan de
slachtoffers van het geweld, dat gis-
teren voortduurde.
Tijdens een nachtelijke razzia door
het Israëlische leger in het dorpje

Kibya op de Westelijke Jordaanoe-
ver werd een Palestijns kind dood-
geschoten. In het Palestijnse deel
van Jeruzalem overleed een 47-jari-
ge Palestijnse man aan het inade-
men van een overdosis traangas, af-
geschoten door de Israëlische
grenspolitie.
De Grieks-Melkitische aartsbis-
schop Hilarion Capucci, die in 1974
tot twaalf jaar gevangenschap werd
veroordeeld wegens wapensmokkel
voor de Palestijnse guerrilla-organi-
satie El Fatah, is in hongerstaking
gegaan uit protesttegen het geweld-
dadig optreden van Israël. Hetzelf-
de deed dinsdagavond de vertegen-
woordiger van de Palestijnse Be-
vrijdings Organisatie in Nederland,
AfïfSafieh.

9 Zie ook pagina 5

"De rellen in de door Israël bezette gebieden gingen gisteren onverminderd voort. Palestijnen raakten op diverse plaatsen
slaags met Israëlische troepen.

Voorjaarsnota: financiële meevallers voor kabinet

Problemen onderwijs en
WIR blijven onopgelost
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Het kabinet
heeft besloten de financiële
problemen bij Onderwijs (1,1
miljard gulden) en de WIR
(voorlopig bepaald op 875 mil-
joen guldden) vooralsnog on-
opgelost te laten. De ministers
deden dit bij de afronding van
de bespreking van de Voor-
jaarsnota, een stuk waarin mi-
nister Kok (Financiën) aan-
geeft hoe het gaat met de lo-
pende begroting 1990. De nota
wordt eind volgende week for-
meel openbaar.

Het kabinet besloot de tegenvallers
bij Onderwijs en WIR te laten voort-
bestaan nu het financieringstekort
dit jaar op 5 procent uitkomt. Dat is
0,25 procent (circa 1 miljard gulden)
lager danverwacht. De drukvan be-
lastingen en premies (de collectieve
lasten) komt ook onder het gestelde
plafond van 53,6 procent uit: 53,2

procent. Beide ontwikkelingen ge-
ven financiële ruimte om Onderwijs
en WIR vooralsnog niet aan te pak-
ken.
Ten aanzien van de financiële pro-
blemen bij het ministerie van on-
derwijs kwam het kabinet overeen
dat minister Ritzen volgende
maand een pakket maatregelen op
tafel moet leggen om dit probleem
büjvend op te lossen. Gezien de fi-
nanciële marges dit er dit jaar in
gunstige zin zijn, is de intentie om
Ritzen ook financieel tegemoet te
komen.

Drie wetten
Over de tegenvaller bij deWIR (die
eind dit jaar pas precies duidelijk
wordt) nam het kabinet een aantal
besluiten. Er zullen drie wetten
worden gemaakt om dit probleem
aan te pakken. Ten eerste een wet
waardoor bedrijven 40 procent ven-
nootschapsbelasting gaan betalen
over winsten tot 750.000 gulden (nu
tot 250.000 gulden winst). Ten twee-
de wordt een wet gemaakt, waar-
door de aftrekbaarheid van kosten

die ondernemersmaken voor diners
e.d., teruggaat van 75 naar 50 pro-
cent. En ten derde komt er een wet
waardoor de staat de WIR niet meer
ineens, maar over drie gelijke delen
in drie jaar hoeft uit te betalen.
De drie wetten moeten op 1 januari
1991 ingaan. Ze leveren circa 600
miljoen gulden per jaar op. De wet-
ten zullen net zo lang van kracht
blijven totdat een WIR-tegenvaller
van ettelijke miljarden guldens
(1990 en latere jaren) is gecompen-
seerd.

Onbekend
Hoe groot die WIR-tegenvaller
exact is, is nog steeds onbekend.
Minister Kok schat dieop minimaal
2,9 miljard gulden, minister An-
driessen (Economische Zaken) op
1,6 miljard gulden. Besluiten zijn
hierover niet genomen.
Meevallers zijn er bij de uitgaven
voor de sociale zekerheid en de uit-
gaven van de departementen. Daar-
naast komt de economische groei
iets hoger uit dan de verwachte 4
procent.

punt
Uit

" Naar VS
De Verenigde Staten zetten de
deur weer open voor het opne-
men van joodse immigranten
uit de Sovjetunie. De Sovjet-jo-
den, voor wie het onder het be-
wind van Sovjet-leider Michail
Gorbatsjov veel makkelijker is
geworden hun land te verlaten,
reizen naar Israël omdat de
Verenigde Staten, waar zij het
liefst naartoe zouden willen,
het aantal immigranten vorig
jaar drastisch beperkten.

" Misdadigers
Federale onderzoekers in
Australië hebben genoeg be-
wijzen verzameld om twaalf
mensen die na de Tweede We-
reldoorlog naar dat land zijn
uitgeweken, te vervolgen we-
gens oorlogsmisdaden.

" Ingesloten
Een leider van het Eritrese
Volksbevrijdingsfront EPLF
heeft gisteren gezegd dat onge-
veer 100.000 in Eritrea ingeslo-
ten soldaten van het Ethiopi-
sche regeringsleger alleen nog
de keus hebben tussen de hon-
gerdood of overgave. De Ethio-
pische soldaten zitten volgens
de EPLF-leider vast in de pro-
vinciehoofdstad Asmara en in
Keren, achter een 200 kilometer
lang front. Het vliegveld van
Asmara is hun enig overgeble-
ven verbinding met de buiten-
wereld, zei Omar, en hetverzet
is van plan het vliegveld te ver-
nietigen.

" Opgehangen
Acht personen, afkomstig uit
Hongkong, zullen volgende
week woensdag in Maleisië
voor drugsovertredingen wor-
den opgehangen. De acht, die
in mei 1985 tot de galg werden
veroordeeld, zullen in twee ver-
schillende gevangenissen wor-
den opgehangen. Zij werden in
1982 op het internationale
vliegveld op het Maleisische
eiland Penang aangehouden
met in totaal 12,7 kilogram her-
oïne op zak.

" Kinderopvang
De Stichting van de Arbeid
acht een hervatting van het
overleg met het kabinet over
het beleid rond de kinderop-
vang alleen dan zinvol als het
kabinet concrete voorstellen
doet voor de (mede)fïnancie-
ring van regelingen voor kin-
deropvangvoorzieningen in het
particuliere bedrijfsleven. Dit
schrijft de stichting woensdag
in een brief aan premier Lub-
bers. De stichting reageert
daarmee op een eerdere oproep
van de premier aan werkgevers
en werknemers het op 13 maart
vastgelopen overleg tussen de
sociale partners en minister
D'Ancona (WVC) over de kin-
deropvang zo snel mogelijk
weer te hervatten.

" CAO
Voor 71 procent van het aantal
CAO-werknemers in de markt-
sector is inmiddels een ak-
koord gesloten. Op jaarbasis
bedraagt de gemiddelde loon-
stijging 3,02 procent. Dit staat
in het nieuwste overzicht van
de Dienst Collectieve Arbeids-
voorwaarden.

" Minderheden
Het kabinet moet in de toe-
komst over de hoofdüjnen van
het minderhedenbeleid ver-
plicht advies vragen aan LAO,
de Landelijke Advies- en Over-
legstructuur Minderhedenbe-
leid. In de LAO zijn vertegen-
woordigd Surinamers, Antillia-
nen en Arubanen, Molukkers,
Turken, Marokkanen en Tune-
siërs, Zuid-Europeanen, vluch-
telingen, woonwagenbewoners
en zigeuners.

" Herkozen
De Noordkoreaanse machtheb-
ber Kim II Sung is door de Op-
perste Volksvergadering her-
kozen als president. Politieke
waarnemers dachten aanvan-
kelijk dat de 78-jarigeKim, die
Noord-Korea al 42 jaar met
strenge hand regeert, plaats
wilde maken voor zijn zoon
Kim Jong 11.

" Overleden
De Britse majoor Pat Reid, die
wereldbekend werd dank zij
zijn boek 'The Colditz Story'
(handelend over een miracu-
leuze ontsnapping in de Twee-
de Wereldoorlog uit een zwaar-
bewaakt Duits fort), is op 79-ja-
rige leeftijd overleden.

" Opgelost
De Rotterdamse politie heeft
de afgelopen twee weken vier
mensen, twee mannen en twee
vrouwen, aangehouden die er-
van worden verdacht op 21 sep-
tember 1982 de toen 37-jarigeL.
Bhageloe in haar woning om
het leven te hebben gebracht of
daaraan medeplichtig te zijn.
Drie van de vier arrestanten
zijn familie van het slachtoffer,

m(ADVF,RTENTIE)

nbyhuió van Stelden
Sittard

UrnK dswe9Ske 17, 04490-26851-v^^chterstr. 45-47, 04490-15218

do?root assortiment baby- en
WanSro«lkamers, kinderwagens,

nae|wagens. buggy's, boxen,
stoelen, autostoelen,

en sitters
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Ook voor komplete
slaapkamers

(donderdagavond koopavond
tot 21.00 uur.

hydfo-zfecr
waterbedden

Rijksweg Zuid 78, Geleen
Tel. 04490-54310 |

Vrijdag 25 mei 1990 "3

beters AV Wf Y\ J\>T,n AV WLXWW^tmmmmm^X
Bootste f IWff-WPlff
ct"itctle l -I^^^^^^^BJBBSl 1
?n Grote keuze in jfHXQ29X,n°£eter\ 9 IBM IIEmr! m merkmonturen van Mr 4_WSf!f!tjytMW!ÏÏM

top- y .\\_____ABN-bank ontwerpers^* ÉÉMÜMHH

Hmburgs dagblad



De volgende
bedrijven zijn
betrokken
geweest bij
de
verbouwing
van de

ruitershop

WUMEM tS^*fJ<» \sihpelvilp\ \o9a°?jLs . \
ROLLUIKEN ZONWERING \ t^tSSo^O
Kantoor-Showroom \ —'Beitel 110a\
(04514238 48of 44 21 29 V — mm

Curfs
Interieurbouw b. v.

Het gehele interieur werd door ons
uitgevoerd.

Wij wensen
dhr. en mevr. Simons

veel sukses.
CURFS INTERIEURBOUW B.V.

Weesterveld 67, Meerssen
S 043-640064

R^Tx^vT HUB MGJCRS Designs
V K—tÊr-)**—** ontwerP" odviesburovoorfX !^]f\| X : architetatontóchc vormgeving

iSo/fi^lx'i rter^eenweg34
±-±±--44-^-1 6ZZ7m Maastricht tel. 043-61X)17

Opening!!
Ruiterboutique „de Hoefslag"

É
Vrijdag 25 Mei
Opent Ruiterboutique de Hoefslag
gelegen aan de Kompveldstraat 22
te Veldwezelt- Lanaken ( B. )
zijn deuren voor iedere ruiter en
paardeliefhebber.

Eindelijk een gezellig en uniek
centraal gelegen trefpunt,
waar je kunt kiezen uit de laatste
nieuwe modetrends voor de ruiter
en onder begeleiding van een deskundig
advies, „ werkelijk,, alle benodig-
heden voor het paard van A tot Z
kunt kopen.

IJ\MI \ / beleefd uitnodigend,

r\ j\ \\ Irene en Peter Simons

}-( \\Z> Kompveldstraat 22, 3768 Veldwezelt- Lanaken
dj pT ÜB. I) tel: 09. 32. 11713451.

Vrijdag 25 Mei

Ik A
Het schilderwerk werd verzorgd door ||Sr^B^ J» DuVCkGTS

|M WÊT _l IwEgEM Electr°-installatiebednjf
I mm 1rmW. .mtm. 1 mr mm^ mm mmm Sparrenhoven 9_ JA_\m^IfQWT 6225 HC Maastricht"/^^^riVVirl V 7043-620142

l^schildersbecirijf/ l^L^u
installateur

Langstraat 10,
6333 ce schimmert Tei. 04404-1641 Voor al uw electrische installaties

Vakmans parketvloeren m. " «. t~ t_Tuintechnisch

éoAiïïLx"AU Hoveniersbedrijf

Tevens restauratie en
aanhelingen van Haar 28, Meerssen

RUTTENSINGEL 152, MAASTRICHT. TEL. 043-43.09.81 VOOT aanleg tülD Öfl OBÜerhOüd

Steun de nationale A VO-collecte: 21 t/m 27 mei rWW/THT!
L^sST .m - mhA''&/?' \ J^r^ /&m\ Gehandicapt? ledereenkan het overkomen.

Jr aii»^R>. AVO helpt daadwerkelijk; bij werk, scholing, ptz" ~JMg
7Lf^"^!^." 7 \ .^.^^CT^f recreatie. Steun ons werk. Geef ook nu.

JPt* m AV0,te1.(033)75.33.44 INTEGRATIE
HL '^JpiH Beschermvrouwe H.M. deKoningin GEHANDIKAPTEN

'Wie geeft denkt aan een ander' EfftS-ffiS

Il Wilt U eens exclusief écht Indonesisch eten il
Natuurlijk: Restaurant Sumatra if

j| Arnoldenstraat 29, Stem (Lb.) [f
f_^ |Wfjfc Jl
fi llïiilUfinlß^ïlfffI,rt,!lT-"T"IrlUUUMlinnitl«i.Hl ook op deze Pa«ir ( Jl, Echt Indonesisch eten moet U geproefd hebben

I 1

fl K^&s«EHhIHHc 4v- -^^Rfl

ft? HF^Jr *;'iw\;

WSÊAmg!uMgiMr„m ïÊÊ^ WLW ifiF' * « "«^«■NEj 7fl£&&fflSß BÜSf HSKT JhF |& JaJßftsi&wl
IW^IH HUP? M81... -JüjL gr IJylpf *-su i
HH Hk Hn

MHH Bp^

H Geniet van de opwindendste voet- H| '
avonden tot een waar genoegen.

Bekleed mot ij/eiMerke /-an i t i »itj Ba-kleed mei hersterke »
dmion-vciours „r mc. Onafhankelijk van de rug kunt Ude lJni|lM .«|llun>- „r me.
kwaliieitsmeubelleder. uitklapbare VOetensteun verstellen. kwali.eit». meuheliedarY.

/ / ®Lazybc)\L~
%iK e meest bezeten * Vr^f\\L3LLdL_^TEF* relaxfeuteuil aller tijden. \\f\ HJ d15Jaatgaranlie op hei verslelbare mechaniek J 1 \—M V . I

6000 m2woonideeën op niveau !

|W|EGRQIVIA
hhHHhhh hbhh ILüË'^ia? P^^n^nL^^^ l^L

Jl
UITSLAG A-trekking 1eklasse 87e loterij
fajfi^ji Een servicevooronze _b—a^_^a»_>_^_i^_i^^^^^^_ni^^_B^a^^''^

Neae ana ekanten DM 500.000,- op lotnr. 682385 _^l/sf lïf Neemvoormeer informatie of ' /.MrilTfll toezending «an de volledige PM 25.000.-op lotnummers215566 291349 30062/1 —'552$
trekkingslüst kontakt op met: DM 10000,-op lotnummers 113003 156935 352330 366569 555585 540873 581115 761058 84442jLs^... ~ ~, DM 5.000,-oplotnummerseindlgendopo7Bll 79228 -^AfdelingKlantenservice dm I.ooo,.oplotnummerSelndlgendopsol3 ~ZZ^

C^^UlM^^l D°M 500,-op lotnummerseindigend op 749 -<jjj9Wnillll^LCl% DM 288,-op lotnummers eindigend op 07 52 (onder voorgg!V

=~-~" suddeutsche KlassenlotterS

UI Vanaf 25 mei

eikers verbouwings-
CTKCTb OPRUIMING
herenmode . , Q tof 500/ o

Raadhuisstraat 11 KORTING
Geleen, tel. 04490-42091.
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H Pastoe Ll6O wandmeubel wit g Lande +H. de Jong eethoek g M Vibieffe 2 1/2-zits bank stof ivoor IËI Molteni woonwand 108 k
! jH^^^"=^^^^""i"ii

M van ’ 8.095 voor ’ 6.550,- EJ van ’ 7.335,- voor ’ 4.495,- ES ö van ’ 4.390,- voor ’ 3.500,- Iftf van ’ 6.264,-voor ’ 4.995,- Vp^HMMHB^MMtf|
DeSede 2 + 3-zits leder select KJ Pastoe Amsterdammer Jade l|l Leolux "Tunica" 4-zits |g| B+S lederen fauteuil zwart CJ Castelijn hoekkombinatie «L^H I I —"" 1 —| ?J\van ’ 14.580 voor ’ 10.995,- I van ’ 2.168,-voor/1.750,- M van ’ 6.550,-voor ’ 4.995,- I van ’ 2.352,-voor/1.695,- van ’ 12.630,-voor ’ 7.495,- f^ijCJ_L^IJLJU\ DeSede fauteuil DS 50 neckleder Leolux fauteuil "Lounge" I Leolux "Tunica" 3-zits P| Metaform marmeren tafel met 5 stoelen fl Leolux "Milos" 2 1/2zits bank in stof ■ =(■]^=^l"LJUH van ’ 5.530,-voor ’ 2.995,- ö van ’ 1.620,- voor ’ 995,- ■ van ’ 4.175,-voor ’ 2.995,-H "Cirkel" van ’ 4.555,-voor ’ 3.695,- 3 van ’ 4.265,-voor ’ 1.995,- IBBHBLande design 4 eetkamerstoelen Et] Montis "Giovanni" 21/2 zits stof kjl Leolux "Tunica" fauteuil pï Gelderland chaise longue J Casas fauteuil J^jJ^fll^^HHHHH.^,

van ’ 3.440,-voor ’ 2.250,- ra van ’ 3.985,- voor ’ 2.995,- I|l van ’ 2.750,-voor ’ 1.995,- tfl van ’ 2.140,-voor ’ 1.695,- 3 van ’ 2.695,-voor ’ 995,- C^Uïjj: ïIMLEÏ^'^El Molteni dressoir 108 Ek Pastoe eetkamertafel Q Gelderland hoekkombinatie fei Ligne Roset fauteuil "Karma" «j Lesser fauteuil lavender leder '" "" " —r^^^|rt| van ’ 2.631,-voor ’ 1.995,- ö van ’ 2.830,-voor ’ 1.795,- I van ’ 7.430,-voor ’ 4.995,-Ijl van ’ 2.165,-voor/1.695,- jfl van ’ 3.498,-voor ’ 2.495,- /^rw^c^^^jQ/r

|H Leolux hoekkombinatie "Pinaco" Massive kast "Tilt" I Lande + Metaform komplete eethoek Ea Leolux eethoek Trias met 4 Sagastoelen 3 Pastoe wandmeubel hoogglans "L 160" wmmÊÊmmmmÊm^mmmmm^
van ’ 12.410,- voor ’ 9.995,- PI van ’ 4.995,- voor ’ 3.995,- M van ’ 3.975,. voor ’ 2.575,- M van ’ 6.675,- voor ’ 3.995,- M van ’ 10.083,- voor ’ 7.550,- 161aT^14 Gelderland hoekkombinatie "1110" Ej Castelijn eethoek met 6 stoelen S Giacomelli wandmeubel hoogglans wit H Leolux "Mellow Mink" leder Topaz Maandag gesloten.I?j van ’ 6.890,- voor ’ 5.495,- El van ’ 5.658,- voor ’ 3.995,- ||| van ’ 7.279,- voor ’ 4.995,- R] van flO 485- voor ’ 7.995,- El Geopend: dU'mvr. 9.00-18.00 uur.

3 £r| F^ ' PJ ' ' f^l za. 9.30 - 17.00 uur, do. koopavond^^-^
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Zwemverbod
dreigt in

Zuid-Spanje
Van onze correspondent

- Het zeewater aan de
v UI(lspaanse Costa del Sol dreigt zo
Ij.fVuild te raken, dat er waarschijn-een zwemverbod uitgevaardigd
jorrit. De gezondheidsdienst van

1, Spanase provincie Andalusië
e" bekendgemaakt, dat deze zo-
ef Waarschijnlijk 33 stranden tot

ton j
en gebied verklaard zullen

beh Tot de getroffen gebiedennoren bekende toeristenoorden
Torremolinos, Fuengirola, Al-

j^iaen Malaga.
nemen regelmatig

(jj^monsters. Daaruit is gebleken
«het zeewater aan de zuidkust

rk vervuild is tengevolge van lo-
st,/ 611 door plaatselijke indu-
ceert.

’Registratiezigeuners
onnodig

’PM HAAG^^êregSraüêdöc^dl
D lle van zigeuners is onnodig.
(jü'schrijft minister Hirsch Ballin
°ntt 'n een toenchting op het
v 0 WerP-besluit politieregisters, dat
fe,, r advies naar naarburgemees-
| " openbaar ministerie en politie

\rh°esluit behelst een verdere uit-
tip1në van deregels die zijn opge-
Öst *n e nieuwe Wet politiere-

t.ers en geeft onder meereen uit-
vatl nde opsomming van de kring
tj 0 .Personen aan wie en voor welk
tyQ , Persoonsgegevens kunnen
«ok verstrekt. Het besluit geeft
rjer een omschrijving van wat on-
sta atltecedenten moet worden ver-

tw °elangenvereniging van zigeu-
V6rf ROM deed vorige week een
L?oek aan de procureur-generaal
t^ 'Je Hoge Raad om vervolging in
(treilen tegen de ministers Dales
binnenlandse Zaken) en Hirsch
re „- (Justitie). De voortdurende
t)ol!t tratie van zigeuners door de
de e. ondanks toezeggingen van
QaJ^nister van binnenlandsezaken
voi er een eind aan te maken, was
t)6

§ens de belangenvereniging te
Schouwen als een ambtsmisdrijf.

Stress door
elektronica

JONDEN - De aanwezigheid
p elektronische apparaten
fs wekkers, radio's en televi-
'etoestellen in slaapkamers is

Volgens Britse on-
e,erz°ekers kan de moderne
tün a stress veroorzakenJoens de slaap. Steeds meer. e/lsen zouden lijden aan deze
«t» e' bekend als 'elektronica-stress,
Jjj" e lopen allemaal tegenwoor-
j^ het risico te verdrinken in
.! elektro-magnetische soep
n^We zelf hebben bereid," zei
"«derzoeker Rodney Girdlesto-
'e van het Instituut voor Mag-
,M che Tnerapie te Londen.
di(V de lamPcn> wekkerra-
is h' el^ktrische dekensen tv's
het s^aaPkamer na de keuken
tr , fneest geavanceerde ver-es in huis geworden."
\j oral kinderen zouden door, overdaad aan elektronica in

5 kamers slaapstoornissen
iQ^gen. Die uiten zich in ruste-sheid, nachtmerries, slaap-
na e*en en e weigering om
s aar bed te gaan. Ook -volwas-
Won d*e vermoeid wakker
kv n' knorrig of met pijnen

aan het syndroom lei-

ble Gh-dlestone is het pro-
rje ejTl zeer verraderlijk, omdat. siachtoffers zich er niet van
Va^uSt z«n- Dr- Richard Dixey
k^ het St Bartholomew's Zie-
bev sm de Britse hoofdstad
Seh Stigde dat elektromagneti-
Sp«i Velden biologische gevol-sen kunnen hebben.

Versnelling
Zalm kwam met zijnvoorstel in een
verhandeling over een in zijn ogen
optredende versnelling van de loon-
stijgingen, nu en in de toekomst.
Door dit proces zal niet alleen de
koppeling diehet kabinet wil hante-
ren, steeds duurder worden, ook zal
de groei van het aantal banen ver-
tragen. Zalm sloot overigens niet
helemaal uit dat het bij de loonstij-
gingen om een tijdelijk verschijnsel
gaat. Hij opperde zijn plan toch om
in ieder geval voorbereid te zijn als
het proces mocht mislopen.
Zalm hekelde in zijn rede overigens
enkele mythen en paradoxen in de
economische politiek. Het beleid
gericht op het elimineren van over-
heidskredieten, de verkoop van
staatsaandelen en het omzetten van

Tegen splitsing
De CPB-topman keerde zich tegen
een splitsing van de rijksbegroting
in twee delen waarbij een apart deel
ontstaat voor investeringen en
bouwprogramma's. Bewindslieden
zullen dan op omvangrijke schaal
grote projecten gaan starten, waar-
bij de kosten naar de toekomst wor-
den verschoven.
Zalm keerde zich ook tegen de ver-
onderstelling dat de ruimte binnen
een cao voor verbetering van ar-
beidsvoorwaarden gelijk is aan de
som van de stijging van arbeidspro-
duktiviteit en de inflatie. Die bere-
kening kan niet gehanteerd worden,
omdat er ook rekening gehouden
mofet worden met incidentele loon-
stijgingen, aldus Zalm. Bovendien
zal er, als uit wordt gegaan van de
stijging van de arbeidsproduktivi-
teit, gekeken moeten worden naar
de prijzen in de bedrijfstak en niet
naar de algemene inflatie. Ook is er
op alle punten sprake van een veel
te grote onzekerheid.

Stijging
De CPB-topman stelde voor ompensioenfondsen in tijden van eco-
nomische hoogconjuctuur hoge
premies te laten vragen. Als het eco-nomisch slecht gaat, kunnen de pre-
mies dan dalen. Dat ondersteunthet
koopkrachtbeleid van het kabinet,
kostenmatiging en kostenbewust-

zijn bij de cao-onderhandelingen,
aldus Zalm.
Hij prikte ook een mythe door. De
collectieve uitgaven zijn onder de
eerste twee kabinetten-Lubbers

niet gedaald, maar met twee pro-
cent per jaar gestegen. Dit in tegen-
stelling tot het algemene beeld. De
plannen van het huidige kabinet
wijken daar niet veel van af.

binnen/buitenland

Wanhoopsdaad
uit protest

SEOEL - Een Zuidkoreaan heeft
woensdag onder het uitroepen van
anti-Japanse leuzen geprobeerd
voor de Japanse ambassade in de
Zuidkoreaanse hoofdstad Seoel
zelfmoord te plegen.
De man uitte vlakbij de poort van de
Japanse ambassade luidkeels bele-
digingen aan het adres van de Ja-
panse keizer Akihito en de Japanse
regering, waarna hij een lang mes
tevoorschijn haalde enzichzelf in de
buik stak. Politieagenten die de am-
bassade bewaakten haastten zich
naar de man en pakten het mes af.
De man, van middelbare leeftijd,
werd vervolgens naar het zieken-
huis gebracht.
Zowel in Japan als in Korea wordt
rituele zelfmoord - harakiri- gezien
als een vorm van protest. Al meer
dan een week demonstreren meest
oudere Zuidkoreanen voor de Ja-
panse ambassade. Ze eisen dat kei-
zer Akihito openlijk zijn excuses
aanbiedt voor de koloniale heer-
schappij van Japan over Korea. De
keizer zou dat moeten doen tijdens
het bezoek van de Zuidkoreaanse
president Roh Tae-woo aan Japan
dat gisteren is begonnen en vier da-
gen duurt.

iZwaar gewond ligt deZuidkoreaan na zijn wanhoopsdaad op het trottoir voor de ambassade.
>e toestand van de man is kritiek.

Directeur CPB hekelt mythen en paradoxen in economische politiek

’Ingreeploonvorming

kan nu mogelijk zijn’
Van onze parlementsredactie

AMSTERDAM - Minister De Vries (Sociale Zaken) moet door
werkgevers en vakbonden afgesloten cao's niet langer meer
automatisch algemeen verbindend verklaren. Op basis van de
huidige wet kan de minister dat weigeren, indien er bepalin-
gen in de cao staan die hij in strijd acht met het algemeen be-
lang. Als het kabinet bepaalde loonstijgingen bovenmatig of
onverantwoord vindt, kan dit een aanleiding zijn daartoe over
te gaan.

Dit heeft drs. G. Zalm, directeurvan
het Centraal Planbureau (CPB, de
rekenmeesters van het kabinet)
woensdag gezegd bij de aanvaar-
ding van zijn benoeming tot buiten-
gewoon hoogleraar in de economi-
sche politiek aan de VU te Amster-
dam. Hij sneed de loonvorming aan
onder het hoofdstuk „taboes in de
economische politiek."
Volgens Zalm zou een mededeling
van De Vries dat hij een cao waarin
sprake is van een bovenmatige
loonstijging niet algemeen bindend
zal verklaren, heilzaam werken op
de loononderhandelingen in de be-
drijven. Werkgevers worden zonder
de algemene verbindendverklaring
van de cao bedreigd met ledenver-
lies. Niet aangesloten zijn biedt im-
mers de kans voordeliger arbeids-
voorwaarden te bieden. Vakbonden
zullen ook streven naar goedkeu-
ring van de cao door de minister,
omdat men anders geen greep meer
heeft op de loononderhandelingen
in kleinere bedrijven.

overheidsinvesteringen in huur-
budgetten wees Zalm fel af. Dit leidt
in eerste instantiewel tot budgettai-
re voordelen, maar op langere ter-
mijn kost het geld.Er treden verlie-
zen op van rente, aflossing en divi-
dend terwijl te betalen huur op den
duur meer kost dan een oorsponke-
lijke investering.

Bemoedigend
De veiligheidssituatie in
Europa is na de revolutio-
naire omwentelingen binnen
het Oostblok aanzienlijk ge-
wijzigd en dit is voor de
NAVO aanleiding haar stra-
tegie aan die veranderende
omstandigheden aan te
passen. lets concreter: aan-
gezien het Warschaupact
geen (acute) bedreiging

meer vormt voor het Westen - een verrassingsaanval uit het Oos-
ten is al helemaal ondenkbaar geworden- is de Noordatlantische
Verdragsorganisatie afgestapt van haar langdurig beproefde
theorie van de afschrikking.
Nu bovendien de Duitse hereniging voor de deur staat, heeft ook
de strategie van de voorwaartse verdediging - het 'opvangen'van
devijand, nog vóórdat hij goed en wel tot het grondgebied van de
tegenstander is doorgedrongen - geen enkele betekenis meer.
Eveneens is in de alliantie afgesproken dat er in de toekomst aan-
merkelijk minder manoeuvres zullen plaatsvinden en dat ook an-
derszins op de defensie-uitgaven zal worden bezuinigd.

Bemoedigende geluiden uit Brussel dus. Er is sprake van voortge-
zette ontspanning. Toch is voorzichtigheid geboden. De NAVO
heeft er geen enkel belang bij haar positie onnodig te verzwakken.
Hierbij is zeker van belang in herinnering te houden dat terwijl de
Oosteuropese 'bondgenoten' van Moskou op de aftocht van alle
Russische troepen (in feite bezetters) uit hun iand hebben aange-
drongen, geen enkele NAVO-lidstaat een soortgelijk geluid ten
aanzien van op zijn grondgebied gestationeerde bondgenoot-
schappelijke eenheden heeft laten horen.

De Sovjetunie mag dan wel door ernstige politieke en economi-
sche problemen worden geteisterd, dit alles neemt niet weg datzij
- ondanks inkrimpingen - blijft beschikken over een zeer in-
drukwekkende krijgsmacht, waarbinnen voortdurend modernise-
ringen aan de orde zijn. In omvang nemen de strijdkrachten af,
maar in kwaliteit groeien zij. Het is deze realiteit waarmee de
NAVO terdege rekening dient te houden.
De aftakeling van het communisme in Oost-Europa heeft reeds
een vacuüm doen ontstaan, dat het Westen met een eigen toe-
komstperspectief kan, en zelfs moet, invullen. Uitgangspunt blijft
echter onder alle omstandigheden dat welke leiding in de Sovjet-
unie ook aan de macht is en wat haar bedoelingen ook zijn, het
Westen behoefte blijft hebben aan een geloofwaardige verdedi-
ging in de geest van Atlantische solidariteit. F.S.

Ook in Nederlandse depots opgeslagen

Defecte kerngranaten;
gevaar voor explosie
Van deredactie buitenland

WASHINGTON/HEERLEN - Ame-
rikaanse deskundigen repareren op
het ogenblik kernartilleriegranaten
van het type W-79, die in de VS,
West-Duitsland,ltalië en Nederland
zijn opgeslagen en waaraan begin
1988 een defect werd ontdekt. Dit
defect was volgens hoge Ameri-
kaanse functionarissen en experts
van dusdanige aard dat de granaten
per ongeluk zouden hebben kunnen
exploderen. De Washington Post
heeft dit gemeld. Volgens het blad
wordt ook de veiligheid van twee
kernraketsystemen onderzocht.

Voor de granaten in West-Duits-
land, Italië en Nederland werd op-
dracht gegeven de kernkoppen niet
te verplaatsen. Reparatieteams gin-
gen in allerijl munitiedepots af om
de in totaal enige honderden grana-
ten onklaar te maken om te voorko-
men dat zij per ongeluk zouden
kunnen exploderen, aldus de func-
tionarissen en deskundigen.

Een woordvoerder van het ministe-
rie van defensie in Den Haag wilde
niets kwijt over het aantal nucleaire
granaten dat in ons land opgeslagen
is en waar dat het geval is. Overi-
gens liggen in de Amerikaanse ma-
teriaaldepots te , Brunssum en
Eygelshoven geen granaten van
voornoemd type. Beide zogeheten
MOB-complexen herbergen enkel
rollend materieel en zijn - volgens
een woordvoerder - ook helemaal
niet geschikt het opslaan van grana-
tpn.

De kernartilleriegranaten van het
type W-79 worden op het ogenblik
zo gewijzigd dat zij pas kunnen ont-
ploffen, nadat zij zijn afgeschoten
op het slagveld. Welke wijzigingen
precies aangebracht worden, wilde
een woordvoerder van het ministe-
rie van defensie in Washington niet
zeggen. Voorzover bekend is er nog
nooit een kernkop per ongeluk ont-
ploft.

Pers kritischer dan overheid
HET Israëlische ministerie van

buitenlandse zaken, nog altijd
ten prooi aan het misverstand
dat een roestige propaganda-
machine en niet een verkeerd
beleid het land een slechtepers
bezorgt, is onmiddellijk na de
terreuraanslag van afgelopen
zondag begonnen met een uit-
gebreide mediacampagne.
Minister Arens vertelde een
dag na het incident op de Israë-
lische televisie welk antwoord
hij heeft bedacht op de kritiek
in Israël en in het buitenland
(lees: Amerika). „Diegenen in
de VS dienieteen voorwendsel
zoeken om Israël aan te vallen,
begrijpen heel goedwat de ach-
tergrond is van deze verschrik-
kelijke misdaad," zei Arens.
„Juist in deVS gebeurt het heel
vaak dat een gek de straat op-
gaat en mensen doodschiet. Zij
begrijpen dat er geen verband
bestaat tussen de regering en
deze daad, Zij weten dat de
misdadiger is opgepakt, dat hij
terecht zal staan en dat hij zal
worden gestraft."

MOET nu het vredesproces niet
worden versterkt en is het lang-
zamerhand geen tijd dat Israëï
weer eenregering krijgt, was de
slotvraag in het interview.
Arens: „Ik ga ervan uit dat
iedereen die op een evenwichti-
ge manier kan nadenken over
wat er is gebeurd, weet en be-
grijpt dat er geen enkel ver-
band bestaattussen de regering
van Israël, haar activiteit en
haar politiek, en deze misdadi-
ge actie van een krankzinnige.
Dit had ook kunnen gebeuren
onder andere omstandigheden,
een andere politiek en een an-
dere Israëlische regering."

HET was duidelijk dat Arens on-
middellijk wilde inspringen op
de kritiek van de laatste weken
dat deregering van Likoed-lei-

der Shamir zich steeds meer
identificeert met rechts-radica-
le groepen. De flirt van leiden-
de figuren in deLikoed met ex-
tremistische kolonisten, de fi-
nanciële steun van de overheid
voor een omstreden nederzet-
ting in een Grieks-orthodox
gasthuis in de christelijke wijk
van oud-Jeruzalem, om nog
maar niet te spreken van de
dood van het vredesproces,
hebben gezorgd voor een sfeer
van spanning en confrontatie.

DE MET de linkse kiboetsbewe-
ging verbonden Al Hamishmar
meent dat de overheid niet in
staat is de bevolking te be-
schermen, „omdat ze wordt ge-
leid door de onjuiste opvatting
dat het conflict kan worden op-
gelost met geweld."De huidige
regering, schrijft een commen-
tator, is verantwoordelijk „voor
het verlenen van legitimiteit
a.an nationalistische en racisti-
sche ideeën en voor de poging
rechts-extremisten binnen te
halen in het volgende kabinet."

„De Arabische woordvoerders
in Israël en de gebieden doen er
goed aan dit in gedachten te
houden, als ze vragen om een
internationaal onderzoek naar
de moorden in Rishon Leziop
of de VN verzoeken Arabieren
tegen Israël in bescherming te
nemen."

HET dagblad van de Nationaal
Religieuze Partij, Hatzofeh,
schrijft het te betreuren dat de
Arbeiderspartij „heeft gepro-
beerd de moorden in verband
te brengen met wat het be-
schouwt als een onderbreking
van het vredesproces, daarmee
insinuerend dat daardoor on-
schuldig bloed is verspild. Niet
alleen bestaat er geen verband,
maar iedereen die dat toch pro-
beert te leggen gooitolie op het
vuur."
Het meest uitgesproken is de
doorgaans nogal sensationele
Hadashot. De hoofdredactione-
le commentator meent dat Is-
raël „eenkrankzinnige moorde-
naar" nodig heeft, „als Levinger
op de schouders naar de gevan-
genis wordt gedragen voor een
vakantie wegens onzorgvuldig
gebruik van vuurwapens en als
de schending van graven niet
als storend wordt ervaren, zo-
dra blijkt dat de dader een jood
is."
En: „Onze gek kan rustig drie
magazijnen leeg schieten, want
als een Israëli zoiets doet is hij
altijd 'in de war. Een krankzin-
nige Palestijn daarentegen is
altijd „de-bus-nummer-405-ter-
rorist.".
Hadashot besluit met de waar-
schuwing: „We moeten einde-
lijk de koers van ons politieke
denken wijzigen en niet langer
treuzelen. De tijd raakt op. Nu
al kun je op een heldere dag
vanuit Rishon Lezion Beiroet
zien liggen."

ad bloemendaai

nieuws analyse.
Gratie
IN DIE sfeer zijn de bewoners

van de bezette gebieden niet
zonder meer bereid de dood
van zeven Palestijnen door
moordenaarshand te beschou-
wen als een tragisch ongeluk.
De meeste Israëlische kranten
trouwens evenmin. Zo schrijft
het sociaal-democratische dag-
blad Davar moeilijk te kunnen
aannemen dat de moordenaar
een gezonde geest he.eft."

„Maar het feit dat hij zijn fru-
straties en gekte botvierde op
Arabieren moet ons allemaal
tot nadenken stemmen. De
moordenaar stal het geweer,
maar zijn verlangens werden
hem ingegeven door zijn omge-
ving en door de overheid. Hij
weet dat de premier, de minis-
ter van justitie en de voorzitter
van het parlement ooit hun
stem gaven aan een pardon
voor de moordenaars van de
'joodse ondergrondse' en dat de
president een hele serie gratie-
verleningen tekende, en daar-
mee straf kwijtschold of ver-
zachtte."

OOK DE visie van de onafhanke-
lijkekwaliteitskrant Ha'aretz is
minder simpel dan die van de
overheid. „In de woordenschat
van de moderne psychiatrie zal
best een Latijns of Grieks
woord bestaan voor deze daad:
maar in gewone mensentaal is
een man die met zorg zijn
slachtoffers uitkiest, en het
tijdstip en de omstandigheden
waarin hij de moorden begaat,
niet gek."

JEDIOT ACHRONOT, Israëls- meest gelezen dagblad, steunt
daarentegen de visie van de re-
gering Shamir en plaatst die in
een internationale context: „In
het verleden waren we slacht-
offers van het moorddadige
vuur uit het wapen van Arabi-
sche gekken, zoals de Arabi-
sche legionair die op archeolo-
gen in Ramat Rachel schoot en
de Egyptische politieman die
toeristen in de Sinaï ondervuur
nam, om nog maar te zwijgen
over de terreurorganisaties die
joods bloed vergoten zonder
zich genoodzaakt te voelen met
het alibi van een geestesziekte
te komen."

"De Filippijnse politiekolonel Reynaldo Dino is woensdag
in Manila omgekomen bij een aanslag die vermoedelijk
is gepleegd door de communistische stadsguerrilla. Bij de
aanslag verloren ook de dochter van Dino en drie lijf-
wachten het leven. Dino, ex-stafchef van de politie in de
Filippijnse hoofdstad, werd 's morgens door zes aanval-
lers beschoten op een drukke doorgaande weg. De auto
van dekolonel botste tegen een bus, waarop de terroristen
in het wilde weg doorvuurden. Negen mensen raakten ge-
wond.

(ADVERTENTIE)
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Mannen Kiezen De 1 e Etage
Clarks Tschoenen, met sophisticated modetinten

geen andere schoen te ver- zijn er nu voor mannen die
warren doordeeigenzinnige van klasse houden,
stijl. De zorgvuldig uitge- Vanafmaat 38 t/m 48.
zochte leersoorten, de pi^H MMmM WMM

daar winkel je voor je plezier!

Voor Schimmert vragen wij

bezorgers m/v
voor werkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Melden LD Heerlen, Geerstraat 5, tel. 045-717719
tussen 8.30 en 17.00 uur.
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KUNST-, ANTIEK- EN INBOEDELVEILING
op 28, 29 en 30 mei 1990 te Maastricht.

Veilingbedrijf Lamber c.v. zal openbaar verkopen enkele complete antieke inboedels
afkomstig uit nalatenschappen en particulier bezit, in opdracht van notaris mr. C.H.M.
Schenk te Maastricht en notariskantoor Bakkers en Veldman te Venlo, alsmede twee
inboedels wegens onbetaalde opslag.
De veiling zal worden gehouden t.o.v. de weledelgestrenge heer mr. M.P.P.F.
Grouters, notaris te Maastricht.

Openbaar verkocht worden:
antieke, zeer exclusieve meubels, klokken, schilderijen,

juwelen, tapijten, zilverwerk, porselein, aardewerk, munten,
tin, bronzen luchters, wapens, classic car.

Meubels:
18e-eeuws Holl. kabinet, Credence kast, Louis XVI rolbureau, wapenvitrine, Louis XV st.
dressoir, Holl. boekenkast, biedermeier stoelen, Duitse tafel, Louis XVI vitrine, Spaansbureau, Luiks salonameublement, bied. bonheur, slaapkamer (2x), chiffonnière, Mechels
buffet en eethoek, Louis XV st. bankstel, Mech. haltafel, Eng. vitrinekast, Eng. gate-leg
tafeltje, lessenaar, Louis XV st. breistoel, voltaires, Limb. linnenkast, dekenkist, Henri II
kast, empire stoelen, pied, boerentafel. portmanteau, spiegels, commodes, eethoeken,kasten etc.

Klokken:
18e-eeuws Boulle klok Ferner a Paris ca. 1740, 19e-eeuwse pendule Sevres ca. 1820,19e-eeuwse Baccarat pendule ca. 1850, Luikse meidenklok, comtoise (bloemslinger), ant.
kolompendule, Friese stoelkloek, ant. 3-dlg. klokkenstel, ant. régulateurs, ant. pubklok, ant.
tafelklok, appelklokje, bimbammer etc.

Schilderijen:
K. Maks, R v. Hunen, B. Heckers, Walter Panch, Körver, Voorjans, Souren, C.H.
Dankmeyer, C. Mosae, A. Vecht, W. de Zwart, J. Gadiot, JA. v. Schooien, J, Bosboom,
Ludwig Moller etc.

Juwelen:
18-kt goud. Omega dameshorloge, 14-kt Prisma herenhorloge, 18-kt g.gouden collier met
18 saff. en 78 brilj., 18-ktg.gouden armband met 185brilj., 18-kt g.gouden horloge met 44

bnlj., 18-kt g.goud. solitair met 11 brilj., 18-ktgoud. antieke broche met 32 diam., 14-kt
goud. choker met 16 diam. en 2 parels, 18-kt witgoud. ring met 25 saff. en 12 brilj., zilv.
vestzakhorloge etc ringen, chokers, colliers, oorknoppen bezet met edelstenen etc.

Tapijten:
Nam, Kaschmir zijden, Ylbars, Kaukasian, Nepal, Kirman, Bidjar, Agra Keshan, Mir, Herati,
Djosan, Birdjan, Mesched, Beloutsch, Bochara, Heralchi, Mouth, Tabriz etc.

Zilverwerk en tin:
zilv. 6 st. kop-en-schotels, zilv. schaal, zilv. 4-dlg. kapset, zilv. fruitschaal, zilv.
loep-briefopener, zilv. bonbonschaaltjes, inktpot met zilv. deksel, postzegeldoosje met zilv
klep. tinnen bord Henri IV, tinnen schaal ca. 1850. tinnen blaker, tinnen Jugendstil schaalmet deksel, set tinnen lepels, tinnen boulloir op comfort etc.

Porselein en aardewerk:
Delfts potje met zilv. deksel. Delfts kaststel Regout (2x), ant. Frans porseleinen beeldje,
Delftse vazen, ant. Holl. borden ca. 1795, Delts wandbord, Gouda plateel vazen, Imari
borden, plateel bord, Regout vlaschotel ca 1875, ant. kruiken, sakevaasje, lampetstel
5-dlg., Soe. Ceramique waterreservoir, Bavaria servies, ant. tegeltjes, Delftse oorkan,
Villeroy & Boch servies etc.

Bronzen luchters:
ant. bronzen 25-lichts Louis XVI 5-armige pegelkroon, ant. bronzen 12-lichts
petroleum;kaarsenkroon met kap, ant. bronzen 8-lichts Holl. balkroon, 12-lichts Holl. kroon
6-lichts Venetiaanse luster, 6-lichts pegelkroon, tafelolielamp etc.

Wapens:
gotisch salutkanon ca. 1480, gotisch salutkanon ca. 1490, kanonsloop ca. 1560, dijkkanon
ca. 1740, dijkkanon ca. 1740, Mexicaans zwaard in leren foudraal ca. 1830.

Classic car:
Renault Rambler, bouwjaar 1967, bordeauxrood, automaat, 6-cil. benzine, compleet metkenteken, ongerestaureerd, in perfecte staat.

Kleingoed en varia:
ant Holl. arreslee ca 1830, ant. ampullen op schaaltje, ant. voermansbankje, bronzenJugendstil plaquette, haardplaat ca. 1673, ant. inktstel, strijkijzerkachelt|e, Japanse koper,
bord, accordeon, apothekersbalans in kastje, ant. boulloir, ant. wieg, ant. gobelin, houten
eg, collectie munten koninkrijk Nederland, Suhl bromfiets '59 (2x), Hercules bromfiets
59, Sun electric autoafstelapparatuur, ktv-afst.bed., ant. kandelaars, ant. cachepot, ant.speculaasplanken, ant. wijwatervat, spinnewiel, paardehaam, ant. spiegels', ant.

koffiemolen, racefiets, ant. balansweegschaal, ant. nachtkastjes, moderne eethoek, ant.
steelpannen, kristallen glasservies, oude boeken etc.

en alles wat verder ter tafel komt.

Kijkdagen:
zaterdag 26 mei 1990 van 10.00 tot 17.00 uur
zondag 27 mei 1990 van 10.00 tot 17.00 uur

Veiling:
maandag 28 mei 1990, aanvang 1900 uur
dinsdag 29 mei 1990, aanvang 19.00 uur

woensdag 30 mei 1990, aanvang 19.00 uur

De kijkdagen en de veiling worden gehouden in ons veilinggebouw,
Ambyerstraat-Noord 174 te Maastricht-Amby (wijk 25).

Gevraagd voor inbreng in komende veilingen: inboedels,
bedrijfsinventarissen, antiek, collecties etc.

Veilingbedrijf om^&A4t&€fl roerende goederencv
postbus 4155, 6202 PB Maastricht, tel. 043-620649. wn

Openingstijden: maandag 13.00 -18.00 uur
meubelen omvan te houden dinsda9 Vm vriida9 9-30 '1800 uur WEERT- Hoogveldstraat 16,

zaterdag 10.00-17.00uur nabij ringbaan Noord/Boshoven
J^ donderdag koopavond tot 21.00 uur Telefoon 04950-34819
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Naast nattewinters bereidtVolkswagen
zich nu ookvoorop drogezomers.

Dat Volkswagens bij uitstek bestand zijn te- 30 juni verkocht wordt van een origineel Volks- met sportief pakket of een Jetta Elan.
gen winterse omstandigheden wist u natuurlijk wagen zonnedak* Gratis en voor niets. En zelfs de toch al zo ruim van extra's voor-
al. En ook al worden ze steeds natter, het In combinatie met het prijsvoordeel dat val ziene Polo Fox, de riante Jetta Pacific en de
deertons niet. Maar met het natter worden van krijgt bij de vele actiemodellen die nu bij de bijzondere GolfMadison krijgen met een zonne-
dewinters, worden dezomers steeds droger. En Volkswagendealer staan, is dat natuurlijk heel dak een nog exclusiever karakter,
dat vraagt om maatregelen. mooi meegenomen. Dus als u nog deze zomer plezier wilt heb-

Dus wat gaan we doen? We voorzien elke Want 'n zonnedak misstaat nooit. Of u nou ben van zon zonnedak zit er maar één ding op'

nieuwe Polo, Golf of Jetta die tussen 17 mei en een felgekleurde Polo Jeton neemt, een Golf breng snel 'n bezoek aan de Volkswagendealer-

Volkswagen Zomeractie.Van 17mei*4 30 juni1990. (föhVolkswageaWieanders?
VaA-v^ met katalysator

*)0f de helft van de waarde van hetzonnedak (f250,- inclusief BTW) in contanten. N.B. de zonnedak-actie geldt alleen voor particulieren. Polo v.a. f 19.395.-.
Golfva. f24.800.-. Jetta CL Elan v.a. f25.600,-. Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen inclusief BTW exclusiefafleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. ■■ -—^

BEEK: AlltO Veneken B.V. Tel. 04490-72882 BUNDE: Automobiel- en Garagebedr.il NÏC. Ni jstenB.V Tel.: 043-641644. HEERLEN: Garage Vfencken B.V Tel: 045-412641 HOENSBROEK: AutO TdSCO B.V Tel 045 'MAASTRICHT: BVAulomobielbedri|f Vdn Straten en Zn. Tel 043-434500 MECHELEN: AutO Caubo B.V.TeI: 04455-1592.
MEERSSEN: Autobedn,. Ploemen-ScHols B.V. Tel 043- 644888 SITTARD: AutO Vfencken B.V. Tel 04490 15777 VALKENBURG: AutO Caubo Valkenburg B.V. Tel 04406 15041

Vrijdag 25 mei 1990 "6Limburgs Dagblad



Nadat Renault overheidssteun moet terugbetalen

Researchfonds van
Volvo Car in gevaar

Van onze redactie economie
HEERLEN - De kans is groot
dat Volvo Car BV in Helmond
enkele honderden miljoenen
guldens moet terugbetalen
aan de Nederlandse staat. De
Europese Commissie besloot

deze week dat het Franse con-
cern Renault ruim twee mil-
jard gulden overheidssteun
moet terugstorten in de Franse
schatkist. De directeur van
Volvo Car, A. Deleye, zei on-
langs te verwachten dat, als

Renault moet terugbetalen,
Volvo om politieke redenen
tot hetzelfde gedwongen zal
worden.

Het verlieslijdende Renault ont-
ving een aantal jaren geledenruim
vier miljard staatssteun. Nu het
weer beter gaat met het bedrijf
moet de helft worden terugbetaald.
De EG vat de subsidie namelijk op
als concurrentievervalsend en dus
verboden.

Gezond
Volvo verkeert in een soortgelijke
situatie. Het bedrijf ontving eind
jaren zeventig van de staat en Vol-
vo Zweden voor enkele honderden
miljoenen aan steun.
Die zou worden terugbetaald als
Volvo weer gezond was. Nu dat
punt bereikt is - een winst in 1989
van f55 miljoen - geeft het bedrijf
de in het verleden ontvangen mil-
joenensteunniet terug.
Het geld wordt in een research-
fonds gestopt, waarmee de ontwik-
keling van de opvolger van de 400-
-serie wordt gefinancierd.

Dat gebeurt met toestemming van
de Nederlandse staat en Volvo Car
Corporation in Zweden. Afgespro-
ken is dat per auto van de 400-serie
een bedrag van f3OO in het ontwik-
kelingsfonds wordt gestopt met
een maximum van f 300 miljoen.

PR-manDSM
IHit I^EN - E. Bouwmeester (35)

S^te aven is met inSanS van *1% *Jber de nieuwe directeur Pu-
N°^nhrulations bij DSM' °P het
Sh t staat hij nog op de loonlijst
fyfyp c°mmunicatie-adviesbureau
V "/-orPorate in Amstelveen. Eer-
tiep-u r^te Bouwmeester onder

* b»j Heineken.

: *■" bouwmeester

beursoverzicht

Wisselvallig
d ŜTERDAM - De Amster-
clag Se effectenbeurs was woens-
TStg^^nvankelijk vriendelijk ge-
el^ d' nnaar in de loop van de
vr|t werden de koersen aange-n

e door winstnemingen.
\Va„, ptreet, dat volgens ver-
Men gen lager inzette- deed
Voor met een lang weekeinde
\vat «e boeg besluiten snel nog
tï>sfVlnst te nemen. Vrijdag is

tnaa terdam weliswaar open,
tye » veel handelaren lieten al
?0(j n een vrije dag op te nemen,
v6l^

1 dan weinig activiteit wordt

bew.gin lnsten van de» ochtenduren
val£en in de middag in veel ge-
hier n verloren en zelfs kwamen
2°ak e

u daar verliezen in beeld
*aus b« Unilever die f 1,40 in-
fofin tot f 150'60- Een winst van
Srièeu V°or Philips smolt als
a] s «4W voor de zon en fondsen
de or,*

en DSM gaven eenzelf-
sla„ "Wikkeling te zien. De om-
Uits was ook duidelijk af te lezen
ciex ,e algemene stemmingsin-
lXint

le na een winst van 0,7
leei ,°P 119,7 nog maar fractio-n°ger sloot op 119,1.
tjjt_r
rugzfVer Wolters Kluwer mag te-
fonrj en °P een vrij vaste dag.Het

ot f I>3° hoger °P f5-
5 "f°stbank was ook ge-
el^ f 1op f54,50 (plus f 1). Min-
9Pr deed de KLM het De
ten ri° C?nt lagere jaarcijfers lie-
f^ e koers eerst kelderen tot
f3l'qnn}aar het slot kwam op,a°(minfo,6o).

Instn? lokale markt deed Delftv°on "lents het goed met een
Ce ntTugang van f 1,80 op f52,50.
gew r parcs werd f 1,50 hoger
tijri k erd op fs7' A 1enige
*ijde esta at vraag van Engelse: r dit recreatiefonds. De
Hjp,. ten KBB werden f 1,70
Mdi gePriJsd op f89,70. GTI
«oer.IïB voegde f4aan de oudeO toe op f 217.
Merjj Parallelmarkt klom pie

S°Uw H-
f 1 naar f 14-50- Van Be~

te j^if de activa van de faillie-
f 1,20 " wil overnemen, steeg

Waarde naar f57,70. Het
Mte courante aandeel Text
lotf43

erd een kwartje duurder

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k s.k.

AEGON 123,80 123.70
Ahold 143,90 144,30
Akzo 118,10 117,80
A.B.N. 37,70 37,50
Alrenta 154,00 154,00
Amev 57,90 d 58,60
Amro A. in F. 89,20 89,40
Amro-Bank 74,00 74,20
Borsumij W. 84,00 84,30
Buhrm.Tet. 69,10 68,60
C.S.M.eert. 84,70 83,80
DAF 29,40 29,70
Dordt.Petr. 130,70 131,30
DSM 117,60 116,70
Elsevier 86,20 86,00
Fokker eert. 49,20 49,50
Gist-Broc. c. 31,60 31,80
HCS Techn. 15,40 15,30
Heineken 127,00 127,00
Hoogovens 76,40 75,90
Hunter Dougl. 104,90 104,90
Int.Müller 92,50 93,50
KLM 32,50 31,90
Kon.Ned.Pap. 46,90 46,90
Kon. Olie 144,40 144,70
Nat.Nederl. 75,80 76,00
NMB Postbank 53,30 54,50
Nedlloyd 85,20 84,40
Océ 62,50 62,00
Pakhoed Hold. 186,60 186,20
Philips 33,10 33,10
Robeco 98,20 98,70
Rodamco 79,70 79,80
Rolinco 97,70 98,40
Rorento 58,60 58,70
Stork VMF 56,30 56,00
Unilever 152.00 150,60
Ver.Bezit VNU 97,40 97,70
Volmac Softw. 37,10 37,20
VOC 37,70 37,50
Wessanen 74,10 74,60
Wolters-Kluwer 53,70 55,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 75,00 75,80
ACF-Holding 35,20 35,10
Ahrend Gr. c 250,00 250,00
Air Holland 28,30 28.30
Alg.Bank.Ned 37,40 37.10
Asd Opt. Tr. 19,00 18,50
Asd Rubber 5,10 5,20
Ant. Verff. 410,00
Atag Holde 110,00 110,00
Aut.lnd.R'dam 108,00 108,00
BAM Groep 101,00 101,00
Batenburg 105,00 106,00Beers 119,50 119,00
Begemann 176,00 175,00
Belindo 321,00 321,00
Berkei's P. 4,15 4,05
Blydenst.-Will. 33,40 34,20
BoerDe, Kon. 338,00 337,00
de Boer Winkelbedr. 74,50 74,50
Bols 177,50 179,50Boskalis W. 18,70 18,65Boskalis pr 21,40 21,20
Braat Beheer 45,00 45,00
Breevast 16,90 16,70

Burgman-H. 3300,001' 3300,00a
Calvé-Delft pr 815,00 850,00
Calvé-Delft c 1021,00 1007,00
Center Parcs 55,50 f 57,00
CSM 83,60 83,00
Chamotte Unie 6,90 7,00
Cindu-Key 221,00 219,00
Claimindo 310,50 310,50
Content Beheer 25.40 25,20
Cred.LßN ' 47,90 48,00
Crown v.G.c 113,90 114,50
Delft Instrum. 50,70 52,50
Desseaux 239.00 a 236,00a
Dorp-Groep 38,60 37,80
Econosto 433,00 436,00
EMBA 125,00 125,00
Eriks hold. 126.50 127,80
Flexovit Int. 94,80 94,20
Frans Maas c. 123,50 122,00
Furness 137,50 130,50d
Gamma Holding 98,00 99,50
Gamma pref 5,80 5,70
Getronics 32,50 32,20
Geveke 49,50 49,50
Giessen-de N. 320,00 304,00
Goudsmit Ed. 414,00 410,00a
Grasso's Kon. 120,00 120,20
Grolsch 141,70 142,00
GTI-Holding 213,00 217,00
Hagemeyer 111,00 112,50
HAL Trust B > 14,50 14,50
HAL Trust Unit 14,50 14,40
H.B.G. 209,00 209,00
Hein Hold 109,00 109,50
Hoek's Mach. 185,00 186,00
Heineken Hld 109,00 109,50
Holl.Sea S. 1,27 1,26
Holl. Kloos " 525,00 541 00
Hoop Effbk. 11,50 11,40
Hunter D.pr. 4,10 4,10
ICA Holding 14,10 14,10
IHC Caland 47,80 48,20
Industr. My 203,00 203.00Infotheek 29,20 29 20
Ing.Bur.Kondor 628,00 628^00
Kas-Ass. 44,10 44,10
Kempen Holding 15,30 15,30
Kiene's Suik. 1436,00 1436,00
KBB 88,00 89,90
KBB c. 88,00 89,70
Kon.Sphinx 144,80 145,00
Koppelpoort H. 322,00 322.00
Krasnapolsky 214,00 213,50
Landré&Gl. 67,00 67,80
Macintosh 45,00 45,40
Maxwell Petr. 665,00 670,00
Medicopharma 62,50 63,50
Melia Int. 6,60 6,60
MHVAmsterdam 48,00 48,00
Moeara Enim 1185,00 1196,00
M.Enim 08-cert 15300,00 15600,00
Moolen en Co 27,30 27,00
Mulder Bosk. 68,20 68,20
Multihouse 10,40 10,10
Mynbouwk. W. 390,00 390,00
Naeff 300,00
NAGRON 47,80 d 47,00
NIB 591,00 591,00
NBM-Amstelland 18,60 18,60
NEDAP 375,00 e 381,00b
NKF Hold.cert. 341,50 333,50d

Ned.Part.Mij 44,20 44,40
Ned.Spnngst. 9600,00
Norit . 1017,00 1017,00
Nutricia gb 88,50 87,50
Nutricia vb 96,00 94,50
Nijv.t.Cate 109,50 108,80
Omnium Europe 14,20 14,20
Orco Bank c. 76,80 76,70
OTRA 222,50 222,00
Palthe 109,30 109,00
Pirelli Tyre 27,70 27,60
Polygram 37,00 37,20 f
Polynorm 119,50 120,50
Porcel. Fles 177,00 175,50
Ravast 46,20 46,00
Reesink 77,40 76,50
Riva 54,50 54,70
Riva (eert.) 53,50 54,00
Samas Groep 77,50 76,70
Sarakreek 29,30 29,40
Schuitema 1300,00 1320,00b
Schuttersveld 50,80 51,00
Smit Intern. 70,70 70,70
St.Bankiers c. 25,80 26,00
Stad Rotterdam c 48,30 49,00
Telegraaf De 101,00 101,00
Text.Twenthe 367,00 367,00
Tulip Comp. 48,00 48,00
Tw.Kabel Hold 151,20 151,50
Übbink 104,50 103,50
Union Fiets. 42,00 41,50
Ver.Glasfabr. 365,00 364,00
Verto 84,80 84,80
Volker Stev. 84,00 81,50 d
Vredestein 22,90 23,00
VRG-Groep 74,60 75,10
Wegener Tyl 223,00 223,00
West Invest 24,50 a 24,50a
West Inv. wb. 125,00 125,00
Wolters Kluwer 215,00 218,00
Wyers 45,40 45,80

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,00 d 37,60
ABN Aand.f. 73,70 74,30
ABN Beleg.f. 59,60 60,20
ALBEFO 51,70 51,80
AldollarßFS 21,40 21.40
Alg.Fondsenb. 239,00 239,00
Alliance Fd 10,20 10,30
Amba 47,40
America Fund 296,00 297,00
Amro Eur.F. 74,50 75,00
AmroFar E.F. 62,50 62.60
Amro Neth.F. 77,60 78,60
Amro N.Am.F. 62,20 62,30
AmroObl.Gr. 154,90 155,00
Amvabel 74,40 74,90
AsianTigersFd 64,50 64,80
AsianSelFund 48,30 48,30
BemcoAustr. 48,20 48,50
Bever Belegg. 6,10 6,10
BOGAMIJ 106,00 105,70
CLN Obl.Waardef. 101,40 101,50
Delta Lloyd 44,10 44,40
DP Am. Gr.F. 27,10 27,30
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H011.8.T.1 8,50 8,50
EMF rentefonds 59,60 59,60
Eur.Ass. Tr. 9.60

EOE DuStlnF. 305,00 305,00
EurGrFund 66,50 66,70
Euro Spain Fd 8,70 8,70
'Florente Fund 101,80 101,80
Gim Global 49,50 50,00
Hend.Eur.Gr.F. ■ 223,50 225,00
Henderson Spirit 65,00 67,00
Holland Fund 76,50 76,50
Holl.Obl.Fonds 116,80 116,80
Holl.Pac.F. 105,60 106,00
Interbonds 495,00 495,00
lntereff.soo 48,00 48,40
Intereff.Warr. 296,20 299,50
Investa part 84,30 84,30
Jade Fonds 172,00 173,50
Japan Fund 26,80 27,00
Jap.lnd.Alpha Fd 11200,00
Japan Rot. Fund yen 9300,00
Mal.Cap.F. $ 8,60 8,80
Mees Obl.Div.Fonds 97,70
MX Int.Vent. 49,00 49,00
Nat.Res.Fund 1375,00 1400,00
NedufoA 131,50 131,50
Nedufo B 135,50 135,50
NMB Dutch Fund 41,50 41,90
NMB Global F. 48,50 48,50
NMB Oblig.F. 35,40 35,40
NMBRente F. 103,50 103,50
NMB Vast Goed 38,90 36,60d'
Obam. Belegg. 224,00 227,50
OAMFRentef. 12,40 12,40
Orcur.Ned.p. 47,00 47,00
Pac.Dimens. 105,00 105,20
Pac.Prop.Sec.f. 44,80 45,30
Pierson Rente 101,50 101,50
Postb.Belegg.f. 52,50 52,50
Prosp.lnt.High.l 7,00
Rabo Obl.inv.f. 73,50 73,60
Rabo Obl.div.f, 48,60 48,60
Rabo Onr.g.f. 83,60 83,70
Rentalent Bel. 132,20 132,30
Rentotaal NV 31,00 f 31,00
RG groen 50,80 50.80RG blauw 49,90 49,70RG geel 48,50 49,00
Rodin Prop.s 107,00 107,00
Rolinco cum.p 89,90 89,90
Sci-Tech 18,00 18,00
Technology F. 17,60 17,60
Tokyo Pac. H. 236,50
Trans Eur.F. 85,30 85,60
Transpae.F. 415,00 416,00
Uni-Invest 107,00 110,00
Unico Inv.F. 79,30 79.30
Unifonds 37,30 37,30
VWN 59,80 59,80
Vast Ned 124,90 125,10
Venture F.N. 39,40 f 39,00
VIB NV 82,50 82,70
VSB Mix Fund 50,90 51,00
WBO Int. 68,70 69,40Wereldhave NV 197,80 197,50
Yen Value Fund ' 86,90 87,50
ZOM Florida $ 45,50 45,60

Buitenlandse obligaties
83/4EEGB4(I) 98,40 98,40
3/2 EngWarL 32,00 32,00

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,30
Allied Signal Ind 36,00 36,00
Amer. Brands 68,30 68,80
Amer. Expres 30,00 29,60
Am.Tel.& Tel. 43,70 43,20
Ameritech 63,50 63,40
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine 26,50 27.50
Atl. Richf. 119,70 119,60
BAT Industr. 6,95 a 6,95 a
Beil Atlantic 52,60 52,60
BellCanEnterpr 39,60 39,60
Beil Res.Adlr 0,20
Beil South 56,60 56,50
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17,60 17,50
Boeing Comp. 79.00 79,50
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 16,20 16,20
Citicorp. 23,80 23,70
Colgate-Palm. 62,70 63,00
Comm. Edison 33,20 32,80
Comp.Gen.El. 620,00
Control Data 20,50 20,20
Dai-IchiYen 2370,00 2370,00
Daiwa Sec. yen 1640,00 1630,00
Dow Chemical 64,70 64,40
Du Pont 40,00
Eastman Kodak 40,20 39,60
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 138,00
Exxon Corp. 48,25 47,30
First Pac.HKs 1,45
Fluor Corp. 43,40
Ford Motor 47,60 47,60
Gen. Electric 68,20 68,50
Gen. Motors 49,00 48,80
Gillette 55,50 55,50
Goodyear 35,50 35,00
Grace & Co. 29,40
Honeywell 102,00 99,80
Int.Bus.Mach. 117,10 117,90
Intern.Flavor 64,75
Intern. Paper 51.40
ITT Corp. 56.70 56,80
K.Benson ® 5017,29
Litton Ind. 76,50 76,30
Lockheed 35.00 35,00
Minnesota Mining 82.00 82,80
Mitsub.Elect. 1030,00
Mobil Oil 62,20 62,20
Morgan $ 36,70 37,00
News Corp Auss 10,10 10,30
Nynex 85.40 86,30
Occ.Petr.Corp 27,50 27,30
Pac. Telesis 47,00 46,60
P.&O.® 6,10 6,30
Pepsico 71,50 71,00
Philip Morris C. 44,80 44,70
Phill. Petr. 27,00 27,10
Polaroid 43,50 43,00
Privatb Dkr 292,00
Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 600,00 605,00
Saralee 28,50
Sehlumberger 57.70 57,50
Sears Roebuck 37,60 36,80

Sony (yen) 47.80 48,20
Southw. Beil 57.60 56,60
Suzuki (yen) 916,00
Tandy Corp. 33,20 33,60
Texaco 60.00 59,80
Texas Instr. 40.80 41,40
TheCoastalC. 34,10 34,30
T.I.P Eur. 1.75 1,75
Toshiba Corp. 1070,00 1090,00
Union Carbide 19,50
Union Pacific 71,00 71,00
Unisys 14,00 14,50
USX Corp 33,50 33,00
US West 36,60 36,70
Warner Lamb. 109,00
Westinghouse 36,00 d 36,25
Woolworth 64,50 64,50
Xerox Corp. 49,20 48,80

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 46,00 46,50
Am. Home Prod. 193,00
ATT Nedam 79,00 79,00
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 222,50 223,00
Boeing Corp. 146,00 146,00
Can. Pacific 31.00 32,00
Chevron Corp. 128,00
Chrysler 28,00 27,50
Citicorp. 43,00 43,00
Colgate-Palm. 116,00 117,00
ControlData 33,00 33,00
Dow Chemical 118,50 118,50
Eastman Kodak I 73,00 76.00
Exxon Corp. 88,50 89,00
Fluor Corp. 85,00
Gen. Electric 126,20 127,00
Gen. Motors 94,00 90,00
Gillette 103,00 103,00
Goodyear 65,00 65,00
Inco 45,00 46,80
1.8.M. 221.00 216,20
Int. Flavors 120.00
ITT Corp. 119,00
K-roger 26,00 26,50
Lockheed 62,50 63,00
Merck & Co. 149.00 150.00
Minn. Min. 150.00 152,00
Pepsi Co. 131,00 129,00
Philip Morris C. 81,00 82.00
Phill. Petr. 48,30 48,50
Polaroid 73,00 72,50
Procter & G. 142.00
Quaker Oats 94,00
Sehlumberger 106,00 106,50
Sears Roebuck 68,00 67,00
Shell Canada 57,20 57,50
Tandy Corp. 59,50 61,00
Texas Instr. 74,50 75,50
Union Pacific 132,00 132,00
Unisys Corp 29,50 29,50
USX Corp 61,50 61,00
Varity Corp 3,90
Westinghouse 134,00 134,00
Woolworth 118,00 120,00
Xerox Corp. 83,00 83,00

Certificaten overig
Deutsche B. 760.00 777,00
Dresdner B. 423.00 430,00
Hitachi 1500) 1100,00
Hoechst 281,00 286,00
Nestlé 8800,00 8850,00
Siemens 715,00 729,00
Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,50 12,30
lO'/a ABN 87 95,00 95.00
13Amev 85 98,00 98.00
10Amev85 102.50 103.00
11Amev 86 93,50 93.50
JOVjAmro 86 96.50 96,50
10Amro 87 94,50 94,50

53i Amro 86 90,00 90,00
Amro Bank wr 9,50 9,50
Amro zw 86 71.40 71,40
9 BMH ecu 85-92 96,00 96,00
7 BMH 87 94.75 94,75
lO'/nEEG-ecu 84 99,00 99,00
9%E18-ecu 85 95,75 95,75
12/2 HIAirl.F 96,25 96,25
111,, NGU 83 100,00 100,00
2V7,NMB Pb.B6 84.25 84.00
NMB Postb.war. 83,25 85,50
8% Phil. 86 96.50 96.50
6% Phil.B3 99.00 99,00
11Rabo 83 ' 101.90 101,90

9 Rabo 85 94,50 94,50
7 Rabo 84 94.50 94,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5.70 5,70
Bredero aand. 25,50 25,50
Bredero eert. 23,00 23,00
11 Bredero 24,00 24,00
LTVCorp. 1.30 1,40
5 Nederh. 68-78 24.50 24,50

Parallelmarkt
Alanheri 26.60 26,70
Berghuizer 37.60 39,00e
Besouw Van c. 56.50 57.70
CBlBarinOce 2020.00 2020.00
Comm.Obl.F.l 94,90 95,00
Comm.Obl.F.2 94.60 94,60
Comm.Obl.F.3 95,00 95,10
De Drie Electr. 30.70 ' 30,50
Dico Intern. 114,70 114,70
DOCdata 20,501' 19,80
Ehco-KLM Kl. 41.50 42,00
E&L Belegg.l 73,00 74,00
E&L Belegg.2 74,30 75,00
E&L Belegg.3 76,30 76,70
Free Rec.Sh. 34,00 34,30
Geld.Pap.c. 74,00 74,00
Gouda Vuurvc 109.80 109,80
Groenendijk 37,00 37,50
Grontmij c. 198,00 200,00
HCA Holding 55,60 55,90
Helvoet Holding 60,20 60,00

IHes Beheer 255,00 255,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3.801' 3,80
Interview Eur. 6,90 6,90

Inv. Mij Ned. 47.70 48,00
Kuehne+Heitz 48.50 48,50
LCI Comp.Gr. 16.20 16,10
Idem 8 st. 0.65 0,65
Melle 293,00 293,50
Nedschroef' 133,50 133,80
Nevas st.(cert) 0,82
Nevas sUcpref) 0,67
Neways Elec. 9.70 e 9,70
NOG Bel.fonds 30,70 30,90
pan pacific 10,50 10,50
PieMed.' 13,50 14.50
Poolgarant 10,00 10,00
Simac Tech. 18.00 18,50
Sligro Beh. 57,50 56,20 d
Verkade Kon. 401,00 400,20
VHS Onr. Goed 12,50 12,50
Weweler 76,00 77,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn p okt 40.00 292 3.20 3,50
ah c jul 150,00 300 3,00 2.70
akzo c jul 120,00 258 2.90 2,70
akzo c okt 130.00 223 2.30 2.30
akzo p jul 120.00 226 3.30 3.80
amev c jul 60,00 42» 1.40 1.60b
amev c okt 65.00 318 1,00 1,20a
amev c jan 60,00 318 3,50 4,00
daf c jul 30.00 245 1,20 1.10
dil c dcc 190,00 228 5.50 a 4.50
coc c jun 285.00 ■ 329 6.20 5.50
coc c jun 290.00 565 3.50 3.00
coc c jul 300.00 267 3.40 a 2.70
coc p jun 285.00 315 3,60 3.70
coc p jun 290.00 224 5.80 b 6.00
coc p jul 275.00 264 2,70 2.90
coc p jul 280.00 226 4.00 3.80
hoog c jul 80.00 256 2,20 2.00
hoog p jul 80.00 418 5,10 5,40
kim c jul 35,00 230 1.00 0.70b
kim c okt 32.50 275 2.70 2,30
kim c okt 35,00 346 1,40 1.40
kim c 093 35.00 254 7.30 7.20
kim p jul 30.00 344 1.00 0.70
kim p jul 32.50 762 I.Boa 1.70
kim p jul 35.00 613 3.00 3.40
kim p okt 32.50 279 2.90 2.90
knp c okt 50,00 285 1,90 1.90
nic p aug 97.50 500 2.40 a 1,95
nld p aug 92.50 500 2.00 a 1.50
natn c jul 75,00 575 2.80 ' 3.00
natn c jul 80.00 1116 0.80 0,90
phil c jul 35.00 244 0.90 0.90
phil c 091 55.00 248 1.00 1,00
phil c 093 30.00 504 10.30 10.30a
phil c 094 45.00 259 5.80 5.50
phil p okt 35.00 413 2.70 2.80
olie c jul 140,00 942 6,50 6.90
olie c jul 145.00 899 3,30 3,60
olie c jul 150,00 638 1.40 1,50
olie c okt 145.00 630 5.50 5.50
olie c okt 150.00 458 3.10 3,30
olie c 091 105.00 236 42.50 41,80
olie p jul 135.00 329 0,50 0,50
olie p jul 140,00 580 1,20 1,40
olie p jul 145,00 662 3.00 2.70
unil c jul 150.00 446 5,70 4.80
unil p jul 150.00 312 2.00 2.70
voc c jul '42.50 220 I.ooa '0,80

Regeling
Die regeling wordt op het ogenblik
in Brussel bestudeerd. De kans dat
Volvo er groen licht voor krijgt, is
door de Renault-deal echter zeer
klein geworden.

economie

Ook eerste maanden 1990 vrij gunstig

Telegraaf blijft
het erg goed doen

Van onze verslaggever

LEERDAM/HEERLEN - Hetgeversconcern NV Holdingmaat-
Ijjappij De Telegraaf, waartoe ook
Da Versmaatschappij Limburgs
<$bJad BV in Heerlen behoort,
k. het, temidden van de concur-
jp, ' n°g steed erg goed. Dat viel
jjre maken uit deredevoering van

Cer lriancieel directeur van het con-
dj'deheerL. G. van Aken, tijdens

Ij(J'gernene vergadering van aan-
lag- uders, die afgelopen woens-jjjSlri Amsterdam werd gehouden.
tja jflstcijfersvan het concern zijn|Ll, '5,7 miljoen gulden over 1989,
ifc oVer 62,2 miljoen een jaar
.If or- Een stijging derhalve van
Dj„, Ook het Limburgs
Wiw droeg aan deze hogere
t'ev Üfersbij'
fety eroetering van het resultaat uit
L ne bedrijfsuitoefening was de
lj 's Voor het voorstel het dividend
Cfd gen tot f 3-80 Per aandeel
UU * gulden nominaal. Het uitke-
jJfPercentage van de winst be-

a§t met dit voorstel 32,9 procent,

over 1988 was dit 32 procent.
Het advertentievolume van alle dag-
bladen in ons land nam vorig jaar
toe met 2,3 procent. Bij De Telegraaf
was dat 3,7 procent en dat is bevre-
digend te noemen. In de eerste vier
perioden van dit jaar daalde het ad-
vertentievolume licht, maar uit
voorlopige cijfers uit de vijfde pe-
riode blijkt dat die achterstand ra-
zendsnel wordt ingelopen. Boven-
dien verwacht het concern van het
wereldkampioenschap voetbal een
positieve stimulans voor het adver-
tentievolume.

De betaalde oplage van alle Neder-
landse dagbladen samen groeide
met 0,3 procent. De Telegraaf be-
hield zijnpositie op de oplagemarkt
door een stijging met 0,5 procent,
die vooral te danken was aan de
abonnee-aanwas. Ook de eerste
maanden van dit jaar groeide de be-
taalde oplage in een rustig tempo
door.

De omzetstijging van 5,5 procent
vorig jaar is bereikt met nagenoeg
een gelijk personeelsbestand, waar-

door de omzet per fulltime werkne-
mer is gestegen tot f 270.000. De toe-
gevoegde waarde per werknemers
is gestegen van f125.300 in 1988 tot
f 137.100 in 1989.

Wat de vooruitzichten voor dit jaar
betreft is van belang dat het con-
cernresultaat over de eerste vier pe-
rioden van dit jaar nauwelijks af-
wijkt van vorig jaar.Deze resultaten
over de eerste vier perioden geven
nog geen garantie dat een resultaat
als over geheel 1989 ook dit jaar be-
reikbaar is. Daarvoor is de adverten-
tieontwikkeling van het komende
najaar van te groot belang.

Tijdens het WK voetbal komt De
Telegraaf met een speciale 06-lijn,
waar het laatste nieuws over uitsla-
gen, opstellingen en het Nederlands
Elftal opvraagbaar zal zijn. Deze lijn
is een experiment, dat mogelijk een
aanzet is voor een meer permanente
basis. Een tweede plan is om in het
najaar met een financiële 06-lijn te
komen, met actuele beurs- en finan-
ciële informatie.

Belastingboetes
voortaan niet

meer aftrekbaar
van onze redactie economie

DEN HAAG - Administratief-fisca-
le boetes zijn voortaan niet meer af-
trekbaar voor de belastingen. Dat
heeft deTweede Kamer dinsdag be-
paald door het aannemen van een
wijzigingsvoorstel van CDA en
PvdA. De regeringsfracties deden
dat bij de stemming over een wets-
voorstel om de fiscale aftrekbaar-
heid van strafrechtelijke boetes te
schrappen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort
liet twee weken geleden bij het de-
bat over het wetsvoorstel weten niet
veel voor het wijzigingsvoorstel van

CDA en PvdA te voelen. Zijn be-
zwaren waren echter niet princi-
pieel van aard, maar golden meer de
wetstechnische inpassing. Het
schrappen van de fiscale aftrekbaar-
heid van boetes wegens belasting-
fraude zou volgens de staatssecreta-
ris beter in een ander wetsvoorstel
gerealiseerd kunnen worden.

Als gevolg van de wijziging van het
wetsvoorstel zal de geschatte op-
brengst stijgen van naar schatting
10 miljoen gulden per jaar naar 70
miljoen gulden. Op initiatief van
CDA en PvdA schrapte de Kamer
ook de fiscale aftrekbaarheid van
geldboetes die zijn opgelegd door
EG-instellingen. Een voorstel van
de colaititiepartijen om ook de fis-
cale aftrekbaarheid van boetes op-
gelegd door de strafrechter in een
van de landen van de EG te schrap-
pen werd kort voor de stemmingen
ingetrokken.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 23-05-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in

kg:
Goud: onbewerkt ’ 21.520/22.320;
vorige ’ 22.220-/ 22.820; bewerkt ver-
koop ’ 23.920; vorige ’ 24.420 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 270-/ 340 vorige

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

Advieskoersen
amerik.dollar 1,800 1,920
belg.frank (100) 5.28 5,58
canad.dollar 1,52 1,63
deensekroon (100) 27,95 30,45
duitse mark (100) 109,75 113,75
engelse pond 3,03 3,28
finse mark (100) 46,15 48,65
franse frank (100) 31,85 34,60
griekse dr. (100) 1,04 1,24
ierse pond 2.89 3,09
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 119,00 125.00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,00
noorse kroon (100) 27,55 30,05
oost.schill. (100) 15,64 16,19
port.escudo(lOO) 1.18 1,36
spaanse pes. (100) 1.73 1,89
turkse pond (100) 0,060 0,090
zweedse kr. (100) 29.30 31,80
zwits.fr. (100) 129.50 134.00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,87325-1,87575
antill.gulden 1,0300-1,0000
austr.dollar 1.4295-1.4395
belg.frank (100) 5,4485-5,4535
canad.dollar 1,57725-1,57975
deense kroon (100) 20,490-29.540
duitse mark (100) 112.395-112,445
engelse pond 3,1750-3,1800
franse frank (100) 33,395-33.445
griekse dr. (100) 1.0930-1,1930
hongk.dollar (100) 23,9250-24,1750
ierse pond 3.0000-3,0170
ital.lire (10.000) 15,295-15,345
jap.yen (10.000) 123,83-123,93
nwzeel.dollar 1,0690-1,0790
noorse kroon (100) 29.125-29.175
oostenr.sch. (100) 15,9730-15,9830
saudi ar.ryal (100) 49,7750-50,0250
spaanse pes. (100) 1,8010-1,8110
surin.gulden 1.0275-1,0675
zweedse kr. (100) 30,925-30.975
zwits.frank (100) 132,735-132.785
e.e.u. 2,3080-2,3130

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex 11983=100)
algemeen 198,20 198,30
id excl.kon.olie 191,60 191,50
internationals 194.20 194.10
lokale ondernem. 204,50 204,90
id financieel 150.90 151,70
id niet-financ. 257,40 257.50
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 205,60 265,80
id excl.kon.olie 244,50 244.50
internationals 270,70 270,60
lokale ondernem. 259,00 259,60
id financieel 202,60 203,60
id niet-financ. 314.10 314,30
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 119.00 119.10
internation 107.20 106,80
lokaal 121,20 121.30
fin.instell 110.50 111.10
alg. banken 105,00 105,80
verzekering 116,80 117,30
niet-financ 124.40 124,40
industrie 128.80 128,90
transpopsl 126.40 125.40

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
Akzo 117.80 (117.80)
Kon.Olie 144,60-145,10(144,70)
Philips 33,10-33,30 (33,10)
Unilever 150.60-151.00 (150,60)
KLM 31.90-32,40 (31,90)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2856.50 1163.76 212.591035.10
Hoogst 2878.08 1168.56 213.531041.37
Laagst 2828.04 1152.74 211.021025.35
Slot 2855.55 1159.50 212.151033.45
Winst/
verlies - 0.71 - 7.11 - 0.88 - 2.69

Pleeboy op straat gezet

# De Gennepse fabrikant van toiletpapier Page heeft op
enkele plaatsen in Amsterdam een 5,5 meter hoge 'pleeboy'
geplaatst met de tekst 'Ook in handige meeneemverpak-
king. Toch wel handig als de nood hoog wordt...

(ADVERTENTIE)
i—^ I

Nu verkrijgbaar:
OlivettiCP4B6
Het eerste Computing Platform.

Gebruiksvriendelijk

I «ji ' I Krachtig als een mini.
|L7-|||g||^ Universeel door zijn

HH we leveren u van-
daag nog het bewijs.
Neem kontakt op
met H.H. Wolting.

1 De Koumen 80aI 6433 XE Heerlen
telefoon 045-225696

EfflfM telefax 045-223223

olivetti system center heerlen
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" getint glas, wisser achter W w

" 1.6 katalysator motor 88 PK Ê & JU
" in kleur gespoten speciale bumpers ij f. kleur: wit-rood-zwart-mercury grey Wm *l\m. schuif- kanteldak 0 fl

Sportstuurwiel en instrumentenpaneel met o.a. een toerenteller.

Chique sportstoelen met sportieve 'Daytona'-bekleding. 1T16t33113K J *tüU." Aw : -

t^^M AUTO KONINGS b.v. _^T
%.4.. -,—-.

,
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MGR. VRANCKENSTRAAT 20 (bij ijzeren brug) SITTARD, Tel. 04490-16046.

I DRIE PEUGEÖIS_ HALEN,
EEN BEIALEN.

TOT3OJUNI. A/tin f 9000 vr%f\r / mÊÈrrn IrVWanneer u tussen nu en 30 juni aan- IVIIII. J ZiUUU, VOOI ~és&Bg%m InLfflfc B^LJ^^nstaande bij ons een nieuwe 205 of 309 per- TIW TNRTTTTF'R r^^^^jWr^^^^"^"
sonenauto modeljaar'9o koopt èn registreert TV IIXrVCII^ILrV frM ||^ \\jfPtmÊÊÊÊÊÊÊw
ontvangt u waardecoupons voor twee bij aankoop van een gebruikte KIPPSPeugeot-fietsen. Bij de Peugeot-rijwielhan- auto boven ’ 7000,-. Keuze uit -J-j BS!'!l'''"'^^'H^^jaipl^ lil""I"^^J||f
delaar kunt u de coypons met een waarde ±gQ gebruikte automobielen.
van 700 gulden per stuk inclusief BTW Keurig opgesteld in onze
inwisselen voor Peugeot-hetsen naar keuze. ~ ./^~Wk HRB Hk.
ACCESSOIRES NAARKEUZE ISÊÊ^ S%W^

Als u geen fietsen wilt, kunt u kiezen [3f" M. Jf"j m~f^T" 1& IP/*B ÏMr
voor accessoires (en montagekosten) naar ; — ; BBH mmvß^MÊSS^^^^^^M^S^keuze tot 'n totaalbedrag van 1400 gulden. Brengt jeinbeweging. JWvr^m^fmWiWmVrr^mmmt

OF: NU HALEN r-m-;^^^^^^^— —^^^Jl !
Wilt u geen fietsen of accessoires dan B3ff"*MMT*"MM*M~*^f**^Bi^,^*Sr^;:?'v- Bkunt u kiezen voor een fantastisch financie- jaSSjjHKL .».^^. *^Sa -*ringsaanbod: uitgestelde betaling tot een KCB^S E^^Hsè2*P"Nfc»»»«_° o o ip^^^^^'t m^^m^^^WHHw^^^^*"" "B*~\-»*'i»*imj

maximum van 10.000 gulden. Oftewel: nu _ ' m "^y^r^^^^^^SßH] SfP^P^T^fc " *=halen, in 1991 pas betalen. Kom snel bij ons g^^^_«__-____^^^^^^P H^HHfifiS "

langs dan informeren wij u over de voor- MVt'H HV^^B
waarden van de driemogelijkheden. ftt^jl HH W*BPWr*&

DEZE AANBIEDINGEN GELDEN ALLEENBIJ PARTICULIERE VERKOOR BÉW T^s<
PROMOTIONELE ACTIEMODELLEN ZIJN UITGESLOTEN. MOCHT U GEEN —"^~"~~—^""~"""""~~~m"^———^
GEBRUIK WILLEN MAKENVAN DEZEAANBIEDINCEN, DAN HEEFT UWETTE- S~ éTt\ 'm* 4*~>* f* " "»~1 1 "LIJK RECHT OP SOK, VAN DE WAARDE VAN OE COUPONS (700 GULDEN). ffxllC f '/\VYIT/\I«T IC AAII ÏU »«r»'»"lC WXit\tfXWmflPRIJZEN INCL BTW EN EXCL AFLEVERINGSKOSTEN.deACTIE GELDT TOT OUaij V^iilJ IUiL IS CCI Pi «HIS DCüI 1M*JOJUNIOF ZOUNGDE VOORRAAD STREKT. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. VVfc' -*mS ■**-M. M. M.M. T*'M. "/ M.KJ m. » MliU *_y £^i»J-

Dit alles alleen bij uw off. Peugeot-dealer

c Autobedrijf Jasper BV
Windraak 29, gem. Sittard, tel. 04490-21944*

jHHC ~~^---z=^j m^MWÊex^ss, v^hhl
KR lii «\ \IÜ^ mfÊf■U:;i . I' i 7 H H

YjÊr^^^m B/

Kh| NISSAN-dealer en MERCEDES-specialist

M JURGEN AUTOCENTRUM
Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions

I^CDI/DAnC Door eigen import:
|^ | t [^ j\^[^ [ Steeds wisselende voorraad nieuwe

en demonstratieauto's
Langheckweg 36-40 Mercedes 190-560 SEL tegen

ind.terr. Dentgenbach, tel. 045-452570 concurrerende prijzen.

Nissan 200 SX, rood, 14.000 km, sept. '89 500 SE: autom., bl.zwartmet., ABS, Pullman, airco., enz.,
51.000 km, 1988

NiSSan Patrol, wit, 40.000 km, dcc. '88 ÜOO SEC: autom., alle extra's, 83.000km, 1984
Diverse gebruikte Nissans Micra, Sunny, Bluebird 300 e: autom., blauw/zwart, met abs, ieder, airback, alle
en andere merken in prijsklassen va. / 6500,- extra-s, 40.000 km, mei 1989

300 0: autom., zilvermei., lederen bekl. enz., 1986
ANDFRF MERKEN 26Ö E: w.w. glas, centr. vergr., lichtmet. wielen,SE ■!£IIS 22. 1117 " r.spiegel, radiocass. etc, 57.000 km, bwj. 1986
Daihatsu Charade TS, wit, 1988 230 E: rookzilvermet., met ABS, airco., veel extra s, 90.000
Ford Scorpio 2.8iGL, alle extra's, roodmet., 1986 tan, mi
Ford Sierra XR4i, wit, 1984 230 E: zilvermet., velours bekl., 5-bak, veel extra's, 65.000
Ford Escort 1.6 GL, beigemet., 1983 km, bwj. 1987
Ford Sierra 1.8 CL, blauwmet., 1987 250 0: perlmutgrijs, schuif-kanteld., centr. vergr., w.w.
Ford Sierra 2.3 D, wit, 1984 glas, div. extra's, 50.000 km, 1988
Honda Prelude 2.0 autom., goudmet., 1985 250 TD: (combi), wit, 120.000km, ie eig., 8-1987
Honda Accord EX, wit, 1986 20„ D. d.|,|auW) w.w. g|as> centi. vergr., bwj. 1987Kadett 1.3 S, rood, 1985 ——Mitsubishi Colt 1.2 GL, blauwmet., 1984 " E blauwmet.,*i.»i. glas, centr. vergr., schuifd.,
Opel Corsa TR 1.3 S, wit, 1986 lor.nseru.tv., 26.000 km, 1987
Jeep Wagoneer pick-up, zwart (type Big Foot) 190 E: rookziiver, w.w. glas, centi. vergr., sportvelg- 1987
Peugeot 205 XE, wit, 1986 190 0: donk.blauw, w.w. glas, centr. vergr., 51.000 km,
Toyota Carina 1.6 GL, zilver, 1984 nov. 1988
Toyota Carina 1.8 D blauwmet., 1983 igo D: 2.5, donkerbl., w.w. glas, centr. vergr., 86.000 km,
Toyota Celica 2.0KT, beige, 1982 1987
VW Golf GTD, grijsmet., 1987 190 0: wit, w.w. glas, centr. vergr., 81.000 km, 1987

Ipp, ",art IM7 190 0: roodmet., w.w. glas, centr. vergr., r.spiegel, alarm,
Vo vo 740 GL, antracietmet., leer, zwart, 1987 buitentemp.raeter, 70.000km, bwj. 1986
Wovo 740 GL, d.blauw, leer, beige, 1987 „„,. .. . . ——T

,— . .. . . iQ^ m\ Volvo 240 DL combi, wit, 1983 230 GE: (jeep) autom., groen, alle extra's, bwj. 1983 M

V Meer dan 20 jaar ervaring als Mercedes-specialist VK^l

I

| IVECO VOERTDE VLAG
IN EUROPA.

::: ::....■ ■. .:...■.. .: T ....v.....■...■.-.:.■.■ .■..■.■ MmM>"'">

Daily/TurboDaily. Deze serie succesvolle
bedrijfswagens van Iveco biedteencombinatievan per-
sonenwagencomfort en -rijgedrag met de constructie
en prestaties van een echte truck.

Ongekende laadcapaciteit en laadvolume.
Motorvermogen van 103pk in deturboversieen 75 pk
in de natuurlijkaangezogen versie metdirecte injectie.

Met de Iveco Daily/TurboDaily komt u
goed voor de dag.

rADA^E A.P.K. KEURINGSTATION
V7AKAV7C TACHOGRAAFSERVKE V.D.O.

SEBREGTS&CO
Lindelaufer Gewande 8,6367 AZ Voerendaal
Telefoon: 045-752888 / Fax: 045-751120

=@r* 1
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Schoenmakers
Beregoed als het om Nissan gaat
Personeiv/bedrijfswagendealer

Donderdag koopavond
Geerweg 33, Sittard, 04490-12814

®ster gtraint e n*euwe voor e n*eilwe eigenaar
_J | Opel Omega 2.30LS '87 ’ 47.000,- ’ 24.500,- Mercedes Benz 300 E '88 ’115.000,- ’69.500,-- Senator 2.5L aut '86 ’ 60.000,- ’26.500,- Mercedes Benz 190 0 '86 ’ 64.000,- ’ 35.000,-

I __. __-. I OpelKadett 1.6 0 '88 ’ 35.000,- ’21.500,- Mercedes Benz 300 SE '86 ’130.000,- ’52.750,-- | Toyota Corolla 1.616 V '88 ’ 34.000,- ’ 23.500,-
T77T~ "r~~ \ZZTZ Toyota Corolla 1.312 V "88 ’ 27.500,- ’18.500,-Merk Type Bwj. Nieuwpr. Onze pr. ' ' '

Mercedes Benz 190 0 '86 f 63.000,- ’35.000,- i ' . » i
Mercedes Benz 190 0 '87 ’ 65.000,- ’43.500,- HEERLEN f~ " ""' . 1 m^^.m. .«. !Mercedes Benz 190 0 '87 ’ 63.000,- ’44.000,- j | MAASTRICHT
Mercedes Benz 260 SE '87 ’125.000,- ’62.500,- „. T m Nj

_
„^"«cedesßenz 190 0 ;8B ’ M.500,- ’32.500,- Type „Jj. Hieuwpr. Qnze pr. "** 1"" M,eU"Pf-

teïï ï. ''S S' S' "fc'«*!ston ,88 f"oo'- '«-500-->£ï!££ü arm ■« S' ïï' ' Mercedes Benz 190 0 '87 ’64.000,- ’37.750,- Mercedes Benz 190E aut. '86 ’77.000,- ’ 36.500,--<!£2£s£! *»n w * wnnn'' *»Sn ""P**3l CT 'ffl ' 54-"00'- f 35-500'" Mercedes Benz 190 E '87 ’ 73.500,- ’45.000,--iSKftoS wnn to J «En' ïw"' Volïo 36061 ,|0 ' *m' ' "-900-' Mercedes Benz 250 0 '87 ’87.000,- ’50.500,--'EftmgaT 2?DGL S ’ Ï5-' {S- M******* 300DTwW88 ’120.000,- ’82.750,- Mercedesßenz 300 0 '86 ’ 96.000,- ’49.500,-

-_j_\ an Ê-m wmm mmm Wm_\m_% De enige officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg, met vestigingen in: nm
_m_M II GELEEN - Rijksweg-Nrd. 125 - tel. 04490-46333
HH Bi MM ! HEERLEN. HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - tel 045-224800 [~ VRAAG NA^R QNZE_| _ ■ MAASTRICHT - Akersteenweg 10 - tel. 043-613200 7 UNIEKE ZEKERHEDEN

PEUGEOT
PEUGEOT 205 3-drs. beige, rode striping ’10.750,-
-205 5-drs. beige, 5-bak, 1e eig., rode striping ’ 15.500,-
-205 5-drs. anthracietmetallic, getint glas, 1600 CC, 11.700
km, velours bekleding, ruitewisser achter, 4-traps automaat,
leeigen.,a.nieuw ’ 21.500,-
-205 3-drs., jeans bekleding donkerblauw, wis-was achter,
rechter-b.spiegel ’ 17.500-
-309 5-drs., 5-bak, zilvermetallic, neerklapbare achterbank, 1e
eigen ’ 15.750-
-309 5-drs., 5-bak, blauwmetallic, neerklapbare achterbank,
leeigen., nette auto ’ 14.250-
-309 5-drs., 5-bak, rood, wis-was achter, toerenteller, luxe
bekleding, leeigen ’ 16.250 —405 4-drs., 5-bak, bruinmetallic, 'trekhaak, 1e eigen., mooie
auto ’23.500--505 4-drs. automaat, el. schuifdak, blauw, stereo, soepele
2.0-ltr-motor ’ 5.000-
-505 4-drs., 5-bak, blauwmetallic, zeer luxe uitvoering, 1e
eigen., zeer mooi ’ 17.000-
-505 4-drs., 5-bak, goudmetallic, el. schuifdak, LPG, radio,
zeer nette auto ’ 8.500,-

ANDERE MERKEN
Citroen Visa 5-drs., wit, ruitewisser achter, radio, nette auto

’ 10.500-
Fiat Panda 3-drs., pas 52.300 km, 1e eigen., zeer mooi

’ 5.000-
Fiat Uno zeer speciale auto, 1500 CC, 5-drs., rood, 5-bak, el.
ramen, centr. slot, 75 PK injectiemotor, wis-was achter, fan-
tastisch dashboard, leeigen ’ 17.500,-
Ford Fiesta 3-drs., blauwmetallic, 37.800 km, wis-was achter,
radio, leeigen., nieuw ’ 8.500-
Mitsubishi Pajero 3-drs., turbo diesel, grijs kent., zilvermetal-
lic, hardtop, getint glas, nieuwprijs ’52.000-, veel acces-
soires ’ 34.000,-
Opel Kadett 3-drs., groenmetallic, wis-wasachter, radio1 ’ 8.900-
Opel Kadett 5-drs., automaat, goudmetallic, ruitewisser ach-
ter, klapdak, trekhaak, leeigen ’ 5.500-
Toyota Corolla 3-drs., automaat, el. schuifdak, velours, wis-
wasachter, radio ’ 15.250-
Volvo 340 DL 3-drs., blauwmetallic, LPG, trekhaak, mooie
auto ’ 6.000-
VW Polo 3-drs., beigemetallic, 37.013 km, ruitewisser achter

’11.750,-

Diverse goedkope inruilers va. f 750-

PEUGEOT COLLARIS
Schelsberg 45, Heerlen, 045-720202

84626
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COUMANS GELEEN
Alfa 331.3 S, alfarood """tf
Alfa 331.3 Junior, alfarood "^ ,gj
Alfa 331.3 Junior, wit i""1

$
Alfa 331.7 Q.V., zwart aU9- 1()
Alfa 331.7 Q.V., zwart ""!: ,A
Alfa 751.8 L, alfarood i"",rf
Alfa 751.8 L, alfarood "P^.
Alfa 75 2.0, van particulier, groenmet '8612-Lj'.
Alfa 751.8, van particulier, groenmet '8619-*.,
Alfa 331.3, van particulier, wit. '87 9-*JJj,
GTV 6-2.8Grand Prix v. partic, alfarood '87 25-^
■■Hl J"lMl*W>ll"1llll*T^BMW 316i, div. extra's lan" 4

BMW 520iteW\ 4Ford Escort 1.6KR 3-i "*\4
Ford Escort 1600L "* 4
Ford Sierra 1.8Laser T n°%
Ford Scorpio 2.0 CL f' 4
Ford Sierra 2.0iS la"' -jl
Volvo 740 GLE TD intercooler ""'" 4
Volvo 240 GLTK6°"' 4Volvo 340 GL 1.7 K' 4
Volvo 360 GLE 4
Volvo 340 L... fz 4
Opel Omega CD 2.0 NE autom., ABS, airco &' 4
Opel Corsa 1.3N856
OpelKadett HB 1.6D /. K' 4
Seat MalagaGL 1.2K6n,rJ.j)
Audi 100 65KW K6'e4
Mercedes Benz 230E ?K'i 4
Saab 900 iuJ 4
Mini 1000HLE sef'4
Lancia Bianchi All2scP

78866 .^^A
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LIMJIIÜi
Vrijdag 25 en zaterdag 26 mei

staan de mooiste occasions op de Tegelstraat 3 ift Brunssum.
In onze advertentievan woensdag jl. heeft u hierover alles kunnen lezen.

Alle occasions gaan deze twee dagen echt voor de allerlaagste prijzen weg!
Graag tot ziens in Brunssum

op de hoek Prins Hendriklaan / Tegelstraat 3...!
VANDAAG KOOPAVOND TOT 20.00 UUR!

AUTOMOBIELBEDRIJF

Iherry sohobb@n
TEGELSTRAAT 3 BRUNSSUM 045-550675

Occasions vanHarry Schobben... een veilig gevoel!



Autokosten
op een
floppy

"lenig autorijder wil wel eens
Weten wat voordeliger is: ben-
&ne, dieselof LPG rijden en
Wat ben ik dan per maand
kwijt? B« de ANWB Kam-
pioen is op een floppy het no-
dige voorwerk gedaan om
snel en accuraat antwoorden
op dievragen te krijgen.
Na de 20 seconden durende
start van hetprogramma wijst
alles zich vanzelf. Er zijn
Waarden aangegeven diein debuurt komen van de werkelij-:
Xe kosten. Al die waarden zijn
te veranderen voor de eigen
situatie. De aanschafprijs van
de auto is open gelaten, even-
als de restwaarde, het ver-
duik, het gewicht, de provin-
cie, de motorrijtuigbelasting,
de no-claim en depremie.

De floppy is ook 'intelligent',
oij het intikken van 90 pro-
cent no-claim wordt het maxi-mum geldende van 75% inge-
voerd. Maar een auto die meer
*ost dan 130 mille kan geen
kostenplaatje krijgen. Ook
een tweedehandsje onder de 5
*rülle telt niet meer mee.
Het is aardig om te ziendat de

waarde van het
verbruik bij 35 mille naar 1:12
iaat. En dat er kennelijk
auto's zijn die 215kilo kunnen
'Wegen. Verder is het niet mo-
Sehjk volgens dezeKampioen
"oppy om met een auto lan-
ger dan 10 jaarte rrjden. Toch
18 er een duidelijk tendensvan een stijgende gemiddelde
auto-levensduur. Ruim 40%van ons autopark is ouder dan
6 jaar.
*s eenmaal alles ingetikt op
het scherm dan is de druk op
F6of F7voldoende om alles
geurig grafisch in beeld te
krijgen. Ook een heel uitvoe-nge print wordt geleverd
Waarop het omslagpunt en de
«osten perkilometer zijnna teiezen.Een Corsa Swift opbenzine of
diesel met de eigenaar wo-
nend in de provincie Utrecht
e^ genietend van 75% no-
claim, probeerden we uit. Dat
«vert bij een levensduur van
5 jaar en 15.000 km/jaar een
Maandbedrag van f 484,- op.
e'j 20.000 km/jaar is het lo-
dend om op LPG (f 536,-) tepan rijden. Dat blijft niet al-
leen voordeliger dan benzine« 555,-), ook diesel (f560,-) rij-
den wordt niet goedkoper. Bij

5-000 km/jaar is diesel rijden
Weer wel goedkoper (f 810,-)
dan op benzine(f 627,-) te blij-ven doorgaan.
Pc kosten per kilometer lees
]% bij 20.000 km/jaar bij LPG
öf.op 32,1 cent. Onderaan de
srint staan de omslagpunten:
°enzine/LPG 16.506, voor
oenzine/diesel 20.906 en
i-'PG/diesel 2878 km/jaar. Den.°Ppy is voor ANWB-leden
giraal te koop voor f 9,95.

Saker:
buggy voor

stropersjacht

Het ziet er op defoto een stuk
agressiever uit dan de nieuwe
taak die voor de Saker is weg-
gelegd. De bedoeling is om
met deze op een maanbuggy
gelijkende tereinauto op stro-
persjacht te gaan. Vanuit Afri-
ka kwam de bestelling voor
dit militaire voertuig dat in
Engeland actief is. Ivoor-
jachtopzieners willen de zeer
wendbare 4WD-klimgeit in-
zetten tegen de stropers.

De Saker is ontwikkeld door
Wessex Defence in Plymouth.
Zonder dezevervaarlijke mili-
taire uitrusting wordt de auto
ook al gebruikt bij een nieuwe
sport: terreinracen. Met het
fantastische vermogen om
snel bergen te beklimmenen
en een ongelooflijke terrein-
vastheid, klimt en springt
deze buggy door het ongerep-
te gebied.

Hij wordt aangedreven door
een Perkins turbodiesel mo-
tor. Deze krachtbron met een
inhoud van 2 Itr levert 81 pk
vermogen, ruim voldoende
om de lichtgewicht 'gazelle op
vier wielen met de angel van
een schorpioen' verrassend
snel door onherbergzame
streken te trekken. Dezelfde
motor staat ook in de Rover
Montego personenauto.

De door Perkins ontwikkelde
direct ingespoten dieselmotor
produceert, zo bleek toenter-
tijd bij een test, bijzonder wei-
nig geluid. lets dat voor de-
fensief militair- en faunabe-
heer van groot belang is, het
maakt ook van de hoekige Sa-
ker een onopvallend observa-
tie-voertuig.

Nieuwe motorfiets voor de gemiddelde Europeaan

Honda Pan-European:
Duitse Japanner

Een keertje slechts maakte
iemand de fout de nieuwe
Honda STIIOO Pan-Euro-
pean aan te zien voor een
BMW. En inderdaad: in een
snelle blik heeft de machine
wel wat weg van de KlOO-
-serie van de Duitse fabri-
kant. Maar Honda had geen
beter compliment kunnen
krijgen dan vergeleken te
worden met BMW. Dat is
per slot van rekening de
markt waarop de Japanners
mikken.

De naam Pan-European zegt het
al: de nieuwe machine is ontwik-
keld voor de Europese markt.
Honda maakt de motorfiets niet
alleen voor de Europeanen, de
bewoners van de oude wereld
hadden een grote vinger in de
pap bij de ontwikkeling ervan.
Na intensief marktonderzoek in
Europa werd de 'gemiddelde'
toermotor Voor de 'gemiddelde'
Europeaan ontworpen door
Honda Research and Develop-
ment (R & D) in het Duitse Of-
fenbach. Onderzoek wees uit dat
motorrijders in Europa eerst een
uur of drie nonstop over snelwe-
gen rijden om daarna lekker te
toeren over mooie weggetjes.
Comfort op hoge snelheid was
een eerste opdrachtvoor het ont-
werpcentrum en comfortabel

toeren een tweede. De techni-
sche gegevens speelden een on-
dergeschikte rol.

Trekkracht
Bij iets meer dan stationair in de
vijfde versnelling trekt de motor
zonder protesteren op naar het
maximale toerental van achtdui-
zend tpm. De meeste trekkracht
levert de groottoerist tussen de
drie- en zesduizend toeren. Voor
de motorrijder heeft dit het grote
voordeel dat er betrekkelijk wei-
nig geschakeld hoeft te worden.

De versnellingsbak schakelt
goed, hoewel het testmodel de
neiging had uit de tweede ver-
snelling te schieten. De over-
brengingen zijn goed gekozen.
Ook over de trillingen hebben
bestuurder en passagier niet te
klagen: diezijn er nauwelijks. De
honderd pk die Honda zich vrij-
willig heeft opgelegd zijn ruim
voldoende. De Pan-European
stuwt als door een electromotor
aangedreven naar de maximaal
toegestane snelheden. In Duits-
land zit de STIIOO in een fractie
op ruim 220 kilometer per uur.
Tot de 170 kilometer merkt de
bestuurder weinig van de wind.
Dat is geheel toe te schrijven aan
de stroomlijn die -in navolging
van BMW- doordacht is ontwor-
pen. Een vacuüm achter de kuip
is niet te bespeuren, omdat Hon-

da onderin de ruit een luchtsleuf
heeft gemaakt.

Koffers
De Honda is voorzien van twee
35 liter zijkoffers die groot ge-
noeg zijn voor een integraalhelm
en extra bagage. De koffers kun-
nen worden afgenomen, alhoe-
wel dat de eerste keren enige
handigheid vraagt. Afdek-
plaatjes zorgen ervoor dat de be-
vestiging onzichtbaar aan het
oog wordt onttrokken.
De zitplaatsen zijn ontworpen
voor de gemiddelde Europeaan.
Bestuurder en passagier zitten
comfortabel op de brede buddy.
De voetsteunen zitten op de goe-
de plaats.
De STIIOO is een stabiele machi-
ne. Er is maar weinig wat de Pan
European van zijn lijn af brengt.
Zowel in rechte lijn als in boch-
ten is machine probleemloos en
vergevingsgezind. De machine
weegt afgetankt driehonderd
kilo en dat merk je niet of nauwe-
lijks. Pas bij het manoeuvreren
in smalle straatjes merk je dat de
Honda niet zomaar een licht ma-
chientje is maar een zware 1100.

Liefde voor het detail. Dat had de
ontwikkelingsafdeling van Hon-
da bij het ontwerpen van de
STIIOO Pan-European. Maar
liefst vijfjaar was Honda R & D
met de Pan-European bezig en
dat is te merken ook. De nieuwe

toerbuffel van Honda is 'close to
perfection' en daarom een alter-
natief voor verstokte BMW-rij-
ders. Met een prijs van bijna 25
mille begeeft Honda zich volle-
dig op het terrein dat voorheen
door BMW werd gedomineerd.
Wat de Duitse fabrikant nu nog

voor heeft op Honda is het ima-
go. Maar ik zou me als marktstra-
teeg van de onderneming in
München momenteel niet echt
op m'n gemak voelen bij die 'per-
fecte BMW' uit Japan.

rein deruiter

" De Honda STIIOO Pan-European is 'close to perfection'
en daarom een alternatief voor verstokte BMW-rijders.

auto

Automobilist krijgt print om de weg te vinden

Computer stippelt
snelste route uit

Toeristen en zakelijke bezoekers krijgen het in de toe-
komst een stuk makkelijker. Het Oegstgeestse bedrijf Ico-
dex heeft een nieuw publiek-informatiesysteem ontwik-
keld, 'Infoprintline' waarmee de weg zoeken een stuk een-
voudiger wordt. De infoprintline is enigszins vergelijkbaar
met de informatieborden die nu al aan derand van steden
en dorpen staan. Er is echter een groot verschil met de tot
nu' toe bestaande informatiesystemen. De gebruiker kan
het computersysteem niet alleen de 'slimste' route van A
naar B laten uitstippelen, hij krijgt van dezeroute zelfs een
print.
De stad Leeuwarden krijgt binnen enkele maanden deeer-
ste 'infoprintline', naar verwachting volgt de Randstad
snel.

De infoprintline is een uit de
kluiten gewassen telefooncel
waarin een beeldscherm en een
toetsenbord is aangebracht. De
gebruiker toetst in in welke taal
hij wil worden geholpen, er zijn
vier talen ingeprogrammeerd, en
beantwoordt vervolgens vragen
over de gewenste bestemming
en de manier van vervoer (auto,
vrachtauto, fiets, voetganger).

Als alle gegevens zijn ingevuld,
verschijnt er op het beeldscherm
een plattegrond van de stad en
begint een bolletje de besteroute
naar de gevraagde bestemming
te lopen. Eenmaal bij het gebied
waar de bestemming zich be-
vindt (industrieterrein, hotel-
kwartier) aangekomen, ver-
schijnt er een plattegrondje van
het deelgebied en begint op-
nieuw het bolletje te lopen. Tot
slot kap de gebruiker opdracht
geven om van beide plattegrond-
jeseen print te maken.
Volgens M.J. Coppoolse, direc-
teur van Icodex, biedt het sys-
teem ongekende mogelijkheden.
„Een bedrijf dat wil dat een ge-
bruiker van infoprintline ook in-
formatie over zijn bedrijf kan op-
vragen,kan dat in het systeem la-
ten stoppen". Plaatjes van ka-
mers van hotels, een lijst van
auto-occasions, openingstijden
van attracties: alles kan.

De bedrijven of instellingen die
in het computersysteem willen
worden opgenomen, en van wie
het adres en de route daar naar-
toe dus via de plaatselijke info-
printline is op te vragen, betalen
hiervoor 800 gulden per jaar. Er
moeten ongeveer 500 bedrijven
meedoen om de plaatsing van
vijf infoprintline-stations in een
bepaalde stad te plaatsen.

Om te voorkomen dat het prin-
ten van plattegrondjes als een
leuk nieuw spelletje gaat dienen,
moet de gebruiker hiervoor een
klein bedrag betalen. Uit een
marktonderzoek onder Leeu-
wardense ondernemers kwam
naar voren dat de ondernemers
dit als onvermijdelijk en bijzon-
der gewenst zagen. De bijdrage
zal overigens beperkt blijven tot
een kwartje of ten hoogste een
gulden.

Nieuwe rotatiemotor met meer vermogen

Mazda vernieuwt
sportwagen RX-7

Mazda's sportwagen in de
topklasse, de RX-7, is ver-
der aan de eisen des tijds
aangepast. De auto is nu al-
leen nog met turbo-motor
leverbaar. De prestaties zijn
verder opgevoerd en het
uiterlijk heeft wat kosmeti-
sche Veranderingen onder-
gaan.

De RX-7 van Mazda is een van de
weinige auto's in de wereld, die
worden aangedreven door een
motor van het Wankelprincipe,
al geeft Mazda er de voorkeur
aan om te spreken van een „rota-
tiemotor". Dat komt ook doordat
Mazda tegelijkertijd met destijds
NSU bezig was het rotatieprinci-
pe in praktijk te brengen. Dat
leidde in 1963 tot de presentatie
op de Tokyo Motor Show van de
eerste Mazda met rotatiemotor,
net iets eerder dan NSU, die de
fraaie NSU Prinz Spider (met
softtop) op de markt zou bren-
gen. De Wankelmotor kreeg ove-
rigens pas echt bekendheid door
de toepassing in de futuristische
NSU RO-80.

Voor de Mazda-dealers waren
aanvankelijk speciale trainingen
nodig om de rotatie-auto's te
kunnen reapareren. Tegenwoor-
dig komen volgens importeur
Autopalace De Binckhorst in
Den Haag vrijwel geen storingen
meer voor en blijft het aandeel
van de werkplaats beperkt tot
het vervangen van bougies en
het verversen van olie. Bij grote
reparaties wordt een RX-7 naar
het Haagse dealerbedrijf ge-
bracht, dat gespecialiseerd is in
dit type sportwagens en dat in
hetzelfde pand is gevestigd als
de importeur.

De rotatiemotor heeft twee rond-
draaiende schijven, turbo en in-
terkoeling. Hij biedt ten opzichte
van het vorige model een vermo-
genswinstvan 20 pk en heeft een
totaalopbrengst van 200 pk bij
6500 toeren. Het maximum kop-
pel bedraagt 265 Nm bij 3500 toe-
ren.

Al deze kracht leidt tot een top-
snelheid van 240 kilometer per
uur. De coupé-versie beschikt
over ABS en het zogenoemde
Dynamic Tracking Suspension
System, dat pijlsnel reageert op

zijwaartse krachten en daardoor
een beter wegcontact in de boch-
ten bewerkstelligt.

De 'cockpit' van dit snelheidska-
non heeft standaard lederen be-
kleding. Alle meters in het dash-
board zijn analoog (met wijzer-
platen) inclusief de meters voor
oliedruk, watertemperatuur, tur-
bodruk en tankinhoud. Stuur-
wiel, handrem en versnellings-
haridgreep zijn in leer uitge-
voerd.

De Mazda RX-7 Turbo II Coupe

Cabriolet
De RX-7 is er sinds begin vorig
jaar ook als cabriolet en op spe-
ciale aanvraag leverbaar. De ca-
brio heeft een elektrisch te ope-
nen canvas dak met een glazen
verwarmde achterruit. Mazda
heeft het patent op een zoge-
noemde windblocker, die achter
de voopstoelen is bevestigd en
de windturbulentie in de cabine
vermindert. De voorziening kan
worden weggeklapt als met dich-
te kap wordt gereden.
De prijs van de coupé is

’ 103.139 en van de cabrio

’ 123.610.

Campagne voor
veiligheid op
landwegen

Het Regionaal Orgaan Verkeers-
veiligheid Limburg (ROVL)
houdt in de zomermaanden in
twaalf gemeenten een campagne
om de veiligheid op de platte-
landswegen te bevorderen. Het
blijkt, dat er nog altijd veel onge-
lukken gebeuren met landbouw-
voertuigen. De afgelopen vijf ja-
ren gebeurde dat in Limburg het
meest in de gemeenten Neder-
weert, Venlo, Margraten, Horst,
Venray, Sittard, Weert, Maas-
tricht, Nuth, Echt, Voerendaal en
Bergen.
De campagne krijgt als titel:
'Veilig op weg met... landbouw-
voertuigen' en zal tot en met ok-
tober plaatsvinden. Gemeente-
besturen en politiekorpsen wor-
den geïnformeerd en om mede-
werking gevraagd. Maar ook het
publiek wordt bij de campagne
betrokken; folders, affiches en
brochures worden uitgegeven
om de aandacht te vestigen op de
landbouwvoertuigen op de vaak
smalle en weinig overzichtelijke
wegen door landelijke gebieden.
De derde groep die wordt bena-
derd zijn de landbouwers zelf. In
samenwerking met de rijkspoli-
tie en diverse Limburgse land-
en tuinbouworganisaties worden
voorlichtingsbijeenkomsten ge-
houden.
Als afsluiting van de campagne
vindt er in samenwerking met de
politie een intensieve controle
plaats.

uitlaatjes
CARINA heet het model van
Toyota dat bij de Duitse APK
kwalitatief als beste uit de bus
kwam. Bij de 9 miljoen jaarlijkse
keuringen in Duitsland bleek bij
de auto's van 3 jaar oud dat ook
de Starlet (2e plaats) en de Corol-
la (4e plaats) weinig problemen
kennen. Na 5 jaar scoort de Cari-
na nog maximaal en na 8 jaar
staat hij als derde genoteerd.
CHRYSLER heeft de Le Baron
Coupé en Convertible naast de 4
cilinder2.2 en 2.5 Itr modellen nu
tevens met 3 Itr V6-motoren in
het programma. Standaard heb-
ben deze nieuwe versies een
elektronisch geregelde 4-traps
automaat. Het interieur en het
dashboard zijn zodanig gewij-
zigd dat ze meer aan de Japans-
/Europese smaak voldoen. De
prijzen zijn 64 en 78 mille voor
respectievelijk de Coup' en de
Convertible.
MITSUBISHI levert de eenvou-
digste Colt voor 22 mille, voor
bijna het dubbelebedrag staat de
nieuwste 1.8 GÜ-16V inclusief
ABS paraat. Ook de Lancer heeft
deze motor gekregen in de hatch-
back en in de Galant 16V is nu
meer vermogen (150 pk) voor
handen in de 2 Itr motor. Inclu-
sief ABS kost de auto ruim 58
mille. De Galant-lijn begint met
de 1.8 versies, vanaf heden injec-
tiemotoren die iets beter preste-
ren.
ANWB/BOVAG Koerslijst
neemt nu ook auto's op die7 jaar
oud zijn en van alle opgenomen
bouwjaren de eertijds geldende
nieuwprijzen. Door de APK, de
betere produktie en fabrieksga-
ranties gaan auto's langer mee.
Dus de gebruikte personenwa-
gens komen in een later stadium
in de verkoop. De twee organisa-
ties verzorgen zes keer per jaar
een Koerslijst met richtprijzen
aan de hand van vraag en aanbod
op de markt.

"Hoewel deze Saker er nog-
ai strijdlustig uitziet, zal hij

minder krijgshaftigepensen waken voor het bè-
h°ud van het olifantenbe-stand.

Limburgs dagblad
Vrijdag 25 mei 1990 ♦9
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Auto Veneken b.v. §

„Occasionkelder" „Occasioncentrum"
Leyenbroekerweg 27 k /* m 1 Prins Mauritslaan 171 =

6132 CN Sittard M, k J 6191 EE Beek ==
te1.04490-15777 WlW}} tel. 04490-72882

Veneken Sittard Veneken Beek
Ford Sierra 2.0 CL Sedan wit 1987 Passat 4-drs., nw. model turbo diesel intercooler ==
Ford Sierra 2.0 CL 5-drs. wit 1986 blauwmet 1988 =5
Ford Escort 1300Laser wit 1985 Passat Variant I.Binw. model, zilver 1989 =
Opei Ascona 16S gas goudmet 1983 Golf GTi 16V139PK, blauwmet 1988' =
Opel Ascdna 16S blauw 1985 Audi 801.8i90 PK, blauwmet 1989 ==
OpelKadett! 2 Sgroenmet 1983 GoltMemphisl.Bi9oPK,wrt 1989 ==
OpelKadett 1.2 Szilvermet 1985 Golf GTi 112PK I.Bi. marsrood 1984 —OpelKadett 1.3GL grijs 1986 Goll GTD 70 PK wit 1986 =
Opel Kadett 12S wit 1986 Golf GTD Memphis70 PK, grijsmet 1988 ==
Opel Kadett 13Sgas wit 1987 Kadett 1.3LPG, blauwmet 1987 ==
Fiat Regatta 70 ES rood 1984 BMW 316 4-drs. 1800cc, wit 1986 ==
Fiat Uno 60S 5-drs wit 1987 Audi 801 8S sportpakket, wit 1987 =
Fiat Uno 60S blauw 1987 Volvo480 ES airco, grijsmet 1988 ==
Volvo 340 DL wit 1985 OpelKadett GTI.3Srood 1988 =
Volvo 340 DL wit 1983 OpelKadett GT 1 6Srood 1988 ==
Volvo 340 DL autom. rood 1982 opelKadettGTl.6Sv.it 1987 »=
Peugeot 205 XErood 1987 Opel Kadett GT 1.31.6,wit'rood 1987-1988 »=
Skoda 120 L wit 1987 Audi 100 CC Turbo diesel, grijsmet 1987 ■»-»■

Audi 801800 cc, 5-bak, zilvermet 1987 MitsubishiColt EL, wit 1988 -^
VW Passat Var. 1800 cc zilvermet.' 1989 Ford Escort 13004-drs.,zilver 1981 --;
VW Passat 1600 cc, 5-drs. Comfort, bl.met... 1988 Audi 200 turbo grijsmet 1984 -_

VW Passat 1800GL 5-drs, blauwmet 1984 Audi 80CC 1600CC blauw/beige 1986 =
VW Passat 1600 cc, 5-drs. zilvermet 1984 Audi 80 diesel, blauwmet. 1984 s
VW Jetta CL Turbo dieselrood ». 1985 Mazda 3231500 sport, rood 1985 =
VW JettaCL 1600cc groenmet 1986 Passat 5-drs. 1600cc, zwartmet 1988 =
VW Jetta 1300 cc 4-drs, wit 1986 Peugeot 205 XE, rood 1985 ==
VW Golf Turbo diesel groenmet 1986 .Golf diesel 5-bak Manhattan 5-drs., zwart 1989 rs
VW Golf CL 1600 cc, blauwmet 1986 Golf GTS 1600, wit 1985 =
VW Golf GT4IB blauwmet 1987 Volvo 340GL automaat 5-drs., roodmet 1983 ss

Golf 1600automaat, rood 1987 EE
Audi 804-drs., beigemet 1980 =s

Polo, Golf, Jetta, Passat, alle uitvoeringen, alle motoren, —diverse kleuren van 1981 t/m 1989. '

1
RENAUITfOP
OCCASIONSHOW

Wegens enorm verkoopsucces nieuwe Renault-modellen, hebben wij de volgende auto s
voor u ingeruild en bieden u tevens een enorm goedkope financieringsactie aan t/m 31 mei 1990
| . 12 mnd. garantie in geheel Europa, mits met oud?'

dan 5 jaar

I Gunstige financiering t/m 31.5-90 I 6 mnd. uitgestelde betaling I [ ANDERE MERKENJ »

DV\TA¥TTT 12 mnd. 0% rente
I tilillAmil J 24 mnd. 4.9% rente Citroen type Visa 11 RE aug. '86-juli '87 ■.< -■ 4\r étmo/ 14E okt. '87 i

Type R5Alpine Turbo jan. '84 36 mnd. 6.9 a» rente 19 QT jan. '85
I GTX (1720 CC) maart'BB max. 10.000 | . Fiat Uno 45 juli'B3 ]

R9TL april '85 L — ~ 60S aug. '88
Ril TL 3d sept. '84 Regata 85S Quardzo april '87 ,
GTL 5d april'B4 Ford Fiesta 1.1 CL jun.'BB: automatic maart '86 ■ ■ Hyundai Pony 1.4 GLS okt. '85 ]
R2l TL febr. '88 mm*W"Am»m W% -nf* Mazda 323 1-3 GLX au9- '85GTS (schuifdak) mei '87 r»Ti*T ÏT ¥TT m |< t? W Kk\ Mitsubishi Colt 1200 GL april '86
R25 TS febr. '85 KLN/IULI IVuIVXVijiJ Nissan Bluebird 2.0 LX + LPG jan. '87

E GTS + LPG maart '87
»,«"■-.»,."■» m, ■**.*, Sunny 1.6 coupé april '88

TX Monaco 2.0Ï okt. '87 (rundleer + Renault-radio) ~.* KERKRADE Opel Kadett 1.3 S sedan okt. '86
: #%i Peugeot 205 GTi (schuifdak) april '86

- \IL ~,."""p^ll^ n 4°5 sRi 1-9 febr- '88ï IXlMillMll^^^l *m AJ Saab 90 april'B6
DIVERSE GOEDKOPE INRUILERS TjMNHXiJtJWygWBa^ 1 y Skoda I3oojan.'B7

Kerkrade, Domaniale Mijnstraat-25 - Tel. 045-452424 Favoriet 135 febr. '89= DEALER VOOR KERKRADE, LANDGRAAF Volvo 340 DL automatic april '88
EN OMSTREKEN Volkswagen Golf CL 3-deurs april '85

IFv\eerf^|sraf-"*] I
I W£(?£/VS £iVO/?M S(/CC£S GEPROLONGEERD!!! I
I PROFITEER, NU DE KEUZE GROOT IS, I
I VAN ONZE ACTIEAANBIEDINGEN I

Bij aanschaf van een occasion van ’ 10.000,- of meer, keuze uit:

- NAAST 3 MAANDEN VOLLEDIGE GARANTIE, 9 MAANDEN
NO-RISK-GARANTIE GRATIS.
DUS 12 MAANDEN GARANTIE;

. MINIMAAL ’ 1500,- INRUILPRIJS VOOR UW HUIDIGE AUTO;

. ’ 500- GRATIS ACCESSOIRES CADEAU!

MMBMHC *M TWBBLUZ

Opel Rekord 22i '85
Opel Rekord 20STravaller '85
Opel Ascona 1600 4-deurs '87
Opel Corsa 12S 5-deurs '87
Opel Corsa 12S 3-deurs '85 '86 '87 '88
Opel Kadett sedan '86
Opel Kadett 3-deurs '83 '84 '85 '86 '87
Opel Kadett automaat '8486
Subaru Mini Jumbo '88
Ford Fiesta 1100 '86
Fiat Panda '86
Mazda 323 GLD '86
8MW316 '82
Mitsubishi Lancer F '83

Rijksweg 61, Berg & Terblijt
S 04406-41700

78587 |

I $ SUZUKI—9*m*

AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-724545

Suzuki Alto 3-en 5-drs '86,87,88
Suzuki Swift 1.0 5-drs '87
Toyota Starlet 1.0 '89
Peugeot3osSß '82
VWJettaC '84
Citroen Axel '86
Daihatsu Cuore 850 '88
Fiat Panda 45 "85
Skodal3oL '86
Hyundai Stellar '85
Volvo 360 GLI 2.0 '86
Volvo 340 GL autom. 26.000 km '87
Subaru Justy '87
Ford Escort 1.3 '85

Ook diverse andere merken voorradig
Diverse goedkope auto's met LPG
Al meer dan 40 jaar

een begrip voor service! 78585

...

■«j Limburgs Dagblad jg
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IIMV«4Wki DOE NU EEN■eSIIM3M GOUDEN GREEP
W_Mm_m naar uw
Kffiftrlll WK-KAARTJE.

K»J urn II afAd I >iH Straks^genieten van schitterende WK-doelpunten onder een
yi* Üw» stralende Italiaanse zon. Daar maakt u nu grote kans op. Als u

een auto uit de Gouden Greep Occasion Selectie(*) aanschaft.
(PHnÉÉhHNH Want Toyota heeft de hand weten te leggen op een flinke hoeveel-
BhMM|M!MM heid W'K-kaartjes(**). Waar de vliegreis natuurlijk ook bij hoort.

Ofgeniet U liever thuis voor de buis van het WK? Geen enkel
probleem. Want dan kunt ukiezen uit een van de andere drie
Gouden Greep voordelen:

mM^&^~~JS!&^^k\ «’7.000,- vdkantiepremie (mcl. BTW). Om alvast in de juiste
'~^y*~*s\\m—\ vakantiestemming tekomen.

VJQ'jg&im. >Kw " Gratis een accessoires-pakket naarkeuze. T.w.v.f 1.000.-
WwsuWmWlm <mcL BTW en montage).

BV />xC//kw " Uitgestelde betaling met 0% rente. Het eerste halfjaarbetaalt
-m^^feïw jfl u geenrente en aflossing(***).

|^Bk_« En dat is nog niet alles: bij aanschaf van een Gouden Greep

Ji BE^S l^nmlMnWlaM^^mlSimmlWH Occasion krijgt uw auto na 5.000 km ofna 3 maanden gratis een
|my^lj|^U^UU&jfij^Uy||jLU^jSj||j|jS inspectiebeurt.

Hm<Wll>if»m^»l#iWel3Vmi»g»i^w:gJß=o
(*) Voor auto's uil de Gouden Greep Occasion Selectie geldt een minimalebijbetaling vanf 7.500,-.
(**) Zolang de voorraad strekt. (***) Hel maximale uitgestelde bedrag'isf 10.000.-.

Uw Toyoladealer

MAASTRICHT - AUTO PETIT MAASTRICHT B.V. - Molensingel 11 - Tel. 043 - 616900 J
LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Baanstraat 129 - Tel. 045 - 318888 "OIRSBEEK - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V Provineialeweg Zuid 91 - Tel. 04492 -1814 "SITTARD - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Rijksweg Zuid 212 - Tel. 04490 - 21000 "ULESTRATEN - AUTOBEDRIJF LOUIS PETIT B.V - Langs de Gewonnen 8 - Tel. 043 - 642703-^

Zijn uwoude deurenof keuken niet meer naaruw zin? Dan heeft u twee mogelijk
heden: uitbreken - nieuwe kopen; of door PORTAS laten renoveren. Ons alt?
natief heet: kwaliteit en uiterlijk als "nieuw" - bovendien ook nog voordei'9'
snel en zonder rommel. Passend bij uw interieur, van rustiek tot modern., Bel op ofbezoek ons! Van Wel BV, Hoekerweg 4, Bunde, tel. 043-647833 M

OPEL-SHOW MET DE NIEUWE MODELLEN 1990
★ OPEL CORSA STRADA, 3-drs., vanaf ’ 20.495-
-* OPEL KADETT 3-, 4- en<s-drs. uitvoeringen vanaf f 23.304,-

KADETT GT en GSI
★ OPELVECTRA 4- en 5-drs. uitvoeringen vanaf ’ 31.500,-

-* OPEL OMEGALS, GLS, diverse uitvoeringenvanaf ’ 41.265-

Prijzen af fabriek, inclusief BTW. Tevens bieden wij
te koop aan eersteklas inruilauto's, VVN-gekeurd met
BOVAG-garantiebewijs.

OPEL VECTRA 1.6 L, 4-drs., blauwmetalliek 1-'B9
OPEL OMEGA 1.8 S, wit, div. extra's 1-'B7
OPELKADETT GSI 16-klepper, rood, div. extra's 8-'B9
OPELKADETT 1.6L, 3-drs., zwartmetalliek 2-'B9
OPELKADETT 1.6 S GT, 3-drs., zilver 6-'B5
OPELKADETT 1.3 S, 5-drs., zilver 11-'B4
OPELKADETT 1.8 S, 4-drs., sedan, wit, sportuitvoering 787
OPELKADETT 1.3 N, 4-drs., Club, wit 7-'B7
OPELKADETT 1.3 S, 4-drs., rood, sportuitvoering 5-'B6
OPELKADETT 1.3 S, 3-drs., special, zilver 3-'B3
OPEL KADETT 1.3 N, 4-drs., groen, automaat 1-82
OPEL MANTA 2.0 S GT/J, coupé, zilver 3-'B3
OPEL ASCONA 1.6S, 2-drs., champagnemetalliek 5-'B2
OPEL CORSA 1.3 N Swing, 3-drs, wit: 11-87
OPEL CORSA 1.2 S GL, 4-drs., blauwmetalliek 9-'B6
OPEL CORSA 1.0S, 3-drs., groenmetalliek 7-'B4
AUDI 80, 5-bak, bruinmetalliek 6-'B9
FORD SIERRA 1.6 special, 4-drs., sedan, zilver 4-'B9
ESCORT 1.4 1 Bravo, 5-drs., zilver 6-'B9
ESCORT 1.6 CL, drs., grijsmetalliek 2-'B6
FIAT PANDA, blauw 7-'B5
CITROEN VISA 11 RE, zilver 3-'B4
BMW 315, wit, veel extra's 10-'B2
BMW 315, bruin 5-'B3
MERCEDES 230E, automaat, zwartmetalliek 1-'B9

Openingstijden: vrijdag 25 mei 9.00 tot 21.00 uur,
zaterdag 26 mei 9.00 tot 17.00 uur.

LV^/I BOVAG-AUTOMOBIELBEDRIJF G.J.A. SIMONS
■ÖÉ Nieuwstraat 127, Hoensbroek, Tel. 045-215691
l'l'l/tll 84658

I verdient óók uw tuinl EuropaTuin's || | \WSM IPfjP ESI 111 ESÏI noeerwataanmetbehuipv ■ 1,1 p6!^Bs^^ I'il^lll'^A^^lJ Ivj superg/uonmect KjÉÜÉÉI H IIEBfflßKÉMpfWPfflI bemestingsproduWen_otproêramma artikelen ph K| ja^^wj^mißjßJJ^Rj ■ pëivgra.sgazon KrftM' FTjHj ■ [GAZONMEST]■RjWjJIKÜijj'^MI ar\t, naast 'n enorm 6_ -n naWUrl.)k ook alt.) blumb^kastendungdi ■■■■■■■Hl tfPfPPfl ■■> SÜPER,^.'?N,P.,ÏNGER BJdHH nPPHf H^. tT^^E^EiEiEIE!^BePliiP^iHlr'ffSfl

vziikophii n fcisiHßi uu i^u ud
" LANDGRAAF EuropaTuin Landgraaf " MAASTRICHT EuropaTuin Randwijck " NUTH EuropaTuin Tan Nuth BV

Europaweg Zuid 401. Tel: 045-324444 St. Michaëlsweg 7 (Heugem). Tel: 043-613966 Vaesrade 100. Tel: 045-244644 J



Charmant
het krland teerde Ivo de Wijs in
l begin van de jaren zeventig
beljnen' Een cabaretier met dub-

Beatle-lokken die onge-
c, en vals kon zingen en toch
tvrfmant bleef- Hetgeen onge-
steld onder meer te danken
„"« aan zijn poezelige Tilburgse
n\& e ronde spot-oogjes en een
(j ' aflatende stroom van morbi-
ge gappen die opzó'n vrolijk-te-
br= ,raadse wijze werden ge-
Spacht dat progressief Holland

uddebuikend over de grond
Mi k' "o°£ies dicht, dat is ver-
ïaf " Een bjk met open ogen is
*een gezicht".

van'd® Wijs: „Dat was een tekst. n de doctorandus. Een ver-
Sctnte ziel. Doctorandus P.

"veef ook dat prachtige num-
lj yan die melaatse vrouw. Dat
Mi h

e toch' hè? Komt een vrouwtyj-de dokter, zegt de dokter (De
iiwt gint te neuriën): 'Steek
h et ng eens uit/En dan gebeurt
y "de tong valt op de grond/or een medicus, die nog net

met zijn praktijk begint, is dat
iets heel aparts/Hij zegt: 'Me-
vrouw, u kijkt daar vast wel gek
van op: u bent melaats'/

'Hieuwieuwwieuewieueiwuieui-
iie' zegt de dame, zij kan niet
meer goed articuleren/En de
dokter geeft haar gauw een brief-
jevoor de specialist/En hoopt dat
die haar kan solderen/De opti-
mist".

Hij draagt de tekst zonder enige
hapering voor. Verontschuldi-
gendbijna „Ja, dat heb ik nu een-
maal. Niet alleen met m'n eigen
teksten, maar ook met die van
anderen. Ik kan goed luisteren.
Of misschien moet ik wel zeg-
gen: ik MOET goed luisteren. Of
ik wil of niet. Ik kan niet met
iemand praten met de radio aan.
Want dan wil ik toch ook horen
wat ze in Hilversum zeggen. En
dan dagenlang op een zin lopen
sabbelen die ik zomaar ergens
heb gehoord. Zon tekst die door
je hoofd blijft malen. Er loopt nu
een musical, 'Zeldzaam', en daar-
in komen de volgende regels
voor: 'Nu of nooit/het is vol-

tooid'...Daar klopt iets niet. Daar
zit een tegenstelling in, die zon
zin voor mij volstrekt onmoge-
lijk maakt. Maar het valt me
moeilijk te omschrijven wat me
nou precies stoort. En daarom
blijf ik er over nadenken... 'Nu of
nooit/het is voltooid".

" Ivo de Wijs: ,jioe meer je weet, hoe meer er te lachen valt."

Kletsen
Ivo de Wijs werd ook aangezocht
teksten te schrijven voor Nelleke
Burg en Jasperina de Jong,en de
VARA vroeg hem 'dingen aan el-
kaar te kletsen' voor de radio. In
'De Vooruitgang' maakte hij zijn
debuut; de 'Wekkerradio' (met

daarin de onvolprezen, hilari-
sche rubriek 'Opstaan door de
eeuwen heen') en 'Vroege Vo-
gels' volgden. Befaamd werden
zn gedichtjes in, zoals hij dat
omschrijft, het genre 'light-ver-
se'. „Een golf applaus daalt neer
van de tribune/Daar is de kam-
pioen: Gijs van derMeer/Hij wint- en voor de zesde keer alweer/de
wedstrijd 1500 meter klunen/Het
viel dit jaar bepaald niet mee,
hijgt Gijs/We moesten hele stuk-
ken over ijs..."

Ivo de Wijs: „Ik druk me in het
algemeen fnakkelijker uit in poë-
zie dan in proza. Een dichtvorm
biedt meer houvast. Zodra ik in
driftige tijdnood ben, schurk ik
me toch altijd weer aan het rijm.
Proza heeft zó veel verschillende
mogelijkheden dat het me ver-
wart. (Giechelend) Maar ik ben
ontzettend plooibaar hoor. (Ge-
dragen stem) U kunt het krijgen
zoals u het hebben wil... Om met
Carmiggelt te spreken: 'Gelou-
terd schrapte ik."

SHIRLEY VALENTINE films
door gemma wildenberg

Engeland 1989.Regie: Lewis Gil-
bert. Met: Pauline Collins, Torn
Conti, Bernard Hill e.a. In: Rivoli
Heerlen en Mabi Maastricht.
Een Engelse arbeidersvrouw
heeft genoeg van haar huwelijk
en vlucht voor twee weken naar
de Griekse zon. Op Kreta onder-
gaat ze een spoedcursus zelfont-
dekking en vindt romantiek.

EEN SCHERZO FURIOSO
Nederland 1989.Regie: Marianna
Dikker. Met: Wil van Kralingen,
Hans Dagelet, Joke Tjalsma en
Johan Ooms. In: de Spiegel
Heerlen en Filmhuis Sittard.
Een echtpaar is acht jaar ge-
trouwd en de klad zit in het hu-
welijk. Hij leidt een losbandig le-
ven, en zij ziet dat min of meer
geamuseerd aan. Tochraakt voor
haar de maat vol en maakt ze uit-
gerekend op een feestje de schei-
ding bekend, en passant nog
even wraak nemend op een
vriendin van haar man.

EL LUTE-CAMINA O REVIENTA

Spanje 1987. Regie: Vicente
Aranda. Met: Imanol Arias, Vic-
toria Abril, Antonio Valero e.a.
In: Lumière Maastricht.
Het waargebeurde verhaal van
de Spaanse volksheld Eleuterio
Sanchez, bijgenaamd 'El Lute',
die in de jaren 60 het slachtoffer
werd van het Franco-bewind en
wiens ontsnapping voorpagina-
nieuws was voor de Spaanse
kranten.

EL ESPIRITU DE LA COLMENA
Spanje 1973. Regie: Victor Erice.
Met: Fernando Fernan Gomez,
Teresa Gimpera, Isabel Teleria
en Ana Torent. In: Lumière
Maastricht.
Poëtisch verhaal over een gezin
met twee dochters in een geïso-
leerd gelegen gehucht op de Cas-
tilliaanse hoogvlakte. leder ge-
zinslid leidt een in zekere mate
afzonderlijk bestaan.

JOHNNY HANDSOME
VS 1989. Regie: Walter Hill. Met:
Mickey Rourke, Ellen Barkin,
Elizabeth McGovern e.a. In: H5
Heerlen en Royal-Microßoyal
Echt.

Johnny Sedley is slecht door de
natuur bedeeld, met zijn afzich-
telijk misvormde gezicht, en
mede daardoor een berucht mis-
dadiger geworden. Na een gewa-
pende overval waarvan zijn 'me-
dewerkers' er met de buit van-
door zijn gegaan, verdwijnt
Johnny weer in de gevangenis.
Daar trekt hij de aandacht van
een arts die ervan overtuigd is
dat een plastische operatie van
Johnny een beter mens zal ma-
ken. Met een nieuwe identiteit
lijkt hij een eerlijk leven tege-
moet te gaan, maar een keiharde
politieman gelooft daar niet en
wacht op de fatale misstap.

" Woody Allen en Mia Farrow in 'Crimes and misdemea-
nors'. Te zien in Lumière Maastricht.

Triviant
Alsof hij het zo heeft geregis-
seerd, belt op dat moment de
TROS. „Of u, als taalkunstenaar,
meneer De Wijs, plaats wil ne-
men in een panel dat het televi-
sie-spelletje Triviant begeleidt."
Meneer De Wijs weigert evenwel
vriendelijk doch beslist. „Nee,
nee, ik ben uitermate gestreeld
dat u mij voor uw overigens zeer
aardige programma vraagt, maar
ik geloof dat ik geen sieraad zou
zijn voor uw programma".

Later, als de telefoon is neerge-
legd: „Het is wel leuk, televisie.
Ik heb indertijd 'Pubertijd' ge-
presenteerd voor de IKON. Had
ik erg veel 10l in.Bij radio en tele-
visie kun je nog wat extra's aan je
tekst toevoegen. Schrijvend
word jenooit leuker dan jebent".

Maar dat is geen wetenschap die
hem verdrietig maakt. De Wijs
lachend: „Oh nee, mijn egokrijgt
kansen zat. Ik mag me koesteren
in een veelheid van aanbiedin-
gen. Ik ben bezig met een komi-
sche serie voor de AVRO, ik
maak een dichtbundel, ik schrijf
alweer aan een nieuw program-
ma voor Jasperina de Jong... Ja,
de teksten die ik voor haar laat-
ste show heb gemaaktzijn wisse-
lend ontvangen. Zeer wisselend.
Maar ik lig daar toch niet echt
wakker van. Mijn plooibaarheid
waarschijnlijk. Ik had een tekst
over ëen verre vakantie naar de
Zuidpool waarin Jasperina zegt:
'Ik ben koud terug van Antarcti-
ca. Zelf kan ik daar behoorlijk
hard om lachen. Nog steeds.
Maar de kritici vonden het flauw
en Jasperina vond het idee wel
aardig, maar had problemen met
de tekst. Nou, dan gooien we het
er toch uit? Daar ben ik niet
moeilijk in".

Maar hij is 44 nu. Wordt het geen
tijd te gaan woekeren met
ideeën? Is hij niet bang dat de
bron ooit zal opdrogen? Ivo de
Wijs: „Nee hoor, integendeel...
Hoe ouder je wordt, hoe meer je
weet. En hoe meer je weet, hoe
meer er te lachen valt."

show

Doofheid plaatst je buiten de gemeenschap, blindheid niet’Ivo de Wijs: een
’winkel vol teksten’Van onze

showpagina-redactie

JM.STERDAM - Voor Jas-Perina de Jong schreef hij
*° iets als 'Ik ben koud te-

van Antarctica. Maar de
ritici vonden het flauw, en

?Us ging het eruit. „Daar
?en ik niet moeilijk in", zegt
7?. de Wijs. „Trouwens,
t^jn ego krijgt kansen zat".
jioe een voormalig cabare-er uit een zwart gat Weer
S^hoog klauterde. Ivo de
ylis- „Als ik zou moeten, jezen tussen doofheid en
undheid, dan kies ik met-f6n voor het laatste. Doof-
eid plaatst je buiten de ge-genschap, blindheid

omï §esPrek over taal. Waarbij
strekkende bewegingen,

jOdlopende zijpaden en„ lnMclaar geleuter niet worden
gehuwd. Buiten ruist de regen

°r de tuin; binnen is er koffie
et drie zachte koekjes („De eni-r die ik nog had"). Plaats van. ndeling: het schemerige sou-

te?^. 1? van een overwegend hou-
gj dijkhuis waar Ivo de Wijs nu

Weer twintig jaar woont. Zijn
rerw W kraakt boven, de kinde-n(een zoon en een dochter)zijnar school, de poes verdwijntporrend achter de dikke Van
Wj' Anders gezegd: gezellig-
ie'd kent geen tijd.

TANGO & CASH
VS 1989. Regie: Andrei Koncha-
lovsky. Met: Sylvester Stallone,
Kurt Russell, Teri Hatcher, Jack
Palance e.v.a. In: H5Heerlen en
Forum Sittard.
L.A.-cops Tango en Cash worden
'erin geluisd' door zowel een in-
ternationale gangster als de FBI,
en belanden in de bak. Daar wor-

den ze belaagd doorzware crimi-
nelen die ze persoonlijk achter
de tralies geholpen hebben. Zaak
om zo snel mogelijk te ontsnap-
pen.

THE COOK.THE THIEF, HIS
WIFE AND HER LOVER
Engeland/Frankrijk 1989. Regie:
Peter Greenaway. Met: -Richard
Bohringer, Michael Gambon,
Helen Mirren, Alan Howard
e.v.a. In: Mabi Maastricht.
Een diefkomt met zijn vrouw en
zijn bende iedere avond dineren
in 'Le Hollandais', een gigantisch
theatraal restaurant, waar een
andere gast de minnaar wordt
van de eerdergenoemde vrouw.
De dief komt pas laat achter dit
minnespel en zweert de man te
zullen doden.

Benny Neyman in
Griekenland

Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - „Ik ben er vaak ge-
weest, ik hou van Griekenland",
zegt zanger Benny Neyman.
Voor deKRO mocht hij - ter ge-
legenheid van zijn 15-jarig arties-
tenjubileum - nog een keertje te-
rug naar al die mooie plekjes
daar. Met het Griekse landschap
als achtergrond zingt Benny van-
avond bij de KRO (Nederland 1,
20.00 uur) de mooiste liedjes uit
zijn loopbaan.

In het tv-programma brengt hij
nummers als 'Waarom fluister ik
jouw naam', 'Dat moet toch
gaan', 'Ergens steekt nergens',
'De vrijgezel', 'Wat ben ik zonder
jou' èn 'Ik zal je heb, ik zal je
krijg.' „Ik heb de mooiste liedjes
uit die vijftien jaarbij elkaar ge-
zocht," aldus de uit Maastricht
afkomstige zanger.

De KRO maakte de opnamen tij-
dens een zeiltocht vanuit de ha-
venstad Piraeus bij Athene naar
enkele eilandenvan de Cycladen
en voor de kust van Peloponni-
sos: Kithnos, Mikonos, Paros,
Poros, Ihdra en Athene. „Het fil-
men was een plezierig avon-
tuur", zegt Benny Neyman, „on-
danks bijvoorbeeld een agressie-
ve pelikaan en ondankshet weer.
Ik schijn iets met de zee te heb-
ben. In Indonesië heb ik eens
schipbreuk geleden. In Grieken-
landkwamen we in een storm te-
recht, die acht uur duurde".

" Benny Neyman: „In Grie-
kenland kwamen we in een
storm terecht, die acht uur
duurde".

Veronique
verliest

adverteerders
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - RTL Veronique
is de grote verliezer van de tarie-
ven-oorlog tussen de adverteer-
ders en de STER, nu deze laatste
twee de strijdbijl hebben begra-
ven. Dat verwachten adverteer-
ders. Veronique had gehoopt
door annuleringen bij de STER
fors meer inkomsten te krijgen.

Volgens Torn Staphorssius van
mediabureau Media Matters
heeft Veronique het nu al moei-
lijk. Directeur F. Eijken van IPN,
het bureau datvoor RTL Veroni-
que de spot-ruimte verkoopt, zou
zelf bedrijven aflopen om orders
binnen te slepen. „Dat is toch
zeer ongebruikelijk voor een di-
recteur", aldus Staphorssius.
Volgens ingewijden in de recla-
mewereld zou Veronique een
eventuele prijsverhoging nu uit
het hoofd kunnen zetten. „Ik
vraag me af hoe ze die dure Van
den Ende-shows in de toekomst
kunnen betalen", aldus een ad-
verteerder.

ROMEO
Nederland 1989. Regie: Rita
Horst. Met: Moniquevan deVen,
Johan Leysen e.v.a. In: Cinema-
Palace Maastricht.
Een echtpaar verheugt zich op
de geboorte van hun eerste kind.
In de zevende maand van de
zwangerschap blijkt hun baby
niet levensvatbaar. De film gaat
over de verwerking van dit dra-
ma.

ALWAYS
VS 1989. Regie: Steven Spiel-
berg. Met: Richard Dreyfuss,
Holly Hunter, Bred Johnson,
Audrey Hepburn e.a. In: Maxim
Heerlen.
Bluspiloot krijgt na zijn dood op-
dracht naar de aarde terug te ke-
ren om iemand te inspireren.
Een andere opdracht is: afscheid
nemen van zijn vriendin en zo
voor haar de weg vrijmaken voor
een nieuwe liefde.

LOOK WHO’STALKING
VS 1989.Regie: Amy Heckerling.
Met: Kirstie Alley, John Travolta
e.a. In: Royal Heerlen, Mabi
Maastricht, Forum Sittard en
Royal Roermond.
Een moeder-tegen-wil-en-dank
gaat op zoek naar een vader voor
haar kind. De kleine spruit voor-
ziet een en ander van wijsneuzig
commentaar.

THE WAR OF THE ROSES
VS 1989. Regie: Danny De Vito.
Met: Michael Douglas, Kathleen
turner, Danny De Vito e.a. In: H5
Heerlen en Royal-Microßoyal
Echt.

Het zo romantisch begonnen hu-
welijk van de Roses heeft in de
loop der jaren veel verborgen
barsten opgelopen. Als mevrouw
Rosé een echtscheiding wil ont-
aardt het in een regelrechte gue-
rilla.

KINDERFILMS
DE REDDERTJES
In: Rivoli Heerlen en Mabi
Maastricht.
OLIVER EN CO.
In: Royaline Roermond.
PUDDING TARZAN
In: Kinderfilmhuis Zoem
Maastricht; v.a. 6j.
HONEY, I SHRUNK THE
KIDS
In: H5Heerlenen Cinema-Pa-
lace Maastricht.

Inspecteur
Morse in

nieuwe serie
Van onze rtv-redactie

HEERLEN- De KRO zendt van-
avond om 20.35 uur op Neder-
land 1 de eerste aflevering uit
van de Engelse detectiveserie In-
specteur Morse. De KRO heeft in
totaal vijftien afleveringen ge-
kocht en zal die deze zomer
steeds op de vrijdagavond uit-
zenden.

Inspecteur Morse, gespeeld door
John Thaw, is op het moment
één van de populairste detecti-
ves in Groot-Brittannië. De avon-
turen van de detective in moord-
zaken van het politiebureau in
Oxford zijn gebaseerd op de boe-
ken van Colin Dexter. De televi-
sieserie, gemaakt door het Britse
Central Television Enterprises,
is aan veertig landenover de hele
wereld verkocht.

Er wordt dan ook goed geacteerd
in de serie. Vooral- inspecteur
Morse (een voornaam gebruikt
hij niet) speelt erg overtuigend.
Ook zijn tegenspelers, die in elke
aflevering anders zijn, verstaan
het acteervak.

Intuïtief
John Thaw speelt de rol van in-
specteur Morse graag, omdat hij
niet „een cliché politieman" is.
Inspecteur Morse houdt van
klassieke muziek en een goed
glas bier. Hij gaat intuïtief te
werk. De typische Engelse hou-
ding maakt de serie, maar vooral
de hoofdrolspeler erg populair in
de Verenigde Staten.

In deeerste aflevering, De doden
van Jericho, worden de spelers
nauwelijks aan het televisie kij-
kend publiek voorgesteld. Dat
komt de duidelijkheid van het
programma niet ten goede. Mor-
se moet de moord oplossen op
een vrouw, met wie de inspec-
teur een aantal keer uit is ge-
weest en voor wie hij nét wat
meer begon te voelen. De om-
standigheden wijzen op zelf-
moord, maar Morse is daar niet
van overtuigd. Naarmate het on-
derzoek vordert, komen de de-
tective en zijn nuchtere assistent
sergeant Lewis (gespeeld door
Kevin Whateley) voor heel wat
verrassingen te staan.

Kort geding tegen Veronica
over contracten met cruises

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Er is een conflict
ontstaan tussen het marketing-
bureau Top Sports Group en Ve-
ronica. De omroep zou opnamen
maken van de exclusieve vaart
van de 'Oriënt Express cruise'

naar het WK-voetbal in Italië, ge-
organiseerd door Top Sports
Group. Veronica is onverwachts
in zee gegaan met concurrent
Champion Cruises, aldus een
woordvoerder van Top Sports
Group. Deze laatste spant van-

daag, vrijdag, een kort geding
aan tegen de Veronica Omroep
Organisatie (VOO).

Volgens bedrijfs-jurist J. Kooter
van Top Sports Group heeft de
omroep een contract onderte-
kend om opnamen te makenvan
de optredens van beroemde ar-
tiesten als Lee Towers, René Fro-
ger en Lois Lane die tijdens de
cruise aan boord zijn. Sindskort
adverteert ook Champion Crui-
ses onder meer met een optreden
van de zanger Lee Towers.

Kooter verdenkt Veronica ervan
twee contracten te hebben geslo-
ten. „Dit pikken wij niet. Onze
gastenraken compleet in de war.
Ze weten niet meer wie er optre-
den. De passagiers hebben een
grote som geld betaald. Ze heb-
ben recht op zekerheid".

Wanprestatie
Volgens advocaat J. Fruytier van
Top Sports Group heeft Veroni-
ca hiermee een wanprestatie ge-
leverd. De advocaat heeft de con-
tracten over de opnamen en ar-
tiesten zelf onder ogen gezien.
„Als Veronica niet alsnog besluit
opnamen te maken op de Oriënt
Express, zal een grote som scha-
devergoeding worden geëist."

Veronica-woordvoerder Steven
Gelder kan echter niet achterha-
len wie de overeenkomst met
Oriënt Express Cruise heeft on-
dertekend. „In ieder geval niet
onze directeur Rob Out. Bij ons
is niets bekend over afspraken
met Top Sports Group. Wel zijn
wij in zee gegaan met Champion
Cruises. Vanaf het schip zullen
wij radio en televisie-uitzendin-
gen maken. Aan boord zijn in
ieder geval Ron Brandsteder,
Gérard Joling en Jaap van Zwe-
den".
Directeur Arie Scheltens van
Champion Cruises bevestigt dat
hij op 17 mei een mondelinge
overeenkomst heeft gesloten
met Veronica-directeur Rob Out.
Scheltens ontkent dat hij arties-
ten van Oriënt Express zou heb-
ben 'gestolen. Alleen is er ondui-
delijkheidover het opfreden van
zanger Lee Towers. „Wij hebben
hem inderdaad gevraagd. Er is
een vaag contract gesloten tus-
sen Top Sports Group enLee To-
wers dat de zanger alleen op de
Oriënt Express mag optreden.
Zeer merkwaardig. Towers zingt
normaliter toch ook in Ahoy én
Carré? Wij zullen dit contract
proberen te achterhalen, want
hiermee gaan wij niet akkoord."

Klachten over de
bezorging^ op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.
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(ADVERTENTIE)
*

Laat Holland
maar schuiven.

Met de gratis
WK Programmaschuif.

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

Zolang de voorraad strekt. Dus vlug naar dewinkel.

Heerlijk, helder Heineken.

limburgs dagblad \\
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stadsschouwburg heerlen

ALEXANDRA RADIUS. Solisten en orkest OPERA
Uitverkocht ROYAL DE WALLONIË

„Concert Lyrique" metaria's uit
■■—■■■■—^■^■^■^■■■■m div. opera's, ’ 60.- mcl. hapjes

en drankjes.
""■aMÉÉ^^^^^^lÉÉ,—^ (SBCA-voorst.)
EINDEXAMENFESTIVAL

’ 7,50 KffafH HrTTffl
-—-—-------■—■«— „PRAAGSE BEVRIJDING IN
| BEELD". Foto's, affiches,

?fc"-C£, BKKWB; ' KEr-°SSS=
Openingstijden kassa: ma. t/m
vr. 10.00-15.00 uur; za.

HMn IBTTTH 10 00-12.00 uur; één uur voor
aanvang. Tel.: 045-716607.

Opera Forum L'ELISIR Plaatskaarten eveneens te
D'AMORE". Komische opera koop bij Schunck, Promenade. van Donizetti. ’ 36- - ’ 33- - Heerlen en via De Landelijke

’ 30,-; pasp. ’ 25- Reserveerlijn, 070-617710.

tmrATEDDfIAI 2 'aaf Beld'B Vanaf" 10, ~ Verluiisbaar en InCMI CIIDUItI inwisselbaarbij alle nederlandse theateis I

Kermis in Spaubeek
Zaterdag en zondag speelt

voor u het
orkest Piet en Frans
Wapen van Spaubeek

Jo en Margriet

\TAKB HE TO Tf/e)
V wild piACBm.yL

a—W WaW AmW W^L^—^Ö^ zjj\
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UITGAANS-CENTRUM, B-FIFTY-TWO
MGR. BRULSTRAAT 10, HULSBERG TEL. 04405-3963
RUIME O«fI<t.ERGELEG£NH= I[;r,ABIjEUROPAPLEINCENTRUM HU.SBESG

Wijngrachttheater
\ Rodahal
Ifcutf^rffl^ Kerkrade

Zondag 27 mei, 15.00 uur
Lambertuskerk
CONCERTa ORGELCYCLUS

PROMSCONCERT '90

Chevremonts Mannenkoor en
Am WL mannenzangkoor 'St.-Jozef'

Kaalheide, combo van Corf vrnwi Bakker
.jétKÊÊÊÊL '■ Wr X Entree: ’2O-

-\\w'M. ' I Zaterdag 2 juni, 20.00 uur
WMmLi ' Rodahal

fikmmmWAkV j BLACK FÖÖSS
Zondag 3 juni, 15.00 uur
Abdijkerk Rolduc
CONCERT
ORGELCYCLUS
Organiste: Margreeth de Jong
uit Rotterdam
Entree: ’ 7,50

Even bellen is voldoende: 045-454141.
Openingstijden kassa: di.-vr.: 10-16u.; za.: 10-12 u.; vanaf
één uur voor aanvang van de voorstelling.

2 jaar geldig. Vanaf ’ 10,-.
TUE ATCDDniI Verkrijgbaar en inwisselbaar bijI nCH I CnDUN alle Nederlandse theaters.

Limburgs Dagblad
lezersservice

ZATERDAG 2 JUNI - RODAHAL - KERKRADE

CONCERT
BLACK FÖÖSS

Entreeprijs: ’ 22,-
Voorverkoop bij alle kantoren van het

' LIMBURGS DAGBLAD en de WV-Vaals.

.'"tX^-Ü ■ 'iA'a—^^—.^. \-£*immmßm. m> «(M»
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DANCING
GORISSEN
BRUNSSUM
Zaterdag dansen

met orkest

| Desperado's [

Prins V- v

Bernhard 'i
Fonds j Anjer

0,/,,,,,,/,,,,,/, ,:..„ I fondsen
Nritrtani

Geven
om

cultuur
die
Je
lief
is.

GIB o «.-Hm»

Vrijdag: ALFA
Topper uit Bulgarije.
Dat moet je eens
meemaken.

Zaterdag NEW SPIKES

HHlRffn '"IIW I
bf Woensdag 30 mer|jWF van 14 tot 21 uur i;f

M~i ' _jfc "—- ■ '—' ' £ Hm

jgR Mmmmwmm KfW»

Extra service voor de theaterliefhebber
Theaterliefhebbers kunnen op woensdag 30 mei in

het Wijngrachttheater onder het genot van een kopje
koffie en een stukje vlaai het nieuwe

jaarprogrammaboekje inkijken en intekenen op een

" abonnement - nog vóórdat het boekje huis-aan-huis
verspreid wordt (begin juni).

Uiteraard zijn op die dag de beste plaatsen
beschikbaar.

Elke zaterdag toporkesten
/*ST_rj en r r. Morgen, 26 meiTgU*-^"' JUMP
\il l_J—l—J Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek

* Eldorado infolijn 04493-4848 * __^

BM in in ii ii1 in im

Rei meifeesten
Zaterdag 26 mei in schuren, kelders, op zolders en

op de binnenplaats van de hoeve
De Puthof

Orkesten: Ex-T.V.S.
Lou and The New Stars
Jen Trio

Beierse avond
met de Göhithaler Musikanten _J.

Dancing HOUSMANS Montfnrt
ZATERDAG 26 mei OTO BIANCA

I füiK"
Grote kastenwanden, kleine
kastenwanden, Goergen kan
ze gebruiksklaar installeren

Het programma schuifkastenwanden in een mum van een tijd van uw
van Goergen is, dankzij de eigen nieuwekastenwand genieten.

buitengewoon' (^ pj $É&| Goer^n W°°r

showroom eens bfST7Y*fpJ^^Plffif!fa'[99l ruime keus aan
een kijkje nemen. |^_f_)_)_y_j__^l_ljj_\ modellen, stijlen
Heeft u uwkeus bepaald, dan zorgt en materialen. Ook de kollektie
Goergen ookvoor plaatsing. De inte- bijpassende tegels en plavuizen is
rieurspecialisten van Goergen laten u omvangrijk.

j£—-~^j{ keukens - sanitair - cv.- tegels -kastenwanden- MjTWq Nijverheidsweg 17-18, Stem (md. Kerensheide),■ Tel. 04490-31463/31367
■ Open: ma. 13-18, di. t/m vr. 9-18 en za. 10-16 uur.
9 ' '" Verder volgensafspraak. Donderdag koopavond tot 20 uur.

'gezocht'
Voor een bedrijf in Kerkrade, dat rubberen

afdichtingsringen voor de auto-industrie vervaardigt.
U gaat vulkaniseerpersen bedienen. De werkzaam-
heden vinden plaats in 3-ploegendienst. Het werk
gaat lange tijd duren en de verdiensten zijn goed.

Interesse? Neem dan zo snel mogelijkkontakt op
met Lynda Lemmens van de vestiging in Heerlen of

Jos Driessen van de vestiging in Kerkrade.

Uiteraard kunnen zowel mannen als
vrouwen reageren.

Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045 - 713120
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700 ,

ÜKESER. uitzend-kracht-

J

W+y*~*TlZT^ 72x 60x■ Bedrag___?6x —-—- —- ■■ "^nrS Ï237 139>"
181'"6.000,- '"' «71. 355,-

-■ 36.000'- 598',- 716,- 1066,; I
I ' elf, jaarrentevanaf 12,1%

FINANCIERINGSKANTOOR jÉ jÉÉL

Scharnerweg 108 Maastricht mf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000dagelijksvan 11.00 - 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.I I ' ' ■«

■m Limburgs Dagblad

&piccolos

Ligt uw hart in Limburgs natuur?

V \ \ \ ’ 'S »

Bel of schrijf:
/my Stichting het Limburgs Landschap

Y^k> Kasteel Arcen
urï\%} postbus 4301, 5944 zg Arcen
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Duitsland 1
Ml) T,a9esschau.

Seri er der Sonne Kaliforniens.
Ihprh', Afl-: Die ganze Wahrheit.

öv^, Bewegung macht Spass.

■'"0-i la9esschau.Ia 9esschau.; ner uE,ne Welt für alle. Die Müllman-
lo.soK°mmen nicht mehr! (herh.):
|jps ARD-Ratgeber. Toeristische
2. G andaag: 1. Familie-vakanties.
ser j edkope reizen voor Oostduit-

Toeristisch nieuws.
11.03 a 9esschau.
sti"oiiT*Vom Petticoat bis Pere-

[ 96rje^a' Das grosse deutsche Schla-

' iissBS*'Va ts mensen en gebeurte-
-1}.SS o uit vier decennia.
13.00 persoverzicht.\q5 tagesschau.

~^D"M'ttagsmagazin.
'4.q0 Wirtschafts-Telegramm.
9ram Samstrasse- Kinderpro-

S6rj 'e Geheimnisse von Paris.
van p naar de gelijknamige roman
banninU9ène Sue- (herh.). Na de ver-
RürJoif^ door ziin vader trekt Prinz

lnco9nito door de straten van'Wt het kwaad te bestrijden.
'5.35 tagesschau.

Untergang van Pompeji.
Srnß J,aanse speelfilm uit 1935 van

I>,ls 'B- Schoedsack.
,? 2s >a9esschau.1?3S |!,lckParade.
W, 1° Jahre WWF-Club. Een te-

'B.3rj u.met Jurgen von der Lippe.'8.5 a ler und Heute. Actualiteiten.
.sturii **WwF-Club. Live vanuit de

!s°'Oo ,HTlute 'm Ersten.
K7 ,rr)Tagesschau.

20.15 (TT+»»)Mel Brooks Space-
balls. Amerikaanse speelfilm uit 1987
van Mei Brooks. De planeet Space-
ball heeft geen zuurstof meer en
daarom besluit de meedogenloze
president Skroob de lucht bij de pla-
neet Druidia weg te halen.

21.50 Gott und die Welt. Live verslag
van de 90e Duitse Katholiekendag te
Berlijn.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 Golden Girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Miami Vice. Blanche
krijgt bezoek van haar nichtje Lucy.

23.25 Sportschau.
23.50 Eine merkwürdige Geschich-

te. Franse speelfilm uit 1981 van
Pierre Granier-Deferre. Louis Coline
is bang voor zijn baan als er een nieu-
we directeur Malair komt.

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
Vo0r k

" en CAI-abonnees:. analen zie schema exploitant

» %~"__2wart/wit programma
a 0 * stereo geluidsweergave
Ty * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Ned6Hand 1: 5. 26 29, 46, Sl, 53 en 57

rand 2:31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3 en 8.
België/Télé 21: 28 en 42.
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
°Pv0pri

Choo,te|evisie. Esthetische
Afl. 2

a'ng: De weg van het abstracte.

K) £hemie. Les 20.Afl.- \7Qe.woudlopers. Engelse serie.
l'ss M?iaarda9sfeest.
6'OS p^Tak- Animatieserie. Afl. 270.e6n m°stbus X. Jeugdserie rond
i^tie A,?terieuze weldoenersorgani-VDAfL.: Teleterreur.
iNe AfY ,d de kabouter. Tekenfilm-
liiN De slapende vleermui-
Ik°o Pr,I?ertw°9ramma van de Christen-

Omroep.
'8 Ver«cht elinsen en programma-
lij Nieuws.
1e-Ner6!? 9eboren Amerikaan. Fin-

ki 61nv uaanse speelfilm uit 1986 van

ih bii h
Spot- Achtergrondinforma-Vue «'^actualiteit.

hSarti 2lekProfiel. Portretten vanRoesten.&30 nst"2aken.

jjSerSgneerbericht. Aansl.: Paarden-

ena,Jld is 9e|d. Programma overVS^ n en geld.
VisP

°rror in net Paradijs. Ameri-
:"« pg.sPeelfilm uit 1974 van Brian
||ll ma- De impressario Swan

steelt de muziekvan een liedjevan de
onbekende componist Winslow.

00.3»00.40 Coda. Thuis, van Luuk
Gruwez.

" Scène uit de film 'Phan-
tom of the paradise'. (Bel-
gië/TV 1 - 23.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Dieren van de Middellandse

zee. Natuurfilm. Afl. 11:Bedrijfsonge-
vallen.

16.31 TROS vrijdagmatinee. Moon-
fleet, Amerikaanse speelfilm uit 1955
van Fritz Lang. De 11-jarige John Mo-
hune gaat in het Engelse dorpje
Moonfleet op zoek naar ene Jeremy
Fox met een brief van zijn overleden
moeder. John vindt hem en zij worden
dikke vrienden.

17.54 De zeeëgel. Natuurfilmpje.
18.00 Billy Hotdog en Linda presen-
teren TROS Jeugdstation. Met om:

18.05 Erik, of het klein insecten-
boek. 8-delige jeugdfeuilleton naar
het gelijknamige boek van Godfried
Bomans. Afl. 2: Men is het of men is
het niet. (herh.).

18.29 Koning 8010. 6-delige serie.
Afl. 2: Ganzenbord, (herh.).

19.00 Tik Tak. Belgische kleuterserie.
Afl. 41.

19.05 We gaan naar Rome. Britse
4-delige serie over de Wereldcup
voetbal vanaf de start in 1930 t/m het
13e toernooi in Mexico 1986. Afl. 3:
Zij die het voor het zeggen hebben.

19.27 TROS sport extra. Whitbread
race rond de wereld, filmreportage
van deze zeilrace.

20.00 (TT+»«)Journaal.
20.27 America's funniest home vi-

deos. Amateur video-opnamen uit
Amerika.

21.00 Op goed geluk. Spelprogram-
ma.

21.49 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

21.50 Jongbloed en Joosten. Actu-
eel programma.

22.29 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

22.30 TROS Sport. Sportmagazine.
22.55 In the heath of the night. Arne

rikaanse politieserie. Afl. 3: Een
noodzakelijk kwaad. De bigamist Ja-
mes Jeffson wordt in de gevangenis
vergiftigd aangetroffen. Al snel wor-
den zijn zes echtgenotes verdacht
van moord.

23.50-23.55 ""Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 EURO. Europa-magazine.
14.35 BAnna Christie. Duits-Ameri-

kaanse speelfilm uit 1930 van Jac-
ques Feyder. Anna is de dochter van
de verlopen kapitein Christopherson.

16.00 Heute.
16.05 Die Nordlichter. Serie. Afl.: Von

der Waterkant an den Bodensee (4).
16.50 Die neue Klingel. Chinese te-

kenfilm.
16:55 Programma-overzicht met de

gelukstelefoon.
17.00 Heute. Aansl. Aus den Landern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Ohara. Serie. Afl.: Die Weisheit
und die Macht. Aansl. Rente, aber si-
cher, serie programma's waarin aan
de hand van korte scènes alle vragen
m.b.t. pensioenverzekering beant-
woord worden. Vandaag: Hinzuver-
dienste.

18.30 Ohara. Serie, vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Buitenland-

correspondenten.
20.15 (TT)Derrick. Politieserie. Afl.:

Höllensturz.
21.15 (TT)Vorsicht, Falie! Waarschu-

wingen en tips van de politie.
21.45 Heute-journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage. Met o.a.

internationale atletiekwedstrijden te
Sindelfingen.

23.15 Heute.
23.20-01.50 1900 -2. Teil. Kampf, Lie-

be, Hoffnung,ltaliaans/Frans/Duitse
speelfilm uit 1976 van Bernardo Ber-
tolucci.ltali'e in de jaren 20.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 953 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief
voor Marokkaanse migranten.

19.00 Buren. Australische serie. Afl.
361. Des flatert in de cricketwedstrijd.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 W.O. || - Een klein land in de

wereldoorlog. (De 18-daagse veld-
tocht). Afl. 4: Het Blitzoffensief.

21.00-21.25 Natuur, wat doe je er-
mee? 5-delige serie. Afl. 4: Limburg,
waterrijk.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

18.00 Paspoort. Magazine in het. Turks en Nederlands.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Bamboe. Het wondergras, do-

cumentaire-serie over bamboe. Afl. 6:
de zonnige toekomst van bamboe.

19.35 Love stories. Serie. Afl. 5:
Vraag het juffrouw Clarissa. Hans
Georg is ziekelijk jaloers. Hij werkt,
samen met zijn vriendin llona, in een
restaurant. Daar let hij echter meer op
zijn vriendin dan de klanten.

20.00 ""Journaal.
20.20 Jimmy's. Wekelijks verslag van

de belevenissen in het grootste
streekziekenhuis van Engeland.

20.50 Wat is er van ze aeworden?
21.40 Cinema 3. Filmrubriek.
22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
22.45 Studio Sport. Met o.a. volley-

bal: Nederland - Japan.Commentaar:
Jan Stekelenburg.

23.55-00.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastiek. Afl. 11.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur

kunde. Les 35. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.15 Tennis World Team Cup.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus biologie

Les 15.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.

Afl.: Lexis grosse Liebe.
19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Impuls oder Infarkt. Reportage

over de verkeerspolitiek in Noordrijn-
Westfalen.

20.45 Unter Robben und Riesenvö-
geln. Natuurfilm over het dierenleven

op een vulkaanrots voor de kust van
Schotland.

21.00 Kulturszene.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 ZAK. Weekoverzicht.
22.30 West 3 extra-Spiel. Afrika am

Rhein, Afrikaanse tv-film van Pape B.
Seck. Goor Diop, een zwarte Sene-
galees, gaat naar West-Duitsland om
daar ene Marianne Berger te zoeken
die hij ooit als toeriste in Afrika ont-
moet heeft.

00.18 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.55 Vacature-
bank. 17.10 Nouba Nouba, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Cubitus en
Bouli. (herh.). 17.35 Campus show,
Amerikaanse comedyserie. Afl.: Le Pè-
re Noël est vn mystère. Met: Lisa Bo-
net, Dawn Lewis, Marisa Tomei e.a.
18.05Les années coup de coeur, Ame-
rikaanse comedyserie. Afl.: Deux egale
deux. 18.30 Jamais deux sans toi, ma-
gazine. 18.53 Programma-overzicht.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, actuali-
teiten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Jours de guerre: la campagne
des 18 jours, informatieve serie over
het begin van de Tweede Wereldoorlog
in België. 20.25 Grand écran: Jessica
Lange-cyclus: Sweet dreams, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1985 van Karel
Reisz. Zangeres Patsy. scheidt van
haar man om de onweerstaanbare
Charlie te trouwen. 22.20 Les cheva-
liers de la nuit, Amerikaanse serie. Afl.
8. Burns ziet hoe een agent zonder re-
den een dief neerschiet en meldt dit

aan luitenant Bates. Aansl.: Paarden-
koersen. 23.15-23.35 Weerbericht.
Aansl.: Laatste nieuws.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 Tennis. Nederlands Kampioen-

schap in Ede.
16.00 Telekids.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine.
18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 Fabeltjeskrant.
18.55 Are you being served.
19.20 Bulldozer. Telefoonspelletje.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin. Quiz.
20.25 Surpriseshow.
22.05 De Koos Postema Show.
22.50 Journaal.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 54.
08.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.

Les 15.
09.00 Schooltelevisie.
10.40 Sanftmut, Rasse und Tempe-
rament. Natuurfilm over het Arabi-
sche volbloedpaard.

11.15 Tennis. World-Team-Cup 1990,
vanuit Düsseldorf.

17.00 Funktion und Gestalt. Archi-
tektur kan man lesen, afl. uit de serie
Dorfentwicklung/Dorferneuerung.

17.30 Telekolleg 11. Cursus biologie.
Les 15.

18.00 Was hinter der Kamera pas-
siert... Serie over gebeurtenissen tij-
dens het filmen van documentaires.
Afl. 2: Leben mit den Kannibalen (2).

18.30 Die Campbells. Canadese se-
rie. Afl.: Das Gold des Herm Bing-
ham.

18.54 Kinder-Verkerhsspot. (herh.).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Das Rasthaus. Auto- en ver-

keersmagazine. Vandaag uit de
DDR.

20.15 Die Nacht ist nich allein zum
Schlafen da. Reportage over het
nachtleven.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.15 Kulturkalender. Cultureel ma-
gazine.

21.45 lm Gesprach. Gabriele von Ar-
nim in gesprek met defeministe Alice
Schwarzer.

22.30 «Die Söhne des Fürsten.
6-delige Poolse serie. Afl. 4: Der
Skandal.Terwijl op straat de economi-
sche crisis woedt is de Vorst meer
geïnteresseerd in een luxueuze le-
venstijl.

23.20 Klassik am Freitag. Symfonie
nr. 1 van Sjostakovitsj, gedirigeerd
door Yuri Ahronowitsch.

23.55 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Cet enfant nest pas le mien, BBC-do-
cumentaire over de verwisseling in het
ziekenhuis van twee baby's. 20.50 Que
sont-ils devenus? Programma over de
winnaars van de vorige Eurovisie wed-
strijden voor jonge musici. 21.50 Coup
de film, filmrubriek. 22.05 Journaal,
weerbericht en beursberichten. 22.35-
-23.30 Le rêve d'lcare ou l'histoire de
l'aviation, 12-delige documentaire serie
over de geschiedenis van de lucht-
vaart. Afl. 10. (herh.).

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Envoyé spécial.
17.15La Chance aux Chansons. 17.45
Cuisinez avec... 18.00 Des chiffres et
des lettres. 18.20 Iniminimagimo, Tele-
chat, Zoo-folies... 18.50 Club TVS.
19.00 Epona. 19.30 TVS Infos et mé-
téo. 19.40 Papier Glacé. 20.00 Au nom
de la loi. 21.00 Trente, les années am-
biguës. 22.00 Journal Télévisé et Mé-
téo. 22.30 Ciné-Club: Cycle Daniëlle
Darrieux: Mayerling. 00.15-00.40 Di-
van.

Radio 1 radiolederheel uur nieuws. 7,07Het Ge-'
bouw metom 7.04 Act. binnenland.
(7.30 Nws.). 8.10 De tafel; 9.07 Re-
dactie Tijdloos Nederland; 10.07
Afd. binnenland met o.a. Mediaru-
briek i.o en BORAT; 11.07 NL met
BORAT. 12.07 Afdeling binnen-
land. (12.30 Nws); 12.52lnformatie
voor de vissers. 12.55 Meded. tbv
land- en tuinbouw. 13.10 Hier en
nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.07
V.1.P.-roem. 16.07 Radio T vrijdag-
editie. (17.30 Nw5).20.03 Country
style. 21.03 Jazztime. 22.03 Vrij-
dag-sport. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02-7.00 Oh, wat een
nacht, met om 0.02 Stemband.
2.02 De zwoele zomernacht. 5.02-
-7.00 Ook goeimorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.10 Ontbijtshow. 7.50 Het levende
woord. 8.04 Echo. 8.13 Ontbijt-
show, vervolg. 8.50 Postbus 900.
9.04 Adres onbekend. 10.04 In ant-
woord 0p.... f 1.50 Postbus 900.
12.04 Van twaalf tot twee. (13.04-
-13.15 Echo). 14.04 Ratel plus.
15.30 Binnenlandse zaken. 16.04
Gérard de Vries draait op verzoek.
17.04 Nederlands hitwerk. 18.04
Radiojournaal. 18.30 De hersen-
gymnastiek. 19.03 De burgemees-
ter is jarig. 20.03 Hobbyvitaminen.
21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uurnieuws. 6.02 Rinkel-
dekinkel. 7.04 Ook goeiemorgen.
9.04Goud van oud. 11.04 D'Rob of
d'ronder., 13.04 Ha, die Holland.

15.04 De Top 40.18.04 De avond-
spits. 19.03 Stenders en van Inkel.
22.03-24.00 Countdown café.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
.', 13-05 Nieuws voor doven en

r*'u De rode schoentjes. Engelse
en I m uit 1948 van Michael Powell
6en Pressburger. Vicky Page,n veelbelovend balletdanseresje,
s '^ heen en weer geslingerd tus-n naar liefde voor haar leraar en*n componist.

17.30 ""Journaal.
17.40 Eindexamenjournaal. Nabe-

schouwingen.
17.55 Lekker weg. Toeristisch maga-

zine. Vandaag: Het dal van de Vecht.
18.25 Abdijen der Lage Landen. En

de mensen die er wonen. Afl. 10: Een
bezoek aan de Carmelieten in Alme-
lo, de Carmelitessen in Zenderen en
de Birgittinessen in Uden.

19.00 ""Journaal.
19.20 Hints. Spelprogramma. Spellei-

der: Frank Kramer.
20.00 Benny Neyman in zijn Grie-

kenland. Muziekspecial.
20.35 Inspecteur Morse. Engelse

misdaadserie. Afl. 1: De doden van
Jericho. De pianolerares Arme Stave-
leywordt in haar eigen huis dood aan-
getroffen. Inspecteur Morse gelooft
niet in zelfmoord.

22.25 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

23.00 ""Journaal.
23.10 Ver van mijn bed show. Han

van der Meer praat met mensen op
de Antillen.

23.40-01.17 Stille getuige. Ameri-
kaanse tv-film uit 1985 van Michael
Miller. Het echtpaar Anna en Kevin is
getuige van een verkrachting, waarbij
hun broer betrokken is. Zij komen
voor een dilemma te staan: getuigen
of zwijgen.

fl^cene uit de film 'Moon-
„***■ (Nederland 2-16.31

Radio 4
7.04 Vroeg ochtendconcert I. 8.00
Nws. 8.02 Vroeg ochtendconcert II:
Rossiniani. 9.00 Theo Bruins, pia-
no speelt variatiewerken van Beet-
hoven (5). 9.35 Yon Dohnanyi en
Bartok. 10.15 Het internationale
concertcircuit: Muziek voor piano
en klarinet. 11.40 Extase. 12.30
Jazz op vier-concert. 13.00 Nws.
13.02 Operette. 14.00 Orgels in
stad en ommeland. 14.35Klein be-
stek. 15.30 Uit de schat der eeu-
wen. 16.00 Crème dv baroque.
17.00 De cantates van J.S.

Bach.lB.oo Nws. 18.02 Musica
Electronica. 19.00 De bovenbouw.
20.00 Nws. 20.02 Musica Nova ex-
tra. 22.00 Horizon. 22.30 Jazzge-
schiedenis. 23.00-24.00 Jazz.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 De vertellers. 10.00
Meer dan muziek. 11.00 Een leven
lang. 12.00 Nws. 12.05 Toegift.
12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00 Nws.
13.10 Het Gebouw, met om 13.10
Standplaats nergens; 13.40 Het in-
terview; 14.35 Het onderzoek.
15.00 Muziek in het Gebouw; 15.30
NL standplaats Honduras. 15.50
Afdeling binnenland. 16.35 Welin-

gelichte kringen. 17.35 Postbus 51
Radio-magazine. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Paulus de boskabouter.
18.20 Uitzending van Groen Links.
18.30 Homonos. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 De bij-
bel open. 20.55 België totaal. 21.05
Schoolagenda. 21.20 Bijbelse toe-
komstverwachting. 21.40-22.00
Theologische verkenningen.

SSVC
12.30 For Schools.
12.45 History Around you.
13.00 Green claws.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Look stranger.
15.10 The six million Dollar Man.
16.00 Children's SSVC.
16.35 Troublemakers.
17.00 Blue Peter.
17.30 Happy Days.
17.50 Home and away.
18.15 Through the key hole.
18.40 News and BFG weather.
18.55 Scène here.
19.15 Top of the pops.
19.45 Coronation street.
20.10 No job for a lady.
20.40 Not a penny more, not a pen-

ny less.
21.30 French and saunders.
22.00 News and Weather Report.
22.30 Clive Anderson Talks Back.
23,05-00.50 The Friday late film.

Mask.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd program-
ma met elk half uur RTL aktuell.

06.05 Reich und Schön. Amerikaan-
se serie. (herh.).

06.30 European Business Channel.
08.35 Tele-Boutique. (herh.).
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preiss ist heiss. Spelshow.

(herh.).
10.35 Mask. Tekenfilmserie, (herh.).
11.00 Die Zeitreisenden. Amerikaan-

se serie. (hehr.).
11.45 Action - Neu im Kino. Filmtips,

(herh.).
12.35 Klassik am Mittag. Met het

groot RTL orkest.
13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie. (herh.).
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
15.00 Gut schmeckt's. Culinair ma-

gazine met Eva Muller.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Einfach tierisch. Dierenpro-

gramma gepresenteerd door Iff Ben-
nett,

16.30 Vater Murphy. Amerikaanse
serie. Afl.: Die Zweifel des Paters.

17.10 Der Preiss ist heiss. Spelshow
gepresenteerd door Harry Wijnvoord.

17.45 Tele-Boutique.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Sierra. Amerikaanse serie. Afl.:

48 Stunden für Dr. Martin, (herh.).
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Vorsicht, Wetter! Weerbericht.
19.15 Das A-Team. Amerikaanse se-

rie.
20.15 Glanzerder Asphalt. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Die Mad-
chenfalle.

21.10 Der 4,5 Billionen Dollar Ver-
trag. Engelse speelfilm uit 1985 van
John Frankenheimer.

23.05 RTL aktuell.
23.15 Dog day - Ein Mann rennt urn

sein Leben. Franse speelfilm uit
1983 van Yves Boisset.

00.55 Glanzender Asphalt. Ameri-
kaanse serie. (herh.).

01.40-01.45 Aerobics.

Eurosport
06.00 International Business Report.
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show. 09.30 WK
bowlen indoor. 11.00 Jrax: Sportmix.
11.30 Motor sport news. 12.00 Hand-
bal. 14.00 Squash. 15.00 Golf. 18.00
EK turnen voor dames. 19.00 lAAF
world of athletics. 20.00 WWF worste-
len. 21.30 Autosport. Formule 1. 22.00
Basketball. 23.30 Tennis. 01.00-03.00
Golf.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT. 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Afl.:
Unerwartete Hilfe. 09.00 SAT. 1 Bliek.
09.05 Love Boat. Afl.: Ein Captain mit
Charakter. 09.50 Teletip Koehen. 10.00
SAT.I Bliek. 10.05 SAT.I Teleshop.
10.30 Der Vatertag, Duits blijspel in 3
bedrijven van Alfred M.Anders en Peter
Seiner sen. Aansl. tekenfilm. 12.15
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 The Real
Ghostbusters. Afl.: Janmes freier Tag.
14.30 Teletip Reise. Aansl. Horoskop.
14.40 Love Boat. Afl.: Barkeeper Isaac
wird Offizier. 15.30 Verliebt in eine
hexe. Amerikaanse familieserie. Afl.:
Freudige Neuigkeiten. 15.55 SAT.I Te-
leshop. 16.05 High Chaparral. Afl.: Der
Doktor zicht am schnellsten. 17.00
SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn. Afl.:.Pro-
bleme mit dem Personal. 17.35 Teletip
Test. 17.45 Programmaoverzicht.
17.50 Addams Family. «Vetter Itt, das
Genie.. 18.15 Die Ausgeflippten. Ame-
rikaanse comedieserie van J.D. Lobue.
Afl.: Die unpassende Braut. 18.45
SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter.
19.05 Glücksrad. 19.50 SAT.I Wetter,
aansl. SAT.I Bliek. 20.00 Drei Engel für
Charlie. Afl.: Der gefallene Engel. 20.55
SAT 1. Bliek. 21.00 Der Löwe zeigt die
Krallen, Amerikaanse speelfilm uit
1979 van Donald Siegel. 22.55 SAT.I
Bliek. 23.05 Ich schlafe mit meinem
Mörder, Duits/Franse speelfilm uit 1970
van Wolfgang Becker. 00.25-00.35
Programmaoverzicht.

Omroep Limburg
7.o7Ochtendmagazine: Limburg
Aktueel, gast van de dag en mu-
ziek. 9.02, 10.02, 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Aktueel, Uit in Limburg,
agenda en muziek. 14.02, 15.02,
16.02 Kort nieuws. 17.02 Regio-
naal Weerbericht. 17.05 Limburg
aktueel, editie Noord en Zuid.
17.25 Op de valreep.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.10
Het leven is mooi. 10.00 Nieuws.
10.03 Platenpoets. 11.50 Het koe-

koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag 13.00 Nieuws. 13.10Goed op
Vrijdag. 14.00 Het algemeen be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Limburg Vandaag 18.00
Nieuws. 18.10 Hitriders. 20.00 Zig-
Zag. 22.00 Nieuws. 22.05 Country-
Side. 23.30-6.00 Nachtradio, (om
5.00 en 5.30 uur Nieuws.)

België/BRF
6.3 S Fröhlicher Auftakt. 7.15
WUnschkasten. 7.45 Veranstal-
tungskalender. 8.30 Besinnliche
VVorte. 9.05 Musikexpress.(Die In-

terpreten der Goldenen Antenne
90). 10.00-1LOODer Sanger Vill
Ramsey zu Gast beim BRF. 11.05-
-12.30 Anschlußkonzert des Play-ln
aus Worriken/Bütgenbach. 12.15
VA (Brussel). 12.35 Musik bei
Tisch. 13.00-18.30 Messeradio live
von der Handelsmesse in Eupen.
18.35-20.00 Jazz: Portrat Freddy
Sünder + BRT Big-band. 20.05
Sendeschluss.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. .17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 Breakfast News.
10.00 News and weather.
10.05 Open Air.
10.20 Gloria.
11.00 News and weather.
11.05 Matchpoint Quiz Game.
11.30 Playdays.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News and weather.
12.05 Open air.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 News.
14.30 On the Line.
15.00 News.
15.20 Horse Racing.
17.35 Eyespy.
18.00 Newsround.
18.10 One in Four.
18.35 Business matters.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.45 'Allo! Allo.

,21.10 Volgens aankondiging..
21.30 Top Gear.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 South of the border.
23.30 Newsnight.
00.15 Weatherview.
00.20 Jazz 625: The modern Jazz

Quartet.
00.55-01.00 Saturday's viewing.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and Wea-
ther. 08.15 Touristic magazine. 08.45
The Mix foliowed by News. 16.00 Hotli-
ne. 17.00 On the air. 19.00 Hit Studio
International. 20.00 Smash Hits 1989.
21.00 Blue Night. 21.15 Cannes Film
Festival. 21.30 The Mix. 22.00 News
and weather. 22.15 The 80's relived.
23.15 Snub. 23.45 Max Headroom.
00.15 News and weather. 00.30 Blue
Night. 01.30 Time Warp. 01.45 Late
Night Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 MTV
At The Movies. 12.30 Club MTV. 13.00
VJ Kristiane Backer. 14.00 MTVs Af-
ternoon Mix. 17.00 3 From 1 at 5. 17.15
MTVs Afternoon Mix. 17.30 MTVs
Coca Cola Report. 17.45 MTVs After-
noon Mix. 18.30 Week in Rock. 19.00
MTVs Greatest Hits. 19.30 MTV at the
movies. 20.00 Saterday Night live.
20.30 Club MTV. 21.00 MTV Spotlight.
21.30 Yo!. 22.00 VJ Ray Cokes. 23.00
MTVs Coca Cola Report. 23.15 VJ
Maiken Wexo.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
Elf. 12.00 RTL-Themen 12.15
Casinoparade. 14.00 Viva. 16.00
Entenjagd. 17.00 RTL-Themen:
17.15 RTL-Musikduell. 17.50
Sportshop. 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traüm-
tanzer.

F limburgs dggblgd ,
DAG
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Met muziek van
SKY^ADIO

045-739300
23.00 F/X. Amerikaanse speelfilm uit

1985 van van Robert Mandel. De
special-effecten expert Rollie Tyler
kijgt een nogal ongewoon verzoek.
Hij moet een organisatie helpen om
een moord in scène te zetten. Alles
lijkt goed te gaan. Tyler fungeert als
de moordenaar en schiet zijn slacht-
offer in een restaurant neer, daarbij
gebruik makend van special effecten.
Dan wordt er op Tyler geschoten. Hij
vlucht maar wanneer zijn vriendin
wordt vermoord, realiseert hij zich dat
het menes is en dat de organisatie
hem wil ombrengen.

00.50 Bonjour les clips.
01.50 Rete Mia.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

(ADVERTENTIE)

IDE TOPi

' VAN DEZE WEEK'

"Greatest Hits" Vol. 1.
Top hits van nu. M.0.a.: Kaoma,
Lisa Stansfield, Candy Dulfer, UB 40.
DEZE WEEK QA9S

«^^»#;

"Greatest Hits" Vol.2.
Top hits van nu. M.0.a.: Phil Collins,
Elton John, Snap, Guru Josh
DEZE WEEK 3495 '

Hfe tsIÉ

ROLLING STONES"Rewind".
The best of the Stones. *>*f\50
DEZE WEEK —\—\n

M uoGEiznnc
Daarkun jenietomheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN
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Open Dag Bergerhof
22 aanleunwoningen

te St. Odiliënberg
'Nieuwe huisvestingsvorm voor

ouderen in de Roerstreek'
Hierbij delen wij u mede dat de

Woningvereniging Roerstreek thans doende is
met de afbouw van het complex de Bergerhof

te St. Odiliënberg. De Bergerhof omvat 22
zelfstandige aanleunwoningen die naast het
verzorgingstehuis Petrusberg aan de Willem

Alexanderlaan zijn gelegen.
i

Dit is voor ons aanleiding om een 'Open Dag'
te organiseren. De 'Open Dag' wordt gehouden

op:

zondag 27 mei 1990 tussen
14.00 uur en 17.00 uur.

Bij deze nodigen wij u dan ook van harte uit
dan een kijkje te komen nemen in de

aanleunwoningen.

De Woningvereniging Roerstreek,
De directeur,

B.P.W. Gootzen.
84234

— ,—,
Rolluiken

(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii.nl

jgQCORSTENS-
AaT VERSCHUREN

#5S* Helmond koopt

zat. 26 mei mankanaries lichte
kleur 12 donkere 9 popjes 7 ro-
de & roodzalm man 15 popjes
13 kneu- & sijsbast 13 putter-:
bast 27.50 JONGE mannen
lichte kleur 8 donkere 5 JON-
GE popjes 5 JONGE rode &
roodzalm man & popjes 10 pst.
WITTE, GLOSTERS & KUIVEN
spec. prijs, d.duiven 10 meeu-
wen 4 zebras 7 parkieten 8 val-
ken 20 witte etc. 30 roseicollis
20 groene roodruggen 30
pracht rosella's 80 pp. bren-
gen: SITTARD 10.30-11 putstr
10 HEERLEN 11.30-12 em-
mastr 7a TERBLYT 12.30-1
rijksw 46 BEEK 1.30-2 maas-
trichterl 7

111111111111111111111111111111111111111111111111 l
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f ,"»i««t%i". t PICCOLO'S in het
vOuICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot in■■ L,..,,,,,,.,,— RESULTAAT. Bel 045-719966.

1 'Deze jongenshaaltlu \
i gratisoverdevloer/ p:

leder znvak. En een mooi, strak stukje Want zie je hetzelfde tapijt ergens ■
tapijtleggen, dat kun jehet bestaan anders goedkoper-moet

dezevakmensen overlaten.Dat kostje je lang zoeken! -dan
geen cent, want opmeten en leggen is gaat Dick zonder
bij Dick van den Berg in heelLimburg kommentaar 5 gulden

gratis (m.u.v. trappen). per strekkende meter
Het enigewatje zelf moet doen is onder die prijs door.

kiezen uitDicks gigantischepresentatie Dus waarom zou jestad
tapijt, tapijttegels, karpetten en vinyl. en land aflopenals jeook
Dat is niet alleen de grootste kollektie gewoon even naar Dick

van Limburg, maaroolcdeyoordeligste. kunt gaan!

Ir/fl'^'liïi^ Dick ofte duur. dekewisaanu I
/ 83éiK>\

gJjSÖÜÉli*"^^ INTERTEST BOSTON GRANDIOZEKOLLEKTIE BONAPARTE FURORE Vimvt<*\
*~~~^ Ijzersterk 100% polyamide KARPETTEN , Het allernieuwste op tapijtgebied.

HONDEROEN COUPONS antistatisch huiskamertapijt met o.a. Louis dePoortere;' \ Zeer luxueus woonkamertapijt in
tot ±10 meter speels reliëf structuur uitgevoerd invele matenen dessins. alle modieuzetinten o.a. roze, lila,
o.a. Louis de Poortere, Bonaparte, metstevige juterug in 4 eigentijdse I^ORTINf^PIM bleu, mint etc. 400 cm Breed
Desso, Bergoss, Parade enz. enz. " kleuren. 400 cm Breed. IVVJn lIWUCtm Normaal2l9- ¥- iQkTX—— 0/ .rr 129.- t0t40%! — 189--I

/ U /0. 9 r^rn , roma
NOVILON LOUIS DE POORTERE JL BONAPARTE /£* i^a * Ons allermeest verkochte tapijt
nuvilun

vFinuire (f&M niiPPM yKi (>S3)))J * Sterk, mooi en voordelig. Geschikt
Van alle bekende merken in diverse YELO"R

5,. .. . *S* QUEEN UtoapetevJ * traDDen' Jute of foam rva 400 I
parket-plavuis-graniet-en Superkwaiteitvelourstapijt uit 100% Zuiver scheerwollen 4 sterren I°°'^^JflfJ°^"V°°fantasiemotieven met 5 jaar voorraad leverbaar m lOmodieuze berbertapijt; in deallernieuwste vooS 400 cm Breedgarantie. -tm ,f\ kleuren; zelfs geschikt voor kleuren. Uit voorraad leverbaar. voorragig 4uu cm breea ■
400 cm Breed W\ ■ woonkamer entrapgebruik. Geschikt voorzwaar gebruik. normaal 109- tJll mm I
vanaf \J m* n 400 cm Breed. 400 cm Breed. Nu voor O«7 ■ I,nn o,„„j Normaal 145- Normaal 279,-200 cm Breed f\ ft IT 1* J aW *% ■■ 500 cm Breed
yar,f V^#" Nu voor mJXJm Nu voor dLi «■ ■ normaal 139,- 44 />
(zelf leggen) Mm mW U I %M mm I

WIJ STOPPEN METONZE
AFDELING-OOSTERSE TAPIJTEN ««SaffllÉ 'WEE* \w^a^Jr** DESSO EVORA

mm*Q/ F^n’ j^Pra en 7 jaar garantie bij woonkamer-
y*\ /n■■^ÜJ^rO vIP?-IËf mÈ^WÊÉÈÈ en trapgebruik. Leverbaar in 2

»** »^^# /w ''»^H t^K^V^Ö^^^P^ eigentijdse kleuren. 400 cm Breed.

en toch 100% waardevast. Nu voor I mmm^m* m

TAPIJTSTAD BEEK ■ ■ C J TAPIJTSTAD SITTARD I
" Tel. 04490-26658 I

DICK VAN DEN BERG I
lihhhhh Altijdprijs in tapijt! ■■■■■■

I Mm\l mmmW^^^mm^m^mmmmmmmmmmg4Sßmim:.,9yjL. ..'m^Wlk^^^.MW^^^m^mmmÊmfttmmm # I jT^IB

|jfij*fe 'j| Nederland
Hengelhoef, da's pas vakantie puur natuur.

nj^—--jm«l»^h|mbi^^ Tijdens uw verkenningstocht doorheen 300 ha natuur-

'■■
jÉkW SbË!! schoon in Belgisch Limburg ontdekt u tal van attrakties

P^^VI*^: JU zoals de visvijvers, het miniatuurtreintje, de dobberton-
'm^^V*^| nen ' het mini-racecircuit... Zonder het subtropisch

rekreatiebad met een konstante temperatuur van 29°Cen <
de heerlijke Belgische keuken te vergeten.
Hengelhoef, da's pas een verrassend veelzijdige vakantie.

■faMnta^^ Voor de hele familie.
tlB Wm Ontdek dit paradijs tijdens de maanden mei en juni tegen

ië^S uitzonderlijk lage prijzen. Dan kunt ü Hengelhoef groeten ! ’a^B^ 25% 10% '
tei

Op midweekverblijven Op weekendverblijven
«^r . > **T"" (van maandag tot vrijdag) (van vrijdag tot maandag)

V J\ "2^ Voorbeeld : verblijf Voorbeeld : verblijf
v*^ A^S» // 2 personen in studio 2 personen in studio

J Tja^K^ „-193F1- -260F1-
-*"V «cJ^FI*'"1*'"mrf Bel n" voor reservatie of inlichtingen ,

L-^^^„ J \0932-11-38.01.66

| Perfekte kleding...prima keuze...prettige mensen I
| kortom een plezierige zaak. I

IJI 111Ui J 11 IJI I p
H9!l9!o9l3sllJHKl999ffiHEn=nii|i3||a£M|a9asMum£i2uasuuisU3y
HÜUHM MMmVPHÜ HÜÜMH HÜHP
MMMMMMMMMMMmMÊ^^ÊÊÊÊmMËÊÊMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

MOTOR SYSTEM PORSCHE.
SEAT IBIZACRONO.9OPK. |

wis-was installatie Er is al een 1.2L <j&
"^""""-'-.a,^, getint glas dak-en achterspoiler voor f 19.395'

1.5 L Injectie Motor \ s y' -de P

SPORTIEVE PRIJS F 21.195,-.FINANCIERING TOTIN 1991 §g/%l £
TEGEN 0%RENTE. VRAAG ONS OMDETAILS. Volkswagen Gr°*J*
i ——r^l^

ACH A t Aart Autosport Automobielbe^ ï
Jeu^ubbenweg 20 'JT*"?SL, Schebbe^f Hellen, (subLaler) Sherweg*rj

Hoensbroek, 045-222455. Kerkrade, 045-412545. 045 725507. Landgrak 045-313588- A,

Limburgs Dagblad
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’Uitzonderingvoorbroertjesenzusjes’
Bloemenzee
in Heerlen

Deur Harlekijn
staat op kier

HEERLEN - Een deel van het
Heerlense centrum was gisteren
één gigantische bloemenzee.
Kerkplein en Bongerd waren het
toneel van de bloemen- en plan-
tenmarkt Telefleur. Tientallen
kwekers uit heel het land waren
naar Heerlen gekomen om hun
waren aan de man te brengen. De
belangstelling was groot. Vol-
gens de organisatievan Telefleur
is de markt zeker voor herhaling
vatbaar.

Van onze verslaggever

Haan even
uitgekraaid

KERKRADE - Met een enorme
kraan, die voor dit karwei nog
eens extra verlengd moest wor-
den, zijn woensdag kruis en
windhaan van de torenspits van
de St. Lambertuskerk in Kerkra-

" Dakdekkers overleggen
druk over de te volgen pro-
cedure.

Foto: MARCEL VAN HOORN

de gehaald. Tijdens de stormen
van afgelopen winter had devoet
van het kerkkruis averij opgelo-
pen. Reparatie was dringend
noodzakelijk.

LANDGRAAF - Na de me-
dezeggenschapsraad van de
openbare basisschool De
Harlekijn in Landgraaf
heeft ook de VVD in die ge-
meente er bij het college op
aangedrongen een over-
gangsregeling in het leven
te roepen waardoor het mo-
gelijk wordt dat broertjes
en zusjes van Harlekijn-
leerlingen ook nog op die
school terecht kunnen.
Voor De Harlekijn in de kern
Schaesberg bestaat een enorme
wachtlijst. Omdat in augustus een
tweede openbare basisschool start
in Schaesberg en De Harlekijn niet
meer mag groeien,heeft de gemeent-
e bepaald dat leerlingen van buiten
het gebied tussen de Einsteinstraat
en de gemeentegrens niet meer op
deze school terecht kunnen.

Tegen deze maatregel kwam onmid-
dellijk protest . .Met name van
ouders die niet in' Schaesberg wo-
nen, maar wel eenkind op De Harle-
kijn hebben. Volgens de maatregel
van de gemeente moeten andere
kinderen uit die gezinnen elders
naar school. De VVD meent dat
leerlingsturing onontkoombaar is,
maar noemt de gehanteerde criteria
'bezwaarlijk' en 'onredelijk. Ook de
Medezeggenschapsraad van De |
Harlekijn is de mening toegedaan j
dat voor broertjes en zusjes van
Harlekijnleerlingen een uitzonde-
rfng moet worden gemaakt. De MR
voorspelt in die gezinnen grote Kerkrade: nog geen

besluit Zwart-5-Zuid
emotionele, opvoedkundige en mo-
gelijk ook financiële problemen
wanneer de leerlingsturing te strikt
wordt toegepast.

Van onze verslaggeefste:

Van onze verslaggeefster

die buurgemeente volgens monde-
linge afspraken tussen de beide col-
leges, 150.000 gulden meer zal beta-
len dan aanvankelijk gepland. Tij-
dens de raadsvergadering vroegen
enkele leden burgemeester Mans
om opheldering van die overeen-
komst. Zij wilden weten of de raad
van Landgraaf instemt met het
nieuwe voorstel.

Elke dag
LimburgsDarfblad WÊÊÊk\%

en u staat
weermidden
in dewereld

|
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DAG KOMPLEET»

De besluitvorming stokte woensdag
met name, omdat de door Coumans
toegezegde gegevens over de*te ver-
wachten verkeersintensiteit ontbra-
ken. Ook vonden enkele fracties dat
de bijdrage van Kerkrade in verhou-
ding tot die van Landgraaf nog te
hoog ligt. Onlangs werd bekend dat

Lenig
j«0ore kennen hem ook anders,
Mn een houten hamer inïsier ®rote knuisten gaten tim-
miine'f ln: d-eBrunssumse colle-
piste bijvoorbeeld. Maar eer-|ï|0o

ren kon je burgemeester
|*ns van Brunssum ook
mr ln een andere pose bewon-
Jkjj n' *n de vroege ochtend gaf
|.Iran anieIyk via een aftrap hetl^eesfein voor ,let zesde burge-
j«jj , er Hoogland-veldtoernooi
|l<jn et sportcomplex van SV
«tn 9eber9- Aan deze wedstrij-
ICoj &p toutü gezet door Hwb
Itrjaj, an de Bnmssiwise politie,
«ii Po/ 1 douane-, marechaussee-
hl iTn^ekorpsen uit deregio en\%t penland deel. Hoogland
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fp0 . Van zoveel gebundelde
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Itgen ende die vertoning in de
Wiüa Van de voetballers niet.r Gelachen dat ze hebben...

Deur vernield

Een overgangsregeling heeft wel de
consequentie dat het maximum
aantal toe te laten leerlingen van 54
per schooljaar wordt overschreden.
„Maar de regeling is wel van be-
perkte duur", zegt de MR.
De MR doet nu een dringend beroep
op het verantwoordelijkheidsge-
voel van de bestuurders in Land-
graaf. Een eerder gegeven advies
aan de Bestuurscommissie werd
niet gehonoreerd. De MR wijst er
overigens op dat nu al juristen zijn
benaderd om bijstand te verlenen
wanneer het tot een Arob-procedu-
re komt.

" Het centrum van Heerlen bood gistereneen ’bloemrijke’ aanblik. Foto: CHRISTAHALBESMA
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%M
a dedane arbeid is heta rusten.

kaak te stellen. De bewoners van Fi-
nefrau en het Eikske staat waar-
schijnlijk hetzelfde te wachten als
ons is overkomen."

Auto’sgekraakt

KERKRADE - Een 23-jarige Eind-
hovenaar is gisternacht opgepakt
nadat hij in de Kerkraadse wijk
'Chèvremont de deur van een café
had vernield. Tegen de man werd
proces-verbaal opgemaakt.

Wijkvereniging: ’Ministerie vertraagt sanering opnieuw’Bewoners Laura
dreigen met actie

BOCHOLTZ - Onbekenden hebben
in de nacht van woensdag op don-
derdag in Bocholtz negen auto's
opengebroken. De daders hadden
het vooral gemunt op paspoorten en
rij- en kentekenbewijzen. De rijks-
politie in Simpelveld vraagt even-
tuele getuigen contact op te nemen
met het bureau: 5441555.

KERKRADE - De gemeenteraad
van Kerkrade stelt de beslissing
over de Zwart-5-Zuid nog een
maand uit. Behalve het CDA en in
iets mindere mate de PvdA, vonden
de fracties woensdag dat het voor-
stel allesbehalve volledig was. Wet-
houder Coumans zal de ontbreken-
de gegevens snel naar de raad stu-
ren.

Al tijdens de voorbereidende com-
missievergaderingen bleek, dat bij-
na alle partijen moeite hadden met
het financieringsvoorstel Zwart-
5-Zuid.

Die gewestelijke verbindingsweg
biedt met name' voordelen voor
Landgraaf, dat daardoor een directe
verbinding met het snelwegermet
zal krijgen. Voor de overige deelne-
mers in het project, Heerlen en
Kerkrade, zijn de consequenties in-
directer. Als Kerkrade meedoet, zal
de provincie de Hamstraat in het
Provinciaal Wegennet opnemen en
akkoord gaan met doortrekking van
de structuurweg naar de Keulse
baan. Dat zou een aanzienlijke ont-
lasting betekenen van de Locht en
de steenwegen. Die dienen nu als
doorvoerader naar de snelweg rich-
ting Heerlen. Als Kerkrade niet
meebetaalt aan de Zwart-5 kan aan-
sluiting op de snelweg worden ver-
geten.

VEN - De wijkvereniging
Paks in Eygelshoven dreigt
met harde acties, omdat ze
vindt dat de besluitvorming
over de bodemsanering van
het vervuilde Lauraterrein te
lang op zich laat wachten.

KERKRADE/EYGELSHO

feer Wens, Brunssum staat
'Hef ,gen toch al grotendeels
% d en van het voetballen.

velden van Limburgia
{fi-Qj, namelijk morgen een ve-Jet\y}toernooi gehouden in
"est0 er van het zeventigjarig
'oCans/eest. De Bundesliga-
hn "tleFCKöln doet daar ook

lee' Misschien dat we in
S uj)m Wolfgang Overath

aan het werk kunnen
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?e kelSs,a9middaa presenteer-

■e in ziinswerk en de poli-er $ °runssum een rapport
\r flp/nenin9 van de burgerij
i%i e„ °Ptreden van de sterke
'?0o?-k de bestrijding 'van veel
%nt criminaliteit (zie

e T>?an woensdag). Tijdens
%aii entatic was bijna de
jHetl9e raad van Brunssum

nfP^tiebureau aanwezig.
*%Ve 0P van de presentatie
rj

1 de\ de raadsleden vrolijk
a,ifci' 7?£ine aan voor eeny dar etalages lagerzat

be zo"1?m'ent hun collega P.,
relt bekend verdachtan fraude. Voor hem

r' ka!f' maar water en brood.
l%^ n vreemd lopen in de po-

terrein. We worden echter steeds
doorverwezen naar een hogere in-
stantie. De overheden beginnen
onze conclusies over te nemen,
maar er komt geen definitieve uit-
spraak. Nu vindt het ministerie van
VROM weer dat de provincie haar
huiswerk niet goed gedaan heeft.
Alders wil meer gegevens en nader
onderzoek. Volgens gedeputeerde
Mastenbroek wordt het zeker begin
1991voordat die informatie er is. Wij
rekenen eerder op 1992 en dat bete-
kent voor ons opnieuw uitstel. Als
er niet snel verandering komt, gaan
wij harde acties ondernemen." Over
de aard daarvan wil Blaney-David-
son overigens nog niets kwijt.

In het verleden hebben de bewo-
ners van de eveneens vervuilde wijk
Zeswegen contact gezocht met de
actiegroep in Eygelshoven, maar de
belangen lagen anders. Van toe-
komstige samenwerking met Land-
graaf en Bleijerheide verwacht de
wijkvereniging Paks dan ook niet
veel. „We willen wel informatie ver-
strekken, maar ieder moet voor zijn
eigen belangen opkomen. Er zijn
per geval gewoon te veel specifieke
verschillen", aldus Blaney-David-
son.

Minister Alders (VROM) kritiseerde
onlangs het voorstel van GS dat uit-
ging van bodemsanering door bo-
yenafdekking van de met Paks ver-
vuilde grond. De bewindsmanvond
deze oplossing niet onderbouwd en
wilde weten waarom daarvoor was
gekozen. Ook vroeg de minister om
meer informatie over de vervuiling
van de directe omgeving van het
Lauraterrein.

Ook burgemeester Mans, de huidige
SSO-voorzitter, 'zegt het onverteer-
baar te vinden dat er geen stappen
worden ondernomenom de bodem-
sanering door te voeren. Hij meent
dat er op korte termijn een beslis-
sing moet komen.

Dertig keer
door rood

Geen interesse
voor reclame

LANDGRAAF- De politie in Land-
graaf heeft in de afgelopen .dagen
dertig verkeersdeelnemers beboet
omdat ze door het rode licht reden.
De controles werden op verschillen-
de kruispunten verricht door politie
in burger. Ook de komende weken
zullen dergelijke controles worden
gehouden.

Verschillen
Over devorige w.eek geconstateerde
bodemvervuiling van voormalige
mijnterreinen inLandgraaf en Bleij-
erheide, zegt Blaney-Davidson: „We
hebben iedereen wakker geschud
door de kwestie Lauraterrein aan de

Uitstel
Woordvoerder Blaney-Davidson:
„Oud-burgemeester Smeets be-
weerde destijds in zijn functie van
voorzitter van het SSO (Samenwer-
kingsverband Sanering Mijnterrei-
nen Oostelijke Mijnstreek, red.), dat
er voor eind 1988 een oplossing zou
zijnvoor de sanering van het Laura-
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0~~ VandaagMkoopavondwM
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KERKRADE - Er bestaat onder de
middenstand in Kerkrade vrijwel
geen interesse om te adverteren op
voertuigen van de gemeentelijke
reinigingsdienst. De gemeente wil-
de via dit initiatief de kas spekken.
Maar op een advertentie in een
plaatselijke weekblad zijn tot nu toe
nauwelijks reacties binnengeko-
men.

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
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Bij gelegenheid van het ontvangen van mijn
koninklijke onderscheiding, waren de
reacties die ik mocht ontvangen,
overstelpend en hartverwarmend.
Gaarne wil ik langs deze weg allen die
hieraan bijdroegen, van ganser harte
bedanken.

Bernardien Freulings
Bloemenweg 2E
Sanderbout-Sittard

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons gedurende zijn ieven heeft om-
ringd, delen wij u mee, dat heden van ons is heen-
gegaan op de leeftijd van 81 jaar mijn lieve man,
onze vader, schoonyader, groot- en overgroot va-
der, broer, zwager, oom en neef

Arend Kostwinder
echtgenoot van

Johanna Hendrika Reinink
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: mevr. J.H.Kostwinder-Reinink
kinderen
klein- en achterkleinkinderen

Hoensbroek, 24 mei 1990
Deken Lendersstraat 24, 6433 BB
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
maandag 28 mei 1990 om 13.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren; wel is er gelegenheidtot schrifte-
lijk condoleren in voornoemd crematorium.
Vader is opgebaard in één der rouwkamers van de
Universele, Hoofdstraat 100te Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden vrijdag en
zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot
20.00 uur. Op zondagvan 14.00 tot 15.00 uur.

t
Na een leven van zorgen voor anderen overleed op
23 mei 1990 in het Maaslandziekenhuis te Sittard
mijn dierbare man, onze lieve vader, schoonvader
en grootvader

Wim Braak
echtgenoot van

Agnes Smeets
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij in de leeftijd van 71 jaar.

Broeksittard: Mevr. M.A. Braak-Smeets
Oirsbeek: Beppy Dortants-Braak

Jo Dortants
Carla, Nicole

Broeksittard: Riet Lubberdink-Braak
Ben Lubberdink
Yolanda en Edwin
Dennis

Sittard: Piet Braak
Danny Braak-Dezentjé
Sasja, Loekie
Familie Braak
Familie Smeets

Aan het Broek 91,
6137 TK Broeksittard
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
denop zaterdag 26 mei om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L.V. van Geboorte te Broeksittard
waarna de begrafenis plaats zal vinden op de alge-
mene begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De avondmis zal gehouden worden op vrijdag 25
mei om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.30-19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

De Heer is mijn Herder
mij zal niets ontbreken.

Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de ge-
zegende leeftijd van 94 jaar, in volle zekerheid des
geloofs onze dierbare vader, schoonvader en opa

Pieter Mettau
weduwnaar van

Gesina Brigitta
Kuivenhoven
Heerlen: P. Mettau

B. Mettau-Postma
Goirle: J. Mettau

E. Mettau-de Jong
Jan
Petra

Geleen, 24 mei 1990
Bejaardencentrum Bunderhof
Corr.adres: Vullingsweg 80, 6418 HV Heerlen
De dienst van woord en gebed, waarin voorgaat ds.
W. Bisschop, zal gehouden worden in de Kruis-
kerk, Parklaan 25 te Geleen op maandag 28 mei om
14.30 uur, waarna aansluitend de crematie plaats
zal vinden in het crematorium Nedermaas, Vouers-
hof 1 te Geleen om 15.30 uur.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Bij aankomst in het crematorium is er gelegenheid
tot afscheidnemen in de aula van voornoemd cre-
matorium.
Geen bloemen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij geven met droefheid kennis van het plot-
seling overlijden van onze moeder, schoon-
moeder en oma

Francina van Efferen
Volgens haar wens heeft de crematieplechtig-
heid in alle stilteplaatsgevonden.

Uit aller naam:
Familie van Efferen
Familie Moret

Corr.adres: Kl. Roedestraat 17
6134 SL Sittard

Het is onbegrijpelijk dat het op 26 mei 1990 een jaar
geleden is dat wij afscheid moesten nemen van
onze lieve dochter, zus en kleindochter, diewij nog
zó graag in ons midden hadden.

Debby Penris
Dit willen we herdenken in de eerste jaardienst, die
zal worden gehouden op 26 mei om 19.00 uur in de
St.-Lambertuskerk te Oirsbeek.

Matheu Penris
Caroline Penris
Ralph Penris

T
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, geven wij kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn
lieve vrouw, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Hilde Busch-Gremme
echtgenote van

Hein Busch
op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: Hein Busch

Schimmert: Martin en Anke
Busch-Rouschop
Tamara, Olaf

Nuth: John en Anneke
Busch-van Zundert
Bianca

23 mei 1990
Nelisweg 11
6361 DN Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 26 mei om 11 uur, in de St.-Bavokerk te
Nuth, gevolgd door de begrafenis op de begraaf-
plaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren. Heden vrijdag om 18.30
uur avondwake invoornoemde kerk. Moeder is op-
gebaard in een derrouwkamers van De Universele,
Hoofdstraat 100, Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden vrijdagvan
14-15 uur en van 19-20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wij willen je rust gunnen,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijdenzien en niet kunnen helpen
dat was onze smart.

Dankbaar dat hij voor langer lijden gespaard is ge-
bleven, is overleden in het St. Josephziekenhuis te
Kerkrade, op de leeftijd van 75 jaar, onze lieve va-
der, schoonvader, opa, zwager, oom en neef

Klaas van Varik
weduwnaar van

Bets de Vries
In dankbare herinnering:

Brunssum: Minke en Erich
Postumus-van Varik
Maurice

Heerlen: Annie
van der Veeke-van Varik
Roy

Heerlen, 23 mei 1990
Corr.adres: Fam. E. Postumus-van Varik
Hazenkampstraat 68
6445 BP Brunssum
De samenkomst voorafgaande aan de crematie zal
plaatsvinden op dinsdag 29 mei 1990 om 10.30 uur
in hetcrematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
voornoemd crematorium.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest, ge-
ven wij met droefheid kennis dat op 18 mei 1990, in
de leeftijd van 70 jaar, van ons is heengegaan mijn
lieve vrouw, onze lieve moeder en oma

Aaltje Lanjouw
echtgenote van

Gerlof van Dijk
Kerkrade-West: G. van Dijk

Spaubeek: Geertje Lipsch-van Dijk
John Lipsch
Martine en Noortje

Maarheeze: Anneke de Jong-vanDijk
Rien de Jong
Marjolein en Gerdien

Kerkrade, 22 mei 1990
Drievogelstraat 181, 6466 GL Kerkrade
Geen bezoek aan huis.
Ingevolge haar wens heeft de crematie in besloten
kring plaatsgevonden.

Dankbetuiging
Voor uw belangstelling en medeleven betoond bij
het overlijden en de crematie van

Joseph Albert Lemlijn
betuigenwij u onze oprechte dank.

Frans Kamps
Kitty Kamps-Tevis

Klimmen, mei 1990
De plechtige zeswekendienst, die muzikaal wordt
opgeluisterd door de kon. harmonie De Berggalm,
wordt gehouden op zondag 27 mei as. om 10.00 uur
in de parochiekerk van de H. Remigius te Klim-
men.

Op 23 mei is het een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn lieve man, onze pap en
opa

Hans Offermans
Mooi waren de jaren samen, een verdriet de leegte
die je achterliet.
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op zondag 27 mei as. om 10.30 uur in de kerk
van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad te Malper-
tuis-Maastricht.

Emma Offermans-Simons
kinderen en kleinkinderen

Een jaar zonder jou is voorbij
in mijn hart blijf je dicht bij mij

Het is weer een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van onze dierba-
re, mijn allerliefste

Co Vanhauten
De plechtige eerste jaardienst voor Co
zal plaatsvinden zondag 27 mei a.s. om
11.15 uur in de dekenalekerk St. Pancra-
tius te Heerlen.

Marianne Vanhauten-Bour
en familie

f
Intens verdrietig, maar ook dankbaar voor het vele goeds dat hij ons in
zijn korte leven heeft gegeven, delen wij u mede dat op 24-jarige leeftijd
uit ons midden is weggerukt, voorzienvan deh. sacramenten, onze onver-
getelijke zoon, broer, kleinzoon en neef

Marcel
Zijn ouders: May en Mia Embrechts-Herings
Zijn broer: Frank

Familie Embrechts
Familie Herings

6445 BE Brunssum, 23 mei 1990
C. Huygensstraat 28
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijksvan 17.30tot 18.30uur inhet
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum.
Rozenkransgebed, heden om 18.45 uur gevolgd door de avondmis in de
parochiekerk van de H. Familie op de Langebergte Brunssum.
In de St. Vincentiuskerk, aan de Pr. Hendriklaah te Brunssum, zal de
plechtige uitvaartdienst gehouden worden op zaterdag 26 mei om 14.00
uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condoléan-
ceregister te schrijven.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k. kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelievendeze annonce als
zodanig te beschouwen.

Met grote droefheid en verslagenheid hebben wij -J- Annie Böger, oud 78
kennis genomen van het plotseling overlijden van f jaar, weduwe van
ons aktiefverenigingslid Victor Habets, corr.-

-_
_ ' _ _. - , adres: Flintstraat 13,Marcel Embrechts a^a£t

dienst zal plaatsvinden
Bestuur en leden ?P,zaterdag 26,mei °"T.V.C. Ouw Mert Brunssum 1^30

lr
u"r ln de, Pa""chiekerk van Christus

i^^_^_^^_n^^_^^_aa.a_^^__a
_

a.^_^^^_J Hemelvaart.

tßèr Doijen, oud 82
jaar, echtgenoot van

het plotseling overlijden van de jonge heer Bertien Kempener,
T\/T 1 T-i 1 lx Rijksweg 115, 6247 ACMarCel EmbreChtS Gronsveld. De eucha-

ristieviering gevolgd
door de begrafenis zal

Hij was aktief en gewaardeerd lid van de Country plaatsvinden heden
dansclub TheRednecks uit Brunssum. vrijdag om 10.30 uur in

dekerk van de H. Marti-
Bestuur en leden nus te Gronsveld.

I t "
Dankbetuiging

Voor devele blijken van medeleven ondervonden bij de ziekte, het over-
lijden en de begrafenis van mijn lievezus, schoonzus, onze tante en nicht

Trautje Speek
willen wij u allen langs deze weg hartelijk danken.

Familie Speek
Familie Peters

Heerlen, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 27 mei as. om
11.00uur in deparochiekerk van deH.H. Theresia en Don Bosco teLaura
dorp.

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie dingen, waarvan hij in
dit leven heeft mogen genietenen geheelvol overgave aan de Heer, heeft
na een leven van hard werken afscheid moeten nemen mijn lieve man,
onze zorgzame vader, pleegvader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom
en neef

Gerardus Hubertus
Siebers

echtgenoot van

Hilde Michorius
Hij overleed op 64-jarige leeftijd, in hetziekenhuis te Maastricht, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Nieuwenhagerheide: Hilde Siebers-Michorius
Hoensbroek: Josée Notermans-Siebers

Mat Notermans
Sanne en Roel

Schaesberg: Margo Rothkrantz-Siebers
Paul Rothkrantz
Luuk

Nieuwenhagen: Martin Michorius
Celiené Michorius-Odekerken
Alexandra en Claudia
Familie Siebers
Familie Michorius

6373 CV Landgraaf, 22 mei 1990
Rinkenslaan 46
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op maandag 28 mei a.s-
om 11.00uur in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenha-
gerheide, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de be-
graafplaats aan deKleikoeleweg.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren-
Onze dierbare overledene wordt bijzonder herdacht in de h. mis van zon-
dag 27 mei om 11.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel van Lindeman Uitvaart-
centra, Beuteweg 32 te Nieuwenhagen, dagelijksvan 18.45 tot 19.00 uur.
Voor vervoer kerk/begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

De leegte die u achterliet,
is moeilijk te aanvaarden.

Het is inmiddels eenjaar geleden dat wij afscheid hebben
genomen van onze lieve mamma en oma

Mientje
Schmeitz-Bosch,
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehouden op
zondag 27 mei 1990 in deparochiekerk van de H. Nicolaas
te Guttecoven.
Hiervoor wordt u beleefd uitgenodigd.

Kinderen Schmeitz

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het toch nog onverwachte overlijden, zaterdag
19 mei j.l. in het Academisch Ziekenhuis te Maas-
tricht, van

Tim Bosch
Wij wensen zijn ouders veel kracht en sterkte toe.

Bestuur, directie en medewerkenden
Stichting Kinderopvang Humanitas
Heerlen/Amsterdam

Wij zijn volkomen verslagen door het toch nog on-
verwachte overlijden van

Tim
Wij zullen aan hem blijven denken als aan een vro-
lijk, lief jongetje dat altijd met veel plezier met zijn
vriendjes in ons kinderdagverblijf kwam spelen.
Wij delen het verdriet van de ouders.

Ouders, kinderen en Jeanny, Graciëila,
José, Leonie, Jeanine, Lilian, Hélène en
Agnes. (ABP-kinderdagverblijf Dombo)

Heerlen, 23 mei 1990

Dankbetuiging
De overvollekerk, devele troostrijke brieven,
condoleances en bloemen hebben ons diep
getroffen bij het overlijden en de begrafenis
van mijn lieve man, zoon, kleinzoon, schoon-
zoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Hein Bemelmans
Al deze gevoelens van medeleven en de we-
tenschap dat hij bij velen zo geliefd was, heb-
ben ons zeer gesterkt dit grote verlies te dra-
gen.

Mariëtte Bemelmans
Landgraaf, mei 1990
Wij nodigen u uit voor de zeswekendienst op
zondag 27 mei as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart te Nieuwenhager-
heide(Landgraaf).

De leegte die je achterliet,
bracht ons allenveel verdriet,
maar de liefde die jijons bood,
is niet te scheiden door de dood.
Al wat je deed en zei,
gaat voor ons nooit voorbij.

Het is weer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn dierbare vrouw,
onze lieve, onvergetelijke moeder, schoon-
moeder en oma

M.E. Breuls-Übachs
De plechtige eerste jaardienstzal worden ge-
houden op zaterdag 26 mei as. om 19.00 uur in
de St.-Antoniuskerk te Urmond-Oost.

Piet Breuls
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ontvangen tij-
dens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van
onze moeder, schoonmoeder en oma

Lies
Valkenberg-Hendriks

willen wij u allen hartelijk danken.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 26 mei a.s. om 19.00 uur in deSt. Eligiuskerk in
Schinveld.

I

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

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

A. Bordin-Hinzen
kinderen en kleinkind

Brunsusm, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op
zaterdag 26 mei as. om 19.00 uur in de St.-Grego-
riuskerk te Brunssum.

Dankbetuiging
Daar het mij onmogelijk is een iederpersoonlijk
tebedanken voor de vele blijken van medeleven
die ik mocht ontvangen bij de uitvaartmis van
mijn lieve echtgenoot en zorgzame vader

Peter Bisschop
betuig ik hierbij mijn hartelijke dank.

Mevr. Bisschop-Heitlager
Pius Centrum, Mettestraat 2
6431 NW Hoensbroek

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 27.mei as. om 9.30 uurin de kapel van
het Pius Centrum, Mettestraat 2, Hoensbroek.

In hart en ziel
leef je met ons voort.

Het is een jaar geleden dat we af-
scheid moesten nemen van onze
zoon en broer

René Nijsten
De plechtige eerste jaardienst voor
René zal worden gehouden op zon-
dag 27 mei as. om 10.00 uur in dePan-
cratiuskerk te Munstergeleen.

Familie Nijsten-Offermans

Eerste jaardienst
Op 27 mei is het een jaar geleden dat wij afscheid
hebben genomen van jou die we zo graag in ons
midden hadden,

Ger Dümmer
Dit willen wij herdenken in de eerste jaardienst, die
zal worden gehoudenop zondag 27 meias. om 11.45
uur in de H. Hartkerk te Hoensbroek-Mariarade.

Lm en Sas

ir

ii Daar het ons onmogelijk iseen ieder Ve" soonlijk te bedanken voor de vele blijk6l;
van medeleven die wij mochten ontvan'
gen bij het overlijden en de begrafe*11
van mijn lieve echtgenoot en vader

JO cox
betuigen wij u onze oprechte dank.

Tonny Cox-Smeets
Maïk Cox

Klimmen, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaats'
vinden op zondag27 mei as. om 10.00uü
in de parochiekerk van St.-Remigius te
Klimmen.

Het is ons onmogelijk om iedereen Ve
soonlijk te bedanken voor het medele|
ven dat wij mochten ontvangen bij e
verlies van mijn man, onze vader, opa e
0vergrootvader

Bertus Pennock
De vele condoleances, bloemstukke^
h.h. missen, uw warme betrokkenhel
tijdens de eucharistieviering en de beg
leiding naar zijn laatste rustplaats, zIJ
voor ons een enorme steun geweest.

Mevrouw M. Pennock-Toonefl
De zeswekendienst wordt gehouden °£zaterdag 26 mei as. om 19.00 uur in deP*
rochiekerk van de H. Familie te Lan£
berg-Brunssum. .

»J» Pater Gérard Schijlen S.C.J., 65 jaar,corr.adr^'1 Scharnerweg 90, 6224 JJ Maastricht. De plefjj.ge uitvaartdienst vindt plaats in de koepelkerK
Hart van Jezus, Heerderweg 3 te Maastricht op **
terdag 26 mei a.s. om 10.30 uur.

tJanKneepkens, oud 85 jaar, weduwnaar van
toinette Robeerts, corr.adres: Klokbekerstr- j

6216 TR Maastricht. De plechtige uitvaartdienst
gehoudenworden op zaterdag 26 mei om 11-^"T^ei-in de St. Servaasbasiliek te Maastricht, ingang **■zer Karelplein. $+Peter Scheffer, 80 jaar, echtgenoot van I*,)

1 Schumacher, Koningin Wilhelminalaan 21, ®
t.

EK Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal w
den gehouden op zaterdag 26 mei om 10.30 u*ie p,
de parochiekerk van de H. Lambertus te Swalrn.

ejt.jozcFzichcnhuijkerkrade

De poliklinieken, onderzoekafdelingen en
behandelafdelingen van het
SINT JOZEFZIEKENHUIS
te
KERKRADE
zijn heden

VRIJDAG 25 MEI
GESLOTEN
Spoedgevallen worden uiteraard geholpen
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Limburg en Westelijke Mijnstreek, de krachten bundelen.

Hij noemde hetontwikkelingsplan - dat welgeteld tien velletjes met
beleidsaanbevelingen telt — een 'belangwekkend document. Was
het gezicht van Zuid-Limburg in het verleden uitsluitend naar het
westen des landsgericht, in de toekomst zal de regio zich naar dé
andere windstreken moeten richten. En dat vergt een nieuwe stra-
tegie, aldus de gewesten.

Wie echter het ontwikkelingsplan doorleest op zoek naar allerlei
nieuwe maatregelen, komt bedrogen uit. Het hele sociaal-econo-
misch plan bevat welgeteld één origineel voorstel: de oprichting
van een Euregionaal persbureau.
De rest heeft meer weg van een samenvatting van de afzonderlijke
verlanglijstjes van de drie gewesten. Vermomd in de jasvan alweer
een nieuwbestuurlijke orgaan wordt een aantal open deuren inge-
trapt. Wat te denken van bijvoorbeeld de beleidsaanbeveling:
,Maastricht Airport moet versneld worden ontwikkeld', of: ,de lo-
gistieke potenties van Zuid-Limburg dienen in Nederland en West-
Europa meer bekendheid te krijgen.

Als aan de hand van dergelijke oppervlakkige aanbevelingen
Zuid-Limburg moet opstoten in de vaart der Europese landsdelen,
moet het ergste worden gevreesd. Natuurlijk is het lovenswaardig
dat de drie gewesten hun krachten hebben gebundeld. Maar het is
van harte te hopen dat hun samenwerking snel zal uitmonden in
een veel concretere uitwerking van het nu gepresenteerde rapport.
Anders blijft detoekomst van Zuid-Limburg steken in mooie woor-
den, p.b.

april j.l. in het asielzoekerscentrum, dus ze komen vol-
gens Kerens nog niet in aanmerking voor de ROA-rege-
ling.

ke asielzoeker krijgt na negen weken verblijf in een
j. struin krachtens de zogenaamde ROA-regeling (Rege-
ls opvang asielzoekers) een woning toegewezen, in af-

stoting van een eventueel definitieve verblijfsvergun-
De beide Iraniërs zijn sinds respectievelijk 19 en 24

Forse tegenslag voor arbeidsongeschikte oud-mijnwerkers
„Maar het duurt hen allemaal wat lang. Wij vinden deze

Silicose-claim afgewezen

Drie gewesten samen
toekomst tegemoet

Euregionaal persbureau bepleit

Van onze verslaggever

Postma heeft nog ongeveer 25 soort-
gelijke zaken onderzijn hoede. Eer-
der werd een klacht van een oud-
mijnwerker gegrond verklaard.

Kosten

In Zweden was de man twee jaar ge-
leden veroordeeld wegens zijn aan-
deel in het binnensmokkelen van
34,8 kilo amfetamine.

voor minder dan 25 procent arbeids-
ongeschikt was, in dat jaar een uit-
kering ineens kreeg, terwijl zij die
voor 25 procent en meer arbeidson-
geschikt waren op hun 65ste een af-
koopsom kregen uitbetaald (geba-
seerd op de gewerkte tijd voor 1 juli
1967).

De mijnbedrijven moesten voor die
uitkeringen ineens en afkoopsom-
men opdraaien.Weliswaar wordt de
afkoopsom gedurende eén periode
van negen jaarna het bereiken van
het 65ste levensjaar gekort op het
pensioen dat de oud-mijnwerkers
van het Algemeen Mijnwerkers
Fonds krijgen, maar daar profiteert
het AMF van en niet de mijnbedrij-
ven.

Korting

" Burgemeester Daniels en zijn vrouwelijk collega Maks gaan met boer Timmermans uit Lerop
op 'Pieterpad. Rechts wethouder Noor van den Heuvel-Planje. Foto: JEROENKUIT

Van onze redactie economie economische importantie van de af-
zonderlijke gewesten is te gering
om op Europese schaal invloed uit
te oefenen. Nu de gewesten samen-
werken, denken ze in ieder geval
binnen de Euregio een factor van
betekenis te vormen.

Wrang detail: alleen als een voor si-
licose afgekeurde mijnwerker bin-
nen negen jaarna zijn 65ste levens-
jaar overlijdt, profiteert zijn familie
van de afkoopsom, die dan nog niet
is 'weggekort', en hoe sneller hij
overlijdt hoe groter het 'profijt' is.

Nota

Jlide COse moet volgens een al
rege^ing gepaard gaan met

"sbpSe ongfunctiestoornissen om
fe/pOepsziekte te worden erkend.
lilj^erkers hebben meestal wel
(e mSe > zegt Kreukniet, „maar bij
Rrri derheid gaat dat niet ge"
ww met ernstige klachten. Ze
«u *rn wel wat, maar dat doet bij-eacre mijnwerker."

let u ,Hjj gesluit van de Centrale Raad
(e,, r eroep is mede gebaseerd op

herkeuring die al in 1984 heeft
ltrei.?§evonden door prof. dr
*% "let van het Academisch Zie-
tjj Uls in Utrecht. Deze longarts
"taw* *i P z^n adviezen voor devier
W ers afzonderlijk ingaan,
lat Q

s';elt in zijn algemeenheid wel,

*cc*1 aansPraak te kunnen maken
|^U „■?. ongevallenrente het hebben

Uicose alléén niet voldoende is.

Laalste woord aan Tweede Kamer medio juni
Nieuw is daarbij het plan tot oprich-
ting van een Euregionaal persbu-
reau, dat de informatie-overdracht
tussen de drie landsdelen kan be-
vorderen. Als belangrijkste kunnen
verder worden genoemd: het ont-
wikkelenvan een 'Europastrategie';
het bevorderen van de contacten
tussen de partners in de Euregio en
het ontwikkelen van Maastricht Air-
port tot een luchthaven met een
Euregionale functie;

In het ontwikkelingsplan dat nu. op
tafel ligt, voert de positie van Zuid-
Limburg met betrekking totEuropa
1992 dan ook de boventoon. Het
rapport stipt summier een veertien-
tal beleidsaanbevelingen aan.

FNV-jurist Postma zegt niet over
bewijzen te beschikken dat mijn-
werkers bewust en ten onrechte
niet werden afgekeurd voor silicose.
Maar wel noemt hij het opvallend
dat velen die niet werden afge-
keurd, snel daarna veel minder on-
gezond en stoffigwerkkregen of om
andere redenen werden afgekeurd.

Actie in Lerop voor
behoud natuurgebied Geld

Bovendien groeide het besef dat sa-
menwerking nodig is om in te spe-
len op de Europese eenwording en
de activiteiten in de Euregio. De

De drie Zuidlimburgse regio's zijn
tot het besef gekomen dat ze op zo-
veel aspecten onderling verweven
zijn, dat in feite sprake is van één so-
ciaal-economische structuur in
Zuid-Limburg. Dat bleek onlangs
nog uit de overlapping van een aan-
tal plannen van de verschillende
streekgewesten.

MAASTRICHT - Het Samenwer-
kingsverband Heuvelland en de
streekgewesten in de Westelijke en
Oostelijke Mijnstreek hebben met
het oog op de toekomst de krachten
gebundeld. In de afgelopen maan-
den hebben ze samen een sociaal-
economisch ontwikkelingsplan
voor Zuid-Limburg opgesteld. Af-
gelopen woensdag werd het plan
overhandigd aan gedeputeerde Lo-
dewijks. Het is de bedoeling dat de
samenwerking een structureel ka-
rakter krijgt.

Voor de financiering van de projec-
ten denken de gewesten aan fond-
sen uit de drie regio's, geld van het
Zuidlimburgse bedrijfsleven en
subsidie van provincie, rijk en de
Europese Gemeenschap.

gsPfaak van de Centrale Raad
*ier^r °ep is niet alleen voor de
«tig i!tr°kken mijnwerkers van be-
kn j-j"?uitspraak is van invloed op
koblp demomenteel over deze

Jf^atiek wordt opgesteld door
Vi,lnj-terie van Sociale Zaken,
ie Tv/0 e wordt binnenkort naar

ii\
eede Kamer gezonden.

4 \'

e ,er mijnwerkers waar het in
i^aiT k- om Saat klopten al in 1982HarticH de FNV > die hun belangen

VolSens mr M- Postma,
Nor ï " etvakverbond, werden zij
N hen-r 1967 gekeurd, maar werd. erk slllcose niet als beroepsziek-
te clato^' nnen een paar jaar na
"fekei 1? werden zij echter alsnog
fcg ,-,J*rd en kregen zij een uitke-
eicj p grond van de Wet op de Ar-

toen (WAO) dien bracht was geworden,
let omdat zij silicose hadden.

"f we jn? de mijnwerkers was silico-
■Nt egelijk de belangrijkste oor-
d 2rn vn arbeidsongeschikt-

fest eir'J w°rden in dieopvatting nu
jjts y, d d°or de Heerlense long-

Sen- °eze meent dat veel
26Jare rs °P grond van het al in
f^oek 2estig verricht medisch on-
'iwyoor silicose hadden moe-Worden afgekeurd.

De eis van dievier mijnwerkers om
alsnog erkend tekrijgen dat silicose
de belangrijkste reden voor hun af-
keuring was, werd achtereenvol-
gens afgewezen door de Sociale
Verzekeringsbank, deRaad van Be-
roep en de Centrale Raad van Be-
roep.

Afgewezen

ROERMOND/ST. ODILIËNBERG- De Pieterpad milieu-estafette die
woensdag dóór het Leropperveld
trok, is door de buurtgemeenschap
Lerop en de gemeenten St. Odiliën-
berg, Posterholt en Montfort aan-
grepen om actie te voeren voor be-
houd van het natuurgebied. Het Le-

voor de bouw van 2000 woningen
als " Roermond het gehucht Lerop
(gemeente St. Odiliënberg) krijgt
toegewezen bij de herindeling. De
Tweede Kamer beslist daar medio
juniover.

ropperveld zal bestemd worden zonder dat deze de problemen waar
Roermond voor staat van zich af
schoof. Midden in het Leropperveld
zei hij alsnog te willenbekijken ofer
voor Roermond elders geen groei-
mogelijkheden zijn.

Eigenaar
wil Mosa
verkopen

In het slotwoord van het rapport
wordt erkend dat het ontwikke-
lingsplan slechts een fragmenta-
risch beeld schetst. Voor een ver-
dere uitwerking van het plan willen
de gewesten daarom voortaan pe-
riodiek bijeenkomen.

„Er is absoluut geen sprake van een
ordinaire ruzie", zei burgemeester
Maks van St. Odiliënberg en Poster-
holt woensdag, maar voor haar be-
staat er geen twijfel over dat het Le-
ropperveld behouden moet blijven. Acht jaar voor

drugsmokkelVarkens gedood
in vrachtauto

Spaanse truck zwaar overbeladen
„Politici hebben de mond vol van
milieu. Wil je daar de burgers van
overtuigen dan zul je ook daden
moeten stellen. Laat ze maar eens
hun nek uitsteken voor het Lerop-
perveld."

Voorzitter Rob van den Eist van de
stichting Pieterpad milieu-estafette
benadrukte dat de stichting zich ab-
soluut niet wenst op te werpen als
een actiegroep. „We maken ons
sterk voor het milieu. Natuurlijk
zouden we het zonde vinden als het
Leropperveld als natuurgebied ver-
loren gaat, maar het past niet bin-
nen onze doelstelling daarvoor ac-
ties te voeren."

MAASTRICHT - Een 38-jarige
Brunssummer hoorde woensdag
voor de rechtbank in Maastricht een
in Zweden opgelegde gevangenis-
straf van twaalf jaar omgezet in een
van acht. Volgens een tussen Neder-
land en Zweden gesloten overeen-
komst mag hij deze straf in eigen
land uitzitten.

EINDHOVEN - De Engelse
Redland-groep gaat zich con-
centreren op haar kernactivi-
teiten bakstenen en dakpan-
nen. Dit betekent dat binnen
de Nederlandse Redland-orga-
nisatie geen ruimte meer is
voor Koninklijke Mosa te
Maastricht (wand-en vloerte-
gels, porselein) en Decostone
te Brunssum (kunststof keu-
kenspoelbakken). Redland
heeft het beleidsvoornemen
om de twee bedrijven aan een
andere onderneming te verko-
pen woensdag meegedeeld
aan de betrokken onderne-
mingsraden.

Over de duidelijkheid van het
standpunt van Roermond bestaat
ook allerminst twijfel. Het Lerop-
perveld is de enige plek waar Roer-
mond, na uitvoering van het plan
Maasoever, zou kunnen bouwen.
Aan de Oostkant van Roermond is
dat vooralsnog niet mogelijk door
de beperkingen die het vlieglawaai
met zich meebrengt.

BRUNSSUM - De 24-jarige Mauri-
ce Embrechts uit Brunssum is
woensdag overleden aan de ver-
wondingen die hij opliep bij een
aanrijding op de kruising
Wieënweg/Emmaweg in zijn woon-
plaats, woensdagmorgen om 5.00
uur.
Het slachtoffer fietste de Emmaweg
op en verzuimde een automobilist
uit Hoensbroek voorrang te verle-
nen. De politie stelt wel een onder-
zoek in naar de snelheid van de
auto.

Fietser overleden

Anderzijds werd rekening gehou-
den met de mogelijkheid dat de
Brunssummer in Zweden rond 2
juni 1994 in vrijheid zou worden ge-
steld na de helft van zijn straf te
hebben uitgezeten. In Nederland
geldt een dergelijße vervroegde in-
vrijheidsstelling na twee-derde deel
van de straftijd. Omzetting in een
straf van acht jaar betekent in het
onderhavige geval dat de man even-
eens omstreeks juni 1994 op vrije
voeten kan komen.

Met dit vonnise hield de rechtbank
het midden tussen de eisvan de offi-
cier van justitie (negen jaar) en een
verzoek van de raadsman (zeven
jaar).

Volgens Redland-directiesecretaris
R. de Hom is de kans opvervelende
gevolgen voor het personeel van de
twee bedrijven erg klein. „Het gaat
juist goed met diebedrijven maarze
passen niet meer in onze strategie.
Het leek ons netjes de onderne-
mingsraden in een vroeg stadium in
te lichten. Contacten met eventuele
gegadigden zijn er nog niet ge-
weest". Bij Mosa werken circa 1140
mensen, bij Decostone rond 200.

Redland Bouwprodukten heeft vo-
rig jaar de nettowinst zien klimmen
van f45,1 miljoen naar f49,7 mil-
joen. De omzet bedroeg f441 mil-
joen (f 432 miljoen). Ook voor 1990
voorziet de directie een goed be-
drijfsresultaat.

Burgemeester Maks wist haar par-
tijgenoot en Tweede Kamerlid Ser-
vaes Huys (PvdA) aan haar' zijde.

Van onze verslaggever

EIJSDEN- De laatste tocht van 240
varkens, vanuit Spanje naar het
slachthuis in Landgraaf, is een lij-
densweg geworden. Twee dieren
bezweken voortijdig op de overbe-
ladenvrachtauto; de anderen waren
vele uren langer onderweg dan ge-
pland omdat een aantal formulieren
niet in orde bleek. Tegen de be-
stuurder van de vrachtauto is pro-
ces verbaal opgemaakt.

tegen negen uur verschenen beide
vrachtwagens echter opnieuw aan
de doorlaatpost bij Withuis. Ze ble-
ken niet verder te zijn gereden dan
de Frans-Belgische grens waar de
benodigde papieren in orde waren
gemaakt.
De varkens zijn blijkbaar als big van
Nederland naar Spanje gebracht,
daar vetgemest en door een Neder-
landse importeur als slachtvarkens
gekocht.

'olSrdpS^Veel oud-mijnwerkers ge-
'Jlbprt a niet ' omdat dat dat de

NtOSt 7-VCn Veel geld ZOU hebben
"/« vermoeden dat de aan de

5 v mstelling (het Longinsti-
%bu°0r de Steenkoolmijnen in
N6r ÏS) verbonden artsen vaak

'"ilbp.H^ oedje speelden met de
earrjven.

V i ■6 Ini111, 1- 1967 was de Ongevallen-
Kerdb? ldlditeitswet van kracht.

e^n mijnwerker silicoseals
'N P j!?lekte erkend, dan kreeg
p l n,.0ngevallenrente.
,Nht T 19-67 werd de WAO van

een ongevallenrente
t!°rdt i ,tot aan het overlijden,
y het in WA-0-uitkering stopgezet
A,°r<lt. moment dat iemand 65 jaar

t
r?angsregeling werd be-

dl die per 1 juli 1967

Het onderzoek duurde lang, zodat
de vrijwillige brandweer van Eijs-
den te hulp werd geroepen om de
dieren wat verlichting te bezorgen
tegen de hitte.

De dinsdag vertrokken Spaanse
vrachtauto met oplegger arriveerde
woensdagmiddag tegen 12 uur bij
de grenspost Withuis in Eijsden. Bij
een eerste controle door de douane
bleken de diergeneeskundige pa-
pieren niet volledig in orde.

Bels?a ?AAF - Helma Gub-
*{>Pèl t~T lid voor het Vrouwen-Nd'^andgraaf, zal komende
u'ngerf ■ Semeenteraadsverkie-Hjkl ln p°len bijwonen. Gub-
t?° Vn gt samen met ongeveer
raban°trnameliJk Limburgse en

*°&k a „ , politici een werkbe-*aan het land.

Se^e
a5ltal Polen was tijdens de

art ?teraadsverkiezingen in
UitHoH- ■ gast in Nederland. Op
S dllgiJT

ng van de Polen bren-
egeiVk Nederlandse politici eenSJ;nbezoek.

HelmaGubbels
naar Poolse

Verkiezingen
Letsel
Onderzoek leverde op dat de var-
kens ernstig geleden hadden door
de wijze waarop zij waren vervoerd.
Er waren op de auto circa vijftigvar-
kens van 100 kg te veel geladen. De
dieren waren gedwongen op en on-
der elkaar te liggen, hetgeen een
aantal van hen niet had overleefd.

De brandweer van Eijsden bezorgt devarkens enige Verkoeling. FOTO:WIDDERSHOVEN

De dode dieren werden afgevoerd
naar een destructor. De rest deels
overgeladen op een andere, Neder-
landse, vrachtauto en de hele lading
werd woensdagavond teruggezon-
denrichting Spanje. Gisterochtend

f^ HAAG - Vier oud-mijnwerkers uit Kerkrade en
gjdgraaf krijgen na een jarenlange beroepsprocedure
L, de erkenning dat silicose, een ernstige longziekte, de
luMgrijkste oorzaak van hun arbeidsongeschiktheid
L°r 1 juli 1967 was. Een klacht dat zij destijds ten on-
j^Jtteniet voor silicose zijn afgekeurd, is door de Centra-
Jtead van Beroep in Utrecht ongegrond verklaard. De

Jhwerkers lopen hierdoor uitkeringen (ineens) mis die
inlopen van 10.000 tot 40.000 gulden.
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SWEIKHUIZEN - In asielzoekerscentrum 'Moorheide'
zijn sinds afgelopen dinsdag twee Ira-

ers in hongerstaking. Het duo weigert te eten totdat hetn huis krijgt toegewezen.

(ADVERTENTIE)
mmm^—■ ji —^——^—i——^«^l^^—«

\ / perfectie tot in hetkleinste detail

/ / / /—frationatt

Llll Marktfestivalactle/ ■■/.■/ / Nu uw keuken bestellen4mMm4m4mk4mmm4wmmm4m
voor in de loop van 1990, betekent extra voordeel.

U krijgt uw keuken dan geleverd tegen een interessante prijs + gratis geplaatst.
Ue Rational-adviseur P.J. Van Tilburg, Deweverstraat 11, Nuth, 045-244610.

Hongerstakende
asielzoekers

willen woning

aktie wel heel erg voorbarig. Wij laten ons niet intimide-
ren of beïnvloeden door zon aktie, want dan is het hek
van de dam", aldus Kerens, die anderzijds wel enig be-
grip voor de hongerstakende Iraniërs kan opbrengen.
„Het zijn ontwikkelde mensen die in hun land vaak een
hoge levensstandaard gewend zijn. De tijdelijke verblijf-
plaats die ze nu hebben bevredigthen niet, maar ze zullen
er toch voorlopig genoegen mee moeten nemen".

VolgensKerens worden de Iraniërs geregeld aan een me-
disch onderzoek onderworpen en is er vooralsnog geen
reden tot ongerustheid. „Wij houden best wel een oogje
in het zeil en zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren".

Eerder dit jaar ging in het asielzoekerscentrum in het
Middenlimburgse Echt een aantal Roemenen om dezelf-
de reden in hongerstaking. Zij gaven hun aktie op nadat
de directie en het ministerie van WVC hen duidelijkhad
gemaakt dat op deze wijze niets valt af te dwingen.

e directie van het centrum stelt zich bij monde van
waatsvervangend directeur Theo Kerens op het stand-
punt dat de Iraniërs wat de woningtoewijzing betreft op

Un beurt moeten wachten. „We willen geen uitzonderin-
Fll maken, want dan staat volgende week het hele cen-
nirri bij ons op de stoep voor een woning", aldusKerens.

Woorden
Met veel bravour en prachti-
ge volzinnen presenteerden
de drie streekgewesten af-
gelopen woensdag hun vi-
sie op de sociaal-economi-
sche ■'toekomst van Zuid-
Limburg. Heerlens burge-
meester Piet van Zeil wees
erop dat het de eerste keer
is dat de drie gewesten,
Heuvelland, Oostelijk Zuid-

door theo sniekers



GENK- Beschut tegen het apegapenvan de hor-
de belangstellenden prijkt onder een stuk ple-
xiglas één paar blauwe sokken. Zon paar dat je
van je leven niet zou aantrekken. Maar hoe lelijk
ook, de sokken winnen aan schoonheid als je
weet dat Elvis Presley er ooit mee heeft gelopen.
Althans, dat meent Etienne Heyndrickx, de ge-
lukkige Belgische eigenaar.
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Deze dagen waart de geest van de legendarische
rockzanger rond in de Limburghal in het Belgi-
sche Genk. Daar huist momenteel het reizend El-
vis Presley Museum. Hierworden talloze bezittin-
gen van The King tentoongesteld: van een stukje
vloerbedekking uit zijnvilla Graceland tot en met
één van zijn vele Cadillacs.

Elvis voerde met president Richard Nixon- $
In een andere zaal draait de filmprojecter aa .$
lopende band. De kleffe films uit de jarenze

fl jalsook Elvis in topvorm worden in het 'biosC
je' vertoond.

Daarna had de ster er zijn buik van vol. HU ■.$
langde naar een penning die een hoger aaf.rfgenoot. Toen hij die van de hoogste sheriff %
ving, gafhij hem de oude terug. Met 28 diaman
en vier robijnen er op wel te verstaan. $De leeuwenkopring en kostuums die de roC^ e(i
tijdens zijn concerten droeg, toont hij ook, e
als vele zeldzame foto's, en de briefwisseling

Tillander bezit behalve de Cadillac nog enkel"?
dere attributen die het bekijken waard zijn- *
politiepenning bijvoorbeeld, die Presley
vanwege zijn voorliefde voor wapens. Vier J
lang droeg hij de badge vol 'trots.

De hoogte van dat bedrag wenst de Zweed
prijs te geven, maar gezien de één miljoen d° j(
waarvoor de auto verzekerd is, moet de finan c
waarde gigangisch zijn.

Gigantisch

Het museum doet nu wat Elvis tijdens zijn leven
naliet: on tour door Europa. Na Genk volgt nog
onder andere Hamburg en Parijs. In 1991 is Am-
sterdam aan de beurt.

Dertien jaarnadat .Elvis stierf, is zijn populariteit
nog steeds immens gróót. De mensen die zes jaar
geleden het museum begonnen, kunnen dat we-
ten. Duizenden bezoekers passeerden de toe-
gangspoorten.

Hoe hij aan Elvis' lievelingsoort auto kwam, is
een verhaal apart. „In 1974 was de auto van Elvis'
dokterkapot. Hij belde Elvis, diehem zijn geleca-
dillac uitleende. Toen de auto weer was gerepa-
reerd, zeiElvis: hou de sleutels maar. Maar aange-
zien die dokter liefhebber is van een ander merk
auto, liet hij de cadillac acht jaar in de mottenbal-
len staan. Ik hoorde toen dat hij nogal in geldpro-
blemen zat, en ben vervolgens met eenkoffer vol
vijf- en tiendollarbiljetten naar Amerika gevlo-
gen. Mijn aanbod kon hij eenvoudigniet afslaan."

Toeren
Waar Heindrikx het trotst op is, zijn de 78-to^platen dieElvis maakte toen hij in de periode: .
1954 tot '56 bij de platenmaatschappij Sun o^,
contract stond. Daarvan zijn er destijds tuss-^.(
15.000 en 20.000 gemaakt. Eén zon plaatje w
onlangs in London voor 13000 gulden gevei»a?-jf
Het merendeel van zijn spullen kreeg hij van
vriend uit de Verenigde Staten: Billy Smitn- J
is een neefvan Elvis en heeft Heindrikx al z°'^kleine en grote bijzonderheden over Elvis}°*rf
trouwd, dat de Belg tevens een schat aan in ,i eiv
santé informatie over de TheKing kan verte 1

Cadillac
En een ieder die deze Elvis-tempel betreedt, valt
bij het binnenkomen de vergulde Cadillac Fleet-
wood VS met 20 cylinders en 14-karaats contact-sleutel op. Eigenaar Tillander is trots. Sinds zijn
jeugd is hij gek van Elvis. Niettemin benadrukt
hij dat hij de wagen enkel heeft aangeschaft voor
de buisiness. De Cadillac heeft tijdens de tournee
zeker één miljoen gulden opgeleverd, bekent hij

Bovendien is de imposante collectie van Ëtic j
Heindrikx aan die verzameling toegevoegd- *^Elvis-items zijn alleen in België te zien. Eve^ede zogenoemde blauwe sokken bezit hij stu^*-vloerbedekking uit de villa van Elvis, Gracel»

ii)'
De expositie is vandaag van 14 tot en met
geopend. Zaterdag tussen 11 en 21 uur. De fgangsprijs bedraagt elf gulden. L
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no°\tijd samen met haar echtg^ 1 A
uit puur winstbejag hee:lcf\handeld in voor de volK»^
zondheid zeer schade
drugs".

Rechtbank vonnist
’Vossekuil-dealers

De 20-jarige dochter Y^'Vgj*',
echtpaar hoorde zich mil" D ê
gend. Ten aanzien van a fl t^stelde de rechtbank vast da
"slechts af en toe in zeervef|
scheiden omvang aan het g-i
handelen van drugs heeft n^j.
gewerkt". De rechtbank 4
stond ten aanzien van ha**1" A
een geheel voorwaardelijk^ A
vangenisstraf van drie *w
den. Geëist was acht m3?-I^.\waarvan vier voorwaardeW |

was geëist. Hij zou in negen
maanden enkele,kilo's heroïne
en cocaïne hebben verkocht.
Zijn echtgenote kreeg een
zwaardere straf dan de officier
haar had toegedacht. Tegen-
over een eis van vijftien maan-1
den waarvan vijf voorwaarde-
lijk stelde de rechtbank een
vonnis van twaalf maanden ge-
heel onvoorwaardelijk.'

MAASTRICHT - Vier zo-
genoemde 'Vossekuil-dea-
lers' hoorden zich woens-
dag door de rechtbank in
Maastricht veroordeeld tot
gevangenisstraffen die, zo-
wel naar boven als naar be-
neden, afweken van de
eisen van de officier van
justitie.
De 42-jarige leider van de groep
kreeg twee jaar opgelegd, een
halfjaarminder dan tegen hem

Een buurman van de f3l^werd voor zijn aandeel ber :A\
met 120 uur dienstverlen^Tegen hem had de oW^itwaalf maanden waarvan
voorwaardelijk geëist. ,

Voorzitter mr J. Nolet tekende
hierbij aan dat de eisvan de of-
ficier „geen recht doet aan de
ernst van de gepleegde feiten".
De rechtbank tilde er zwaar aan
dat de vrouw „gedurende lange
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de Ringens. £o<r0<r
Over dat voorstel maakte >Qi.kelkorn zich behoorlijk &' p.
„Dat wordt zo een puin" J
Het lijkt nu net alsof de pro.
cie de vorming van een tne
werkplaats tegenwerkt, te
het tegenovergestelde het g .is."

voorwaarden. Zo zullen
theaterwerkplaatsen m 0 $
gaan samenwerken, rcio et r
gemeente Maastricht mede
king verlenen en moeten o ,et
tiviteiten verspreid ?*,,.<s
over de gehele provincie >

MAASTRICHT — Een discus-
sie in de Statencommissie voor
welzijn en cultuur over subsi-
diëring van theaterwerkplaat-
sen heeft deputé Ger Kockel-
korn woensdagmorgen behoor-
lijk geïrriteerd.Kockelkorn wil
in driejaareen halfmiljoen gul-
den ter beschikking stellen aan
de Theaterwerkplaats Lim-
burg. Deze pas opgerichte
stichting wil een 'werkplaats'
inrichten waar jonge theater-
makers de kans krijgen nieuwe
producties op touw te zetten.

Inmiddels heeft evenwel het
reeds bestaande Löss-theater
in de Limburgse hoofdstad óók
een plan ontwikkeld voor een

„Voor 1991 en 1992 moeten we
de subsidie binden aan enkele

theaterwerkplaats. Een aantalStatenleden ïn genoemde com-
missie vindt dat het Löss-thea-
ter meer subsidie moet krijgen
dan de 20.000 gulden die uit het
Ontwikkelingsfonds ter be-
schikking wordt gesteld. Met
name de CDA-fractie wil eenandere verdeling. Wiel Ringens
stelde voor beide theaterwerk-plaatsen in de komende drie
jaar 750,000 gulden (250.000 per
jaar) te geven.

Onenigheid over
subsidiëring
werktheaters

De fracties in de Staten 2%*
eerst een schriftelijke rf jan
van GS op het CDA-voors^wachten en daarna pas cc ~finitief standpunt inneme

" Elvis-fans laten zich vol trotsfotograferen voor de Cadillac die aan de 'TheKing' t°e'
behoorde. De wagen en nog veel meer zaken die eens van Elvis waren, zijn dezer dag^
in Genk te bewonderen. Foto: WIDDERSHOVË 111

Cadillac en sokken
van Elvis in Genk
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Omdat u denkt dat u dan vlugger, beter

Toch is dat niet zo. n^\ FT^TT |iSp::::2£■wwii iw MUI lIIWI A-\S. LAJ2OODWI24 B/i "^ "J"" Ronda P. 375,-
Uw eigen dealer presteert datook, zo niet beter. V__-/ smeets autoaarts:

Scherp geprijsd, klaar terwijl u wacht en met de vertrouwde mercedes benz ??^So2cIli:Kerkracle'dealergarantie. Geen enkele reden om naar een vreemde wyngaart^eg 55, Hoensbroek/ '<■"^!rBBnimcte gaan dus. Integendeel. Want wie heeft er nou meer Heerlen. Tei. q45-224800 autojpoot brouns:
hart voor uwauto dan uw eigen dealer? ▲ MITSUBISHI Tel. 045-725507

Kijk naar de prijzen, denkaan de service en kom Colt '84-'B6 465,- /£\ 4m_f7_r_mvoor een uitlaat naar uw eigen dealer. En niet alleen voor een AW^tL. Lancer '84"'86 474>-uitlaat trouwens, ook voor banden, accu's, schokbrekerse.d. Galant'Bs-'B6 550,- 105 135,-
Uw eigen dealer geeft meer om uw auto én om u. Logisch AU1?1^IJINEÜ' I" Hff

"tal dL£iS^Sor ï WHerkKS^nt UW SS^iSïïf56 iÏK) VAESSEN:'eigen dealer is echt goedkoper dan u denkt..! Kijk maar: Passartweg 35a, Heerlen. Beitel 19, Heerlen. Tei. 045-424010
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Alfa 75 569,- Escort 1.1 na '80 302,- Sunny v.a 275,- KSm^JI L serie v.a 289,-*
AUTOMOBIELBEDRIJF Escort 1.3 '80/'B3 295,- JURGEN AUTOCENTRUM Kl'l'Wii'l 'Meen achterdemper
KOZOLEB.V. AUTOMOBIELBEDRIJF HEERLEN 8.V.: AUTO GARANT 8.V.:
Edisonstraat23, Landgraaf JOS BOGMAN KERKRADE 8.V.: Huisbergerstraat 5, Heelren. Schelsberg 128, Heerlen. .
Tel. 045-321088 Hamstraat 70, Kerkrade. Tel. 045-723500 Tel. 045-725588—————— Tel 045 423030 JURGENAUTOCENTRUM I^ll Cl 171 liriAUSTINROVER AUTOBEDRIJF VAN HAAREN B.V. KERKRADE B.V. I^ll »"«J*J

mW^éréT Schandelerboord 25, Heerlen. Langheckweg 32-40, Kerkrade. Alto t/m'Bs v.a 280,-
Mjni 150. Tel. 045-721152 Tel. 045-452570 Swift SA 310 v.a 475,-
Metrotot'B4 25ü'i Heerlerbaan 66, Heerlen. /-x I ■■■ WWU Carry ST 90 v.a 127,-
Metrova 84 295! TeL 045-410155 "ö" W_\ BOS HEERLEN 8.V.:
B.LTt,v fmTSü Polonez 419,- LeESd ■■■ LiJI Grasbroekerweg9, Heerlen.
Setal, Heerlen. Tel. 045-721541 £9 Prima excl. kat.. 293, Kadett 1.2 N va'Bo... ...243,- Tel. 045-724545
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8Mw5^:...:.::::.:.::.^ iifii....HM,*i Ssr1"" «nog-"*".
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Tel 045-452121 Prelude 160Atot'B2 547,- Egl LgM 2Ut> XL 554 Cc Tel. 045-318888
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Heerlerbaan 229, Heerlen. ■"■L^" 305 GL v.a 265,- p0va 221-
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T4SRUHM^eO„tLA,,,NB-v-: go iSe^a:::;::.!^»2CV 210,- ■■ WA 11| |.T ■ ■ Tel. 045-720202 Golf II v.a. aug.'B3v.a 311,-
BK 304,- Bill UI i■l ■! PEUGEOT JANSSEN AUTO TASCO 8.V.:
Visa 243, p°^ ,V;fQ -!?'" Eijgelshovergracht 64, Kerkrade. Economiestraat 47, Hoensbroek.
AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN: £°ny

VD
Va *£* Tel 045-460500 Tel. 045-220955

Strijthagenweg 129, Kerkrade. Pony XP v.a 435^ VENCKEN:
Tel 045-453355 AUTO VAESSEN: #V Heesbergstraat 60, Heerlen.
SONDAGHBV' Beitel 19, Heerlen. Tel. 045-424010 Tel. 045-412641
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Reewec,ll2 Landoraaf Thema 425^ 900 Turbo vanaf 1035,- Yugo 65 A 267,-Tel^32lBlo KOMPIER HEERLEN 8.V.: KOMPIER HEERLEN B.V. KOOIKER EN ZN. VX).F.

Akerstraat 150, Heerlen. Akerstraat 150, Heerlen Hamstraat 159-161, Kerkrade.
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schip en rijdt u met de politie hele
woonwijken door om aan te geven
waar u hebt ingebroken. Hoe komt
dat zo plotseling?" Verdachte had
een pasklaar antwoord: „Ik heb al
vaak genoeg vastgezeten. Dat moet
maar eens ophouden. Ik schaam mij
ervoor... Even later slaagde hij er in
mr Nolet voor een tweede keer ver-
baasd te doen kijken. Dat gebeurde

nadat hij had opgebiecht sinds kort
verslaafd te zijn aan gokken. Mr No-
let: „Ik heb altijd de indruk gehad
dat u inbraak-verslaafd was... Dat is
weer een nieuw element!"

Verzekering
De rechter zeite hopen dat de Heer-
lenaar nu op het rechte pad zal blij-

Officier van justitie mr M. van Bu-
chem achtte alle feiten bewezen en
eiste daarvoor een gevangenisstraf
van 2 1/2 jaar. Met tenuitvoerlegging
van twee nog 'openstaande' vonnis-
sen en een eerder opgelegd voor-
waardelijk vonnis van twee maan-
den levert dat in totaal drie jaar op,
zo rekende verdachte uit. „Had ik
maar gezwegen, dat was misschien
beter geweest..." mompelde hij in
zijn laatste woord.
Over veertien dagen verneemt hij
de uitspraak van de rechtbank.

Hadden drie supplementen van
nog summier 58 in-

tJn en pogingen daartoe: 23 in
«graaf, vijftien in Heerlen en

dl ll§ in Geleen. Tijdens de behan-i/)g van zijn zaak stond verdach-
j, °P nóg een inbraak boven wa-i^brengen. De totaalscore kwamWc|oor op 63....

- Een 42-jarige,r'enaar stond woensdag voor de"*ank in Maastricht terecht, hetplegen van vier inbraken ingemeente Landgraaf. Naast deze
concreet omschreven feiten

Verdachte biecht
63 inbraken op

Rechter: ’Ik dacht dat u inbraak-verslaafd was’ ven. „Dat hoop ik voor uen voor de-
genen die door u zijn gedupeerd..."
Ook hierop had de man een reactie.
„Velen van hen zijn er alleen maar
op vooruit gegaan", meende hij te
mogen vaststellen. „Wat ze al niet
aan de verzekering nebben opgege-
ven aan schade....Ongelooflijk!"

Leraar JohnBeckervan het Stel-
la Maris vond het algemene ni-
veau vrij redelijk. „Niet echt
moeilijk." Hij noemde het opval-
lend dat bij een aantal opgaven
de antwoorden reeds waren ge-
geven en dat de leerlingen het
antwoord moesten aantonen.
„Dan kunnen ze wat ritselen en
wilhet nog weleens net lukken."
De vier opgaven waren niet echt
actueel, maar nogal oppervlak-
kig, oordeelde Becker.

MEERSSEN/GELEEN - Een
perfecte afsluiting van de eind-
examenweek, zei één van de
VWO-leerlingen van scholenge-
meenschap Stella Maris toen hij
woensdagmiddag het examenlo-
kaal verliet. Hij vond het examen
wiskunde A zö gemakkelijk, dat
hij met een buitengewoonvrolijk
gemoed aan zijn ongewoon lange
zomervakantie begon.

Wèl actueel was het Mavo-exa-
men maatschappijleer". Dat werd
woensdag afgenomen op de St.
Anna-Mavo in Geleen. Die
school is betrokken bij het expe-
riment 'maatschappijleer als ex-
amenvak', dat dit jaar wordt af-
gerond. Volgend jaar kunnen
alle scholen maatschappijleer als
eindexamenvak opnemen.

andere mening toegedaan. „Ik
denk dat de leerlingen overdon-
derd zijn door de actualiteit van
de vragen." Wie regelmatig de
krant gelezen had, was hier dui-
delijk in het voordeel. „Nu mer-
ken ze hoe belangrijk dat is."

Van Mulken vond het examen
persoonlijk gemakkelijker dan
vorig jaar, maar hij had nog nooit
een examen meegemaakt dat zo
actueel was. „De vragen over de
valvan hetkabinet bijvoorbeeld,
daar hebben de leerlingen niet
op gerekend. De stof is wel be-
handeld, maar er werd een groot
beroep gedaan op het leeswerk."
Ook was er inzicht nodig om en-
kele vragen over de media en dé
politiek te kunnen beantwoor-
den.
Van Mulken kon overigens wei-
nig verschil in zwaarte ontdek-
ken tussen het c- en d-examen.
Opvallend noemde hij de fris-
heid van het examen, de 'meis-
jesvriendelijkheid' (er waren ook
vragen over de 1990-maatregel)
en de aandacht voor de persbu-
reaus in de derde Wereld en voor
het milieu.

Hij was niet de enige. Zijn opvat-
ting over het wiskunde-examen
oogstte veel bijval. „Erg gemak-
kelijk", zei medeleerling Bart.
„Er werd vaak gevraagd 'toon
aan dat...- en dan kon je ernaar
toe rekenen." Het examen kende
vier.opgaven met negentien vra-
gen.De tweede opgave ging over
ademhaling. Daarin moest onder
meer worden aangetoond dat het
stikstofgebruik afneemt met 12
procent tijdens een operatie. De
vierde en laatste opgave over
kansberekening was de leukste.
Maar daar zaten wel wat moei-
lijkheden in.

De leerlingen van maatschappij-
leraar Van Mulken vonden het
examen bijzonder moeilijk, zo-
wel het examen op c- als op d-ni-
veau. Ze klaagden dat er veel te
veel vragen over politiek in ston-
den. Leraar Van Mulken was een

DE EINDEXAMENKANDIDATE

DE OPGAVE

Egypte te betalen én een saxo-
foon. Want Mijke heeft niet al-
leen net zulke mooie lange blon-
de haren als Candy Dulfer!

Precies een week geleden was ze
's avonds in het televisiepro-
gramma NOS Laat te zien in de
serie eindexamenkandidaten.
Mijke Thijssen (18) uit Meerssen,
VWO-leerlinge Van het Stella Ma-
ris in Meerssen. Want Mijke wil
pilote worden, en dat is nog
steeds iets bijzonders. In decem-
ber gaat ze naar de Nationale
Luchtvaart School (NLS) in
Beek. Ja, die school waar ook
'onze' Leo Visser naartoe gaat.1
De vraag waarom ze pilote wil
worden, heeft Mijke al verschrik-
kelijk vaak moeten beantwoor-
den. Maar ze wil het nogwel eens
zeggen. „Het vliegen oefent een
aantrekkingskracht op me uit. Je
kan lopen, zwemmen en dan kun
jenog een stapjeverder. Vliegen.
Het is de vrijheid. Je komt over
de hele wereld. En het is nog
steeds een mannenberoep. Ik
vind het een uitdaging om aan te
tonen dat ik het net zo goed kan."
Mijke heeft in elk geval al aange-
toond een zeer strenge selectie te
kunnen doorstaan. In het najaar
van 1989 onderging ze een senso-
motorische test, een medische
test, een psycho-diagnostische
test en daarna nog een gesprek
met een commissie. En gelukkig,
in januarikreeg ze te horen dat ze
als één van de weinige uitverko-
renen mocht komen. Gevlogen
heeft Mijke overigens pas één
keer. Een rondvluchtje boven
Limburg in februari van dit jaar.
De opleiding duurt achttien
maanden en is vooral de eerste
drie maanden erg zwaar met een
uitvalvan 10 procent. „Dus ik ga
mij de komende maanden maar

alvast wat voorbereiden." In de
maanden tot december zal er
echter ook gewerkt moeten wor-
den. Om de zomervakantie naar

" Mijke Thijssen, pilote in spe, heeft vraag 17 van het wis-
kunde-examen in elk geval goed. Foto: WIDDERSHOVENMeerdere claims op

opstallen Safaripark

Gemeindedirektor Zelfkant opgelucht na vertrek leeuwen
"De verzorger, die de dieren jarenlang verzorgde, moest een traantje wegpinken voordat hij
een gekooide leeuwin in een vrachtauto duwde(inzet). . Foto's: PETER ROOZEN
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VWO-examen wiskunde A. Opgave 4. Een groep
vrouwen spande in 1972 een proces aan tegen een
fabriek in Texas, die alleen nieuwe personeelsle-
den aannam die langer waren dan 170,0 cm. De ad-
vocaat van de afgewezen vrouwen benadrukte dat
deze voorwaarde discriminerend was, daar 91 pro-
centvan allevrouwen in de VS tussen 18 en 65 niet
lang genoeg was. Dit is de meest interessant opga-
ve, vindt John Becker, leraar wiskunde aan het
Stella Maris in Meerssen. Met name vraag 17 is
leuk: de groep Amerikaanse vrouwen die langer

zijn dan 170,0 cm noemen we V. Voor de mediaan
(m) van de lengte van de vrouwen van V geldt dat
50 procent van de vrouwen uit V langer is dan m.
Toon aan dat M = 172,6. Het antwoord: 9 procent
van de vrouwen is langer dan 170 cm. Deze vrou-
wen vormen de groep V. _ ~ ,De mediaan m van deze
groep zit in het midden dus bij 4,5 procent. Uit de
formule l-0(z)=0,045 volgt dat z= 1,70. En uit defor-
mule m-160,4 gedeeld door 7,2 (dat getal is gegeven)
volgt dat m 172,6 cm moet zijn.

Gyula Horn vraagt Westen Hongarije te helpen

’Europa staat voor
kolossale uitdaging’

winnen van het reeds gesloten Safa-
ripark weggebracht. De roofdieren
zijn overgebracht naar de Zoo in
Zwartberg bij Genk.
Gemeindedirektor Beemelmanns,
wiens functie vergelijkbaar is met
die van gemeentesecretaris, toonde
zich na de verhuizingvan de dieren
zeer opgelucht. „Wij voelden ons
steeds meer verantwoordelijk voor
het park. Er kwamen ongeruste vra-
gen binnenvan wandelaars, diezich
in de buurt van het park onveilig
voelden", verklaarde de Gemeinde-
direktor, diehqopt dat de beslagleg-
gingen vanzelf leiden tot de ontrui-
ming van het park, waarop tal van
veelal houten bouwsels staan: een
Western-dorpje, restaurants, eenDaktari-station en allerlei kiosken.
Mogelijk dat sommigen toch weer
van hun claim afzien, als de kosten
voor het weghalente hoog blijken te
zijn. „Tja, dan zal .de gemeente het
park ontruimen en moet de ge-
meenschap de kosten betalen."

bare opgave moeten vervullen om
het park te sluiten."

Officieel heeft de gemeenteraad van
Zelfkant geen besluit genomen over
de toekomst van het 25 hectare gro-
te terrein, waarop het Safaripark
vanaf het jaarvan oprichting (1968)
is gesticht en sindsdien van tijd tot
tijd werd uitgebouwd. Maar gelet op
de bestemming die erop rust (het is
een beschermd landschappelijk ge-
bied) zijn er weinig andere moge-
lijkheden dan een recreatieve func-
tie.

Tegenover de opluchting bij de ge-
meente Zelfkant stonden bij het
vertrek van de laatste leeuwen de
emoties bij de verzorger van dieren,
die zich jarenlang om hen bekom-
merd heeft. Hij moest (een traantje
wegpinken, toen de vijf leeuwinnen
in kooien op transport naar België
werden gezet. „Ik heb ze nog met de
fles grootgebracht", liet hij bewo-
gen weten.

TUDDEREN - Verschillende parti-
culieren, het ziekenfonds en een
bank hebben bij de gemeente Zelf-
kant een claim gelegd op de opstal-
len en andere materialenvan het op-
gedoekte Safaripark in Tudderen,
twee kilometer over de grens bij Sit-
tard. Zij hebben tot eind van deze
maand de tijd om aan te tonen wat
hen toebehoort cq. welke schulden
nog niet zijn voldaan. Inmiddels
zijn de eerste mensen gesignaleerd
die het hebben gemunt op de res-
tanten in het park, die nog enige
waarde hebben. Op last van de
Gemeindedirektor is het 25 hectare
grote terrein tot verboden gebiedverklaard.

Woensdag zijn de laatste vijf leeu-

K^J/ROERMOND - In een'hi^tarri ! aan de Eisenhowerstraat
ir<W ? neeft depolitie woensdag-
INffe,? stoffelijk overschot aan-
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,geen sPrake van een mis-
|r- u«s een politiewoordvoer-

Ondankbaar
Beemelmanns heeft de gloriejaren
van het voormalige Safaripark niet
meegemaakt. „Ik heb alleen maar
met de problemen van het park te
maken gehad. En ik heb de ondank-

Eigen café in
Heerlen voor

Aids-patiënten

Vervolg van pagina 1
AKEN - In zijn herhaaldelijk door applaus onderbroken lof-
prijzing aan het adres van dr. Gyula Horn zei de Westduitse mi-
nister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, dat
het in Hongarije welhaast zeker nooit zover zou zijn gekomen,
als niet eerder in de Sovjetunie Michail Gorbatsjov depolitieke
leiding op zich had genomen; een man wiens verdienste het is
en zal blijven dat hij, in tegenstelling tot zijn voorgangers, er
van afzag andere volkeren - daaronder ook de bondgenoten
van de Sovjetunie - op gewelddadige manier zijn wil op te leg-
gen.
In de visie van Genscher heeft de
Sovjetunie daardoor blijk gegeven
van haar vaste wil tot vrede. „De
volken van de Sovjetunie hebben
daardoor niets verloren of opgege-
ven. In tegendeel," aldus Genscher,
„zij zijn thans nog hechter ingebed
in de gemeenschap van de Europea-
nen. Dat is winstvoor de Sovjetunie
en winst voor het hele Europa".

Genscher bracht in herinnering dat
de buitenlandse politiek van Hon-
garije onder Hom primair ten doel
heeft gehad de vrede in Europa te
verstevigen. Vandaar dat Boedapest

als eerste Oosteuropese staat aan-
drong op aftocht van de Russische
troepen, op akkoorden met de EG
en om toelating tot de Raad van
Europa verzocht.

Bouwstenen
Volgens Genscher staat Europa
thans voor een kolossale politieke,
intellectuele en morele uitdaging.
Het gaat om het ontwerp voor de sa-
mensmelting van het continent.
Vier centrale bouwstenen moeten
daarvoor met elkaar in overeen-

Kilo
’s

heroïne
in België ontdekt

stemming worden gebracht: a)reali-
seren van de Duitse eenheid, b) uit-
diepen van de integratie in de EG
,tot een Politieke Unie, c) construe-
ren van een Europese vredes- en
veiligheidsstructuur voor het ge-
bied tussen de Atlantische Oceaan
en de Oeral en d) aanhalen van de
transatlantische betrekkingen op
een nieuwe, bondgenootschappelij-
ke basis.
Europa dat in deze eeuw de ver-
schrikkelijkste misdaden tegen de
mensheid heeft beleefd, krijgt een
laatste historische kans. Die moet
het aangrijpen, aldus Genscher,
Twant de geschiedenis herhaalt haar
aanbod niet. Dit geldt zowel ten
aanzien van de Europese eenwor-
ding als voor de Duitse hereniging.

BERINGEN - In het Belgische Be-
ringen is bij een huiszoeking don-
derdag 35 kilo zuivere heroïne ont-
dekt. De partij, die was verpakt in
plastic zakjes van 500 gram, heeft
een geschatte straatwaarde van zon
elf miljoen gulden. Twee mannen
zijn aangehouden.
Het is de derde grote drugvangst in
Belgisch Limburg in een goede
maand tijd. Op 20 april werd in een
vrachtwagen in het plaatstje Op-
glabbeek 900 kilo hasj gevonden.
Een paar dagen later werd eveneens
in een vrachtwagen in Lommei 14
kilo heroïne ontdekt.

Dr. Hom deed in zijn dankwoord
een dringend beroep op het Westen
om Hongarije en de andere Oosteu-
ropese landen politiek en econo-
misch de helpende hand te bieden
in het moeizame democratise-
ringsproces.

Beroep

Het initiatief voor dit café, waarvan
er overigens ook een in Amsterdam
te vinden is, komt van de Limburg-
se Bond voor Seropositieven en
mensen met Aids (LBSA).

Op 3 juni gaat het zogeheten HlV-
café voor het eerst open. De ope-
ningstijden zijn van acht uur tot
middernacht.

HEERLEN — Voor Zuidlimburgers
met Aids of besmet met het HIV-vi-
rus is er vanaf 3 juni in Heerlen een
eigen café. Aan de Honigmanstraat
2, waar ook het COC (centrum voor
homofielen) is gehuisvest, worden
om de veertien dagen café-avonden
gehouden, die echter ook open
staan voor vrienden en familieleden
van seropositieven.

Wiskunde A blinkt
uit door eenvoud

provincie
Vrijdag 25 mei 1990 " 19
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Pie Medical blijft
geheimzinnig doen

Twee nieuwe commissarissen benoemd

s"ttbankvoorzitter mr J. Nolet
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3piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en Vermist
Gevonden ’ 1,00 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,60per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met *■minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,60.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND è contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 79232

Vermist/Gevonden
Weggevlogen grijze rood- Een PICCOLO in het Lim-
staart PAPEGAAI, kinderen burgs Dagblad helpt u op
zeer gedupeerd. Terug te weg naar snel succes. Bel:
bezorgen op 045-323598. 045-719966.

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin- Voor al uw VOEGWERK
nen- en buitenschilderwerk- groot en klein moet u bij Jo
zaamheden: 045-210020. zijn. Tel. 045-224601
Voor uw oprit of TERRAS Piccolo's in het Limburgs
bel 04490-24607 na 18.00 Dagblad zijn groot in RE-
uur. Vooraf prijsopgave. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd
■■::::::: T . : :

Meisjes gevraagd met

MDGO-opleiding
richting mode en kleding

Wij bieden een leuke baan met goedewerksfeer CAO-loon
Vaste baan niet uitgesloten.

Tel. 04493-4788.

Ervaren metselaars
gevraagd voor div. projecten in geheel Zuid-Limburg.

Te bevr.: Metselwerken van deKleut BV, Boesberglaan 3
Landgraaf. Tel. 045-311625 na 19.00 uur 045-319469.

Door aanhoudende drukte
vraagt Club 2000 in Geleen metspoed nog enkele meisjes.

Leuke werksfeer, werktijd in overleg. Tel. 04490-42315.

Dagblad de Telegraaf
Voor bezorgwerkzaamheden in Oirsbeek, zoeken wij

bezorg(st)ers
die onze krant tussen 06.00 en 07.00 uur willen bezorgen.

Melden tijdens kantooruren tel. 045-460683.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt met spoed:

Vulcaniseurs m/v
voor enkele kunststofverwerkende bedrijven in de omge-
ving van Nuth en Kerkrade. Wij vragen bij voorkeur een op-
leiding LTS-metaal. Een goede motivatie is echter belang-
rijker! De werkzaamheden vinden plaats in 3-ploegen-
dienst. Wij bieden een goede salariëring alsmede 22,67%
vakantierechten. Bent u geïnteresseerd? Neem dan con-
contact op of kom langs

Voor informatie:
045-718366 JaapRoelofsen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
Visdetailist vraagt

part-time verkopers
voor minimaal 2 dagen p.wk. Vakkennis niet noodzakelijk

als u bereid bent om te leren. Nadere ml. tel. 04490-43352.

Servicemonteur gevraagd
evenals loodgieters en leerling loodgieters. Installatie-

bedrijf P. Cloodt b.v. Beitel 112, 6422 PB Heerlen.
Tel. 045-421941

Voor vast dienstverband zoeken wij:
1 All-round onderhoudsvakman

1 bankwerker/lasser
Enkele productiemedewerkers

ZEER GOEDE SALARIËRING
B.V. Raimetaal

Lage Frontweg 15, 6219 PC Maastricht.
Officieel Saab-Lancia dealer Kompier Maastricht BV zoekt

Allround automonteur
Enige ervaring strekt tot aanbeveling, leeftijd tot 35 jaar.
Galjoenweg 45, Beatrixhaven Maastricht, 043-632547.
Handige en zelfstandige mannen/vrouwen kunnen, na

overleg, bij ons direkt een baan krijgen als
Medewerker

in de bedrijfshal en/of op de markt, ook part-time.
Met evt. geplande vakantie wordt rekening gehouden.

Richt uw sollicitatie aan:
W.J. ZEGEL B.V. Haring en Zeevisgroothandel,

Langheckweg 20, 6468 EL Kerkrade. Tel. 045-460140.
Bouw en ingeniéurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soli. na tel. afspr. 045-
-229529 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Wilt u snel aan de slag?
Vast en zeker werk en een
leuke afwisselende baan?
De kaderschool heeft circa
250 vacatures voor RfJ-
INSTRUCTEUR (m/v). Ook
in uw omgeving. Binnenkort
starten in Best en Utrecht de
nieuwe opleidingen. Nog
enkele vrije plaatsen. Infor-
matie? Bel (ook 's avonds)
voor een gratis studiegids
04998-99425

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
ADVERTENTIEVERKO-
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk per
telefoon. Mogelijkheden:
free-lance, part-time, loon-
dienst. Schriftelijke reacties:
Indo Doetinchem b.v.
Postbus 439, 7000 AK Doe-
tinchem^
Met spoed gevraagd voor
Duitsland METSELAARS,
betontimmerlieden, ook co-
lonnes, tel. 0949-2234-
-81072 van 9 tot 14uur b.g.g.
045-722539 ook in 't
weekend.

Wir suchen für sofort oder
spater BAUARBEITER,
Maurerkolonnen, Einscha-
lerkolonen und Eisenflech-
terkolonen. Bei sehr guter
verdienstmöglichkeiten. Te-
Ie: 09-49-2157-5033. Büro-
zeiten: Mo. bis Fr. 8.30 Uhr
bis 15.30 Uhr.
Wij zoeken voor onze slage-
rij een gemotiveerd WIN-
KELMEISJE, tussen 17 en
20 jr. Geïnteresseerden
kunnen schriftelijk of telefo-
nisch kontakt opnemen. Fa.
Slagerij Kapell, Tudderen-
derweg 104, Sittard. Tel.
04490-12197.
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr. Vaste dienst. Heeren-
weg 267, Heerlen.
Privé-club met standing in
België (district Luik) zoekt
Aziatisch MEISJE met Ned.
nationaliteit. Goed loon ver-
zekerd. Intern mog. Tel. 09-
-32-41460204.
Met spoed gevr. vlotte zelfst.
VROUW tussen 25-40 jr.
voor café-werkzaamheden,
omg. Maasbracht. Reacties
met pasfoto en tel.nr. Br.o.
nr. B-4657 L.D., Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
Op zoek naar leuke colle-
ga's en best betaald "vakan-
tie"werk schoonh.salon
vraagt nog een medewerk-
ster op PART-TIME basis.
Info 045-352044.
Goedl. gezellig privéhuis
heeft nog plaats v. leuk
MEISJE. Verd. 60%. Inl.
045-425100.
AARDBEIENPLUKKERS
Gevr. Gebrs. Schaepkens,
Klimmenderstr. 106, Klim-
men. 04405-1359 of 3401.
Pretpark "De Valkenier"
vraagt voor direct VAKAN-
TIEWERKERS m/v Leeft.
15-20 jr. Soli. na tel. afspr.
04406-12289.
Bouwbedrijf Savelberg vr.
ervaren METSELAARS en
betontimmerlieden voor
werk in Duitsland, omg.
Aken. Wekelijks geld en
hoog loon. Tel. 045-453748.
Nieuw!!!! privéhuis 8y0u....
vraagt nog enkele DAMES.
Zeer hoge verdiensten ge-
garandeerd. Intern mog. Inl.
04746-5826.
Sparmart Kleynen: Wij vra-
gen een ervaren VER-
KOOPSTER voor onze sla-
gerij-afdeling. Lft. niet be-
langrijk. Tel. 045-216422.

Ambitieuse internationale
CHAUFFEURS M/V gevr.,
max. lft. 25 jr. Schrift, soli.
aan Int. Transp.bedrijf Leeb-
ma BV, Postbus 31091,
6372 AB Landgraaf.
Gevr. nette part-time
VERKOPER/STER voor div.
markten. Vishandel Uffink,
045-211176, na 18.00 uur.
TAXICHAUFFEUR gevr.
omg. Kerkrade, voor week-
enddienst. 045-460014.
Gevr. VERKOOPSTER op
part-time oproepbasis. Sla-
gerij Herm Mickartz, Markt
40, Kerkrade. 045-452586.
Gevr. RU-INSTRUCTEUR
voor de gehele dag. Br.o.nr.
B-4675, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
VOORMAN en monteurs
gevr. voor het plaatsen van
afrasteringen in Duitsl. Tel.
Bresmaß.V. 045-444917
Gezocht erv. FRITURE-
HULPEN en leerlingen voor
opstarten van nieuwe zaak.
Tel. 045-419821.
FRITUREHULP gevr. m/v,
5-daagse werkweek van
15-22 uur. Bellen na 12 uur
045-422307
Met spoed gevr. KEUKEN-
HULP. Seizoenswerk. Zon-
der erv. onnodig te soli. Tel.
04406-16651, Berkenstr. 21
Valkenburg.
Wij vragen een erv. VER-
KOOPSTER voor een bak-
kerij in Hoensbroek. Tel.
045-212660.
1eKAPSTER gevr. voor 1 of
2 dagen per week, werkda-
gen naar eigen keuze. Coif-
fure Piet Muyrers, Min.
Ruysstr. 10, Bocholtz. Tel.
045-442513.
Full-time VERKOPER
(STER) gevr. in spec. he-
renmodezaak. Leeftijd 18 tot
25 jr. Aanm. tussen 10.00
uur en 17.00 uur. J. Kersten
Saroleastr.2 Heerlen.
HULP gevr. bij bejaarde
vrouw voor 4 ochtenden in
de week, van maandag t/m
donderdag van 9 tot 12.30
uur. Liefst woonachtig in ge-
meente Gulpen-Margraten
of Wittem, tel. 04450-1911
na 18 uur.
FRITURE vraagt voor over-
dag part-time kracht, Markt
31, Kerkrade.
Wij vragen een leerling
brood- BANKETBAKKER
ml. Bakkerij Hagedoorn, tel.
045-212660.

Onroerend goed te huur gevraagd
Te huur gevr. voor M.H.S. BELONING ’500,-. Huis
student, KAMER in studen- met tuin te huur gevr. in
tenhuis' in Heerlen, per aug. Zuid-Limburg. Tel. 09-32.
1990. 070-3514450. 87653539.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te h. Bedrijfsruimte 30x12m
mcl. kantoorruimte met telef.
c.v. en ruime parkeergele-
genh. Tevens opslag moge-
lijkh. 20x6m. 3 km van DSM
vestiging. Pr.N.O.T.K. Tel.
04490-15678.
Benendenappartement te
HEERLERHEIDE te h. met
douche w.c, keuken en
tuintje, voor werkend per-
soon ’675,- p/mnd. mcl.
045-210482.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoff. zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’ 100,- p.w. all-in.
Inl. van 20 tot 22 uur.
045-223482.

Ruim WINKEL-WOONHUIS
met werkplaats te Eysden,
Vroenhof 12, 04409-1266
Te h. centrum HEERLEN
voor studente zït/slaapk. en
keukentje, apart ingang,
bellen tussen 18.00 en
19.00 uur. 045-725872.
KERKRADE, te huur exclu-
sieve bar/club, topligging,
geh. inger., borg vereist. Tel.
045-427827.
KERKRADE (Eygelshoven)
ca. 120 m2bedrijfsruimte te
huur. Geschikt voor kantoor,
showroom, handel etc. Tel.
045-273610/045-459436.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

■" ■ ■

Onroerend goed Ie koop aangeboden

Open huis zondag 27 mei
van 14.00 tot 16.00 uur

* Geleen, Fortunapark:
Vrijwel voor bewoning gereed. Bungalows gelegen nabij

het Fortunapark. Living ca. 34 m2mcl. keuken.
3 slpks., badk. aparte berging, garage.

Prijzen van ’ 209.288,- v.o.n. tot ’ 213.656,- v.o.n.
Adres: kavel 15, volg de pijlborden in het plan Fortunapark

Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
Tel. 045-712255

Open huis heden 25 mei van
17.00 tot 19.00 uur.

HEERLEN, Benzenraderweg 159:
Centraal gel. app. op de 1e verd. Woonk. ca. 22 m2, gesl.
keuken, badk. met ligbad, 2 slaapk., balkon en achterom te
bereiken fietsenberging. 2e Verd.: overloop, ruime berging,
3e slaapk. Prijs ’ 76.000,- k.k.

Inl. Stienstra Makelaardij bv
Tel. 045-712255.

Brunssum, Wilhelminastr. 15
zeer ruim halfvr. woonh. nabij centrum m. keld., 3 gr.

slpks., gr. zolder m. vaste trap.. Vraagpr. ’ 125.000,- k.k.
Ass. kantoor Van Oppen B.V.

Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543, vraag de Infofolder.

Brunssum: Akerstr. 27
halfvr. woonh. m. tuin, keld., 3 slpk. Vr.pr. ’ 82.500,- k.k.

Ass. kantoor Van Oppen BV
Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543, vraag de Infofolder.

Heerlen-Noord,
Huisbergerstraat 17, halfvrijstaand woonhuis, in perfecte

staat, eigen oprit, met ruime tuin en open veranda.
lnd.: dubb. kelder. Beg.gr.: entree, toilet, woonkamer met
open haard, gesl. keuken met app. Beg. gr. voorzien van

rolluiken. 1eVerd.: 3 slpkmrs., badk. met ligbad en douche,
2e toilet. Zolder: erg ruim en geh. geïsoleerd.

Vraagprijs: ’ 135.000,- k.k.
Tel.: 045-721134 of 045-224627.

Brunssum
bungalowpark, riant gel. vrij-
st. bung. m. sout. en dubb.
gar. op pim. 1.000 m2. lnd.:

o.a. sout.: portaal; prov./
bergr.; 3 kamers; wasruimte;

CV-ruimte en dubb. gar.
Beg. gr.: hal; toilet; L-vorm

woonk.; keuken; zitk.; badk.
en 5 slaapk. Zolder via hal te
ber. m. vlisotrap. Spoedig te
aanv. vr.pr. ’ 325.000,- k.k.

Te bevr.

Hoevenaars
ass. bv. Brunssum

045-252109.
Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.

Door samenwerking met
DUITSE Makelaar, zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671.

HEERLEN-ZUID ' ruim
woonh. met garage, prima
ligging. Percopp. 1100 m2.
Ind. kelder, ruime hal, L-
vorm. woonk. met open
haard, ruime keuken en bij-
keuken. 1e verd. 3 slpks.
met balkon, badk. m. 2e toi-
let en zolder, pr.
’280.000,-. 045-412144.

KERKRADE Sportstr. 22,
halfvrijst. woonh. met tuin,
ca. 40 m diep, (gar. mog.)
Perc. 535 m2, kooppr.
’154.000,- k.k. Bopa O/G
045-324133.

Te koop gevr. WOON- Als u ons voor 12 uur 's mor-
BOERDERIJ met binnen- gens belt, staat uw PlCCO-
plaats en weiland, in directe LO de volgende dag al in het
omg. Heerlen/Kerkrade. Tel. Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-045-421678. 719966.

Bedrijfsruimte
Te huur gevraagd

Bedrijfshal plusm. 100 m2.
in Roermond of omgeving met evt. inpandige koelruimte,

kantoortje en plaats voor bestelauto.
Inl. Dany's Snack, Postbus 6876, 4802 HW Breda.

Tel. 076-874348.
Grote WINKEL 120 m2, te ~—\ 7.Kerkrade, Hoofdstr. 64, Woningruil
gunstig te huur 09-49- ———————-^ ""'oAnK'ikoa Nieuwe eengezinswoning te

Heerlerbaan teg. dito wo-
Wat VERKOPEN? Adver- ning te ZESWEGEN. Tel.
teer via: 045-719966. 045-423971

Kamers aangeboden/gevraagd
Kamer te huur in rustige Te h. GESTOFF. kamers v.
buurt nabij C-HEERLEN. studenten ’3OO,- p.mnd.
Tel. 045-711525. all-in. Heerenweg, Heksen-
Grote gemeub. KAMER te berg-Hrl. Tel. 045-312367.
bevragen na 14 00 uur, Gemeub. kamer te h. metVoskuilenweg 40, Heerlen, gebruik van keuk. en badk.,.
Te huur aangeb. ZIT/SLP- voor net werkend persoon te
KAMER in Treebeek. Tel. HOENSBROEK. Tel.
045-212663. 045-221003
mmm!!m?i.:-. =T . . - .

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
DAMOISEAUX Heerlen 'ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelehweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Tek. gebr. houten en ijzeren
BALKEN, hoekijzer, kepers,
bielzen enz. Tevens trap en
lambrizering. Matrak, Nuth.
045-243736.
VELDBRANDSTENEN,
keepers, balken Bx2o en
6x16, vloerplanken, rode
Mulder dakpannen, 20 hou-
ten rechte spanten I. 6.40 m.
10, verwarmingsradiatoren I.
2.80-2.65 hoogte 50 cm.
Tel. 045-715477 of 740112.

Te k. rollen DAKLEER met
of zonder lei va. ’ 25,-; wa-
tervaste platen 2.44 x 1.22 x
18. Tel. 04490-15338.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgensi» In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Snelle en VAKKUNDIGE re-
paraties van al uw TV- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.

Hobby/D.h.z.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

Bedrijven/Transacties

Het adres voor CD's en MC's
Meer dan 1000 titels uit voorraad leverbaar, tegen de

allerlaagste prijzen. De complete collectie van low-budget
tot full-price.

Best Music Center
Industrieweg 165, Best, tel. 04998-98874.

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK. Te koop 2-paards VEEWA-
Tel. 04493-2715. GEN, (gewoon rijbewijs).

„r, r»,,^,, Tel. 045-273714.Te koop 8.8. DIKBIL stam- - D. . ■———boek dekstier en dikbil pink.' gemeste STIE-
-04493-1568. REN, 2 jr., vaste pr.

’2.000,- p.st. Oude Roder-
Te k. HOOIWENDER, 2 weg 9, Heerlen
maal gebruikt erl kalkoengo- Wat VERKOPEN? Adver-ten. Tel. 04498-55154. tRRr via. f)45-71 QQBfi

Auto's

Bij aankoop van een occasion bij Radrema heeft u
drie extra zekerheden.

1. A.N.W.B. keuring
2. Omruil Garantie

3. Mazda Kroongarantie
Door het enorme verkoopsucces van onze Mazda's,

kunnen wij u een groot assortiment inruilauto's aanbieden,
tegen zeer gunstige prijzen.

U moet er beslist geweest zijn.

Radrema Auto's
Galjoenweg 73,

Beatrixhaven Maastricht.
Tel. 043-632250.

Radrema,
voor meer zekerheid.

Auto Klankstad
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

Extra aanbieding
showroomklare auto's 0 KM
Fiat Panda * Fiat Uno * Fiat Tipo * Fiat Croma

tot ’ 5.000,- korting

Occasion-weekend
Bij aankoop van een occasion va. ’ 7.500,- ontvangt u

Philips radio/cassetterecorder type 552
inclusiefdiefstal-slede ’ 630,-
Luxe sierwieldoppen ’ 110,-
Luxe vloermatten ’ 120,-
TOTAAL ’ 860,-

-voor één Tientje
Te koop Nissan Patrol

3.3 turbo diesel hardtop, bwj. 1985, km.st. 115.000,
alle extra's o.a. Chroom Boelbar, treeplanken, spatbord-

verbreders, striping, elec. ramen, cruise-control,
sportvelgen, Wolfrace-stoelen, rolbeugel enz. enz.

Julianastr. 36, Brunssum.

Kijk op kwaliteit :
WEBER hydraulische potkrikken -COMPAC autokrikken - BALDUR lagertrekkers -RHODIUS afbraam- en slijpschijven.

TOPKWALITEITS - produkten alleen verkrijgbaar bij

JC^RP BV

In de Cramer 31, Heerlen.
Telefoon : 045-716951.

anaa
Uno aktie

op alle

nieuwe Unos
(met kenteken)

en

gebruikte Unos
(15 stuks)

10% korting
of

renteloos uistel betaling
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34, 045-742121.

SHOW t/m 5 juni bij Autobedrijf

Eussen
2 jaar gratis onderhoud

al 10 jaar officieel dealer.
Ransdalerstraat 43, Ransdaal. Tel. 04459-1677.

Combi Car Centrum
Volvo 240GL 1984
Passat Avance D 1987
Opel Omega 2.0 i 1989
Mazda 323 LX 1.3 1987
Renault2l Nevada 1988
Renault Espace 2000TSE 1987
Mercedes 230 TE 1986
Volkswagen Polo 1986
Mazda 626 Wagon 2.0 GLXPS 1990
Opel Kadett 1.6LS 1988

Uw stationcar-specialist in de regio
Combi Car Centrum

Langheckweg 2, Kerkrade
Industrieterrrein Dentgenbach. Tel. 045-463344.

Opel Corsa 12 S 4-drs. kl. met.grijs/blauw 1986
Fiat Ritmo 60L Carrara kl .wit 1987
Peugeot405 GL stationcar met.zilver 1989
Renault 5 GTL 5-drs. kl. rood 1980

Van Leeuwen auto's.
Pronsebroekweg 21, Heerlerheide. Tel. 045-216734.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard

Tel. 04490-16565.
Voorradig alle types Opel,
BMW, Citroen, Fiat, Ford,
Mazda, Peugeot, Saab,
Toyota, Volvo en VW

[IS

Een BMW kopen met
twee jaargarantie en
financiële armslag?

Dat kan met het unieke
BMW-autoplan! ,

Een nieuwe vorm van
leasing voor iedereen.
Diverse jonge 3, 5 en 7

series in voorraad.
Uw BMW dealer

Kera
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade
045-452121

BMW
730 I aut., 45.000 km,

Malachit gr.met., 5-'B7, in st.
van nieuw, 1e eig.

Kera
Kerkradersteenweg 5,

Kerkrade
045-452121

Koopjes
w.o. Bedrijf

Peugeot 305 bestel v.a.n.
uitvoering, bwj.'B4, heel a-

' part, ’ 4.300,-; Mercedes
Benz 280 S, aut., org. A-
GAM, bwj.'B3, ABS, airco

enz. Exclusief mooi,

’ 20.500,-. Inf. 04740-2057,
b.g.g. 04750-31410.

Direkt KONTANT geld voor
Uw auto. Lucar Kerkrade.
Tel. 045-456963.
Te koop VW SCIROCCO TS
opknapper; Renault 4 GTL
'78. Tel. 045-751375.
Suzuki Swift GL aut. 10-'B6
’13.750,-; Toyota Starlet
DX 2-'B7 ’12.950,-; Seat
Marbella 9-'BB ’ 9.400,-;
Ford Fiesta 1100 L 9-'B7

’ 13.250,-; Opel Rekord 2.0
E Stationcar aut. '83
’10.750,-; Suzuki Alto '85
’7.250,-; Ford Capri 2.0 S
'82 ’7.950,-; Opel Kadett
LS '85 ’ 9.950,-; Audi 80 '84

’ 6.950,-; Ford Siërra 2.0 L
Stationcar '84 ’ 12.500,-;
Mazda 323 aut. '78
’1.500,-; Ford Escort 1300
L '82 ’6.750,-. Div. goed-
kope inruilers, zonder inruil
korting. Autobedrijf Chris
GEILEN, erkend Bovag-be-
drijf, APK keuringsstation.
Dorpstr. 56-58 BroekSittard

Te k. Ford TAUNUS, bwj.
'78, 21., 6cyl. mcl. LPG, t.e.a.
b. tel. 04405-3367. Klim-
menderstr. 34 Klimmen.
ALFA GTV 6 2.5 iin nw.st.,
'81, vr.pr. ’10.750,-. Evt.mr. mog. 045-225339.
AUDI 100, 5 cyl., autom.,
bwj.'79, APK 3-'9l,
’1.150,-. Tel. 045-230346
BMW 323 I bwj. '79, 100%,
14" sp.velgen, groenmet.,
Philips Car-stereo, nwe.
bekl. ’ 6.750,- 045-212956.
BMW 1602, 1975, org.
69.000 km., pr.f 1.850,- Tel.
045-255784.
Te k. BMW 524 TD, bwj.'B6.

’ 13.000,-. Tel. 045-421941
BMW 520, 6 cyl., bwj.'Bo,
LPG, schuifd., BBS-velg.,
trekh., motor '84, ’3.650,-.
Tel. 045-230346
Tek. BMW 518 I op gas bwj.
'85 als nw., veel extra's vr.
pr. ’ 11.500,-. 04490-51467
BMW 316 uitgeb. vr.pr.
’1.750,-. W. de Rijkestr.
11, Landgraaf.
Te koop van 1e eig. BMW
318, kl. rood, 85.000 km,
bwj. '81, zeldz. mooi, vr.pr.

’ 5.250,- (nw. banden enz.).
Tel. 04492-5473.
Te k. BMW 520-i, bwj.'B3, s-
speed, 1e lak, getint glas,
nwe. banden, APK '91,

’ 8.250,-. Tel. 04490-40382
Te koop BMW 316, bwj. 10-
-79, APK 10-'9O, vr.pr.
’2.450,-. Tel. 045-415528.
Te koop BUICK Sky Lark,
bwj. '80, autom., APK 1-'91,
vr.pr. ’ 3.300,-. 045-722748
Te k. CITROEN BK E, bwj.
7-'B7. Tel. 045-242686.
Daihatsu CHARADE 9-'BB
TS Special Black Jack uitv.,
km.st. 17.668, Carr/techn. z.
g.a.n., ’ 14.750,-. Nadere
info 04754-87012.
GEVRAAGD: Daihatsu
Charade voor sloop. Tel.
045-454961. .
Datsun CHERRY '81, APK
'91, zeer mooie auto, sun-
roof, ’ 2.250,-. 045-323178.
Officieel SUBARU-DEALER
Gar. J. Coenen; Subaru RX
Turbo, '85; Subaru 4 WD
Stationcar Turbo, '87; Suba-
ru Justy, '86 en '89; Subaru
Mini Jumbo, '84 tot '89; Peu-
geot 205 GT, '84; Peugeot
205XE '86; VW Golf GTi '86
VW Golf autom. als nieuw
'80; VW Golf Cabrio GLE '84
Audi Quatro Coupé, '85;
Ford Escort 1.3 GL '80; La-
da Combi, LPG, '86; Skoda
Rabbit coupé, '85, ’ 4.500,-;
Toyota Corolla DX, '85; Ci-
troen 2 CV 6 Charleston, '82
als nieuw voor ’3.500,-;
Prinsenbaan 65, Konings-
bosch, tel. 04743-1574
b.g.g. 1854

H.G. met uw 50-jarig huwelijM

Wies, Jo, Armelies, Piet, Jos, Nancy, Jolanda, Harojd-^

Trieny A. Lataster

Gefeliciteerd gefeliciteerd met Je 521;.,
met het zien van Sarah lidmaatschap bij R-K- '"van Theo en de kinderen Je kinderen

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's
Jaguar 3.6 souverein, '87
Merc. 200 D veel ace. '85

BMW 316i4-drs. '89
Peugeot 309 XE '88

Hyundai Pony 1.5 GL '88
Charade Turbo diesel '86

Charade '84
Charade aut. '83

Daihatsu Cuore '86
Charade Bianco '87

Fiat Tipo 1.4 '89
VW Golf Manhattan '89

Ford Scorpio 2.8iGL '87
Peugeot 205 XS '87

Corsa 12 S Swing '85
Sierra Sedan 1.6 CL '89
Siërra Sedan 2.0 CL '88

Ford Si ërra 1.6 L '86
Sierra 1.6 '84

Honda Civic 15 S '84
Audi 80 diesel '82

Audi 80 22.000 km '88
Nissan Cherry '84 .Siërra 1.6L'B6

Nissan Sunny Combi '85
Escort 1.6 L '85
Escort 1.3 '84

Ford Escort 1.6 '83
Fiat Uno 45 '86

Mercedes 300 TD combi '81
Honda Civic '81

Ascona 1.6 S Sedan '87
Opel Ascona 1.6 S '85
Opel Ascona 1.6 S '83
Opel Omega I.Bi '87
VW Passat Sedan '86
BMW 316 4-drs '87

Opel GT '69
Opel Kadett 1.6 D '83
Kadett GT 5-drs. '85

Kadett 12 LS '85
Kadett Combi 16 D '85

Kadett 13 N '81
Mitsubishi Cordia '83
Renault 11 GTD '83

Renault 9 TL autom. '83
Opel Manta 1.8 S '84

Opel Kadett 1.3 autom. '82
Terrein- en

bedrijfauto's
Daihatsu Feroza 16 V '89

Mitsubsihi L 300 '87
Div. inruilers van

’ 500,- t/m ’ 1.500,-.
Reeweg 112 (Ind.terr.

Abdissenbosch) Landgraaf.
Tel. 045-321810

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20, Sittard

Tel. 04490-16565.
Voor een uitstekende
occasion kunt u niet

om ons heen.
* 3 mnd. volledige
BOVAG-garantie

* uitgebreide afleverings-
inspectie

* indien nodig APK
* 6 sterren dealer - service

* alleen originele onderdelen
* snelle levering

* financiering op maat

|oP«tu

Te k. Datsun CHERRY 1.2,
3-drs., bwj. '80, APK 1-'9l,
’1.250,-. 045-218925.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Enkele goedkope INRUI-
LERS v.a. ’l.OOO,- t/m
’3.000,-. 0.a.: Opel kadett,
Mazda, Honda, Ford, Re-
nault enz. en onderdelen
Mercedes 280 S. P. Nuyts-
str. 157, Heerlerheide. Tel.
045-213038
Fiat PANDA 45 S, bwj. '85,
56.000 km, nwe. APK, kl.
rood, vr.pr. ’ 6.350,-. Auto
is in nw.st. 04490-39127.
Fiat PANDA 45, rood, bwj.
'84, 63.000 km, als nw.

’ 4.500,-. Tel. 045-725984.
Te k. Fiat UNO Turbo, bwj.
nov.'B7, tev. Tipo 1.4, bwj.
'88, pr.n.o.t.k. tel. 045-
-452363.
Ford ESCORT 1300, bwj.
'84, 5-drs., schuifdak, nwe.
banden, in nw.st., vr.pr.

’ 8.750,-. Schievelbergstr.
4, Brunssum. 045-259654.
Ford FIESTA 1300 S bwj.
'81, ’3.750,-. Onderh.
boekjes aanw. 045-721660.
Te k. Ford ESCORT XR3i,
bwj.'B4, zeer mooi, kl. wit,
km.st. 71.000, pr. ’ 15.500,-
Tel. 045-325984
Tek. Ford SIËRRA 1800 GL
sedan, bwj. '88, km.st.
32.000, kl. wit, vr.pr.

’ 18.500,-. 04405-3783.
Ford ESCORT 16 L Bravo
'82, 5-drs. 5-bak, zonnedak,

’ 16.500,-. 04490-25489.

Honda CIVIC bwj. 'B°^'91, leuk autootje f >■
045-323178. ——-^Te k. Honda PRELUpE,
bwj.'Bs kl. wit, sportc"^
n.banden, radio/cass. ,j
80.000, i.z.g.st. f^'L
Middenveld 12, UmjgC^
Honda ACCORD 2-0 L ,
'87, LPG, nw.st., IfQq

’ 16.250,-. 04490j54ffi> j
Automaat HONDA <>f'81, zilver, APK 5-fy\
mooi, ’ 2.450,-.o4sgi>j;
Hyundai PONY 1200, ij *sunroof, trekh., bwj- '~ «APK '91. Te1..045-454^ 5
Te k. AUTOBIANCHI £ «E bwj. '85, APKI-'9l',K 7 J58.000, Tel. 043:6423g!> «
Te k. MAZDA 626 LXjjjl f
HB bwj. '83, 5-bak, Ar? 2t
'91, ’6.750,-. 045-j^ i
MAZDA 626 Coupé. ,f c
LPG-inst., APK gek-, o% 1
kl. goudmet., perf- 9^ s
auto, ’2.650,-. Tel- v
323178. -—^fl
Te k. MAZDA 323, *>% {
APK 3091, pr. f Zi
Tel. 04498-52956J____^ J
Te koop MERCEDES . j
automaat, bwj. '80, 'f.^
APKI2-'9O, div. extra"'
045-215554. -^ °MERCEDES 230 E ,&f,[ <en BMW 732 E bwj- ö*j
mog. Caumerweg_3Bj^ (
MERCEDES 200 p ,
stuurbekr., schuifdak. \ ,
en goed, ’6.950,-- (
045-255784. -^ ,
Te k. MERCEDES 2°) ,
bwj.'Bl, stuurbekr., sc i
trekh., 4 reserve-vel9 e | ,
banden. Rolduckerst'- ,
Kerkrade na IS.OQuUVi
Autobedr. E. CUSji ]
Verl. Lindeln. 23, O'l^04492-5261. VW Tra^ter diesel camper J°* f
geh. in nw.st., 4-pers- <BMW 524 turbo diese y
84, autom., ’ 12.750,-uq
127 CL t. '87, ’®' t.4
Opel Ascona 16 b^A’5.900,-; Fiat Ritmo ' p'

m.'B4, 1e eig. ’ 5.90U--.
nault 9 GTS, "U

’ 7.900,-; VW Golf Cau gj
'87, in nw.st.; Mazd»^coupe 1.6 CL rt«l

’ 3.500,-; Golf Gti t. 7öJi
uitgeb. ’ 5.500,-; Lf*yi
m. '87, ’ 4.900,-; MJ»%
Lancer 2L, Turbo I'ü' ji
'83, ’ 7.900,-; Peuge° /GL t. '84 ’ 5.900,-; '"{,l
Corolla 1.6 DX CouPe c|i
’4.500,-; Citroen G=,f;
Pallas t. '83 ’ 3.700,-. ~subishi Colt GLX
’1.900,-; Suzuki CA
Coupé t.'B3 ’4.500,-. i
Escort 1300 GL K 4
’6.900,-; Ford Fiesta j 5
S t.'Bo ’2.400,- M«= nrGalant 1.6 GL t.
’3.900,-; Volvo 24* rf
'80, ’ 3.500,-; M'JfgfA
Colt Turbo t.'B3 / bV
Toyota Sportswagon. pj
’1.400,-; Lada 21Cf, 'f
'84, ’2.900,-; Go!'
’1.000,-; Datsun CnV
'81, ’1.700,-; VW %
bwj. '72 in nw.st. J * i.'
Opel Kadett station ( 1
’3.900,-; Rover 26%8ii
’1.900,-; Datsun " a
diesel, 5-bak, t.'B4, n^
del, ’4.900,-; Opel '■". f?
2 L S, t.'B2, ’ 2.90U. "a
nault 4 stationcar, 9%A
t.'B3, ’2.900,-; ~^,-iJ'
Bluebird 1.8 GL stat'°"zo'
'83 ’6.500,-; BMW ">$
cyl., aut. t.'Bo. J J't ]
Ford Escort Station
LPG ’6.900,-; Opf'
1600 S coupé DW' t ïj
’3.900,-; Golf SpnnfL,i
’3.100,-; Mazda 121^bwj. '77 ’2.100,-; n

t.'J
Prelude autom- rt i 3’3.900,-; Opel Kade". M
Berlina t.'Bl ’ 3.90%-f ..'S
subihi Celeste 2000 u, ?;
’2.100,-; Opel RE^ V
fB2 ’2.900,-; OafMlet 5-bak t.'B2 tjnOpel Kadett station^
’4.500,-. Diverse 9" fl
pc inruilers. Alle auto9 v
nieuwe APK, geoPfjl V
maandag t/m vnjd*U
9.00-19.00 uur. Zate'v
17.00 uur. Inrjin^gg^

Te koop Mitsubishi LA^
'79, APK. TeLOfjgfrffil
Mitsubishi GALANT
bwj. '79, APK nov- »""
str. 88, Brunssum;
Mitsubishi GALANT ?;
turbo diesel '81, £T. g J
’2.650,-. 045j2261g^
Te k. Nissan PAT^L'l9?access., 3.3 liter, bWI- 1
Stadhoudersstr. .
Brunssum. —--""^

Voor Piccolp'l 22
zie verder pag'na
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Oranje rond en gezond
Beenhakker prefereert Van Loen boven Bosman
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sport
door fred sochacki

Van onze sportredactie
De bescheiden Amsterdammer, die
meestal in de schaduw staatvan zijn
landgenoten, had met zijn winnen-
de treffer het startsein gegeven voor
een carnevalesk feest, waarbij de
kleuren rood en zwart de boventoon
voerden. Vuurspuwers hadden zich
verkleed als 'duivels' - het symbool
van AC Milan - om ook op deze
avond een zakcentje te verdienen.
Slimme venters handeldenin gloed-
nieuwe vaantjes en vlaggen waar de
pas veroverde trofee tussen alle
pracht en praal van het verleden al
stond afgebeeld. De oude vlaggen
dienen vanaf vandaag als stofdoek.

„Francolino, je bent de beste. Wij
houden van je," zongen de fans, die
iedereen die niet met hen meedeed,
uitmaakten voor 'interista'. De
stemming was echter snel bekoeld,
toen zich een noodweer boven Mi-
laan uitstortte. Het enthousiasme
was zowel in Milaan als in Wenen
niet te vergelijken met datvan vorig
jaar, toen Steaua met 4-0 werd ver-
slagen. In Barcelona werden er ne-
gentigduizend Milanfans geteld, nu
was er slechts plaats voor 25.000.

Aan de tweede Europacuptriomf in
successie-, de vierde van de club in
dit toernooi, werden in de Italiaanse
sportkranten lovende woorden ge-
wijd. 'Milan campionissimo' en
'Rijkaard bezegelt een historisch
succes' waren de koppen die het
Vetst werden afgedrukt op de voor-
pagina's.

AFCQuick Boys - Nederland 0-8 -9-
l)? nald Koeman 0-1 (strafschop), 23.
Kaf" 0-2, 38. Gillhaus 0-3, 51. Kieft 0-4,
ö8- Ronald Koeman 0-5, 73. Kieft 0-6, 80.
(st man 0"7' 82- Ronald Koeman 0-8
st^fschop). Toeschouwers: 4500. Op-
«üling Nederland: Van Breukelen (46.
"eH Van Aerle, Rutjes, Ronald Koe-

tér ' Van Tiggelen, Van 't Schip, Wou-
tyjS (66. Winter), Erwin Koeman (46.
a7*ge), Gillhaus (66. Roy), Van Loen
„/'"Bosman), Kieft.

Van onze sportredactie
WENEN - „Ruud Gullit wordt de
ster van het WK," kraaide Arrigo
Sacchi, direct nadat AC Milan zich
door een doelpunt van Frank Rijk-
aard ten koste van Benfica opnieuw
had verzekerd van de Europacup I.Gullit zelf is het daar vooralsnog
niet helemaal mcc eens. Daarvoor is
zijn knieblessure te ernstig geweest.
„Ik ben niet ontevreden over mijnoptreden in de finale, maar als hetstraks tijdens het WK voor Oranje
beter uitkomt, ga ik gewoon op debank zitten. En ik ben ook best be-
reid om als pinchhitter te wordeningezet".

AC Milan - Benfica 1-0 - 68. Rijkaard
1-0. Scheidsrechter: Kohl (Oos) toe-schouwers: 57.000 (uitverkocht).' Gelekaart: Adair (Benfica).
AC Milan:Galli, Baresi, Tassotti, Costa-curta, Maldini, Ancelotti (75. Massaro)
Colombo (90. Filippo Galli), Rijkaard
Evani, Van Basten, Gullit.
Benfica: Silvino, José Carlos, RicardoAldair, Samuel, Hernani, Thern Paneira(78. Vatan), Pacheco (60. Brito), Valdo
Magnusson.

" Frank Rijkaard loopt juichend weg nadat hij AC Milan naar de overwinning heeft geschoten

Geen gratie voor Ajax

Zware val Nijboer
en Blochwitz
Van onze sportredactie

HEERLEN - Wielerprof Erwin Nij-
boer en de Oostduitse amateur Ste-
fan Blochwitz zijn door een zware
val voor geruime tijd uitgeschakeld.
Erwin Nijboer uit de ploegvan Hen-
nieKuiper brak in de derde etappe
van de Ronde van Aragon de linke-
rarm. Stefan Blochwitz liep in de
vijfde etappe van Olympia's Ronde
een scheur in de zesde nekwervel
op. De 23-jarige Oostduitser smakte
in Spijkenisse tegen het wegdek.
Hij onderging in het Rotterdamse
Dijkzigt-ziekenhuis een operatie.
Gisteren was zijn toestand redelijk.
Vermoedelijk kan hij volgende
week het hospitaal verlaten, maar
het verdere seizoen is voor hem ver-
loren. Daags na Blochwitz belandde
Arturas Kasputis uit Litouwen in
het Rotterdamse ziekenhuis. Hij
maakte in het begin van de zesde
etappe Rockanje - Bergen op Zoom
een val. Nadat een aantal hechtin-
gen in zijn hoofd was aangebracht,
mocht hij weer vertrekken.

Meer wielrennen op pagina 26

sterke actie van Van Basten. Na de
rust lukte het wel. „Ik zag dat er
ruimte lag," aldus Rijkaard, voor
wie Napoli bereid is 25 miljoen gul-
den op tafel te leggen. „Marco speel-

de de bal direct. De ene hoek van
het doel lag open. Ik heb de bal ge-
woon hard ingeschoten. Verdiend?
Het winnen van een finale is altijd
verdiend."

bai s Beenhakker moet er een
aill.ans zi Jn tussen specialisten en
sfe"r°unders. „Er moet een bepaalde
2a
,er in de groep groeien. Allemaal

j>o en waardoor een voetballer
Pr? l alleen afhankelijk is van zijn
be», en- De positie wordt mede

door de spelers om jeheen,
jQ, eoncurentie". Even nog heeft
ren

n bosman hoop kunnen koeste-
-0 fc. Aldens de laatste testmatch (8-

2WiwSt °P Quick Amersfoort) ver-
ent John van Loen zijn rechte-
-5 Kel. Bij een tackle was de Roda-
WValler in een zandkuil gestapt en
Q6

entcnt aldus zijn selectie in gevaar,
i^ blessure zag er dreigend uit,
tj ar. bondsarts Kessel nam die

glrig gisterochtend weg.

Fit
Sf„ en blind op onze medische staf
tew gaari," verzekerde Beenhakker
Shrai» situatie van Van Loen ter
W kwam. „Kessel zegt dat Van
itw?KVanaf maandag volledig fit en
*iehtK r is." De Utrechtenaar was
'eote de meest opgeluchte gese-
der ?rde, want hij weet als geen an-
2ijn V 3* het kantje boord was met
het -^-uitverkiezing. Gekleed in
aa^ ileke Oranje-uitgaanstenue en
eeri L*e rechtervoet geschoeid met
dag6adslipPer, liet hij de afgelopen
"*k h k °Tg eens de revue passeren.
Qest e^ tien dagen lang gevochten.
Je jj,

eden tegen grote namen. Want
cur aS wel zeggen dat ik wat con-

had op die Plaats- Daar"
spge, "eb ik zelden in de positie ge-
tt0(j a'dieik doorgaans bekleed bij
*>Ui k ' Vandaar dat ik hartstikkeJ ben erbij te zijn."

twee keer, nu maakte Rijkaard het
enige doelpunt. AC Milan kon nau-
welijks aanspraak maken op de be-
ker. Vooral de eerste helft kwam de
miljoenenformatie, die dit seizoen
al de wereldbeker en de Supercup
won, niet in het spel.Dat was dever-
dienstevan Benfica, dat de veldbe-
zetting tot in de perfectie had ver-
zorgd, organisatorisch geen fout

maakte en in de Braziliaanse inter-
nationals Ricardo, Aldair en (vooral)
Valdo spelers van wereldformaat
had.

Het enige wat Benfica niet kan, is
doelpunten maken. In de zeer moei-
lijke eerste helft kende AC Milan
slechts teleurstellingen. De ploeg
kreeg slechts één kans, dankzij een

Niettemin werkte hij keihard. Na
een voorzichtig begin liet hij de
grootste angst in de duels varen. Hij
leek totaal geen last te hebben van
zijn knie. „Daar ben ik heel erg blij
om. Wat wil je, als jezo lang hebt ge-
sukkeld. Ik weet zeker dat het de
volgende keer al heel veel beter zal
gaan. In de tweede helft zat ik ka-
pot. Ik had toen geen energie meer,
maar Sacchi wilde per se dat ik ne-
gentig minuten bleef spelen."

Energie

In het Weense Praterstadion maak-
te Gullit nochtans een hoopgevende
rentree op de internationalevelden.
Natuurlijk was hij nog niet de
krachtige, onstuitbare atleet, maar
dat mocht ook niet van hem ver-
wacht worden. Hij kwam, logisch,
nog conditie en kracht te kort, en
miste eveneens wedstrijdritme. Dat
bleek onder andere uit de twee kan-
sen die hij na derust liet liggen, uit
zijn balbehandeling, die nog wat on-
wennig was, en uit zijn passes over
langere, afstand, die hij vaak nog
niet de juiste lengte meegaf.

Acht Italiaanse
clubs in Europacup

WENEN - Italië is komend seizoen met een recordaantal van achtclubs vertegenwoordigd in deEuropese bekertoernooien. Napoli
en AC Milan komen uit in het toernooi voor landskampioenen.
Juventus en Sampdoria spelen in het bekerwinnaarstoernooi.
Aan het toernooi om deUefacup doen mee Inter Milan, AS Roma,
Atalanta Bergamo en FC Bologna mee.

ring van de Uefa in Wenen op de
vingers. De plannen van Johans-
son zijn in strijd met het regle-
ment.
Slechts de commissies die de
straf over Ajax uitspraken, in
eerste instantie de strafcommis-
sie, later de commissie van be-
roep, zijn gemachtigd over het
verzoek van Ajax te oordelen.
Formeel, maar zonder enige
druk, zal Johansson de verzoe-
ken van Ajax nu doorsturen naar
de betreffende instanties.

Johansson zich in die richting
had uitgelaten. De Zweed liet
gisteren echter weten, dat nadere
bestudering van de Uefa-regle-
menten heeft uitgewezen, dat het
bestuur niet bij machte is gratie
te verlenen.

WENEN- Ajax mag volgend sei-
zoen niet meedoen aan het Euro-
pese toernooi voor landskam-
pioenen. Dat heeft de voorzitter
van de Uefa, de Zweed Lennart
Johansson, officieel meege-
deeld. Ajax, dat voor een seizoen
werd uitgesloten van Europees
voetbal naar aanleiding van de
ongeregeldheden in de thuis-
wedstrijd van vorig seizoen te-
gen Austria Wien, had onlangs
hoop gekregen op gratie, omdat

Johansson, die onlangs Jacques
Georges opvolgde, had de Am-
sterdamse club gratie willen ver-
lenen voor het 'staafincident'.
Zijn medebestuursleden tikten
hem gisteren tijdens de vergade-

Vor £?ruststelling voor Beenhakker
de tv-beelden van de

Guilj^cupfinale. „Je ziet dat Ruud
tijgt i\/r°^ vorm en wedstrijdritme
dei-g' ,!^aar hij een speler van een
Sett o niveau is dat snelop te los-
tij' kracht is hij klaar. Het win-
alathr de Europacup en het feit
gesr,pJ ,een volledige wedstrijd heeft

' zal hem ook de nodigeaie energie geven".

Aande slag
M»0R*el Qeenhakker heeft zijn legpuz-
hadrt°mPleet. De afgelopen dagen
Sche tde Vier leden van de techni-
Set} y.af telkens twee besprekin-

Waren er op een gegeven
d 6 nt met zijn vieren uit," aldus
T,ü a erantwoordelijke keuzeheer.
<le 2a

na heb ik met Rinus Michelsak nog eens doorgesproken.

Qua voetbal was de finale niet
groots. Pluspunt voor het Neder-
lands voetbal was dat AC Milan de
triomf opnieuw aan zijn Nederlan-
ders dankte. Vorig jaar in Barcelona
scoorden Van Basten en Gullit ieder

Rinus Michels, mede namens Been-
hakker in Wenen aandachtig toe-
schouwer, zag het aldus: „Als men
nagaat hoelang Gullit niet heeft ge-
speeld, dat dit zijn eerste topduel
was, dan moeten we zeer tevreden
zijn. Zijn conditie is goed, hij heeft
geen angst. Maar natuurlijk, Ruud
Gullit mist ritme. Hij heeft wedstrij-
den nodig."

Niet groots

Milaan knuffelt
’Francolino

’

Robson is sinds 1982
als trainer-coach in
dienst van de Foot-
ball Association. De
eindronde van het
WK in Italië is zijn
laatste klus bij het
Engelse elftal. In de
eerste ronde is Enge-
land onder andere
tegenstander van
Oranje. Volgens ma-
nager Ploegsma van
PSV is het geenszins
de bedoeling dat
Robson met de Eind-
hovense club op de

Bobby Robson
twee jaar

coach PSV
Engelse toer gaat.
„Kijk naar het En-
gelse elftal. Dat
speelt beslist geen
typisch Engels voet-
bal," aldus Ploegs-
ma, die bovendien
wijst op de periode
van Robson bij Ips-
wich Town. Daar
kocht hij de Neder-
landse technici
Frans Thijssen en
Arnold Mühren om
meer 'Europees' te
kunnen voetballen.

Discipline
Volgens Ploegsma
wilde PSV een coach
'met ervaring,
iemand die de disci-
pline in de groep
handhaaft, eenechte

voetbalman'. Ploegs-
ma doelt daarmee op
het afgelopen sei-
zoen, toen verschei-
dene spelers van
PSV hun contract
dreigden in te leve-
ren omdat ze het niet
naar hun zin hadden.
Onder andere door
de onenigheid bij
PSV kon Ajax de
landstitel veroveren.

De 57-jange Robson,
als speler twintig
keer international,
behaalde zijn eerste
successen als trainer
bij Ipswich Town. In
dertien jaar groeide
de provincieclub uit
tot Europese top-
club. Na Ipswich
trad hij in dienst van
de Engelse bond.

Bobby Robson is de
nieuwe technisch
leider van PSV. De
coach van het Engel-
se voetbalelftal heeft
met PSV een over-
eenkomst voor twee
jaar gesloten. Hij
treedt per 15 juli in
dienst als opvolger
van de naar de Turk-
se club Fenerbahce
vertrokken Guus
Hiddink. Bij PSV zal
Robson worden ge-
assisteerd door Hans
Dorjee, de voormali-
ge rechterhand van
Guus Hiddink.

EINDHOVEN

Daarna heb ik de knoop doorge-
hakt. Geen makkelijke beslissing,
zowel voor Sturing en Bosman als
voor mij. Vanaf maandag gaan we
heel 'gericht aan de slag met een
concept en gaan we naar de oefenin-
terlands en het WK toewerken".

" John van Loen (links) en Hans Gillhaus (omhaal), de tweede verrassende aanblijvers van
Oranje, tijdens het oefenduel tegen Quick Boys.

De 22
ZEIST - De definitieve groep
van tweeëntwintig spelers van
het Nederlands elftal voor het
WK in Italië luidt: doel: Van
Breukelen, Menzo, Hiele; verde-
diging: Blind, Ronald Koeman,
Rutjes, Van Tiggelen, Van Aerle,
Fraser; middenveld: Erwin Koe-
man, Wouters, Winter, Vanen-
burg, Witschge, Rijkaard; aan-
val: Van Basten, Gullit, Gillhaus,
Kieft, Van 't Schip, Roy, Van
Loen.

MILAAN - Roodzwarte wolken op
het Domplein van Milaan. Met veel
vuurwerk, gejuich en getoeter heb-
ben de duizenden achtergebleven
fans in de nacht van woensdag op
donderdag het prolongeren van de
Europacup door AC Milan gevierd.
Het centrum van de Noorditaliaan-
se stad had gedurende de wedstrijd
veel weg van een voetbalstadion.
Op het plein werd de wedstrijd op
een groot scherm geprojecteerd.
Voor één nacht waren niet Gullit,
Van Basten of Baresi de helden,
maar stond Frank Rijkaard centraal
in de aubades.

"JWard Sturing had geen moeite
lan et afgeven van een verklaring,
t Oat hij gehoord had dat hij ensman thuis moesten blijven.
2 Port bestaat uit winnen en verlie-
j.n'" zei de 26-jarige Vitesse-verde-ger. „Vandaag heb ik verloren,
terlar hoef mezelf niets te verwij-
lt ' Ik heb er alles aan gedaan om
,j llë te halen. Meer kon ik niet
1°etl- Ik heb Beenhakker en de spe-
Sh

s veel succes gewenst en mijn
wuilen gepakt. Ik zal het WK nunaf de tv moeten volgen".

Onrechtvaardig
tüwi osman is er steeds van over-
ig - geweest, dat hij bij de laatste
js>eeëntwintig spelers zou horen,

sm r°m kwam voor hem de beslis-
a V_S van Beenhakker des te harder
(j-* 1- >,In wezen is het onrechtvaar-
B

g gezien de status van Bosman,"
te °beerde Beenhakker achteraf nog
tra Kosten- "Ik heb hem ervan
Ver en te overtuigen, dat ik een
en standelijk besluit heb genomen
itiP * geen andere zaken hebben
tjg gespeeld. Als ik de tweeëntwin-,g beste spelers van Nederland
da» °Pn°emen, zit John Bosman
v ar zeker bij. Maar om een selectie
rel

°r het WK te formeren, moet ik
reiv>ning houden met tal van fact0~

AMERSFOORT/ZEIST - Terwijl Edward
Sturing met opgeheven hoofd Zeist ver-
liet, sloop John Bosman via een kronkel-
paadje uit het bos. De een accepteerde een
reeds voorspelde beslissing; de ander, to-
taal verrast, had er zó veel moeite mee, dat
hij niemand meer wenste te zien, laat
staan te spreken. Bosmans vlucht werd
gecoverd door Leo Beenhakker persoon-
lijk. „Johnnie wenste niet met anderen ge-
confronteerd te worden," verklaarde de
interim-bondscoach. „Ik ben blij dat we

l het zo gedaan hebben. John is ermee ge-
v'°lpen". Beenhakkers beslissing betekent tevens, dat John
a^ Loen nu definitiefmeegaat naar Italië.

Hoopgevende rentree Gullit
Michels: ’Zijn conditie is goed, maar hij mist wedstrijdritme’



Auto's
1e eig. Nissan Bluebird 2.0
LS, bwj. '86, 66.000 km, 4-
dts., ’ 9.750,-. 045-444868.
Te k. onder garantie en ser-
vice, div. gebruikte automo-
bielen: Mercedes 190 E,
LPG, '84; Opel Kadett 1600
LB '87 LPG; Mazda RX7,
Coupe div. opties, nieuw
rrïodel ;'B5; Marbella Luxe
'87; Fiat Panda '84; Ford
Sierra-1800 '85; Opel Kadett
GSI div. extra '86; Opel
Manta 2.0 GSi div. extr. '84;
Ford Fiesta diesel '87; Audi
80 LS i.nw.st. div. opties '87;
VW Golf GT als nieuw '89;
VW Golf 1300 Manhattan
'88; BMW 316 '80; Opel As-cona 16S '82; Mercedes 260
124 model '86 div. extra's;
Opel Omega 2.0 i '88; Ford
Escort 1600 GL '86; MG B
Cabriolet '77; VW Cabriolet
GTi in nw.st. '81. Inruil. Fi-'
nanc. Garantie. Autohandel
FRANKEN V.0.F., Ganze-
weide 59, Heerlemeide-
Heerlen. 045-216475.
Opel KADETT 1200, bwj.
'80, nw. model, APK mei '91,
’2.650,-. Tel. 045-720951.
Te koop Opel REKORD 205
Stationcar bwj. '81, i.z.g.st.,
APK 5-'9l, pr. ’3.750,-.
Tel. 04498-57672.
Opel REKORD 2.0 S Luxus,
bwj. '83, 79.000 km, radio/
cass.; trekh., zeer mooi,
’.5.500,-. St. Martinusstr.
31, Kerkrade-West.
Opel ASCONA 1.6 LS, 4-
drs. zwart, '87, aparte auto,
pr. ’ 12.950,-, 3 mnd. ga-
rantie, mr. en financ. mog.
Tel. 045-255784.
Opel. KADETT 1.6 Diesel
Sedan, 1987, pr. ’13.750,-
-3 mnd. gar. mr. en financ.
mog. 045-255784
Te k. Opel KADETT 1600
GT, bwj. 9-'B5, kl. rood, div.
extra's, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
tg). 045-254781
T# k. Opel Rekord 2 liter S,
nw. mod., met LPG inst.,
APK 2-'9l, bwj.'B3, vr.pr.
’5.250,-. Tel. 04498-54319
Te koop Opel ASCONA 2.0
D, bwj. '80, ’3.000,-. Tel.
045-259031. .
Opel KADETT 1.3 S, GL, '87
6Q.000 km, 5-drs. sedan, in
nw.st. ’ 13.750,-. Inl. 045-
-435778.
Te koop Opel ASCONA 19
Njnet APK, bwj. '79, i.z.g.st.
Tel. 045-726089, V. Roekei,
Bèersdagplein 10, Heerlen.
Té k. Opel KADETT Hatch-
back 1,6D, bwj.'B4, wit, pr.
’6.000,-. Tel. 045-327017.
Moet u beslist zien! In nw.st.
verk. Opel MANTA 2.0G|9.1., eind '84, grijs/antra-
ciet, Koni verlaagd, Recaro
int., get. glas, schuifd., 5
versn., sportvlg., Irmscher
uitbouwset, elektr. antenne,
vr.pr. ’14.500,-, tel. 045-
-452864.
KADETT type 12S Hatch-
back, '83, zeldz. mooi, elke
keur. mog. Kerkraderweg
166, Heerlen.
Ta k. Opel CORSA bwj. '88,
pr. n.o.t.k. Tel. 045-216870.
T.k. PEUGEOT 205 GTI
bwj. 17-12-'B7, rood, a.nw.,
sch.vrij, vr.pr. ’24500,- Inr.
kl. auto mog. 045-312271
T.k. PORSCHE 924 goud-
mèt. APK '91, geen 2e zo
m«oi. 045-460445, na 18 u.
RENAULT 25 TS okt. '87,
blauwmet., bijz. mooi, pr.

’ 15.450,-. 3 mnd. gar. Inr.
en fin, mog. 045-255784.
RENAULT 5 TL, '86, kl. rood
60.000 km., pr. ’ 9.500,-, mr
en-financ. mog., 2 mnd. ga-
rantie. Tel. 045-255784.
Te k. RENAULT 5 TC, bwj.
'85, kl. rood, 3-deurs, i.st.v.
nw. ’7.500,-. Te bevr.
Spoorstraat 72, Geleen.
RENAULT 18 TS stationcar,
bwj. 80, APK '91, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-351276
Te k. RENAULT 5 TL, bwj.
'81, APK 2-'9l, vr.pr.
’1.350,-. Tel. 04450-1076.
Te koop R 5PARISIENNE,
bwj. '82. Tel. 045-460825.
Te k. RENAULT 11 GTL, s-
bak, bwj. juni '87, km.st.
40.000, kl. rood, APK juni
'91. Tel. 04490-46528.
Te koop SAAB 900, bwj. '87,
zeer goed onderh., kl. wit,
pr. ’ 23.000,-. 045-272235.
Zeldz. mooie SKODA 130
GL '86, met sunroof en ra-
dio, voor slechts ’5.250,-.
Bij u Skoda-centrum, Gara-
ge Central, Geleen. Rijsk-
weg-C. 97.
Te k. Toyota CARINA 2 L
diesel, 4-drs., i.z.g.st., bwj.
'85, vr.pr. ’6.000,-. Tel.
020-6491742 tijd. kant. uren
weekend 045-740168 vra-
gen naar Dhr Giek Claessen
Toyota COROLLA 1.3 DX
Sedan, 4-drs, bwj. 06-'B6.
Nw. model '87, in nw.st. Pas
gekeurd, ’ 9.500,-. Tel.
043-254462.
TRIUMPH TR 7 Targa 8-'B2
5-bak, i.z.g.st. ’ 9.750,-. mr.
kan. 045-316940.
GOLF C 1.6 Benz. bwj. '82,
blauwmet., 14" Pirelli sport-
vtgn. met 185/60/14 Good-
year Band, pr.n.o.t.k. Tel.
045-464618.
Te koop VW JETTA Diesel,
'85, pr. ’10.500,-. Ver-
schuurstr. 32, Heerlen.
VW GOLF MX, bwj. '79,
APK april '91, ’ 1.850,-. Tel.
045-720951.
KOOPJE! VW Golf bwj.'B6,mr. mog. Caumerweg 70
Heerlen. 045-411786.
Te k. VW GOLF uitgeb. met
sportvelgen, pr. ’1.000,-.
Veldstr. 4, Brunssum.
Te koop VW POLO rood ca.
56.000 km, bwj. '86. Tel.
045-271923.
Gerest. VW KEVER 1300,
7-70, APK 5-'9l, Wolfsmelk
21 Waubach/Landgraaf.

VW GOLF Diesel, '86, d:
grijsmet., sportint., 5-bak,
schuifdak, trekh., br. banden
radio, in pr.st. 043-630919.
Te k. VW JETTA CL, bwj.
'87, 4-drs. schuifd. kat. en
5-versn. 045-460825.
T.k.a. VW PASSAT Variant,
i.z.g.st., div. extra's, bwj.'Bs,
tel. 045-417877.
VW GOLF LS aug. '80, APK
5-'9l, mooi! ’2.450,-. Tel.
045-319328.
Te k. VW GOLF turbo die-
sel, bwj> '82, met heel veel
extra's, i.z.g.st. Vr.pr.

’ 6.500,-. Tel. 045-229700.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'83, i.z.g.st., kl. wit, vr.pr.

’ 6.500,-. Tel. 045-229700.
VOLVO 340 DL sedan, bwj.
'89, km.st. 9.500, kl. rood,
tel. 045-222015.
Te k. VOLVO 440 GA, kl. wit
bwj. juni '89, km.st. ca.
11.000 met kat. 04499-1697
VOLVO 480 ES, bwj.'B6, i.z.
g.st., te bevr. Peschstraat 27
Geleen.
Te k. van Volvomedewerker
VOLVO 340 GL, 1.7, blauw-
met., '86, met trekhaak, in
pr.st. 045-753054.
VOLVO 440 GL 15.000 km,
wit, bwj. 6-'B9, pr.n.o.t.k.
04456-639, na 18.00 uur.
Opel CORSA TR 1.2 S 1e
eig. 20-5-'B6 ’ 9.500,-; Mit-
subishi Galant Turbo D aut.
m. '86 ’ 9.750,-; Kadett 1.2
'80 LPG ’2.950,-; BMW
320.6 '81 LPG ’3.500,-;
Honda Civic m. '82 ’ 2.950,-
Skoda Rapid Coupé '83

’ 2.500,-; Audi 80 ’ 2.500,-.
Gar., mr. mog. 045-211071.
Overbroekerstr. 54, Hoens-
broek
Meer geld voor uw auto.
Geen 18,5% BTW. Autobe-
middeling, Centrum vraagt
voortdurend APK-gekeurde
AUTOMOBIELEN. 045-
-227395 b.g.g. 04459-1665.
Te koop VOLVO 360 GLS,
bwj. '83; Opel Kadett GT
bwj. '86. Julianastraat 59,
Merkelbeek. 04492-1808.
ESCORT 5-drs. '82 en '81;
Kadett 12S '82 5-drs.; Ka-
dert 12S '82 Caravan; BMW
316 '81; div. inruilers van'
’5OO,- tot ’2.500,-. APK.
Donderdag en zondag kijk-
dag. Handelsweg 1, Suste-
ren. 04499-5204.
Huyndai PONY 1200 GLX
'85 ’6.250,-; Ascona 16 D
'83 ’5.750,-; Kadett D '83

’ 5.750,-.APK. 04499-5204
Ford FIESTA 14 S-'B7; Mit-
subishi Colt GL D '86; VW
Passat Turbo Diesel '87;
Volvo 340 Diesel '85; Opel
Rekord 20 S '83; Opel Man-
ta 3x oa. 20 GTE '83; Opel
Senator 30 E aut. m. '81;
VW Derby LX m. '81; Ford
Taunus 16 L Combi m. '81;
Ford Escort 1600 Sport aut.
'79; Citroen HY Camper;
Triumph TR 7 Cabriolet nw.
st. Automobielcentrum ABC,
Hoofdstr. 200, Hoensbroek.
Tel. 045-227395.
Te k. gevraagd alle merken
AUTO'S, schade geen be-
zwaar. Tel. .045-416239.
Te koop AUTO'S met plaat-
schade: Escort XR3I Ca-
briolet ABS enz. '89; Manta
200 I '84; Fiesta XR2 '85;
Nissan Micra '87; Corsa '84;
Fiesta Diesel '84; Kadett
EGL '84. Deumens, Haef-
land 20, Brunssum. Tel.
045-254482.
FSO Prima SLX Inj. demo I-
'9o ’14.750,-; FSO Prima
SLE 11-'BB ’9.750,-; FSO
Prima SLE 8-'BB ’9.250,-;
Dacia (Renault 12) 1-'B6

’ 4.250,-; Seat Fiora L 6-'B5
’5.250,-; Skoda 120 L 10-
-'B5 ’3.500,-; Skoda 105 L
5-'B5 ’3.500,-; Ford Fiesta
1.1 L 10-'B3 ’ 5.500,-; Lada
2107 '83 ’2.500,-; BMW
518 '78 ’1.350,-. FSO-
dealer SCHLOESSER, In-
dustriestr. 9, Hoensbroek.
Tel. 045-210345.
Automobielbedrijf LOVEN
Heerlen BV Topoccasions:
Mazda 626 Sedan 1.8 GLX
'88; Mazda 626 HB 2.0 LX
'87 met LPG; Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 en '85; Mazda
626 HB 1.6 LX '85; Mazda
626 Coupé 2.0 '88 metLPG;
mazda 626 Coupé 2.0 GLX
'86 eh '87; Mazda 626 Cou-
pé 1.6 LX '83; Mazda 626
HB 2.0 Diesel LX '86; Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '87;
Mazda 323 Sedan 1.3 GLX
'87; Mazda 323 Sedan 1.5
GLX '86;; Mazda 323 Sedan
1.3 LX '86; Mazda 323 Se-
dan 1.3GLX '85; Mazda 323
Sedan 1.7 Diesel GLX '88;
Mazda 323 HB 1.3 Sport
'87; Mazda 323 HB 1.1 LX
'87; Mazda 323 HB 1.3 LX
'85 en '86; Mazda 323 HB
1.5 GLX '86; Mazda 323 HB
1.6 i GTX '86; Mazda 323
HB 1.5 GLX 5-drs.'BB; Maz-
da 323 1.3 LX aut. '86; Opel
Kadett 1.3 Club Royal open
dak 28-10-88; Opel Kadett
1.2 '85 en '86; Opel Kadett
1.3 '87; Opel Kadett Sedan
1.3 S '86; Opel Ascona 1.6 S
'83; Opel Omega 1.8 S '87;
BMW 315 '81; Honda Civic
1.2 82; Ford Fiesta 1.0 C
'87; Ford Fiesta 1.1 S '88;
Ford Escort 1.3 C '86; Ford
Escort 1.3 L '81; Ford Siërra
2.0 GL Laser LPG-onderb.
'86; Ford Siërra 1.6 Laser
'85; Peugeot 405 SRI 1.9
'87; Lada Stationcar 2104
1.5 L '86; Subaru Justy GL
aut. '88; VW Polo C '86; VW
Jetta '87; Volvo 340 '86.
Goedkopere inruilers: Opel
Ascona 1.9 '79 ’3.500,-;
VW Passat aut. '74 ’ 750,-;
VW Polo '77 ’1.750,-; Vol-
vo 244 GL '79 ’2.750,-;
Mazda 323 HB 1.5 '81
’4.250,- Mazda 323 '80
’2.750,-; Mitsubishi Galant
Diesel '81 ’4.950,-; Re-
nault 20 LS '81 ’1.850,-.
Verzekering en eigen finan-
ciering. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.

!FORD Fiesta '81 ’ 2800,-;
!VW Golf Sprinter '80

' ’3900,-; VW Derby '79
’2200,-; VW Golf D '79

’ 3600,-; Renault Fuego '81
’3900,-; Mitsubishi Galant
'80 ’1900,-; Honda Civic
automaat '80 ’ 2900,- Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf 045-311078
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Escort 1.6
Bravo, nw. mod., '86; Mazda: 323 GLX 1.3 5-drs.'BB; Ford

" Escort 16 CL 5-bak '85;
Ford Escort 1100 Laser 5-. bak, div. extra's '84; Mitsubi-
shi Galant Turbo D '85; Ci-

f troen BK 14 RE 5-bak 11-
-'B5; Nissan Micra FDX '85;
Volvo 340 GL 1.7 5-bak Se-
dan '86; VW-Caddy turbo D
'84; BMW 318idiv. extra's t.
'81; Mazda 626 20 Coupe
11-'B2; Skoda 120 L '85;
Talbot Horizon SX aut. '80;
Ford Taunus 20 L LPG t.'Bl;
Mazda 626 LPG type '80;
Fiat Ritmo 65 CL '79; Opel
Kadett 13 S berl. 5-drs. '81;
Opel Rekord 1.9 combi '79;
Peugeot 305 GL i.z.g.st. '79;
Ford Escort 13 GL aut. '78;
BMW 1502 i.z.g.st. '76; La-
da 1500 S bestel gr.kent.'B4;
Fiat 127 speciaal 5-bak '82;
Renault Fuego TX 2.0 '81;
Honda Civic '78; Lada 1200
S '82 ’ 1.500,-. Inkoop, ver-
koop, financiering. Diverse
inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geop. van 10.00-19.00 u.
Zat. 10.00-17.00 u.
Autocentrum VOEREN-
DAAL. Ford Sierra 1.6 '83/

i '84; VW Golf CL '86; Opel
Corsa 12 S GL TR '85; Maz-
da 626 1.6 '87; Suzuki Swift

! 1.3 GL '87; Lada Samara
1.3 '87; Lada 2104 1.3 '85/
'87; Toyota Corolla 1.3 DX
Sedan'B7; Fiat 12785; Mit-
subishi Cordia '84; Lada
2105 1.2, 1.5'86/'B7; Honda
Prelude nov.'B3; Mazda 1.3
autom. '81; Zastava Yugo
45 '86; Volvo 340 DL '82;
Lada Niva '85; Toyota Co-
rolla autom. '87; Toyota
Starlet 1.0 '87; Mazda 323
1.5GLX'BB; Opel Kadett 1.3
Club '87; Volvo 340 DL '88;
Lada .1200 S '87.
Opel ASCONA 1900 aut.
'79; Honda Accord 4-drs.,
aut. '79 enz. Garage Piet de
laRoy en Zn., Hoofdstr. 114,
Hoensbroek. 045-212896.
BMW 316 '86; BMW 320i '85
BMW 524 TD '85; Suzuki
Swift 13 GL '87; Suzuki Alto
'88; Suzuki Alto '86; Suzuki
Alto autom. '84; Suzuki Alto
'83; Audi 100 '80; Audi 80
'87; Honda Prelude '85; Re-
nault Fuego '81; Opel Kadett
13 S '84; Fiat Uno 60 s-
deurs '89; Mercedes bus
best. 207 D '86; Mercedes
300 D '82; Peugeot 205KR
'86; Peugeot 205 1100 GL ,
5-deurs '86; Peugeot Break '.
209 '85; Nissan Prairie '83.
Autobedrijf REUBSAET, Op !de Vey 47-49, Geleen, tel.
04490-44944. Uw adres
voor APK keuring. Alle
auto-rep. s
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te koop Ford ESCORT
1300 L Combi '82 ’4.250,-;
Opel Manta zeldz. mooi
’1.750,-; Opel Ascona
1300 S '83, oud model

’ 1.750,-; Lada 2105 GL'B4

’ 1.500,-. Hommert 24,
Vaesrade (kruisp. Schinnen)
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,-. tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671. .
Wij geven het MEESTE voor
uw autol- U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Gevraagd Ford FIESTA pim.
bwj. '85, defect geen be-
zwaar. 045-454103.

Bedrijfswagens
H. Fiat Fiorino Bestel Diesel 1985
M. Merc. 207D Bestel 282x168x155 cm'B4/'B5 1986
M. Merc. 307 D dubb. cabine open I.bak 1982/1984
G. Merc. 609 D Bestel 500x190x194 cm 1986
M. Merc. LP 913 v.v. isolatie, l.bak 1980
M. Mazda 2200 D open bak met huif 1986
H. Scania MB2 v.v. koellaadbak metklep 1981
H. Iveco Daily chassis-cab 1986
H. Iveco PIIAI6O v.v. 3-zijdige kipper 1977
M. Merc. LSOBD 4 mtr. open l.bak 1977

Personen/tasibussen
H.3xVWTaxi/benz.,LPG 1980/1983
H. Merc. 200 D automaat metvoorschade 1978

Truckcentrum Smeets
M.B. Zuid-Limburg BV

Heerlen: Wijngaardsweg 55, 045-224800.
Geleen: Rijksweg-Noord 125, 04490-46333.
Maastricht: Akersteenweg 10, 043-613200.

P.S.: Mercedes-Benz de best-seller onder de bestellers!
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle type auto's met
onderbouwen en aansluiten,

’ 150,-. Tel. 045-229667.
WOLFRACE velgen voor
BMW, Opel, Ford. 4-gaats,
’300,-. Tel. 045-319328.

SUZUKI crossmotor RM 250
techn. 100%, ’950,-. Tel.
04493-1527.
Te k. zeer mooie HONDA'
XL 500 R, pro-link, vr.pr.
’3.000,-. 045-315238.

DAMES- herenfiets, cross-
fiets en meisjesfiets. Tel.
045-257371.
Gevr. of ruilen div. BROMF.
v.d. 60er jaren. Na 18.00 uur
045-317395. .
Te koop gebr. FIETSEN als
nieuw. Anjerstraat 8, Schin-
veld. Tel. 045-256719.
T.k. weg. rijbew. HONDA
MTS, 3 jr. oud, pr.n.o.t.k. M.
Schmit, Past. Brounstr. 12,
Schinveld. Tel. 045-254266.

Ford Scorpio 2.9 I GL aut.
'88; Ford Siërra 2.0 5-bak
Sedan '87; Kadett 1200 '86;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87
nieuw model; Opel Ascona
1600 5-drs. '82; VW Golf CL
1300 '86; Ford Siërra 2.0 GL
5-drs. stationcar '86; Opel
Kadett 3-drs. '87 automatic;
Opel Kadett Sedan '87; Opel
Kadett 1200 Stationcar '82;
Opel Kadett 1200 S Station-
car 5-drs. '85; 2x Opel Cor-
sa 1200 SGL'B7;Opel Ka-
dett 1300 '82 ’5.500,-;
Honda Civic aut. '83; Opel
Kadett 1600 '85; Mitsubishi
Celeste '79 ’ 1.500,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Te k. Ford ESCORT, bwj.
'86, km.st. 23.000, pr.n.o.t.k.
Tel. 043-614341.
Tek. Mitsubishi TREDIA, i.z.
g.st., Iste eigen. APK-gek.,
bwj. '84, automaat, LPG.,
Anjelierstr. 84, Heerfen.
Tel. 045-218584.
Te k. Opel KADETT, sta-
tioncar, bwj.'B2, Te bevr.
045-321502.
Tek. PEUGEOT 104, i.g.st.,
bwj. '79, pr. ’ 1.000,-.
Emmastr. 62, Schinveld.
Tek. RENAULT 5 TL, m. '82
APK 3-91, ’1.950,-. Lam-
pisteriestr. 2, Hoensbroek.
Te k. SUZUKI bus bwj. '81,
APK, grijs kenteken, vr.pr.
’1.500,-. Beukstr. 4, Pas-
sart Heerlen. 045-229677.
Tek. TALBOT Horizon GLS,
bwj. '80, APK 4-'9l, vr.pr.
’BOO,-. 04454-4147.
Te k. TOYOTA Corolla lift-
back DX, '81, 84.000, Iste
lak, ’ 3.900,-. 045-721660.
Tek. VOLVO 340 GL Sedan
1700cc met veel extra's, bwj
'87. Tel. 045-225247.
Te k. VOLVO 440 GL, inj.,
bwj. mei '89, km.st. 14.000,
kl.wit, Tel. 04490-46528.
Te koop uit faillisement alle
auto's moeten weg: CI-
TROEN BK 16 TRS '83
’5.250,-; Citroen Visa '82

’ 1.950,-; Daihatsu Chara-
de Diesel Van '85 ’ 5.250,-;
Subaru minibus highroof,
geel kent. '85 ’ 5.250,-; Fiat
127 Diesel Van '83 ’ 2.250,-
Opel REkord 2 lit. E '81

’ 2.750,-; Mitsubishi Colt
'83 ’ 4.750,-; Toyota Camry
1800 Liftback '83 ’4.750,-;
Opel Commodore 25 S '79
’1.950,-; Ford Escort 1100
L '83 ’5.250,-. Alle auto's
prima staat, APK-gekeurd.
Kissel 46A, Heerlen. Tel.
045-723142. __

Sloopauto's
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
O Körfer. Tel. 045-229045.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480..
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop BESTELBUS To-
yota Hi-Ace diesel, sept. '85
i.z.g.st., tel. 04490-52988.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966............ . ..... ..-;■,... ii-77 :—.. .. :. .. . — J

Auto onderdelen en accessoires !11 ;: ;ht:::i .::;:: c
1 .

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge i
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.

Motoren en scooters
Te k. TT 600 Off the Road,
bwj. '88, met kenteken, vr.pr

’ 6.500,-. 045-229700.
Te k. KAWAZAKI Trike
250cc, 8 mnd. oud. Tel.
045-217036

(Brom)fietsen

Te k. SUZUKI TSX, bwj.
eind '87, vr.pr. ’1.500,-.
Lichtenbergstr. 10, Hoens-
broek. Tel. 045-221445
(tussen 10 en 16 uur).
Te koop YAMAHA DT 50,
bwj. '85, i.z.g.st., wit/rood,
pr. ’ 1.400,-. 045-256123.
Te k. Vespa CIAO met ster-
wielen, ’700,-. Mgr. Lem-
mensstr. 36, Nieuwenhagen
Te k. Puch MAXI bwj. '81,
zwart-wit. Tel. 045-417471.

NIEUW excl. voor Heerlen De nieuwe kleuren van de
en Hoensbroek Panasonic VESPA Ciao zijn binnen, in
race- en mountainbikefiet- de wit, zwart en groen v.a.
sen, financ. mog. va. ’4O,- ’1.345,-. Fin. mog. v.a.
per maand bij Rens Janssen ’ 40,- p.mnd. Uit voorraad
Ganzeweide 54-56, Heerlen leverbaar. Rens Janssen,
Tel. 045-211486. Ganzeweide 54, Heerlen.
Te k. YAMAHA DT, bwj. '86, Tel. 045-211486.
pr. ’BOO,-. Dir. Geurtsstr., Wat VERKOPEN? Adver-
-50, Kerkrade. teer via: 045-719966.

Watersport/Surfen
Te koop supesnelle
SPEEDBOOT 80 PK bb-
motor, 1 jr. oud, 4-pers.,

’ 7.500,-. Hommert 24,'
Vaesrade (kruisp. Schinnen)

Te koop gevr. SURFPLANK
met toebehoren, 2 zwem-
vesten en 2 kinderzwem-
vesten. Tel. 045-224528.
FANATIG Postdagen. Gratis
surfplanken testen. Lokatie
Hatenboer, Roermond.
Vanaf 9.00 's morgens. Vrij-
dag 25 en zaterdag 16 mei.
Van Nierop Sport, Dr. Phi-
lipslaan 25, 6042 CT Roer-
mond. Tel. 04750-16852.

Pol. SPEEDBOOT 4-pers.
40 pk Johnson en trailer, vr.
pr. ’ 3.250,-. 045-325681.

Vakantie
Noord Italië COMOMEER
campingplaatsen, zomer-
huisjes en caravans nog vrij
van 30.6 t/m 14.7. pr^ 250,-
-p.w. 09-3934484035.
Te huur 4-5-pers. CARA-
VAN in Nieuwvliet Zeeland,
op mini-camping. 045-
-226885.
Vakantie in TIROL, Aurach,
gunstige prijzen. Inl. en
prospectus. 04492-1762.

Caravans/Kamperen

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

Heerlen, 045-722566. Luxe
comfortabele 2 pers.
campers, in 3 uitv.

Inruil en financ. mog.
CARAVANSTALLING;
Gronsveld 04408-1251.
Let op Caravanshop SSK
stabilisator van ’ 470,- voor
’385,-. Lichtgewicht Cara-
velair en Sprite caravans
pim. 40 gebruikte caravans.
BARTELS caravaning Hom-
merterweg 256 Amstenrade/
Hoensbroek,. 04492-1870.
donderdag koopavond.
Te k. div. CARAVANS v.a.
’900,-. Mauritspark 4, Ge-
leen, tel. 04490-54302
Te k. TOURCARAVAN, IT,
4.40m, 4-pers. met voortent,
ijsk., kachel, bwj. '80,
’3.500,-. 045-315464.
Te koop 3 TOURCARA-
VANS o.a. Hobby 460 De
Luxe bwj. '88 als nieuw
’13.500,-; Adria 420 als
nieuw bwj. '84 ’ 6.750,-;
Knaus Wolf 475 ’7.000,-.
Alle met voort. 045-323178.
ALPENKREUZER GT Ex-
port bwj. '87 vouwwagen z.
g.a.nw. mcl. kantelbeugels,
bagageframe, zonneluifel,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-751287.
STACARAVAN geh. nw. ge-
renov., binnen en buiten,
pvc-schroten 7 m. lang, 3 m.
br. Gaskachel, electr. 220 V,
vr.pr. ’7.500,-. Inl. 045-
-452313 b.g.g. 456784.
Voor alle soorten tenten,
luchtbedden, stoelen, harin-
gen, tafels, gaslampen,
kooktoestellen, gasflessen,
enz. enz. Permanente aan-
biedingen. Natuurlijk: Ten-
tenhuis Hans STASSAR,
Heisterberg 78, Hoensbroek
Tel. 045-224200
ANDRÉ JAMET vouwwa-
gens, nu nog beperkt lever-
baar. Dealer voor geheel
Limburg. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek. 045-224200.
Te k. i.z.g.st. caravan merk
ROLLER, Nieuwstr. 140,
Kerkrade.
Te k. KAMPEERAUTO Hy-
mermobiel, integraal, bwj.
'81, pr.n.o.t.k. Bouwbergstr.
51, Schinveld.
T.k. VOUWCARAVAN merk
Roadmaster, met remmen,
met gr. voortent en luifel, i.z.
g.st., pr. ’950,-. Tel. 045-
-460289.
Te k. RENAULT Estafette
800, bwj. '78, 1-pers. cam-
perbusje, pr. ’ 1.500,-. Tel.
045-456422.

In en on
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 perm2. Jawell 045-256423.
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.
Te koop alle maten TUIN-
HUISJES, kippe- en honde-
hokken, ook alle soorten lui-
fels. Tel. 045-321252. Eu-
ropaw. Z. 410, grens
Eygelshoven/Waubach.
1e soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.

Huwelijk/Kennismaking
Café-Dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd 150, Hoens-
broek. Heden gezellig dan-
sen muziek voor elk wat wils
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Spont. LESBISCHE, 23 jr.
zoekt lieve lesb. of bi (18 tot
30 jr.) voor een ser. rel. Br.
met foto en p.zegel o.e.r.
onder nr. B-4677, LD, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

CURACAO-RIJSCHOOL.
Haal nu uw rijbewijs in 1
zonnige wk. op trop. Ned.-
Ant. St. Eustati. Info reserv.
020-275905 faxo2o-104675
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966. .

Bel de Vakman

Te k. VW LT CAMPER, bwj.
'83, in '90 opgeb. en RDW
gekeurd, 6 slp.pl., 9 pers.,
badk., 2 accu's enz. Vakan-
tie klaar. Pr. mcl. B.v.b.
’26.500,-. Inr. carav. mog.
Tel. 045-253557, Berkenstr.
10, Brunssum.

Caravan KING SPRINTER
5-pers. met wasruimte, ijsk.,
gasst., compl. aanrecht, en
veel bergruimte. Vr.pr.
’3.500,-. Da Costastr. 2,
Molenberg-Heerlen, na
18.00 uur.
BERGLAND caravan 4-pers
met voortent, verwarming.
’2.250,-. Tel. 045-218925.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te koop gevr. PAPEGAAI-
EN, kakatoe's en ara's. Tel.
04490-75359.
Te k. Terveurnse HERDER-
PUPS. Tel. 04408-2282.
BOEMERHONDJES.Yorks
en Fox-terriërs, Tekkels.
04459-1237, Walem 11a.
Leuke langh. TECKEL pup-
pies te koop. Cobbenhagen,
Grasbroekerwg 42 Heerlen.
Is uw VIJVERWATER troe-
bel of groen, dan kan dit op
een natuurlijke en goedkope
manier blijvend gereinigd
worden zonder chem., plan-
ten of filters. Hyacinthenlaan
84, Geleen.
Te k. Volbloed arabier VOS,
3 jr., ruin, 1.53 m., pr.

’ 4.000,-. Tel. 045-415154.
SCHARRELKIPPEN te
koop. Moonen, Einighauser-
weg 4A, Guttecoven.
04490-24401.
T.k. Shetland PONY, lief v.
kinderen, mettoebeh.. Vr.pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-229677.
Gestroomde BOUVIER-
PUPS, 8 wk. oud. Tel.
04498-57298.
Te k. YORKSHIRE terrier-
tjes, Kennel Oost Heim. Tel.
04404-1527.
Te koop Mechelse HERDER
reu, 9 mnd. oud. Heyman,
Roebroekweg 44, Heerlen.
Te koop PEKINEESJES met
stamboom, geënt en ontw.
Te bevr. Brunahildestr. 41,
Brunssum, tel. 045-250731.
Regelmatig te k. KIPPEN
leg-mestkuikens, kalkoenen
en pluimveebenodigh. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
538, Rimburg. 045-320229.
's maandags gesloten.
Kennel v.d. oude Schacht
biedt te koop aan: zeer
mooie PUPS, kr. Chow-
Chow/bl. Kees, ingeënt en
ontwormd. Tel. 045-227509.

n de tuin
VAKKUNDIG aanleg van uw
tuin, beplantingen, renovatie
bestrating. Bel Leo van
Veen 045-724733
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
Start cursus chauffeursdi-
ploma 28 april.
STUDIEBOEKEN MDS, 1e
jaars, niet gebruikt. Tel.
045-216655

l.Vy>~.| VlCl» \JTIJ I lÜS7UU. ' - - - — -- — —.. — ■■■

Rijles Mode Totaal
Zeer excl. DAMESKLEDING
second-Hand, topmerken
verkrijgbaar. Inl 045-454231
T.k. aang. zeer excl.
BRUIDSJAPON, zachtroze
zijde, mt. 38. Tel. 04490-
-24070/04490-28517.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

G.V.L. Restauratie 045-226000
Gespee. in gevelreiniging, renov., kelderafdichting, voegw.,
vochtwering, 10 jr. schrift, garantie, stralen van meubels,

autoplaatwerk, velgen, chassis, etc.

ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 ol
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
OLIEVERFSCHILDERIJEN
worden door ons vakkundig
schoongemaakt. Tel. 045-
-710799.

. Voor SIERBESTRATING,. terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend

! prijsopgave en advies. Tel.
I 045-313956.

Diepvries en KOELKAST-; REPARATIE zonder voorrij-.kosten. Bel Geleen 04490--.45230 Service binnen 24 u.
f OPRITTEN en terassen in

klinkers of sierbestrating.
I Tuinaanleg. 045-423699.
■ Voor al Uw WAND- en
i vloertegelwerk. Bel 045--. 227028.

' Voor al uw DAKWERK--ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-

Iratie van uw schoorstenen.
■ Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal. Ma. en di. gesloten.

Grote show van rotan, pitriet en teakhouten
Serre, tuin en veranda meubels

o.a. dealers van: Barlow Tyrie
Engelse tuin en park meubelen

Rohé het bekende Nederlandse merk.

Nieuw tapijt of gordijnen
Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.

Feest Feest Feest!
Winkel van Sinkel

In- en verkoop goederen geeft nu!
20% Braderiekorting.

(Antiek en Curiosa 10%)
1 week lang

Nieuwstraat 82, Hoensbroek. Tel. 045-214080.

Spoed - spoed
Opheffings-uitverkoop

2en 21/2 zits banken van ’ 1.200,- nu ’ 595,-, van

’ 2.500,- nu ’ 995,-; rundl. clubs van ’ 2.500,- nu ’ 695,-,
van ’ 3.500,- nu ’ 995,-. Verder topclass rundl.

bankstellen idem in mohair, toogkasten, wandmeubels,
eethoeken, kunstvoorwerpen o.a. beelden, spiegels,

schilderijen, alles hoge klasse, en! weggeefprijs.
Het Witte Huis

Rijksweg Centrum 86-88 Geleen, naast Hotel Stadion (let
op! Geleen kent ook Rijksweg Noord en Zuid, let dus op

centrum).

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

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

ongekend lage
prijzen

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

Hom keuken-
magazijnen

Loperweg 8 ,
Echt

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

Super
aanbieding

Aanbouwkeuken, eiken, 270
cm, ’ 3.300,-

B & A Keukens
Molenstraat 4, Limbricht.

B& A
Keukens
Molenstraat 4, Limbricht.
Zie onze aanbiedingen.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
BANKSTEL eik., dressoir
eik. ’200,-., rond hangkas-
tje, manou 2-1 zits ’75,-.
Tel. 04493-4212 na 17 uur
Te koop z.g.a.n. witte
SLAAPKAMER. Tel. 045-
-452951.
Voor alle 2e hands MEU-
BELS, slaapk., eeth.,, kas-
ten, bankst. enz. (veel keus)
Kouvenderstr. 208, Hoens-
broek.
IJSK. ’ 95,-; gasforn. ’ 95,-
-diepvr. ’ 150,-; camping
koelk. ’ 175,-, 045-725595.
Te koop eiken EETHOEK,
rond en eiken salontafel,
rond, tel. 045-753054.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Kohlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.
BRANDHOUT populieren,
afhaalprijs ’25,- per kub.
045-715477 of 740112.

Foto/Film
fë k~ KLEURENDOKA,
durst kleurenvergroter, jobo
kleurenprossor CPE 2 met
lift etc. alles nog met papie-
ren, ’ 1.250,-. 045-723962.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

TV/Video

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren-

tv-video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appa-
raten uit de Hom winkels

worden verzameld en
verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Grundig kleuren
TV met teletekst

en afstands-
bediening T5-

5-340 geen

’ 1.598,- of

’ 1.198,-maar

’ 898,-.
Maar ook: VHS video-

recorder GHV 1245 met af-
standsbediening, 14 dagen

timer geen ’ 1.098,- of

’ 798,-maar ’ 598,-. Maar
ook: Sony digitale hifiset,
dubbel cassettedeck, digi-
tale tuner met voorzkeur-

zenders, versterker, platen-
speler geen ’ 1.598,- of

’ 998,- maar’ 498,-. Maar
ook: Sony box SSC22O, 70

Watt vermogen geen

’ 140,-of’ 128,-maar

’ 78,-. Maar ook: Zanussi
inbouw diepvries ZPL 1200

F geen ’ 1.298,- maar

’ 598,-, en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Kleuren T.V.'s 8-12 kan. va.

’ 75,-. Afstandsbed. va.
’125,-. Radio/tv FRANK
BV, Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TV's,
enorme sort. Philips groot-
beeld va. ’ 125,- met gar.
TV Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer- 'len. Tel. 045-724760.

Zonnebanken Zonnehemels _.

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,--
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531-
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999- ,

Computers

Psssst !!!
Nu voor nog geen 2 tientjes p. wk. een PC met begeleiden

Soft-ware pakket in huis.
Bel voor meer informatie:
04998-92062
Óók voor particulieren -

Muziek

(Bij de Markt) . r 5Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthese
blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,

orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. en
Altijd leuke aanbiedingen en occasions. Mn

PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!__^
PIANO of vleugel? Kopen of '
huren? De grootste keuze LiteratUUT____^
bij Van Urk. Vraag offerte. ' .. ~ ' Z^ZT^Tie^
Bel. 010-4363500. Van Urk, t

Zoekt U "aa,r b-befbUWestersingel 42, R'dam.
Te k. PIANO merk Petrof, 3 Kempkensweg 18, Heerlen
pedalen, z.g.a.n., vr.pr. Tel. 045-727950.
’3.250,-. Na 19 uur tel. "~ -—nf
045-327031. jekoop geyr^

Verzamelingen Wjj beta|en de noogste 0
Schriftelijke POSTZELGEL- "or a' u" oud Ep^in
VEILING, s.v.p. kostenloze enrr^r

rbod-lijsten opvragen: Ver- * Cramer-w>. Heer
steigerungshaus A. Bod- ieiU4a 'aiaa4 --<r
denberg voert maandelijks Wij kopen GOUD, briljj» j
schriftelijke veilingen door. zilver. Wij betalen conta
A. Boddenberg, Dornkaulstr. geld! Verseveld, Saroleas "47, 5120 Kohlscheid BRD. 80A, Heerlen. 045-7146&g>
0949-2407-18451. Te koop gevr AANHAN<3;
Piccolo's in het Limburgs WAGEN tot ’250,-, °\Dagblad zijn groot in RE- knappen geen bezwaar. |e

SULTAAT! Bel: 045-719966. 045-312153.
Braderieën/Markten

enorme luikse markten
Zondag 27 mei centrum Grevenbicht en

zondag 27 mei centrum Montfort
staangeld ’ 45,- per kraam. Inl. 040-856693;

franse markt
Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni, 1e en 2e pinksterdag

in Geulhal Valkenburg
staangeld voor 4 dagen f 90,-. Inl. 040-856693 ;___^

Diversen

Super
M \\. aanbieding

kW \ Aanbouwkeuken, wit-esse 11

270 cm, ’ 1.900,--

IW^ / B& A Keukens
Sj Molenstraat 4 Limbricht^-

<^L-^/ Wilt u van uw klachten f</ problemen af? Bel dan ,
J*. /^ uw HYPNOTHERAPEul'04406-16091. _^

\l"^\~. .~ GEBIT gebroken? Hoonh^Veronique Akerstr Nrd. 328, Hoens
Chin. heilmassage broek. 045-228211. Kia
en acupressuur. terwijl u wacht. _-r-

Beh. volgens afspraak Te k. 4-zits oud rosé m<£'Tel. 09-3211.361551. BANKSTEL met 2 fautöU"'*
Nieuw ! - Nieuw! - Nieuw! n°ten ithal. eeth. r. tafel .^g.

Nu ook op zaterdag st. Vr.pr. ’ 1.000,-. u
Totale 225273, Treebeek.

nntcnanninn. Te k. voor de liefhebber 'ontspanning- maha voor en eind ve*
massage sterker, ce en M4..-L

Door jonge masseuses. \^kU\lll'' "' \,
045-353489. wa-^iM^ui.

T.k. AARDAPPELEN Ke n
tDe massage van VERONI- bintjes, 1e kwal. v.a. 40 c*

QUE blijft uniek. Tel. 045- per kg. Veendrick, mga's
228481. kasteel Amstenrade. _^-^

06-lijnen

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01

06-gaycafe limburg
06-320.327.55 ]

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen de r>'
ver weg kunnen wonen. 50 et. p/m ___^--^

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbelsex 06-320.325.51

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sex'o'foon 06-320.320.01

Porno-model 06-320.321.17
Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

50 et p/m ____---
Gay-two-Gay

06 voor twee
Direkt apart. Druk of draai een nul

voor een andere partner.

06-320.327.32
ca. 50 et.p.min. —-—"

Voor Piccolo's zie verder pagina 24
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rJVENTER - Go Ahead Eagles is er ondanks de 'hulp' van
blheidsrechter John Blankenstein niet in geslaagd zich te
fatsen voor de finale van de' nacompetitie. Blankenstein
"jürde in het laatste nacompetitieduel achtereenvolgens Cor-psen en Smit van NAC metrood naar de kant, maar zelfs te-

kjll negen man wist de Deventer ploeg het benodigde punt
'et veilig te stellen. Het verschil voor rust, toen Van Gils cri
Mt NAC naar een positieve marge van twee doelpunten had-
etl geleid, bleek uiteindelijk net te groot: 2-3.

EINDHOVEN/HEERLEN - Nog vier thuis-
wedstrijden heeft het Nederlands volleybal-
team voor de boeg in de voorronde van dè
World VolleybalLeague. Vandaag (America-
«al Apeldoorn, 19.30 uur) en zondag (Maas-
poort Den Bosch, 15.00 uur)wacht de dubbel
tegen Japan. Een week later de afsluiting te-
gen China in Franeker (vrijdag) en Den Haag
(zondag). Een serie waar de intussen gelou-
terde Brokkingbrigade ontspannen naar toe-
leeft.

Oranje. Ruim twee weken toerde Nederland
door het Verre Oosten om in een paar uurtjes
speeltijd achtereenvolgens China en Japan
met opvallend gemak en maximale cijfers
aan de kant te zetten. rond aankomsttijd (04.10 uur Neder-

landse tijd) nog op één oor.Vooral in Osaka maakten de Nederlandse
hoogvliegers indruk, met name tijdens de'
spectaculaire, tweede ontmoeting met de zo-
nen van de Rijzende Zon. Japan verdedigde
subliem in de laatste set en rook bij 13-9 zelf
aan setwinst. Rob Grabert: „Op dat moment

Een duidelijke indicatie dat de Nederlandse
ploeg in de zes maanden na het wisselvallige
EK toernooi in Zweden, is uitgegroeid toteen sterke, zelfverzekerde eenheid. Een
plaats in de finalepoulevan deWorld Volley-
bal League is al zeker. Indien dit weekeindeJapan opnieuw gedwongen wordt, reist Ne-
derland in juliaf naar de eindstrijd in Osaka
als trotse poulewinnaar. „Ik hoop eerlijk ge-
zegd op spannende duels. Dan speel jelekker
en kunnen we onze energie kwijt," stelt Rob
Grabert, die na eenkorte inzinkingin de laat-
ste thuisontmoeting tegen de Sovjet Unie,
zijn vorm weer te pakken heeft.

>Jk ben blij dat het reizen er voorlopig opzit.
Sedert begin april zijn we maar een paar da-
Sen thuis geweest," zegt Rob Grabert, deLimburgse aanvaller in het keurkorps van

RKTSV viert
jubileum

NEW VORK - Op 68-jarige leef-
tijd is overleden Rocky Grazia-
no, een van de spectaculairste
boksers aller tijden. De oud-we-
reldkampioen boksen in het
middengewicht had al langer last
van hart en longen. Op 16 juli
1947 veroverde Graziano op 25-
-jarige leeftijd in Chicago de we-
reldtitel in het tweede van drie
legendarische gevechten tegen
Tony Zale. Bijna een jaar later
raakte hij zijn kroon weer aan de-
zelfde Zale kwijt. De hardheid
van die gevechten en zijn levens-
verhaal maakten Graziano, die
uit de armoedigste sloppen van
Manhatten kwam, onmetelijk
populair. Graziano besloot zijn
loopbaan met zevenenzestig
overwinningen, tien nederlagen
en zes onbesliste partijen.

SOUTHAMPTON - Vrijwel onop-
gemerkt gleed Dirk Nauta met zijn
jacht Equity & Law gistermorgen
vroeg de haven van Southampton
binnen. De enige Nederlandse deel-
nemer aan de Whitbread-zeilrace
rond de wereld kreeg na afloop van
de zesde en laatste etappe beslist
geen 'helden-ontvangst', hoewel de
eindzege in de non-maxi divisie
daartoe voldoende aanleiding gaf.

Nauta en zijn tienkoppige beman-
ning werden slechts verwelkomd
door een handvol familieleden,
twee wakkere werknemers van de
hoofdsponsor en enkele bejaarde
mannen, die de Nederlandseequipe
namens het wedstrijdcomité felici-
teerden met de behouden aankomst
na de ruim 36.000 zeemijlen in ne-
gen maanden.

Heerenveen profiteert
van misstap GA Eagles

Verrassende wending in nacompetitie

De tientallen supporters van Nauta
in Southampton misten de boot, als-
mede een delegatie van Equity &
Law en depers. De Nederlandse be-
langstellenden verkeerden in de
veronderstelling, dat het jacht pas
in de loop van de ochtend in de ha-
ven zou arriveren en lagen derhalve

Pijnlijk
De verbaasde Nauta liet die ietwat
pijnlijke situatie niet op zich zitten.
Getergd stapte de Friese schipper
de kade op. Op hoge poten liep hij
naar het bootje in de haven, waarop
het ontvangstcomité van de hoofd-
sponsor verbleef. Met een vriende-
lijk 'goedemorgen' verstoorde Nau-
ta de diepe nachtrust van de geno-
digden, bij wie het schaamrood snel
naar de kaken steeg.
„Zewisten niet wat ze zagen, toen ze
mijn gezicht in de schemering ont-
waarden", grinnikte Nauta, die het
foutje in de regie later sportief op-
nam. „Ik heb in tijden niet zo hard
gelachen." Zondagmiddag kan de
zeilploeg van Nauta, die in Sou-
thampton als tiende van de 23 deel-
nemers aankwam, in ieder geval re-
kenen op een grootse ontvangst.
Vele duizenden toeschouwers wor-
den in Scheveningen verwacht om
de terugkeer van het jachtin Neder-
lands vaarwater mee te vieren.

Walram periodekampioen
Kans op promotie afhankelijk van uitspraak tuchtcommissie

Geluk
deverrassende wending in de

j^tearshorst van Deventer is eens
hom r Sebleken dat in de extra|j "totiestrijd andere wetten gel-
ü6 ' Geluk en vorm van de dag ble-
tieti ,?en groot stempel op het com-
V Verloc,p te drukken. Heeren-
e n knoest ondanks een technisch-
tfü ,e«ioverwicht in de eerste twee
ije 's berusten in verlies, waardoor
&lo ComPetitie voor de Friezen af-
ts .Pen leek. Door hun onverwach-
i £?tel en de stunt in Deventer

Fr»tz Korbach zijn naam als

succestrainer via de achterdeur als-
nog gezuiverd zien. Net als vorig
jaar is de kans aanwezig, dat voor
het eerst in de geschiedenis een
Friese club doordringt tot de eredi-
visie.

Dat Go Ahead Eagles na een 2-0 ach-
terstand toch in de finalewedstrijd
bleef geloven, was mede te danken
aan Blankenstein. Ton Cornelissen
solliciteerde even na het doelpunt
van Smit te nadrukkelijk naar zijn
tweede gele kaart. Blankenstein
twijfelde geen moment: rood. In de
tweede helft konden de Deventena-
ren daardoor onafgebroken het doel
van Karelse zoeken, zeker nadat
Smit halverwege de tweede helft
eveneens het veld diende te verla-. ten. Linford was na ruim tiert minu-
ten de eer§te die profiteerde, inval-
ler Marbus herhaalde dat vlak voor
tijd. Go Ahead had alleen de pech
dat Van der Gijp NAC een minuut
daarvoor op 1-3 had gebracht. " Na de derde treffer van

NAC realiseren de spelers van
Go Ahead Eagles zich dat de
eredivisiedroom voorbij is.

j ' emdstand die voor beide ploe-
(L, zware consequenties had. Alle
Hm U^ SroeP A eindigden op vier
echt SC Heerenveen mag zich
f6r

ter op basis van betere doelcij-
tr6r j-.nkoste van Emmen voor de
v 6?lvisie proberen te klasseren. De
L "ezer krijgt nog een herkansing
iWWee wedstrijden tegen de num-r zestien van de eredivisie, NEC.

8etall<, dse Midweeklotto 20A, winnendeSta) .<
I' 3-4-13-25-26; reservegetal: 33.

<?94 ' deelnemers: 457.489, prijzengeld:
«5 o ?5'95- Cijferspel 20A,winnend: 32 1
6el(j.' Aantal deelnemers: 227.982, prijzen-
«Uits ' 136.789,60. Extra cijfer: 7510. West--
S' ti- i ttwochslotto van woensdag 23-
-"*1: 33 £klng A: 7-17-18-25-30-47, reservege-
«etai. .«ekking B: 1-3-20-29-30-44,reserve-

-7 "«. Spiel77: 2394877.

Jos Nijsten weer
vast in het zadel

Met een veredeld tweede team
werkte Emmen de laatste groeps-
wedstrijd af. Vriendschappelijk liet
de Drentse formatie, diezich alvoor
de finale had geplaatst, de punten
aan Wageningen. Ondanks het
zwakke weerwerk van de Emmena-
ren kwam Wageningen pas na de
hervatting tot scoren: 4-0.

GA Eagles - NAC 2-3- 14. Van Gils 0-1, 44.
Smit 0-2 (strafschop), 57. Linford 1-2 88'
Van der Gijp 1-3, 89. Marbus 2-3.

Eindstand groep A:
Heerenveen 4 2 0 2 4 7-6
GA Eagles 4 2 0 2 4 7-7
NAC 4 2 0 2 4 6-7
Wageningen - Emmen 4-0 - 48. Van de
Brink 1-0, 59. Van de Brink 2-0, 75. Ooster-
huis 3-0, 79. Schrijner 4-0.

Eindstand groep B:
Emmen 4 3 0 16 7-5
Wageningen 4 12 14 5-3
Heracles 4 0 2 2 2 2-6
Heerenveen en Emmen spelen de finale-
wedstrijden op 27 en 30 mei.

schops-affaire dook dan ook weer
onmiddellijk na afloop van het pe-
riodetreffen op. Bisschops zou als
ongerechtigde speler voor Walram
zijn uitgekomen.

HULSBERG - Walram heeft na een
bloedstollende wedstrijd tegen
Klimmania, die pas in de blessure-

Brikske
promoveert
BRUNSSUM - Het Brikske
heeft de laatste promotieplaats
voor de landelijke tweede divisie
voor zich opgeëist. De Bruns-
sumse zaalvoetbalhoofdklasser
won het beslissingsduel tegen
RFC Timoil uit Roermond met
7-3. De zeven teams, die nu naar
de tweede divisie promoveren,
zijn: Meyers, H. Anders, Cosmos
en Het Brikske uit de hoofdklas-
se zuid, en Fermonia Boys, Haöf-
ke en Perey Verzekeringen uit de
hoofdklasse noord. Het twaalftal
voor deze klasse wordt gecom-
pleteerd door de Haantjes, Kley-
kers, Bastings, Bekkers Tectyl
en Heel. Voor Brikske scoorden
Stoelers en Bachuis (beiden 2x),
Stefan, Fred en Peter Winkens;
voor RFC Timoil Driessen, Nu-
nemete en Lammen.

(ADVERTENTIE)

AUTOTELEFOON
BINNEN EEN DAE

" car-hifi " semafoons
" auto-alarm " taximeters

Autoservice
fa» HALECO B.V.
\2m( DaeWerweg 27, NuthMMf tel. 045-242192 (t.o. Makro)

SINT TRUIDEN - Walter
Meeuws is komend seizoen trai-
ner van de Belgische eerste klas-
ser Sint Truiden. De voormalige
international en oud-speler van
Ajax werd bijna drie maanden
geleden ontslagen als bonds-
coachvan de Belgische nationale
ploeg, die meedoet aan de we-
reldtitelstrijd in Italië. Het con-
tract voor een seizoen, met een
optie voor een volgend, wordt za-
terdag ondertekend. De 38-jarige
Meeuws volgt bij Sint Truiden
Guy Mangelschots op. Meeuws
was ongeveer acht maanden
bondscoach, als opvolger van
Guy Thys. Hij werd ontslagen
wegens de matigeresultaten. Bo-
vendien werd hem arrogantie en
een gebrek aan ervaring verwe-
ten. Op zijn beurt werd hij weer
opgevolgd door Thys.

KERKRADE - Voetbalclub
RKTSV uit Terwinselenviert het
zestigjarig jubileum. Vandaag is
dereceptie in het gemeenschaps-
huis van 19.30 tot 21.00 uur. Er
worden vijf jubilarissen gehul-
digd. De heren J. Bemelmans, A.
Lataster en H. Menten zijn allen
vijftig jaar lid, H. Stroy veertig
jaar en voorzitter J. Storms vijf-
entwintig jaar. Vanavond, na af-
loop van de receptie, is er feest,
evenals morgenavond. Zondag
staat in het teken van een 'vader-
zoon toernooi. Aftrap om 11.00
uur op het terrein van de club.

Meeuws trainer
Sint Truiden

WALRAM-KLIMMANIA 4-2 (0-2). 13.
Roger Verkuijl 0-1; 44. Henk van Loo
0-2; 77. Eugene Willems 1-2; 90. Ron
Zijlstra (strafschop) 2-2; 92. John van
Dorp 3-2; 98. Ronald de Meü 4-2. Toe-
schouwers: 500. Scheidsrechter: Frans-
sen. Boekingen: Ron Frissen (Walram);
Hans Keulers en Roger Verkuijl (Klim-
mania).

tijd werd beslist, de periodetitel in
de klasse 4B gegrepen. Toen ieder-
een Klimmania die eer toebedacht
had, gloeg het noodlot toe. Hans
Keulers maakte in de laatste minuut
van de reguliere speeltijd de fout de
bal met dehand te spelen. Scheids-
rechter Franssen wees onverbiddel-
ijknaar depenaltystip. Ron Zijlstra
wist de gelijkmaker te produceren:
2-2. Een verlenging leek vanzelf-
sprekend, doch John van Dorp en
Ronald deMeij dachten daar anders
over en schoten alleKlimmania illu-
sies aan diggelen: 4-2. De enige
hoop voor Klimmania is de uit-
spraak van detuchtcommissie in de
zaak Bisschops.

Uitspraak
Verliezend Klimmania-trainer Jo
Quaedvlieg: „Wij spelen toch het
vervolgstuk tegen SVME. De
KNVB kan zijn eigen reglementen
niet aan de laars lappen". Walram-
collega Jac Bosma: „Wij hebben alle
vertrouwen op een voor ons gunsti-
ge uitspraak van de tuchtcommis-
sie. Wij richten ons vizier nu volle-
dig op het aanstaande promotieduel
tegen SVME. Wij zitten in het juiste
wedstrijdritme, dat zou wel eens
een voordeel kunnen betekenen."

De strijd om de nogresterende pro-
motieplaats naar de derde klasse
KNVB tussen Walram (eventueel
Klimmania, afhamkelijk van de uit-
spraak van de tuchtcommissie) en
SVME wordt hoogstwaarschijnlijk
komende dinsdag 29 mei om 19.00
uur op het terrein van Bunde afge-
werkt.

Zondebok Hans Keulers was voor
niemand aanspreekbaar na de
match. Met de blik op oneindig
beende hij stuurs richting kleedka-
mer. De Walram-equipe jubelde
eendrachtig: „Here we go", met de
wedstrijd tegen SVME, de periode-
kampioen van 4A, in het achter-
hoofd. Een strijdwaarbij een plek in
de derde klasse de inzet vormt, al
blijft ook het degradatiespook de
roodwitten uit Valkenburg achter-
volgen. De veel besproken Ivo Bis-

Frans profaanbod voor hockeyer Mare Delissen

bee, 3. Herlings; NK stand: 1. Van der Ven
229, 2. Combee 225, 3. Hulsen 184.
ATLETIEK

Van onze medewerker
EDDY BUDE

SITTARD/DEN HAAG - De Parijse
hockeyclub Racing Club de France
wil Sittardenaar Mare Delissen inlij-
ven. De 25-jarige aanvoerder van
het Nederlands team en speler bij
hoofdklasser HGC (Den Haag)
spreekt van een uiterst lucratief
profcontract, maar heeft nog enige
tijd bedenktijd gevraagd. Als Mare
Delissen tekent, wordt hij de eerste
Nederlandse hockeyer die in het

buitenland als professional gaat
spelen.
„De buitenlandse belangstelling
heeft me volledig verrast., Vooral
omdat er over geld gesproken is.
Dat fenomeen is nieuw voor de Ne-
derlandse hockeywereld", meent
Delissen, die bezoek kreeg van twee
vertegenwoordigers van Racing
Club.

Delissen aarzelt nog. Het niveau in
de Franse competitie ligt een stuk

lager dan in Nederland. Verder
maakt zijn club HGC zondag een
grote kans om voor de eerste keer
landskampioen te worden. „Dat be-
tekent dat we volgend seizoenin het
Europacuptoernooi uitkomen. Dat
is altijd een grote wens van me ge-
weest". HGC staat in de hoofdklasse
gelijk met Kampong, maar wegens

■een beter doelsaldo nebben de Ha-
genaren waarschijnlijk aan winst te-
gen Oranje Zwart genoeg om kam-
pioen te worden.

Ütji^behalen van de NKB-indoor-
veelvuldig Limburgs en

fUgbl mpioen Nijsten door een
&aU2eessure een gedwongen rust-
t>oor Van drie maanden inlassen.
un de erwinningen in Landgraaf

'cht asllua-dressuurcup in Lim-
r^ev 1S weer helemaal in de
?'Jn 2ior deZwaar 2 titel waarop hij
L°g w t6n heeft gezet' Was NiJsten
Let> r)" ,Voorzichtig in zijn uitspra-tar pUldelijker verwoordde het de
'Ury 7L??nen als voorzitter van de>net ystens prestatie: „Hü stak
C°^cn>?P en schouders boven zijn
&raktktnten uit' Zijn proef was

f?" foutloos met bijzonder
bijgewerkte technische onder-

an onze medewerker
bete°ftlCHT- „Het ging inderdaad

u 1 vanmorgen. Dat het ver-
let <ter zo groot zou zijn had ik
sten erwacht". De 35-jarige Jos Nij-

Wlnnaar van de eerste kwalifi-
dresWedstrijd voor de Nashua-UUrcup in het sPortPark van

dricllt is weer helemaal terug
suUr

e toP van de Limburgse dres-

Eros; 3. Joyce Viehoff met Wyo. ring 3a
Licht 1: 1. Sandra Huynen met Gangster; 2.Antoinet Nelissen met Bobby; 3. Betty
Aben met Dumon. ring 4a Midden 2: 1.
Chantalle Nelissen met Condor; 2. Patricia»
Kooystra met Vianty; 3. Jo Jorissen met Bo-
landa. ring 5a Nashua Dressuurcup: 1. Jos
Nijsten met Assoway; 2. Pascal Werdens
met Zanyo; 3. Harrie Nelissen met JR
Ewing. springen Midden: 1. Michael Ko-
rompis met She is a Lady; 2. Peter Gradus-
sen met Cap Despoir; 3. Henri Meyers met
Fortuna Jacques; Zwaar 1 1. Luc Steeghs
met Bokilly; 2. Ciel Bohnen met Koquette;
3. Patrick Kleuters met Black Roy. Zwaar
2: 1. Jan Bogers met Wodan; 2. Richard Pex
met Upshot; 3. Jan Bogers met Acrobaat.
Beginners: 1. Michael Korompis met Cen-
turion; 2. Petra Forschellen met Webster; 3.
Patrick Kleuters met Zilvold. Licht, groep
A: 1. Nico Nelissen met Cathy Z.; 2. Will
Strous met Daisy; 3.-M. Maessen met Calan-
do. groep 2: 1. Maud Schouwenberg met
Big Mac; 2. Nico Nelissen met Ramanov.

GUBBIO - Romario, de spits van PSV en het nationale
elftal van Brazilië, vierde zijn rentree na een langdurige
blessure. Tijdens het trainingskamp van de Brazilianen
scoorde hij drie keer tegen AC Gubbio, een club uit de
derde divisievan Italië. Brazilië won met 14-1. Romario
brak op 4 maart zijn rechter kuitbeen in het duel met FC
Den Haag. Sinds drie weken is hij weer in training.
Bondscoach Lazoroni liet deze week weten, dat hij op
28 mei een definitieve beslissingneemt over de selectie
van Romario. Die lijkt nu in het voordeel van Neder-
lands topscorer uit te vallen.

Romario scoort weer " Diego Maradona plaatst
een briefje met 'een boodschap
'aan God' in de Klaagmuur in
Jeruzalem. Vier jaar geleden
deed hij dat ook. Toen had zijn
smeekbede succes: Argentinië
werd wereldkampioen.
vraag van de spelers en aanbod van
de bond bedraagtvier ton. TENNIS

Düsseldorf, wereldbeker teams, mannen:
BRD-Verenigde Staten 1-2. Becker-Gilbert
6-1 6-1, Steeb-Courier 3-6 6-1 3-6,Becker/Je-
len-Courier/Flach 2-6 2-6. Spanje-Sovjet-
unie 2-1. Stand: 1. Verenigde Staten 2-4 (8-
-5), 2. BRD 2-2(9-5), 3. Spanje 2-2 (7-7), 4. Sov-
jetunie 2-0 (1-5). Parijs, kwalificatie Roland
Garros: Lodder-Theine 4-6 7-5 6-2, Haldin-
Kernpers 6-05-7 6-2, Huet-Vekemans 6-1 6-2,
Boetsch-Wibier 6-3 6-3. Ede, demonstratie-
toernooi mannen, tweede ronde: Krick-
stein-Koevermans 6-7 6-4 7-5, Berger-Sznaj-
der 6-2 7-6, Gunnarsson-Van Rensburg 6-2
1-6 6-3, Korda-Goldie 6-3 6-2, Rostagno-
Emilio Sanchez 6-1 4-6 7-5;kwartfinales: Ja-
vier Sanchez-Gunnarsson 6-1 6-2, Haarhuis-
Berger 6-3 6-1.

VOETBAL

NK zondagamateurs, Geldrop-Elinkwijk
4-0. Stand na twee wedstrijden: Geldrop 4,
Elinkwijk 2, Treffers 0. Brussel, oefenduel
België - Militair elftal 6-1, doelpunten Bel-
gië: Ceulemans, Claesen, Grün, Scifo, Ver-
savel en Emmers. Coverciano, oefenduel
Italië - Jeugd XI Pisa 10-1, doelpunten Ita-
lië: Vialli (3), Serena (2),.Ferri (2), Carnevale
en Giannini en eigen doelpunt Pisa. Gub-

sport in cijfers

bio, AC Gubbio - Brazilië 1-14, doelpunten
Brazilië: Bebeto 4, Romario 3, Careca en
Muller 2, Branco, Alemao en Silas 1. Goes,
Zeeuws Elftal - Roemenië 2-7 (2-3), doelpun-
ten Roemenië: Gassi, Rotaniu, Lacatus,
Sandoi (3) en Dumetreau. Parijs, halve fina-
les Franse beker: Saint Etienne - Montpel-
lier 0-1, Montpellier in de finale.

MOTORSPORT

Rhenen, NK cross 125 cc, eerste manche: 1.
Tragter, Suzuki, 2. Evertsen, Kawasaki, 3.
Sweebe, Yamaha; tweede Manche: 1. Trag-
ter, 2. Sweebe, 3. Evertsen; NK stand: 1.
Tragter 212, 2. Van Drunen 198, 3. Van
Grinsven 148. 250 cc, eerste manche: 1.
Strijbos, Kawasaki, 2. Van Asten, Kawasa-
ki, 3. De Bruijn, Honda; tweede manche: 1.
Van Asten, 2. Visser, 3. Strijbos; NK Stand:
1. Strijbos 222, 2. Van Asten 178, 3. Hofstede
167. 500 cc, eerste manche: 1. Van der Ven,

KTM, 2. Combee, Honda, 3. Herlings, Hon-
da; tweede manene: 1.Van der Ven, 2. Com-

A ari°n o ,̂e ,dressuur, ring 1 Beginners: 1.
r? BuraS Jders met Daimyo; 2. Josien van
het 'Vfnr. ?et Pierrot; 3. Carmen Herings
hessen ir"13' rinS 2 Licht 1: 1. Rene>Hier ,mf Blitz; 2. Lianne Peters met
v»?83 licht » ?n- Kicken met Esperanto,
ft' 2- JuH-au l' Gemr" Claessens met Du-tten rr,

,
»V»L°nissen met Baldica; 3. JanI?" 3 Holiif Durban- r»ne * Midden 1: 1. Al-

A6ters m^e"met Catouchon; 2. Stephanie
?rgo. ri "et_Travis; 3. Ria van Home met
kni Cnö zwaar 1: 1. Claudi Peters met

5 7,Ur; 2- Wim Goltstein met Agaat.
Ulsannaar 2: l- Guillaume van Herten
h irn Li leg0; 2'Jos NÜsten met Assoway;
h fs: 1 M Cassen metBanier, ring la Begin-
i? , y Hamers metVive Drum; 2. Ilo-
t?et Bin; met Lamour; 3. Sandra Keulen

cris m„Taring 2a Beginners: 1. Marietet Draviet; 2. MarionRoebroek met

" BEEKSEBERGEN -Bij surf-

%nv « ln Beekse Bergen is
i 22 Z Willems uit Gronsveld vanVwïemers als tweede geêin-
Nio wulems was tevens de beste

Geen risico
De oefenwedstrijd Joegoslavië -Nederland zal op 3 juni in Zagreb
door slechts maximaal 28.000 toe-
schouwers bijgewoond worden.
Daarmee is het stadion van Dinamo
Zagreb voor minder dan de helft ge-
vuld. De capaciteit bedraagt 64.000
toeschouwers. De voetbalbond van
Joegoslavië weigert enig risico te
nemen na de etnische rellen van
veertien dagen geleden in het sta-
dion. Voor de competitiewedstrijd
tussen Dinamo Zagreb en Rode
SterBelgrado kwam het tot massale
vechtpartijen tussen Kroaten en
Serven. Daarbij vielen 138 gewon-
den. De Joegoslavische bond ver-
klaarde, dat voor de wedstrijd van
het Nederlands elftal in Zagreb bo-
vendien extra politie-eenheden zul-
len worden ingezet.

Bij zijn genezingsproces maakt Ro-
mario gebruik van een skateboard.
Volgens de Braziliaanse doktoren
wordt het beenvan de aanvaller eer-
der soepel als hij zich op dat stuk
speelgoed voortbeweegt. De spits
kwam na derust het veld in en had
precies zeven minuten nodig voor
zijn eerste doelpunt. Hij herhaalde
zijn kunstje nog twee keer. Lazaroni
startte de wedstrijd met het spitsen-
duo Careca/Müller. Met Romario en
Bebeto beschikt hij over superin-
vallers. Bovendien is Romario de
eerste wedstrijd, tegen Zweden, ge-
schorst. Romario, die vorige week
zijn contract bij PSV tot 1996 ver-
lengde: „Ik ben tevreden met deze
eerste test. Maar mijn probleem is

niet alleen fysiek. Ik moet mezelf
overtuigen dat ik weer honderd per-
cent fit ben."

Ruzie over premie
De lerse voetballers en de bond lig-
gen in de clinch over de hoogte van
de WK-premies. De spelers willen
drieduizend gulden per wedstrijd,
nota bene met terugwerkende
kracht tot de eindronde van de
Europese titelstrijd van 1988 in de
Bondsrepubliek. Voor de bond ligt
het maximum op vijftienhonderd
gulden. Het overleg tussen de spe-
lersraad en de bond is voorlopig op-
geschort. Het totale verschil tussen

Eindhoven, Zuidnederlandse kampioen-
schappen halve marathon: heren: 1. Van
Stuyvenberg 1.09.09; 2. Van de Boogaard,
1.09.28; 3. De Bruyn jr 1.10.32. 40-plus: I.'.
Van de Eerden 1.12.56; 2. Van Oevelen
1.13.33;3. Kox 1.13.42.45-plus: 1.Koopmans
1.13.35. 50-plus: 1. Van de Honing 1.19.12.
55-plus: 1. Verheyt 1.26.47. Dames: 1. Van
Stiphout 1.19.15. 40-plus: 1.Knapen 1.23.34.
45-plus: 1. Janssen 1.33.45.
Horst, 10km. 1.Van Nunen 32.48, 2. Deenen
32.53, 3. Van der Loo 33.40, 5. Ellis 34.05.
Vaals, Joep Delnoyeloop: heren 10 km: 1.
Bakker 32.23; 2. Bohemen 35.50; 3. Smeets
35.57; 4. Van Irssen 36.19; 5. Drenth 36.22; 6.
Veldkamp 37.18; 7. Brahem 37.36; 8. Peters
37.55; 9. Opdenoordt 38.39; 10. Bischoff
38.48. Dames: 1. Saive 47.12. 5 km heren: 1.
Van derSluys 15.29; 2. VanTol 15.52; 3. Ron
Delnoye 16.10; 4. Riek Delnoye 16.11; 5. Van
Ginsbergen 16.55. Dames: 1. De Caluwe
18.26; 2. De Nooyer 19.19; 3. Keetels 20.20.
Jongens 2.5 km: 1. Keersemaeckers 7.25.
Meisjes B: 1.Kramer 7.54. Jongens 1200me-
ter: 1. Frissen 3.56. Meisjes C: 1. Schoon-
brood 4.15.

lotto

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

Rocky Graziano
overledenVolleybalteam

’gesetteld’

ging bij ons de beuk er in. Die makkers zijn
gewend om veel te buigen. Dat wilden wegraag zo houden, dusramden we ze volledig
van het veld." Nauta finisht

zonder publiek

Slapende fans missen de boot
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Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08. Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69

35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35
Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69

Tele-sex-live laat je hand trillen...o6-320.322.07
Achter deramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69

GAY ONLY
Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21

Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen. ..06-320.323.05

Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323.04
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion deWilde belt wildvreemde mannen op en lokt ze uit
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het niet?

06-320.326.31
Dag en nacht ca. 50 cent per minuut.

Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50. 50 et p/m
!! Wipkracht 9 !!

De beste anonieme
verhalen

06-340.310.15 (50 et.p. m.)

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25
: ÜLady Bizar!!
06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex

Gekleurde Sex
.06-320.323.46...50ct p/m

Rijpe vrouw 41 jr.

* Nieuw *
Party-Une
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

__^
50 ct.p.m.

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 c/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

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

320.320.24.
Nimf Linda

Geniet van 2kanten, 50 cpm

320.320.14
Sexlijn 10

Sonja
06-320.320.10

Evelientje durft!
06-320.321.10

Met zn allen?
06-320.323.10

Mooiste meisjes
06-320.320.50

LIVE-SEX-BOX
06-320.325.30

j 50 et p/m

Gratis
real live gesprek

0,50 p.m. 06-

-320.330.62
met beeldtelefoon kunt u
onze meiden ook zien!
Van Club 06, dus goed.

ÜErotifoonü
Pas alk ik je shirt losknoop,

weet ik watje wil!
(50 ct.p.m.)

06-320.320.12
Bianca belt jou

regelrecht
géén gezeur met bandjes

maar levensecht!!
Info na elk verhaal

06-340,320,55 - 50 et p/m
Ze ziet alles in de spiegel.

Een mooi blond meisje leert
het van een ervaren man.
vooral Grieks

06-320.321.30 - 50 et p/m
Door de drukke stad haast
Ine zich naar haar vriend.

Regenjas, nylons. Zo wil hij
het. Verder niets.

06-320.330.61
50 et p/m

Het meisje met de
wondermooie

benen vergeet alles als de
man veel verder gaat dan
►.i-.. nodig is.
06-.320.326.70 ■ 50 et p/m

De Rosie-
relatielijn

Voor modern sex-contact op
06-320.324.50 - 50 et p/m
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie mei, zie
hun "naakt"-foto's.

Ze gaat over de knie. Dan
ontdekt de man hoe klein

dat stukje lingerie is... Plots
gebeurt
Alles!

06-320.326.72 - 50 et p/m
In plaats van huiswerk doen
ligt Femmy naakt te zonnen

op 't balkon. Dan belt die
man aan....

06-320.323.85
50 et p/m

SM. Ze is kl en hooghartig.
Ze moet niets hebben van

SM onzin, maar op die
zolder vindt ze haar....

leider
06-320.326.92 - 50 et p/m

Eindelijk vonden we 2
knullen diezich werkelijk

bloot geven.
Life-sex

Homo, diepgaande actie.
06-320.321.33 - 50 et p/m

Weer vonden vurige bellers
van de

Orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog

heter met elkaar te doen.
Alles op 06-320.324.40. En

dan... de Sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen
"doen" op 06-320.322.22 -50 et p/m

De Wip-ln box
heet zo omdat er heel wat

ge... wordt op 06-
-320.324.60. Leuk toch?
Trouwens de Lijfsexbox,

daar durven ze ook en....jij
mag best meedoen op

06-320.324.90 - 50 Ct p/m
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m
Het leven begint bij 40, ook

het sexleven. Op de
40 plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 et p/m
Op de

trisex-box
vinden eerlijke mensen

elkaar dieweten dat er meer
te koop is dan

mannetje-vrouwtje.
06-320.328.38 - 50 Ct p/m

De Triobox
Nee superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en

vriendinnen zoekt op
dit nummer.

06-320.327.37 - 50 et. p/m
Fijn, de box voor

volwassenen
is terug. De box met

volwassen intieme bellers
06-320.327.88 - 50 et p/m
Meisjes zoeken sexcontact
sex-contact-lijn

06-320.320.33
Lekkere meiden willen ver-
wend worden sexrelatielijn
06-320.320.44

Als haar mooie getrouwde
vriendin in geldnood is grijpt
Freya dekans. Ik help je als

jijme vannacht....
Lesbisch

06-320.330.52 - 50 et p/m
Direct Snel Sexcontact!!
live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m
Na 't feest blijft Arme met 2
mannen in dat stille huis. Er

is een
Massagetafel
Daarop gebeurd het...

06-320.330.17 - 50 et p/m
Natuurlijk helpen die 2 man-
nen hem uit zn zwemslipje
als hij kramp heeft. Kennis-

making met...
Homo

06-320.329.22 - 50 et p/m

Homokontakt
jongens zoeken jongens

06-320.325.01 - 50 et p/m
Voor 't eerst gaat 't verder

dan een handje en een
zoentje. Met een getrouwde

man ontdekt Bea
Sex.

06-320.329.23 - 50 et p/m
Een jongpaar voor

Lifesex
ontkleedt zich. Dan gaat de
deur open, een meisje in le-

ren bikini komt binnen.
06-320.329.24 - 50 et p/m

Geboeid kijkt ze toe hoe hij
haar

slipje
opspeldt bij die anderen. Zal

ze nu net als die andere
meisjes leren om te....

06-320.330.51 - 50 et p/m

Opwindende vrouwen en
hete meiden willen, sexcontact

06-320.326.33
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De Pornobox

onbeschaamd maar wel...
eerlijk.

t 06-320.320.51 - 50 et p/m

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid. Tippelbox

06-320.326.66
Trio bisex

Als Jane bij Els en Rob op
visite is gebeurd waar ze

naar verlangt en bang voor
is... Trio Grieks

06-320.326.71 - 50 et p/m

Ze is mooi en veeleisend.
Nooit krijgt ze genoeg, maar

met 2 sterke
knullen

' vergeet ze haar....man.
06-320.326.73 - 50 et p/m

De Ruilsexbox
i Snel resultaat. Geen ge-
i schrijf, geen gewacht. Veel

plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 - 50 et p/m

In Afrika leren ze Angela de
vreemdste sex in een bor-
deel met mannen die van

Grieks
houden.

06-320.326.90 - 50 et p/m

Wat Anky zich voorstelde
van sex, waar ze naar ver-
langde en nooit van haar

man kreeg, geeft een
Jongen

06-320.326.93 - 50 et p/m
Marga verzet zich nog wel,
maar als ze voelt dat die

grote sterke man
Grieks
wil, dan...

I 06-320.323.84 - 50 et p/m

* Nieuw *, Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43- 50 ct.p.m.

i Homo
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p/m
j Natasja doet het met

2 mannen
Keukensex

06-320.327.77 - 50 et p/m
Buurvrouw Chantal

voor echte
Ordinaire sex

-6-320.328.01 ■ 50 et p/m
Meisjes samen onder
De douche

06-320.328.88 - 50 et p/m. Opwindende spelletjes met
Rijpe vrouwen

06-320.329.01 - 50 et p/m
Zoek je een leukevriendin?

Belde
Flirt-box

06-320.330.01 - 50 et p/m
Dames, versier 'n af-

spraakje. Bel de

Afspreekbox. 06-320.330.77 -50 et p/m
Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel. 06-320.321.44 -50 et p/m

Sex met het
buurmeisje
en nog veel heter!

06-320.326.01 - 50 et p/m

' Lekkere meid zkt. sexcon-
tact, bel de

Tippellijn
06-320.330.88 - 50 et p/m

Homo
het is wel slikken voor die

hete jongens:
06-320.330.88 - 50 et p/m

; Een rijpe hete gekleurde
vrouw 39voor jou50 cpm 06

320*320*91

Hardsex
i 320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

Rijpe
Vrouwen
320*323*45

! Ervaren 50 ct.p.m. 06-
Bel zelf(s) gratis met Lenie
Privé en anoniem (50 cpm)- 06-320.324.96

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u

i uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wónderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Kontakten/Klubs

Club Merci ****** "Vive La France"
Kom met ons de dolle jarenvan de Charleston herleven.

25 mei doen wij het in die stijl, met boa's, jarretels en
muziek. Voor iedereen een leuke franse attentie.

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevraagd
OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???

WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR UMI
Club Nirwana. De boetiekü!

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN.
KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33 23.

GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENDS!!

Nirwana Escort Service
als jeverzekerd wilt zijn van ECHTE kwaliteit.

Tel. 045 - 46 33 23

Privéhuis Michelle
8 leuke meisjes

Nieuw! Roswita jong en supersexy

045-228481/229680.
Club Pin Up

Sexy pin-up girls, excl. serv., geop. vanaf 14.00 uur
Pr. Hendriklaan 312, Brunssum. Tel. 045-272929.

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex Paleis.

De Olifant
waar U 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-in prijs.
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24) o.a.

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze tempera-
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan onze- knusse bar. Paar uren vrij? Kom gewoon langs en proef de
sfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen, films, ook

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en slavin.
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

045-326191
Escortservice. All-in.

Te huur
p. uur, p. dag, p. week, zeer
mooi inger. appartement,

spec. voor paren ofkoppels.
Info. 045-230789.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393, meisje gevraagd.
Exotische

Massage
Diestersteenweg 8, Hasselt.

Masseuse gevraagd.
Nieuwl! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.
J. volsl. vr. ontv. thuis
045-729101
Club La Belle

Spekholzrrheide, Graverstr.
13, iedere dag geopend van

14-4 uur. 045-416143
Regina van "De Jachthut".

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.
Privé Cherry

ook soft SM
open ma. tot vr. 11-24 uur.

Tel. 045-462805.

Diana escort
045-320323
woensdag gesloten

Diana Privé
045-320343

met
Liane, Samantha en Corry

Kom eens kijken,
u bent van harte welkom.

Paradiso
Europaweg Nrd 158,

Landgraaf v.a. 14.00 uur.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Contactburo
Geleen

Bern. privé relax-adr.
van dames op nivo
Tel. 04490-48768.

Videoclub
nieuwe films aanwezig v.a.
’20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig

Nieuw bij
Yvonne

.’125,-
Heel uur all-in

Kapelweg 4, Kerkrade
045-425100 ma-zat.

11-24 uur zon. 15-24 uur.

Bar St. Tropez
Putstr. 40, Sittard

Nieuwe meisjes!! ledere dag
geopend van 21.00-5.00 uur

Buro Yvonne
Vrangendael 154, Sittard

Bij Fortunast. 04490-23203.

’ 50,- all-in
Katja, Stella, Monique

Tel. 045-423608.

Privéhuis
Donna

verhuisd van 045-227734
naar 04746-5826.

Brigitte
Privé 045-254598.

Nieuw Escort
dagelijks 24 uur

045-324481

Blondy
Nieuw af 9 uur, ook zat. en

zond. 045-721759.

L'Aventura
Met nieuwe leiding en nw.
meisjes. Heten u van harte
welkom. Tev. is er nog pi.
voor een leuk meisje.
Hoofdstr. 103, Amstenrade
(Hoensbroek). 04492-4922.

Gezellige bar
Met Greetje en haar Super-
girls. Koele drankjes, warme

liefde. Open va. 13 uur,
Hommert 24, Vaesrade.

Heer op M.L.
ontvangt vrouwen op goed
niveau tegen vergoeding.
Ook escort-service. Discr.

verz. Postbus 644, 6130 AP
Sittard.

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.
13 Kerkrade-W. v.a. 12.00

uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Pas geopend privéhuis
Byou '

ontvangt u in romantische
sfeer. Inl. 04746-5826-

Zeer discreet. PrivéparW
tevens exclusieve kamers

huur voor koppgjg^.—
Escortservice

045-422685
v.a. 12.00 uur

UL Bel of schrijf:
/jJJ Stichting het Limburgs Landschap

TaS£T Kasteel Arcen

(ivJaTga postbus 4301, 5944 zg Arcen
v® telefoon 04703-1840
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Weer toernooi
ter ere

van Jo Gerris
Sterk deelnemersveld
in Haspengouwrally

plaats. De winnaar wordt om
21.00 uur aan de finish verwacht.

Zweden moet voor tegengas zor-
gen. In Landen vertrekt hij met
een Lancia Delta HF Integrale
16V. Om 18.00 uur vanavond ver-
trekt de rally bij het Sportcom-
plex in Landen. Tegen 23.30 uur
komen de eerste deelnemers .bin-
nen voor de nachtrust. Morgen
vindt de start om 09.00 uur

HEERLEN - Rond het Belgische
J-adje Landen wordt vandaag en

de Internationale Has-
engouwrally verreden. Voor

2,eze rally, die meetelt voor heteuropees Rallykampioenschap,
Komen ruim 100 deelnemers aan
j*e start. In het sterke deelne-mersveld vallen vooral de twee

r^lgische vedetten, Grégoire de
ÏJevius in de BMW M3en Mare"uez in de Ford Sierra Cosworth
P- Outsider Lasse Gundler uit

Daarnaast start Jo Arndts met
navigator Frans Buschman in de
Opel Kadett Rallye. Start om
13.01 uur. Na drie klassements-
proeven finisht de Rallysprint te-
gen 17.30 uur.

behoort tot de activiteiten in het
kader van het 650-jarig bestaan
van de stad Rotterdam. Gerrit
Kobus gaat met zijn Porsche 911
aan de leiding in het kampioen-
schap. Tot de Limburgse deelne-
mers behoren de gebroeders
Poulissen met de Renault 5 GT
Turbo en de équipe Jenniskens-
Bens met de Peugeot 205 Rallye.

" Op het Rotterdamse industrie-
terrein „Waalhaven-Zuid" wordt
zondagmiddag de derde rally-
sprint voor het Nederlands Ral-
lysprintkampioenschap verre-
den. Het autosportevenement

'Alexander de Grote' Beljavski heeft
vorige week het grootmeestertoernooi
in München gewonnen. Met de score
van 7 uit 11 bleef de 36-jarige Rus een
punt voor Gulko, Nikolic, Joesoepov
en Paul van der Sterren(l). Van der
Sterren, die met zijn rating van 2515
op de tiende plaats (van de twaalf) van
de elo-plaatsingslijst stond, zal zeker
met grote tevredenheid op het toer-
nooi terugkijken. Beljavski voerde
vanaf de derde ronde het klassement
alleenaan en gafdeze ook niet meer af.
Zijn enige verliespartij leed hij in de
voorlaatste ronde tegen de Duitser
Hickl. De partij is een voorbeeld van
hoe jezelf te verslaan.

’Ikhadnoggenoegreservesvoordelaatstesprong’

Er wordt gespeeld in twee poules
van zes ploegen over een halve com-
petitie. De nummers een en twee
van beide poules spelen kruisfina-
les. De duels worden verspeeld in
de Jo Gerrishal aan de Koninginne-
laan, en sporthal De Donderber-
g.Aanvangstijd beide dagen: 10.00
uur in beide hallen.

ROERMOND - Morgen en zondag
wordt in Roermond het achtste Jo
Gerristoernooi gehouden. Het toer-
nooi wordt ter nagedachtenis van
Jo Gerris, handbalprofessor en suc-
cesvol trainer, georganiseerd door
de Roermondse handbalvereniging
Swift. Grote trekpleister zijn de
ploegen uit 's lands hoogste hand-
balklasse, inclusief bekerhouder
PSV en landskampioen Herschi V
en L.

Poule A: Herschi/V en L, Zeeman Vast-
goed/SEW, Van de Voort/Quintus, UVG,
EFI/OSC, Swift Arnhem. Poule B: PSV,
Aalsmeer, Fototechniek/Hellas, Noorlan-
der/Foreholte, Niloc, Holbox/Swift.

Thoolen kiest goede
moment in Obbicht " BLERICK - Vandaag en morgen

wordt in de sporthallen Egerbos te
Blerick (telkens vanaf 9.00 uur) een
internationaal handbaltoernooi ge-
houden bij gelgenheidvan het twin-
tigjarig bestaan van de club.Bij de
heren is onder meer het Oranje-
team onder leiding van Guus Can-
telberg van de partij.

En wit geeft op. Het is duidelijk dat
Hickl, die door deze overwinning net
niet laatste werd, slechts won door de
onnodige fouten van Beljavski. Maar
ja, wie overkomt dat nooit?! Glück
muss man haben.

31. Pcl,Ta4 32. Lb3,Ta4 33. TdB,gs 34.
Kf2, Kg735. Kei, LcB 36. Tld6,Phs 37.
Kd2,Pf4 38. Kc3,Le6 39. Kb2,T:b3 40.
P:b3,Tb7 41. g3. Ook 41. T:e6,P:e6 ver-
liest. 41 T:b3+ 42. Kc2,Tbs 43.
g:f4,T:cs+ 44. Kd2,e:f4 45. h4,g:h4 46.
Ke2,h3.

19. d:c6,b:c6 20. cs,d:cs 21. D:cs,De7
21. ...,Db6 dan 22. Pa4. 22. Td6,Lb7 23.
Tcdl Verhindert TadB 23. ...,Kh7 24.
f3,TecB 25. Lc4,Tc7 26. Pe2? Overziet
dezwarte tegenzet. Een goedplan was
het paard naar c5te spelenmet de ma-
noeuvre Pa4-Das-Pcs 26 a5! 27. a 3
Slaan op a5met de pion kan wegens
27. ...,PeB niet. 27 a:b4 28. a:b4,PeB
29. T6d2,D:cs 30. b:cs,Pf6. Zwart heeft'
door de witte fout op de 26ste zet, zijn
nadeel kunnen beperken. Wit over-schat nu nogzijn kansen en zal uitein-
delijk nog verliezen.

dammen
met john van den borst

Beljavski - Hickl (Oud-Indisch)
1. d4,Pf6 2. c4,d6 3. Pc3,Pbd7 4. e4,e5 5.
Pf3,Le7. Hiermee is de basisopstelling
van het Philidor-Indisch bereikt.
Zwart heeft de laatste mogelijkheid
om Koningsindisch (5. ...,g6 en Lg7) te
spelen, voorbij laten gaan. Het grote
nadeel van het Oud-Indisch is de posi-
tie van de zwarte koningsloper. In
deze partij zal zwart via een omslachti-
ge manoeuvre de zwartvelderige lo-
pers ruilen. Een plan wat veel tijd
kost. In veel andere gevallen wordt de
eveneens tijdrovende variant Le7-fB-
-g7 toegepast. In feite vereist de opstel-
ling d6-e5, dat zwart zijn koningsloper
fianchetteert (Koningsindisch) of naar
b4brengt (Nimzo-Indisch en Bogolju-
bow-Indisch(. 6. Le2. Het alternatief is
6. g 36. ...,0-0 7. 0-0,c6 8. Dc2,TeB 9.
Tdl,Dc7 10. b3,PfB 11. h3,Pg6 12.
Le3,h6. Het begin van de omslachtige
methode om enkele stukken af te rui-
len. 13. Tacl,Ph7 14. Dd2,Ph4 15.
P:h4,L:h4 16. b4! Wit zet planmatig
voort; aanval op de zwarte damevleu-
gel. 16. ... Lgs 17. d5,L:e3 18. D:e3,Pf6

Limburgs
atleten naar

Noord-Brabant

Deelnemers bij de heren: Haukar Hasnarf
(IJsland), nationale teams Nederland, Bel-
gië en Algerije, Motor Eisenach (DDR),
Gladsaxe (Denemarken), HC Malters (Zwit-
serland), Bad Schwartau (West-Duitsland)
en de organiserende vereniging. Deelne-
mers dames: Amicitia Zürich, HC Malters
en Sporno Notwill (Zwitserland), Eslov IK
(Zweden), Lynge (Denemarken), nationale
teams België en Algerije en de organiseren-
de club.

receptie

EINDHOVEN/STIPHOUT - De at-
leten van de provincie Noord-Bra-
bant zullen naar verwachting het
meeste eremetaal behalen tijdens
de tweedaagse atletiekstrijd tegen
hun Limburgse opponenten in Sti-
phout (morgen) en Eindhoven (zon-
dag). Het gaat bij het treffen om de
zuidelijke atletiektitels. Nu al laten
zowel lopers als atleten uitkomend
op de technische nummers verstek
gaan. Daardoor zijn veel onderdelen
gereduceerd tot een veredelde twee-
kamp. Aanvangstijdstip in Stiphout
en Eindhoven: 11.00 uur.

Voetbal, Montfort, zaal Housmans 20.00
uur: receptie ter gelegenheid van het kam-
pioenschap van RKSNA in de tweede klas-
se N van de afdeling Limburg KNVB.

Beugelen, Neer, Café Timmermans van
19.30 t/m 21.00 uur: receptie Ons Onder Ons
tgv van de behaalde bondsbeker en kam-
pioenschap derde klasse Zuid en titel Piet
van Roij in de 2deklasse.

Met een nog net op tijd bijgesteld pro-
gramma, werd StefKeetman kortgele-
den kampioen van Nederland compu-
terdammen. Zijn verbeterde versie
van „Truus" was onbetwist de sterkste
van de zestien deelnemende compu-
ters. Zelfs de vorige kampioen, „DIOS
'89", het bekende programma van
Chris Jurriëns, werd op grote achter-
stand gezet. Het kampioenschap, acht
rondes Zwitsers, werd snel afgewerkt,
in twee dagen. De machines kunnen
het ook nog wel vlugger, maar het zijn
de programmeurs voor wie het na een
aantal partijen altijd wat schemerig
wordt. Truus rekent snel en diep, vol-
gens Keetman in meerdere vananten
tot acht zetten. Dat is om bang van te
worden, en dat wordt men dan ook:
Truus is de toegangtot de gewone lan-
delijke competitie ontzegd en ook in
toernooien weigeren mensen vaak te-
gen het apparaat te spelen. Reden
waarom organisaties de computer
vaak liever niet mee laten doen. Jam-
mer eigenlijk, want de computers
moeten wat mij betreft wel degelijk
als een verrijking van het spel gezien
worden.

I Van onze medewerker BAIR VERHEESEN
«BICHT - Het eerste lustrumcriterium voor amateurs, giste-

o& iLn °bbicht verreden, leverde Berrie Thoolen de bloemen
ff' ttij was sneller dan medevluchter Ben Wijshoff uit Holturn.
iS

et betekende voor 'de beer uit Slek-Echt' de eerste zege in dit
,f, l2oen. „Ik hoop dat er nu meer volgen", aldus een gelukkige
! a°olen na afloop.

MORGEN
Biljart. St.Odiliënberg, Harmoniezaal:
19.30 tot en met 21.00 uur: receptie Biljart
Club Odilia ter gelegenheid van 25-jarig be-
staan.

sport kort
W5-spanning op Schaesberg

Reserve
Nadat vluchtpogingen van onder
andere Jean Habets, Leon Boelhou-
wers en Jos Krist mislukt waren,
lukte het Henri Dat om de aanslui-
ting met de koplopers Robert van
den Donk en de latere winnaar'
Thoolen te bewerkstelligen. „Ik had
nooit gedacht dat we Knarren nog
zouden terug zien" zei Thoolen na
afloop. „Toen zich steeds meer ren-
ners in de kopgroep nestelden vond
ik het teriskant worden.
Als ik met zoveel concurrenten naar
de streep had gemoeten was ik
waarschijnlijk niet winnaar gewor-
den. Ik had nog genoeg reserves.
Daarom demarreerde ik". Alleen
Ben Wijshoff kwam nog bij de de-
marrant. „Die fietst de laatste wed-
strijden ontzettend goed", was het
complimentje van Thoolen aan zijn
medevluchter.

0 De buit is binnen. Berrie Thoolen schrijft de Ronde van Ob-
bicht op zijn naam. Foto: PETER ROOZEN

Condors heerst
insoftbaltopper

tyj V)eren kan ook voor een wiel-
V ee.er Positief werken. Was hij deze
fe e * n°g te gast bij een huwelijks-
HgP' gisteren kon hij zelf de bloe-
dt 'l? buiten zetten. Thoolen: „Om-
festr vri JdaS (vandaag, red.) als
Ch nner start in de Triptique Ar-
bi ch"ais wilde ik eerst niet in Ob-
%? Vertrekken- Ik heb echter in
(laa streek nogal wat supporters,
itl q?l^.koerste ik toch. 'Als ik start

f
C^> ze' *k op bewuste

%9° tegen mijn collega's, 'dan
■ nPm te winnen. Ik werd echter

uitgelachen. Ze zullen opkijken,
nu."

Thoolen hield woord. Het lukte.
Toch zag het er in de eerste 50 kilo-
meter niet naar uit dat hij gelijk zou
krijgen. In diefase gafmaar éénren-
ner zijn visitekaartje af: Francois
Knarren uit Stem. Praktisch vanaf
het vertrek nam de blonde pijl, en-
kele ronden in gezelschap van Ron
Smeets, als solist afstand van het
peloton dat bij de start 69 vertrek-
kers kende. Helaas voor hem wist. hij zijn maximalevoorsprong van 55
seconden niet te behouden.

" VLODROP - Een elftal samenge-
steld uit Limburgse profvoetballers
speelt donderdag om half acht een
wedstrijd tegen een amateurteam
uit de Roerstreek. 19.30, Vlodrop.

w ri
D ~ Het softbalteam van

'W Condors verstevigde de lei-
"tlaSs°Sltie in de zuidelijke hoofd-
ig» e door het eveneens nog onge-
tij 11 Roef uit Moergestel te be-
Wte^gen met 2-0. In dit typische
itctjp ers duel waren spectaculaire
'e <!r.Ü Vanuit het slagperk uiterma-i "-naars.
C
'h&|_ n °rs Vet"diende de winst omdat
h van coach Thom Mul-
ikeie fVerdedigend opzicht geen en-
\f^ °ut maakte. Aangevoerd door
j'iefst

er Anouk Wijnands, die
|ite, u- e." slagvrouwen uitschakel-
!^abale de thuisploeg de Noord-
e'gen ntSe aanvalsters zeer kort. De
beru offensieve dadendrang be-i

zich tot de vierde innings.
%. tSa V

cc honken bezet, mepte
'tj W frsteeg het leder ver genoeg
;VjT llnker buitenveld om 2-0 te
:'Me s aantekenen- Samacols Kerk-

Sde er niet meer in een een
st achterstand, opgelopen in de

8o6cj s'agbeurt tegen Mulo, weer

'^ He maken en verloor met 6-12.
61^*6 k^asse bezweek Harre-

Md stars onder het slagge-
Van Hazenkamp: 3-13.

6D s°^kbalderby tussen Samacols
Vge^mnx/HSCM eindigde in een
,%ar nde zege voor de Kerkra-

Skbala^cw'/, Zondag: Beek: Cheetahs-Sittardi^inxml400 uur). Maastricht:
Stïg"^CM-Mustangs Ven10(14.30 uur).
] nn Sittard: Sittard Condors-
ks(t2nn Uur)- Beek: Cheetahs-Stea-sa,»wi=T„5a,»wi=T„ Uur) en Cheetahs-Hazen-■Bh 'nXm°a? uur). Maastricht:

uur).

Dat het Keetman gelukt is het positio»
nele element van zijn programma té
verbeteren, mag blijken uit het N.K.
In gestroomlijnde aanval verslaat
Truus daarin „Conar", het programma
dat derde werd.

Truus-Conar, 24. .. 24-30. Twijfelach-
tig maar ook na bijv. (17-22 27x18

(12x23) en 43-39-34 had wit drukspel
gehad. 25. 35x24 19x30 26. 43-39 30-35
27. 40-34 7-11 28. 34-29 17-21 29. 47-42
12-18 30. 42-37 8-12 31. 27-22 18x27 32.
31x22 12-18 33. 37-31 18x27 34. 31x22
21-26 35. 48-42 11-17 36. 22x11 6x17 37.
42-37 14-19. Zwart kan nu niet anders
danopremise spelen, maar dat had hij
zich veel eerder moeten realiseren. 38.
28-22! 17x28 39. 32x14 9x20 40. 29-24!-
20x29 41. 33x24 3-9 42. 24-20 2-7 43. 39-
33 13-18 44. 33-29 7-12 45. 29-24 18-23
46. 20-15 23-29 47. 24x33 9-14 48. 36-31
12-18 49. 31-27 18-23 50. 38-32 14-20.
Een niet onaardige wanhoopspoging.
51.15x24 16-21 52. 27x16 23-29 53.33-28
29x20 54.16-11 20-24 55. 32-27 24-30 56.
11-730-34 57. 7-2 26-31. Want op (34-39>
was gevolgd 27-21 (26x17) 28-22
(17x28) 2-11 met na (28-32) 11x50!
(32x41) 45-40+. 58. 27x36 34-39 59. 2-16
39-44 60. 37-32 en er werd opgegeven.
De zwarte dam gaater meteen weer af.
Keetmans programma is niet in de
winkel te koop, maar wel verkrijgbaar
bij de maker. Truus, geschikt voor
MS-DOS en AMIGA, kost ’ 50,-.
Schrijven of bellen naar Stef Riet-
man, Lepelaar 1, 1742 KV Schagen,
tel. 02240-96459.
Dan de oplossing van vorige week.
Wit, zeven schijven, op 28/30, 32, 34, 37
en 49.
Zwart, zevenschijven op 7, 13, 14, 17,
19, 22 en 26.
1. 30-24 19x39 2. 37-31 22x24 3. 49-44
26x28 4. 44x2. Zo ver zullen de meeste
oplossers wel gekomen zijn. Het gaat
nu vooral om het overblijvende eind-
spel. Vanzelfsprekend kan 4. .. 14-19
nietwant danwint wit eenvoudig door
na 2-7 de diagonaal 1/45 te biiven be-
heersen. Om dezelfde reden kan 4. ..
13-19 niet, daarom volgt 4. .. 13-18 5.
2x30 met twee belangrijke varianten:
a. 5... 18-22 6. 30-13 22-28 7. 13-24 28-32
8. 24-42 14-19 9. 42-15! met op 9. .. 32-37
10. 15-10+ en op 9... 19-23 10. 15-20! 23-
28 11. 20-42 w+. b. 5... 14-20 6. 30-25 20-
24 7. 25-9 18-23 8. 9-13 20-24 9. 13-9 29-
33 10. 9-14 23-29 11. 14-20 w+.
De manoeuvres in A en B kom je in
het partijspel regelmatig tegen. De mi-
niatuur was van de Rus V. Tsjwetkow.

bridge
met wiel gielkens

" WAGENINGEN - Bij de Neder-
landse studenten-judokampioen-
schappen in Wageningen heeft de
Brunssumse Marlies Hallingse be-
slag gelegd op de titel tot 56 kg.

" HELDEN-PANNINGEN - In
sporthal Piushof te Helden-Parmin-
gen worden zaterdag aanstaande de
nationale B-kampioenschappen
turnen gehouden. Start 10.30 uur.

Flevohof-prijs: 1. Fantail; 2. Florida Gestu-
re; 3. Dipsy K. Outsiders: Easy Come Easy-
go en Emay Crown.
Limburg-prijs: 1. Boris Buitenzorg: 2.
Zoomer: 3. Zanara. Outsider: Bavonora.
Utrecht-prijs: 1. Cruise Missile; 2. Zara-
thoestra; 3. Cid Olympic. Outsider: Awilka.
Drente-prijs: 1. Enzo Ferrari; 2. Evelyn Ha-
zelaar; 3. Duivel. Outsiders: Curga T. en
Clicquot.
Friesland-prijs: 1. D'Ushi Fibber; 2. Edino;
3. Cindy Yvoo. Outsiders: Dollarbird R. en
Evita Pride.
Zeeland-prijs: 1. Keystone Pompeii; 2. Arie
S.; 3. Zanzibar. Outsider: Babina Sunshine.
Noord Brabant-prijs: 1. Chokey Treen; 2.
Carlos Netten; 3. Amber Enzelens. Outsi-
der: Brigitte G.
Gelderland-prijs: 1. Arndon One; 2. Dean
Boszorg; 3. Donna Berkurn. Outsider:
Crackje van Nora.

Overijssel-prijs: 1. Fast Laukko; 2. Deven-
tore B.; 3. Delgadotranss R. Outsider: Al-
leen.

" HEERLEN -Hennie Grift, de mo-
menteel zeer succesvolle draver-
trainer uit Schaesberg, zal zondag-
middag met twee van zijn toppaar-
den starten in het Zweedse Solvalla.
Met het paard Incredible Crafts,
twee weken geleden nog winnaar in
Oslo, zal hij het opnemen tegen een
aantal top- driejarigen uit Europa.
Zijn tweede pupil, JJ's Miracle, zal
uitkomen in de koers voor de beste
vierjarigen. Later op de middag zal
de 'Elitlopp' worden verreden.

SCHAESBERG - Voor de tien dra-
verijen die vanavond worden verre-
den op de draf- en renbaan Schaes-
berg komen 100 paarden in de baan.
De vijfde tot en met de negende dra-
verij zijn gereserveerd voor het W5-
spel. Hierbij moet de wedder in vijf
achtereenvolgende koersen de win-
naar voorspellen, minimale inzet:
drie gulden. Vorige week vrijdag
voorspelde niemand juist waardoor
de jackpot vierduizend gulden be-
draagt. In de W5-koersen die van-
avond op het programma staan ko-
men drie recente winnaars aan de
start: D'Ushi Fibber, Chokey Treen
en Arndon One waren in Hilversum
succesvol en zijn daarom favoriet.
De andere twee W5-koersen lijken
goedte voorspellen. Enzo Ferrari en
Keystone Pompeii zijn op papier
duidelijk sterker dan hun tegen-
standers. Zij zouden het W- rijtje
moeten completeren.

Van onze medewerker
HANS SINNIGE

" BUCHTEN - Maandag 28 junior-
ganiseert het wielercomité Buchten
een avondcriterium in die plaats.
Dit ter gelegenheid van het 70-jarig
bestaan van de plaatselijke voetbal-
club. De amateurs starten om 19.45
uur.

" HEERLEN - De Omloop van
Noord-Limburg in Siebengewald
wordt dit jaar als tweedaagse wed-
strijd verreden. Op zaterdag 21 juli
vindt er een ploegentijdrit plaats
met aansluitend een criterium.

De LD-tips luiden:
Groningen-prijs: 1. Davidof Groenhof; 2.
Edel B.; 3. Evita vanWeert. Outsiders: Ebon
Lichtenberg en Deesse du Bois.

NIEUWENHAGEN - Morgen vindt voor de vierde maal in successie het
internationale veteranentoernooi van SVN plaats. Het toernooi is ver-noemd naar Henny Bertram, een van de initiatiefnemers van het evene-
ment die in november dit jaarop jeugdige leeftijd overleed.
Grote namen als Sjaak Swart, Heinz Stuy, Barry Hulshoffen Dick Schoe-
naker (allen Ajax), Jurgen Jendrossek(FC Köln), JoKörver, Dick Nannin-
ga, Jo van der Mierden en Theo de Jong (allen Roda JC), Tiny Ruys en
Hans Zuidersma (beiden Fortuna), en Willy Brassé van Patro Eijsden, zet-
ten het toernooi luister bij. Ook KSC Lommei, Limburgia, EHC en gast-
heer SVN doen mee. Aanvang 14.30 uur.

Oud-internationals herdenken Bertram

agenda
Tweede zwemrecord
Diederick Rouffaer

Golfbiljart, Zaal De Tump Heythuysen,
Kloosterstraat: 20.00 uur finale om de natio-
nale beker tussen SNA (Nederweert) en
Dennenoord '89 (Weert).

Beugelen, café Braam, dr. Leurszijstraat
Roermond: 13.30 uur: Nationaal toernooiom de Harrie Janssen-trofee. .
Handboog, Manege De Leistert in Roggel:
Internationale wedstrijden ter gelegenheid
van het 110-jarig bestaan van Ons Genoe-
gen.

Windsurfen, Asseltse Plassen, 12.00 uur:
wedstrijden voor plaatsing landelijke fina-
les NWVN. Organisatie: Wind Surf Club
Swalmen." Komend weekeinde staan de laatste afstanden op het

programma van het Limburgs A-kampioenschap zomer-
ZWemmen. Foto: FRANS RADE

dag KRADE - Tijdens de derde
*Werr,tn de Limburgse A-zomer-
GiPr. kampioenschappen wist*ofco Rouffaer van
Urrik Heerlen weer eenourgs record te zwemmen.

het re cord op de 400 meter in
verh6rste weekeinde van het LX
ISQ0etcrde Rouffaer tijdens zijn
Limk meter vriJe slaS zi->n eiëen
ter £Hr§se record op de 800 me-
atHl ln van 8-55-6 was ruim
Zjij^halve seconde sneller dan
kwa° ude record. Na 1500 meter
$cc

m Rouffaer net tweetiende
afst te^ort om over de hele
rnir? nd de snelste te zijn. Hetr n« 800 meter vrije slag
w es en dameswerd zoals ver-
doe moeiteloos gewonnen
t{„ r Radna Mulder van Mosa

Sio uit Venlo. Haar tijd van

9.20.46 was echter geen toptijd
Komend weekeinde wordt in
zwembad dr Pool in Kerkrade
het laatste deel van de Limburg-
se zwemkampioenschappen af-
gewerkt. Morgen beginnen de
wedstrijden om 16.30 uur en zon-
dag om 15.00 uur. Belangrijke
nummers zijn de 100 meter
schoolslag de 400 meter vrije slag
en de 50 meter vrije slag heren.
De 100 meter schoolslag heren
zal een gevecht opleveren tussen
JurgenLanger en Danny Senden
van MZPC uit Maastricht. Op de
400 meter vrije slag wordt uitge-
keken naar een mogelijk nieuw
record van Diederick Rouffaer
van ZON/S&S uit Heerlen. Uit-
smijter bij het LX is de 50 meter
vrije slag heren. Hier zal de strijd
om de titel gaan tussen Gien le
Clercq van De Rog. Bart Ro-
meyn, Sven Roemen van RZ en
de MZPC'ers Mare Roelofs en
Patrick Tonnard.

Atletiek, Pepijnloop Echt voor trimmers en
wedstrijdatleten. Wilma Rusman geeft op
10.00 uur het startschot.

Zaalvoetbal, Melick Apollohal, tweede
Roerstreek-toernooi. Deelnemers: Fermo-
nia Boys, Donderberg, Toyota-Postpoort,
De Troubadour en Vesta. Aanvang 10.00
uur, prijsuitreiking 19.00 uur.
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Noord Oost Zuid West
ISA(IS-1 3Sch

4H 4Sch 7) sSch
?? 5H

Wat doet u hier? Zullen OW hun sSch
gaan maken? Noord dacht aan zijn
„lesser risk": ik kan het niet overzien
en laten OW dan 1 down gaan, 6H lijkt
zo te zien ook niet veel down te gaan.
In viertallen telling is uitnemen dan
een goede actie. In gunstige gevallen
maak je zelfs een manche, terwijl de
tegenstanders ook een manche had-.
den. En in ongunstige gevallen scoor
je min honderd, terwijl je plus hon-
derd had kunnen scoren. Dat scheelt
dan natuurlijk 200 punten, maar is ook
het ergste dat je kan overkomen.
Goed, Noord ging dus voor de lesser
risk. Alleen: 6H ging gedoubleerd 3
down na ruitenstart en daarmee was
hij al 50 punten meer kwijt dan wan-
neer OW hun sSch hadden mogen ma-
ken. Noord had in deze situatie dus ze-
ker niet moeten uitnemen, te meer
daar sSch down kan. Daartoe moet
Noord dan wel met klaver starten, iets
dat nauwelijks zin heeft omdat Noord
toch niet kan introeven. Maar daar zit
wel de kern van het spel. Waarom
bood Zuid 5H en niet SKI? Uiteraard
kan zulks niets anders betekenen dan
dat Zuid minstens 5H wil spelen, maar
partner aangeeft dat een klaveruit-
komst mogelijk veel beter is dan een
hartenuitkomst. Dat zou zeker een
steun voor Noord zijn geweest om.'
sSch uit te passen en vervolgens dé
dodelijke uitkomst op tafel te leggen.
U kunt overigens gerust zijn; deze NZ
zijn niet afgevaardigd naar Genève.

Na een moeizame strijd heeft R. v. Wel
(Sittard) zich met zijn partner Jansma
weten te plaatsen voor de wereldkam-
pioenschappen, die in september a.s.
te Genève gehouden zullen worden.
Van de 3 teams die afgevaardigd zou-
den worden waren Tammens - Ver-
goed - Mulder - v.d. Brom als kam-
pioen van de meesterklasse viertallen
automatisch van plaatsing verzekerd.
Voor de beide andere teams had de
NBB een langdurige-selectieprocedu-
re in gedachten en deze is in vele
weekends in Utrecht nu helemaal vol-
bracht. In deze wedstrijden werd er
als paar geopereerd. Na de eerste se-
lectie stonden Jansma-v. Wel zelfs op
de eerste plaats van de 12 paren, die
voor eindselectie in aanmerking kwa-
men. Hoewel ze in deze finale iets te-
rugvielen, zijn ze, samen met de Jong-
Muller door de Selectiecommissie
aangewezen op basis van gemiddeld
de beste resultaten. Het derde team,
Bertens-Kolen en Hoogenkamp-Ver-
hees, plaatste zich op basis van een
ware eindrush in de laatste sessie. Het
lijkt een goede ontwikkeling, dat de
NBB op basis van verschillende crite-
ria een zo goed mogelijkeafvaardiging
probeert te bereiken. Overigens zijn
Jansma-v. Wel, die in de paren 4e ein-
digden, nu ook als 4e paar toegevoegd
om mee te doen voor de wereldkam-
pioenschappen paren die eveneens
begin september te Genève gespeeld
zullen worden.
Een spel datbeslist beter had gekund
was het volgende.
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Uitslagen.

800 m vrije slag, meisjes onder 12: 1. Na-
tashja Spierts (ZON/S&S) 11.15.47; on-
der .14: 1. Suzanne Kentgens (MZPC)10.27.33; onder 16: 1. Sandra Nien (De
Rog) 9.35.97; onder 18: 1.Radna Mulder
(Mosa Regio) 9.20.96; dames: 1. Dyanne

Nien (De Kog) 9.48.79. 800 m vrije slag,
jongens onder 12: 1. Marco op den
Kamp (Kimbria) 11.09.49. 1500 m vrij
slag, jongens onder 14: 1. Roy Mey-
boom (MZPC) 17.57.82;onder 16: 1 Mar-
celKentgens (MZPC) 18.10.21;onder 18:
1. Diederick Rouffaer (ZON/S&S)
16.49.53.

Handboog, manege De Leistert, Roggel: In-
ternationale wedstrijden ter gelegenheid
van het 110-jarig bestaan van Ons Genoe-
gen.

Van onze medewerker
FLOR SCHILTE

met michiel bunnik

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

VANDAAG

VANDAAG

Van onze medewerkster
INGRID MOERS

schaken

VLISSINGEN - Motorcrosser Pe-
'°ng uit Landgraaf werd tij-

"ittgen n KNMV-motorcross te Viis-
!'°'d ne in dc klasse 250 cc na~
r:h(; | " jpeJong won dc eerste man-
"^Usu, tweede manche werd' hij



Vooral de Italiaanse media heb-
ben zich de afgelopen dagen
drukgemaakt over de voorwaar-
delijke schorsing van drie
maanden voor Theunisse naar
aanleiding van diens positieve
test. In Italië worden de regle-
menten van de UCI in zake do-
pinggevallen niet gevolgd. De
Azurri schorsen een positieve
renner direkt voor twee jaar. De
UCI gaat pas tot uitsluiting over
als een coureur binnen twee jaar

door ivo op den camp

Wielercijfers

Gouden greenpPiet Kivit
" Piet Kivit op de schou-
ders. Nicole van Thor, Su-
zanne Paulissen, Philomeen
Janssen en Karen Hillen
(v.1.n.r.), de laatste bezorgde
met V en L met twee treffers
in de verlenging de titel,
kunnen hun geluk niet op.

Foto: JEROENKUIT

Karen Hillen schiet Herschi/Ven L in verlenging naar landstitel
" OLYMPIA'S RONDE VAN NEDER'
LAND VOOR AMATEURS - Vijl*
etappe, eerste deel Kortenhoef - B°c'
kanje: 1. Anthony Theus 166 km 'n
-3.29.49 (15 sec tijdsvergoeding), èeX\44,846 km/u; 2. Rob Mulders (0.10): *Akkermans (0.05); 4. Wolsink; 5. Danro
Nelissen; 6. Vierhouten; 7. Overgaag: °;
Van Röosbroeck; 9. Van der Hcijd6"'
10. Niels Boogaard; 17. Gino Jansen, »'_
len z.t. als Theus. Tweede deel v-j"1
etappe, tijdrit 14 km in Rockanje: 'Startman 17.20, gem. 48,455 km/u;*
Danny Nelissen op 2 sec; 3. Liese 0-°ó'
4. Lupeikis 0.07; 5. Gutte 0.11; 6. The"*
0.13; 7. Zuyderwljk 0.14; 8. VoskaiW
0.15; 9. Vasilitsjenko 0.18; 10. Raspt"1;!
0.18; 23. Rob Mulders 0.49; 83. Gin"
Jansen op 1.42; 92. John de Hey l-pï
106. Bob Meeuwissen 2.09; 107. Patr.lC„
Strouken z.t; 133. en laatste de Pool P'
komy op 3.28. Zesde etappe RockaiU*
Bergen op Zoom: 1. Anthony Theus 1
km in 3.14.40, gem. 45.616 km/u (15 se
tijdsvergoeding); 2. Polvorosa (O.H";
Patrick Stroucken (0.05); 4. Zuydel'
wijk; 5. Klimavicius; 6. Ottevanger: 'Koerts; 8. John de Hey; 9. Den Biabf1'
10. Kernper; 36. Danny Nelissen; **Rob Mulders, allen z.t. als Theus; ».ü 'Bob Meeuwissen op 9.34; 113. GU»;
Jansen z.t. Algemeen klassement: 'Anthony Theus 20.25.22; 2. Startman °r
4 sec; 3. Danny Nelissen 0.12; 4. Zuydel
wijk 0.15; 5. Liese 0.32; 6. Ottevange
0.35; 7. Lupeikis 0.36; 8. Vasilitsjen"
0.50; 9. Den Braber 0.55; 10. Knuvel
1.12; 11. Rob Mulders 1.14; 62. Patrl„CfiStrouken 3.10; 69. John de Hey 3.35: 9°'
Gino Jansen 12.00; 105. Bob Meeuw"*
sen 13.31; 129. en laatste Hofstede °V
55.14.

hele ploeg viel plotseling weg.
ledereen heeft vandaag gewerkt
voor Ger. Aan hem dragen we dit
kampioenschap op. Ik hoop dat
Ger, daarboven, heeft meegenoten
van dit succes", slaakte Piet Kivit
met een brok in de keel.

WEERT - Een meesterlijke zet van trainer Piet Kivit heeft het
damesteam van Herschi/V en L gistermiddag in de met 1500
dolenthousiaste fans gevulde sporthal in Weert aan de lands-
titel geholpen. Tijdens de tweede helft van de eerste verlen-
ging van het zinderende beslissingsduel tegen PSV, bij een 14-
-13 voorsprong voor de Eindhovense ploeg, bracht de ex-top-
speler van Sittardia de pas 18-jarige Karen Hillen binnen de lij-
nen. Als een door de wol geverfde routinier besliste de van
Caesar overgekomen tweehandige speelster met twee fraaie
treffers het duel. De champagneflessen konden ontkurkt wor-
den. Wat enkele maanden geleden nog een utopie leek, was
plotseling werkelijkheid: V en L is landskampioen.

Herschi/V en L-PSV 15-14 n.v. (13-13,
7-8) - Thorsen (str) 0-1, Kleintjens 1-1,
Kleintjens (str) 2-1, Thorsen (str) 2-2,
Pisters 3-2, Van de Beuken 3-3, Pisters
4-3, Thorsen 4-4, Thorsen 4-5, Van Thor
5-5, Thorsen (str) 5-6. Van Thor 6-6,
Kleintjens 7-6, Thorsen (str) 7-7, Thor-
sen 7-8, Kleintjens 8-8, Pisters 9-8, Se-
gers 10-8,Thorsen (str) 10-9,Pisters 11-9,
Thorsen 11-10, Kleintjens (str) 12-10,
Van de Beuken 12-11,Timmermans 12-
-12, Pisters 13-12, Wouters 13-13,Wouters
13-14, Hillen 14-14, Hillen 15-14.

Tegenslagen kreeg V en L legio te
verwerken. In de voorbereiding op
het seizoen overleed plotseling Ger
ter Beke, de met hart en ziel voor de
dames werkende manager. Piet Ki-
vit, als keihard te boek staand, raak-
te er gisteren zichtbaar geëmotio-
neerdvan. „Een echte vriend van de

het mis zou gaan", verklaarde een
uiterlijk rustige, maar innerlijk in-
tens van de triomf genietende, Piet
Kivit na afloop. „Ook niet toen PSV

in de laatste seconde van de regulie-
re speeltijd nog de gelijkmaker
scoorde en er een verlenging aan te
pas moest komen. Op een gegeven
moment voel je, en dat is misschien
iets wat je pas na tientallen jaren
praktijkervaring meekrijgt, dat de
ploeg alle tegenslagen zal overwin-
nen".

De uit Simpelveld afkomstige hand-
balster was zich een uur na afloop
van de Hitchcock-achtige apotheo-
se nog niet bewust van wat ze alle-
maal teweeg gebracht had. „Of Piet
Kivit me heeft gecomplimenteerd
met die twee treffers? Nee, maar hij
zegt nooit veel als je het goed doet.
Zo is hij nu eenmaal. Geen pro-
bleem. Ik voelde me sterk. Toen heb
ik het maar geprobeerd en het lukte
ook nog".
Tranen van geluk rolden er over de
wangen van de Geleense dames, die
samen met de talrijk meegereisde
fans de sporthal omtoverden in een
feestzaal. V en L maakte in de ogen
van de aanhang het onmogelijke
mogelijk. Alleen Piet Kivit en zijn
gevolghebben steeds geloofd in een
goede afloop.
„Ik heb geen moment getwijfeld dat

Mentale veerkracht en teamgeest
zijn volgens Kivit de funderingen
geweest van het kampioenschap.
Zelfs het vertrek van spelbepaalster
Mirjam Collart en in mindere mate
Nicole Donners, kort voor begin
van de competitie, heeft de ploeg
opgevangen. „Je ziet het aan de wij-
ze waarop ze hier het kampioen-
schap vieren. Het is één grote groep.
Dat zie je bij heren maar zelden"
vindtKivit. „Natuurlijk verloren we
in het begin de nodige punten. Maar
op een geven moment zie je de vorm
groeien. De tweede competitiehelft
hebben we geen enkel duel meer
verloren. Op grond daarvan vind ik
dat we de terechte kampioen zijn".

Teamgeest

Twee jaar geleden, daags voor de
damesselectie van Herschi/V en L
aan de voorbereiding op het seizoen
begon, wilde Piet Kivit nog de
handdoek in de ring gooien. „Ik
dacht dat ik een fout had gemaakt
door mijn ja- woord te geven, want
ik had niet veel vertrouwen in het
trainen en coachen van een dames-
team", blikte Kivit terug naar twee
succesvolle handbaljaren. Een dag
later besloot de Geleense oefen-
meester toch door te gaan. „Ze lie-
pen zich de longen uit het lijf en
stonden te braken in het bos. Toen
ik dat zag drong pas tot me door dat
dames meerkunnen opbrengen dan
heren. 'Verdomme, laat je niet ken-
nen. Dat kan ik ook»., dacht ik toen
bij mezelf.

Bestuur twijfelt nog
Piet Kivit
wil blijven

Apotheose op komst
Danny Nelissen blijft kanshebber in Olympia’sRonde

door wiel verheesen

WEERT - Piet Kivit heeft het
bestuur van Herschi/V en L la-
ten weten ook volgend seizoen
de Geleense club te willen trai-
nen. De verklaring van de suc-
cesvolle Geleense oefenmeester
is vreemd genoeg niet-unaniem
'met gejuich ontvangen door de
clubleiding. Binnen het bestuur
twijfelt men nog over het aan-
blijven van Kivit. De clublei-
ding vindt dat de trainer vaak te
eigenzinnig te werk gaat, maar
de sportieve resultaten en de ex-
tra sponsorgelden die hij heeft
weten aan te boren geven Kivit
sterke troeven in handen. De
komende twee weken zullen
beide partijen rond de tafel gaan
zitten en proberen op een lijn te
komen.

Van onze verslaggever

PSV benadert
Kleintjens

PloeggenootRichard Mulder bracht
hem nog terug tot aan het staartje
van de laatste waaier. „Ik hapte
even naar adem, maar tegelijk voel-
de ik ook, dat ik gekloptwas", sprak
Jansen gedemoraliseerd. „De groep
waarin ik terechtgekomen was had
zich reeds bij de nederlaag neerge-
legd. Er was geen vaart meer in te
krijgen. De achterstand groeide tot
meer dan negen minuten". Bob
Meeuwissen uit Haelen zat in het-
zelfde schuitje. Ook hij verspeelde
door een lekketube zijn plaats in de
hoofdmacht.

gebeurd is kan ik mijn aanspraken
op een goeie klassering echter ver-
geten". Jansen, die zich in de voor-
ste gelederen van het veld had be-
vonden, kreeg een lekke tube op
een bijzonder ongelukkig moment,
kort nadat zich in het peloton waai-
ervorming had voorgedaan. Op de
smalle wegen duurde het daarom
enige tijd voordat de pechvogel een
ander wiel kreeg.

Bugno tart
rivalen

VALLOMBROSA - Gianni Bug-
no is een meester in het tarten
van zijn concurrenten. En met
elke aanval komt de leiderstrui
in de Ronde van Italië strakker
om zijn schouders te zitten.
Charley Mottet staat inmiddels
op een achterstand van bijna
twee minuten, Laurent Fignon
zag het verschil donderdag in de
zevende etappe groeien tot meer
dan tweeëneenhalve minuut.
Bugno greep in de tijdrit op de
openingsdag in Bari verrassend
de rosé leiderstrui.
Een eerste aanval op Vesusius
was genoegom Fignon en Mottet
op een klein minuutje te zetten.
Donderdag moest het peloton
aan het slot van een dag draaien
en keren twaalf kilometer klim-
men naar Vallombrosa en op-
nieuw deed Bugno een forse
greep in zijn krachtenarsenaal.
Het resultaat was bijna optimaal.
Fignon moest eraf, Mottet bleef
als vlieg aan zijn wiel kleven en
gaf pas aan het einde van de rit
drie seconden toe. Fignon arri-
veerde aan de zijde van Gert-Jan
Theunisse aan definish, met een
achterstand van ruim een mi-
nuut.

WEERT - PSV, gisteren door V
en L van de landstitel afgehou-
den, wil zich komend seizoen
versterken met Carla
Kleintjens. De Eindhovense
club heeft, getuige uitlatingen
van bestuurszijde, goede hoop
de rechterhoekspeelster van V
en L te kunnen inlijven. Ook
SEW heeft aangeklopt bij de
rechterhoekspeelster, maar een
vertrek naar Noord-Holland ligt
niet voor de hand.

" RONDE VAN ITALIË - Zesde et»?
pc Sora - Fabriano: 1. Gelfi 200 km '5.26.16 (gem. 36,780 km), 2. GhirotW' *Anderson z.t, 4. Villanueva 0.06. 5. 9*
ronni 0.07, 6. Colage, 7. Konisjev. 8. ïj|
non 9. Chiappucci, 10. Theunisse. 'Bugno, 21. Mottet, 41. Rooks, allen *"als Saronni, 83. De Koning 0.50, "'
Siemons 23.29, 115. Le Mond. >' 'Schalkers, 119. Ducrot, 121. Lamme 1*
151.De Rooy, allen z.t. als Siemons. lb;"

Rozendal 25.09, 179. Van Poppel tjjj
189. en laatste Rodnguez z.t. Opge|^.
ven: Hanegraaf. Zevende etappe *briano - Vallombrosa: 1. Bugno 19? "in 5.15.23 (37,478 km/uur), 2. Oegr°*
mov z.t., 3. Mottet 0.03, 4. Lejarreta,
Echave, 6. Halupczok, 7. Steiger. ■Chioccioli, allen z.t. als Mottet, 9. Boy*
0.09, 10. Moro 0.50, 11. Giupponi z.t, »*
Sierra 0.54, 13. Philipot z.t, 14. Giova'
netti 1.06, 15. Lelli 1.09, 16. Fignon 1''17. Theunisse z.t., 18. Chiappucci \* '19. Chiurato z.t., 20. Chozas 1-23. .2
Rooks 1.47,51. De Koning 3.45, 101. =!,
mons 10.13, 102. Rozendal z.t., J"SSchalkers z.t., 118. Ducrot 11.07. J»'Lammerts 15.46, 169. LeMond z.t, »'
Van Poppel z.t, 178.De Rooy z.t., 188- e
laatste Di Basco 18.08. Algemeen k>*
sement: 1. Bugno 35.57.09, 2. steliL
1.12, 3. Halupczok 1.24, 4. Lejarreta H'
5. Echave 1.33, 6. Oegroemov l-40, ,
Mottet 1.47, 8. Chioccioli 2.00. 9. BoYj
2.03, 10. Chozas 2.12, 11. Fignon 2.38.'
Giovannetti 2.41, 13. Giupponi 2.43. 'Sierra z.t., 15. Chiappucci 2.47, 16. Ph'7
pot 2.49, 17. Jaskula 2.52, 18. Moro V>
19. Lelli 3.42, 20. Lecchi 3.46, 23. T»e.
nisse 4.18, 25. Rooks 4.31, 107. Sc»"
kers 40.09, 135. Ducrot 54.49. 144'J02
zendal 56.36, 166. Van Poppel l-07-fS
179. De Rooy 1.22.24, 182. Lamnic 1

1.25.22, 184. Siemons 1.33.35, 188' "
laatste Citterio 1.50.34.

" RONDE VAN OBBICHT - A^teurs: 1. Berrie Thoolen (Slek-EcM' „
km in 2.23.18 uur; 2. B. Wijshoff: 3- Jj

_
Driessen op 32 sec; 4. J. Habets; ">" y
v.d. Munckhoff; 6. A. van Mulken; '" p
Gilissen op 48 sec; 8. L. Boelhouwei's ,
57 sec; 9. J. Ramakers; 10.R. v. Ri<* ~R. v.d. Donk; 12. F. Knarren; 13. J- =e y
den; 14. J. Krist; 15. N. Willems; l"-.j.
Rokx; 17. L. Linssen; 18. M. Berkers.
C. Grootjans; 20. P. Janssen. Leldg0y
prijs: F. Knarren. Junioren: 1- *j8Görtzen (Kerkrade) 66 km in 1-^g.
uur; 2. R. Smeets; 3. R. v. Haandel: 4. 7.
Lotz; 5. J.P. v.d. Leeuw; 6. J. SchereS.
D. Loenis op 23 sec; 8. D. Heemskerk
52 sec; 9. J. Vaessen; 10. T. Egelm^^.
11. R. Meijers; 12. K. Nooyen; l3

Ae |-
Driessen; 14. E. Gijsbers; 15. R- e.
mans. Leidersprijs: M. Lotz. N'e jail])lingen: 1. D. Raadtgever (Roosend"
44 km in 1.05.16; 2. B. Hoedemaker* v
12 sec; 3. S. Bijnen; 4. A. Vos; 5. V- ,
Seggelen; 6. G. Koenraadt op 45 seC.
R. v. Riet; 8. R. Schepens; 9. C. v. f■
tel; 10. F. de Vries; 11. E. v. Steenho^ p
12. D. Heesbeen; 13. R. Wijnands; H- fij.
Verbroekken; 15. S. v. Haandel.
dersprijs: D. Raadtgever. Liefliebfe (
/veteranen: 1. P. Antonis (Domm el j
55 km in 1.19.40; 2. M. Wintraecken: * 6 ■Koch; 4. P. Hageman; 5. J. Waterreu*
P. Beenkens; 7. P. Dam; 8. P. Trin^: .
J. Pelzers; 10. T. Gijsberts. LeidersP"
M. Wintraecken."

" RONDE VAN ARMOR - T*1? %
etappe: 1. Torres 163.5 km in 4197,u'ult
Museeuw 0.44, 3. Richard 0.45. 4. Lil' j
z.t, 5. Caritoux 0.46. Derde etappe 2.
Holm Sörensen 185,3 km in 4.44.0»' „
Redant, 3. De Wilde, allen z.t. Alge"1 p\.
klassement: 1. Torres 14.00,14, 2-
neau op 0,16, 3. Caritoux z.t.

" RONDE VAN ARAGON - T«"* %
etappe: 1. Sciandri 168 km in 4.07. 'Gonzalez, 3. De Bic, 4. Weltz, 5. Esp^
Derde etappe, eerste deel: 1. Sciayari
123 km in 3.15.58, 2. Gonzalez. 3-

f iBrabant, 4. Esparza 5. Arntz, a'le" 1-
Derde etappe, tweede deel, tij»r ' nt
Gaston 14l/a km in 26.12, 2. Van Bia 4„,
op 0.05, 3. Mauiï 0.27, 4. Garmendw ■5. Emonds 0.53. Algemeen klassetn 3
1. Emonds 11.57.04, 2. Gaston 0-u 'Van Brabant 0.11.

„ rJa-"GP WALLONIË - Sombrefle ' %
men: 1. Leblanc 200 km in 5-2„ 4 JU'
Dernies op 0,10, 3. Biuyneel 0.13-
labert 0,22, 5. Dirk de Wolf 0,23. o. j,s
quiehon 0,27, 7. Bernard 0,37, 8- * x %
1,25, 9. Parkin 1,28, 10. Beelen [■? 'va,i
Schurer 5,02, 16. Maassen 9,20, **■ 26-
-den Akker 9,28, 23. Kokkelkoren "Mark Siemons z.t.

transfernieuws
SCHIEDAM- SVV heeft de selectie
uitgebreid met Trustful (Haarlem),
Mulder (Feyenoord) en de eigen
jeugdspelersMo Ajok en Atmodiko-
ro. Eerder contracteerde SVV al Ba-
rendse (Den Bosch), Vonk (AZ) en
Van Watturn (Excelsior).

Virus velt
TVM-renners

VALLOMBROSA - Cees Priem,
ploegleider van TVM, heeft in de
Giro nog maar zes van de negen ge-
starte renners over. Een onbekend
virus was de oorzaak van de opgave
van de Nederlander Jaques Hane-
graaf en de Deen Jesper Skibby tij-
dens de zesde etappe. De Noor Dag-
Erik Pedersen was om dezelfde re-
den al eerder naar huis vertrokken.
Het uitvallen van deze drie is voor
ploegleider Priem een streep door
de rekening met het oog op het feit
dat de Tour de France-deelname
van TVM nog moet worden afge-
dwongen.

MECHELEN - Mare Emmers heeft
voor drie jaar bijgetekend bij KV
Mechelen.

Urs Freuler, het sprintkanon uit de
ploegvan Peter Post, heeft vanwege
darmstoornissen op moeten geven
in de Ronde van Italië. De 32-jarige
Zwitserverliet in de zevende etappe
de Giro. Freuler stapte vijftig kilo-
meter voor het einde af.

Priem vermoedt, dat Pedersen tij-
dens het verblijf in Bari het virus
heeft opgelopen en het daarna aan
zijn ploeggenoten heeft overgedra-
gen

PARIJS - Henri Michel, voormalig
leidsman van het Franse elftal, volgt
Tomislav Ivic op als hoofdcoach bij
Paris Saint Germain. Hij heeft voor
twee seizoenen getekend.

EINDHOVEN - Stan Valckx blijft
nog drie jaar bij PSV. De 27-jarige
speler tekende een nieuwe overeen-
komst die hem tot het eindevan het
seizoen 92/93 aan de Eindhovense
formatie bindt.

" Anthony Theus uit Bergeyk geeft in Bergen op Zoom, eindpunt van de zesde etappe in Olym-
pia's Ronde van Nederland voor amateurs, sprintles. Angel Polvorosa en Patrick Strouken
(links) worden naar de ereplaatsen verwezen.

sprintgeweld te voorschijn geko-
men. „Als ik in het gedrang om een
gunstige positie in de laatste bocht
niet was weggeduwd had ik op zijn
minst meegedaan voor een podium-
plaats, misschien wel voor de over-
winning". De huldiging als lijstaan-
voerder van het bergklassement is
voor de Heerlenaar inmiddels een
dagelijkse bezigheid geworden. „De
echte hellingen moeten weliswaar

John de Hey was op de Antwerpse-
straatweg in de Westbrabantse stad,
pal voor het hotel van oud-renner
René Pijnen, in zesde stelling uit het

„Pas als wij de etappe naar Zotte-
gem in België achter de rug hebben
is wellicht iets te voorspellen", zei
Danny Nelissen een paar dagen ge-
leden al. Het ontluikend wielerta-
lent uit Sittard is sinds die opmer-
king geen moment uit de voorste
gelederen verdwenen.
Zijn tweede plaats in de door Rem-
ko Startman gewonnen individuele
tijdrit over veertien kilometer, die
woensdag in Rockanje als tweede
onderdeel van de vijfde etappe
werd verreden, onderstreepte nog
eens de vorm waarin hij steekt. Al-
licht, dat er het een en ander ver-
wacht wordt als de karavaan van-daag naar Zottegem in België trekt
en tijdens de slotfase de Muur vanGeraardsbergen voor de wielen
krijgt. Daarna resten nog de twee
etappes met Valkenburg en Beek
als eindpunt. „Van massasprints zal
dan toch zeker geen sprake meerzijn", aldus stemmen na de gisteren
in Bergen op Zoom geëindigde zes-de rit waarin zeker tachtig man te-gelijk naar de finish stormden.
Zo hoopvol Danny Nelissen na
tweederde deel van de wedstrijd
mag zijn, zo teleurgesteld was na de
zesde etappe zijn streek- en ploeg-
genoot Patrick Strouken. Diens
droom om eindelijk in 's lands
grootsteetappekoers voor amateurs
te kunnen toeslaan ging weer niet in
vervulling. „Met de wind pal op kop
kwam ik tweehonderd meter vóór
de streep al aan de leiding", aldus de
ploegmakker van Danny Nelissen.
„Te vroeg, het kostte mij de over-
winning. In laatste instantie flitsten
Theus en Polvorosa mij nog voor-
bij."

BERGEN OP ZOOM - Zes van de negen koersdagen in Olym-
pia's Ronde van Nederland voor amateurs zijn voorbij, maar debressen in het klassement moeten nog geslagen worden. Lei-
der Anthony Theus, diezowel woensdag als donderdag de dag-
prijs opeiste, voelt dan ook de heteadem van tientallen concur-
renten in de nek. Daarbij allereerstRemko Startman en Danny
Nelissen, tweede en derde op respectievelijk vier en twaalf se-
conden. Ongeveerveertig van de 129 overgebleven deelnemers
volgen met geringonderling verschil binnen twee minuten. De
apotheose is op komst.

nog komen", zei De Hey, „maar wat
ik tot nu toe aan naamsbekendheid
heb gedaan neemt niemand mij af.
Trouwens, de punten voor de berg-
prijs krijg je niet cadeau. Er wordt
telkens fel voor gestreden."
Van het zestal Limburgse deelne-
mers is Rob Mulders de op een na
bestgeklasseerde. De renner uit
Well, die onder de hoede van de
vroegere topamateur Arie Hassink
de kleuren van Giant verdedigt,
staat elfde op iets meer dan één mi-
nuut van Theus. Woensdag, toen
een kopgroep van ruim twintig man
in Rockanje om de etappezege
vocht, werd Rob Mulders nog twee-
de.
Tot de vluchters in het eerste deel
van de vijfde etappe behoorde naast
Mulders en Nelissen ook Gino Jan-
sen. „De voorsprong was weliswaar
niet groot, maar de tijdwinst was
toch mooi meegenomen", aldus de
renner uit Craubeek-Klimmen. „Na
hetgeen vandaag (donderdag, red.)
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dat hij bijna twee jaar geleden in
de Tour de France ook op een te
hoog testosterongehalte werd
betrapt. Volgens de Italianen
wordt er in de wielerwereld met

Ploegleiders eisen maatregelen in dopingaffaireUCI binnen zijn, anders wordt
er door het merendeel van de
ploegen niet gestart. De Neder-
landse ploegleider Priem van
TVM en uiteraard Post van Pa-
nasonic doen niet mee aan de
actie.

lig afscheid van de Giro is vol-
gens hem geen sprake. „Ik heb
van de meeste renners in het pe-
loton begrepen, dat de actie niet
persoonlijk tegen mij is gericht-
Ik heb van niemand boze blik-
ken gekregen. Het gaat om de
afwijking tussen het Italiaanse-
en het UCI-reglement. Ik word
er verder niet nerveus van."

Wielerunie heeft lot
Theunisse in handen Ploegleider Walter Planckaert

kon de actie van Legeay weinig
waarderen. „Niet collegiaal'
Theunisse blijft gewoon. De
zaak is afgedaan. Het zal "i 6
worst wezen,, wat er zaterdag ëe'
beurt. Wij gaan gewoon van
start. Als de andere ploegen blij-
ven staan, moeten zij dat we-
ten."

woensdagmorgen uit, nadat Gi-
ro-baas Torriani Roger Legeay
de mogelijkheid had geboden
zijn kritiek te spuien. Het ver-
trek werd om die reden met vijf
minuten uitgesteld. Wedstrijd-
leider Jeremiasse zei toe, de UCi
per fax om commentaar te vra-
gen. Legeay: „De geloofwaar-
digheid van de dopingcontroles
en de wielersport staat door het
geval Theunisse op het spel.
Theunisse is twee keer positief
bevonden, maar er worden geen
maatregelen getroffen. Er moet
duidelijkheid van de UCI ko-
men."twee keer positief is bevonden

Theunisse blijft rustig onder
alle drukte rond zijn persoon.
Van een voortijdig en onvrijwil-Een voorgenome staking bleef

twee maten gemeten. Ze kregen
op hun beurt steun van de ande-
re ploegen, uitgezonderd die
van Priem en uiteraard Post.

De Italiaanse ploegen en media
vragen zich af, waarom Theunis-
se nog steeds in de Giro rijdt na-

ALLOMBROSA - De Interna-
tionale Wieier Unie beslist over
het lot van Gert-Jan Theunisse
in de Giro. De Wieier Unie is
door de hetze die in de Giro door
onder meer de Italiaanse pers
tegen de Nederlander wordt ge-
voerd, bereikte vlak voor de zes-
de etappe een voorlopige climax
door een actie van de ploeglei-
ders, die het vertrek met vijfmi-
nuten vertraagden. Bij monde
van voorzitter Roger Legeay eist
de vereniging van ploegleiders
vandaag tekst en uitleg over de
handelwijze in de dopingzaak
rond Theunisse in de Waalse
Pijl. Voor morgen moet er een
bevredigend antwoord van de


	Limburgsch dagblad no. 123 25.05.1990
	vandaag
	Zwart meisje kaalgeschoren
	Litouwen mag binnen twee tot drie jaar onafhankelijk worden Gebaar Gorbatsjov
	het Weer FRISSER
	door frits schils Hongaarse ex-bewindsman kreeg Karlspreis Genscher: ’Gyula Horn een grote Europeaan’
	Franse troepen naar Gabon
	Spoed bepleit bij overleg ontwapening
	Van Loen verdringt Bosman
	Martens kondigt ook reorganisatie bij justitie aan Hervorming politie België
	Spannende uren
	Gratis fiets van de baas
	D66 wil opheldering defecte kernwapens
	Kohl bereid tot compromis over staatsverdrag
	Hoog niveau
	Mary Coughlan bezingt tragiek van het leven
	Meer dan 22.000 fans naar heavy metal-festival Dynamo Open Air groter dan ooit
	recept Kaassoep met sesamcroutons
	pop eldee-lp
	agenda
	Revar in Exit in G
	pinkp p ’90
	Bunkerpop Landgraaf
	Sepultura in Unitas
	Oplossing van gisteren
	puzzel van de dag
	Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad b.v.
	Publiek wil betere TV-programma’s
	Kabinet negeert oproepen werknemers en werkgevers Geen extra geld Voor zorgsector
	Gomplot tegen Rushdie: vijf arrestaties
	Experimenten
	VS verlengen handelsstatus met China
	Veronica in de aanval
	binnen/buitenland Vorig kabinet kende problemen bij fiscus
	Metropassagier neergestoken
	Arafat wil VN-leger in bezette gebieden
	Voorjaarsnota: financiële meevallers voor kabinet Problemen onderwijs en WIR blijven onopgelost
	Drie wetten
	Onbekend
	punt Uit " Naar VS
	" Misdadigers
	" Ingesloten
	" Opgehangen
	" Kinderopvang
	" CAO
	" Minderheden
	" Herkozen
	" Overleden
	" Opgelost
	Zwemverbod dreigt in Zuid-Spanje
	’Registratie zigeuners onnodig’
	Stress door elektronica
	Versnelling
	Tegen splitsing
	Stijging
	binnen/buitenland Wanhoopsdaad uit protest
	Directeur CPB hekelt mythen en paradoxen in economische politiek ’Ingreep loonvorming kan nu mogelijk zijn’
	Bemoedigend
	Ook in Nederlandse depots opgeslagen Defecte kerngranaten; gevaar voor explosie
	Pers kritischer dan overheid
	nieuws analyse. Gratie
	Nadat Renault overheidssteun moet terugbetalen Researchfonds van Volvo Car in gevaar
	Gezond
	PR-man DSM
	beursoverzicht Wisselvallig
	beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
	Regeling
	economie Ook eerste maanden 1990 vrij gunstig Telegraaf blijft het erg goed doen
	Belastingboetes voortaan niet meer aftrekbaar
	beurs en valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	Avondkoersen Amsterdam
	NEW YORK Dow Jones
	Autokosten op een floppy
	Saker: buggy voor stropersjacht
	Nieuwe motorfiets voor de gemiddelde Europeaan Honda Pan-European: Duitse Japanner
	Trekkracht
	Koffers
	auto Automobilist krijgt print om de weg te vinden Computer stippelt snelste route uit
	Nieuwe rotatiemotor met meer vermogen Mazda vernieuwt sportwagen RX-7
	Cabriolet
	Campagne voor veiligheid op landwegen
	uitlaatjes
	Charmant
	Kletsen
	SHIRLEY VALENTINE films door gemma wildenberg
	EEN SCHERZO FURIOSO
	EL LUTE-CAMINA O REVIENTA
	EL ESPIRITU DE LA COLMENA
	JOHNNY HANDSOME
	Triviant
	show Doofheid plaatst je buiten de gemeenschap, blindheid niet’ Ivo de Wijs: een ’winkel vol teksten’
	TANGO & CASH
	Benny Neyman in Griekenland
	Veronique verliest adverteerders
	ROMEO
	ALWAYS
	LOOK WHO’S TALKING
	THE WAR OF THE ROSES
	KINDERFILMS
	Inspecteur Morse in nieuwe serie
	Intuïtief
	Kort geding tegen Veronica over contracten met cruises
	Wanprestatie
	Duitsland 1
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	TELEVISIE
	België/TV 1
	Nederland 2
	Duitsland 2
	RADIO
	België/TV 2
	Nederland 3
	Duitsland 3 West
	België/RTBF 1
	RTL Veronique
	Duitsland 3 SWF
	België/Télé 21
	TV 5
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	televisie en radio vrijdag Nederland 1
	Radio 4
	Radio 5
	SSVC
	RTL Plus
	Eurosport
	SAT 1
	Omroep Limburg
	België/Radio 2
	België/BRF
	WDR 4
	BBC Europe
	Super Channel
	MTV Europe
	Luxemburg/RTL
	Lenig
	Limburgia
	P.
	Hermelvaart
	VUT
	Bloemenzee in Heerlen
	Uitstel
	Verschillen
	Wijkvereniging: ’Ministerie vertraagt sanering opnieuw’ Bewoners Laura dreigen met actie Van onze verslaggeefster
	’Uitzondering voor broertjes en zusjes’ Deur Harlekijn staat op kier
	Deur vernield
	Auto’s gekraakt
	Haan even uitgekraaid
	Kerkrade: nog geen besluit Zwart-5-Zuid
	Dertig keer door rood
	Geen interesse voor reclame
	Nota
	Kosten
	Korting
	Afgewezen
	Helma Gubbels naar Poolse Verkiezingen
	Spaanse truck zwaar overbeladen Varkens gedood in vrachtauto
	Letsel
	Hongerstakende asielzoekers willen woning
	provincie Forse tegenslag voor arbeidsongeschikte oud-mijnwerkers Silicose-claim afgewezen door theo sniekers
	Laalste woord aan Tweede Kamer medio juni Actie in Lerop voor behoud natuurgebied
	Fietser overleden
	Woorden
	Euregionaal persbureau bepleit Drie gewesten samen toekomst tegemoet
	Geld
	Eigenaar wil Mosa verkopen
	Acht jaar voor drugsmokkel
	Cadillac en sokken van Elvis in Genk
	Cadillac
	Rechtbank vonnist ’Vossekuil-dealers
	Onenigheid over subsidiëring werktheaters
	Gigantisch
	Toeren
	Rechter: ’Ik dacht dat u inbraak-verslaafd was’ Verdachte biecht 63 inbraken op
	Verzekering
	Twee doden gevonden
	Ondankbaar
	Kilo’s heroïne in België ontdekt
	Gemeindedirektor Zelfkant opgelucht na vertrek leeuwen Meerdere claims op opstallen Safaripark
	Eigen café in Heerlen voor Aids-patiënten
	provincie Twee nieuwe commissarissen benoemd Pie Medical blijft geheimzinnig doen
	examens ’90 Wiskunde A blinkt uit door eenvoud door ans bouwmans
	DE EINDEXAMENKANDIDATE
	DE OPGAVE
	Gyula Horn vraagt Westen Hongarije te helpen ’Europa staat voor kolossale uitdaging’
	Bouwstenen
	Beroep
	Onrechtvaardig
	AFC Quick Boys - Nederland 0-8 -9-
	Fit
	Aan de slag
	De 22
	AC Milan - Benfica 1-0 - 68. Rijkaard
	Energie
	Niet groots
	Acht Italiaanse clubs in Europacup
	Michels: ’Zijn conditie is goed, maar hij mist wedstrijdritme’ Hoopgevende rentree Gullit
	sport Beenhakker prefereert Van Loen boven Bosman Oranje rond en gezond door fred sochacki
	EINDHOVEN Bobby Robson twee jaar coach PSV
	Discipline
	Milaan knuffelt ’Francolino’
	Zware val Nijboer en Blochwitz
	Geen gratie voor Ajax
	Van onze medewerker PAUL DEMELINNE Volleybalteam ’gesetteld’
	Geluk
	lotto
	Jos Nijsten weer vast in het zadel
	" BEEKSE BERGEN -Bij surf-
	Romario scoort weer
	Ruzie over premie
	Verrassende wending in nacompetitie Heerenveen profiteert van misstap GA Eagles
	Geen risico
	sport Slapende fans missen de boot Nauta finisht zonder publiek
	Pijnlijk
	Kans op promotie afhankelijk van uitspraak tuchtcommissie Walram periodekampioen
	Uitspraak
	TENNIS sport in cijfers
	VOETBAL
	MOTORSPORT
	ATLETIEK
	Rocky Graziano overleden
	RKTSV viert jubileum
	Meeuws trainer Sint Truiden
	Brikske promoveert
	Frans profaanbod voor hockeyer Mare Delissen Van onze medewerker EDDY BUDE
	Van onze medewerker FLOR SCHILTE Sterk deelnemersveld in Haspengouwrally
	Condors heerst in softbaltopper Van onze medewerker PAUL DEMELINNE
	Reserve
	VLISSINGEN - Motorcrosser Pe-
	Tweede zwemrecord Diederick Rouffaer Van onze medewerkster INGRID MOERS
	Uitslagen.
	W5-spanning op Schaesberg Van onze medewerker HANS SINNIGE
	Oud-internationals herdenken Bertram
	sport ’Ik had nog genoeg reserves voor de laatste sprong’ Thoolen kiest goede moment in Obbicht
	Weer toernooi ter ere van Jo Gerris
	Limburgs atleten naar Noord-Brabant
	receptie VANDAAG
	MORGEN
	sport kort
	agenda VANDAAG
	ZATERDAG
	ZONDAG
	schaken met michiel bunnik
	dammen met john van den borst
	bridge met wiel gielkens
	Herschi/V en L-PSV 15-14 n.v. (13-13,
	Teamgeest
	Bestuur twijfelt nog Piet Kivit wil blijven
	PSV benadert Kleintjens
	transfernieuws
	sport Karen Hillen schiet Herschi/Ven L in verlenging naar landstitel Gouden greenp Piet Kivit door ivo op den camp
	Ploegleiders eisen maatregelen in dopingaffaire Wielerunie heeft lot Theunisse in handen
	Danny Nelissen blijft kanshebber in Olympia’s Ronde Apotheose op komst door wiel verheesen
	Bugno tart rivalen
	Virus velt TVM-renners
	Wielercijfers

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96
	Adv. 97
	Adv. 98
	Adv. 99
	Adv. 100
	Adv. 101
	Adv. 102
	Adv. 103
	Adv. 104
	Adv. 105
	Adv. 106
	Adv. 107
	Adv. 108
	Adv. 109
	Adv. 110
	Adv. 111
	Adv. 112
	Adv. 113
	Adv. 114
	Adv. 115
	Adv. 116
	Adv. 117
	Adv. 118
	Adv. 119
	Adv. 120
	Adv. 121
	Adv. 122
	Adv. 123
	Adv. 124
	Adv. 125
	Adv. 126
	Adv. 127
	Adv. 128
	Adv. 129
	Adv. 130
	Adv. 131
	Adv. 132
	Adv. 133

	illustraties
	Alcoholrijders in rij bij de Politierechter
	de kleine postruiter
	Eindredactie poppagina: Ans Bouwmans, 045-739267.
	" Mary Coughlan kent de donkere kant van het leven.
	panda en qwzl van bl
	" De Filippijnse politiekolonel Reynaldo Dino is woensdag in Manila omgekomen bij een aanslag die vermoedelijk is gepleegd door de communistische stadsguerrilla. Bij de aanslag verloren ook de dochter van Dino en drie lijfwachten het leven. Dino, ex-stafchef van de politie in de Filippijnse hoofdstad, werd 's morgens door zes aanvallers beschoten op een drukke doorgaande weg. De auto van de kolonel botste tegen een bus, waarop de terroristen in het wilde weg doorvuurden. Negen mensen raakten gewond.
	Pleeboy op straat gezet
	" Hoewel deze Saker er nogai strijdlustig uitziet, zal hij minder krijgshaftige pensen waken voor het bèh°ud van het olifantenbestand.
	" Het centrum van Heerlen bood gisteren een ’bloemrijke’ aanblik. Foto: CHRISTA HALBESMA


