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'Dietatortje'
aangehouden

Van onze correspondent
[OTTERDAM - Een veertien-
"ige scholier uit Rotterdam
*eft de afgelopen zes maan-
*_ een dertienjarig klasge-
j°otje een geldbedrag van vijf-
'üizend gulden afhandig ge-
bakt. Hiervoor bedreigde de
£holier zijn slachtoffer met li-
■Jamelijk geweld en zelfs met
* dood. De dertienjarige jon-
kh stal in de weekeinden klei-
* bedragen van zijn ouders en

'verhandigde die op maandag-morgen aan zijn kwelgeest.

* veertienjarige jongen trok
P school ook de aandacht door
'ch te gedragen als een dicta-
?ttje. Medeklasgenoten liet hij
'Jn schoenveters vastmaken
N zijn schoolboekenoprapen.
"e Rotterdamse politie heeft
* afperser ingesloten. Zij ver-
acht nog enkele aanhoudin-
en te verrichten omdat de jon-
?n bij zijn bedreigingen moge-
Ik hulp van enkele vriendjes
eeft gehad.

North schuldig
bevonden op
deel aanklacht

- Een federale jury
J-ft gisteren Oliver North, de voor-. ''ge medewerker van president
J^San, schuldig bevonden aan

'e van de twaalf punten van deJiklacht die tegen hem werd uit-. "racht wegens zijn rol in het Iran-'or>tra schandaal. '. vroegere anti-communistische
I '°nel die werkzaam wis in presi-

-1- Reagans Nationale Veilig-
'd.siaad. kan tot maximaal tien
*r gevangenisstraf en een boete

£» 750.000 dollar (1,5 miljoen gul-
£i) worden. Op 23 juni zal hij wor-*n gevonnist.

Ookbestelbusje mee

boekhouder met
38mille weg

- Een beheerder
een pension in Maastricht, die

fb Van zijn bewoners de boekhou-
fjj'g toevertrouwde, is bedrogen
Meekomen. Gedurende vier wekenJapril liet hij de 38-jarige W. de J.,
■"""schijnlijk uit Breda, de finan-
-I*l bijwerken. Aan het eind van de
ij^and gingDe J. er met een bestel-
J?sJo van de pensionhouder en di-
J*rse paperassen, waaronder auto-? bankpapieren, vandoor. De be-urder van het pension mist ookP 1bedrag van 38.000 gulden. De J., tot op heden niet teruggekeerd.

Het weer
LATER WOLKENVELDEN

"oral vanochtend is er nog
j?">" Vanmiddag voert een ma-

r^e noordelijke wind ook en-
J?'e wolkenvelden aan. Het
j'jft echter droog. De tempe-ruur loopt nog op tot circa
* graden. Morgen en over-
JjOrgen stroomt koelere lucht'finen met maximumtempe-raturen rond de 14 graden.. 0'kenvelden worden daarbij
..Gewisseld door zonnige pe-
lden.
"or eventuele informatie be-

lettende het weer in Limburg
u bellen 06-91122346.

>op: 06.03 onder: 21.11
/Jaanop: 05.27 onder: 21.57
JJORGEN:£"iop: 06.01 onder: 21.13

05.53 onder: 23.27

Meerderheid is
tegen schrappen
reiskostenaftrek

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG Een meerderheid van
de kiezers (55 procent) wijst het
schrappen van de fiscale aftrek voor
reiskosten van de hand. Vooral de
achterban van VVD en PvdA is te-
gen dit plan, waarover het kabmet-
Lubbers deze week door de liberale
regeringspartij ten val werd ge
bracht. Het electoraat is sterk ver-
deeld over de vraag wie gelijk had in
het conflict dat deze week tussen
VVD en kabinet in de Tweede ka-
mer werd uitgevochten.

Dat blijkt uit een bliksemenquête
die woensdag is uitgevoerd in op-
dracht van de Gemeenschappelijke
Pers Dienst (GPD) - waar deze
krant bij is aangesloten onder 500
Nederlanders door het onderzoeks-
bureau Intomart. Het kabinet krijgt
volgens de uitslag van het onder-
zoek van iets meer dan éénderde
van de kiezers gelijk in het conflict;
de WD-fractie van Voorhoeve van
een net iets kleiner deel. Alleen de
achterban van CDA en klein rechts
staan duidelijk achter het kabinet,
terwijl meer dan 68 procent van de
liberale stemmers de lijn van Voor-
hoeve goedkeurt.

Het bliksërrtonderzoek van Into-
mart en gelijktijdig gehouden on-
derzoeken van andere bureaus lo-
nen dat de politieke voorkeuren van
kiezers nauwelijks veranderd zijn.
De VVD zou een licht verlies moe
ten incasseren ten opzichte van de
verkiezingen uit 1986, terwijl de
PvdA stabiel blijft. Volgens ' Into-
mart wint het CDA licht, maar in
een onderzoek van Inter/View (De
Hond) blijft het CDA gelijk.
Een nieuwe coalitie van CDA en
VVD, mogelijk aangevuld met D66,
wordt door eenderde van de stem-
mers gewenst. Een bijna evengrool
deelkiest voor een coalitie van CDA
en PvdA, eventueel aangevuld met
D66. Eén op de vijfkiezers vindt dat
PvdA en VVD eindelijk eens samen
moeten gaan regeren. Van de ach-
terban van VVD en PvdA is één op
de drie kiezers voorstander van die
coalitie.

Volgens een in opdracht van Vero-
nica uitgevoerd onderzoek zijn
Hans Wiegel en Joris Voorhoeve bij
de VVD-achterban even populair
als nieuwe liberale lijsttrekker, met
elk bijna 40 procent. Milieu-minis-
ter Nijpelskrijgt de voorkeur van elf
procent van de VVD-stemmers.

Vangevallen
Premier Lubbers bracht woensdag
tot tweemaal toe een bezoek aan ko-
ningin Beatrix. De eerste keer dien-
de hij het ontslag van het gehele ka-
binet in. Lubbers werd bij zijn ver-
trek aangevallen door een SÖ-jarige

Hagenaar, die een mes op zak had
en in de auto van de premier pro-
beei _ie te komen. De man is aange-
houden en opgenomen in een psy-
chiatrische inrichting.

Woensdagavond sprak de demissio-
naire minister-president voor de
tweede keer met koningin Beatrix,
over het verzoek van de VVD de
breuk in .de coalitie te herstellen.
Pal daarna deelde het kabinet van
de koningin mee dal de "overgrote
meerderheid" van de ad. ie/.en ge-
volgd zou worden, en er vervroegde
verkiezingen zullen worden gehou-
den. Alle ministers en staatssecreta-
rissen blijven zo lang op hun post.

Uitstel en misschien wel afstel van belangrijke besluiten

Val kabinet heeft voor
Limburg nare gevolbgen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De val van het kabinet Lubbers II leidt voor
Limburg tot uitstel en in sommige gevallen misschien zelfs tot
afstel van een aantal belangrijke bestuurlijke besluiten. Ge-
dacht moet daarbij worden aan ohder meer het aanwijzingsbe-
sluit voor aanleg van de Oost-westbaan, de gemeentelijke her-
indeling van Midden-Limburg, de herverdelingvan de politie-
sterkte en de behandeling van de nota's Gegrond Ontgronden
en Ruimtelijke Ordening IV (stedelijke knooppunten).

De besluitvorming hierover wordt
in ieder geval uitgesteld totdat een
nieuwe regering is geformeerd. Die
zal er op zijn vroegst in oktober of
november zijn. Het gevallen en
daardoor demissionaire kabinet zal
ondertussen alleen rtog voorstellen
op de agenda zetten die 'nièt-con-
troversieel' zijn. Dat wil zeggen:
voorstellen waarover geen politieke
meningsverschillen zijn te verwach-
ten. De punten die voor Limburg
van belang zijn dragen echter stuk
voor stuk het predikaat 'controver-
sieel' en zullen door de huidige
Tweede Kamer dus niet meer wor-
den behandeld.

Het is niet onmogelijk datvoor som-
mige 'Limburgse agendapunten'

van uitstel zelfs afstel komt. De ge-
meentelijke herindeling van Mid-
den-Limburg bijvoorbeeld zou wel
eens definitief van de baan kunnen
zijn.

Niet alle partijen zien het nut van
gemeentelijke herindeling in. Het is
niet ondenkbaar dal in het regeer
akkoord van de nieuwe coalitie
geen letter meer over een grootscha-
lige samenvoeging van gemeenten
is terug te vinden. En mocht dat wél
het geval zijn, dan zal de streefda-
tum van 1 januari 1991 zo goed als
zeker niet worden gehaald.

" Zie verder pagina 1 7

VVD-poging vertrouwensbreuk te lijmen, loopt op niets uit

Vervroegde verkiezingen
in eerste helft september

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG Het demissionaire
kabinet zal op (i of 13 september ver-
kiezingen laten houden voor een
nieuwe Tweede Kamer. Pogingen
van de VVD de door haar geforceer-
de vertrouwensbreuk in de regering
te 'lijmen', zijn door het CDA na am-
pel beraad van de hand gewezen.

Dat is het resultaat van de gesprek-
ken die koningin Beatrix woensdag
voerde met premier Lubbers, de
voorzitters van de Eerste en Tweede
Kamer, en alle fractievoorzitters.
CDA, PvdA, D66, RPF en de kleine
linkse partijen drongen er bij de
vorstin op aan vervroegde verkie-

zingen te houden. Alleen de SGP en
VVD-leider Voorhoeve meenden
dat eerst een poging moest worden
gewaagd de verstoorde coalitie met
het CDA te 'reconstrueren". Daarbij
zouden nieuwe; afspraken over hetbeleid moeten worden gemaakt, en
eventueel verscheidene bewindslie-
den worden vervangen.

" Een marechaussee drukt de 50-jarige>Hagenaar tegen de grond, dieeven tevoren premier Lub
bers bij zijn bezoek aan de koningin had aangevalleii.

vandaag

" LPG in trek
dank zij hoge
benzineprijzen
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" Herschi/V&L
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OR voorstander

ZZL kiest voor
mammoetfusie

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De onderne-
mingsraad van het Ziekenfonds
voor Zuid-Limburg (ZZL) in Maas-
tricht is voorstander van een fusie
met andere ziekenfondsen in Bra-
bant en Limburg. Daarmee wijst de
OR impliciet een samenwerking
met de ziekenfondsen in Sittard
(CZF) en Heerlen (AZM) af. Deze
twee ziekenfondsen kondigden on-
langs aan dat ze de mammoetfusie
niet zien zitten.

Schaalvergroting, zo oordeelt ech-
ter de ondernemingsraad van het
ZZL, is onvermijdelijk gezien de
hoge kosten van de gezondheids-
zorg. De OR vindt dat een fusie met
de Brabantse en andere (Noord.lim-
burgse ziekenfondsen, inclusief de
particuliere verzekeraar VGZ, zoda-
nig goede mogelijkheden biedt dat
daarmee de belangen van zowel per-
soneel als verzekerden veilig ge-
steld zijn.
Door de grote fusie zullen de gemid-
deldekosten per verzekerde 'op een
aanvaardbaar niveau' liggen en dat
betekent, naar verwachting, ook
een zo gunstig mogelijk premieper-
centage.

" Zie verder pagina 1 7

Benzineprijzen
dalen vandaag

ROTTERDAM De benzineprijzen
en prijzen van diesel dalen met in-
gang vandaag met respectievelijk
twee en één cent.

Overigens verschillen de prijzen. Zo
verlaagt Shell alleen de prijs van su-
per met twee cent naar 179 cent per
liter. Een liter loodvrij gaat éen cent
omlaag naar 173 cent per liter. De
vrije oliehandelaren verlagen lood-
vrij met twee cent per liter. Een liter
diesel gaat 87,8 cent per liter kosten.
De prijsdaling is een gevolg van de
dalende produktnoteringen. De
laatste weken is de prijs van benzi-
nes met bijna twintig cent per liter
gestegen.
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De vrije dag en het stralende weer hebben gis-
teren overal gezorgd vooreen extra toeloop naar
t vooral) waterrijke recreatiegebieden en evene-
menten in de open lucht. De braderie in Hoens-
broek. de antiekmurkt in Lemiers en de open
zvoembaden bijvoorbeeld trokken veel bezoekers.

In Valkenburg aan de Geul heerste de gebruike-
lijke drukte (zie foto) van dagjesmensen.

Ondanks liet vele verkeer viel volgens de rijkspo-
litie het aantal aanrijdingen redelijk mee.

Foto: WIDDERSHOVEN



quote
„Volgens sommigen ben ik New
Age, anderen beweren dat ik ab-
soluut niet weet waar ik het over
heb" WENDY

(van Lisa)

agenda
MEI

" 5: Feesttent Schimmert: Fiet-
sefreem

"5: Nova Heerlen: o.a. Hot
Scramble, Oversized en
Torn Noddy

" 5: S'6l Roermond: Dog Patch
"6: De Camion Margraten:

Dog Patch
"6: 't Jachhoes Maastricht:

Fietsefreem

" 6: Feesttent Leveroy: Janse
Bagge Bend

*" 7: Dancing Geelen Haelen:
The Run

" 7: La Brasserie Valkenburg:
Janse Bagge Bend

ld-elpee
Na de Womacks is er nu een an-
dere zwarte soulfamilie die na-
drukkelijk van zich doet spre-
ken. De NEVILLE BROTHERS
hebben het popjaar 1989 verrijkt
met het album 'YELLOW
MOON*. Aaron 'Teil it like it is'
Neville en zijn broertjes Art,
Charles en Cyril, bijgestaan door
Willie Green (drums), Tony Hall
(bas) en Brian Stoltz (gitaar)
brengen twaalf nummers, het
een meer geslaagd dan het ander
maar over het geheel genomen
een CD/LP die na aankoop niet
in een stoffige kast verdwijnt.
Aaron, de belangrijkste Neville,
is een vertegenwoordiger van de
New Orleans Sound die onder
meer illustere namen als Fats
Domino, Lee Dorsey en Profes-
sor Longhair voortbracht. In '77
besloot hij samen met zijn broers
te zingen. Art en Cyril hadden tot
dat moment in de ook niet geheel
onbekende Meters gezeten. Hun
debuutalbum uit '78 valt op door
de vocalekwaliteiten. Hierna zou
het stiller worden rondom de
broers die in tien jaar tijd slechts
drie elpees afleverden en één hit
scoorden met het John Hiatt-
nummer 'Washable Ink'.
Het door Daniel Lanois geprodu-
ceerde 'Yellow Moon' is vergele-
ken met de voorgangers een ver-
ademing. De kracht van de plaat
schuilt in de percussie waarmee
niet minder dan vijf muzikanten
zich bezighouden (inclusief
Aaron, Charles en Cyril) en na-
tuurlijk de stemmen van de ge-
broeders, die perfect op elkaar
aansluiten. De muziek is uiterst
dansbaar en de teksten zijn niet
geheel van politiek commentaar
ontbloot. In het openingsnum-
mer 'My Blood' en 'Sister Rosa'
worden de sociale misstanden je-
gens zwarten aan de kaak gesteld
en in 'Wake Up' worden de su-
permachten er fijntjes op gewe-
zen dat er in de volgende oorlog
geen winnaar kan zijn. De we-
reldbeschouwing en het protest
van de Brothers zullen heus goed
bedoeld zijn maar doen hier en
daar naief aan, vandaar dat men
steun heeft gezocht in de absolu-
te meester op dit terrein, Bob
Dylan.
Van diens legendarische 'The Ti-
mes they are-a-changin' staan
liefst twee nummers op 'Yellow
Moon': 'With God on our side' en
'The ballad ofHollis Brown'. Bei-
de nummers worden aardig ge-
bracht maar halen het niveau
van de originelen niet wat ook
geldt voor 'A change is gonna
come' dat door Aaron minder
'soulful' wordt gezongen dan
destijds door Sam Cooke. Daar-
tegenover staan vele hoogtepun-
ten op het album zoals de titel-
song, het feestnummer 'Fire and
Brimstone', dat een regelrechte
hit kan worden, 'VooDoo en
'Will the circel be unbroken'.
Stuk voor stuk meesterwerkjes
die gekenmerkt worden door een
meeslepend ritme en ijzingwek-
kende vocalen. _, _ .Ge Backus

popmuziek

URedaklie Peter Homons I
Markl 3, 6161 GE Geleen

Teletoon 04490-46868 I

Travelpriis voor Nits
AMSTERDAM - De Nederlandse
popgroep The Nits heeft dinsdag in
Amsterdam de zogenoemde Travel-
prijs 1988 van de bij de Kunsten-
bond FNV aangesloten belangen-
vereniging van popmusici (BV Pop)
gekregen. The Nits passeerden
daarmee de andere genomineerde
kandidaten Candy Dulfer en De
Dijk.
The Nits kreeg de prijs van collega-
popmuzikanten omdat de groep al
jarenlang op het in ons land hoogst
mogelijke commerciële en artistie-
ke niveau werkt, zo luidde het oor-
deel van de zeskoppige jury. Twee-
maal eerder al werd de groep geno-
mineerd.
In 1985 kreeg de vocaliste Mathilde
Santing deze prijs voor de eerste
keer. De jaren daarop ging de prijs
naar achtereenvolgens Claw Boys
Claw en naar Herman Brood en zijn
Wild Romance.

Blues-marathon
in Ospel (Peel)

Voor wie niet kan wachten tot Jeff
Healey eens wat blues ten gehore
gaat brengen op Pinkpop die is wel-
haast verplicht om zijn oor te luiste-
ren te leggen bij het Moulin-Blues
festival dat morgen wordt gehou-
den in het Peeldorpje Ospel. Op het
programma een bluesmarathon
maar liefst 13 uur. Dat zijn bijna,
twee schooldagen. Van het feest dat
om 12.00 uur zal beginnen maakt
Omroep Rimburg opnamen.
VPRO's Maja van den Broucke (to-
ga party) zal de verschillende bands
aan elkaar kletsen. Daarover ge-
sproken, de opkomst is zeer blues-
waardig.

In volgorde verschijnen ten tonele:
Nosmo King, Grand Slam, Muskee
(allen Nederbluesbands), Chris
Thomas Band (Ustated Nights), The
Crew (Vlaams Vlaanderen), James
Harman Band en Tail Gators (bei-
den Uncle Sam) en top of the bill:
Big Twist and the mellow Fellows.
En dat allesvoor 25piek (in de voor-
verkoop). Overigens ligt Ospel grof-
weg tussen Weer en Venlo.

popmuziek en strips
Concerten: Pinkpop, Simon, Dylan, Claplon, Pink Floyd, Simple Minds

Popminnend Nederland
heeft niet te klagen

Van onze verslaggever

NEDERLAND - Waren we de verbazing over de sterke pro-
gramma's van Pinkpop en Torhout/Werchter nog niet te boven
gekomen, krijgen we weer een aantal aangename klappen in
het gelaat. Want optredens van (luister en huiver) Paul Simon,
Pink Floyd, Carlos Santana, The Simple Minds, Eric Clapton,
Bob Dylan, Van Morrison, Joe Cocker, Simply Red en The
Cure gaat een popliefhebber niet in de kouwe kleren zitten.
Even los van het feit of je Lou Reed, Neil Young en Robert
Cray (Torhout-W) en R.E.M., Jeff Healey en Elvis Costello
(Pinkpop) wel op één dag kunt verdragen. En we moeten nog
op vakantie ook. Dat wórdt boekhouden!
Welbeschouwd kun jeeigenlijk het
beste tussen Nijmegen en Land-
graaf wonen, mocht je meer dan
een concert willen bezoeken. Beide
plaatsen gaan in ieder geval een
mooie popzomer tegemoet. Deze
week werd bekend dat op 18 juni in
het Goffertstadion een festival
wordt gehouden met onder meer
Paul Simon (en zijn complete Gra-
celandgroep), Van Morrison en La-
dysmith Black Mombaza, drie we-
ken later (10 juli) gevolgd door het
high tech-spektakel van Pink
Floyd.

procent van de grote Nederlandse
popconcerten.
Ook het concert van The Cure in
het Heerenveense Thialfstadion
past in dat beleid.
Pink Floyd zou in eerste instantie
van de Beneluxlanden alleen Bel-
gië aandoen, maar onlangs werd de
huidige tournee met enkele weken
verlengd. De groep wilde wel in
Nederland, maar nu eens niet in De
Kuip waar vorig jaar al twee con-
certen werden gegeven spelen.
Ook de Joe Cocker, afscheidsknal-
ler op Pinkpop vorig jaar is in juni
weer eens in ons land. In het kader
van zijn Europese toernee bezoekt
hij in juni twee maal Nederland. Op
19 juni is hij met zijn band te zien in
de Statenhal in Den Haag en op 28
juni in de Rijnhal te Arnhem. De
voorverkoop start op vrijdag 5 mei
bij alle VVV-voorvtrkoopadressen.
En voor wie Carlos Santana nog
eens wil horen: die vervoege zich
op 31 mei bij het Vorst Nationaal in
Antwerpen.

Nijmegen overtroeft met die dub-
belslag de openluchtaccommoda-
tie bij uitstek, de Rotterdamse
Kuip, waar deze zomer vooralsnog
alleen de Simple Minds te zien zul-
len zijn. Maar de Rotterdammers
zijn vorig jaar al genoeg aan hun
trekken gekomen, en bovendien
woont Jules Deelder daar. Eerlijk
zullen we alles delen.
Natuurlijk, de organisatie van een
popfestival brengt een hoop romp-
slomp met zich mee. Jan Smeets
bijvoorbeeld heeft niet eens tijd om
dat te bevestigen. Maar wie dacht
dat je met Pink Floyd (voorver-
koop begint op 20-5) sneller klaar
zou zijn, komt bedrogen uit.
De heren komen maar liefst met
veertig vrachtwagens en 120 man
personeel naar de Goffert. Jawel.
Bovendien staat de eigen organisa-
tie erop twintig telefoonlijnen te
hebben.

Het organiseren van grote evene-
menten in het Goffertpark past in
de spreidings-strategie van Mojo,
het Delftse bureau dat verantwoor-
delijk is voor meer dan negentig

" Carlos Santana

U2gaat weer
op tournee

Nu de euforie rond het pretentieuze
Rattle And Hum-project voorbij is,
treffen de leden van U2voorberei-
dingen voor hun nieuwe wereld-
tournee die in september van start
gaat in het lerse Dublin. Verdere
data en plaatsen ontbreken nog op
het tourschema.
Waarschijnlijk komt U2in het voor-
jaar van 1990 naar West-Duitsland
en in het verlengde hiervan ook
naar Nederland.

pinkpop 1989
Een van trekkers voor het Pinkpop-
festval dit jaar is The Jeff Healey
Band uit Canada. Een paar jaar ge-
leden had nog niemand van Jeff
Healey gehoord, maar zijn ster is
snel rijzende. Op de eerste en tot nu
toe enige elpee 'Sec the light' staan
veel bluesnummers. Toch wil Hea-
ley absoluut niet getypeerd worden
als bluesgitarist. „Ik houd gewoon
van goede nummers," is meestal
zijn spitse reactie. Koste wat kost
wil hij voorkomen in een bepaald
hokje geduwd te worden.
Eveneens nogal kortaf reageert de
zanger/gitarist als hem iets ge-
vraagd wordt over zijn blind-zijn.
Het is alsof hij ermee wil zeggen:
jullie moeten niet zo zeuren, ik
maak gewoon goedemuziek en daar
gaat het om. Toch zou je in de titel
van de elpee enige ironie kunnen
bespeuren.
Healey en zijn medemuzikanten
Torn Stephen (drums) en JoeRoek-
man (bass) maken over het alge-
meen goed in het gehoor liggende
muziek, met doorgaans een vloeien-
de gitaarlijn. Op de elpee zijn stevi-
ge, maar ook wat rustigere num-
mers te vinden. Healey zelf heeft al
allerlei stijlen geprobeerd, van jazz
en reggae tot heavy metal en coun-
try. Toch lijktblues hem het beste te
liggen. Vooral om zijn gitaarspel in

dat genre wordt hij al vergeleky
met BB King, Stevie Ray Vaugh4
en Jimi Hendrix. Als je hemZT
moet geloven houdt Healey hfmeest van jazzmuziek, zijn collecw
jazzplaten geeft inderdaad te de*
ken. Die bestaat uit meer dan tief
duizend exemplaren. Een van zij
favorieten is bovendienLouis Artl
strong. '
Jeff Healey dus op Pinkpop, wa\
iedereen over de hoofden heen mifschien een glimp kan opvangen V*
de aparte manier waarop de 22-ja(
ge popster de gitaar bespeelt: z>
tend op het podium, met zijn instiM
ment op schoot. In de Canadef.
pers gebruiken ze meestal maar e<Jnaam voor Healey, 'a guitar wizardjl

" De blinde Canadese bluesgitarist JeffHealey, binnenkort <|
Pinkpop. i
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Sting en het lot van de regenwouden
# Nee inderdaad, zon grote mond heeft Mick Jagger nog niet.
Popster Sting is dezer dagen zeer begaan met het lot van de re-
genwouden in het Amazonegebied. Deze foto werd vorige week
genomen in Londen. Je ziet Sting met naast hem Raon, de ko-
ning der Kayapo-Indianen van het Amazonegebied. Beide he-
ren maken een tournee door Europa om aandacht te vragen
voor de vernietiging van de regenwouden in het thuisgebied
van Raon. Sting heeft zelfs zijn pen ter hand genomen en een
boek over de problematiek geschreven. Samen met de Frans-
man Jean-Pierre Dutilleux. Van ons mag ie.

recept
Kippeborst met pruimen
Benodigdheden: vier flinke borst-
stukken van de kip, een zakje ge-
droogde pruimen, drie eetlepels
basterdsuiker, een mespuntje ka-
neelpoeder, een theelepel peper, vijf
eetlepels bloem, twee eetlepels olie,
het sap van twee sinaasappels en
een citroen, een glas sherry, zout.
Wel de pruimen op een laag pitje in
een halve liter water met een eetle-
pel suiker. Laat ze afkoelen, schep

ze uit het vocht en ontpit ze. Roer nu
de bloem, de basterdsuiker, het ka-
neelpoederen de peper door elkaar.
Was de borststukken en droog ze af.
Strooi er zout naar smaak over en
wrijf ze in met wat olie. Wentel ze
daarna door de bloem en bak ze in
de frituurpan snel «mooi bruin. Doe
nu het pruimenat in een pan en voeg
er het restant van de bloem aan toe.
maak er samen met het sap van de
sinaasappels en de sherry een glad-
de saus van. Eventueel zout en aro-

ma naar smaak toevoegen. Doe nu
de pruimen en het vlees in de pan en
laat dit tien minuten sudderen. Haal
de stukken vlees daarna uit de pan
en leg ze eventueel even onder de
grillom er een bruin korstje op te la-
ten komen.
Doe het vlees daarna op een voor-
verwarmde schaal en haal de prui-
men met een schuimspaan uit de
saus. Schik ze om het vlees. Geef de'
saus er apart bij en serveer het ge-
heel met gebakken aardappelen.
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Conflict EG-VS
hormonenvlees
deels opgelost

IfSHINGTON/BRUSSEL - De
t?opese Gemeenschap en de Ver-
rilde Staten zijn het eens gewor-
F> over een gedeeltelijke oplos-K* van hun conflict over de Ame-
Cjanse exportvan rundvlees dat is
Cj&ndeld met hormonen. Het ak-
P"d betekent dat de Amerikaanse
L^sexport naar deEG kan worden
TOt, maar vermoedelijk op een

lager niveau dan voorheen.

P v"S zjjn akkoord gegaanmet eenReling waarbij EG-inspecteurs
Pfden belast met het afgeven van
Cportcertificaten die garanderen

vlees vrij is van
jVionen. De Amerikaanse over-i heeft steeds geweigerd zich

PJttnee bezig te houden. Afgespro-l> is verder dat een in februari ge-
jende groep deskundigen van deP*e partijen vóór 15 juni de nog
P opgeloste kwesties moet rege-

Het verslag van Brilman bestrijkt
deperiode 1985tot en met 1988. Van
de 38 oorlogsmisdadigers die nog
worden gezocht, hebben 28 al een
veroordeling achter derug. Bij deze
veroordelingen gaat het om 18 ge-
vallen van doodstraf of levenslang.
De overigen kregen tijdelrjke ge-
vangenisstraffen.
Brilman is somber over de moge-
lijkheden de straffen alsnog uitge-
voerd te krijgen. De landelijk offi-
cier heeft al eerder gezegd dat Ne-
derland nu de wrange vruchten
plukt van „het ontbreken van pro-
fessionele aandacht voor de opspo-
ring en de vervolging van oorlogs-
misdadigers in het tijdvak 1952 tot
en met 1978".
Het opsporingsapparaat ziet zich
meer dan veertig jaar na dato ge-
plaatst voor talloze, meest juridi-
sche, problemen. Volgens Brilman
is er in feite alleen iets te doen als
betrokkenen zich op Nederlands
grondgebied begeven.

Uitstel nieuwe
OV-kaart dreigt
|J*N HAAG - De voorgenomen in-
ging, per 1 september, van de
jj*-baarvervoerkaart voor studen-P dreigt vertraging op te lopen.
J2gevolg van de val van het kabi-P is het namelijk zeer onzeker ge-iden dat de Eerste Kamer hetInstel zal behandelen. Een defini-
Pc beslissing daarover wordt ko-
lfde dinsdag genomen door een
Wegorgaan van alle fractievoor-
pers uit de Senaat.

r' staat vrijwel zeker vast dat men
Pluit dat de debatten over de de-
Pjtementen van binnenlandse za-

' P^> justitie, verkeer en waterstaat,rfensie en buitenlandse zaken (in-

leef ontwikkelingssamenwer-
Jpg) geen doorgang zullen vinden.- k* EersteKamer zal volgende week
B*dag wel het beleidsdebat over
Kjflerwijs afmaken, waarin ministerpetman in gaat op de eerder deze, L*ek vanuit de Kamer gemaakte
JWerkingen.

basisschool mag
gemiddeld 180
kinderen tellen
$ETERMEER - Staatssecretaris
kC_aar-Maas streeft naar een ge-
adelde schoolgrootte van 180
ffflingen in het basisonderwijs. Zij
kf daarom de normen voor de
j:chtingvan nieuwe scholen verho-
V,^ en de criteria voor opheffing
j?*l scholen in gemeenten van

[;-000 tot 100.000 inwoners aan-Wpen.

~ blijkt uit een beleidsnotitie die._ t,°ensdag is gepubliceerd. De noti-
*.■£ is dinsdag naar de Tweede Ka-_ gegaan.
%'\kA basisschool telde vorig jaar ge-

* |i lcldeld 168 leerlingen tegen 175 in
i i°6. Voor dit jaarwordt een gemid-
f.'jj'de van 170 leerlingen verwacht.
t 'kr zijn op het ogenblik ruim 8.400
* J:sisscholen. Ginjaar-Maas ziet af. J*i haar oorspronkelijke plan dit
£ttal tot 8.150 scholen te vermin-
tfen-ij? kleine scholen op het platteland
IA volgens de staatssecretaris vol-
I i^nde beschermd. De laatste- iJtool in een kleine kern heeft ge-

ti?Sg aan 23 leerlingen om voor fi-
in aanmerking te ko-

H6n. By hoge uitzondering worden
lq _ scholen met minder leerlingen

Buitenland
In het oog springende ontwikkelin-
gen deden zich in de verslagperiode
van Brilman vooral in het buiten-
land voor. De landelijk officier was
de Canadese autoriteiten behulp-
zaam brj hun pogingen materiaal te
verzamelen over de tot levenslang
veroordeelde Jacob Luitjens. Cana-
da wil de man zijn nationaliteit ont-
nemen. Verder vroeg Brilman op devalreep van de verslagperiode, op 8
december 1988, de Argentijnse
autoriteiten om 'aanhouding ter fine
van uitlevering' van Abraham Kipp
en Jan Olij.
Ondanks de teleurstellingen vindt
Brilman dat zijn werk moet door-
gaan. „De maatschappelijke belang-
stelling voor de opsporing van oor-
logsmisdadigers is nog steeds groot.
Een nieuwe generatie toont zich
geïnteresseerden betrokken."

Kunstenaar wil geld na
sloop beeldhouwwerk

DEN HAAG - De beeldhouwer
Kees Wevers uit Best wil van zijn
gemeente 50.000 gulden zien we-
gens vernietiging van een be-
langrijk onvervangbaar beeld-
houwwerk met de titel 'Twee
rechthoekige platen. Het beeld
is volgens Wevers met fundering
en al uit de grond gerukt en in
duizend stukken gebroken.

Het beeldhouwwerk werd in
1978 door de gemeente gekocht
en vervolgens opgeslagen omdat
er nog geen goede plaats voor
was gevonden. In de opslag
bleekhet flink te zijnbeschadigd
omdat het metalen gedeelte van
het beeld was gebruikt als onder-
plaat voor een carnavalsattri-
buut. Wevers heeft het daarna
zelf hersteld.

Tenslotte kreeg het beeld een
plaats naast de Gemeentelijke
Sociale Dienst (GSD) van Best.

Onder toezicht van Wevers werd
het daar demontabel geïnstal-
leerd. Wevers bood aan bij even-
tuele verplaatsing te assisteren.

Maar er rustte geen zegen op.
Best kreeg een nieuw gemeente-
huis, waarin alle gemeentelijke
diensten werden geconcen-
treerd, ook de GSD. Het oude
pand werd verkocht en wat
moest Best met Wevers' kunst-
werk? Van de directeur van de
GSD hoorde hrj dat het geheel
maar met een graafmachine uit
de grond was gerukt, daarbij on-
herstelbaar beschadigde en daar-
om maar brj het grofvuil is gezet.

Wevers vindt dat hem materiële
en immateriële schade is toege-
bracht. Dit werk noemt hrj on-
vervangbaar in zyn totale oeuvre
en belangrijk omdat het kenmer-
kend is voor een bepaalde perio-
de daarin.

Landelijk officier in jaarverslag:

Nederland zoekt nog

38 oorlogsmisdadigers
M Van onze correspondent

- Nederland is nog op zoek naar 38 oorlogsmisda-
k^«ers. Tien van hen zijn volstrekt spoorloos. Van de meestenw, het adres in het buitenland wel bekend: het merendeelz«'°ont in West-Duitsland. Toch valt tegen hen niets te begin-yDit meldt mr. P. M. Brilmaj?, de landelijk officier van justi-
leC °elast met de opsporing van oorlogsmisdadigers, in zijn
J eest recente jaarverslag.

Bankiers reageren instemmend op eisen betogers

Studenten China weer
massaal de straat op

PEKING - Duizenden betogende
studentenzijn gisteren in een illega-
le protestmars van de Universiteit
van Peking naar het centrum van de
Chinese hoofdstad getrokken. De
betoging was opgezet omdat de re-
gering weigert te praten met de on-
afhankelijke studentenbond
AAUP. Voorlopige schattingen
spreken van in totaal 300.000 de-
monstrerenden.

Het TiananmenPlein in Peking was
een week geledenhet toneel van één
van de grootste betogingen sinds
1949. Gisteren was het plein door de
politie afgesloten om te voorkomen
dat de betogers de opening van de
jaarlijksevergadering van de Aziati-

sche Ontwikkelings Bank (ADB)
zouden verstoren.
De studenten, aangevuld met dui-
zenden juichendearbeiders, braken
door de politielijnen heen en
stroomden het TiananmenPlein op.
Aan een kant van het reusachtige
plein kwamen ongeveer tegelijker-
tijd president Yang Shangkun en
vele buitenlandse ministers van fi-
nanciën bijeen in de Grote Hal van
het Volk.
Buiten het gebouw was de politie
geheel machteloos tegenover de
grote mensenmenigtes. Op de Laan

van de Eeuwige Vrede slaagde een
politiekordonvan 100 man breed en
zes rijen dik er niet in de duizenden
betogers tot staan te brengen. Ook
in Shanghai, de tweede stad van
China, en andere steden gingen stu-
denten te straat op om te betogen
voor meer democratie en onderhan-
delingen met de autoriteiten.

Instemming
Bankiers die in Peking bijeen wa-
ren voor de jaarvergaderingvan de
Asian Development Bank reageer-
den met instemming op de eisen
van de studenten. De bankiers we-
zen op de uitspraak van partijleider
Zhao Ziyang die donderdag heeft
verklaard dat er via democratische,
wettige middelen en hervormingen
moet worden toegegeven aan de
eisen van de studenten.
De studenten hebben al aangekon-
digd dat de demonstratievan giste-
ren de laatste zou zijn van de serie
die begon met reacties op de dood
van de populaire partijsecretaris Hu
Yaobang.

SGP in geweer
tegen sex-clip

DEN HAAG - Het Tweede-Ka-
merlid Van derVlies van de SGP
is in het geweer gekomen tegen
de sex-clip die zijn intrede heeft
gedaan op de Amsterdamse ka-
bel. Het SGP-Tweede Kamerüd
wil weten wat de minister van
WVC van de opvatting van de
Salto-voorzitter vindt in deze
kwestie.

Al sinds een week zendt Salto
(Stichting Amsterdamse Lokale
Televisie) een pornoclip uit in de
nachtelijke uren. Kijk- en luister-
genot zijn daarbij te verenigen
door televisie en telefoon tegelijk

te gebruiken: het beeld toont een
doodstille striptease en wie niet
buiten de bijbehorende geluiden
kan moet een 06-nummer draai-
en. Het initiatief komt dan ook
van een 06-exploitant.
Het bestuur van Salto liet het
filmpje (dat twee miljoen gulden
op jaarbasis in het laatje brengt)
toe tegen het advies van zijn ad-
viesraad in. Dat leidde er al toe
dat de voorzitter van die raad op-
stapte. De voorzitter van Salto
verdedigt de clip met het argu-
ment dat het hier om een open
kanaal gaat.
SGP'er Van derVliestrekt in zijn
vragen ten strijde tegen de Am-
sterdamse kabel, waar hij ook al
reclamefilmpjes heeft gesigna-
leerd. Hij verwijst daarbij naar
de Mediawet en het wetboek van
strafrecht.

binnen/buitenland

Te veel verschillen bij
vervangende hechtenis

PEN HAAG - De afspra-
ken over de duur van de
J'ervangende hechtenis
'open in ons land zover
toteen dat er richtlijnen
boeten komen om
rechtseenheid en rechts-
gelijkheid te waarborgen.
"it schrijft de werkgroep
Jjtoterieel strafrecht van"? Nederlandse Vereni-
f>'ng voor Rechtspraak
jvVR) in een nota over de
toepassing van vervan-
gende hechtenis.

JÜ een inventarisatievan
"e regelingen in de ver-
killende arrondisse-menten bleek de werk-

groep dat een rechtbank
twee maanden vervan-
gende hechtenis oplegt
en een andere zes maan-
den. „Vanuit een oog-
punt van rechtseenheid
en rechtsgelijkheid zijn
dergelijke verschillen
niet goed verdedigbaar",
aldus de werkgroep.
Artikel 243 van het Wet-

boek van Strafrecht ver-
plicht de rechter tot het
vaststellen van vervan-
gende hechtenis indien
hij een geldboete oplegt.
De duur daarvan moet
liggen tussen één dag en
zes maanden, met dien
verstande dat voor elke
volle 25 gulden niet meer
dan een dag mag worden

bepaald. Onlangs werd
bekend dat rechtbank en
kantonrechters in Am-
sterdam het in de prak-
tijk gegroeide tarief van
vijftig gulden voor één
dag zitten hebben ver-
vangen door een tarief
van 100 gulden per dag.
Over de vraag of de on-
dergrens niet verhoogd

zou moeten worden van
vijftig tot honderd gul-
den zegt de werkgroep
dat dat aantrekkelijk lijkt
met het oog op het cellen-
tekort, maar dat de beta-
ling van geldboetes ook
niet te onaantrekkelijk
moet worden gemaakt.

De werkgroep strafrecht
wil dat dat de geadviseer-
de tarieven voor alle de-
licten gaan gelden. Nu
zijn er nog verschillen
tussen delicten uit het
wetboek van strafrecht
en delictenuit bijzondere
wetten zoals de Wegen-
verkeerswet.

Na opzienbarende verklaring Arafat
Israël: haast met
plan bezet gebied
JERUZALEM - De Israëlische re-
gering legt de laatste hand aan een
plan dat voorziet in verkiezingen in
de door Israël bezette gebieden.
Binnen tien dagen hoopt het kabi-
net het plan te hebben voltooid.
Waarnemers menen dat de Israëli-
sche regering haast maakt met het
vredesplan als reactie op de verkla-
ring van PLO-leider Yasser Arafat
in Parijs eerder deze week. Hij ver-
klaarde toen het Handvest van de
Palestijnse Bevrijdingsorganisatie
PLO uit 1964, datoproept tot dever-
nietigingvan de staat Israël, als 'ver-
ouderd.

De Franse regering reageerde opti-
mistisch op Arafats verklaring. In
Israël waren de meningen verdeeld,
evenals binnen PLO-kringen. Ne-
derland reageerde betrekkelijk te-
rughoudend. Gehoopt werd dat de
Palestijnse Nationale Raad de ver-
klaring van Arafat nu zal bevesti-
gen.
Door snel met een plan te komen
hoopt Israël te voorkomen dat Ara-
fat nog meer in de gunst raakt in
Washington en andere Westerse

hoofdsteden. Israël wordt door Was-
hington steeds sterker onder druk
gezet om een einde te maken aan de
zeventien maanden oude volksop-
stand van de Palestijnen (Intifada),
die al aan zeker 461 Palestijnen en
19 Israëliërs het leven heeft gekost.
Gisteren kwam het opverschillende
plaatsen weer tot botsingen.
Premier Yitzhak Shamir, leider van
de Likoed-partij, ontvouwde vorige
maand in Washington zijn plannen
voor verkiezingen. Volgens het
plan, dat nu nog nader wordt uitge-
werkt, zouden de Palestijnen verte-
genwoordigers kunnen kiezen die
met de Israëlische regering bespre-
kingen moeten voeren over een in-
terim-zelfbestuur voor vijfjaar in de
bezette gebieden.De PLO en lokale
Palestijne leiders hebben het ver-
kiezingsplan verworpen, omdat het
volgens hen is bedoeld om de Israë-
lische controle te handhaven.

Shamir had al eerder verklaard dat
Israël zich niet van de westelijke
Jordaanoever en uit de Gaza-strook
zou terugtrekken. Zijn coalitiege-
noot Rabin (Arbeiderspartij) heeft
echter al laten weten het niet eens te
zijn met Shamir.

Verkiezingen
Zuid-Afrika
in september

JOHANNESBURG - De Zuidafri-
kaanse president Pieter Botha heeft
woensdag verklaard dat de verkie-
zingen voor het driekamerparle-
ment definitief op woensdag 6 sep-
tember plaats vinden.
Aan de verkiezingen kunnen alleen
blanken, kleurlingen en Aziaten
deelnemen. Deze groepen zijn ieder
vertegenwoordigd met een kamer
in het parlement, waarbij de blanke
Volksraad uiteindelijk de dienst uit-
maakt. De zwarte meerderheid van
de bevolking is van algemeen kies-
recht uitgesloten.

Spionage-paar
opgepakt in BRD

BONN - De Westduitse contraspio-
nage is er vrijwel zeker van dat een
echtpaar dat ze deze week gearres-
teerd heeft, werkzaam was voor
'Spetsnaz', een Oosteuropees spio-
nagenetwerk dat in gevalvan oorlog
tussen Oost en West tot doel heeft
economische installaties in wester-
se landen te saboteren.
Ten huize van Wolfgang en Sybille
Hatko in Reutlingen (Baden-Würt-
temberg) zou zeer modern transmis-
siemateriaal van Sovjet-makelij ge-
vonden zijn. Verder heeft men de
hand gelegd op adressen en tele-
foonnummers van 'verbindings-
mensen' in de DDR.
De Westerse geheime diensten ver-
moeden dat Spetsnaz' over onge-
veer 8.000 medewerkers beschikt,
die uit de Sovjetunie, de DDR, Po-
len en Tsjechoslowakije komen. De
Hatko's, afkomstig uit de DDR, had
speciaal opdracht Franse en Ameri-
kaanse militairen te observeren.

Wetsvoorstel
voor indammen
paracommercie

DEN HAAG - Staatssecretaris
Evenhuis van economische zaken
heeft een wetsvoorstel tot wijziging
van de Drank- en Horecawet aan de
Tweede Kamer gezonden.

Het wetsvoorstel moet het zoge-
noemde paracommercialisme te-
gengaan. Bedoeling is de ongewen-
ste concurrentie tussen aan de ene
kant dorps-, buurt- en clubhuizen,
sportkantines, verenigingsgebou-
wen en dergelijke, én de reguliere
horecasector in te dammen.
Gemeenten kunnen dit bereiken
door voorschriften te verbinden aan
een vergunning voor het schenken
van alcohol. Zrj kunnen bijvoor-
beeld de tijden dat alcohol wordt
geschonken, beperken.
Een uitzondering geldt voor instel-
lingen die zijn aangesloten bij een
organisatie die een schriftelijke
overeenkomst heeft gesloten met
het Bedrijfschap Horeca. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de Nederlandse
Sport Federatie en bijna alle grote
sportbonden. „De zelfregulering
heeft hier voldoende effect," aldus
Economische Zaken.

punt uit
Vrouwen

De Oud-Katholieke Kerk in de
Duitse Bondsrepubliek wil
voortaan vrouwen tot het pries-
terambt toelaten. De synode
aanvaardde met grote meerder-
heid (107 tegen 23 stemmen bij
negen onthoudingen) een voor-
stel waarin bisschop Sigisbert
Kraft opdracht werd gegeven
de priesterwijding van vrou-
wen mogelijk te maken.

Klacht
De advocaat van de in een
Griekse gevangenis zittende
Nederlandse verpleegkundige
Ellie van Kurjk, mr M. Moszko-
vicz, heeft woensdag eenklacht
ingediend bij het Europees Hof
met het verzoek om een spoed-
procedure. VanKuijk zit al bij-
na zeven maanden in een
Griekse cel, omdat zij niet be-
reid is de 25.000 gulden aan in-
voerrechten te betalen die de
Griekse staat wil hebben voor
haar in Griekenland gestolen
auto met een waarde van 6.500
gulden.

Hagel
Hagelstormen hebben de afge-
lopen week in de zuidwestelij-
ke Chinese provincie Sichuan
het leven gekost aan 157 men-
sen, terwijl zeker 6.000 anderen
gewond raakten. Sinds 20 april
zijn 105 van de 175 districten
van de provincie geteisterd
door hagelstormen. Zeker
170.000 huizen werden daarbij
vernield.

Overleden
De voormalige Poolse partij- en
staatsleider Edward Ochab is
op 82-jarige leeftijd in War-
schau overleden. Ochab hielp
in de naoorlogse jaren mee Po-
len in het stalinistische gareel
te brengen. In 1956 ontpopte hij
zich echter als wegbereider
voor de destalinisatie.

Vrijspraak
Twee Tsjechoslowaakse dissi-
denten, die sinds oktober vorig
jaar gevangen zaten, zijn
woensdag vrijgelaten. Het Hof
van Beroep in Praag bekrach-
tigde hun oorspronkelijke
voorwaardelijke veroordeling.
Tomas Dvorak (24) en Hana
Marvanova (26) zijn mede-op-
richters van de dissidente On-
afhankelijke Vredesassociatie
NMS. Zij waren op beschuldi-
ging van 'opruiing' opgepakt.

Parasiet
De Voedsel-enLandbouworga-
nisatievan deVerenigde Naties
FAO heeft woensdag gewaar-
schuwd voor het optreden van
een nieuwe dierparasiet in Afri-
ka, het Midden-Oosten en Zuid-
Europa. Tot nu toe heeft de
'Amerikaanse schroefworm-
vlieg' voor honderden miljoe-
nen guldens schade aangericht
aan de veestapel in Noord-
Amerika. De schadelijke para-
siet is nu voor het eerst gesigna-
leerdin Noord-Afrika.

Gegevens
Het wetsontwerp Gemeentelij-
ke Basisadministratie Per-
soonsgegevens (GBA) is bij de
Tweede Kamer ingediend. Op
basis van bescherming van
deze gegevens moet deGBA de
doelmatigheid van uitwisseling
van informatie binnen het
openbaar bestuur bevorderen.
Het doel van de wet is alle in-
stanties met een publiekrechte-
lijke taak via een datacommu-
nicatienetwerk van actuele en
betrouwbare gegevens te voor-
zien.

Aangehouden
De Amerikaanse politie heeft
drie Belgen, twee mannen en
een vrouw, aangehouden we-
gens de diefstal op 12 april in
Zürich van 21 werken van Hol-
landse meesters. Negen schil-
derijen met een waarde van bij-
na 20 miljoen gulden zijn tot nu
toe achterhaald.

Kamers
Woningcorporaties zouden ook
woningen per kamer moeten
gaan verhuren. Daarmee zou-
den zij een bijdrage kunnen le-
veren aan het verlichtenvan de
woningnood onder jongeren.
De Nationale Woningraad
(NWR), de grootste koepelorga-
nisatie van corporaties in ons
land, stelt dat in het rapport
'Kamergewijze verhuur door
corporaties.

Verkracht
Drie portiers van de disco Me-'
tropool in Zaandam zijn bc-,
trokken geweest bij de \er-
krachting van een 17-jarige
meisje in hetPaasweekeinde in
de disco. Dat heeft de gemeen-
tepolitie van Zaanstad bekend'
gemaakt. De drie mannen - die'
nog vastzitten - zijn inmiddels
door de eigenaar van de disco-
theek ontslagen. Officier van
justitie mr C. Hemmes-Boen-
der vertelde dat het slachtoffer
zich bedreigd voelt. De officier
heeft haar aangeraden tijdelijk
onder te duiken.

Koningin Beatrix en prins Claus woon-
den gisteravond in Amsterdam de plechtig-
heden rond denationale herdenking in Am-
sterdam bij. Het koninklijk paar was eerst
in de Nieuwe Kerk waar een herdenkings-
bijeenkomst werd gehouden. Marijcke Mer-
kens droeg daar gedichten voor, waarna de
ex-chefvan de. defensiestaf, generaal buiten
dienst G. Huyser, een toespraak hield. Hij

sprak vanuit zijn ervaringen in een jon-
genskamp in het door Japan bezette voor-
malig Nederlands Indië. Om precies acht
uur werd - net als elders in het hele land -twee minuten stilte in acht genomen. Na de
stilte volgde een korte toespraak van burge-
meester Van Thijn van Amsterdam. Hij
riep op waakzaam te zijn tegen opkomende
rassenhaat.

(ADVERTENTIE)

wasmachine
onderdelen
vooralle
ni-ciKcii

iÉHANDYMANONOERDELENSHOP

I Heerlen Saroleastraat 1
045-710100 (ADVERTENTIE)
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ARISTONA CO 1380 COMPACT voudige zoeksnelheid, waarvan 2 met êj m^^^ mmmmw Af Wk ü fa
DISC SPELER geluid. Herhaalmogeüjkheden, LED W ■ M ■ J*1
Nieuwste CD speler van Aristona van display voor tijd of nummerindikatie, Wmmmm* JVCKSR 418 AUTORADIO Dolby B ruisonderdrukking. Fader kaa36 cm breed. Gemotoriseerd lade- tiptoetsbedienmg. Aansluiting voor ■ ■ CASSETTESPELER voor voor- en achter luidsprekers, tiai
systeem, digitale mdikatie van totale tijd hoofdtelefoon en infrarood afstandsbe- Autoradio cassettespeler met ingang loudness, 2x22 Watt, inkl. anti diefstal tun
en verstreken tijd, programmeren mo- diening. Uitv. zwart. Afm. (bxhxd): voor CD digitale tuner met FM stereo, slede. Stn
gelijk van 20 nummers. Geschikt voor 36x8,1x28 cm. mwm' mmW' mmwr mw MG en LG, 20voorkeurzenders, auto- jlel'de nieuwe CD single van 8 cm. Drie- VOGELZANGPRIJS matic reverse cassettegedeelte met VOGELZANGPRIJS s *\

Ov%/ _\ | I M OF F 40,-PER MAAND 0%^W
SONY m\Amm\ Amm\ aP*^ mtAmmm. I GRUnWG PHILIPS

mMm^^m^ÊmaimmÊÊÊm9^W^ m\ 1 1 III 1 \ m\ GRUNDIG WKC 3640 AUTORADIO PHILIPS DC 680 AUTORADIO
SONY CDP 450 CD SPELER MET Space-toets worden automatisch pau- "1^"-"-"^ ***m *** W CASSETTESPELER Stereo autoradio KOMBINATIE Autoradio cassettespe-v
INFRAROOD AFSTANDSBEDIE- zes van 2 a 3 seconden tussen de af -J # * "" "TT i cassettespeler met FM stereo, MG en Ier met PLUkwarts afstemming, FM v
NING Compact Disc speler met een te spelen nummers ingelast. Het dis- /J 4/% L-^ f^sx -V\.<A++ r-w r\t/\. ttA4A \ ls-\ /-v-/~\ I IT C\ "V\ /"V LG, digitale tuner, elektronische zen- stereo, MG en LG, 16 voorkeurzen-p..-
digitaal fitter, 4x oversampling en ge- play is voorzien van een muziekkalen- f 1 LJ >1 |F|-J T||| 1 IÉ-JT \l gA %/f liTMI //i \\J derzoeker, 18 voorkeurzenders, auto- ders, autostore voor 8 zenders, auto- ktr
scheiden D/A-converters. Een infra- der. De aansluiting voor de hoofdtele- vl_jit JlUwV" L/J I / JV I | y til L V \J V-mV^ -LZ-JC/LJL LL reverse cassettegedeelte, fader voor reverse cassettegedeelte, 4 x 6 Watt Us
rood afstandsbediening wordt stan- foon is regelbaar en de frontbreedte ~-r"-fc~*r

II 17 IJ voor-en achterluidsprekers, 4 x 12W metfader, voor- en achterluidsprekers,
daard bijgeleverd. Hiermee bedient u van deze CD speler bedraagt 43 cm. v_/ X / , V^ uitgangsvermogen, nachtveilige ver- security code, nachtveilige verlichting.
de belangrijkste funkties. Waaronder OUDE VOGELZANGPRIJS 599,- < lichting. Inklusief anti-diefstalslede. OUDE VOGELZANGPRIJS 699,- gi
het index-zoeksysteem. Met de Auto- vogelzangprijs : _^——~-~~ r̂~r~~^-: \ Inderdaad, reken zelf uit dat het nu extra voordelig is V0GELZANGPR|JS vogelzangprus m

CAO r—"~~ " -W-—I \ om een bezoek aan Vogelzang te brengen. Vogel- QQQ OFF40'- /1QQ
OFF40'PERMAAND %}*+& \

lf(|f*ClTf|nil \ zan9h0üd{ rekenin? met uw vakantieplannen en &<9Z9 PERMAAND

JVC JVC \ \\M vlWI—^ 1 R Ö \ heeft daarom de prijzen van de camera's extra ver- eg*"*^ j
ÉWQmEmmWk \ R lf^ V ' \ 'aagd" B'^ °nS V'ndt ü a"e 9r0te merken'defTIOn' fiP^^^ÖÜlL *-H-__Hfl_B i__S___l________[H \ C pnii \\fa 2 \ stratieklaar opgesteld. Vraag gerust om advies r-^^^^m\ Jf^|Bi''

JVCRX222TIVER.ERSTERKER JVC TDR 411 AUTOREVERSE T i!^^^ 1 fffPracht van een receiver met grootdigi- CASSEHEDECK Dit computerge- \ b-' __!_ ; GeSpreiO betalen Kan OOK gemakkelijk ITiet de W-t ________■ & IliLmm^^ //Iltaal displayvoor aflezing voor alle be- stuurd cassettedeck beschikt over een \ .'■'.' .___ "" «■ . p ... p ,
r- ■■ ... , !■ 2 ''"^ '"

langrijke funkties. Het uitgangsvermo- snel HiFi autoreverse mechanisme, uit- \ -_______^-— V0geiZ3ng UreQlt UarO. ten eCnte Creölt Cafü g Z^^Sg^JM hKSrscX" ? waarmee uw dromen werkelijkheid worden gemaakt. Informeer naar deze gemakke- f~mL~Z=p
'SSSZSSSSSX «ite manier van betalen tot f 5000,- zonder een cent op zak. Dat zijn nog eens leuke momenten. 0üEN DATA DWP l120 kle, !
gen voor 40 willekeurige FM/AM zen- ree mute-schakelaar. Overzichtelijke Bij VOOelZanQ natUUrÜjk Daisywheel printer, 18karakters per se- RENMONITOR 14" dual mode, IBM [
ders.Automatisch geheugen en preset LED piekmeters, nauwkeurige banden- t _, - -iil conde, 96 karakter printwiel (Qume PC/AT compatible, enhanced kleuren- j
scan laat alleen devoorkeurzenders af- teller, stereo microfoonaansluitings- \ jW/>Alr7rAv>/> -w\ r-% TT^/^i^i^^l'»-v\/^-i-* V%/-t-l-r-4 f-%1 k>r-* r-*-M compatible), papierbreedte max. 13 monitor, 0,31 mm pitch mode 1:15,75 c
zoeken. Inklusief draadloze afstands- mogelijkheden en hoofdtelefoon. In VI ) z-TH I /,Cl l** ÏHHKI VllJHl fl IHT JHTHcA\ L )C\ H I inch, 180karakters per regel (max.), ori- KHz, 640 x 200 punten; mode 2:21,83 t
bediening. zwarte uitvoering. Afm. (bxhxd): 43,5 x » V^Vi-JVU iu il LUU1M> V IM.vviini LV.1 L L/Vi,WVtiv/wuj. gineel + 4 kopieën, RS 232 interface, KHz, 640x350 punten, bandbreedte 23

11,2x29 cm. gewicht 9,5 kg. Inkl. kabel. MHz. Inkl. EGA kaart.
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS m**mm********m*******m*****mm*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmj VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

znQQ AQQ SWkRP r\ ___^ S"0 OQQ 17QCOZfZJ t+W 900,- voordeel! L^-mfÊÈ* — r 3»| --t>CJ 1 f C>0

KLEURENTELEVISIE TV systemen door S- en H-tuner. Ste- SHARP VL-C 73 A CAMCORDER adapter, accu 60 minuten, lichtnet- GRUNDIG VCS40(= NVMC6)VHS- tofocus. Door deroterende wiskop heeft "^^-^^^^ W^^Si
Flat square, in line, beeldbuis met 63 reo versterker met 2x15 Watt muziek- Kompakte Autofocus camcorder voor adapter, Scart AV-kabel, RF-converter C MOVIE deze camcorder altijd storingsvrije >—»cm (59 cm effektief) met verbeterde vermogen. Taalkeuzeschakelaar. standaard VHS-C cassettes, met zeer en schouderriem. Gewicht 1,2kg (zon- Nieuwste, uiterst kompakte en lichte beeldlassen. Gewicht slechts 1,3 kg. SONY D-20 A JUBILEUM MODEL lijnuitgang voor aansluiting op de ste-
beelddefinitie en kleurovergangen Computer Controlled Teletekst met ge- lichtgevoelige CCD-opnamechip (8 der accu). Kleur zwart. Afm.(bxhxd): camcorder met HQ beeldkwaliteit, Kompleet met accu, acculader, AV- 5 jaar geleden bracht Sony de eerste reo-installatie. Wordt kompleet gele-
d.m.v. CTI. Grote RGB bandbreedte, heugen. Opbergruimte voor draadloze Lux) en HQ opname. Datum en tijd 12x15,5x23,2 cm. Inklusief koffer. nieuwe lichtgevoelige CCD opname- kabel, schouderriem en VHS-C cas- Discman op de markt, vandaar dit spe- verd met lichtnetadapter, line-aansluit-
Synthesizer tuner voor direkte kanaal- afstandsbediening. kunnen op deband mee opgenomen chip voor nog scherpere beelden. Mi- sette. ciaal model Discman met de belang- kabel, draagriem, Discman history
keuze van 120 kanalen. Zenderzoek- OUDE VOGELZANGPRIJS 1999,- worden. Meegeleverde accessoires: OUDE VOGELZANGPRIJS 2799,- nimale lichtgevoeligheid 10 Lux. Ob- OUDE VOGELZANGPRIJS 2999,- rijkste zoek-en herhaalfunkties, inklu- book en stereo hoofdtelefoon,
systeem en geheugen voor 90 voor- VOGELZANGPRIJS VHS-C EC-30 cassette, VHS cassette- VOGELZANGPRIJS jektief met 6x motorzoom, makro- VOGELZANGPRIJS sief shuttle play, duidelijk LCD display, VOGELZANGPRIJS j
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—"-— VHSffl IbS mSmW 1?nn - unnrriPPlI Wi ül^ M üitvoenn9met twee aansluitsnoe-amm P**i^B zoeken van de vorige opname, ook in

SHARP VLC 650 VHS-C CAM- van 1/1000 sec. voor het opnemen van Een van de meest komplete camcor- koppen. Automatische regeling van wit- l lUJlllIlM \M \ d 1\W lil -^___— vCORDER snelle bewegingen. Versneld zoeken en ders, werkend met de wereldstandaard balans, scherpteregeling en lensope- \ \ \\ \| \11i\Mli:llilJlAiirU-U*Jb=3^^^^^^=^t — >. >^v^v.0^^^-^ITT 5110 OS KLEUREN TV fijnafstemming. Telefoontoets. Stand- Kompakte autofocus camcorder voor in/out fader voor speciale effekten. "Video 8". Vernieuwde CCD-beeldchip ning. 6x motorzoom en macrostand. V; l^^r^^7Xrr :̂^U «J«*J^^^^Nieuwe monitormodel met een beeld- by funktie. Laag energieverbruik, standaard VHS-C cassettes met lichtge- Wordt geleverd met schouderriem, RF- met 440.000 beeldpunten voor een Perfekt geluid dankzij FMaudiotech- \ *am>^----^=z====:=::===::=:^buis van 51 cm (48 cm effektief), ge- Hoofdtelefoonaansluiting. Scart video- voelige CCD-opnamechip van 9 Lux en adapter, 2 accu's en acculader, VHS-C haarscherp en kleurrijk beeld, al bij een niek. Data-display voor het opnemen \=£===:==::::=^
heugen voor ideale beeld- en geluid- ingang. Draadloze afstandsbediening. HQ opname. Objektief met 8x power- adapter en luxe koffer. lichtsterkte vanaf 7 Lux. Auto-focus op- van datum en tijd, in zwarte uitvoering. YAMAHA SHS-10 SYNTHESIZER rekt op je stereo-installatie of op je
sinstellmg, kabeltuner met 40 voor- Uitvoering: lava. Afmetingen(bxhxd): zoom en macrostand. Automatische namesysteem voorzien van elektroni- Afm.(bxhxd): 9,9x13,7x25,7 cm. Deze waanzinnige synthesizer speelt computer aangesloten worden,
keurzenders. Kompakte eiektronika, di- 49,4x46,4x46,7 cm. scherpte, diafragma-en witbalansinstel- OUDE VOGELZANGPRIJS 3699,- sche sluiter met hoge "sluitertijd" tot OUDE VOGELZANGPRIJS 4499,- 25verschillende instrumenten en heeft OUDE VOGELZANGPRIJS 499,-
rekte kanaalkeuze met automatische VOGELZANGPRIJS ling. High speed elektronische sluitertijd VOGELZANGPRIJS 1/2000 sec. Edit-search voor snel op- VOGELZANGPRIJS een uitgebreideritmesektie, kan ook di- VOGELZANGPRIJS
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/
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_v% f000*? #-i\ \h*±k—dAAA\lj—\ filmmuziek m.oa. "Everybody needs

ÉJB 538-1bk^i lilt 'fffv\ ■/7t73 somebody to love" en natuurlijk deHl Kilgl OPENINGSTIJ DEN: Dl. TrM VR. 09.30-18.00 UUR. DONDERDAGKOOPA VOND TOT 21 00UUR ZATERDAG VAN 09.30-1700UUR. vW* it**""} T^TTVJ^ nieuwste hit "Rawhide" 0^95lilH Lalll |WCS!!lj g0g \ AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN IN DE AFBEELDINGEN, l^**-"-*"^ \M^\1^iL1A}}qM111^ DEZE WEEK -C"T

BLAUPUNKT RTV-520 VIDEO- mTEuro-AV aansluiting. Vele automati- \ \f Ê \ km^mW mM H \SH. \ SfwFFK «1 fphtc 15-RECORDERHQ videorecorder met in- sche funkties en voorbereid voor VPS. \ V M I WM I ■■ I M \ WM \H\\ \ DEZE WEEK SLECHTS i**».
frarood afstandsbediening en streepjes- Inklusief draadloze afstandsbediening A \M ■■! kW mm \ v \ Praktisch CD OPBERGREK voor het
code-programmering. Hyperband tuner en bar-codepen. Uitvoering antraciet. \ \f XmmW I l____l l____i I t_m_f _____■ 1 1_^ l____l \ ' JA opbergen van 20 CD's H
met 56 voorkeurzenders, timer voor 4 Afm. (bxhxd): 38 x 8,2 x 34 cm. WL <** WW^wWMk P" WM lm W \ '">4m\ DEZE WEEK Xm\,
programma's in 31 dagen. Super OTR- \ HITSINGLE V/D WEEK'toets voor snel instellen van een opna- VOGELZANGPRIJS —-^

_
m m -- \ '^7\ JASON DONOVAN Toó many

1099 Daar kun jeniet omheen l \J^ l sisr-
' NA WETTELIJKE AANBETALING. RENTE 21.56% EFFEKTIEF TOT DSPSJlllNVMffiiniM EINDHOVEN: MERMANUS BOEXSTRAAT 22. HEERLEN: AKERSTRAAT 19.

_F 2.500, EN BOVEN F 2.500,17.34% EFFEKTIEF MAX. KREDIET f 5.000, ■jffijWIjglIgfl»!-^^ MAASTRICHT- WOLFSTRAAT 11.M. SMEDENSTRAAT 25.



EG streeft naar
bronbelasting

van 10 procent
ARIJS - De Europese Commissie

,'reeft niet langer naar een bronbe-
tRsting op kapitaalwinst van 15 pro-, ent, maar naar een tarief van 10,r°cent. Dit heeft de Franse minis-, er van financiën, Pierre Beregovoy,
«Jsteren verklaard in een interview,r^t het dagblad Le Figaro.

(Jje commissie wil de tarieven vane bronbelasting harmoniseren,, aar dat betekent niet dat ze overal
f^'ijk moeten zijn. De heffing van

is te beschouwen als een
tarief en het staat landen

en hoger tarief in te stellen, al-aus Beregovoy. Weliswaar ontstaat
* dan enig gevaar voor kapitaal-'ücht naar landen die lagere tarie-'
e" hanteren, maar dat moet vol-

*>ens de minister niet worden over-zat.
investeringen in een land worden
?edaan om andere redenen dan het
persende belastingregime," aldus
jjeminister. De toestand van de eco-
?°mie en de stabiliteitvan devaluta
f ünnen bijvoorbeeld een belangrij-
*e rol spelen. West-Duitsland heeft!jju nog een bronbelasting van 10
Procent, maar die verdwijnt per 1".^j. Volgens de Bundesbank heeft
?e heffing een omvangrijke kapi-

op gang gebracht.

Joint venture
banken in BRD
en Hongarije

- Twee Westduitsee<i twee Hongaarse banken zijn Van
Pan begin volgend jaar een joint
jenture op te zetten. De nieuweUniversalbank zal zich vooral rich-
*n op de financiering van West-
tfuits-Hongaarse handelstransacties
tr> op de bevordering van jointven-
tures tussen de twee landen.

Jft de Universalbank zal' de DG-
&ank voor 30procent deelnemen, de
«HF-Bank voor 15 procent, de Hon-gaarse Nationale Bank voor 40 pro-
f-ent en deHongaarse Buitenlandse-
■tendelsbank voor 15 procent.

beursoverzicht

Gematigd
AMSTERDAM - De Amster-damse effectenbeurs heeft
Woensdag gematigd gereageerdop de val van het kabinet. Een
groot deel van de vrees voor een
nieuwe regering met een andere
signatuur was maandag al ver-
Werkt, toen de koersen scherp
daalden. Bovendien bleken bui-
tenlandse beleggers niet, zoals
gevreesd was, massaal de aan-bodzijde te kiezen, waardoor
Veel handelaren woensdag opge-
lucht adem haalden.

Direct in de ochtend golfde er
nogal wat aanbod over de beurs-
vloer vanaf de optiebeurs, maar
dit was na niet al te lange tijd ver-
Werkt, waarna de koersen zich
stabiliseerden en soms in de loop
van de dag iets aantrokken. De
stemmingindex stond aan het
einde van de dag slechts 0,7 punt
lager op 180,5.

De totale omzet kwam uit op
ruim f 1,5 miljard, waarvan f605
miljoen in obligaties. Op de obli-
gatiemarkt noteerden de meest
verhandelde staatsleningen iets
lager.

De optiebeurs keek meteen na
de opening tegen een daling van
de EOE-aandelenindex aan van
zes punten, maar al snel trad her-
stel van het koersniveau in. De
index sloot op 294,94 punt maar
1,88 punt lager.

Kort na de opening was er nogal
Wat aanbod van calls, maar gedu-
rende de rest van de dag over-heerste de vraag naar deze koop-
opties. Het meest in trek waren
DSM en Hoogovens. Ook de fi-
nanciële termijnmarkt herstelde
zich snel na een korte inzinking
direct na de opening.

Op de effectenbeurs wist DSM
zich uitstekend te handhaven op
het hoge niveau dat dinsdag
Werd bereikt. Het chemie-aan-
deel werd zelfs nog f 1,40 duur-
der op f 129,60. Hoogovens
moest f 1,40 prijsgeven op
f 100,80. Koninklijke Olie sloot
f 0,90 lager op f 135,80 en Akzo
Verloor f 1,20 op f 149,30.

'ledere baby
miljonair'

HOOFDDORP
Verzekeraar Eagle
Star Levten uit
Hoofddorp komt
met een levenslang
verzekeringsplan
voor kinderen op de

markt, getiteld Le-
vensPlan Miljonair.
Het Plan is erop ge-
richt om kinderen
voor het einde van
hun werkzame leven
mihonair te maken,

door hen bijvoor-
beeld op 55-jarige
leeftijd een miljoen
gulden uit te keren.
Daarvoor moet dan
wel tot die tijd pre-
mie worden betaald.

" Dit kunnen al-
lemaal miljo-
nairs worden, be-
looft verzekeraar
Eagle Star.

Meer investeringen in apparatuur

Grafische industrie
voorziet goed jaar

AMSTERDAM - De organisatie van
werkgevers in de grafische indu-
strie KVGO verwacht dat 1989 op-
nieuw een gunstig jaar zal worden
in de bedrijfstak. De optimistische
verwachtingenvan de ondernemers
lyken niet zonder grond, zo schrijft
de organisatie in het woensdag ver-
schenen jaarverslag.
Het KVGO verwacht dat het aan-
deel van de bedrijven dat verlies
lijdt (8 procent in 1988) dit jaar nog
verder zal dalen. Van de leden van
hetKVGO verwacht 60 procent een
styging van de omzet en 39 procent
denkt dat de omzet gelyk zal blij-
ven. Slechts één procent voorziet
een daling. 33 Procent verwacht
groei van het aantal banen, 59 pro-
cent verwacht geen wijzigingen en8
procent denkt minder personeel in
dienst te zullen hebben.
Van de grafische bedrijven denkt 61
procent dit jaar meer te investeren
in produktie-apparatuur dan vorig
jaar, 12 procent zegt niet te zullen in-
vesteren en 27 procent weet het nog
niet.
Het jaar 1988wordt door hetKVGO
omschreven als niet ongunstig. Het
volume van de drukkerijproduktie
was over de eerste negen maanden
van dat jaar6,8 procent hoger dan in
de vergelijkbare periode van 1987.
In vergelijking met voorgaande ja-
ren is dateen forse stijging. Overhet
hele jaar was de omzet bij 64 pro-
cent van de bedrijven groter dan in
1987 en bij 6 procent minder groot.
Bij de overige 30 procent was er
geen verschil.
Vorig jaarkon 55 procent van de be-
drijven zijn pryzen iets optrekken,
40 procent hield ze gelijk en 5 pro-
cent moest genoegen nemen met
een lichte daling. Het bedrijfsresul-
taat verbeterde vorig jaarbij 54 pro-
cent van de bedrijven. Bij 35 pro-
cent bleef het gelijk en bij 11 pro-
cent was sprake van een verslechte-
ring.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. »._.
AEGON 100,70 100,00
Ahold 106,60 d 106,60
Akzo 150,50 149,30
A.B.N. 42,20 42,20
Alrenta 160,80 160,80
Amev 48,80 48,50
Amro-Bank 78,20 77,50
Bols 140,70 141,50
Borsumij W. 150,00 147,30
Bührm.Tet. 72,30 71,30
C.S.M.eert. 65,00 65,20
Dordtsche P. 251,70 252,00
DSM 128,20 129,60Elsevier 70,40 69,40
Fokker eert. 42,50 42,20
Gist-Broc. c. 36,20 35,20dHeineken 117,00 115,20Hoogovens 102,20 100,80
Hunter Dougl. 108,50 105,50dInt.Müller 94,20 95 00
KBB eert. 80,20 79 50
KLM 46,50 46,90
Kon.Ned.Pap. 59,40 5840
Kon. Olie 136,70 135_0
Nat. Nederl. 63,10 62,70'
idemdiv'B9 61,20 6080
N.M.B. 228,00 227^50
Nedlloyd Gr. 412,00 412,00
Nijv. Cate 100,00 99,00
Océ-v.d.Gr. 307,50 306,00
Pakhoed Hold. 142,50 142,50
Philips 36,20 36,10
Robeco 104,20 104,20
Rodamco 163,90 164,00
Rolinco 102,10 102,30
Rorento 61,70 6170
Stork VMF 34,10 36,40
Unilever 134,50 134 50
Ver.BezitVNU 103,00' 10170
VOC 48,40 49,30
Wessanen 80,20 79,80
Wolt Kluwer 175,50 174,70

Binnen., aandelen
Aalberts Ind 45.80 46,00
ACF-Holding 52,20 54,50
Ahrend Gr. c 291,00 300,00 dAlg.Bank.Ned 41,80 41,60
Asd Opt. Tr. 24,50 24,40
Asd Rubber 8.30 8,30
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 90,00 90,00
Aut.lnd.R'dam 71,00 71,00
BAM-Holding 393,00 391,00-
Batenburg 97,00 99,00
Beers 128,20 127,50
Begemann 110,50 113,00
Belindo 372,00 375,00
Berkels P. 6,55 6,55
Blyd.-Will. 24,00 23,30
Boer De. Kon. 430,00 428,00
de Boer Winkelbedr. 64,20 64,20
Boskalis W. 15,50 15,30
Boskalis pr 12,00 12,00
Braatßouw 1010,00 1000,00 |

Burgman-H. 3050,00b 3300,00aCalvé-Delft c 878,00 883,00
Calvépref.c 5000,00 5000,00
Center Parcs 78,20 79,00
Centr.Suiker 63,50 64,30
Chamotte Unie 12,90 12,70
Chamotte div.B9 12,40 12,20Cindu-Key 112,00 111,00
Claimindo 363,00 363,00
Cred.LßN 82,00 82,00
Crown v.G.c 110,00 110,00
Desseaux 209.00 212,00
Dordtsche pr. 247,00 249,00
Dorp-Groep 53,20 52,50
Econosto 237,50 238,50EMBA 134,50 134,50
Enraf-N.c. 49.00 49,00
Enks hold. 369.00 371,00
Frans Maas c. 71.80 70,50
Furness 126,00 128,00
Gamma Holding 78,00 79,00
Gamma pref 6,10 6.10Getronics 26.40 26,50
Geveke 33,50 41,20
Giessen-de N. 245,00 245,00
Goudsmit Ed. 250,00 262,00
Grasso's Kon. 89,50 90,00
Grolsch 122,00 122,30
GTI-Holding 183,00 183,00Hagemeyer 88,00 89,00
HB-G- 205,00 210,00HCS Techn 17,40 17,20
Hein Hold 98,50 98,00
Hoek's Mach. 183,00 189,00
Holdoh Hout 768,00 769,00Holec 30,00 30,00H.A.L.Tr. b 1595,00 1600,00Holl.Am.Line 1610,00 1605,00
Heineken Hld 98,50 98,00
HoUSea S. 1,51 1,53Holl. Kloos 405,00 400,00Hoop en Co 13,50 13 50
Hunter D.pr. 5,05 6,80dICA Holding 18.80 18,80IGB Holding 57,80 5730IHC Caland 28,50 29^20Industr. My 190,80 190 50
Ing.Bur.Kondor 560.00 560,00
Kas-Ass. 41,50 40,50Kempen Holding 15,10 15,00
Kiene's Suik. 1297,00 1297 00
KBB 80,50 80.00
Kon.Sphinx 104,00 104,70
Koppelpoort H. 280.00 278,00
Krasnapolsky 161,00 16250
Landré & Gl. 57.20 56,80
Macintosh 53,00 52,80
Maxwell Petr. 670,00 670,00
Medicopharma 76,00 78$)
Melia Int. 7.30 7,30
MHVAmsterdam 24,00 24^00Moeara Enim 1158,00 1170,00
M.Enim 08-cert 15000,00 15100,00
Moolen en Co 31.20 31,20
Mulder Bosk. 49,80 49,80
Multihouse 11,30 n'2o
Mynbouwk. W. 458,00 456,00
Naeff 225.00

NAGRON 48,40 49,00
NIB 543,00 543,00
NBM-Amstelland 19,20 19,30
NEDAP 306,50 304,50
NKF Hold.cert. 352,00 349,00
Ned.Part.Mij 37,70 39,00
Ned.Springst. 9750,00 9750,00
Norit 742,00 760,00
Nutricia 243,50 243,00
Nyverdal
Omnium Europe 17,70 17,70
Orcoßankc. 81,00 81,60
OTRA 645,00 646,00
Palthe 136,00 137,00
Polynorm 98,40 98,40
Porcel. Fles 137,00 136,00
Ravast 56,50 58,30
Reesink 66,50 67,00
Riva 53,00 53,50
Riva (eert.) 53,00 53,00
Samas Groep 71,50 71,50
Sanders Beh. 90,00 103,00
Sarakreek 31,00 30,50 d
Schuitema 1600,00 1540,00 aSchuttersv. 126,00 125,80
Smit Intern. 39,50 38,50
St.Bankiersc. 27,50 27,90Stad Rotterdam 149,50 148,50TelegraafDe 490,00 486,00 eTextTwenthe 250,00 250,00
Tulip Comp. 64,40 64,80
Tw.Kabel Hold 160,00 159,00
Übbink 105,50 108,00
Union Fiets. 16,40 16,50
Ver.Glasfabr. 290,00 288,00
Verto 76,50 76,70
Volker Stev. 66,50 66,50
Volmac Softw. 65,80 66,50
Vredestein 18,20 18,20
VRG-Groep 64,50 64,70
WegenerTyl 210,00 215,00
West Invest 29,70 30,30
Wolters Kluwer 175,50 174,70
idem div 89 172,00 170,00
Wyers 52,00 52,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,00 36,90
ABNAand.f. 71,00 71,50
ABN Beleg.f. 54,00 54,00
ALBEFO 52,30 52,30
Aldollar BF $ 20,80 20,90
Alg.Fondsenb. 230,00 230,00
AllianceFd 11,40 11,00
Amba 44,00 44,10
America Fund 296,00 295,00
Amro A.in F. 92,20 92,20
Amro Neth.F. 73,20 72,00
Amro Eur.F. 69,10 69,80
Amvabel 98,20 98,00
AsianTigersFd 60.90 61,10
Bemco Austr. 60,50 60,50
Berendaal 107.00 108,00
Bever Belegg. 26,00 26,00
BOGAMIJ 111,00 111,00
Buizerdlaan 40,80 40,80
Delta Lloyd 39,70 39,70

DP Am. Gr.F. 24,00 24,00
Dp Energy.Res. 34,10 34,10
Eng-H011.8.T.1 10.60 10,60
EMFrentefonds 71,60 71,70
Eurinvest(l) lioioo lioiooEur.Ass. Tr. 5,90 590EurGrFund 56,20 56.30Hend Eur.Gr.F. 184,00 184,90
Henderson Spirit 74,00 74 50
Holland Fund 69,00 68^50Holl.Obl.Fotids 121,80 12140HollPac.F. 111,50 n0,50
Interbonds 563,00 563,00Intereff.soo 37,80 38.30
Intereff.Warr. 288,50 293,20
Japan Fund 47,20 48,90
MX Int.Vent. 62,80 62,80
Nat.Res.Fund 1420.00 1410.00NMB Dutch Fund 35,60 35 80
NMB Oblig.F. 36,40 3640
NMB Rente F. 102.30 102 40NMB Vast Goed 39,30 39,30Obam, Belegg. 202,90 20350
OAMF Rentef 14,95 1490
Orcur.Ned.p. 49,20 4910Pac.Prop.Secf. 50,50 51_5
Rabo Obünv.f. 75,20 75 20
Rabo Obl.div.f. 50,30 50 30Rentalent Bel. 1352,60 135170RentotaalNV 31,10 31 10
Rolinco cum.p 105,00 105.50bSti/Tech 18 oo I8mTechnologyF. 16,60 1660Tokyo Pac. H. 267.50 267 50
Trans Eur.F. 72,60 73,30Transpac.F. 570,00 580,00
Uni-Invest 118,00 117,00
Unico Inv.F. 82,40 82,40Unifonds 27,90 27^90Vast Ned 117.80 11&00Venture F.N. 42,80 42 00
VIB NV 85,00 8510WBO Int. 76,80 76,70
WereldhaveNV 204,50 204,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4Ü) 102,60 102.60
3'_ EngWarL 36,90 36 90
53

_
EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,50 33.00
Amer. Brands 68,00 68,00 d
Amer. Expres 32,50 f 32,20
Am.Tel.4 Tel. 34,50 34,25
Ameritech 56,50 56,50
Amprovest Cap. 128,00 118,00
Amprovest Inc. 225,00
ASARCO Inc. 29,00 d 29 10
Atl. Richf. 91,00 91.40
BATIndustr. 5,45 5,45
Bell Atlantic 82,70 82,80
BellCanEnterpr 37,30 36,80
BellRes.Adlr 1,07 1,07

Bell South 45,80 46,10
BET Public 2,55Bethl. Steel 22,50 22,50
Boeing Comp. 77,20 79,00
Chevron Corp. 53,75 ' -Chrysler 23,80 23.70Citieorp. 30,10 30,00
Colgate-Palm. 49,50 49,80
Comm. Edison 34,45 33,75Comp.Gen.El. 416,00 416,00Control Data 19,90 19,60
Dai-IchiYen 3340,00 3340.00Dow Chemical 95,00 94,50
Du Pont 109,25
Eastman Kodak 47,10 43,75
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 250.00 250,00
Exxon Corp. 42,60 42,50
First Paclnt 1,30Fluor Corp. 24,55
Ford Motor 47,60 47,00
Gen. Electric 48.50 48,60Gen. Motors 41,20 40,80
Gillette 39,60 39,50Goodyear 52,00 51,50Grace _ Co. 32,00
Honeywell 74.50 75,75
Int.Bus.Mach. 113,40 112,25Intern.Flavor 53,60
Intern. Paper 49.60 49.85ITTCorp. 58,20 58,50
Litton Ind. 81.50 81,30
Lockheed 46.10 46,10
Minnesota Mining 71,50 72,00Mobil Oil 50,20 49.70News Corp Auss 12,40 12.40Nynex 74,30 74,00
Occ.Petr.Corp 27,00 26,70
Pac. Telesis 38,00 38 20P& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 48,50 49,70Philip Morris C. 126,10 124,75
Phill. Petr. 23,60 23,50
Polaroid 38,30 38,60
Privatb Dkr 286,80 288,10Quaker Oats 55,00 54,50
RJR Nabisco 85,00
StGobin Ffr 595,00 593,00
Saralee 51,00 51,00
Schlumberger 39.25 39.00
Sears Roebuek 45,70 45,50
Sony (yen)
Southw. Bell 48.00 47,80
Suzuki (yen) 926,00 926,00
Tandy Corp. 44,20 44,50
Texaco 54,25 53,50d
Texas Instr. 40,00 40,20
T.I.P Eur. 1,95 1,98
Toshiba Corp. 1250,00 1260.00
Union Carbide 31,00
UnionPacific 70,50 70,50
Unisys 26.10 25,30
USX Corp 34,30 34,60
US West 65.00 65,00
Warner Lamb. 87,80
Westinghouse 57,50 57,50
Woolworth 52,00 51,30
Xerox Corp. 66,50 66,30

Certificaten buitenland
AMAXInc. * 53,00 53,00.
Am. Home Prod. 187,00
ATT Nedam 71,70 72.00
ASARCO Inc. 55,50 55.50Atl. Richf. 197,00
Boeing Corp. 166.00 166,00
Can. Pacific 38.00
Chevron Corp. 111,50
Chrysler 48,00 49,90
Citieorp. 62,50 63,00
Colgate-Palm. 104,00 104,00
Control Data 38,00 37,50
Dow Chemical 200,00 199,00
Eastman Kodak 98.50 96,50
Exxon Corp. 89,00 88,00
Fluor Corp. 49,00
Gen. Electric 102,00
Gen. Motors 175,50 175,00
Gillette 83,00 82,50Goodyear 107,50 107.50
Inco 62,40 62,00
I-B.M. 234,50 232,50
Int. Flavors 108,00
ITT Corp. - 120,50 121,20
Kroger 21,00 22,00
Lockheed 99,00 97.00Merck & Co. 140,00 140,00
Minn. Min. 148,00 152,00
Pepsi Co. 98,00 103.00
Philip Morris C. 265,00 263,00
Phill. Petr. 48,50
Polaroid 73,50 74,00
Procter & G. 195,00
Quaker Oats 109,00 109,00
Schlumberger 82,00 82.00
SearsRoebuek 94,70 94,20
Shell Canada 78,00 78,00
Tandy Corp. 93,00 92,00
Texas Instr. 82,60 83,80
Union Pacific 148,00
Unisys Corp 53.50 51,00
USX Corp 71,00 71,50
Vanty Corp 4,20
Westinghouse 122.60 123,20
Woolworth 111,00 109,50
Xerox Corp. 135,00 135,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 552,00 552,00
Dresdner B. 326.00 326,00
Hitachi(soo) 1400,00 1400,00
Hoechst 302,00 300,00
Mits.El.(soo) 700.00 700,00
Nestlé 7480,00
Siemens 530,00 531,00

Warrants
Akzo 37,50 38,80
AMRO warr. 1.70 1,60
Bogamij 5,70 5,70
Falcons Sec. 18.30 18,20
Honda motor co. 2150.00 2200,00
KLM. 85-92 148,50 148,50

Phiüps 85-89 7,70 7.50
St.Bankiers a 0,95 1,00
St.Bankiers b 2.75 2,90

Euro-obligaties & conv.
10. Aegon 85 100.00 100,00
Aegon warr 12,40 12,40
10'_ ABN 87 98.25 98,25
13Amev85 97,40 , 97,40
13Amev 85 94,75 94,75
10AmevBs 101,25 100.90HAmevB6 96,50 96.50
14'/4AmroB7 97.25 97,25
13Amro-BankB2 100,50 100,50
10 _ Amro 86 97.75 97 75
10Amro 87 96,75 96,40

bl. Amro 86 99.00 99,00
Amro Bank wr 21.50 21,00
Amro zw 86 67,45 67,45
9 BMHecu 85-92 99,00 98 75
7 BMH 87 95.00 95,00
10_EEG-ecuB4 100,40 100,40
93/4EIB-ecu 85 101.5012'_ HIAirl.F 91,50 9150
12 NIB(B) 85-90 101.50 101,50
11'/.NGU 83 101.50 101,50
10 NGU 83 99,50 99,50
2'_ NMB 86 83,20 83.20NMB warrants 66,00 65 65
8 . Phil. 86 94,25 94,75
6% Phil.B3 94.75 94,75
11 Rabo 83 100,00 101,00
9Rabo 85 102,00 102,00
7Rabo 84 104,50 104,50
12.Umi. 99.00 99,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 6,00 6,00
Bredero eert. 4,50 e 4,00
11 Bredero 1,50 3,50b

Breev. aand. 11,00 11,00
Breev. eert. 10,50 10 50
LTV Corp. 2,10 2,10
Rademakers " 27.00 27.00RSV. eert 1.40 1,40
7'_ RSV 69 92.00 92,00a
Parallelmarkt
Alanheri 20,40 20,00
Berghuizer 69,00 72,00f
Besouw Van c 49.50 50.50
CB Obhg.F.l 99.40 99,40
CB Oblig.F.2 99,40 99,40
CB Oblig.F.3 99,60 99,60
DeDrie Electr. 28,50 28,00f
Dico Intern. 113.00 118.50
DOCdata 36,00 35.80
Geld.Pap.c. 102.00 101.00
Gouda Vuurv c 87,00 87.00
Groenendijk 35,00 34.70
Grontmij c. 153.30 153.50

Hes Beheer 286,00 289,00
Highl.Devel. , 12.00 b
Homburg eert 4.90 4,90 f
Infotheek Gr 29,90 30,70
Interview Eur 7,60 7,60
Inv. Mii Ned. 58.80 58.10, - i-
a=laten gebieden-t-ei-div.
b=bieden h=laten. ei-di». J
c=ci-claim k=gedaaa+b
d=ei-divide_d l=gedaan+g
e=gedaan-t-bieden vk=slotkoers vorige dag j
f=gedaan-Haten sk=sletkoers gisteren j

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. ski

akzo e jul 150,00 440 6.30 5.50*
buhr c jul 70,00 281 3,60 3,10»
dsm c jul 120.00 389 10,70 12.0»
dsm c jul 125,00 1030 7.20 B.OOJ
dsm c jul 130,00 1239 4.20 5.0_
dsm c jul 135,00 809 2,20 3,00;
dsm c okt 130,00 453 6,00 7,lrf
dsm e okt 135,00 313 3,80 4,9(1
dsm p jul 120,00 298 1,10 0.9 a
coc c mei 280.00 564 14.50 13M
coc c mei 285.00 1164 10,40 8. Qp
coc c mei 290,00 1295 7,70 5^
coc c mei 295.00 1364 5,00 3,1»
coc c mei 300.00 604 3.20 1.80
coc c jan 250,00 260 49.00 b 49.01)
coc p mei 285,00 358 2,90 ' 2.40
coc p mei 295,00 1548 6,70 ' 7.29
coc p jul 290,00 576 7,50 a 8.3»
coc p jan 280,00 602 9.50a. 9,00
goud c mei 390,00 284 I,Boa ' 1.5|
goud c aug 400,00 360 6,30 6.01
goud p aug 380.00 352 9.20 9.4 i
hoog e jul 90,00 460 13.00 11.8
hoog c jul 95,00 504 10,00 8,8
hoog c ju! 100,00 1303 6,80 6,3
hoog c jul 105,00 851 4,80 4,5 a
hoog e jul 110.00 594 3,50 3,0
hoog c jul 115.00 581 2,00 2,0
hoog e okt 95.00 363 12,50 12.2
hoog c okt 105.00 345 7,90 7,7
kim c jul 45,00 545 2,90 3.2»
kim c jul 50,00 500 1,00- ,UI
kim e 091 40,00 655 11,00- 12,01
kim p jul 45,00 769 Uo' 1.0»
knp c jul 60,00 379 3,20 2.81
phil c jul 40,00 948 0,90 o.B*
phil c okt 40,00 472 130 IJ»
phü p jul 35,00 810 0,90 0.9*
phil p okt 35.00 294 1,60 1.»
oüe c jul 130,00 575 7,00 6a
olie c jul 140,00 518 2.10 - _.»
olie c jan 140,00 608 5,90 5.«b
olie p jul 130,00 1500 3,00 2.71
olie p jan 130.00 500 6.50 a 6.1»
unil c jul 130.00 429 6,00 6.08
voc c jul 45.00 642 5,10 " 5.»
voc c jul 50,00 913 2,50 3.»
voc c jul 55,00 295 1,40, l,f
voe p jul 45,00 451 2,00 L»

Minder omzet
Melkunie

WOERDEN - De omzet van de coö-
peratieve zuivelindustrie Melkunie
Holland is in 1988 met bijna 50 mil-
joen gulden gedaald tot 2,1 miljard
gulden. De melkprijs die aan de le-
den-veehouders wordt betaald is
vastgesteld op 83,10 gulden per 100
kilogram melk.

economie
Economisch adviseur van president Bush:

'VS moeten oppassen
voor handelsoorlog'

fASHINGTON - De VS moetenfPPassen datzij met hun beleid van
rrSelding geen handelsoorlog uit-
pken. Dat heeft Michael Boskin,

|.fconomisch adviseur van deAmeri-
**anse president George Bush, ver-j*!aard. Boskin reageert op de span-
'pigen in het handelsverkeer tus-

!fer» deVS en hun partners van de af-kopen weken en op de stappen die
"^la Hills, de speciale Amerikaan-e handelsvertegenwoordiger, over-■ ,eegt te nemen.

■Het grootste gevaar voor de econo-me is een tot ongelofelijke hoogten
(^zwellende kracht, die ongetwij-
e'd een handelsoorlog kan veroor-

zaken," aldus Boskin. „Ik ben van
mening datwe een enorme hoeveel-
heidreacties van onze handelspart-
ners gaan krijgen."

Carla Hills is momenteel bezig een
lijst van landen op te stellen die in
aanmerking kunnen komen voor

vergeldingsmaatregelen van de VS
in reactie op hun oneerlijke han-
delsbelemmeringen. De regering
staat onder grote druk van enkele
leden van het Amerikaanse Congres
om ook Japan, Zuid-Korea en Brazi-
lië op deze lijst te plaatsen. De Jijst
moet 30 mei worden gepubliceerd.

Ook de handelspraktijken van de-
EG en Taiwan zijn onderwerp van
discussie.
Volgens Boskin hebben de oneerlij-
ke handelspraktijken van het bui-
tenland niet die invloed die zij door-
gaans krijgen toegemeten. De han-
delsbelemmeringenvan de partners
zijn slechts verantwoo»de_jk voor
een klein gedeelte van het Ameri-
kaanse handelstekort, zo meent de
hofeconoom. Boskin beschouwt bo-
vendien vergelding als een gevaar-
lijk wapen. „Als we met onze han-delspartners verstrikt raken in een
serie vergeldingsmaatregelen, ver-
oorzaakt dat niet alleen een recessie
in deVS, maar in de gehelewereld."

Meerderheid
ambtenaren
wil met VUT

DEN HAAG - Van de ambtena-
ren die 40 jaar in dienst zijn bij
hetrijk, wil 86 procent graag ver-
vroegd uittreden. Van de 60-jari-
ge ambtenaren is dat 64 procent.
Deze cijfers heeft het ministerie
van Binnenlandse Zaken woens-
dag bekendgemaakt.
Dit jaarzijn er 1669 rijksambte-

naren die 60 jaarworden en dus
met VUTkunnen. Daarnaast zijn
er nog 236 ambtenaren jonger
dan 60 jaar, die in de loop van
1989 veertig jaarrijksdienst erop
hebben zitten. Zij mogen ook
met VUT.
Van de ambtenaren die 60 jaar
worden, wil 13 procent niet met
VUT. Ongeveer tien procent
heeft nog geen keuze gemaakt.
De rest komt niet in aanmerking
voor vrijwillige uittreding. Ge-
aien hun functie hebben zij te
maken met een verplichte VUT.
Van deambtenaren die40 jaarbij
het rijk werken, wil zes procent
niet naar huis.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin- I
gen goud en zilver op 03-05-1989 om t
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in i
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.600-/26.100; Jvorige ’ 25.640-/26.140; bewerkt ver- 5
koop ’ 27.700; vorige ’ 27.740 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 350-/420 vorige \f 350-/ 420; bewerkt verkoop ’ 460 la- 'ten, vorige ’460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,07 2,19 JBrits pond 3,45 3,70 JCan. dollar 1,74 _-,86 j
Duitse mark.loo) 110,75 114,75 {
lers pond 2,87 3,12 :
Austr. dollar 1,62 1,74 JJap. yen (10.000) 156,00 161,00 |
Ital. üre. (10.000) 14,70 16,10 )
Belg. frank (100) 5,21 5,51 .Port. esc. (100) 1,27 1,45 i
Franse fr. (100) 32,05 34,55 j
Zwits. Fr (100) 124.25 128,75 j
Zweedsekr. (100) 31,75 34,25 J
Noorse kr. (100) 29,55 32,05 j
Deense kr. (100) 27,50 30,00 [
Oost.schill.(lOO) 15,74 1^34 {
Spaanse pes.(lOO) 1,74 1,89 !
Griekse dr. (100) 1,24 1,44 1
Finse mark (100) 48,75 51,75 l
Joeg. dinar (100) 0,01 0.06 {

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,13025-13275 k
Brits pond 3,5865-5915

_
Duitse mark 112,755-805 "Franse franc 33.385-33,435 «
Belg. franc 5,3865-3915 .
Zwits. franc 126,675-725
Japanse yen 159,020-120
Ital. lire 15,405-455
Zweedse kroon 33,235-33,285 ■Deense kroon 28,965-29,015
Noorse kroon 31,065-31,115
Canad. dollar 1.80275-80525 ,
Oost. schill 16,0250-0350 ,
lers pond 3,0080-0180- (
Spaanse pes 1,8150-8250* i
Gr. drachme 1,2750-3750* «
Austr.dollar 1,6860-6960* «
Hongk.dollar 27,35-27,60 »
Nieuwz.doUar 1,3100-3200 "Antill.gulden 1,1800-2100'
Surin. gulden 1.1800-2200Saudische rial 56,80-57,05
Ecu gulden 2.3450-3500

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 188,30 187.50 j
id excl.kon.olie 182,30 181,80 |
internationals 187,50. 186,50-'
lokale ondernem. 191,40 191.00 I
id financieel 137,30 136 70 I
id niet-financ. 245,00 244,60 »
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100) |
algemeen 237,20 236 40 i
id excl.kon.olie 221,20 220.80 |
internationals 242,80 241^60 jlokale ondernem. 231,20 230^80 j
id financieel 172,40 17130 !id niet-financ. 287,90 287,90 I
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 181,20 180,50 <
internation 183,70 182T60 5
lokaal 180.70 180,10 {
fin.instell 143,70 143,00 !
alg. banken 141,30 140,70 j
verzekering 145,10 144,20 Jniet-financ 192,60 192,10 |
industrie 181,00 180,10 |
transp/opsl 231,50 233,10 l

Avordkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch!
avondverkeer kwamen woensdag-1
avond de volgende koersen tot stand;
(tussen haakjes de laatste notering van j
dezelfde dag):
Akzo 149.50(149,30)
Kon. Olie 135,80-136,30(135,80)
Philips 36,10-36,60(36.10)
Unilever 134.50-135,40(134,50)
KLM 46,90 (46,90)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden i
van gisteravond te New Vork luiden j
volgens de Dow Jones Index (achter- «
eenvolgens 30 fondsen industrie, '20 *spoorwegen en overig transport.. 15 'nutsbedrijven, gevolgd door het ge_a- 'menlijke gemiddelde:
Begin 2388.38 1129.20 191.86 915.97.
Hoogst 2399.01 1137.29 193.04 92J.01JLaagst 2373.35 1120.63 191.26 910 26j
Slot 2384.90 1130.50 192.27 915.81'
TCrtfw -B'Bo8'80 -°48 -018 A1 _
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VAN VOOR
TIENERKAMER TINE wit 1*950'- 1.395,-
TIENERKAMER RONNY imitatie iepen 4*067,- 2.795,-
TIENERKAMER LARS wit met essen lijst 1*326,- 995,-
TIENERKAMER DELTA 2&T4,- 1.995,-
TIENERKAMER CLASSIKA zwart/rood 1*425,- 995,-
BABYKAMER BARBARA wit _2*575,- 1.795,-
KOMMODE ANITA wit 375,-
BABYKAMER MARIO vuren _3r^94,- ?.595,-
SLAAPKAMER AKIENTA wit gelakt, ledikant
(180x200), nachtkastjes met spiegel, hoektafel,
een kommode met vijf laden en een
tweedeurs kommode AtótS,- 2.695,-
SLAAPKAMER KLASSIEK POMPADOUR
ledikant (180x200), twee nachtkasten, een
vierdeurs kast met twee spiegeldeuren,
kommode met twee laden, spiegel, sprei, twee
schemerlampjes, vier kussentjes, kompleet: JJrdIT,- 4.995,-
SLAAPKAMER MIKADO wit gelakt, ledikant
(180x200), twee nachtkasten, hoek- en
zijpanelen, toiletmeubel met spiegel,
vierdeurs kast, kompleet: 2*ooo,- 4 550-SLAAPKAMER DESSA GRIJS lak, ledikant
(140x200), twee nachtkasten, kommode met
vijf laden, hoekkast, toiletmeubel met spiegel,
driedeurs schuifkast £A3T,- 2 695 -SLAAPKAMER NEBRASKA blank gefineerd
eiken, ledikant (180x200), twee nachtkasten,
kommode met vijf laden en een deur, hoekkast,
open hoekkast,
kompleet: A*OfO,- 3.650,-
SLAAPKAMER AROSA blank eiken,
topkwaliteit, ledikant (180x200), twee
nachtkasten, bovenbouw met verlichting -3t995^- 2.995,-
WIT EIKEN SLAAPKAMER bestaande uit
ledikant (180x200) met bovenbouw, twee
nachtkasten en vierdeur: kast, kompleet: ___460- 3 360 -SLAAPKAMER GRANGE DECORATEUR
in kersen patina, ledikant (140x190), twee
nachtkasten, tweedeurs kast, toilettafel met
kantelspiegel, 13*936,- 8.995,-SCHUIFDEURKAST MARGRIET wit
150 cm breed met een spiegeldeur I*A\o~,- 895,-
SLAAPBANK ARTURO italiaanse styling,
katoenen bekleding I*9Bo,- 1.095,-

ROERMOND
Maasnielderweg 33 Tel. 04750-16141 Roermond-Maasniel.
Geopend: di. t/m vr. 9.00-18.00 u: za. 9.30-17.00 u;

do. koopavond.
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W PRIJSVOORDELEN TOT ’ 9.900 -
Wij staan bekend om onze spectaculaire

aanbiedingen op nieuwe en gebruikte auto's en
deze is daar bepaald geen uitzondering op.

Gloednieuwe Volkswagens en Audi's (overjarig)

POLO FOX ’ 20.604,- JETTA 2"drs- f 28.089,-
-1300 cc motor 1600 cc motor
zilvermetallic jadegroenmetallic
katalysator katalysator
AR ’ 1.754,- AR ’3.189-
VENCKEN-PRIJS /18.850,- VENCKEN-PRIJS ’ 24.900,-

JETTA 2-drs. ’ 29.019,- W JETTA SKY 4-drs. ’ 33.947,-
-1600 cc 1800CC/4+E
4+E-versn.bak achterspoiler
Polarzilvermetallic sportvelgen
katalysator katalysator
AF: ’ 3.269- __[ / 3.647,-

I VENCKEN-PRIJS ’25.750,- WW VENCKEN-PRIJS ’30.300,- I

PASSAT CL 90 pk ’35.863,- AUDI 90 ’ 58.603,-
-1800 « 115 ok5-drs. n-PK
grafietmeallic steengrijs
katalysator AF; ~ QQO
AR ’ 5.963- I■ VENCKEN-PRIJS ’29.900,- M^ VENCKEN-PRIJS ’ 51.603,- ■

* Alle aanbiedingen zijn excl. afleveringskosten en mcl. BTW
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autoschade
de Vries bv KvlTïTml

Grasbroekerweg 28. Heerlen
Telefoon 045-72?463

Hls! H[\^l
" vakbekwaam W//—\WAm m)\
" betrouwbaar __>/_■__j\_y__N
" vervangende auto I PVfPVfpJ^Mlfl V
" autoruiten ___i_H_W_M_i_H__l_VM_l
" Foc wa-garantie IflfTPTfflfTT^^V

Het juiste adres voor een gebruikte
bedrijfsauto (met rijbewijs BE)

Bankers bedrijfswagens
Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-82453

50 tot 70 stuks voorradig
Geopend ma. t/'m vrijd. 8.00-19.00 uur.zat.
9.00-16.00 uur (evt. tel. afspr.).

Nu in onze showroom: de nieuwe Alfa 1 64. 'i**»»». ?ffO|"J
Ofwel sportiviteit in zijn meest exclusieve vorm. tfÈÈÊÊÊ _______■
Met 3 liter V6injectiemotor (1 92 pk, top ruim "' 'rM SJ__f...^l._fl I230 km/h) of 2 liter 148 pk Twin Spork motor. «^-^j jÉf**l^ |^V

Uit voorraad leverbaar in diverse kleuren. ■ ■ V K. K

Leaseprijzen v.a. ’ 1275,- excl. BTW V B^jj I

_
gebaseerd op 20.000 km/48 mnd. &J

F

AUTOBEDRIJF ARCO ■ STEIN ■ 04490-32026 ** j
COUMANS, HAVENSTRAAT 25 (AAN DE HAVEN) V^JIJ. t

1 " " ; . r

NISSAN PATROL 4-WD I
_____________\ VBPBV ii i'|i^'jj!^l^^fijjj-'-^

'**^^^$%ÊÈI mek

«_vh k^MiH WWWW^ ■■'■■■o^v vff *M_itL .______]

6-CYLINDER POWER
Nisan Patrol Hardtop [p#¥ï_iT^T^-T*T?n ris exc'' afleverings-
va. ’ 34.248-excl. BTW* |U|^JlAilti-_______-L * kosten. *BVB-vrij.

Uw Nissan bedrijfswagen specialist:

91 JURGEN AUTOBEDRIJVEN
Langheckweg 36-40, Kerkrade, ind.terreinDentgenbach, tel. 045-452570

OCCASIONS VAN TOPKWALITEIT
Renault 11 '85 73.000 km ’10.200-
Skoda Coupé '84 38.000 km ’ 6.400-
Honda Civic '82 95.000 km ’ 7.200-
Skoda 120A'84 26.000 km ’ 5.500- -Hyundai Pony '85 38.000 km ’ 7.500-
Skoda 130 GL'B7 LPG 61.000 km ’ 9.900-
Hyundai Stellar'B4 30.000 km ’12.000-

Qsnooa ' fTTT^^nmi | HYunaoi j

Beitel 19, Heerlen (weg Simpelveld-Kerkrade t.o.v. Peppermill)
'84014 Tel. 045-424010

Audi 80 GT, 1986
Audi Coupé Quatro, 1986
Citroen BK RE, 1988
Fiat Panda, 1982 "■Ford Sierra 2 L GL 1986
Fiat Uno, 1985

1 Ford Fiesta CL, 1987
Ford Escort 1300 GL, 1987
Hyundai Stellar 1600 SL, 1988
Opel Corsa 12 S, zwart, 1988
Skoda 130 LS, 1987
Opel Kadett 1300 LS, 1988
Opel Kadett LS, 1986
Peugeot 205 Accent, 1987
Peugeot 309 Allure, 1987
VW Polo Coupé Avance, 1987
Volvo 360 GLE, 1986
Peugeot 305 break 1985
VW Polo Oxford, 1985
VW Polo Shopper, 1987
VWGolf C 1300, 1985
Seat Fura, 1986
Volvo 360 GL, 1986
VW Golf C diesel, 1986, 1987
VW Jetta 1300, 4-drs., 1986
BMW3IBi 1987
BMW 316 1981
Alfa Guiletta 1984

± 100 inruilauto's van diverse merken
173941 en uitvoeringen

|^-u_>ijl ppv VV

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uurZaterdag van 10.00 tot 17.00 uurI Donderdag koopavond tot 21.00 uur
—"~—— —̂"———^—————■——-"——<——^———————_—__—_—__________^^
1 .
I RENAULT TOP-OCCASIONS

(MET 12 mnd. garantie) i 1I OE GouDEn GiDSI Of>KABELTVDiverse merken __P_____Fi___M
AUSTIN M"

HONDA
OPEL

PEUGEOT
VOLVO

RENAULT
t/m 30/4 financiering 12 mnd. 0% rente

t/m 30/4 financiering 36 mnd. 4,9% rente

É& Renault Kerres

Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25. Te1.045-452424

3
dealer voor Kerkrade, Landgraaf en omstreken.

Vervolg Auto-lnfo zie pagina 10

*2^_i&««_^!|
Alfa 33 1,3 grijs kenteken wit 1985 11.000,—
Alfa 33 1,5 ivoor 1984 13.400,-
Alfa 33 1,5 donkerrood 1984 13.400,—
Alfa 33 1,3 S wit 1986 16.850,-
Alfa7s 1,8 grijsmetaal 1987 28.500,—
Alfa 33 1,5 LPG wit 1985 15.500,-
Alfa 331,3 Milano rood 19^7 16.500,-
Alfa7s 1,8 wit 1987 27.000,-
Alfa7s 1,8 grijsmetaal 1987 28.000,-
Alfasud Sprint 1,3 rood 1984 14.000,-
Alfasud Sprint 1,5 Q wit 1985 16.500,-
AlfaSUd 1,5 « groenmetaal 1982 6.500,—
AlfaSUd 1,5 Valentino bronsmetaal 1982 5.250,-
Giulietta 1,6 rood 1985 12.500,-
Giulietta 1,6 wit 1984 12.000,-
Giulietta 1,6 beige 1982 6.000,-
BMW 730 blauw 1978 5.000,-
Austin Maestro 1,6 MG zwart 1984 9.250,-
Citroen Visa 11 RE 5-drs. rood 1986 8.600,-
Fiat Ritmo 60 blauw 1985 8.500,-
Fiat Ritmo 60 grijs 1984 7.250,-
Hyundai Stellar 2,0 GLS grijsmetaal 1987 22.000,-
Hyundai Pony 1,5 L 3-drs. wit 1988 16.000,-
Hyundai Stellar beige 1985 7.000,-
NiSSan Bluebird blauwmetaal 1987 17.500,—
Nissan Cherry blauwmetaal 1983 6.800,—
Peugeot 309 XL blauwmetaal 1987 15.000,-
Renault 25 GTS wit 1985 19.500,-
Renault 11 Broadway rood 1985 11.000,-
Seat ibiza 1,2 GL rood 1986 11.750,-
Saab 9000 I, ANWB-gek. grijsmetaal 1986 36.500,-
ToyOta Corolla 1,3 DX grijsmetaal 1984 9.000,-

-* Met Bovag-garantie * Zonder inruil hoge korting * Exclusief afleveringskosten

Automobielbedrijf E.A.KOZOLE B.V.
_________________=y/_=

Edisonstraat 23 (nabij draf- en renbaan) Schaesberg - Telefoon 045-321088

é^P Autoservicett HALECO B.V.
B_____T Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192
Erkend inbouwbedrijf van TBBS TNO-goedgekeurde
autobeveiligingssystemen en dealer van autotelefoon Storno
940. Oemonstratieapparatuur aanwezig.

___^___ï_____^^Ê

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade. Simpelveld. Wittem, Vaals e.o

Jos Bogman
"Aktueel"

Ford Escort KA 3i wit
Orion Ghia bruin M
Sierra 2L CL sedan wit
Honda Accord 2L EX sedan grijsmet. '88
Mazda 626 2L GLX wit W
Escort 1400 Bravorood ]|7
Omege 2L combi beigemet. "87
Kadett 16Q0S combi rood
Mitsubishi 2L Galant GLS grijsmet. ]J 7
Fiesta, Escort, Orion, Sierra, Scorpio
in diverse uitvoeringen en bouwjaren in
voorraad

Jos Bogman
Hamstraat 70, Kerkrade

045-423030
Uw partner als het om auto's gaat!!!

163726

grasbroekerweg 9 heerlen tel. 045-724545
Suzuki automaat '84,87
Suzuki Swift 1.0GL aut '86
Suzuki Swift 1000 Com., 24.000km '88
Suzuki Alto, 3-drs., 5-drs '86,87,88
Fiat Panda 45,34 '85
Fiat Uno 45, 8000 km '88
VW Polo '83
VW Golf 1.3, 3-drs '85
Peugeot3osSß '82
Ford Escort 1.6 diesel '85
Ford Escort 1.1 '82
Renault 5 aut '79
HondaAccord aut '79
Honda Civic '81
Volvo 66 aut '79
Toyota Starlet, 13.000km '87

Waar u met vertrouwen auto'skoopt!

" UUrQBn AUtOCGntrUITI mercedes-specialist nissan-dealer $
g Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade & 045-452570 'I | i I 0

" MERCEDES GEBRUIKT NISSAN GEBRUIKT ANDERE MERKEN $
9 560 SE blauw/zwart 11-1988 . Micra DX aut. zilver 1988 Audi 80 1.6 zilver 1986 fl" 300 SL bbS_vart 1f1986 Micra DX zilver 2x 1987 Fiat Uno 45 wit 1987 J" 250 D d blauw 10-1987 Micra GL zilver 1987 Fiat Panda 45 S brons 1987 §

" 250 D blauw/zwart 1987 Micra SDX wit 1986 Scorpio 2 0 GL groenmet 1985? "0 0 wit 1986 m Micra DX brons 1983 Ford Sierra 2.0 CL wit 1988 êl 2MEg?Öen_9Bs Cherry r.7 diesel blauw 1986 Ford Sierra 1.6 aut. 1984 0
m 190 D 2.5 zilver 1987 Cherry 1.3 DX d grijs 1986 Ford Escort 1.4 CL grijs 1986 "m 190D 2.5 zilver 1985 Cherrv 1 3 GL IQR4 Honda Civic 1.2 GL bruin 1981 §

J 190D blauw/zwart 1987 " Sunnv IfirnuJifi V 1987 Hyundai Pony 1.5 GL w.2x'B7 _
190D blauw/zwart 2x 1986 bunnv 1 b couPc 16 v 19tJ' Mazda 323 sedan nrii

_
iq« 7 "" 190 D rookzilver 1986 Sunny 1.6 SLX 3-deurs 1987 _hf. ,/_ o', Lc "" 190 D d.biauw 1986 Sunny 1.6 SLX 3-deurs 1986 Miteubishi Colt 1.2 rood 1966 J" 190 D bordeauxrood 2x 1986 s ', , d ~ 19„7 Mitsubishi Colt 1.2 GL 1982 §

" 190 D zilver 1985 S. _Z iqr . Mitsubishi Tredia 1.6 GLS 1983 ." 190 E 2.6 d.biauw 1987 Sunny 1.3 sedan trend 1985 ope| Rekord _„ s au,° '»~ J« 190 E antraciet 1984 Bluebird Combi diesel 1985 (bel Kadett 1 fi fil rnmhi IQR7 2I 190 E blauw/zwart 1984 300 ZX aut. bruinmet. 1985 n _. .» ,o

_
190 E zilver 1983 prair jp ifi cRi nrnpn iqafi Opel Kadett 1.3 LS 3-deurs 1986

" _^~r .r 1986 S2.B£ ar: 9.8 °*crüi" i_*l "W D an,_acil?i9Bs Laurel 2.8 SLX diesel 1987 £eu9eo ,s°s v
F

Dam^ae D 1986

" 200 D groen 1980 Laurel 2.8 SLX diesel 1986 TovTcarmalld.eell9Bs S" Demon.tratie.uto-.: Patrol 3.3 TD rood 1986 vKol 6CL w_ 989

" 3MD.oSerart Cabstar 2.3 bestel 1986 VoYvc74o GLbfcuwmet■l9B6

" Mercedes 0 km 1989

" Elke nieuwe Mercedes van *" 190-560 SL direct leverbaar e
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Wegligging
De Dedra manifesteert in de
Lancia traditie een behoorlijk
strakke wegligging. Op hoge
snelheid is de wagen goed in de
hand te houden. Wel wil het
stuurwiel, ook in de bekrachtig-
de versie, nogal wat slaan in de
hand op hobbelige wegen. Dat
euvel deed zich minder voor bn'

de 2.0 i.e. met de als extra aan te
schaffen electronisch hydrau-
lisch geregelde schokdemping
en niveauregeling.

Die twee liter krachtbron pres

teert overigens het best. De vier
cylinder met multi-point injectie
levert 120 pk, goed voor een top-
snelheid van meer dan 200 km
per uur. De motor is echter wel
wat rumoerig. Ook de Dedra met

de 1.8 motor met multi-point in-
jectie laat een goede indruk ach-
ter. De krachtbron is weliswaar
een fractie minder fel, maar
maakt daarentegen tevens min-
der lawaai.

" De Lancia Dedra met een 'kontje' dat veel gelijkenis vertoont met de Mercedes 190 ofdiBMW 5-serie.

Ford Fiesta:
rustgevend

°t op de draad versleten was deuae Ford Fiesta nog niet, maar
0
a 13 jaarwerd het toch wel tijdj^ een geheel nieuw model tepeeren. Het nieuwe model le-vert op het eerste gezicht weinig

Inlassingen op; de lijnen heb-en veel wegvan de Volkswagen
r°lf en de Peugeot 205. Het valt
v
venwel niet te bestrijden dat de
Ormgevers van Ford degelijk

" erk hebben afgeleverd met een
koetswerk en een goedeerodynamische vorm.

E.p^n uitgebreide proef met de 1.4
(prijs 23.930 gulden) leert dat. e Fiesta eenrustgevende auto is

?et een soepele motor en een
{: etLig rijgedrag. Door de auto
j^arallezijden te vergroten is de
J^sta qua interieurinhoud de
/^tiUste in haar klasse. De leng-
■pvinst van 9 cm maakt dat lan-~.ere mensen beter achter hetcuur kunnen zitten, maar ach-
rin is het nog steeds krap be-

ukten op de in twee delen neer te
aPpen achterbank.

c * Winst in de breedte van 5,5
k" 1 zorgt dat je niet bij elk, °chtje direct tegen de deurpost
eJint- Bovendien geeft de 5 cm
*tra spoorbreedte de auto aan-erkelijk meer stabiliteit, waar-oor van overhellen in de boch-

£.n nauwelijks meer sprake is.e besturing is prettig directmet
Jjl stuur dat dik is bekleed met

s n geprofileerd materiaal en
let kleeft. Het rijden op niet-

*£.asfalteerde wegen gaat door delJ stugge vering en de niet be-aald donzige stoelen, met vrij
lawaai gepaard.

_ .- __
I Ml

* ford heeft de Fiesta een grondige face-lift laten onder-aan.

Computer

Uit m°tor start snel, heeft nauwe-
toeren nodig om toch vol-

ker0^ te Presteren en is betrek-,3'jk zuinig. Door 25 procentdl u
r koelvloeistof in de cilin-

kei,
0p te persen is de 71 pk ster-krachtbron vele malen eerder

op temperatuur dan conventio-
nele motoren. We kwamen in
deze periode met een rustige rij-
stijl, aangenaam en niet te win-
derig weer op een gemiddelde
van 1 op 13,2. De top ligt rond de
155 km p.u. en met een beetje
vlot doorschakelen zit je binnen
13 tellen op de 100 km per uur.
Als het gaspedaal diep wordt in-
getrapt, produceert de motor een
merkwaardig bijgeluid. Het lijkt
op het opschakelen van een
ouderwetse tram. Navraag bij de
fabrikant leert dat de nieuwe
Fiesta meteen computer is uitge-
rust, die zich de eerste honder-
den kiolometers instelt op de ge-
middelde rijstijl.
De vijfversnellingsbak heeft een
goede en lichte bediening. De
remmen doen hun werk prima,
voor zitten schijven en de grote
bekrachtiger zorgt voor het ple-
zier van 'gevoelig' remmen. Het
dashboardoogt keurig, niet over-
dadig maar goed van vorm en
handelbaarheid. Maar de claxon
in het midden van het stuur ver-
dient toch de voorkeur. Ten slot-
te verdient de kofferruimte met
een inhoud van een kwart kuub
terecht die naam.

Als gevolg van bom onder brandstofprijzen

LPG weer goed
in de markt

Van onze medewerker FLOR SCHILTE
Van alle kanten staan de brandstofprijzen onder druk. De problema-
tiek in het Midden-Oosten, de ramp" metdeolietankerin"Alaska en
hetmilieubeleid van het Ministerie van VROM maken het autorijden
niet goedkoper. In het begin van de jaren tachtig steeg de prijs van
een üter super tot astronomische hoogte. Heel even lag de verkoop-
prijs aan de benzinepomp boven de twee gulden. Daarna zakte de
marktprijs tot 1,50 a 1,60 gulden. Door de hogere aardolieprijzen heeft
de voorbije maanden weer een sterke stijging plaatsgevonden, waar-
door een liter super nu circa 1,80 gulden kost. Gezien de plannen van
de overheid betreffende een accijnsverhoging en een milieuverho-
gingvallener op termijn nog meer prijsstijgingen te verwachten. Het
'Plan Oort' snoeitin de kilometervergoedingen en het woon-werkver-
keer. Autorijden wordt een dure liefhebberij, vooral voor automobi-
listen diever van hun werk wonen of op kilometervergoeding rijden.
Om de stijgende brandstofkosten het hoofd te bieden is het gebruik
van LPG het overwegen waard, de prijs is op dit moment zon 43 cent
per liter.

LPG bestaat al sinds de jaren '50
en is voorzichtig in de jaren zes-
tig naar Europa komen over-
waaien. Vialle Autogas Systems
in Eindhoven beweegt zich al ja-
ren in deze branche.Tussen 1978
en 1982 ontstond als gevolg van
de benzineprijzen een geweldige
vraag naar LPG-installaties. Me-
dio 1983 kwam er van overheids-
wege een extra heffing op we-
genbelasting waardoor de auto-
mobilist die op LPG rijdt circa
55% meer wegenbelasting moet
betalen.
Volgens de heer Wouters van
Vialle ligt het omslagpunt, waar-
op het interessant wordt om een
auto van een LPG-installatie te
voorzien, bij een jaarkilometrage
van 15.000 a 17.000 kilometer.
Volgens een overheidsnota wil
men in de toekomst een toeslag
op het gebruik van LPG door-
voeren, echter de overheid wil
het 'break-even point' om op
LPG over te gaan toch op 15.000
a 17.000 kilometer houden. Als
na 1992 Europees de belastingen
worden gelijkgesteld zal zich
misschienhet gegeven voordoen
dat het 'break-even point' 2.000
kilometer hoger komt te liggen.
Het procédé van LPG is niet erg
ingewikkeld. De installatie be-
staat in feite uit een gastank, ver-
damper-drukregelaar en gas-
luchtmenger. LPG wordt onder
druk in een brandstoftank ge-
perst. Zonder druk is LPG vloei-
baar. LPG staat voor Liquid Pe-
trol Gas en is een residu bij de fa-
bricage van aardolie. Sinds 1988
is het wettelijk verplicht dat elke
LPG-installatie moet zijn voor-
zien van een elektrische afname-
kraan en een 80% vulbegrenzer.
Enerzijds om de toevoer naar de
motor te kunnen blokkeren, an-
derzijds om bij overmatige druk
gas te kunnen lozen.

Onder de motorkap zitten de es-sentële onderdelen. Met de hitte
van het koelwatercircuit wordt

het gas door middel van de ver-
damper-drukregelaar, die tegen
de carburateur zit gemonteerd,
gasvormig en wordt via de be-
staande inlaten in de verbran-
dingsruimte gebracht. De gas-
luchtmenger wordt aan de mo-
torkarakteristiek aangepast en
wordt tegen het inlaatspruitstuk
gemonteerd. Bij een goed func-
tioneren van de luchtmenger en
afstelling van de verdamper-
drukregelaar kunnen goede ver-
bruiks- en emissiecijfers, alsme-
de een goed prestatieniveau wor-
den bereikt. Problemen met het
verkrijgbaar zijn van LPG zijn
gedaald tot een minimum, in te-
genstelling tot loodvrije benzine.
Steeds meer auto's worden afge-
leverd met een katalysator die
voldoet aan de US-83 norm.'Vial-
le speelt ook in op deze trend en
ontwikkelt hiervoor speciaal
aangepaste systemen. Er bestaat
dan nu ook de mogelijkheid om
op benzine te starten waarna
elektronisch wordt doorgescha-
keld naar gas. Het voordeel hier-
van is dat de backfire, de zoge-
naamde terugslag, bij het ge-
bruik van LPG in een auto met
injectie tot een minimum wordt
beperkt. Door deze technologie
kan een auto voorzien van injec-
tie probleemloos op LPG rijden.

Door de ontwikkelingen in de
auto-industrie wordt het steeds
gecompliceerder om een balans
te vinden voor het verbruik,
emissie en de prestaties. Ook het
vermogensverlies is nu gemini-
maliseerd. Bij LPG staat de
emissie centraal. Het gas is so-
wieso loodvrij maar bij de emis-
sie komen ook veel minder scha-
delijke stoffen vrij dan bij benzi-
ne of diesel. Met de wetgever
wordt overlegd om de gebruiker
van een schone LPG-installatie
een subsidie toe te kennen, net
zoals bij Kat-auto's.
Voor de grotere auto's is een
LPG-installatie de oplossing. Er
zijn steeds meer toepassingen.

Voor de kleinere auto's is de
markt tanende aangezien deze
steeds zuiniger worden. Toch
worden per jaar 60.000 installa-
ties verkocht wat betekent dat 1
op de 8 auto's voorzien is van
LPG.
De markt voor LPG is al met al
weer groeiend. Zeker nu blijkt
dat een dure diesel oninteressant
wordt in verband met het feit dat
20%van de aanschafwaarde door
de fiscus bij een zakenauto bh'
het inkomen wordt geteld. De
prijs van een installatievoor een
middenklasser als een Opel Ka-
dett of Fiat Tipo bedraagt 2100 a
2300 gulden. Voor een Mercedes
190, BMW 5-serie of Volvo ligt de
prijs op 2700 a 3000 gulden. Lan-
delijk is een net van stations in
oprichting om installaties in te
bouwen. Het eerste opent in mei
in den Bosch.

auto

Lancia Dedra met
vleugje Duitse saus

Van onze verslaggever

I Met de Dedra tracht Lancia het°at tussen de kleinere Prisma enI"c grotere Thema op te vullen.1 e auto valt in een druk bevoch-I j;n marktsegment, met onderI eer de Peugeot 405, de Renault
P p - de Volvo 440, de Mitsubishi

' Pa'ant, de Opel Veetra en de VW| assat. De Dedra moest dus een
j wagen worden[j^t een kenmerkend, stijlvol
j| jjjterlijk. Een wagen, die zowel

eetbaar kan zijn voor familie-'Pjes als voor zakelijk verkeer.

,P het eerste gezicht lijken de
{^stellingen heel behoorlijkereikt. Deze maand presenteer-eLancia zijn nieuwetelg aan de
j^smeldeEuropese pers in Ma-

li ricL De wagen maakt een goede,
J,er;jorgde indruk. Het ontwerpart het koetswerk is van de hand
Ir^ Italiaans ontwerpbureau
UEA jn samenwerking met

vormgevers van de fabriek in Tu-
rijn. De eigen stijl wordt gega-
randeerd door de kenmerkende
neus. Van achteren verraadt de
carrosserie de knipoog van
IDEALancia naar de Duiters. De
kont van de Dedra lijkt .verdacht
veel op die van een BMW 5-serie
of op die van een Mercedes 190.

Het zal nog even duren voordat
de wagen in Nederland op de
markt komt. Eerst mogen de Ita-
lianen erin gaan rijden. Pas over
een maand of acht zullen de eer-
ste exemplaren hier te koop zijn.
De heer Akersloot van importeur
Lanim in Vianen verwacht dat
de prijs van het instapmodel
komt te liggen op 32.500 gulden
en het duurste type op zon dikke
55.000 gulden.

De laagstgeprijsde Dedra is een
tamelijk uitgekleed automobiel.
Dat is volgens de fabriek bewust
gedaan om de wagen tegen een

gunstig bedrag te kunnen aan-
bieden. Het instapmodel be-
schikt over een 1.6 liter injectie-
motor van 92 pk. Toch komt de
Dedra 1.6 niet kaal over. Het inte-
rieur straalt iets van weelde uit.

Dat komt door de fraaie stoffen
bekleding, de stevig gepolsterde
stoelen en het flink van meters
en klokken voorziene dash-
board, waarvan de onderrand
ook nog eens chique is afgezet
met African Rose-hout.

'Welke-gids'
voor auto

en caravan
Een groot deel van de auto's die
men zich aanschaft betreft 'twee^
dehandsjes', hetzij via een bona-
fide dealer, of van iemand die
zün afdanker langs particuliere
weg aan de man brengt. Je moet
ervoor oppassen dat je geen kat
in de zak koopt. Een koopje kan
soms een nare tegenvaller zijn.
Hoe je een 'occasion' moet be-
oordelen op zijn werkelijke
waarde, is in alle opzichten be-
schreven in de pas verschenen
Welke-gids 'Gebruikte auto's'.
Een particuliere aanbieder kan
wel een verkapte handelaar zijn.
Een handig opgelapt wrak,
brengt vele gevarenen financiële
risico's met zich mee, Tegen al
die gevaren waarschuwt de gids.
Ook geeft de gids informatie
over reële prijzen van auto's die
tot zon vijfjaar oud zijn.
Gelijk met de occasiongids ver-
scheen een brochure over de
nieuwe generatie caravans. Die
mobiele vakantiehuisjes worden
steeds luxueuzer en completer.
Ingebouwde koelkast, warm en
koud stromend water, douche,
toüet, zelfs mini-badkamer, het
zit er tegenwoordig allemaal in.
Beide gidsen zijn voor 4,95 gul-
den in tijdschriftenwinkels te
koop.

Beveiligingspook
Onder de diverse verkrijgbare autobeveiligingssystemen is de
knalgele 'beveiligingspook een heel opmerkelijke. Hij is van bui-
tenaf heel goedzichtbaar en dat doet een potentiële autodiefervan
afzien om de wagen te kraken. Dat voorkomt schade aan portie-
ren en ruiten.

De pook werkt als volgt: handrem en versnellingshandel worden
onwrikbaar aan elkaar vergrendeld en met een deugdelijk cilin-
derslot vastgeklikt. Het is praktisch onmogelijk de pook te force-ren, want hij is van gehard staal vervaardigd.

Autodieven hebben het vooral gemunt op de duurdere auto's,
waarvan er in ons land per jaarzon 25.000 spoorloos verdwijnen.
Een sterk opvallende beveiliging zoals deze, werkt zeer preventief.
Het ding is voorf 98 te koop en is bruikbaar voor 90 procent van
alle personenauto's.

Audi 200 Quattro: baas boven baas
Het moest er van komen, na de
90- en 100-modellen in de Audi-
reeks was het de beurt aan het
topmodel 200 om ook met een
permanente vierwielaandrijving
te worden uitgevoerd. Dit auto-
type werd voor het eerst getoond
op de autosalon in Genève. Want
een auto die in Nederland bijna
140.000 gulden moet kosten, zal
slechts een beperkt aantal oprij-
lanen in de Lage Landen gaan
sieren.
De 200 Quattro verschilt uiterlijk
alleenvan de gewone 200 door de
toevoeging op grilleen achterste-
ven van het schildje Quattro,
maarkost wel 140.000 gulden. De
wagen beschikt meteen gemodi-
ficeerde vijfcilinder 20-klepper,

voorzien van een watergekoeldeturbolader, over een monster-
achtige krachtbron (vermogen
220pk) en bereikt snelhedenvan
boven 240 km/uur.

Rond een dergelijke motor mag
jeverwachten dat de rest van de
uitrusting navenant is en daar
hebben de Audi-ingenieurs
grondig over nagedacht èn voor
gezorgd.De Quattro kent een uit-
stekend onderstel, formidabele
remmen en natuurlijk het be-

roemde permanente vierwie-
laandrijvingssysteem, dat nor-
maal gesproken de kracht over
de voor en achterwielen op fifty-
fifty% basis verdeelt. Verliezen
echter dewielenvan een der aan-
gedreven assen de grip op het
wegdek, dan wordt de kracht
meer en meer verlegd naar de as
waarvan de wielen wel grip hou-
den. Die verdeling gaat tot maxi-
maal 75 en 25 procent.

Bovendien voor de modellen

Audi 100 en 200, heeft de Duitse
fabrikant een antislip-regeling
voor de wielen ontwikkeld. Het
systeem treedt in werking wan-
neer een der wielen dreigt door
de slippen. Gebeurt dat, dan
wordt de kracht die op de wiel of
de wielen werkt automatisch
weggenomen door het motorver-
mogen te reduceren. Dit sys-
teem, dat werkt via dewielsenso-
ren van het anti-blokkeer sys-
teem voor de remmen, is pas in
juliverkrijgbaar.

Wat cijfertjes: in 6.6 seconden be-
reikt de ruim 1500 kilo zware
auto 100 km per uur. Het gemid-
deld gebruik ligt rond de 1 op 10.
Wie harder rijdt dan de toegesta-
ne limiet van 120 km per uur in
Nederland, kan er op rekenen
dat het benzineverbruik oploopt
naar 1:5 of 1:6.

De Audi 200 is de spreekwoorde-
lijke uitzondering op de regel dat
Duitse autobouwers niet over-

drijven met de uitmonstering i
en rond het dashboard, Gro
duidelijke meters, waarond
toerenteller, oliedruk- en voltm
ter; een boordcomputer die alk
lei informatie over nog af te lc
gen afstand en brandstofv.
bruik geeft, een standaard Del
radio-cassetterecorder met spe
kers voor en achter, electrisch
bedienen ramen voor en acht.
centrale portiervergrendeli.

uitlaaties

" DROOMAUTO '89 heet de ex-
positie van bepaald niet alle-
daagse superauto's, die tot en
met zondag in de Expohal in Hil-
versum wordt gehouden. Ferrari,
Maserati, Porsche, Alfa Romeo,
Lamborghini en tal van illustere
collega's maken de dienst uit tij-
dens de vijfde editie van deze
tentoonstelling. De poorten zijn
deExpo zijn vandaag en morgen
geopend van 10.00 tot 22.00 uur
enzondag van 10.00 tot 18.00 uur.

" De CITROEN AX BIJOU is een
actiemodel in de AX-reeks. Gele-
verd wordt deze beauty met de
1124 cc motor met 55 pk. Stan-
daard zijn de volgende extras
gemonteerd; een elegante stri-
ping, zwarte velours bekleding in
het zwarte interieur, sportstuur,
radio-uitrusting, rechter buiten-
spiegelen gordels achter. De auto
wordt in zwarte vernis-lak uitge-
voerd met zwarte bumpers voor
17.900 gulden.

" De SUZUKI VITARA 4 WD
werd in het onherbergzame
Australië uitgeroepen tot terrein-
wagen van het jaar. In dit land
met zn ongerepte en woeste na-
tuur werd de Suzuki Vitara na
een testrit van 3.000 kilometer,
door een veeleisende jury, uitge-
roepen tot de beste. De nadruk
lag op het weggedrag van de
auto op en buiten de verharde
wegen.

" VOLKSWAGEN introduceert
met de Jetta Pacific een actiemo-
del met een aantrekkelijk pakket.
Speciale bekleding, een in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel,
middenarmsteun achter, centra-
le deurvergrendeling, sportstuur,
toerenteller, stereo-radiovoorbe-
reiding en een zwarte antenne,
wielkast en dorpelverbreders,
brede velgen en banden behoren
tot de standaarduitrusting. De
meerprijs voor dit pakket be-
draagt slechts 1.395 gulden, in-
clusief metallic-lak waarbij uit 4
kleuren kan worden gekozen. De
Pacific is verkrijgbaar in twee
benzinemotoren (55 en 90 pk) en
twee dieselmotoren (54 en 70 pkj.

" GEO is het nieuwe merk dat
General Motors in Amerika op de
markt brengt. De modellen zijn
gelieerd aan andere merken en
hebben bij de Amerikaanse con-
sument redelijk succes. De Geo
Metro is een Suzuki Swift, de Geo
Prizm is een door GMlToyota ge-
bouwde Corolla-type en de Geo
Tracker is de hier onlangs gelan-
ceerde Suzuki Vitara.
O HARC is denaam van een inte-
ressante club autoliefhebbers die
zaterdag 6 en zondag 7 mei op het
circuit van Zandvoort histori-
sche races verrijden. Tijdens die
races wordt er op zondagochtend
in samenwerking met de KNAC
ook een concours gehouden. In de
categoriën Sportif en Elegance
kan iedereen met een auto
voor 1970 meedoen. Criteria en
inschrijfformulieren bij de
KNAC (070-997451), op 7 mei tus-
sen 8.00 en 9.30 uur inschrijven
kan ook nog. De race zelf telt mee
voor het Europees kampioen-
schap. Aanwezig is o.m. het AlfaRomeo fabrieksteam met liefst 16
auto's, verder unieke Ferrari's,
Lotussen, Autins en Aston Mar-
tins. Training 10.00-15.00 uur en
vijf starts vanaf 15.20 uur op za-
terdag, op zondag zeven starts
vanaf 13.00 uur.
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Voordelig auto huren

Reserveer tijdig!
Prijs is .nöftisfe.
BTW en Ali-Risk
vërzekëririig e:

200 km vrij per dag.

\CANTONRHSSI
«Wwuoirto'Bi*iètservicekpopp»

Valkenburgerweg 34
Heerlen, Tel. 045-718040
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■3piccolo's
045-719966

In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1.40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Proficiat

_______MË_m_________W^_n____^______J__t'

Wj||v Anja en Walter

met je verjaardag! ■_._____»____. .
Van Jo, Jeroen, Gerrie, Meteen PICCOLO in het
Roger, Sandra, Sander, Limburgs Dagblad raakt u
Hedi, Mam (Fien), Jim, uw.ou£e spulletjes 't snelst

Johan, José, Alexander, kw,lt- Piccolo s doen vaak
Petra, Klaus, Maaike en y°?tif>jen . Probeer maar!

Ma^k. Tel. 045-719966.

Personeel aangeboden
AANNEMERSPAPIEREN,
B en U aangeboden met
part-time medewerking. Br.
o. nr. B-0694 L.D. Postbus
3100, 6401 DP heerlen.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.

Voor uw BOUWKUNDIG-
TEKENWERK, aanvrage
vergunning, subsidies etc.
045-353241.
TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00u.
Opritten en terrassen in klin-
kers of SIERBESTRATING,
tuinaanleg. Vrijbl. prijsop-
gave. Tel. 045-326574
b.g.g. 423699.
Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema, Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.

1 ■ ' ■ —
Personeel gevraagd

Parkhotel Rooding in Valkenburg vraagt:
Receptionist M/V

moet direct beschikbaar zijn, variabele werktijden, event.
part-time. Sollicitaties uitsluitend telefonisch 04406-13241.

Tm/qde
Wij vragen een leerling- of 1e
Kapper of kapster

voor 3 dagen per week. Tel. 045-710634.
Voor onze langdurige opdrachten (t/m 1992) in binnen- en
buitenland zoeken wij:

Meet- en regeltechnici
elektromonteurs

bankwerkers (constructie)
Indien U bent geïnteresseerd in een vaste betrekking,
neem dan contact met ons op. ECM Heerlen BV, Burg. v.
Grunsvenplein 10, 6411 AT Heerlen. Tel. 045-718877.

Voegersbedrijf H. Knubben
vraagt met spoed ervaren

Voegers
Reacties na 16.00 uur 045-411431.

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

Soundmixers en playbackersü!
16, 17 en 18 juni is er een groot muziekspectakel in een

groot feestpaviljoen aan de Rijksweg Zuid 210 te Sittard.
Er zijn grote prijzen beschikbaar. Voor meer informatie

en/of inschrijven tel. 04490-23111.
Italiaans Restaurant vraagt

part-timers voor de bediening
Enige ervaring vereist. Werktijd plm. 20 uur per week

in de avonduren. Tel. afspraak na 16.00 uur: 045-211531.

Gevraagd
10 vrouwelijke medewerksters

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

Gezellige bar in Duitsland
Zoekt meisjes. Over-

nachting mog.
Tel. 0949-2451-67679.

0949-24013157
"Salon Bernard"
zoekt op zeer korte termijn

1e all-round dames- en
herenkapper M/V Inf:
De Heer Laarmans,

045-252492.
Gevraagd

Chauffeur M/V
voor plm. 20 uur per week.
Rijbewijs B.E. Salaris vol-
gens CAO. Werktijden op

afroep. Reacties tel. of
schrift, binnen 1 week.

Transportbedrijf Wim Maar,
Meysstr. 3, 6363 BS, Wy-

nandsrade, tel 045-244847
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland timmerlie-
den, metselaars en ijzer-
vlechters (handlangers on-
nodig te soll.), ook colonnes
omg. Keulen-Mönchenglad-
bach. Tel. 045-229529 of
229548.
Zoek je afwisselend en goed
betaald werk. Wil je eens
iets anders proberen? Je
bent nooit te oud om te le-
ren. We zoeken een leuke
VRIENDIN, die net als ons
isvoor alles in,04490-45865
Charm. BUFFETJUF-
FROUW gevr. voor excl.
zaak, Erv. gewenst, niet
vereist. Werkt. i.o. Br.o.nr.
80667, L.D.Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Leuke BARDAMES gevr.
Werktijden in overl. TEI.
04492-1873.
Privéhuis Michelle heeft
plaats voor leuk MEUSJE.
Goede verd. 045-229680.
Gevraagd nette vrouwelijk
FRITUREHULP met erva-
ring, voor 4 dagen per week.
Tel. 10.00-13.00 uur 045-
-750483.
Club Bubbles vraagt 2 leuke
MEISJES, hoge verd., hoog
gar. loon, intern mog. werkt.
in overl. 04490-42313.
De Valkenier vraagt voor di-
rect: MEDEWERKERS, M/V
geen vacantiewerk, t/m
10-9-'B9, Ift. 16-20 jr. Tel.
04406-12289.
FRITUREHULP gevr. m/v,
volledige werkweek. 6 da-
gen van 15.00 tot 22.00 uur.
Te1.045-422307, na 12.00u.
Wegens teveel werkzaam-
heden leuk MEISJE ge-
vraagd voor Escort. Tel.
045-213142.
BEZORG(STER) gevr. voor
ons ochtendblad in Nuth.
Tussen 05.30 en 07.00 uur
aanmelden": Limburgs Dag-
blad, Rumpenerstraat 81,
Brunssum.Tel. 045-256363.
De Volkskrant vraagt voor
Grasbroek aktieve BEZOR-
GERS(STERS). Geen in-
casso. Inl. tel. 045-724496.
Vrouwelijke CAFETARIA-
HULP gevraagd, net voor-
komen. Tel. 045-321177.

Landelijk ochtendblad zkt.
BEZORG(ST)ER voor Am-
stenrade. Aanm. tel. 045-
-225201.
Afwashulpen vooral voor in
de weekends en zelfst. wer-
kend RESTAURANTKOK.
Tel. afspr. tussen 17.00-
-19.00, 045-456079.
Leuke serieuze MEISJES
gevr. voor nieuw te begin-
nen privéhuis, 045-213142.
POETSVROUW gevr. voor
het poetsen van privéclub te
Geleen,o449o-44061 /51866
AOW-er of WAO-er gezocht
ter bewaking van parkeer-
terrein, 04490-44061.
Net persoon gevraagd als
part-time hulp voor maga-
zijn en winkel, leeftijd geen
bezw. Pers. aanm. Stads-
wijnkelder BERNS, Geerstr.
26, Heerlen.

Gevr. METSELAARS en op-
perlieden. Aannemersbedrijf
P. Gelissen, tel. 04498-
-53354.

Begin uw eigen particuliere
POSTBEDRIJF! Zonder ka-
pitaal, zonder papieren met
gegarandeerde omzet. Info.:
C.V. European Distribution
Net-Work, postbus 6836,
6503 GH Nijmegen. (S.V.P.
Gefrankeerde en aan uzelf
geadresseerde antwoord-
enveloppe bijsluiten).
Gevr. TAXICHAUFFEURS
voor dag- en nachtdienst of
weekenddienst. Liefst met
ervaring. Tel. 045-411159. J
Loo Tax.
Gezocht voor fotosessie, '.
SILA uit Landgraaf. ( Hol-
lands schoon Aktueel nr.
89/18)Reacties o.nr. 80695,
Limburgs Dagblad, Postbus ',
3100,6401 DP Heerlen.
Gevr. ervaren CHAUFFEUR i
Rompen Transport Meche- j
len. Tel. 04455-1502. ,
Gevraagd SPOELSTER
voor de avonduren en ka-
mermeisjes gevr. met een
beetje ervaring. Tel. 04406-
-12095.
SERVEERSTERS en keu-
kenhulp gevr. Park Restau-
rant, Tuddern. 09-49-2456-
-1550.
Part-time VERKOOPSTER
met enige ervaring, plm. 19
jr. Bellen voor afspraak,
04493-1304. Slagerij Hout-
vast, Schinnen.
WERKSTER gevr. voor 3
uur in de week van 9.00-
-12.00 uur of 13.00-16.00
uur. Tel. 045-253440.
Leerling KAPSTER gevr. 15
a 16 jr. voor vrijdag en zater-
dag. Coiffure Van Hooren,
Wilhelminastr. 21, Sittard.
Tel. 04490-15037.
Voor de afd. Natuursteen
vragen wij een Aspirant
STEENHOUWER. Jan Op-
reij BV, Rijksweg 72, 6269
AD Margraten. Tel. 04458-
-1541. ■
Gevraagd PRODUKTIEME-
DEWERKERS. Stabil Oil-
company Stationstr. 122,
6191 BG Beek. Tel. 04490-
-77770.

Te huur gevraagd
Wij zoeken voor een van on-
ze cliënten een rustig gele-
gen woning of bungalow met
3 slaapkamers, woonka-
meropp. ca. 50 m2,

’ 2.000,- p. mnd. Liefst in de
Oostelijke
Mijnstreek.

Bemid.buro Silvertant. Tel.
045-311286, 9-17 uur.
Werkend jong echtpaar
zoekt woning met garage en
tuin en 3 slpks. Omg. BEEK/
Broekem/Schinnen. Huur
plm. ’650,-. Tel. 04490:
79846 na 20.00 uur.
DRINGEND te huur ge-
vraagd: Woningen in alle
prijsklassen. Huurcentrale
Limburg. Tel. 045-228151.
Echtpaar met kind zoekt.
WOONRUIMTE va. 1 juni tot
plm. 1 nov. 1989. Tel.
085-256258.

OG te huur
Te huur APPARTEMENTEN
en kamers te Susteren. Tel.
06-52107978 of 04499-
-1615.
Goed. gem. zit/SLAAPK., cv,
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19, Kerkrade.
Te huur gemeub. APPAR-
TEMENT, all in ’ 550,-. Tel.
045-725595.
Ter overname restaurant
"MANO". Kon. Astridlaan 8,
Maasmechelen (B). Vr.pr.

’ 27.000,-. Tel. 09-32-
-11761175.
Te h. halfvrijst. WOONHUIS
met gar. en tuin te Hoens-
broek. Ind: hal, toilet, woonk.
eetk., kk., 4 ruime slpkrs.,
badk., wasr., z. m. vliezotrap
Huurpr. /1.000,-p.m. Inl.
Van Oost, Ass. VOF,
Hoensbroek, 045-224241.
ZAKENPAND 100 m2direct
te huur in Selfkant Tuddern,
Sittarderstr. 38. Geschikt
voor vele doeleinden. Inr.
voor Horeca aanw. Inl. G.
Hoven Park Restaurant. Tel
09-49-2456-1550.

Onroerend goed te koop aangeboden

Zaterdag 6 Mei open huis van
14.00-16.00 uur.

BRUNSSUM - Op gen Hoes 72, markante huizen met een
keuze uit div. typen. Bijv.: Garage, 2 slaapk., en badk. op
beg. grond, woonk./keuken van 35 nr>2 en zonneterras op
1e verd., en een slaapk. met badk. (ligbad) op 2e verd.

Prijzen vanaf ’ 95.000,- k.k.
HEERLEN - Giesen Bautsch. Slechts 3 vrijstaande wonin-
gen, lnd.: L-woonk. (mcl. open keuken) ca. 48 m2, garage,
4 slaapkamers, badk. met ligb. en 2e toilet. Prijzen vanaf

’ 195.125,- v.o.n. Open huis aan de Riekhof, volg de
borden vanaf de Egstraat.

ÜBACH OVER WORMS - Namiddagsche Driesen. Half-
vrijstaande en "type" vrijstaande Landhuizen, lnd.: U-vorm.
living ca 42 m2, mcl. open keuken, inpand. berging, inpand.
bereikb. garage, 3 slaapk., badk. met ligb. en 2e toilet.
Prijzen vanaf ’ 179.500,- v.o.n. Adres: Aan de Tichel.

Kavel 3.
Zondag 7 Mei open huis van

14.00-16.00 uur.
BORN - Hondsbroek: Comfortabele herenhuizen met z-
vorm. woonk. ca. 36 m2(mcl. open keuken), 3 slaapks. en
mogelijkheden voor 4e slaapkamer op zolder. Prijs v.a.

’ 154.050,- v.o.n. (excl. ’ 6.500,- rijksbijdrage). Netto
maandlast ’ 680,-.

HEERLEN - Maria Christinawijk. Huizen met div. kelder-
ruimtes en 4 slaapks. in de prijsklasse vanaf ’ 95.000,- k.k.
Netto maandlast ’ 545,-. In onze nieuwe modelwoning is
een modern interieur gecreëerd. Kom kijken in de

Pelikaanstraat 1
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V. TEL. 045-712255.

Te koop op mooie stand SWEIKHUIZEN te koopRijksweg Centrum Geleen d d h halfvrjisf(promenade deel) groot luxe Ehuis vr pr' f 170 000 -WINKELPAND ca. 300 m2, 0449.^1670 'vvvu'winkelruimte m. diverse bo :
venwoningen, eigen oprit Wij hebben vast wel een ko-
enz. ’ 295.000,- inclusief P^r voor Uw huis. Vraag vrij-
woningen, inruil ander pand blijvend prijsadvies. Mr.
mogelijk. Tel. 04490-43950, Cornelis BRÖRENS, Make-
liefst na 18 uur. laar o.g. 04490-50318.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 5,7%.
Spaarhyp. va. 7,4%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Ter overname aangeboden:
DIERENSPECIAALZAAK in
Zuid-Limburg. Lage huur.
Br. o.nr. B-0626 Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen. *
HEERLEN: Te koop luxe
halfvrijst. woonhuis bwj.
1974, mét cv., l-vormige
woonk. plm. 35 m 2met
marmer vloer, mooie aan-
geb. keuken 4 x 4m. (merk
"Rosé" kl. blauw/wit), 3
slp.k.'s met essenh. parket-
vloer, z. mooie badk., vlizo-
trap n. ruime zolder, garage
m. cv., tuin. Gedeelt. voor-
zien van rolluiken en ther-
mophane. Vr.pr. ’ 149.000,-
-k.k. Te bez. na tel. afspr.
045-217425.
Pracht landh. te k., 4 slpks.,
tuin. Trichterweg. Vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690.
Te k. in HOENSBROEK ge-
schakeld modern woonh.
met gar. en tuin. Ind: hal, toi-
let, woonk., kk., wasr., 3 slp-
krs., badk., berging. Aanv.
op korte termijn, vr.pr.

’ 139.000,- kk. Inl. van Oost
Ass. VOF. Hoensbroek,
045-224241.
Te k. een kamer aan de
markt te Sittard en een win-
kelr. m. magaz.o4s-724690.
STEIN, aan de rand liggend
mooi halfvrijst. woonhuis
met blijv. vrij uitzicht. Ind;
hal, woonk. met modern
grindkorreltapijt, open mo-
derne luxe inger. keuken, 3
ruime slpks., badk. met dou-
che, 2e toilet en v.w. , zol-
der, via vaste trap met ruime
4e slpk. en berging. Grt. ga-
rage en flinke tuin. Tel.
04490-33199.

Woningruil
EENGEZINSW. te 7. ün
Maastricht, 3 slpk., bad, gr.
kamer, keuken enz. tegen
eengezinsw. Landgraaf of
omg. Tel. 043-473490.

Landbouw
Partij bintjes POOTAARD-
APPELEN te koop Akker-
mans, Stationstr.l24, Beek.
04490-71287.
MAÏS zaaien en verhakse-
len met bunkerverhakselaar.
Loonbedrijf Vaessen, Land-
graaf, 045-324167.
Uit VOORRAAD leverbaar:
nieuwe en gebr. mach. voor
speciale prijzen. Alle model-
len weidesiepen, ook met
banden 2-6 m. Lely rotorkop
eggen, kunstmeststrooiers
en hooimach. Fahr, Kuhn,
PZ en Vicon hooimach.,
maaiers enz. 1- en 2 rijige
aardappelvoorraadrooiers.
4-rijige Craner aardappel-
poter, nieuw model in zeer
goede staat, speciale prijs.
4-rijige maisschoffels en rij-
enfrezen, met en zonder
kunstmestbakken (halve
prijs). Alle typen vaste tand
cultivatoren. Veewagens
2-4 koeien en 6-8 koeien
tandem as. Perfect weide-
bloters. Div. kunstmest-
strooiers. 1-2-3 schaar
gebr. ploegen. Landrollen
ook vulbaar met water, 2.5/3
m. Weidehekken 3/5 m. (ge-
galvaniseerd). Goeie gebr.
heftrucks 2/3 ton. Bel direkt,
Jean Spons Eijsden 04409-
-3500 of 2524
Hoogdrachtige Limousine
KOE te koop. Tel. 04451-
-1813.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm., vloertegels. L.A.G.
BV, Industrieweg 5, md. terr.
Borrekuil, Geleen. Tel.
04490-43985.

Reparaties
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, tel. 045-441566 of
461658.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

Transacties
Wij zoeken VERVOER voor
bakwagen en kipperkombi-
natie van Zuid-Nederland of
België naar Noord-Neder-
land. Transportbedrijf Jo van
de Ven, Oostelbeers. Tel.
04244-1979.

Kamers
Gemeubileerde kamer in
HEERLEN te huur. Tel. 045-
-722721.
Nabij centr. HEERLEN luxe
kl. achterwoning voor 1-2
pers. woonk. met inp. eiken
keuken, badkamer met ligb.
en slaapk. Grote tuin, eigen
inrit. Huursubs. mogl. tel.
045-252831.
Te huur kamer, centrum Sit-
tard. Tel. 04492-2044.

Kamer te huur Centrum
HEERLEN, ’ 295,- all in.
Tel. 045-220491
KAMERS centrum Heerlen,
gestof. en half gemeub., ei-
gen ingang, wc plus douche,
’5OO,- all-in. Tel. 719414,
na 18.00 uur 719016.
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr.
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-452128.
ZOLDERETAGE Centrum
Heerlen met gebr. van keu-
ken en badk. 043-213411/
045-727736.
Gemeub. 1 pers. KAMERS
te h., boven-25 jr. Bellen tus-
sen 10-18 uur, tel. 045-
-252000.

Auto's

Citroen BK 19 GTI
bwj. '87, 1e eig., zilvermet., lichtmet. velgen, km. st. 53.000
als nw., ’ 18.000,- onder nw.pr. Bergseweg 9, Voerendaal.

Autobedrijf G. Simons
biedt te koop aan, eerste klas inruil auto's, V.V.N, gekeurd

met BOVAG-garantiebewijs.
Opel Veetra 1.6 i 4-drs. blauwmetaal demo 1989
Opel Kadett 1.3N Club, 3-drs. staalgrijs 1988
Opel Kadett 1.3N LS 3-drs. zilver 1987
Opel Kadett 1.2SLS 4-drs. sedan wit 1986
Opel Kadett 1.3S LS 3-drs. wit 1986
Opel Kadett 1.3SLS 5-drs. zilver 1985
Opel Kadett 1.2 S 3-drs. groenmetaal 1985
Opel Kadett 1.2 S 3-drs. goudmetaal 1983
Opel Kadett 1.2 S 3-drs. groenmetaal 1983
Opel Corsa 1.3 N 3-drs. Club zilver 1987
Opel Corsa 1.2S 3-drs. rood 1984
Opel Corsa 1.2S 2-drs. TR groen 1984
Opel Corsa 1.2 S Luxe 2-drs. TRgroenmetaal 1984
Opel Ascona 1.6S goudmetaal 1984
Opel Ascona 1.6S Touring groen 1984
Ford Fiesta 1.1 Finesse roodmetaal 1988
Ford Escort 1.6i3-drs. staalgrijs 1987
Ford Sierra 1.6L 5-drs. blauwmetaal 1984
VW Golf 1.3C 3-drs. wit 1987
VW Golf 1.3 CL 3-drs. rood 1986
Citroen Visa 11 RE zilver 1984

Openingstijden: vrijdag 5 mei 9.00 tot 21.00 uur,
zaterdag 6 mei 9.00 tot 17.00 uur.

Een must voor occasion-liefhebbers

Waanzinnige Winst
Weekend-show!

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

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

75 auto's op voorraad in de prijsklasse van

’ 1.000,-tot ’ 15.000,-

Hemelvaartdag 4 mei en
zondag 7 mei

Kijkdag

Unieke kentekenshow
Autodealers Haefland Brunssum

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

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

Van 28 april t/m 6 mei:

Toyota Mengelers
25 jarig jubileum

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

VErschillende Toyota aktiemodel-
len met GRATIS stereo autora-

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

jubileumshow een goedgekeurde
auto-alarminstallatie voor slechts

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

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

[^MENGELERS
Ü__L-T- TOYOTA

Automobielbedrijf Mengelers Sittard BV.
Werkplaats en showroom: Rijksweg Zuid 212,

Sittard. Tel. 04490-21000.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87, Uno 45-55 '83 t/m '88, Uno
Diesel '84, '87, Ritmo '84 t/m '86, Regata 85S '86,
Golf 5-drs., Synchro 4-wd '86, Fiat Ritmo 105 TC '82; 127
1050 '85, '86, Fiat 131 CL 4-drs; Regata 70, m. gas '86;
Daihatsu 850 minibus pers. '85; Opel Ascona 1600 S,
5-drs., Hatchback '81; Opel Corsa TR '84; Opel Kadett
1200 '82, R9GTL '85; Renault 11 TXE '85; Renault R5TL
'81, Skoda 120 LS '86; Skoda 120 L '87; Toyota Corolla
'80; Volvo 345 DLS '82; Lancia Prismo 1600 '86.

Diverse goedkope inruilers in voorraad.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

* streng gekeurd " 3 maanden BOVAG Garantie
* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's

van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

finGebruikteWagens
UUPhisSysteem

OBOVAB GARANTIE
Vossebeld St. Joost deze week

14 stuks auto's
van ’ 2.000,- tot ’ 6.500,-

Garantie in overleg, met APK.
Ford Fiesta, crème 1983
Ford Taunus 1600L, beigemetallic 1982
Ford Escort 1.3 L, rood 1981
Ford Granada 2.3 GL, antraciet 1981
Opel Kadett 1.3, GL, 5-drs., groenmetallic 1982
Mitsubishi Celeste ST 1.6,zwart 1981Toyota liftback coupé, wit 1981
Mazda 323, 3-drs., bruinmetallic 1981
Fiat Panda 45, sportief, zwart 1983
Volvo244GL, LPG, rood igso
Citroen 2 CV Club, rood 1982
Skoda 105 S,rood 1984
Suzuki Alto, 3-drs.,rood 1983Suzuki Alto, 5-drs.,roodmetallic 1983
Tevens diverse"OUDJES" v.a. 1950, ookvoor restauratie,

al v.a. ’ 750,-. Hingenderstr. 28, St. Joost.
Tel. 04754-81917.

weva bv

automaterialen
Philips

Car Stereo
Off. dealer

In de Cramer 21, Heerlen
Telefoon 045-719533

Fax 045-713360.

Daihatsu dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's

Audi 80 diesel rood '88
Audi 80 beige '88

Siërra 2.0 CL sedan '88
Siërra 2.0 CL station '88
Daihatsu Rocky turbo '88

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

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

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

Orion 1.6 GL '84
Siërra 1.6 laser '84

Scorpio 2.0iGhia '86
Opel Kadett 12S '86

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

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

Opel Kadett 1.6 diesel '83
Opel Rekord 2.0Sautom.'B4

Honda Civic Shuttle '84
Honda Prelude EX '83

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

VW Golf 1.6C'86
VW Golf GTI '79

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

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

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

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

Mercedes 300TD station '81
Lada 2105 '83

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

Inruilers vanaf ’ 500,- t/m
’2.000,-. Ford Taunus 3x
'81,79,77; Renault 14 TL
'80; 4 GTL 79; Honda Civic
78; Toyota coupe 79, Ci-
troen GSA stationcar '80;
Mini 78; Ascona 79; Fiesta
78. Inruil en financieren
mogelijk. BOVAG-garantie.
Auto Quadvlieg, Reeweg
112, Industrieterrein Abdis-
senbosch, Landgraaf. Tel.. 045-321810.
GETUIGEN gezocht weg.
aanrijding op Pr. Hendrik-
laan op 6-3-'B9 ter hoogte
van Vijverlaan bij verkeers-
lichten, ca. 9.00 uur, tussen
Volvo (blauw) en Simca. Tel.
045-273226.

Te k. aangeboden: bij
F.S.O. dealer Schloesser,
lndustriestr.9 Hoensbroek.
Dacia 1310 TLE '86,
’8.000,-, Dacia 1200 (re-
nault 12)'86, ’ 6.750,-, Ford
TAunus 1,6 Bravo op gas
’4.750,-, Lada 1500, sta-
tion '84 ’3.750,-, Lada
1600 GL, '82 ’2.000,-, La-
da 2107 '83 ’3.000,-, Maz-
da 626 '81 ’ 3.750,-, Mitsu-
bishi Lancer GL 79
’2.750,-, Peugeot 104 GL
79 ’ 2.250,-, Seat Fura GL,
5 versn. '84 ’ 6.250,-, Sko-
da 120 GLS 5 versn. '85
’5.750,-, Skoda 105 Sun-
shine '85 ’ 4.250,-.
Te koop weg. omst. gloed-
nieuwe witt Opel GSI 2.0,
3.000 km. Te1.04490-74425.
Te k. GOLF GLS bwj. 79
APK tot 3-2-90 Tel. 045-
-270820.
Te k. Mooie Opel KADETT
Stationcar, bwj. '81, Vr.pr.
’4.250,-. Tel. 045-220328.

O
Kera

Groot aantal
BMW

Occasions
uitsluitend 1e eigenaar

LET OP
SPECIALE AANBIEDING
IN ONZE SHOWROOM

Kerkradersteenweg 5 Kerk-
'_ rade. Tel. 045-452121.
Alfa SPIDER cabriolet 1600
in nw.st. antr.grijs ’ 14.500,-
Lancia Fulvia 1.3 in zeer
goede staat, 1 jr. APK
’6.500,-, Jaguar bwj. '69,
aparte auto ’7.500,-, Alfa
junior zwart ’ 9.000,-.
04750-22697.
Te koop AUDI 100 diesel,
bwj. '80, vr.pr. ’3.250,-.
Tel. 04490-22083.
BMW 315, bwj. '82, nieuw,

’ 6.950,-. Tel. 045-423750.
BMW 316 '84, BMW 316
'85, BMW 316 i 4 drs. '88,
BMW 316 i '88, BMW 318 i
'85, BMW 524 TD '85, Volvo
740 GLE TD '86, Golf GTI
'84, Golf GTI '81, Mini Metro
Surf 1.3 '86, Passat Station-
car CLD '84. Autobedrijf
Reubsaet, Op de Vey 47-
-49, Geleen. Inruil, garantie,
financiering. Tel. 04490-
-44944. Uw adres APK keu-
ring en alle autoreparaties.
BMW 520 i, bwj. '82, diverse
extra's. Na 18.00 uur tel.
045-422170.
Te k. CITROEN BK 14 RE
aug. '87, wit, i.z.g.st. Diverse
extra's. Pr.n.o.t.k. 045-
-715925.

Te k. DYANE Citroen bestel
bwj. 1983, APK gekeurd.
Tel. 04490-27465.
Citroen GS PALLAST, bwj.
'78, APK 6-'9O, pr. ’850,-.
04405-1992.
CITROEN BK 19 RD Break
diesel rood '86 en '88. May
Crutzen. 045-752121.
CITROEN AX 14 TZS 5
deurs groenmet. '88 May
Crutzen, 045-752121.
CITROEN AX GT wit '88.
May Crutzen, 045-752121.
Te koop van part. CITROEN
GSA Club, bwj. 80, APK 9-
89, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-714397.
Te k. CX 2400 Pallas bwj.
'80 APK 24-3-90, i.z. g.st.,
vr.pr. ’ 3.250,-. 045-423722
Te k. Daihatshu CUORE,
bwj. '81, APK tot 13-4-'9O,
km. 70.000, 4-drs, i.st.v.nw.

’ 2.750,-. 04498-52956.
Datsun CHERRY 1200 GL,
3-drs., Coupe, '82, APK
gek., met stereo, nw. ban-
den, trekhaak, i.z.g.st.,

’ 3.750,-. Tel. 04956-3037.
Opel Kadett 1.3iGL, 5 bak,
kat. en div. extra's '88; As-
cona diesel '79; Ascona 2.0
S '79; Ford Escort 1300 L
'81. Garantie, mr. fin. mog.
AUTOBEDRIJF van Mil,
Sportstr. 10, Kerkrade. 045-
-421787.
FORD Scorpio Ghia 24 i '87
’34.500,-; Scorpio 2.0 GL
'87 ’ 28.500,-; Scorpio 2.0 i
S '86 ’ 25.750,-; Siërra 2.0 i
5 '86 ’ 23.500,-; 3 X Ford
Siërra 1.6, 2.0 '85 v.a.

’ 15.000,-; Opel Ascona 1.6
LS '87 ’ 18.500,-; Opel Cor-
sa 1.3 LS '87 ’ 14.750,-;
Opel Kadett 1.2 LS '87
’16.750,-; Ford Siërra au-
tom. 1.8 '88 ’25.500,-; Re-
nault 11 1.4 '86 ’ 14.500,-;
Volvo 340 DL diesel '85

’ 10.500,-; Mitsubishi Ga-
lant 1600 GL '85 ’ 12.500,-;
Mitsubishi Galant 2000 GLS
autom. '86 ’ 18.750,-. Inruil
en financieren, Bovag ga-
rantiebewijs, APK-keurings-
station. Autobedrijf P. van
Dijk & Zn. Hompertsweg 33,
Landgraaf (Schaesberg-
Kakert). Tel. 045-311729.
Te koop zeer mooie FIAT
128, bwj. '78, APK gek. 4-
90, vr.pr. ’ 1.100,-. Ted.
045-228398.
Te k. Fiat REGATA 85 S,
bwj. '86, km. 52.000. Inl.
045-740415.
Te k. sportauto FIAT X 1/9,
bwj. 10-'BO, grijsmet. 93.000
km. Perfecte staat, veel ac-
cess. Tel. 045-211365.
FIAT Uno XS 75 1.5 1e eig.
13.500 km. bwj. '88 Kissel
42 Heerlen.
Voor al uw reparaties en 'n
goede 2e hands auto, dan
naar Garage Piet De La Roy
6 Zn. Hoofdstr. 114, Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
Opel KADETT 181 GT, i.pr.
st. juli '88, kl. rood. Tél.
04746-4500 na 18.00 uur.
OPEL Rekord 19 S, bwj. '81,
LPG install., APK 27-490,
trekhaak, i.z.g.st., ’ 2.750,-.
Tel. 045-323178.
Opel ASCONA 2.0 S, aut.,
bwj. '81, zeer goed,

’ 2.500,-. Tel. 045-423750.
OPEL Commodore Berlina
2.5 S, bwj. t. '80, i.g.st. Ko-
ningsweg 37, Kerkrade. Tel.
045-455432.
Te k. Opel ASCONA 16S
APK tot 12 mnd. '89, LPG,
vr.pr. ’ 950,-. Gouverneur-
str. 33 Heerlen.
Te koop Opel MANTA CC
2.0, bwj. '80, APK 3-'9O, div.
extra's. Elisagracht 45,
Kerkrade. Tel. 045-410343.
Te k. Opel ASCONA 1.6
bwj. '79 km.st. 115.000, i.z.
g.st. Pr.f 2.250,-. Tel. 045-
-250706.
Opel Kadett 12 S '81, APK
i.z.g.st.; Caravan 12 S op
gas, APK. 04499-3398.
Te koop Opel ASCONA, aut.
'78, i.pr.st., APK mrt. '90, vr.
pr. ’ 1.750,-. Tel. 045-
-415528.
Opel ASCONA 1900, bijna
'82, LPG, i.z.g.st. ’3.250,-
Tel. 04956-3037.
Opel Kadett 1.2 LS 1986.
Opel Kadett 1.2 1984, Opel
Kadett 1981. Autobedrijf
KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
OPEL Rekord traveller lux,
bwj. '86, donkergrijsmetallic
Tel . 045-720654.
Opel KADETT 12 LS,
30.000 km, '86. Tel. 04743-
-1574.
Opel KADETT 5-drs., luxus
m '81, APK 5-'9O, ’4.250,-.
Tel. 045-319328.
Te koop Opel ASCONA met
trekhaak, bwj. 77, APK t/m
10-'B9. Vr.pr. ’1.100,-.
Schandelerstr. 40, Heerlen.
Tel. 045-722748.
Te k. Opel KADETT 1200S,
bwj. '79, met LPG, pr.

’ 2.750,-. Tel. 04499-3026.
Te koop Opel KADETT 13N
met APK, nw. motor '87, i.z.
g.st.,' alle keur. toegest., vr.
pr. ’6.250,-. Inr. mog. Tel.
045-726008.
Opel KADETT 1.3 LS, bwj.
'86, zwart, GSI spoiler, get.
glas, km. st. 24.000, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-256357.
ASCONA 20 N, 4-drs., bwj.
'79, APK, ’ 1.750,-, trek-
haak. 04490-22932.
Opel REKORD 2.0 S, bwj.
'84, APK, org. schuifd. en
dub. spieg. auto ziet uit als
nw. vr.pr. ’9.500,-. 045-
-351769.
KADETT typ. 12 S, h.back,
'82, zelz. mooi, Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Te k. PEUGEOT 305 GL,
bwj. okt. '83, div. extra's,
o.a. elec. schuifd., ’ 7.500,-.
Tel. 045-317526.
Te k. zeer mooie PORSCHE
944 bwj. '84. access. Pr.
’40.000,-. de Ruyterweg
40, Geleen.

Te k. FORD Transit I
bwj. 30-09-'B2, i.z.g.st ____
kent. Vr.pr. ’5.000,-
-045-224735. r-»
Te koop FORD . I
combi, 5-drs., c I
model '88, ’ 18.0 C -Ij.
cedes 280 CE zelzH
’17.000,-; Ford E^HCL uitgeb. '86 ’ 16JSaab 900 GLI '8,
'derb. ’ 7.000,-; HondJÉautomatic '82 fl
Honda Civic 5 fc
’3.500,-; Audi 8
'80 ’ 2.250,-; Fiat < JaS___\
f 2.250,-. Div. goed«
ruilers. Hommer: S
rade-kruispunt-Schr =f*
Ford FIESTA 1100^L
'78, grijs, sunroof, 1
APK tot 4-'9O fTel. 04499-1187 P
Te k. Ford Scori fl
automaat bwj. 4-'B6. M
tiewagen, excl. uitvK
o.a. alarm, LPG, Jlampen, getint glas. :>

trekh., zwartmet _ %’24.000,- excl. Bil
Inl. Fritz Berger, Rij> p
21 Kessel. 04762-146JH
Ford FIËSTA 1100 U
grijs/blauw, mot.

’ 3.500,-. Tel. 045-72* *
Te koop Ford TRANS I
Van, ’ 2.300,-, bwj. '79<045-741002.
Te k. Ford ESCORT;
eind '81, i.z.g.st. MetL:
en rad./cass. 045-224JC:
Te k. FORD Escorte? cbwj. '85, i.z.g.st. méi
extra's. Tel. 04454-27JJ cZien is kopen! Ford 11|j
NADA2.OL 100% A.JJ tvr.pr. ’ 2.750,-. 04.'
Ford ESCORT KR 1?
'85, zeer mooi, _i\
Ridderstr. 9, Schaesbq ;
FORD Fiesta, '80, kl. y
zeer sportief, met 18

’ 2.950,-. Tel. 0449 C - c
ESCORT 13L, bv. ]\
sunr., i.g.st., ’ 1.100 a
straat 71, Sittard. [
Te koop Ford TAUr.O]
L, bwj. '77, APK, i.z
a.b. Irmstr. 57, Sim^W
Te k. Ford FIËSTA ~type '78, hele zuin
APK tot '90, 100°°. !'
’1.450,-. Haesei
Schaesberg.
FIESTA 11 L, '81
als nw. APK t/m 4-' '’ 3.950,-, Hamers.' \\Heerlen. '«
Mooie ACCORD E
APK 4-90, pr. ’ 1.!
045-422610. I
HONDA Civic 1500
4-drs., '78, APK tot
plaat moet iets aanged-

_
den, motor, en techn,

’ 750,-, tel. 045-32.
Honda ACCORD I
APK, i.g.st., vr.pr. ’ 1-JTel. 045-722901, ha I
U, Mesdagstr. 69 Heejj
Honda CIVIC 1500, 1
mooie auto nw. lak, mj
prima, APK 4-'9O, ’ IJ.Mgr. Geronstr. 74, Hfl'
Kexeberg. 12.00-1
Tel. 045-217861.
Te k. Honda ACCORdJi'79, APK tot
’1.150,-. Pieterstr.
Schaesberg. j
Te koop Honda ACÖ
bwj. '80, trekh., ’ \\
Terweyerweg 27, Heej
JAQUAR 4.2 serie IH-
-3-'BO, APK, als ntf-
mog., vr.pr. ’ 8.250,-'
319328.
MAZDA 323, bwj.'
47.000 km, ’8.950.'
oudere auto mog.. 1
324763.
Te k. MAZDA 323
’950,-. Mozartstr
beek, tel. 04492-4767>
Te koop MAZDA 323 9
2 jaar oud. Tel
13314.
Te k. AUTOMATIC f_
626 coupé '80, AP*

’ 1.850,-. Tel. 045-316,
MERCEDES 200 Tn;
kent., bwj. '86, elec 5
kanteldak, 5-bak,
Tel. 045-720654. J
Te k. MERCEDES A
bwj. '79. APK, Ans
88, Eygelshoven. \
Te koop MERCEDES 4
bwj. '85, kl. wit, i.st.v n*i
le extra's. Na 18.C
045-259506.
MERCEDES Jeep
verlengd, geel kent-,
'84, 1e eig., wagen ve,
i.nw.st., veel extra's-.
cundusstr. 13 (Op
Brunssum.
Te k. MITSUBISHI &
GLX '82, bwj. '82, nW-
den, kopp., sunroof, ?
Burg. Hermansstr
graaf. ,
Te k. MITSUBISHI S*
turbo m. lichte schad*
Poelsstr. 17, Hulsberg
Mitsubishi COLT GL'
'80, APK 4-'9O, 1
f 2.950,-. Tel. 045-31»!
Te k. Mitsubishi GW
stationcar, sept. '79
045-415642.
Te koop Mitsubishi GW
bwj. '79, APK tot i
f 500,-. Tel. 04498-52";
Te k. Datsun SUNN^,
'79, LPG, APK tot V
’650,-. CorisbergweÖ
Heerlerbaan Hrln.
NISSAN Petrol turbo 3-jj
st. 43.000, voorzien v^extra's, bwj. 87. Tel-
-720654.
Te koop PEUGEOT
bwj. '78, vr. pr. ’ 850."
045-253004. _y
Te koop PONTIAC /,
rood, '85. Tel. 04743jj3
RENAULT STL, bwj-,
APK april '90, ’ l-'
045-720951.
RENAULT R4GTL '61
rood, APK oct. '89: Tel. 045-319452.
I Voor Piccolo's j

zie verder pagina
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Nederland 1
' 3°o-13.05 Nieuws voor doven en(J'echthorenden.
I 5-35 Centennial. Amerikaanse serie
19ebaseerd op het gelijknamige boekan JamesA. Michener. Afl.: De mis-

-1 daaddeel 1.j*-30 Avontuur! Ring of Fire. De ge-
I jjfoeders Blair in de voetsporen van
j.°e Oost-lndië vaders, (herh.)
ljl-30 Journaal.
I -45 Henderson Kids. Australische
j over de avonturen van de kinde-en Henderson. Afl. 5.,"-30 De Muppets. Gast: Kenny Ro-
jjers.Jroo Journaal."■l9 Prince in Concert. Hoogtepun-

' ler> uit het concert dat Prince vorig

jaarin Dortmund gaf in het kader van
zijn LoveSexy Tour door Europa.

19.35 Father Dowling. Amerikaanse
misdaadserie rond de avonturen van
de toegewijde pater Dowling en zijn
doortastende assistente zuster Ste-
ve. Afl. De mafia priester. Deel 1. Fa-
ther Dowling raakt betrokken bij een
mafia-oorlog wanneer hij een jonge
priester helpt.

20.25 Hints. Spelprogramma. Spellei-
der: Frank Kramer.

21.00 Twee banen op één kussen.
Engelse comedyserie. Afl. 5. Tijdens
een interview over samenwerkende
echtparen, krijgt Caroline meer aan-
dacht dan Donald. Hij voelt zich dan
ook erg tekort gedaan.

21.30 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

22.30 Journaal.
22.40 Een uur Simenon. Serie van

twaalf verfilmingen van de romans
van Georges Simenon. Vanavond:
Een nieuweling in de stad. Franse tv-
film uit 1989 van Fabrice Cazeneuve.
De café-eigenaar Charlie is erg be-
nieuwd naar de achtergronden van
Justin, een vreemdeling die kort gele-
den in de stad is aangekomen.

VARA
23.40-01.30 Het meisje met het rode

haar. Nederlandse speelfilm uit 1981
van Ben Verbong over het leven van
verzetsstijdster Hannie Schaft tijdens
W.0.11. Met: Renee Soutendijk, Peter
Tuinman, Loes Luca e.a.

Duitsland 1
MaJX Heute-
)lnS Mem New or,eans- (herh.)""35 Das Lied der Taube. (herh.)
1 ,' 10 Gesundheitsmagazine Praxis.U^erh.)~ Persoverzicht.{JOO Heute.
'M5 Die Prüfung. Reportage over
net eindexamen van Gea Kalthege-ler.
'"Oo Sesamstrasse. Kinderpro-

|. 9ramma. (herh.)
! T-30 100 Karat. 9-delige serie met

' Cannon, Harry Hamlin, David
e.a. Afl. 6: Ein perfekter Plan.

~°orKate's toedoen trouwt Tony met
Ze wordt zwanger en sterft

"i de geboorte van een tweeling.Kate wist dat Marianne een verhoogd
r|sico liep, maar Tony niet. Hij is! Woest en schiet op haar.s-20 Magisches Intermezzo. Goo-
chelprogramma met José Aldini.

.«"30 Tagesschau.
5.35 Da schau her! Kinderprogram-

's-45 (TT) Walt Disney: Chandar,aer schwarze Leopard. Amerikaan-se speelfilm uit 1972 van Winsten Hi-
-I'er. Met: Fredrick Steyne, Esram

Joe Abeywickrema e.a.sen zwarte luipaard redt het leven
Van een jongen, maar hij wordt vooreen mensendoder aangezien. De jon-
9en slaagt er op zijn beurt in het lui-

-1 Paard te redden.
15 Tagesschau.

"25 Das Buschkrankenhaus. Se-
_?*■ Afl.: Gefahrliche Busfahrt.

"26 Tagesschau.

18.30 Hier und heute. Actualiteiten.
18.52 "" WWF-Club. Live uit de stu-

dio.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Die Hexe und der Zauberer.

Amerikaanse speelfilm uit 1963 van
Wolfgang Rutherman. Merlijn de to-
venaar neemt de jonge Wart onder
zijn hoede en voedt hem op zodat hij
een vuurproef kan doorstaan. Wart
moet namelijk een zwaard uit een
steen zien te halen. Als hij slaagt,
wordt hij koning van Engeland.

21.35 Plusminus. Economisch maga-
zine.

22.30 Tagesthemen, met Bericht aus
Bonn.

23.00 Sportschau.
23.30 Grosse Lüge Lylah Clare.

Amerikaanse speelfilm uit 1967 van
Robert Aldrich. Met: Kim Novak, Pe-
ter Finch, Ernest Borgnine e.a. Na de
mysterieuze dood van de filmster Ly-
lah Clare gaat haar echtgenoot, de

' regiseur Zarkan, een film over Lylah
maken met een actrice dieprecies op
haar lijkt. Zarkan is helemaal bezeten
van haar.

01.35 Tagesschau.
01.40-01.45 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,GOLFLENGTEN
Jabel- en CAI-abonnees:°0r kanalen zie schema exploitant

J = zwart wit programma

" = stereo geluidsweergave
~0 = tweetalig bij stereo-app.
't = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
herland 1: 5. 26. 29. 46 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34. 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10 en 44
Belglé/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: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
£00 Felice. (herh.)

/,*'3o I.Q. (herh.),,»-00 De drie wijzen, (herh.)
""0 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

I,Ie. Afl.: Sandy en de liefde.
1?'25 Juke Box.| -30 Arnold. Amerikaanse serie met
| Coleman, Conrad Bain, Todd
! i^'dges e.a. Afl.: Groeipijn, (herh.)
]i 8'55 Nieuws.
! l6-00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)

Prikballon. Kleutermagazine.
'20 Schoolslag. Spelprogramma

,°or middelbare scholieren. Presen-
i Michel Follet.■Oo Uitzending door derden: Pro-

«jramma van de Liberale Televisie -| ign Radio-Omroep.
"<5 Mededelingen en programma-

-110 ,er2icht-}q-30 Nieuws.
"00 Buren. Australische serie met

Bell, Dasha Blahova, Peteru Brien e.a. Paul kest Shane als ge-
in plaats van Scott. Helen ont-vet Richard.

"<0 Fanclub. Ben Crabbé presen-,6ert nieuw talent en de kijker mag
'ezen wie een vedette wordt, Van-

it\ .a 9: De winnaar van vorige week.v-30 Juke Box.
50 Story of S.O.E. 8-delige Britse
erie van Dominic Flessati over éénan de meest geheime oorlogsorga-

2'saties. Deel 5: The Sword and the

ii,..

21.45 Festival van Vlaanderen. Mijn
moederspraak VI: De zee ruischt in
de verte. Presentatie: Jan van Cau-
wenberge.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht. Aansl.: Paarden-

koersen.
22.50 Staatsgreep op zn Brits. 3-de-

lige Engelse serie van Mick Jackson
naar deroman van Chris Mullin. Met:
Ray McAnally, Alan MacNaughtan,
Keith Allen e.a. Afl. 2: Premier Harry
Perkins heeft zijn eerste kabinetscri-
sis achter de rug. Één van zijn naast
medewerkers raakt betrokken bij een
sexschandaal en zelf heeft hij te kam-
pen met een grootscheepse staking.
Zal zijn kabinet ook tegen deze pro-
blemen bestand zijn?

23.40-23.45 Coda. 'Benaderingen',
van P.N. van Eyck.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Dieren in het wild. Natuurserie.
Afl.: De apen van India. Commentaar:
Freek Simon.

16.29 Tele-archief. Serie program-
ma's uit het beeldarchief. Vandaag: ■Een beetje vieren!

17.45 Wondere wereld. Populair we-

tenschappelijk programma gepresen-
teerd door Chriet titulaer.

18.00 Suske en Wiske. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Suske en Wiske en de Gou-
den Locomotief (5). (herh.)

18.22 Heathcliff & Co. Tekenfilmpje.
18.35 Familie Oudenrijn. Nederland-

se serie. Afl. 4: Auto te water, (herh.)
19.00 The Highwayman. Amerikaan-

se serie. Af1.9.: De goudmijn. High-
wayman en Jetto bemerken zwaar
bewapende mannen bij een mijn,
wanneer zij weer eens op inspectie
uitgaan.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Jaap Aap presenteert Weg-
trekkers & Animal crackers. Afl. 10
(slot).

20.40 Simone & Friends. Showpro-
gramma rond Simone Kleindsma.
(herh.)

21.40 Jongbloed en Joosten. Praat-
programma gepresenteerd door
Astrid Joosten en Jaap Jongbloed.

22.10 Sport. Wekelijks sportmagazi-
ne.

22.40 Blunt. Britse tv-film uit 1986 van
John Glenister over het waar gebeur-
de schandaal rond de Russische
spion Anthony Blunt. Met: lan Ri-
chardson, Anthony Hopkins, Michael
Williams e.a. Anthony Blunt was één
van 's lands meest gewaardeerde
academici en genoot internationale
erkenning als kunstkenner. De goede
contacten met het koningshuiskon hij
wel vergeten, toen bleek dat hij in
dienst van de Russische geheime
dienst spioneerde.

011.-00.16 Journaal.
———______________________________

" Boudewijn Buch in 'Hints. (Nederland 1 - 20.25 uur)

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1.
11.00-12.15 00 40 Jahre Europarat.
Live-uitzending vanuit het Paleis de
l'Europe in Straatsburg t.g.v. het 40-
-jarig bestaan van de Raad van Euro-
pa..

13.15-13.45 Elf Lander, ein Land -die
Bundesrepublik. Documentaire se-
rie. Afl. 4: Berlin - Die schone Insel-
stadt.

14.55 Der Weg nach Tournon. Serie
met Sylvain Joubert, Claude Brosset,
Michel Pilorge e.a. Afl.: Das Meister-
stück.

15.45 ZDF - Ihr Programm. Met: Wer
kermt sich aus in diesem Haus?

15.55 Heute.
16.00 00 Bon appétit Paul Bocuse.

Culinair programma. Presentatie: Pe-
tra Schürmann en Heinz Winkler.

16.25 Freizeit: Reise-Freizeit. Onder-
werpen: 1. Ontdek Wernigerode in de
Harz (DDR). 2. Watje moet weten bij
reizen in de DDR. Presentatie: Horst
Cierpka.

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern, regionaal magazine.

17.10 "" Tele-lllustrierte. Sport, ac-
tualiteiten en amusement.

17.45 Quiz nach Quoten. Quiz, ge-
presenteerd door GregorKönig.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Rudolf Radke.

20.15 (TT) Derrick. Politieserie. Afl.:
Rachefeldzug. Met: Horst Tappert,
Günther Ungeheuer, Inge Birkmann
e.a. Er is een aanslag op Derrick ge-
pleegd en alles wijst erop dat iemand
zich op hem wil wreken. Als Derrick
en zijn assistent weg willen rijden,
worden ze gewaarschuwd de motor
niet te starten.

21.15 Kino-Hltparade. Filmmagazine,
gepresenteerd door Sabine Sauer.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel maagzine.
22.50 Inspektor Clousseau: Der

'beste' Mann bei Interpol. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1976 van Blake
Edwards. Met: Peter Sellers, Colin
Blakely, Lesley-Anne Down e.a.
Commissaris Dreyfus dreigt de we-
reld te vernietigen als inspecteur
Clouseau niet gedood wordt. De jacht
op Clouseau wordt geopend, maar
met zijn domheid weet hij zijn leven
telkens te redden.

00.30-00.35 Heute.

" Peter Sellers als inspector
Clouseau in 'Der 'beste'
Mann bei Interpol. (Duits-

land 2 - 22.50 uur)

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 19.00-7.00ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97.5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
18.45 Babel. Nieuwsbrief voor Marok-

kaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Grag
vertelt de reden van zijn vreemd ge-
drag. Caroline heeft haar zinnen ge-
zet op dewinkeleigenaar die haar een
job bezorgd heeft.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Première. Filmnieums met Jo

Röpcke.

20.30 Lacombe Lucien. Frans/Duit-
s/ltaliaanse speelfilm uit 1974 van
Louis Malle. Met: Pierre Blaise, Auro-
re Clément, Holger Löwenadler, e.a.
Lucien Lacombe logeert in zijn ge-
boortedorp en wil zich aansluiten bij
de locale verzetsgroep. Dit wordt ge-
weigerd en ontmoedigd keert Lacom-
be terug naar Figeac. Onderweg be-
landt hij in een hotel, dat is opgeëist
door de Franxe collaborateurs. Onder
invloed van drank vertelt lacombe al-
les over zijn geboortedorp...

22.45-23.15 Filmspot. Achtergrondin-
formatie bij de filmactualiteit.

België/RTBF 1
14.00-15.30 Schooltelevisie. 17.45 Va-
caturebank. 18.00 Nouba nouba, met
De Smurfen en Spot. 18.30 Jamais
deux sans toi, gevarieerd informatief
programma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.30 Jour-
naal en Weerbericht. 20.00 Liste noire.
Franse speelfilm uit 1984 van Alain
Bonnot. Met: Annie Girardot, Frangois
Marthouret, Paul Crauchet, e.a. 21.25
Bisou-bisou, de Belgische inzending
voor het festival van Montreux over alle
vormen van de kus. 21.50 Paarden-
koersen. Aansl.: Journaal en weerbe-
richt. 22.25-23.20 Miss Marple, Engel-
se misdaadserie. Met: Joan Hickson,
Gwen Watford, Moray Watson e.a. Afl.
1: Un cadavre dans la bibliothèque
(2).

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 20.
08.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Chemie, cursus

scheikunde. Les 17. (herh.)
10.10-10.25 Schooltelevisie.
12.35 Teletekstoverzicht.
13.00 Sport im Westen extra: Tennis

Grand Prix Toernooi.Kwartfinalevoor
dames vanuit Hamburg; Tennis
Grand Prix Toernooi, kwartfinale voor
heren vanuit München.

17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11.Cursus economie.

Les 4.
18.30 Hallo Spencer. Kinderprogram-

ma. Afl.: Poldi haut drauf.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Globetrotter.
21.00 Plus 3 extra.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 Der Vater. Zum 75. Geburtstag

von Wilhelm Semmelroth. Der To-
neelstuk van August Strindberg over
de strijd tussen ouders wanneer zij
hun enig kind willen opvoeden vol-
gens eigen inzicht. Met: Paul Dahlke,
Ruth Hausmeister, Helmut Peine e.a.
Regie: Wilhelm Semmelroth.

00.00 Wilhelm Semmelroth in ge-
sprek met Günther Ernst en Günther
Witte.

00.30-00.35 Laatste niews.

België/Télé 21
15.00Tennis: Davis Cup in het Sart Til-
man Centrum te Luik. Commentaar: Mi-
chel Deville. 19.00Terre et soleil, agra-
risch magazine. Herh. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.00
Au quatre coins coins du canard, docu-
mentaire over de tekeningen van de
Canard Enchaïné in het kader van de
Week van de Lach. 20.55 Miami Vice,
Amerikaanse serie. Afl. 19: La lois du
milieu. Met: Don Johnson, Philip Mi-
chael Thomas, Edward James Olmos
e.a. 21.40 Coup de film, filmnieuws.
(herh.) 22.00-23.30 Teen Wolf, Ameri-
kaanse speelfilm uit 1985 van Rod Da-
niel in het kader van de Week van de
Lach. Met: Michael J. Fox, James
Hampton, Scott Paulin, e.a.

TV5
16.10Teva. Serie. 16.30La cuisine des
Mousquetaires. 16.45Récréation. Jon-
geren. 17.30 Des chiffres et des lettres.
Spel. 18.00 L'écarteur. TV-film. 19.30
Papier Glacé. 20.00 Montagne. Berg-
sport. 20.30 L'lnde Revisitée. Docu-
mentaire serie. 21.25 Musique. 21.40
Le divan. Pierre Druillet. 22.00 Journal
Télvisé. 22.35 Le Magazine Culturel
Océaniques. 23.00 Sports et Loisirs.
00.00-01.00 Du Cöté de chez Fred.

Radio 2
(Elk heel uur nws.) 7.04 Het leven-
de woord. 7.13 Echo. 7.20 Ontbijt-
show. 8.50 Postbus 900. 9.04Adres onbekend. 10.04 In ant-
woord 0p... 11.50 Postbus 900.
12.04 Van twaalf tot twee (13.04-
-13.15 Echo). 14,04 Ratel plus.
15.30 Gerard de Vries draait op
verzoek. 17.04Nederlands hitwerk.
18.04 Radiojourn. 19.03 Hobbyvi-
taminen. 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nws.) 6.02 Ook goeie-
morgen. 9.04 Goud van oud. 11.04
Van Diepen draait door. 12.04
DRob of d'ronder. 13.04 Erik de
Zwart 15.04 De Top 40. 18.04
Driespoor. 19.03 Stenders en VanInkel. 22.03-0.00 Countdown Café.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.55-12.10 Nationale viering bevrij-

dingsdag. Filmverslag vanuit theater
Carré in Amsterdam.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Wekelijks magazine

in het Turks en het Nederlands.
18.30 Financieel management. Les.
19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Otello. Opera van Verdi. Uitge-

voerd door hetKoor en Orkest van de
Welsh National Opera 0.1.v. Richard
Armstrong. M.m.v. Jeffrey Lawton,
Helen Field, Donald Maxwell e.a.

22.56 Journaal.
23.06-23.11 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. (3).
08.30 Telekolleg 11. Cursus economie.

Les 4.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
13.00 Sport im Dritten extra: Tennis:

Grand Prix voor dames. Kwartfinale
live vanuit Hamburg. Aansl.: Tennis
Grand Prix voor heren, kwartfinale
live vanuit München.

17.00 Computertreff.
17.30 Telekolleg 11. Cursus economie.

Afl.4.
18.00 Der Liebe auf der Spur. 8-deli-

ge jeugdserie over liefde en sexuali-
teit. Met: Stefanie Hermannsförfer,
jens Harzer, Sebastian Noack e.a.
Afl. 2: Hingeflogen - Herz verbogen.

18.29 Lassies Abenteuer. Jeugdse-
rie. Afl.: Am Start: Little Jim.

18.52 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Der Schatz im Sand.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek Ins Land.
19.30 Gerichtstag.
20.15 Menschen und Strassen: Mit

Maria zu Matthias. Reportage van
een bedevaarttocht naar Trier.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kunstprobe. Muziekmagazine.
21.45 Wortwechsel: Recht, nicht Ra-

che. Christa Schulze-Rohr in gesprek
met Simon Wiesenthal.

22.30 Smileys Leute. 6-delige tv-film
van John le Carré en John Hopkins.
Afl. 5. (herh.)

23.30 Klassik am Freitag: Radio
Symfonie Orkest van Stuttgart 0.1.v.
Neville Marriner.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

Radio 1

radio(Elk heel uur nws.) 7.04 Het Ge-
bouw: Afdeling Binnenland: (7.30
Nws.); 7.33 Dorrestijns Persagent-
schap en Afdeling Binnenland. 8.09
Persagentschap en De tafel van
NL: 906 Persagentschap, De me-
dia, Het portret en BORAT; 10.06
NL-Buitenlandreportage; 11.06 De
Bovenkamer, Afdeling Binnenland
en BORAT; 12.06Afdeling Binnen-
land. 12.53 Inform. voorde vissers.
12.55 Meded. voor land- en tuinb.
13.09 Hier en nu. 13.35Kerk van-
daag. 14.06V.1.P.-roem. 16.06Ra-
dio 1 Vrijdageditie. (16.30 en 17.30
Nieuwsoverzicht.) 18.30 Nieuws-
overzicht. 19.30 Bulletin. 20.03
Weekend blues. 21.03 Jazztime.
22.03 Vrijdag-sport. 23.06 Met hetoog op morgen. 0.02 Oh, Wat een
nacht: Stemband; 5.02-7.00 Ook
goeiemorgen.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert. (8.00 Nws). 9.00 Alfred
Schnittke. 09.50 De pianiste Elisa-
beth Leonskaja. 11.05 Die Aufer-
stehung und Himmelfahrt Jésu,
oratorium van C.P.E. Bach. 12.30
Jazz-op-vier-Concert. 13.00 Nws.
13.02 Promenadeconc. Metropole
Ork. 0.1.v. Jan Stulen. 14.00Orgel-
bespeling. 14.30 Klein bestek.
15.30 De schat der eeuwen. 16.00
Crème de baroque. 17.00Cantates
van J.S. Bach. 17.40 The best of
brass, blaasmuziek uit binnen- en
buitenland. 18.00 Nws. 18.02 As-
pekten van de kamermuziek. Musi-ca transalpina. 19.00 De Boven-
bouw. Vandaag: Northsea dakter-
ras. 20.00 Nws. 20.02 Specialitei-
ten a la carte. 22.00 Kamerconc.
Ronald Masin, viool en Rinus de
Groot, piano. 23.00-0.00 Finale.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
902 Sportief. 9.25 Waterstanden.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: Akt. en Euroburo.
14.00 De muziek van onze bevrij-
ders. 15.00Het gebouw: Het spoor;
16.03 Afdeling binnenland; 16.35
Welingelichte kringen. 17.35 Post-
bus 51 Radio-magazine. 17.55 Me-
ded. en schippersber. 18.00 Nws.
18.10 Euroburo. 18.20 Uitzending
van de CDA. 18.30 Euroburo.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-

mers. 20.30 De bijbel open. 20.55
België totaal. 21.05 Schoolagenda.
21.20 Zicht op Israël. 21.40-22.00
Theologische verkenningen.

SAT 1
; 06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00; SAT.I Bliek. 09.05 SAT.I - Teleshop.
| 09.30 Programma-overzicht. 09.35
| Arme mit den roten Haaren. Afl.: Der
| Lebensretter. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05
jGeneral Hospital. Afl.: Fortschritte.
j 10.50 Teletip Koehen. 11.00 SAT 1
| Bliek. 11.05 Das total verrückte Kran-: kenhaus. Engelse komedie uit 1967: van Gerald Thomas met Frankie Ho-
E werd, Kenneth Williams, Charles Haw-
jtrey e.a. Aansl.: tekenfilm. 13.00 Tele-
I Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl: Pro-
I gramma-overzicht. 14.05 The Real
| Ghostbusters. Afl.: Angst vor dem bö-
{ sen Mann. 14.30 Der Nachste bitte.
| Afl.: Hochzeit in Hawaii. 14.55 Der Gol-
[ dene Schuss. 15.05 General Hospital.: Afl.: Unter einer Decke. 15.50 Teletip
[ Geld. 16.00SAT.I Teleshop. 16.25 Der
| Goldene Schuss. 16.35 Kung Fu. Afl.:
I Caine und derKung-Fu Meister. 17.35
[ SAT.I Bliek. 17.45 Programma-over-
{ zicht. 17.50 Verliebt in eine Hexe. Afl.:

" Der Mondtee. 18.15 Die Ausgeflippten.
; Afl.: Lust und Frust. 18.45 SAT.I Bliek.
1 19.00 Glücksrad. Quiz-show. 19.30 Ein
| Duke kommt selten allein. Afl.: Pest
[ ohne Ansteckung. 20.25 SAT.I Wetter.
I 20.30Love Boat. Afl.: Das Wunderkind.
j 21.25 SAT.I Bliek. 21.30 Zorro mit der
| heissen Klinge. Amerikaanse avontu-
| renfilm uit 1980 van Peter Medak met
jGeorge Hamilton, Lauren Hutten, Bren-
;da Vaccaro e.a. 23.10 SAT.I Bliek.
| 23.20 Das ganz grosse Ding. Frans/lta-
| liaans/Duitse speelfilm uit 1975 van Re-
| né Clément met Sydne Rome, Maria
i Schneider, Vie Morrow e.a. 01.10-
-i 01.20 Programma-overzicht.

SSVC
12.40 Take Nobody's Word for It. Fa-

milieprogramma.
13.05 Children's SSVC. Afl.: The

Moomins.
13.15 Playbus. Afl.: The tent stop.13.35 Sportmasters. Sportquiz.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 What's my Line? Quiz.
15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC. Puddle Lane.

15.55 Windfalls. Dierenserie.
16.10 Bradley. Komische serie.
16.30 Woof! Serie.
17.00 Blue Peter. Met Mark Curry,

Caron Keating en Yvette Fielding.
17.30 Home and Away. Serie.
17.55 Happy Days. Afl.: The Dealdy

Dares.
18.15 Through the Keyhole. Ont-

spanningsprogramma.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here Sports Desk! Re-

gionale sportverslaggeving.
19.10 Top of the Pops. Muziek met

Andy Crane en Jenny Powell.
19.40 Forever Green. Serie.
20.30 Twenty-two years of the Two

Ronnies. Serie.
21.15 The equalizer. Afl.: The Inner

View.
22.00 News and Weather.
22.30 A bit of Fry and Laurie. Serie.
23.00 Ten Glorious Years. Serie. Afl.:

Happy Birthday Mrs T.
00.15-01.45 Amateur Boxing. Finale

van 'Amateur Boxing Association
Championship' in Wembley.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Akt., Gast van de Dag en Muziek.
8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort Nws.
12.05 Middagmagazine: Limburg
Akt., Uit in Limburg, Agenda en
Muz. 13.05, 14.02, 15.02 en 16.02
Kort nws. 17.02Reg. weerbericht.
17.05 Limburg Akt., Agenda en
Muz. 17.25 Licht Limburgs: muziek
van en informatie over Limburgse
musici. 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws. 7.30 Nieuws en
RVA-Ber.) 8.00 Nieuws. 8.12 Brus-
sel X. 10.00 Nieuws. 10.03Platen-
poets. 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989. 13.00 Nieuws. 13.10
Goed op Vrijdag. 14 00 Pluche en
Plastiek. 16.00Abraham al gezien?
17.00 Focus. 17.05 Wat zijn datvoor toeren! 18.00 Nieuws. 18.10
Hitriders. 20.00 Zig-Zag. 22.00Nieuws. 22.05 Country-Side.
23.30-6.00 Nachtradio, (om 5.00en 5.30 uur Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-kasten. 7.30 Regionalmagazin.

7.45 Veranstaltungskalender 8.10
Presseschau. 8.30 Besinnliche
Worte. 9.00Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der, Musik bei Tisch. 12.30Presse-
schau. 13.00Treffpunkt Fnschauf
14.05 Musikzeit Heute: Klassik
leicht serviert. 15 00 Nachmittags-
studio. 16.05 Spotlight: Eurotops
17.05 Oldiekiste. 18.00 Regional-
nachrichten BRF-Aktuell. 18.40
20.05 Wirtschaftsforum live vanuit
de Comisa in Sankt Vitti. Thema:
Hat die Eifel noch eine Zukunft-
schance? Discussie, (eindtijd niet
bekend).

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland.
08.30 California Clan. Serie, (herh.)
09.15 Die Springfield Story. Serie,

(herh.)
10.00 Reich und Schön. Serie,

(herh.)
10.25 Der Preis ist heiss. (herh.)
11.00 Die Spezialisten unterwegs.

Misdaadserie, (herh.)
11.45 Die zertanzen Schuhe. Oost-

duitse sprookjesfilm. (herh.)
12.30 Klassik am Mittag, met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Trans-
formers. Tekenfilmserie. Afl.: Die
Wiedergeburt (2).

13.25 California Clan. Serie.
14.15 Action - Die Kmo Show. Film-

magazine. (herh.)
15.00 Kampfstern Galactica. Serie,

(herh.)
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie. Afl.3.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die zwei mit dem Dreh. Detec-

tive-serie. Afl.: Die wandelnde Bom-
be.

18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Ein Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Einde grosse Liebe.
20.00 Weerbericht.
20.10 Quatermain II - Auf der Suche

nach der geheimnisvollen Stadt.
Amerikaanse speelfilm uit 1986 van
Gary Nelson. Met: Richard Chamber-
lain, Sharon Stone, Henry Silva e.a.

21.45 RTL aktuell.
22.05 Flotte Teens und Sex nach

Noten. Italiaanse speelfilm uit 1978
van Mariano Laurenti. Met: Gloria
Guida, Nadia Cassini, Lino Banfi e.a.

23.35 Mannermagazin 'M', (herh.)
00.10-00.15 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Zakelijk nieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-

gramma.
11.00 The Sullivans. Familieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmagazi-

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World. Dramaserie.
14.00 Landscape Channel Program-

mes From Sky. Sfeerbeelden.
15.00 As The World Turns. Drama-

serie.
16.00 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Affair. Serie.
17.00 Countdown. Hitparade.
18.00 Eurosport Menu.
19.00 Eurosport.
01.00 Eurosport Menu.
01.30-06.30 Landscape Channel

Programmes From Sky. Sfeerbeel-
den met muziek.

Super Channel
07.00 World News and Business.

Nieuwsprogramma.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Off the Wall. Rock- en popma-

gazine.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 The new music show. Actuele

popmuziek.
19.30 Honey West. Detectiveserie
20.00 Touristic Magazine. Duits toe-

ristisch magazine.
20.25 Hollywood insider. Gesprek-

ken en interviews met beroemde Hol-
lywoodsterren.

20.50 Transmission. VLotte popmu-
ziek.

21.45 World News. Nederlands ge-
sproken.

22.00 In Concert Specials. Astralia
made: INXS.

00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 MTV! Video's.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 MTV half-hour comedy show.

Serie.
13.30 MTV! Pop(nieuws).
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5. Yello.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 XPO. Nieuwe clips.
21.00 YO! Rap en hip-hop.
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Your Scène! Away from the pul-

sebeat.
01.00 MTV Spotlight. The Cure spe-

cial.
01.30 Club MTV. Dansmuziek.
02.00 -07.00Night Videos. Clips.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 'Treff nach
Elf. 12.00 Is jan Ding! 14.00 Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00 RTL-Mu-
sikduell. 17.50 Sportshop. 18.00
RTL-Musikduell. 19.00 Neunzehn -Vierundzwanzig: New Releases.
20.00 Film aktuell; 21.00 Hits aus
USA; 22.00-0.00 Musik Non-Stop

WDR 4
405 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. 1700 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen, 22.30-4.05
Nachtexpress.

F Simone Kleinsma in haar
&oioprogramma 'Simone &
friends'. (Nederland 2 - 20.40

uur)

televisie en radio
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_r% _* ■ ■_■_ ■ _—-^ _——A_■li_Éi_BÉ_lfi^'Roof rilt i_ao_rueei an jaar
nPhi ____.<_ ïw^ê^

l#_a__rl_rt 111 l v\ . 7TVN>_I^II^ __-*

11 l/nint n x \^^^s^^ *y:*T_3
■% I ■11 V / \L JfS:iiP^ i 1 Philips 'Travel duo' reiswater-M ■ml■■ m^ ■ ■ \/l_^r 3r\ Ph""" elel(troni>(he klotlradl° koker HD 4372

h h , \_JF FM en MG. Digital LEDtijdsaanduiding. met 2 kunststof kopjes.
_

1 ~* Yf Sluimermogelijkheid. _ __ EQ.waardecheque \^_\7^-\tA
twvhfitaan- rat

\. *J^. HU 4452 W_ \ \-j--ï> Forse twee-kips grill-bakoven voor bak- Philips keukenmachine Store-
VI V^J vormen tot 28 cm 0. Speciale fastfood- master HR 2880

I _W^m B^m l^m _tfm Afl _______________ AM stand' vlakgril|en. draaispies met klem- Twee snelheden, zeer veelzijdig met|#f Iflfl 11 fl WTZ.Ifl PhiHpsoplaadbareelektrische ?3
c" Tecfen"5*'Programmakiezer met |<racht'ge "tor'Unieke access°'re'Iml IIIUUCLI dU tanden.orste.HP 5209 LVr^nd. IQQ, ffi W 1QQ.■ mmvmvlwlVmvVl I mn_.m*BH Met 4 verwisselbare #%«* Ophangmogelijkheid. _#_7iirE ■_#■#■■ w borstelt,es 89? a. Rn /^*%^(Tot maximaal f 100.-) e LI J&&I'-^ *" __*"^^^^^__rf(l'n__H WWttr

Als u voor moederdag bij ons een 'Philips /gV gr' .Yl.fi _____ ___Jl___l 1^ Wtftir^—ymr
artikel koopt krijgt u een waardecheque van CP IjKJ |^/ f»M| .J-1

Ph.i.ps eierkoker hd 4351 w
dezelfde Waarde aIS het aankoopbedrag. WP*^ \\ \jjj^^^ Voor max 7 eieren. Zoemer voor einde
Maximaal f 100.-. Deze waardecheque kunt u Philips SFR-Ladyshave hp 2611 fl m IAAC
" i _.. ... . 4^_jk "" Werk op netvoeding. Met afneembare dmh». imHioToHor raio Dm«_ met anti-hecht- «U UHinleveren als u een Philips apparaat koopt van d-SzBE^ÖM scheerkopen remigmgs _«*

Philips koffiezetter caté Ro_ ai laag 3\7m\?3
tonmincto fQQ . B^jj^uta-miiiiiiMu^W^■ borsteltje. C|l_ HP5751 __
lenminsie T 333.-. Luxe koffiezetter met handig zwenkfilter. _^«-fpfITT^VX

Uw moederdagkadokost dus veelal helemaal JLljitTl' - \ l '~ V4^fS3s'm____ watermvo mdkator 7Q. WY ___"_! TEi^^
niets, want uw aankoopbedrag wordt in de tó^Sfc^^ïï jEteBP ln Wltte ultvoenng- **u *-T '|L;' | VJH

apparaat koopt met een minimale winkelprijs pwhpi stotord .rmmt C^X| WJfT Philips minkitruspers hr 2769
Van f 995.-. Deksel met Draktisch verwisselbaar Phl"P> h^rhrul"t HP 4407 V^lK_L!^(o_______ Inhoud reservoir 250 cc. De perskegelSSSF9^ a^j_____ï_i___r YP*^m, asi oq ac. . iEE E 99s sas qq, _________u»__r cMi ZS,M
f -_r__m »_^_—3L* nl~__~l Z—-^, 1600Wvermogen- ■*«** ca. 17 minuten. SF_Jï Geschikt voor grillen, gourmetten, x: -^Mi-*\/ë-*t fi K^rilllllC '■ nz. 1. racletten, warmhouden en bakken. Grill- r—r.MLJWKe/ wV^JI 11 1 111111-fOJ r_"""__L«_.»«^L/ f /^VfS^S^ris//) bakplaat met anti-aanbaklaag. Hitte--1 Jt-^~:::~~-~:^M _^**W»/7 MM/7''Ï bestendige handgrepen. >■ *.w_

— "oorstytealirogen _-m*
Philips UV-A Beiichtssolartum Philips Café Duo HD 5190

V-„—-m" jiT XZ^ f«TTT__S______i en versneld'drogen. CQ_ HP 3151 Philips Stewardess HD 1168 Kompakt koffiezettertje voor twee kop-
(—**—■*- ■__''^f'Tim___i W^« Zeer kompakt. 4 UV-A TL-buizen. Inklapbare reisstrijker. Omschakelbaar jes. Permanent filter. _-_ j^-ifffiMmm___\\\±ne\\\ *Wf Bruiningsveld: 21x27 cm. g__e_ 110-220V. Zool met anti-hechtlaag. Kan ook worden *%%_ Ok

iii^M -___*__"fu__J QQ. Met reisetui. _-^ ,*_*« opgehangen. «#■#■_#«#

Philips afwasautomaat ADC 662 Philips Space (übe 40 magnetron HR 6500 \J^^ _«, !=
_sa_i|||B^^^ -_-ja^^

Met roestvnistaien kuip en binnendeur. AWM 704 Motorvermogen 1000 W Automatisch pl*iHps digitole personenweeo; Philips lithtgewicht stomer Philips kompakte llsmachine
3Programma's, 2 sproei-armen en Verhitting d.m.v. mikrogolven. Roterende oprolsnoer. AFS 2000filter Zeer wend- ><Mal w 53Z1 up 14fi1 HR 2296 V
douche. Regelbare waterdruk. energieverdeler. Automatische ontdooi- baar. Zuigkrachtregelaar in pistoolgreep Weegbereik tot 136 kg. LED-display. . , \ , . Werkt met behulp van een koelelementIngebouwde waterontharder. Laag ener- stand en ophangmogelijkheid. Energie- Zuigkrachtindikator op de stofzuiger. Nauwkeurigheid: afwijking van ten hoog-

f
Met extra beveiliging tegen oververhit- "r£gieverbruik en *_**** schakelaar met 4 standen.__^ Accessoireberging ____.__-_ L ste 1%. Automatische ting (smeltzekering). Grote stoomkamer. g 1" ge^^_^'

geluidsniveau. QQQ. Met kookboek. Leverbaar CTQ. met 4 hulpstukken. 070. nulinstellingen QQ. Twee stoomstanden: EA bereen en schoon QOKemakeur. 777Ï ,n wit en bruin. 91 ifm dhË\Wm afslag. 77a matig en extra. 32fï temaken \\w\9m

f >f wi W j I ___^^^^^f ___________!

_______________________________________________________________r ——————*-A\\W———' _W______- .J^,..^.....^ ______________________________ _____w____l. ______ ______ — __l _____IL ______ ____. __^L. __K____e

_____________________
■^^H ■3liÉmim^uÉaaaHAHiHA£MßfiÉaaAH _______________■

f m L,n,burgSDagblaJ _ PICCOLO'S jfl het
VuiPICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot in
ta Lmpi» RESULTAAT. Bel 045-719966.

I -j__ W__^ Lm >J
■■■_■ P9VPI

llMillÉjÉpn

AST/WA
Genezen kanknlet. Helpen wel

Giro

55055
Astma Fonds
KOLLEKTE 8-14 MEI

BÉÉ^_M_É-E__i

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

i————————______—_______________________\Hi
■^■^■pn^HPHHI lp-__fW_PH

SuSESSSi S**l fl

WtHmtM ■|l|,'l'j|_B
_Li_l__i___l_Titl-!lli'll'.l__y_'.____ IKfflpBw_iip__ lfc_JW_w_s_____
W_l_W_^B Beek " Pr' Maurl,ïla,n 171 " Tel- 04490-72882
\mjgSSiee9 Sittard - Leyenbroekerweg 27-Tel. 04490-15777

SITTARD BEEK
Mitsubishi Lancer 1.2 O. roodnut. '84 Audi 801.8 S grijsmet 'M
Peugeot 205Gls_rs. mart '85 R-iuHilt STI wit htouw 15-17
FiatUno4swit '87 AudiBoCE I.6blauwmet 'St
Fiat Uno 45 blauw '85 SolfCl. dr5.,1600«-E.wit 14
Opel Kadett 1.3SGtaotr.met '86 Fiat Regata 85S.blaiMnet 15
OpelKadett 1.2S wit '88 Audi 100cc 136pk, grijs '88
OpelKadett 1.2S «bennet '85 Audi «O Cl 4-drs, 1600,blweiet. 13
Ford Escort 1300 Uur, 28.000 kn e*a*{ **"" '6*. "»"i
zilvermet 'M ".net U
Ford Escort 5-dis., 1300L "P*l «-WIU SU_rood 17
groemnit '85 Op«lKadett 1.3S5-drs.gr.net IS
VW Golf GTS 1600 cc wit 15 Peugeot 205XE grl|s 17
VW Golf 1600ccrilwmet '86 P«ichtß4it«l '84
VW Golf 1600cc signaalrood '86 601lGT 18001,ülwer '87
VW Golf 1300cc blauw '86 Ford Siarra2000 cc Irt, wil '82
VW Goll 1300cc beigemei '84 f-Mt 5-drs., diesel, wH '85
VW Golf diesel, 5-bak belgemet. '86 Polo coupe blauw 'M
VW Goll diesel, bruinmet '84 «olfdlejilmanratd M
VW Jetta4-drs., diesel, anü.met '86 «"« ISOO groennet 18
VW Jetta ClTurbo diesel,rood '85 JtttaCl 1600beigemet '86
VW Jetta 1300blauw '84 Jttta4-drs. 6T1112pk, naiard 'M
VW JettaCL 1600 ccblauwmet 'M Jetta 1600Tl blauw 14
VW Passat 1600 cc Nnini, 174097
iihr.net '84

rtZ.. cl.4:!,::'.M 0"

* I C5inSTl 1
Audi 80 4-drs, ÏTO cc blwmet '85 !Sm/ïifiT 'JfJVW Polo 3-drs., 1050cc wit 'M f_ 1« 11fflïk',_i' £VW Polo coupé 1050cc lign.rd '84 !il! 25 !-_£__ __
VWtransporter netruiten, !S 1 2Ï2T* ÜIdiesel, green 15 «v ui 39 pk wit IM6
Ford Estort Van 0roodnet 17 _' M°'"°°""" "" ■*",:rtra'*-
re___r.ianurooonei 1/ Vraagpr. «an 24900,-tot 34900,-.

Zaterdag geepend tot 17.00uur._
JI_____________________________________ IHli

_________l____kpM.«l J_T??iK_!T?i»___
_hÉébé__é____Aé____h______l__rrf»_^ï___?_rJM«»[ïTu_^^

Uit de auto's die relaties bij ons inruilen selekteren
wij de best onderhouden Saabs.
We kijken ze grondig na en brengen ze in perfekte
konditie. Pas dan krijgen ze het predikaat 'Saab
Select.
Een 'Saab Select' is dus gegarandeerd goed.

Èn de prijs is bijzonder gunstig, want (zoals het in de
branche heet) 'de kop is eraf.
Geïnteresseerd? Bezoek dan onze speciale Saab
Select presentatie die wij op vrijdag 5 en zaterdag 6
mei houden.
Saab Select presentatie:
vrijdag 5 en zaterdag 6 mei.
184159

j^^ Autobedrijf
lliVl BOY HEYNEN «È«\
Xfy^SffF Wilhelminalaan 5 \S9&Ë?IfX_gTg^ Roermond XsSLjX

04750-27645
b.g.g. 04752-2037

SAAB officieel dealer voor Midden-Limburg SAAB '_____
->i

IÏAMEN en DEUREN |
X^^^^0000000000^ Kunststof

Bezoek vrijblijvend onze SHOWROOM met uitsluitend in
eigen fabriek op maat gefabriceerde kozijnen.
Bocholtzerweg 14, Simpelveld

DE GAAS b.v. 045-442726 -. _^

Voor Midden-Limburg vragen wij

vakantiebezorg(st)ers «.«j*..

Aanmelden tel 04750-18484.
163722

L Limburgs DaghlaA —I
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?| Nt 5 TL 1986. REnault>QTL 1986. Renault 11
** 'X 1.8 1984. Autobderijfyj M, de Koumen 7,

Sgnsbroek. 045-220055.
T,!ik.°P RENAULT 21 GTS,
'____ 87, 1e eig., met volle-Sf garantie, 40.000 km.,
Hirni rf 50'"- Automobielbe-Echt air' Industriestr. 25,■penter handelscentrumleerweg) Sittard. Tel.■k_o_l4|64_lt\ab 90 metallic lak 1e ei-■[h_l_r 1985- Autobedrijf

■^'
JN, de Koumen 7,

■Sgnsbroek. 045-220055.
Kr* 2'in onze auto's en
E.* is genoeg !!! Audi 90Ria troisspk'Bs. Audi 100
■t. 118 Pk '85. Audi 80 C 4■f'5-.85. Citroen Axel 11 '86.l-n h

EsCOrt 1300 Laser '86'tl° Escort 1.1 Bravo '86.
£° Escort 1300 '81. Ford

|. 8«a 1000 '83. Honda Ci-c,l;3Lu)(- '84. Lada 2107
__.?L '85- Lada 2104 1.5Rïïbi 5 speed '87. LLadat'"s. GL '85. Mazda 323l?£,e '86. Mitsubishi ColtIrH? GL '86. Nissan Micra
f _\ '86. Opel Kadett HB
ru zeer speciale uitv. '88.ffe Kadett HB 1.3 LS '87.ffielKadett HB 12 S FlashK' Opel Kadett HB 1.2 LSk£°Pel Kadett 13 S 5 drs.
|g' gas '81. Opel Manta HB
ï

_
e. 81- Opel Commodore

lg -s aut. '81. Opel Manta. to> Berlinetta '79. Peugeot
t_i Junior '86, '87. Peugeot
C5*T '86. Peugeot 205 XE„-0-Renault 9 TC '83. Re-fifS TL Le Car '84. SaabE" Turbo 5 '80. Seat Fura
E, ya L '85. Seat Ibiza 1.2
B| VK6'87. Seat Ronda 1.5B^ 85. Seat Ronda 1.2 GL

I 'rr °y°ta S.pra Targa 3.0
rj)? b- Toyota Carina 11 1.6
ron_met 9as '85- Toyota Co-wa Liftback DX '82. Volvo
u£ °L 3 drs. '84. Volvo 345
B "lier 5 drs. '83. Volvo 345ïh? 5 drs. '81. VW Golf
Bl

u° '79. Bovaggarantie oftfn garantie 6, 12 mnd.
-iin ncierin9 ,ot 10° %- w'ihesi°°k uw adres voor al9e"«.rd aut°-onderhoud. Don-
Af__.a9 koopavond. Auto enft^K Centrum KEULARTZ
T-V Locht 42 83, Kerkrade.<L045-419905.
/'6u*e SKODA voor
10sn '"" Let °P! Skoda
Wn, 4_drs. van 82-jarige
kUUv. bwj. '85, aantoon-
f, °rg. 9.500 km, 1e eig.,
f. abs. nw.st.. Nw.pr.
Tb'-°OO,- nu voor ’4.750,--<L04956-3037.
G?LF GTI alle opties, m.'B6,
v3ni-alarm, schuifd. Im--I<_t._ vrpr' Z2oooo'--£p_16787, na 13 u.
19jLG0lf 1-3 CL, bwj.
'f°\ 62.000 km, beigemet.I 2062.

Jjk- VW GOLF GLI cabrio-

I"EL(amerik- uitv.) '81. Mer-ries 190, diesel '84, Opelt^ator 3.0 E '81, FordP-fra 2.0 L 5-drs. LPG '84.
kur(J Escort stationcar '81.
Kf 6' Kadett 12 S stationcar£'" Mazda 323 autom. '79.
k achtige Talbot Samba ca-K2°'et i.nw.st. '84. Bern-
jsS_jM2, Munstergeleen.
f^OPARCK Kerkrade,
E£n' 44, Kerkrade. Ruime
New uit 40 stren9 geselec-
fol e occasions: Porsche
iJ\ grijsmetal. div. extra's
Cecte cond. 1979; Opel
Ooti .n 1-6 SCabriolet allet|jles nieuw 1987; Audi 80
tJf* model 1.8 S spoiler
'(Val- enz. 1987; Audi 100
«iv '38 PK 2.3 iets aparts
6.,, extra's roodmetal. 1985;Zugeot 309 Allure 15.000SJ. 1988; Volvo 480 ES
l!£n 7.500 km nieuw 1988
Qiv mt. prijs; Volvo 360«u' Injectie 3-drs. 1986 1eBJL 40.000 km; Volvo 240
lfiiGL overdrive met LPGD^; Volvo 740 GL auto-
l9fiat antr.metal. 63.000 km
H°°'< Volvo 740 GL diesells(f_r9r. 1985; Honda CivicBiï.o GL goudmetal. 1985;

J'9»c 316 Sedan kl. rood
Crt6; BMW M Styling nw.

'CBl met LP(3 1983 1.8;
■C* 315 1600 CC licht-V!.leei9- 1983; Fiat Pan-
lgB^L College 10.000 km

Fr|at uno Shopping
(l, üOO km 1988; Seat Ron-l9fiGLX 1.5 alle extra'sC»; Citroen BK kl. wit 1eAfLPerf. st. 1985; Saab
I_»_ syst' 900 Turbo zilver
C 5; VW Golf GTI alle ex-
■lC('. leder bekl. st.bekr.Oj'^dak airco. enz. heel a-C.1986; VW Golf C kata-
Cor 1987i VWGolf auto-
lgfi

a' GL 1800 grijs kent.
<WJa kl signaalrood; VW
'Src Cl 4-drs. goudmetal.fc?8; VW Golf diesel veel
iCJ^eve ass. 1980; VWIg^at diesel 5-drs. zilverCq?, nw. model; Ford SierraI^Pe met LPG 1985; Ford
lgR°rï Laser goudkleur
«Cb: Ford Sierra 2.0 GL'V"°ncar 1986 veel extra's
\. eig. showroomcond.;
id '°edes 230 Coupe 4-cyl.
30o__ Uwst' 1979; Mercedes
18» n 8| me,al- aut- 1e ei9-Jqsu: Mercedes bestelbus
la diesel 1981; Opel Asco-I9JBOO S met LPG kl. rood
i.oh_i Ascona 1.6 S 4-drs.
Ra^l- apart mooi 1984;-
Caett Limited 1987 aparte
Lfir. 5-drs.; Kadett LS met
S>^ 1985; Kadett Club 1.3
l$'ver 1988; Kadett 1200 N
Cb en 1985; Kadett Sta-CCar 1981; Mazda Sta-
Mit'car bestel 1982 kl. rood;
i.j'Ubishi Lancer automatic.Jst. 1980. Autoparck
Ü6 Krade, Locht 44, Kerkra-
D,' Tel. 045-426424. ' 3 !
%£ totaal garantie * 12
'0's garantie mogelijk (au-C van max. 4 jr.) * finan- |
li8.'ln9 tot 100% * repara- I
\' onderhoud - alle keu- "%e° ' Taxaties - export - ■'"On ents * geopend van 1Vjot 19.00 uur' Donder- -a 5« tot 21.00 uur ' Zon- !">s^ kiJkdag van 10.00 tot

Datsun SUNNY aut. 1500
CC met trekhaak pr.
’3.000,- bwj. '81; Mazda
626 GLX electr. sloten en
ramen bwj. '84 kleur wit; O-
pel Kadett D bwj. '85 i.st.v.
nw. 3-drs. Tel. 045-259654.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's, ook SLOOP en
schade. 045-416239.
VW Golf Avance diesel 1987
VW Passat 1.8 stationcar
1985. VW Jetta 1.3 1987.
VW Golf 1.6 1982. Autobe-
drijf KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.
Hemelvaartsdag geopend.
MERCEDES 260 SE met
veel extra's 25-8-'B7

’ 50.000,- onder nieuw prijs
km.st. 37.954; Mazda 626
HB 2.0 GLX LPG 27-10-'B7;
Mazda 626 HB 1.6 GLX '87;
Mazda Sedan 1.6 LX '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86
2x; Mazda 323 HB 1.5 LX
'86 3x; Mazda 323 HB 1.3
aut. '84; Mazda 323 HB 1.3
autom. '81; Mazda 323 1.3
Estate '83; Mazda 323 NB
1.3 81 2x; Mazda 323 NB
1.3LPG '82; Mazda 323 NB
1.5 aut. '81; Mazda 323 NB
1.3 LX '86; Mazda 323 NB
1.5 GLX '86 3x; Mazda 323
NB 1.7 diesel '88 GLX; Opel
Corsa 1.2S'84; Opel Kadett
12S '82; Opel Kadett 12S
'83; Opel Kadett 12S '84;
Opel Ascona 1.6S'84; Opel
Manta I.BS '83; BMW 316
'81; Ford Siërra 1.6 LPG'BS;
Ford Siërra 1.8 Laser '85;
Ford Escort 1.3 L '82 LPG;
Ford Escort 1.1 L '82; Ford
Fiesta 1.1 L '85; Mitsubishi
Galant 1.6 GL '83; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; Seat
Ronda GL Diesel 11-11-83;
VW Golf 40 KW 26-9-'B4;
Goedkope inruilauto's: Nis-
san Bluebird 1.6 GL '80
’4.950,-; Mitsubishi Sa-
porro aut. '78 ’2.500,-;
Loven Heerlen B.V. Palemi-
gerboord 401 Heerlen. Tel.
045-722451. Donderdag
koopavond.
Citroen BK 19 RD rood '88.
Citroen BK 19 RD rood '86.
BK 16 TRS blauw met gas
'84. BK 14 RE wit'B4. BK 16
TRS wit '86. CC 35 bestel
rood '86. Volvo 340 GL grijs
'84. Fiat Mirafiori rood '84.
Opel Kadett stationcar die-
sel blauw '85.' Opel Kadett
1300 groen '81. Seat Ibiza
1500 zilver '85. Citroen AX
GT wit '88. AX 14 TZS 5
deurs groenmet. '84. AX 11
RE blauwmet. '88. GSA
zwart met gas '83. Mazda
1300 stationcar groenmet.
'86. Ford Scorpio 2.0 CL
grijsmet. '86. Peugeot 203
bouwjaar 1953. VW Golf
1600 CL wit '87. Citroen C
15 bestel diesel rood '88. In-
ruil, garantie financiering.
May CRUTZEN Tel. 045-
-752121. Hunsstraat 33,
Übachsberg.
Te koop MAZDA 323 GT,
'81, vaste pr. ’4.000,-; As-
cona 1.6 S, '85, als nw.,
vaste pr. ’ 14.250,-. Tel.
045-462809.
STATIONCARS: Kadett 1.3
S, 5-drs. '85; Kadett 1,6 D
5-drs. '86; Kadett 1.3, 3-drs.
'87; Merc. 230 TE, 5-drs.
'81; Mitsub. Galant 5-drs.
'80 ’3.200,-. Inruilers: Fiat
Uno 55 S '84; Ford Escort
1.3 '83 ’8.750,-; Kadett 1.3
5-drs met schuifdak, bwj.
'86. Inr. mog. en garantie.
Autobedrijf Ad van Neer,
Zandweg 160 Heerlen. Tel.
045-416023.
Ford Escort 1300 Laser s-
drs. '85; Ford Orion 1600
Ghia '86; Mazda 626 GLX
2.0 '86; Ford Scorpio 2.0 CL
'87; Mazda 323 GLX '87;
Fiat 1050 CL '83; Toyota
Corolla 1300 DX 86; Opel
Kadett 1300 LS 5-drs. '85;
Renault 5 TL '83. Garantie,
financ, APK en inruil. Auto-
bedrijf P. VEENSTRA, Rot-
terdamstr. 98, Heerlen. Tel.
045-725806, na 18.00 uur
045-312059.
Leijenaar's-autocentrale.
Sinds 1960 erkend garage-
bedrijf biedt te koop aan on-
der volledige garanties tot 6
maanden schriftelijk. BMW
316 div. opties '86; Merce-
des 190 E blauwzwart div.
opties '85; VW Golf GLD wit
'86; Volvo 740 GL Sedan
'85; Volvo 340 Winner 1.4
automatiek '86; Ford Escort
1.4 CL station Sedan '86;

Ford Sierra 1.6 CL Sedan
(met koffer) '87; Ford Escort
1.6 KR 3i zwart '85; Ford
Sierra 2.0 Laser 5 deurs wit
'86; Escort 1.1 Laser '85;
Escort 1.6 diesel Laser Se-
dan '84. Escort 1.3 Laser
Sedan '84; Escort 1.3 Luxus
Sedan'B3; Fiesta 1.1 CL
Festival '86; Fiesta 1.1 Lu-
xus wit '82; Ford 1.6 Luxus
'82. VW Scirocco 1.8 GT wit
'85; VW Jetta Elan 1.6 Se-
dan '86; VW Golf LX 83. VW
Golf 1.6 C Diesel '85;Kadett
Hatchback 13 N Club '87;
Kadett 12 N zeer mooi '78;
Opel Kadett 12NHBwit'81;
Kadett 12 LS Stationcar mo-
del '85. Kadett Stationcar
1.6 Diesel Sedan rood '82;
Ascona 1.6 LS Sedan '85;
Ascona 1.6 diesel '82; Mit-
subishi Colt 1200 EL '83;
VW kleinbus pers. verv. '80;
Renault R 4'83 ’1.750,-.
Aanhangwagen ’ 890,-.
Gemakkelijke betalingsre-
geling mogelijk. Erkend door
rijksdienst v/h/ wegverkeer.
APK Keuringsinstantie. Rid-
der Hoenstraat 151, Hoens-
broek. INFO 045-212091.
Te k. van particulier VWGOLF m. lichte voorschade,voor liefhebber van onder-delen. Tel. 045-424847.
Te koop GOLF diesel, bwj'80, APK 5-'9O, nw. motor,perfecte staat. Grotestraat93, Meers-Stem.
Te k. GOLF MX 1100, bwj'79, vr.pr. ’2.750,-. Tel.045-317708.
GOLF C 1.6 benzine bwj.'82, blauwmet., i.z.g.st., pr.n o t k Tol __4<___4_ll.

"KNUTSELKOOPJESI Mini
1000 1976 ’1.250,-; Opel

■Kadett LPG 1978 ’2.900,-;
-1Lada 2105 1983 ’1.900,-;
i

_
i.,onnß"mp.n-uttL _ rT?

_Q7Q V' '.nn Ronlii? _: GTL 19^0 /950RenauJ
arr iQfl. f ? inn nfmS, r_aKif fsabo-cP=,t ci^r» P2a / koSnk'_fcnniy«C

_9 <_^L_ ___'2,, 04490-17544.
VOLVO 343 GL automatic,
zilvermet., i.z.g.st., APK
-24-4-'9O, ’ 1.650,-. Tel.
045-323178.

VOLVO 244 GL 6 diesel,
bwj.'Bo, vr.pr. ’ 4.750,-. Inr.
kleine auto mog. Tel. 045-
415528.
Volvo 740 Turbo 1987. Vol-
vo 360 GL 2-0 injectie Se-
dan 1988' Volvo' 340 DL
sPecial Sedan 1987' Volvo
340 DL Sedan 17 1986-
Volvo 340 DL automaat
1986' Volvo 340 DL 1986.
Volvo 360 GLS Sedan 1985.
Vo|vo 340 DL diese| Sedan
1985. Volvo 340 DL 1984.
Volvo 340 DL 1983. Auto-
bedrijf KLIJN, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.

KOOP DAN NU BIJ DE RENAULT-DEALER
EEN TOP OCCASION EN BETAAL 'M PAS

IN JANUARI 1990*.
(VRAAG DE RENAULT-DEALER OM MEER INFORMATIE)
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12 MAANDEN GARANTIE
IN HEEL EUROPA.

lIKZK ACTIE LOOPT T/M II MFI 19»»■HXANCIKKINr; DP BASIS VAN HITKKOO.' VIA HKNAII.T FINANCIKHIM; BV

VOLVO 340 DL, bwj. apr.
'88 - nieuw - slechts 3.700
km, pr. ’ 17.995,-, van vol-
vomedewerker. Tel. 04490-
-54641.
Te k. VOLVO 740 GL diesel
bwj. '85, km.st. 142.000,
weg. aanschaf auto van
part. J.v. Goyenstr. 10
Kerkrade. Tel. 045-454666.
Te k. VOLVO 340 GL 1.7
LPG, bwj. '86, 4-drs, wit.
Tel. 04490-43266.
VOLVO 360 GL sedan '86
m. of z. gasinst. slechts

’ 15.500,-04490-12138.
Te koop VOLVO 345 DLS 2
ltr., '82, ’5.300,-. Tel.
04498-51190. ">

Te koop VOLVO 343 autom.
bwj. '77, APK, met nw. start-
motor en koppelingsplaat
Ringstr. 18, Hoensbroek.
Tel. 045-230040.
Wij geven het meeste vooruw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
MINI 1100 Speciaal
’1.250,-; Fiesta; Opel Ka-dett; Kever; Mazda, APK
i.z.g.st. 04499-3398.
VW GOLF 1600 CL wit '87.May Crutzen. 045-752121.
Te koop VW SCIROCCO, i.
g.st., veel ace, vr.pr.’3.500,-. Te bevr. KleinGraverstr. 96, Kerkrade-West

_^

Te koop VW LT 3500 diesel
Opel-chassis, als nieuw,
80. Tel. 04743-1574.
VW GOLF 1800 GTI 51.000
km, grijs, '84. Tel. 04743-
-1574.
Weg. omst. SUZUKI Samu-
rai-jeep, grijskent., eind '88,

’ 3.500,- onder nw. prijs.
Tel. 04451-1831.
Suzuki ALTO, 15.000 km,
'85. Tel. 04743-1574.
Toyota COROLLA 1.3 HB 3-
drs. wit 1985 sportvelgen
sportief uitgeb. t.e.a.b. Kerk-
weg 50, Puth. 04493-3231.
Te k. Toyota COROLLA
sportwagen, bwj. '79, i.z.g.st
1600 GSR.APK tot 4-'9O, vr.
pr.f 1.950,-,04490-27521.
Te koop Toyota CRESSIDA,
bwj. 78, APK t/m 9-'B9, t.e.
a.b. Tel. 045-212132.
Te k. Toyota COROLLA,
blauw '78, 55.000 km., APK
3-'9O, vr.pr. ’1.250,-,
04490-53369.
Te koop TRIUMPH Spitefire
MX 3, bwj. '65, i.z.g.st., voor
liefhebber. Slakkenstr. 81,
Hoensbroek.
TRIUMPH Spitefire 1500 TC
bwj. '77, APK tot 22-4-'9O.
Tel. 045-441872.
VW POLO de Luxe MBo,
zeer mooi met APK

’ 2.750,-. Tel. 045-454087.

Sloopauto's
Autosloperij
Gebr. Maat

voor al uw onderdelen van
recente auto's. Tevens me-n verkoop van sloop en
schade-auto's tegen RDW
vrijwaring. Eindstraat 10,
Brunssum. Tel. 045-258921
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.

Hoogste prijs! Te koop gevr.
loop- en SLOOPAUTO'S.
Tel. 045-420119/229670.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV, ln- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

Auto onderdelen en accessoires

Fichtel Sachs
Originele Frictieplaten, drukgroepen, koppelinglagers.Absoluut geen montageproblemen.

Monteer met zekerheid.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

weva bv

automaterialen

Philips
Auto telefoon

off. dealer
In de Cramer 21, Heerlen.

Telefoon 045-719533
Fax 045-713360.

Voor al uw AUTO-ONDER-
DELEN moet u zijn biiStiba-
autosloperij Rapie. Tevens
schade- en gebruikte auto-mobielen. In- en verkoop.
Locht 70, Kerkrade-West.
Tel. 045-423423. V. grens-overaana Locht.

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Brs. 045 -254482.

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
geh. gegalv., afm. 2000x1250. Te bevr. na 17.00 uur045-241016.
Gesl. AANHANGWAGEN3.0 X 1.45 X 1.3 mtr., dubb.as, vr. pr. ’ 2.500,-(nw. prijs

’ 5.800,-), Tel. 045-323830.

Motoren
HONDA XL 600 R ca.
18.000 km, ’4.000,-. 045-
-315169.
Te koop HONDA 250 Cross,
bwj. '85, i.z.g.st., pr.

’ 1.850,-. Tel. 04454-1969.

KAWASAKI GPZ 400, bwj.
'87. Ligtenbergstraat 41,
Hoensbroek.
Te koop HONDA Shopper
type VF 750 cc. Tel. 04493-
-4559.

Gazelle
Dames en herenfietsen v.a.

’ 490,-.
P. Knies. Tüdderen Dld.
naast Shell-Tankstation

AANBIEDING: Romein
dames- of herenfiets met 5
jaar garantie nu ’ 499,- met
trommelremmen; van NL fa-
bricaat. Tweewielerspecia-
list Math. Salden Limbricht.
Te koop gebruikte FIETSEN
als nieuw. Anjerstr. 8,
Schinveid. Tel. 045-256719.
Te k. Racefiets merk RA-
LEIGH, kl. rood, mt. 54. Tel.
04458-1448,
Te k. Peugeot RACEFIETS
(10 versn.) ’225,-. Heuvel-
straat 32, Meers, Stem. Tel.
04490-31300.
VESPA Ciao bwj.'BB,
’900,-. 045-310269.
Te koop Peugeot RACE-
FIETS (10 versn.) ’225,-
Heuvelstr.32, Meers Stem
tel. 04490-31300.
YAMAHA DT 50 '85, event.
ruilen met fiets. Tel. 045-
-258401.
Te koop ZUNDAPP GTS 50,
i.g.st., sterwielen, rood/wit,
ca. ’500,-. 045-312887.

Te k. Vespa CIAO, aut. methelm en verzekering, 9 mnd.
oud, pr. ’ 750,-. Te bevr, A.
Thiimplein 2, Heerlen-Mo-lenberg.
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p,
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. TEL, 045-211486,
Tek. YAMAHA DT, bwj. '86.
Eindstr. 37, Bingelrade,
Te k. YAMAHA RD 5 gang,
snel '87 met verz. ’850,-.
Tel. 045-315825.
Te k. VESPA (brom) Scoo-
ter Pk 50 S, bwj.'BB. Tel,
045-322421.
Te koop HONDA MT, bwj.
'87, i.z.g.st., met verz. en
helm. Tiendstraat 16, Nuth.
Te k. SUZUKI TSX 50 bwj.
'87. I.z.g.st., zeer mooi. Pr.n.
o.t.k. Baandert 32, Sittard.
Tel. 04490-25331.
Te koop en te koop gevr.
BROMFIETSEN: Puch Maxi
Vespa en Zundapp. Maas-
str. 3, Heerlen.

Zonwering
Te k. 2 uitdraaibare zonwe-
ringen 4.75 mbreed, Mille-
veld 2, Voerendaal. Tel.
045-752383.

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

i —
Vakantie en Rekreatle—_—:—

Te huur 4 a 6-pers.
zomerhuisjes en stacaravans

in bosrijke omgevingvan de Overijselse Vecht, mooi
i viswater, vrij ponyrijden en zwemmen. Tel. 05246-1229,

Gramsbergen.

Fritz Berger Recreatie
het adres voor:

* 4001 artikelen voor camping, caravan en campeerauto.
* CampiStar voortenten voor caravan en campeerauto.

* FRANKIA caravans en campeerauto's.
Geopend: di. t/m vr. 09.30 tot 17.30, zat. 09.30 tot 16.00

Rijksweg 21, Kessel, tel. 04762-1465.
Zaterdag: Konniginnendag de gehele dag gesloten.

ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’ 395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
02246-3109.
SPANJE jongeren camping-
reizen, surf-fietsbus. Inl:
Break-away.tel 033-618811
AMELAND, te huur div. ca-
ravans in hoogseizoen nog
vrij, va. ’ 195,- p.wk. Tel.
05110-5857.
BARTLEHIEM te huur wo-
ning en caravans aan vis-
water, va. ’ 125,- p.wk. Tel.
05110-5857.

Denia Costa Bianca te huur
VAKANTIEWONINGEN met
of zonder zwembad aan
strandvan part. v.a. ’ 300,-.
p. wk. 045-720404.
SPANJE Rosas aan zee,
annuleringen v.a. 1-7 van
Villa's/app. Inl. 033-618600.
Te huu van part. luxe CAM-
PER Mercedes diesel/Berg-
land. Tel. 01179-2153.
Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762

Caravans/Kamperen
Aan de zeeuwse Riviëra bij
ZOUTELANDE 8 pers. zo-
merhuisjes. Voor-en nasei-
zoenen ’ 200,- p.w. Ook
gelegenheid tot kamperen.
'Tel. 01186-1362.
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
Grote INTRODUCTIE-
SHOW van André-Jamet
vouwwagens, 1-2-3 opge-
zet v.a. ’ 4.995,- nu Dealer
voor geheel Limburg Hans
Stassar Heisterberg 78,
Hoensbroek.
CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.
Te koop Eiffelland CARA-
VAN m. voort. 3-pers. vr. pr.

’ 1.000,-. Tel. 04493-2186.
Te k. CARAVAN 3-4 pers.
bwj. '78, koelk., verw., radio,
voort., 045-321983. Klei-

Te k. 3 a 4 pers. CARAVAN
Chateau elite m. '80, mcl.
voortent. 045-310201.
Te koop vouwwagen AL-
PENKREUZER select mo-
del '86. Tel. 045-722139.
Te huur ruime 6-pers.
Mercedes CAMPER. Tel.
04409-3286.
Te k. 4-pers. CARAVAN
Munsterland Siësta 420 T
bwj. '88. Tel. 045-452179,
Te k. Bürstner, 3-pers, wit/
blauw interieur, toiletruimte,
PVC voortent, bwj. '88, 1 wk
gebruikt. Inl. 045-420343.
Te k. VOUWWAGEN Triga-
no '81 met toebeh. vr.pr.
’2.000,-. Tel. 045-310972.
CARAVAN de Reu 400 Ga-
lant bwj. '81 compl. met toe-
beh. en ringverw. ’ 7.500,-.
Te bevr. tel. 045-255032.
Te k. plm. 8 lichtg. TOER-
CARAVANS o.a. Knaus, 2XKip, Tabbert, 1.V.A., Mun-
sterland vanaf ’ 1.250,- tot
’8.750,-. Ook inkoop. Tel.

rasp 2 Schaesberg. [045-323178.
Kontakten/Klubs__________________________
___———————^—_______________

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

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

Babbelbox
Be! de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéri gedachte hebben,
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Club Pin Up

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

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

Bezoeken U thuis of in hotel
Tel. 045-311895.

De box voor mooie meiden & leuke jongens

Flirt-Box 06-320.330.01
Sex Hotline

De heetste lijn tussen
Moskou en Washington
06-320.320.22

Man
Connection
06-320.324.14
Men meet Men 50 ct.D.m.

Heb je niks te doen? ga 'ns
op de sexkoffie in de box

06-320.325.14 - 50 ct.p.m.
want de

Sexaroma
hoort in 't kopje en niet in t'

zakje!!
Glibberen en glijden doe je

"De Likbox"
06-320.325.36 - 50c.p/m

niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sexaf-

SDraken.

I Jeetje, wat 'n erwtje'sü Ja,
wat had je dan verwacht?

Callcutta
06-320.320.13 50 c p/m

Jong, jeugdig en spontaan I
Ik aaide hem over zn
Kinderbijslag
en droomde weg ....

plotseling werd ik beetge-
grepen door 3 kerels ....

06-320.325.33 50 et. p/m
Beurtlijn

In sommige landen is het.
vanzelfsprekend dat één
man meerdere vrouwen

bezit, en zelfs bezit II

Zoenbabwe
wijst de weg!!

06-320.325.22 50 et p/m
En toen werd ik besprongen- doorzon sexuele gladjanus!

06-320.320.23
sex, sexer sexstü

Nombre hombre

' 50 ct.p.m.'
Oogvervlakking? droog-
sokkenü flexomatic? per-

versionisme? de
Vernietigingslijn

1 06-320.322.77 - 50 ct.p.m.
bel niet! bel niet! bel niet!

Chatbox
Blind Date

06-320.325.20 - 50 c.p/m.
Probeer 'ns een leuk ge-
sprekover alles en nog wat!!
Erotische afspraken? Dat
maak jij uit!! of probeer 'ns
een telefoonpartner te ont-
moeten bij Café 'Malle
Babbe' Breedstraat 8 te
Utrecht lekker centraal!!

Escortservice, all-in
045-326191

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

Escortservice Nobel
045-459597

va 14 uur vanaf 18 jaar.
Nieuw escortservice!!!

Play Girl
045-352428 va 14 uur.

Paradiso Bar
ma. tm. vrijd. vanaf 14 uur

Europawg Nrd. 158
Landgraaf 045-317032.

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

sex? Bel
"De jeukbox"

06-320.325.16-50 c.p/m
Neem 'ns een jongen of

meisje bij
Beurtbox

06-320.325.34 - 50 C.p/m
sexcontacten zonder franje!

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

West. Tel. 045-412762.

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

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

04950-42966.
Zoekt u een beetje vertier

Kom dan naar hier!
Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graag met veel

plezier

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
tel. 04490-45814.

Peggy privé
Discretie verz. 04490-74393

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

[06.320.321.50 [

| 06.320.330.80[

| 06.320.325.51 |

| 06.320.325.70[

|06.320.321.0T[
[06.320.325.53 1|

06-Sex
50 et. p.min.

* * *
sex non stop

Amanda vertelt
elke dag iets nieuws

06-320.320.08
Zevende Hemel

gratis surprisepakket

06-320.320.07
Relax-Line

Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

!!! Live !!!
Sex Relax Box

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

op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

Addink Productions

S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et/min

Sexlijn 14
Debbie?
50 et/min 06

320.320.14
Tieners

GRATIS kalender 1989. 06-

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

live*sex*box
50 et/min bel 06

320.325.30
De nationale

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

Escortservice
04490-23730

ma t/m zat.
van 20.00 tot 5.00 uur.

KOOP DAN NU BIJ DE RENAULT-DEALER
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SexSurpriseßox
Waar je de onverwachte af-
spraken versiert waar ze op
andere boxen alleen over
praten. Ook paren. (50 cpm)
06-320.327.28

De jarretel Box
Voor fijnproevers die geraffi-
neerd weinig mooier vinden
dan 100% bloot. Met zn 2 of

met een gezellig stel.
06-320.326.27 (50 Ct./D.m.l

Nieuwe meisjes aanw. zat.
en

zond. 14-24 uur. Ma t/m vr.
11.00-24.00 uur

Club
2000

Rijksweg Noord 22a
Geleen Tel. 04490-42315.

De meisjes van
Diana

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

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

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

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

320.324.01....50ft
320.324.02....P0tten
320.324.03....Live

320.324.05....Live hot
320.325.02....Heet

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

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

320.320.24.
Kandra

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

gevr. 045-228975.

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

leen, tel. 04490-48448.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Gezellige dames, charmant,
discreet, bezoeken u thuis

045-311895 .
"" 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 et p.m.)
Live sexgesprekkenü Op de

Sabbelbox
hoor je geen bandjes maar

meisjes!!
06-320.325.69 15 et/18 sec

Club-Doma
SM

Clubavond, hoogtepunten!

06-320.323.50
Training slavin Titia

50 et. p.m.

De Pretbox
Lekker 10l maken! 06-

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

Cup A, Cup B, Cup C
wij hebben Europa Cup

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313.

Privéhuis
Michelle

Tunnel of love
Leuke dames aanwezig.

045-228481
045-229680.

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

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

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

06-320.325.80
Maak kennis met die heerlij-
ke meiden! tippel-box 50cm

06-320.326.66
Zoek je 'n lekkere boy?
Gay!Date!Live

06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
06-320.330.66

Zoek ze uit die meisjes
van plezier (50cpm)

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

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

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

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

06-320.320.51

Wip-in box
Terug van weg. Nieuw en
anders, heet, recht voor zn
raap, sex-praat, sex-vrien-
den en vriendinnen. Met 13
of heet apart. (50 ct.p./m.)
06-320.324.60

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

Privé
Kapoenstr. 29, Maastricht
Uw gastvrouw Anny met
haar 4 lieve meisjes. Van

ma/vrij, van 12-23 uur.

Orgie Box
niet zo maar een naam. Ty-
pische mensen op dit nr.
Seks tot door het lint en dan
nog apart... (50 ct./p.m.)
06-320.324.40

Inwijding!
Jiva's Oosterse sexlessen

06-320.323.51
Verhoog je genot 50 c/p.m.

Nachtvlinders
en wel 12 stuks, bij Madame

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

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

Exclusieve meisjes in
privéclub

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

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

parking. 045-423634.

Vera
privé. Tel. 04754-85818.

In de
St. Tropez

daar maak je het meeM
ledere dag, dus ook op zon-

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

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
Topsex

18 jaar, 2 handen vol
maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
rijpe vrouwen

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

-320*325*45
Contactburo

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

045-225237.

Bisex vrouwtjes
2 kanjers tegelijk

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*324*24

’ 50,- all-in
Tel 045-423608

Nieuw Escort
045-726740

Anoniem Intiem
Bedroom
Bedroom
06-320.324.49. met zn tienen op een

matras.

Sexy Fun Box
06-320.324.48

Blijkt zon geinige meid in je
eigen wijk te wonen.

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

Venus
Interservice Buro in privé

adressen Brunssum.
Tel. 045-257191.

Jonge vrouw, 22 jaar, vlot
type, lang haar, zoekt met
medeweten van vriend, 'n
sexuele relatie, om het com-
pleter te maken! Ik bel vaak

naar
box

06-320.325.43- 50 ctp.m.
Bel ook 'ns! Misschien kun-
nen we afspreken._

De Gulpenbox '

06-320.325.31 - 50 et p/in
De dames die bellen snak-
ken naar 'n echte vent!! .

In 't
Boxie

zitten altijd wel dames die
het ook lekker vinden!!

06-320.325.13- 50 et p/m
Voor 'n adembenemend
hoogtepunt!! Spreek 'ns aTU

Ta de de da de da hhhH!
AanvallehhhhhhhhhhllT.
't Stoeipoesje

06-320.325.11
voor scherpe voorzetten en

overtredingen
50 et p/m "i

De Kleeflijn
afstand houden is altijd\
moeilijk, maar vooral wan-,
neer het er zo hee aan toe*
gaat dat de ramen beslaan!!'

06-320.325.12 - 50 etp/m;
Videoclub

va. ’ 20,-. Kijkotheek, leuke^meisjes aanw. Tel. 045-.
718067. J

Voor Piccolo's
zie verder pagina 13
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TV/Vldeo

Ongelooflijke aanbieding
Jubileum aktie

verdien

’ 50,- korting
op films van 1 mei t.m. 30 juni

BAKKERAfIDiO/

de eerste metde nieuwste films
Hoogstr. 104 Nieuwenhagen
Hertogenlaan 21-23 Kerkrade

„^^ Kontakten'Klubs

Nieuw
Jja. Elly, Yvonne, Gaby.

'aerelia, Oude Rijkswegf. 56, Susteren, naast
_|shaL

Anita_, .privé en escort ookRfjags. Tel. 045-352543.

■ Nieuw Escort
I adres voor een lief
I Meisje bij U thuis v.a.
1 ’ 100,-all in.
106521-27896

'i Jrnan zoekt ser. echte
Vriend

£lrtl 18 jr. Huidski. n. Be-
V Bel 04492-5433 v. 19-joj_23 uur. Geh. verz.

Ölonde-Sexy
$■ Nieuw v.a. 10 u. Tel.
<^2175900kza. en zo.
I^ieuwe meisjes aanw.

*9nd. t/m zat. 11-23 uur.
tondag 15-23 uur.

Privé
.Yvonne

-<_u enige echte in Kerkrade,
f?Pelweg4, 045-425100.
vi^-taxi aanw. v. klant.

Fc?,o's in het Limburgs
(Pad zijn groot in RE-
LAAT! Bel: 045-719966.

Teleservice
Draai eerst 06-320

en dan
320.01 ... Sex'O'Foon

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

321.00 ... Lesbifoon
321.01 ... Bizarre Livesex

321.04 ... Orgiefoon
321.06 ... Parenclub Live

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

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

321.77 ... Horrorsex
322.00 ... Sexlijn Nederland

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

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

323.16 ... Kamermeisje
323.17 ... Lerares

323.18 ... Sportleidster
323.19 ... Stewardess

323.20 ... Verpleegster
321.17 ... Seventeen

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

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

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

321.02 .. Spaan/Vermeegen

Party-Line
06-320.330.10
50 et. p.m. Méér info in de

nieuwste Gouden Gids!

Js. (Huis)dieren

IT Maastrichtse Hondensportvereniging organiseert op
zondag 7 Mei a.s. een

ji. Clubmatch
' 130 honden van meer dan 50 verschillende rassen.

Manege Valkenburg, Plenkertstr. 88, Valkenburg.
Van 10.00 tot 17.00 uur, entree ’ 3,50 en ’ 2,50.

!>"___. U bent van harte welkom.
'.tvfle-, kippen- en KÖNIJ-C.HOKKEN vanaf ’195,--k'bouw Übachs, Eygels-

/in,6rgracht 39, Kerkrade-f^Tel. 045-460252._ u~_r__a\ C-Pony met toebeh.

; lieve BOUVIER teef, 2w^- stamb., gunstige prijs.
ij-^045-257036.teNe BOUVIERPUPS, in-6fnt en ontw., lid N.B.C.

s^oop weg. omst. COLLIE
3 mnd., Blue Merrit,f6iQ6r papieren, ’500,-.

:^_J449O-29228.h\ prachtig AQUARIUM
Wbl_ 50 bij 50cm, geheel
f^6!_/ 200,-. 045-253672
\J- DISCUSVISSEN Tur-
kte 5-6 cm en koppels.iftg4l63.k^ERS teckels Vork-en
h«._rriers poedels. Walem
fr-Jgl. 04459-1237.
Ooop jonge BOUVIER, 9
~k' goed waaks, zeer lief,
\&} k- Te Devr- Geleen

.J|.e KONIJNEN te koop te
%' Groesweg 7, Schin-
k-Ijl. 045-270224.

l^- nest ROTTWEILERS
_.r ■ ’ 350,-, oud.aanw.C'smulderssngl.BB,

* (Caberg)

Te koop jonge HONDJES

’ 50,-, moeder zwarte La-
brador. Tel. 045-224394.
Te koop YORKSHIRETER-
RIERS en 1 boomer hondje.
Tel. 045-259699.
Te k. BOUVIERPUPS m.
stamb. Tel. 045-244867
b.g.g. 258825. Lid NBC.
BOUVIERPUPS kamp.afst.,
ouders HD-vrij. Tel. 045-
-317081.

Bloem & Plant
Te k. GERANIUMS en vele.
soorten perkplanten. H.
Christis, bedrijf Egypte, Te-
gelen, na einde streekweg
Reuver/Tegelen rechts en
100 m verder links na 1.000
m. wederom links en 400 m
verder aan linkerzijde ligt
bloemkwekerij. Tel. 077-
-734765 of 517126.
GRASZODEN ’ 3,50 p. m2,
1e kwaliteit. Gratis bezorgd.
04450-2131 of 045-351341.

In/om de tuin
HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw bouw- en tuin-
hout. Tuinschermen in vuren
en eiken, op maat gemaakt.
Nieuwe eiken bielzen, bor-
derpaaltjes enz. Buizerdweg
8, Ind.ter. Abdissenbosch-
Landgraaf. 045-318518.

(TUIN)HOUT, bielsen,
schermen, palen, rolbor-
ders, huisjes enz. Vakkun-
dig hoge druk geïmpreg-
neerd, thuis bez. Impreg, In
de Cramer 104, Hrl. 751687.
TUINGROND zak 40 L
’2,50; Potgrond zak 40 L
’2,20; Turf ’3,10. Creu-
gers Tuindecoratie. Econo-
miestr. 46 Hoensbroek.
045-213877.
DIBO Hogedrukreinigers,
nieuw en gebruikt, onderde-
len, slangen etc. H.O. Mi-
randolle. 045-422797.
SABO gazonmaaiers, on-
derdelen en service. Ook
reparatie andere merken.
H.O. Mirandolle. 045-
-422797.
Te koop CONIFEREN, 1.50
hoog, pr. ’8,50 p.st. Broek-
straat 62, Schinveid.
Wat VERKOPEN' Adver-
teer via: 045-719966.

1 ste soort GRASZODEN

’ 3.50,- p.m 2 afgehaald,
boven de 50 mtr. gratis
thuisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor
straatwerk. Tel. 045-323178
Geïmpr. TUINHOUT; schut-
tingen; rolborders; planken;
palen; bielzen; pergula's;
tuinhuisjes enz. Houtzagerij
Windels, Bouwberg Bruns-
sum. Tel. 045-270585.

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

Huwelijk/Kennismaking

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

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

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

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

Nieuw! Nieuw! Nieuw! Stich-
ting Recreatieve Evene-
menten organiseert in Dis-
coclub La Salie, Stations-
straat 7 te Susteren, iedere
vrijdag vanaf 20.00 uur een
gezellige dans- en contact-
avond voor ALLEEN-
STAANDEN, s.v.p. legitime-
ren. Het bestuur.
"PARTNERS-TRUST".
Huw. relatieburo info. 045-
-210627
HEER 64 jr. alleenst. zoekt
eerlijke nette vrouw voor se-
rieuze relatie. Br.o.nr.
B-0678, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

ZAKENMAN (41) zoekt rea-
list, vrouw voor bezoek aan
parenclub in Aken.
B-0702, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Steller deze adv (41) is ge
huwd, maar mist echt teveel.
Zoekt reaktie v. realist,
vrouw die begrip heeft voor
de toch zo bel. dingen i.h.
leven. Bv. verwennen, ge-
negenheid, gezellig uit en
thuis enz. Reakties Br.o.nr.
B-0703 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Mode Totaal

Vur treffe ös bic
Winkelcentrum __^___* rtSitty^'*JPoint

Te k. BRUIDSJURK wit sa- piccolo's in het Limburgs
tijn mt 38-40, pr.n.o.t.k. Tel. Dagblad zijn groot in RE-
-045-257294. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Baby en Kleuter
■ ■ 11111......1 H

Peuterspeelzaal
Ernie en Bert

Gemeenschapshuis De Baandert, Frans Erensstr. 12, Sit-
tard. Wij zijn het gehele jaar geopend van 08.45 uur tot
12.15 uur, uitgezonderd weekends en feestdagen. U kunt
peuters van IV_> t/m 4-5 jaar opgeven bij mevr. de Kok-
Donkers. Tel. 04490-28957 (liefst tussen 19.00-20.00 uur)

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes- TV-ANTENNES ’395,- all-
berg. Gevelreiniging, uit- in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
kappen, voegen, steigerver- paraties door geheel Lim-
huur. Tel. 045-312154 of burg. Geen voorrijkosten.
045-312709. Koehen. Tel. 045-441693.

Verstopte afvoer of riolering

rt-ri-O-
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht

Districtskantoor Limburg: I
Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311. ;
Bel gratis 06-099.13.13.

Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Vakbekwame DAKDEKKER
zoekt grote werken, zowel
klusjes. Tel. 045-217254 b.-
g.g. na 1800u045-218299.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Serv. binnen 24 uur.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

" STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
Te k. versch. soorten hek-
werk en poorten. Kan ook
gemont. worden. Vrijbl.
prijsopg. Tel. 045-316238.

Wonen Totaal

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

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

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

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

Afbraakprijzen
Handelaren, opkopers en koopjesjagers welkom.

Er staat van alles.
Profiteer

Rumpenerstraat 16, Brunssum.

AAA-Winkel

__Blf/fe___i
Kastenwanden exact voor u

op maat gemaakt
Uw EXCLUSIV adviseur:

Rentenaar
Interieur

Ten Esschen 26, Heerlen.
045-752590 bij tennishal

maandag en dinsdag
gesloten.

Te k. 2 eiken FAUTEUILS
met stoffen velours kussens
t.e.a.b. Vonderstr. 32 B,
Schinnen, na 1700 uur.
Eiken BANKSTEL en 3-drs.
zwaar eik. kast te koop. Tel.
045-310706 na 18 uur.
Te k. mass. eik. eethoek m.
6 stoel., massief eiken kast
na 17.00 uur te bevragen
Tel. 045-219483.
ATTENTIE! Bankstel eiken
’250,-; Eethoek eiken

’ 275,-; Noten wandmeub.
’490,-; Antieke kast eiken
(spiegel) ’475,-; Slaapk.
wit ’ 390,-. Kouvenderstr.
208, Hoensbroek.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Gaat U verhuizen of reno-
veren. Er ligt gratis een
boekwerk voor U klaar met
WOONSFEERIDEEËN voor
woninginrichting. Binnen-
huisdecoratie Howa, Nieuw-
str. 12-14, Hoensbroek. Tel.
212900.

Te koop leren BANKSTEL,
cognackleur, uitgesn. hout,
3-1-1, ’1.500,-; hoogsla-
per, z.g.a.n., nw.pr. ’ 900,-
-nu ’ 300,-; eiken babyka-
mer, iets aparts, uitgesn.
hout, met legkast. Tel. 045-
-318141.
IJSKAST 95,-; camping
koelkast 150,-; gasfornuis
100,-; diepvries 150,-. Kis-
sel 5 Heerlen.
Massief eiken SALONTA-
FEL, TV-kastje (eiken) 045-
-414542.
Te k. zwaar eiken BANK-
STEL, nw.pr. ’ 6.000,-, vr.
pr. ’3.000,-; geheel mas-
sieve toogkast, nw.pr.
’4.100,-, vr.pr. ’2.250,-;
salontafel en TV-kastje,
’1.000,-. Alles 1 jr. oud.
Tel. 04454-4508.

Te koop 1 pers. OPKLAP-
BED kastmodet. Tel. 045-
-222783.

Computers
Te k. COMMODORE 64 met
toebehoren z.g.a.nw. 045-
-257626.

Te k. IBM pers. AT met har-
de schijf en alle toebeh.
Kempken 127, Hrl. t.o. bus-
station^
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Huishoudelijke artikelen

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's

Witte Hal
Sittard
waar nieuwe, lichte

beschadigde of overjarige
apparaten uit de Hom

winkels worden verzameld
en verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Bauknecht
koelkast TV
1624 met 3

sterren, auto-
matische ont-
dooiing geen
869,- of 698,-

-maar 398,-
Maar ook: 4 Etna gas/elektro

en turbo oven 1642 E Sa-
vanna per stuk geen 1.345,-

-of 998,- maar 798,-. Maar
ook: 3 Blue Air was- en

droogautomaten, 1170 CD
per stuk geen 1.990,- of

1.598,-maar 1.198,-. Maar
ook: 6 Hotpoint droogauto-
maten, 5 kg. inhoud, anti-
kreuk beveiliging, links en
rechts draaiend per stuk
geen 898,- of 648,-maar
448,-. Maar ook: 6 Bosch

stofzuigers BBS 5000/5002
per stuk geen 329,- of 249,-

-maar 198,- en nog
veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te koop prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker of
AEG. Tel. 045-314914.
Te k. DIEPVRIESKIST en 1- \
pers bed met matras. Tel. .
045-216282.
Te k. WASMACHINE i.z.g. ISt.Tel. 045-416575.

Kachels Verwarming
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
Te koop ALLESBRANDER.
Hazenkampstr. 4, Bruns-
sum. Tel. 045-254656.

——^
Kunst en Antiek

Te koop antiek eiken SE-
CRETAIRE met opstand en
commode met marmeren
blad. Tel. 045-422088.
Antiekhandel Simons ge-
specialiseerd in mooi, gaaf
en vooral betaalbare antieke
meubelen. Dit alles door ei-
gen import van Engeland en
Frankrijk. Een bezoek is ze-
ker de moeite waard; Dorps-
str. 45 A Nuth t.o. kerk
(naast Chin. rest.) Tel. 045-
-243437. Vrijdag koopavond.
ZONDAG Open Dag van
11.00 tot 18.00 uur.
Te koop eiken GRAMMA-
FOONKAST. Tel. 045-
-454352.
Wedden dat !! U bij WIJS-
HOFF Antiques zeer zeker
zult slagen voor uw antieke
meubels, klokken, kachels
etc. Amstenraderweg 9,
Hoensbroek Centrum. Ge-
opend; Dond. vrijd. zaterd.
Tel. 045-211976.
Te k. antieke Franse eiken
SLAAPKAMER m. prachtig
bloemendecor, vr.pr.

’ 1.900,-. Tev. 2 kinderfiets-
jes tot 6 jr. ’ 25,- p.st. Tel.
04490-53685.

Uitgaan
Café-dancing Windrose, A-
kerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. Nieuw: TELEFOON-
PARTY, dansen op dond.,
vrijd., zaterd. en zondag, 's
Maandags disco-avond.

| Te koop gevr.
Wij kopen GOUD, zilver,
brilj. enz. tegen contant
geld. Verseveld, Saroleastr.
80 A Heerlen. 045-714666.
Hoogste pr. voor alle MUN-
TEN, Postzegels en goud,
Stamps en coins. Kasteelln
102, Heerlen (meezenbr.).
KINDERFIETS tot plm. 8
jaar, te koop gevraagd. Tel.
045-310706.
Wij kopen kleuren-tv's va.
16 kan., VIDEO'S, VHS ook
defecte, en stereotorens.
04406-12875.

Voor al uw video reportages
S - VHS - STUDIO -Smeets. Bruiloften - jubilea- sport etc. Tel. 045-724670
Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’ 1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.

KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

■

Muziek
__________________________________^

Muziekhuis Lyana presenteert
Orgel -en keyboardshow op zaterdag 6 mei van 10-17.00

m.m.v. onze Farfisa demonstrateur Werner Jonkman.
Communikanten aanbieding;

Keyboard met gratis adaptor voor ’ 195,-.
Muziekhuis Lyana, Mauritsweg 48, Stem. 04490-33227.

_________r.________ --B-^H IN__V___^l^V__^M^____l

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,
blaasinstrumenten, orkestapparatuur enz.

Eigen service- en reparatiedienst.
Te k. SOLINA 8200, el. or-
gel, prima staat, vr.pr.
’450,- na 18.00 uur tel.
045-727735.
PIANO of vleugel? Kopen ol
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

PIANO'S te koop en te huur.
Firma Somers & Zn. 045-
-713751. Akerstr. 82 Heerlen
Te koop z.g.a.n. Philips KT*V
48 cm ’400,-; Jamo luid-
sprekers 180 W ’ 300,-. Na
18.00 uur 045-722786.
Te k. FARFOSA orgel,
pracht, geluid met ritmic, «■jjr.

’ 1.800,-, 2 manualen. Zes-
kant 113, Zeswegen-Hrl. *«

*
Braderieën/Markten

-
Grote Vlooienmarkt Grathem ;
Nassauplein: Zondag 7 mei

Open van 10.00-17.00 uur. Alleen 2e hands spullerf,
Inl.: Organisatie van Aerle. Helmond. 04920-25483.

Voor Piccolo's zie verder pagina 14
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1 1 1Al AAl A■ ___
__m_______\\c _________ i i________!

■ ____________ÉIL
Töf z/ews ï/i Aken!

Langer Samstag bis 18.00 uur

eeWjyWjV&f
htóttgSf vJ

lo de lente bloeien
I de briHen
1 ze binnen-

\ De odfJ. u_t voonoor en oe

1 P^-SoÏomenW^eno.u.b.
■ asMsr*- 1'

1 „«__*««» _»»«■■« ia.»*8»1'512*!I -Sa, -__s_-~__=r

Zaterdag
tot 18.00 uur

geopend.

oSz\ labEZ3°\
_f^___JtfV__jgïË, Aachener Reise- u Vl_7nmoöï/e|

J^ CAMPINGBUSSE
tlütL l__hl> * Neufahrzeuge, Ausstellungswagen

Hochdachdepot " Emnchtungsteile und Zubehor
Fronhofstraße 6-10, neben Kronenbrot

' 5102 Wiirselen-Broichweiden. Tel. 0 2405/7 38 66
78646

Ihr Fachgeschaft mit eigener Fabrikation:
—^

Lederbekleidung " Giirtel " Taschen
Fritz Musebrink,;:
Hauptstr. 15, D-4060 Viersen 1
Tel.: 09-49216220356

Unsere Angebote:
Damen- + Herren-Jacken
u. Janker ab DM 399,-
Herren-Westen ab DM 199,—
Damen-Kostüme ab DM 598,—
Unsere Service-Leistungen:

" Inzahlungnahme von Leder- und
Pelzbekleidung

" Anderung von Leder- und
Pelzbekleidung

" Maßanfertigung, Reinigung und
Reparaturen

" NEU: modische Textilien
Wij spreken uw taal - de koffie staat klaar- u kunt ook met guldens betalen.

-K ißw-Dl^ I i -

Z OLYMPUS AF-1 TW/ISf
2 Brennweiten. Superkompakt. Wetterfest. _
NeuortigesDoppelobjektiv-System (35mm Weifwinkel/70mm Tele|
Serienbilder Volloutomatisch: Blitzzuschaltung, auch bei Gegen-— licht, Filmtransport, Scharfespeicher. Selbstauslöser mit 2 Aufnah- —men nacheinander. DX-Filmkennung.

- dm 447,- -

% BÖEN D G E N^BA Ü STOFFEg
H DIE GELEGENHEIT H
_Cm für alle klugen Rechner und Sparer, für Eigenheimbesitzer und 35JC Wohnungsmieter, für Baufachleute und Heimwerker, für JC
JL Architekten und Tüftler, J_"
V SICH UMFASSEND ZU INFORMIEREN "5
5J über Baustoffe und Baumethoden. JjOi
H WIR PRASENTIEREN X
JC auf einer Flache von 18.000 m2eine jC
35 riesige Auswahl von BAUSTOFFEN JV
■O* für den Hochbau, Tiefbau, Innenausbau, Gartenbau, für JJLJ__"■ Warmedammung, Feuchte-isolierung, Bautenschutz. Für MJIH"B Neubau, Altbau, Umbau, Renovierung, Bedachung. Für alle J*m
JC kleinen und grotten Probleme an und im Haus. D"C
Dl Druckschriften + Prospekte in grofter Vielzahl gratis 35

I boendgen-markTl
35 Wurmbenden 27, 5100 Aachen 35
Vj (Nahe Jülicher StraGe). Telefonnr. 0949.241/163054 j5"tj (Am Bahnübergang) 5lS BOENDGEN HILFT BAUEN S

r+++ PREISSENSATION +++ PREISSENSATION +++ PREISSENSATION ++■*

Grenzenlos
P_siswert

_____fv____v_f^ _____■ nVPIPra I_PPPPWIPP-^_É \]
l^^jÉ_i_l_i&__________-É_-Hl---i-P fcéalïéa^ _P J^J^2lL__k__L-_------P »

Bidjar Super , QQa aa Tanger Kettelteppiche Modessa JIndien 308/185 ISOUjUU Atelierknüpfung _ft _FO AA 100 % Synthetik, rutschfest, außerst strapazier- modern gemusterte Schlmgenware,.... gemustert 230/160 J f OiUU tahig und pflegeleicht, für Kinderzimmer und fur starke Beanspruchung,
Lilian 7QA rtrt " .. Kuchen CQ rtrt ■"«"« .Persien 200/150 /OUiUU Sldl 160/240 D3jUW modischen Farben JQ Q/t el
Ma„ .. „ Strapazierqual., fiflA Aft QC AA 400cm breit perm' 1 __P,OU ,
sdi_ae-Lmg

235/i 65 998,00 unimeliert 330/230 680>00 200290 . °|'}{J{ Color-Velours
MOhammedia 240/340 lOSjUU strapazierfShiger Velours für jj,Sarough-M.r

09i 148 00 t^.9l-^ 1450,00 Veloursverbinder £«SST
..___J ___"_-.;______ 57 aktuelle Farben 4 ____> Ort 'Beshir aoea rtrt File Mam und-teppicne 4oocmbreit petmi lïfioU .

Afghanistan 340/248 2850,00 handver.ponnene Wol* «, 98 ()0 «KS^SStii: 1"
Delphia

Lahore-Yaldar >"-»___ rtrt 100%reinemSchurwollkammgarnbürgtliir 100% Schurwolle k

Glanzwolle 165/95 4/0,00 Salé hervorragendeQualitat ,« rtrt rtrt in Wollsiegel-QualitSt AA f\f\ J

~ . 18/18er-Doppel- TAAAA ca. 66x140cm 1_.9,UU 400cmbreit perm' _CO,UU
Kashan cqaa AA k__pf_ng,_ni 200/144 f _7U,W 470 AA KokosPersien 403 292 OOUU,UU K ' ca. 82x160cm 1/9,UU f>r!_ ~,„„„,Monador A>lrt rtrt NaturfaserqualitM, 100%Kokos, ttDolatabad -fOOnn Spez&vv^gr.-bl. i7eA AA ca.l2sx2oocm 349,00 "a/~09h___S ___.~ ___«
Afghanistan 100/50 138,00 ge^ustert 350/250 1750,00 569,00 K^"o"*0"* 28,00
Kars-Kasak 129()00 Batoutg

ca2oox2socm 699,00 Schweizer Webaualitat jj„. . ~ ' uni meiier/ 300/200 950,00 O Ofi AA KurzroMen, m unempftndhcnen Farben, 'Kashan <i .__a_r__r_ .. ca.2oox3oocm ooo,UU *?c.h*,"
t .

mdien 2so 1198,00 franc . ace aa "np __? stule . 2Q flO... - ' Torsadè Wolle 44 QA rtrt ca.2sox3oocm 1056,00 200 + 400 cm breit perm' _.»,ÖU kMirSuper 4 7QAAA oktogon24s iIÖU,UU 19QQ AA Vorwerk «
Indien 293/200 1 >9U|UU ca.250x350cm I £09,VU StrapazierfShiger Softvelours, Arbeitsbereich, o|
China-Seide ACtan AO Atelierknüpfung, £jrt rtrt ca.3oox4oocm 1685,00 400^*00cm breit 29,80 5302/253 HOOUjUU unimeliert 120/60 OüjUW AAA AA „__. .... » el

ca. 70x250cm _C_S9|UU KOntlKl rYaldar yIOC AA Rabat Oen AA melieneFeinschlingefürdengesamtenWohn-
Pakistan 294/83 4«}3iWV dezent gemustert __«■____ AA ca- 82x320cm OOSiUU und Arbeitsbereich, 9 Farben rtrt rtC

0 100 I ___D«UU _, 400 + 500cm breit C9i99
Bidjar 4 «an /*** _ Kosmos e
Persien 241/133 1 uïlUiUw _____________F^____________________~___P^___________l schwere, modern gemusterte Langflorteppiche Kamira-berDer \hI^T?_^l^^^_r^___i ____ in Dreischuß-Bindung, pflegeleicht und strapa- besonders rustikale Schlingeaus
SarOUgh-Mir 400 AA H zierfahigdurchloo%_olan 100 % Schurwolle, beige-braun meliert, hoher
Indien 139/74 1 JO,UU -- _„ Materialeinsatz,_, u

_______ __.» «___.__. ca- 66x130cm IJiwW Wollsiegelqualitat OO OA

_
Isfahan Kork ooaa aa Handwebteppicne -f-ta AA 400 +500 cm breit perm* 09,OU\ kChina 427/305 OOUU,UU reine Schurwolle in der Umspinnung ca. 83x160cm I I3|UU .
MeSChed ddRO rtrt ca 60»120 Cm 39,80 ca.l4ox2oocm 249,00 WÏÏtttttt J345/248 1lÖUiUU '_. <JCQ rtrt -----fc-H________r

Enjelas ««« ,*,_ ="" .o_i_oem 49,00 »-"°""°-' aa PVC-KüchenbelagUS88
397/77 998,00 Q9 QQ ca.2oox3oocm 498,00

Kashan «oc^a aa
a 90x 80m «2* )_n -\\\\\\\\7?^fe\^[WfSi--É mem" pc m 9,8°

Persien 245/145 103U,UU Ca. 130x200cm 145,0U■ PVC-Belag
_J AA£ AA '^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mitkleinem Prigemuster, verschiedene

______!__J____-_i _____H HM ca. 170x240cm ___>-->3,Uw Rinc Farben, geeignet
111»T-_ _T-T_P-I _T-_ «1 _ _ r__J _T-___l _^__.___ i __._"_ ■"■H-» fürden Wohnbereich #\rt l[

______________A__A__J___-______-_-P ca2oo<2socm 275.00 mehrere Farben, geeignet fur 200 cm breit per m> I_C,UUt~mmmmmmmmmmmmmmm—m—mmmmmmmm^ ca.2oox2socm *. - -*#,**** denRuhebereich £» AA
4AQ AA 400cmbreit perm» O,UU PVC „modem"

Handgeknüpftim Königreich Nepal; unverwech- ca. 200x300 cm ___Ei_7,>#_^ . grof) gemusterte Dessins
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ca. 300/200 4AOA AA AA AA «Ocmbreit permz 13,0U'beiESSERSab 1 90U,UU ca. 67 cm breit perm 0?)UU PVC-Belag
ca. 350/250 aapA AA QQ AA MaSqUerade im modernen Diagonalstreifendessm, \

beiESSERSab __i__3U,UU ca.9ocmbreit perm 09)WW OriginalamerikanischeCut-Loop-Ware,in mittrittschallisolierender
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Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt, tel. 04406-41001.

ledere dag "Happy Hour" van 12.00 tot 14.00 uur.
Behalve zaterdag en zondag.

Nieuw nieuw nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen, 045-353489.

Te huur
Stoelen, tafels,

porcelein
S. Degenkarnp, 045-211705
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
BRANDHOUT, beukenhout
15 m 3voor ’550,-, aan
huis bezorgd. Van Thoor,
Holstr. 33, Margraten. Tel.
04458-1818.
KAMERS te huur per uur
met video en douche. Tel.
045-229680.
De massage van VERONI-
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.
SCHILDERSEZEL te koop,
schilderijlijsten, paletjes.
Tel. 045-412636.
Te k. weg. sterfgeval nw.
INVALIDENWAGEN en
bergmeubel 2 mtr. breed. Te
bevr. na 17 uur, 04746-2373

Te k. 2 WEEGSCHALEN, 1
verwarmd kaassnijmes, 1
kassa, 2 koelvitrines, 1
groenterek. Te bevr. na 18
uur. Tel. 04490-40806.
Auto-cassette RADIO ’ 85,-
-ijskast ’ 65,-; afzuigkap nw.
’95,-; cas.deck ’50,-. Tel.
045-258401.
Hongaarse schnitzel met
pommes frites en gemengde
salade, ’ 16,50, coup vanil-
le-ijs met verse aardbeien

’ 4,50. Lunchroom/rest. AU-
COIN, Honigmanstr. 33,
Heerlen.
Te koop Motobecane MEIS-
JESFIETS met 5-versn. z.g.
a.n.; zonnescherm groen
4.55 mtr. met knikarm. Tel.
045-210153.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.

Foto/Film
Te k. DOKA uitr. m. Vivitar
IV Vergroter en Philips color
analizer. Tel. 04498-54006. I
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f weet u het nog over de pun-
F*? Die werden niet schoon ge-
r9 en daarom deelde de was-
P-i (op last van de mijndirec-
g rode kaarten uit aan kom-
P*- Oe heer Ernst van de
r*9h uit Landgraaf zei in deze
iyto het daar niet mee eens tefi: ,JDe pungel krijg je zelfsj* een Zenkler wasmachine,
"^enlader, bouwjaar 1960 nietPpon. Rooie kaart voor deftodirectie!"

Pungels (2)
En uiat arriveert er nu ter re-"ctie? Een levensechte, grote,
zelfs van wat kolengruis

Drztene pungel.' Herzlich
fcfc auf van de Betriebsme-
*niker van de Sophia Jaco-
'""lijn, schacht 5 Rosenthal.

P is de laatste pungel van de
Ptete Schicht, die de heer Van* Bergh onder nummer 2594
rtooide. Een complete mijn-

met tinnen drink-
C^t en scheenbeschermers na-

inclusief. Daar-
IjQ-t nog allerlei lezenswaar-
'Vs over de toestand in de mij-

**" Bij het lezen van het hijge-
nde woordenboek voor mijn-
T^ers komen we prachtige
gorden (ils 'Quetschholz', 'Son-

en 'Gesteins-
tegen. Wat een

cadeau en wat een me-
P-Wie.'

Van de door de braderie-organisatie
aangehaalde muziekovervloed is
niet veel te merken. Behalve een or-
kest op de markt, afgewisseld met
een koortje en de Wurmthalers is
het opvallend stil.

VOERENDAAL- Een 79-jarigefiet-
ser uit Voerendaal werd gistermor-
genkort na half elf op de Putterweg
door twee motorrijders geschept,
dieuit de richting Heerlenkwamen.
De man werd zwaar gewond naar
het ziekenhuis overgebracht. Een
van de motoren raakte total loss.

Van onze verslaggever
VOERENDAAL- De vergiftigde hengelvijver 't Broek in Voe-
rendaal wordt vanaf komende dinsdag hoogstwaarschijnlijk
volledig drooggelegd. De gemeente heeft hiertoe - in samen-
spraak met de gedupeerde sportvissers van hengelvereniging
'DeKarper' - inprincipe al besloten. De komende dagenwil de
gemeente Voerendaal financiële en praktische knopen door-hakken, zodat het plan maandag officieel wordt en dinsdag met
het leegpompen van de vijverkan worden begonnen. Dat heeft
wethouder Walter Uitterhoeve, die van gemeentewege belast
zal worden met de coördinatie van de schoonmaakklus, deze
week bekend gemaakt.

Ongeschikt
De Akerstraat, vijfhonderd meter
vanaf het centrum verwijderd, heeft
de pech ongeschikt te zijn voor het
houden van een braderie. Het inten-

Inbreker met
gevaarlijk nies

KERKRADE - Een 35-jarige Kerk-
radenaar heeft een ruit van de toe-
gangsdeur van een café aan de ~
plaatselijkeMarkt vernield. De poli-
tie, volgens wie de man teveel alco-
hol had gedronken, maakte proces
verbaal op en stuurde de man toen
naar huis.

Man vernielt
deur calé

KERKRADE - Een 16-jarige jongen
probeerde woensdagnacht in de
Carboonstraat in Kerkrade een auto
opente breken. De politie hield hem
,aan. De jongen bleek een dolkmes
met boksbeugelpunten in zijn bezit
te hebben. Na een nachtje in de poli-
tiecel doorgebracht te hebben,
mocht zijn moeder hem komen op-
halen.

MAASEIK - De bijzondere opspo-
ringsbrigade van de rijkswacht van
Maaseik heeft Heerlenaar R.O. gear-
resteerd onder verdenking van op-
lichting. De Nederlander belde aan
bij particulieren en gafzich uit voor
een vertegenwoordiger van een in-
stelling die produkten verkoopt ten
voordele van gehandicapten. Hij
inde wel de voorschotten maar de
bestelde goederenwerden niet gele-
verd. Tot nu toe hebbenzich een 30-
-tal gedupeerden gemeld. De man
zou zijn lucratieve bezigheden niet
alleen in Belgisch Limburg maar
ook in andere provincies uitgeoe-
fend hebben.

Heerlenaar
aangehouden

Verdacht van oplichting
Voerendaal staat een snelle en radi-
cale schoonmaakoperatie van de
zwaar-vervuilde vijver voor om
eventuele risico's met het oog op de
volksgezondheid uit te bannen.

Door tal van kadavers van vergiftig-
de vissen en mogelijk ook watervo-
gels op de vijverbodem, kan bij-
voorbeeld, de infectieziekte botulis-
me ontstaan.

Verstikkingsdood
De oorzaak van de massale vissterf-
te, die zich in het weekeinde van 15
en 16 april begon te manifesteren en
sindsdien van dag tot dag vererger-
de, werd afgelopen week overigens
al min of meer bekend. Via water-
monsters werd namelijk aange-
toond dat het water een verhoogde
PH-waarde heeft, mogelijk door rij-
kelijk voorhanden calcium- en/of
sulfaatverbindingen in de vijver.

Waarschijnlijk zijn door deze te
hoge calcium- en/of sulfaatgehalten
duizenden vissen de verstikkings-
dood gestorven. Hoe deze schadelij-
ke concentraties in het water zijn te-
rechtgekomen, staat echter nog niet
vast. Gedacht wordt vooral aan ille-
gale lozing van stoffen op gips-ba-
sis.

HEERLEN - Een 25-jarige Duitser zag gistermiddag rond een uur tweejongeren bij de Sigrano-groeve met een Yamaha-motor, die hij in Aken
sinds 30 april als gestolenhad opgegeven. Hij alarmeerde deLandgraafse
politie, die de jongens, een 21-jarige Engelander en een 21-jarige Heerle-naar, aanhield. De twee bekenden hun daad en werden overgedragen aandeHeerlense politie.

Eigen gestolen motor herkend

kasteeltoren
f Aangezien de Hoensbroekse
ï&celheer Kees Roos maar
F7O kaarten mocht Verkopen
PQt de opnamen van hetI'RO-programma Tussen
V_nst en Kitsch, aanstaande
pandag, is Kasteel Hoens-foefc voor een gedeelte gesloten
* dag. Maar zoals het eenP«d kasteelheer betaamt, heeft
r°s een stunt bedacht om dete-
r*gestelde kandidaat-bezoe-5"J"s te plezieren. Komende
r*Q.ndag namelijk, tussen 10
|J half zes, zal voor het eerst in
Naar de befaamde kasteelto-
rj- Waar schrijverBertus Aaf-P jaren woonde voor het pu-
refc open gaan. Voor een enke-[d-g maar.
storen is prachtig gerestau-
Frd door een Poolse professor,
g volgens Roos zijn de muur-

het meer dan de
J*ite waard eens een kijkje te

nemen.

Theater
lAls u vanavond de kroeg in
?*t maar toch voelt voor eenfrandering van spijs dan
cpet u eens in het Grand Thea-

gaan kijken. Vanavond
P<U daar op het menu: CaféS^ntant. Onder de naam 'duorp' treden daar de Heerlense

inenten Marieke en Gavino
J- Zij zullen alle grote hits uiti! easy-listeningwereld en pop-
vfziek nazingen. Ze wordenJöeleid door een professionele
\*estband. Overigens wil het
j^and Theater aan de Land-

(tta/se Hereweg in de toekomst
7«r kleinschaligheid op de
inleen brengen in het Thea-
JCa-fé. Met name levende mu-gfc en kleinkunst moeten daar
rjfeer gaan bepalen. Derhalve
_fkt het theater ook kleinkun-
T^aars, cabaretiers, muzikan-
F 1of andere podiumartiesten
J* aan die sfeer een steentje
Men bijdragen. Inlichtingen:f 3! 1323.

Milieu
'f. öe gemeente Heerlen ver-'j^t een onderzoek naar de
' in deze gemeen-
\ Men wü met name weten

precies het milieu, qua. £nk en geluid, de meeste klap-l J***krijgt van het verkeer. In de
{gelopen weken hebben men-'Pl namens de gemeente tien-

kentekens van auto's
Veel van die auto-'lr°blisten hebben een vragen-

JstJe thuis gekregen. Een van

' e mensen belde ons boos op.
lnt wat heeft de gemeente er. nxee maken waar ze die dag

toe ging en waar ze van-
■ "o-ri kwam. Boos over de aan-B*ttng van de privacy dus. IrInlands die het onderzoekvoor
v 9emeente verricht, meent dat

I F loei meevalt met die schen-
Jl^Q. .fliemand hoeft mee te
tpken aan de enquête, anoni-
Llïe'' is gewaarborgd en hetF|<U ons er slechts om om glo-
P^l de punten A en B in kaart
tyrengen. Want eer we iets wil-
£* doen tegen de verkeersover-

___** voor het milieu moeten we
F*t dat verkeer in kaart bren-r^l", 2egt Hollands.

Daarnaast bestaat dekans dat bron-
en grondwater in de directe omge-
ving besmet raakt via het mogelijk
al door botulisme aangetaste en an-
derszins verontreinigde vijverwa-
ter. Aangezien ook mensen voor het
door bacteriën overgebrachte botu-
lisme vatbaar zijn, zal de gemeente
wellicht voor snelle drooglegging
kiezen, zonder zelfs nog lopendeon-
derzoeken naar oorzaken en gevol-
genvan de vervuiling af te wachten.

(ADVERTENTIE)

MOTEL
HEERLEN X
Lekker brunchen op zondagmiddag!

Dat kan in Motel Heerlen. Wij
serveren u o.a. heerlijke salades,

fijne vlees- en visgerechten,
seizoensspecialiteiten en een heerlijk

dessertbuffet voor

’ 22,50 p.p.
Kinderen tot 1 2 jaar

’ 12,50
U bent welkom op zondag 7 mei,

15 mei, 21 mei, 28 mei,
4 juni vanaf 12.30 uur.
Graag tijdig reserveren:

045-719450.
Motel Heerlen,

Ter Worm 10, Heerlen.

Belangen
Voorzitter Ronald Smeets, die sa-
men met zijn verslagen companen
sinds medio april 10.300 dodevissen
te boek moest zetten, heeft weinig
moeite met de voorgenomen droog-
legging. Hoewel de vijver de ko-
mende jaren hiervan uiteraard de
littekens zal dragen, beseft de voor-
zitter dat het belang van de volksge-
zondheid meer gewicht in de schaal
legt dan het (al dan niet fervente)
hobby-ismevan meer dan 300 sport-
vissers, die sinds jaar en dag een
hengeltje uitgooien bij 't Broek.

voortgezet. Onder een stralende-
hemel zette de stoet koers rich-
ting Meerssen, alwaar een sani-
taire stop was ingelast.

Valkenburg

Van onze correspondent
HEERLEN - Meer dan veertig
geestelijk en lichamelijk gehan-
dicapten uit Heerlen en omstre-
ken beleefden gisteren de dag
van hun leven. De Heerlerbaanse
motorclub Gilgamesj trakteerde
hen namelijk op een rit in het zij-
span. Ook deze achtste editievan
de 'Mijnstrêekrun' is, dankzij een
perfecte organisatie, weer vlek-
keloos verlopen.

" Buurman Schiprowski in zijn eigen achtertuin op korte
afstand van de mesthoop: blij met de uitspraak.

Foto: FRANS RADE

Stoeterij moet
mest verplaatsen

Smeets: „Het is natuurlijk verve-
lend dat de vijver wordt leegge-
pompt, temeer omdat de nog leven-
de vissen en planten in het water
dan onherroepelijk zullen sterven.
Maar ook wij zijn ons van de geva-
ren voor de volksgezondheid be-
wust en denken dat voor de juiste
beslissing is gekozen. Hoe het nu
met hengelclub verder moet, is nog
een vraagteken." te gaan zijn niet geplaatst. „Voor-

al in de zomer kunnen we niet
eens in onze eigen tuin zitten,"
zegt mevrouw Schiprowski, een
van de buren. Ze is erg ingeno-
men met de uitspraak.

Om 10.15 uur vertrok het ron-
kend gezelschap, na een serenan-
devan harmonie St. Jozeph, van-
af het gemeenschapshuis de
'Caumerbron'. Enkele honder-
den Heerlerbaners waren toege-
stroomd om o.a. de 45 zijspan-
nen, 25 ordonnances en 5 MG's
uit te zwaaien.

Van onze verslaggeefster

ÜBACH OVER WORMS - Eige-
naar R. Janssen van de stoeterij
aan de Grensstraat in Übach
over Worms moet de mesthoop
bij zijn bedrijf verleggen zodat
deze vijftig meter van de andere
woningen komt af te liggen. Dat
heeft de afdeling Geschillen van
de Raad Van State besüst. Vol-
gens zijn vrouw had Janssen het
gistermiddag te druk om com-
mentaar te geven.

Ook dit jaarvormde Valkenburg-
weer het onbetwiste hoogtepunt
van de Mijnstreekrun. Duizen-
den mensen, waaronder vele.
dagjestoeristen, stonden rijen
dik langs de kant van de weg om I
het motorgezelschap toe te jui-
chen.

Net als bij het vertrek werden dé'motorrijders ook bij de aan»^
komst te Heerlerbaan door velen .
begroet. Een koffietafel vormde
het sluitstuk van deze in alle op»
zichten geslaagde Mijnstree- ,
krun. 's Avonds werd het evene- "
ment afgerond met een werve
lende feestavond waarbij vele ar-'
tietsen belangeloos acte de pre-,
senCe gaven. Tijdens deze avond*-
bedankte voorzitter Louis Ereng'
iedereen die een steentje had bij-"
gedragen aan het doen slagen.
van deze dag. %

Als een slangkroop de stoet door
het Limburgse heuvelland. Bij
Manege Vaesrade verwisselden
de gehandicapten het stalen ros
voor de rug van het paard. Hier
werden tevens de 200 lunchpak-
ketten uitgereikt. Na vele ritjes
op het paard werd de tocht weer

Oprit
De gemeente zal Janssen bin-
nenkort een brief sturen met
daarin de uitspraak en een ter-
mijn waar binnen de man de
mesthoop moet verplaatsen. Ge-
bruikelijk is dat dat binnen drie
of vier weken moet gebeuren.
Janssen zei tijdens de rechtzit-
ting al dat het verplaatsen pro-
blemen zou geven, omdat dan
ook de oprit naar de mesthoop
moet worden verlegd. De Raad
van State vond dat probleem
echter niet onoverkomenlijk.

Omwonenden hadden de ge-
meente voor derechter gedaagd
omdat deze een vergunning voor
de mesthoop had afgegeven. De
omwonenden hebben hindervan
stankoverlast van de mesthoop.
Schuttingen die Janssen zou
aanbrengen om de overlast tegen

Van't Hek en
het goede doel

KERKRADE - Met
een houding alsofhij
rotte tomaten ver-
wachtte, riep Youp
Van 't Hek woens-
dag in hetKerkraad-
se Wijngrachtthea-
ter: „Nee echt hoor!
Prima mensen hier.
Fijne technische
voetballers, leuke
wethouder!". Het
publiek, waaronder
het bijna complete
college van b en w,
kon dat wel waarde-
ren, of gedroeg zich
althans als zodanig.
Van 't Hek trok een
goed gevulde zaal en
Kerkrade en deca-
baretier gingen weer

over tot de orde van
de dag over.
Van 't Hek veegde
enkele weken gele-
den devloer aan met
Kerkrade/Kerkrade-
naren na de wed-
strijd Sofia/Roda JC.
Wethouder A. Cou-
mans vergeleek hem
daarna met Chomei-
ni, Van 't Hek voelde
zich bedreigd en
bood op zijn beurt
zijn excuses aan en
5.000 gulden voor
een nader te bestem-
men goed doel.

Van 't Hek kon het
woensdagavond
toch niet laten een

paar fijnzinnige
scheutjesafte vuren.
Hij gaf immers die
5.000 gulden voor
een Kerkraads goed
doel. „En leg die
Boerebach maar
eens uit wat dat i5...",
refereerde Youp
grijnzend aan een
veelbesproken te-
rugspeelbal.

Hü zei verder be-
dreigd te zijn nadat
hij in een opvoering'Allah' had geroe-
pen. „U kunt de
kerk rade...", opper-
de de cabaretier. Na
afloop van devoor-
stelling vervulden
Van 't Hek en wet-
houder André Cou-
mans de nodige for-
maliteiten om het
geld aan drie instel-
lingen voor gehandi-
captenzorg over te
dragen.

De rolstoel uit
en de zijspan in

Vlekkeloos verloop achtste Mijnstreekrun

Het koor verzorgt een twee uur
durend programma met
Oekraïnische liederen. Het
koor staat onder leiding van
Roman Rewakowyez en be-
haalde al vele internationale
prijzen. Het concert begint om
20.30 uur. Een entreebewijs
kost aan de kassa 15 gulden, in
de voorverkoop een rijksdaal-
der minder. Telefonisch reser-
veren: 5311323.

Fietser
gewond

KERKRADE - In de nacht van
dinsdag op woensdag is een liftkpoi
in een flat aan de Hertogenlaan in
Kerkrade helemaal uitgebrand. De
politie vermoedt baldadige brand-
stichting. De recherche is met een
onderzoek begonnen.

Verderop, richting Kouvender-
straat, stokt de stroom zonnebrillen
bij het zien van de hair-dressing-
show van een plaatselijke coiffeur
die zijn modellen met neerwaarts
gerichte gel-krullen over een plan-
kenier laat draven. Op het Gebrook-
erpleintje zit een veelkoppig Wurm-
thaler-orkest zich in het zweet te
spelen voor de enkele honderden
zonaanbidders die zich bovendien
het bier van een brouwer uit Wijlré
goed laat smaken. Ook al is dieover-
genomen door een gigant uit het
Noorden.

Gemeente Voerendaal wil risico's volksgezondheid uitbannen

Drooglegging gifvijver
" Hengelsporters van de zwaar gedupeerde visclub (rechts voorzitter Smeets) merken twee kar-pers, die via een speciale behandeling de vergiftiging overleefd hebben. De beide negentienpon-
ders, waaronder een spiegelkarper, zullen in een andere vijver verder leven. Na verloop van tijd
zullen de gemerktevissen aan een nieuw onderzoek onderworpen worden. Foto: dries linssen
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makapo Mokodo-Beek iÉgB

Braderie Hoensbroek trekt topaantal bezoekers

Druk, warm en veel
uitgestald goed

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De Stichting
Grand Theater in Landgraaf
heeft het befaamde mannen-
koor 'Zhurawli' (de Kraanvo-
gels) uit Warschau overgehaald
om tijdens haar Europese toer-
nee een eenmalig concert in
Nederland te geven. Het koor
zal zondagavond optreden in
de Harmoniezaal in het Dorps-
centrum aan het Sunplein te
Nieuwenhagen.

In Harmonlezaal Landgraaf

Eenmalig
optreden Pools
koor Zhurawli

sieve verkeer dat zich achter de
kraampjes over de ader Sittard-I
Heerlen beweegt zorgt voor teveel
onrust. Niettemin ook hier drukte. .HOENSBROEK - Als om twee uur

in de middag in de Hoofdstraat te
Hoensbroek een jongeman zijn
Toon Hermans-imitatie begint, be-
reikt de drukte op de braderie het
hoogtepunt. Tienduizenden bezoe-
kers sjokken door het winkelcen-
trum. Een immense massa getooid
met zonnebrillen en gekleed in be-
drukte T-shirts. Topdrukte in
Hoensbroek.

Het blijft een onverklaarbare zaak
waarom zoveel duizenden zich tel-
kens weer laten verlokken om het
uitgestalde goed van de onderne-
mers te bezichtigen. Misschien dat
een moeder die haar zeurdige doch-
ter van repliek dient onbewust een
verklaring geeft voor het fenomeen.
'Ach kind, ik vind het wel gezellig.'

peter heusschen

'Wat ruist er, in het struikgewas',
klinkt het meervoudig versterkt
door de luidsprekers. De zich traag
voortbewegende voorbijgangers
blijven stil staan, blij even een rust-
punt gevonden te hebben. Staren
naar de in het zwart geklede na-
maak-Toon die zijn mond beweegt
als een vis die op het droge naar
adem snakt.

Brand
in lift

Pungels
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,Brengen wij dank aan de Heer onze God", In dankbare herinneringaan wat hij voor ons en ve-
I len betekende, hebben wij afscheid moeten nemen■ van onze dierbare broer, zwager, heeroom en neef

Christian Joseph
Engwegen

geboren op 5 februari 1909
te Einighausen-Limbricht

tot priester gewijd op 6 april 1935
kapelaan te Buchten van 1935 tot 1949

rector te Schipperskerk van 1949 tot 1964
rector St.-Theresiaklooster te Mechelen

van 1964 tot 1968

' vanaf 1968 emeritus in de proosdij te Meerssen en
huize De Berg aan de Gasthuisstraat te Heerlen

begiftigd met het Verzetsherdenkingskruis
overleden te Heerlen, gesterkt door de

h.h. sacramenten op 3 mei 1989
Guttecoven: J. Engwegen

Buchten: H. Engwegen
D. Engwegen-Lebens
en alle neven en nichten

3 mei 1989
Gasthuisstraat 45, 6416 AM Heerlen, Corr.adres: Vredeslaan 23, 6141 BM Limbricht

| De plechtige uitvaartmis zal worden^gehouden op
[ dinsdag 9 mei as. om 10.30 uur in de parochiekerk. van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Einighau-. sen-Limbricht, waarna aansluitend begrafenis
1 volgt op het r.-k. kerkhof aldaar.
I Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in

de kerk vanaf 10.00 uur.

' Avondmis maandag 8 mei om 18.15 uur in de kapel
J van huize De Berg.

" De dierbare overledene is vanaf maandag opge-
-1 baard in het mortuarium van huize De Berg.

■ t
J Tot ons groot verdriet moesten wij heden afscheid, nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
i schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Joop Damiaans
echtgenoot van

Corrie van Meerten

' Hij overleed in de leeftijd van 68 jaar
Eygelshoven: Corrie Damiaans-van Meerten
Eygelshoven: Maartje Di Leonardo-van Meerten

Romano Di Leonardo
Claudio en Conny

Eygelshoven: Greetje Loonstra-van Meerten
Reino Loonstra
Wiel en Shirley

Eygelshoven: Corrie Augenbroe-Damiaans
Jo Augenbroe
Familie Damiaans
Familie Van Meerten

6471 GJ Kerkrade, 2 mei 1989
Anselderlaan 23
De crematieplechtigheid, geleid door ds. Drost, zal
worden gehouden op maandag 8 mei as. om 12.30
uur in de aula van het Crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 12.15 uur, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

In verband met het sterfgeval van vader, is onze
zaak maandag 8 mei as. gesloten.

De Kaasshop
Markt 5, Kerkrade

Enige en algemenekennisgeving
t

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij, geheel onver-
wacht, afscheid moeten nemen van mijn broer,
zwager, onze oom en neef

Anton Nowakowski
Hij overleed in de leeftijd van 43 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: Iwona Kremer-Nowakowska
JanKremer
Marco
Familie Nowakowski

Heerlen, 3 mei 1989
Sittarderweg 32
Corr.adres: Nicolaas Beetsstraat 36
6416 VS Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 8 mei as. om 13.00 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum, Sittar-
derweg, Heerlen, waarna aansluitend de crematie
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk; geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

t
Na een geduldig gedragen lijden is, na een liefde-
volle verzorging in huize Douvenrade en de Ver-
pleegkliniek A te Heerlen, gesterkt door de h.h. sa-
cramenten, van ons heengegaan, onze moeder,
schoonmoederen oma

Mien
Willems-Nefkens

weduwevan

Jan Willems
irrde ouderdom van 85 jaar.

Leidschendam: C. Boumans-Willems
* - J. Boumans

Bernadette en Jan
Ronald en Karin

Eindhoven: I. Willems
Bas

Nijmegen: G. Willems
W. Willems-Minderop
Geert-Jan en Carolijn
Corien en Maarten

3 mei 1989
Douvenrade 1, kamer 611, Heerlen
Corr.adres: Gen. Knooplaan 17
5623 MT Eindhoven
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
'maandag 8 mei as. om 12.00 uur in de dekenalekerk

" St.-Pancratius te Heerlen, waarna aansluitend de
crematie in besloten familiekring zal plaatsvinden.

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, zwager, oom en neef

Sjeng Reumkens
echtgenootvan

Marijke Weemaes
Hij overleed in de leeftijd van bijna 77 jaar, in het
St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: MarijkeReumkens-Weemaes
Nieuwenhagen: Marianne Rosenboom-Reumkens

Jo Rosenboom
Manon, Martijn

Heerlen: Carla Lempers-Reumkens
Jo Lempers
Bram, Carolien

Schaesberg: Lau Reumkens
Marly Reumkens-Franck
Juul
Familie Reumkens
Familie Weemaes

6372 DB Landgraaf, 2 mei 1989
Ringoven 90
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 8 mei as. om 10.00uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg -
Hoofdstraat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Als leven lijden wordt
is de dood een verlossing

Na een moedig en waardig gedragen lijden, heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze goedeen zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Sjeng Peeters
echtgenootvan

Bets Heitbrink
op de leeftijd van 75 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlen: E.M. Peeters-Heitbrink
Heerlen: André en Joke

Peeters-Mertens
John, Jack

Hoensbroek: Armelies en Jo
v.d. Veeke-Peeters
Raymond en Tanja
Roger
Familie Peeters
Familie Heitbrink

3 mei 1989
Plataanstraat 14, 6413 PT Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
maandag 8 mei om 15.30uur in het crematorium te
Heerlen-Imstenrade.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
Pap is opgebaard in een der rouwkamers van De
Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek; gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 14.00 tot
15.00 en van 19.00 tot 20.00 uur, zondag alleen van
14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
In dankbare herinnering aan wat zij voor ons en ve-
len betekende, hebben wij geheel onverwacht af-
scheid moeten nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder, lieve oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Anni Louise
Bernhardine Regeling

weduwe van

Hendrik Fokko Moesker
Zij overleed op de leeftijd van 64 jaar.

Al haar kinderen en kleinkinderen
Familie Regeling
Familie Moesker

3 mei 1989
Nieuwstraat 64, Kerkrade
Corr.-adres: Delversweg 14, 6462 GG Kerkrade
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
zaterdag 6 mei 1989 om 13.00 uur in de parochie-
kerk van de Blijde Boodschap te Chevremont-
Kerkrade, waarna aansluitend begrafenis op de al-
gemene begraafplaats Schifferheide te Kerkrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 12.40
uur achter in de kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium, ge-
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek,
Pieterstraat 145 te Kerkrade; gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Na een langdurige ziekte en een liefdevolle verzor-
ging, is heden van ons heengegaan, in de leeftijd
van 62 jaar, voorzien van de h.h. sacramenten, mijn
lieve man, onze lieve vader, schoonvader, broer,
zwager, oom en neef

Antoon (Twan)
Smeets
echtgenoot van

Catharina Schuivens
Voerendaal: C. Smeets-Schuivens

Loek Smeets
Christy Smeets en Arnold de Jong
Familie Smeets
Familie Bouten

6367 VL Voerendaal, 3 mei 1989
Laurentiusplein 28
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 6 mei as. om
11.00 uur in de H. Laurentiuskerk te Voerendaal.
Samenkomst in dekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Vrijdag om 19.00 uur avondwake in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur in het mortuarium, Kerkplein 43
te Voerendaal.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t INa een werkzaam en liefdevol leven, getekend door eenvoud en oprecht-
heid, is heden, na een liefdevolleverzorging in deverpleegkliniek te Heer-
len, kalm en vredig overleden, mijn inniggeliefde man, onze lieveen zorg-
zame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Caspar Johan Joseph
Bertram

(Men)
oud-wethouder der gemeente Nieuwenhagen

echtgenoot van

Hubertina Hahn
Hij overleed op de leeftijd van 69 jaar, voorzien van het h. sacrament der
zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: H. Bertram-Hahn
Nieuwenhagen: John Bertram

Marion Bertram-Packbiers
Nieuwenhagen: Henny Bertram

Marijke Bertram-Lindelauf
Natasja, Tamara
Familie Bertram
Familie Hahn

6373 VJ Landgraaf, 3 mei 1989
Hereweg 34
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op dinsdag 9 mei as. om
11.00 uur in de parochiekerk van Maria Hulp der Christenen te Nieuwen-
hagen, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k. be-
graafplaats aan de Haanweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene maandag 8 mei as.
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van Lindeman Uit-
vaartcentra, Beuteweg 32, Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00
uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

- —'

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het
plotseling overlijden van onze collega en vriend

Leo Horsmans
Wij zullen hem met waardering blijven gedenken.

Directie en personeel van
Heuts-Petit Assurantiën
Nuth

_____-__-__________—_________________
i
___

i
___________-_

i___^

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor devele |
blijken van medeleven diewij mochten ontvangen tijdens de ziekte en het
overlijden van onze lievemoeder, schoonmoederen oma

Finie
Drummen-Borghans 5

irjbetuigen wij hierbij onze hartelijke dank. ,
Kinderen en kleinkinderen e

Simpelveld, mei 1989 0(
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoudenop zondag 7 mei a.s. D{
om 11.30 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Simpelveld. -

Zie vervolg familie-
berichten op pag. 18

t
Heden is onverwacht van ons heengegaan, mijn lie-
ve man, onze lieve pappa en opa

Math Hollanders
echtgenootvan

Maria Elisabeth Blom
Hij overleed op de leeftijd van 68 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten.

Beek: M.E. Hollanders-Blom
Echt: Jo en Carla Hollanders-Maas

Jeroen, Bram, Ruurd
Beek: Els en Sjef Eijndhoven-Hollanders

Randy
Familie Hollanders
Familie Blom

6191 HX Beek, 3 mei 1989
Bourgognestraat 15
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 6 meiom 10.30 uur in de St.-Martinuskerk te
Beek, waarna aansluitend de begrafenis op de be-
graafplaats De Nieuwe Hof.
Vrijdagavond om 18.45 uur wordt de rozenkrans
gebeden en aansluitend de h. mis gelezen tot inten-
tie van de dierbare overledene in voornoemde
kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek; be-
zoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

t
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat,
na een koststondig ziek-zijn, in het ziekenhuis te
Sittard is overleden, onze lieve en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, tante en nicht

Maria Elisabeth
Op den Kamp

weduwe van

Marinus Franciscus Joren
voorzien van de h.h. sacramenten, op de leeftijd
van 78 jaar.

Grevenbicht: Elly Kusters-Joren
Piet Kusters

Tegelen: Leny Peeters-Joren
Frans Peeters

Echt: Bert Joren
Thea Joren-Smeets
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Op denKamp
Familie Joren

Sittard, 3 mei 1989
Corr.adres: Magdalenastraat 4, 6102 CN Echt
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 8 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Catharina te Grevenbicht, waarna de be-
grafenis is op de algemene begraafplaats Papenho-
ven.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
In de h. mis van zondag om 11.00 uur in voornoem-
de kerk, zal de dierbare overledene worden her-
dacht.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Na een voorbeeldig en zorgzaam leven, is, op 90-ja-
rige leeftijd, van ons heengegaan, onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster en
tante

Johanna Jansen
weduwe van

Johannes Jacobus Kramer
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: J.J.Kramer
H. Kramer-Korf
Anja, Jan en Ineke
Familie Jansen
Familie Kramer

Brunssum, 3 mei 1989
Bejaardenhuis De Kruisberg
Corr.adres: Prof. Asserstraat 3
6431 TP Hoensbroek
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in het mortuarium van het zieken-
huis te Brunssum van 17.30 tot 18.30 uur.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10,
op zaterdag 6 meiom 9.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
Liever geen bloemen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Als leven lijden is
komt de dood als verlossing

Na lang lijden is uiteindelijk rustig overleden, op 2
mei 1989, na een zeer intensieveen liefdevolle ver-
pleging van afdeling 11-west van het De Weverzie-
kenhuis, mijn goede man, mijn zoon, onze lieveva-
der en grootvader, broer, zwager, oom en neef

Sander de Ruiter
echtgenoot van

Roelofje Timmer
op de leeftijd van 73 jaar.

Hoensbroek: R. de Ruiter-Timmer
Hoensbroek: A. de Ruiter-Bont
Voerendaal: Greet Zijlstra-deRuiter

Leendert Zijlstra "Femke en Leon
Karen

Wijlre: Loes Coenen-de Ruiter
Hub Coenen
Roger-Raymond

Hoensbroek: Jan de Ruiter
Diana en Sander

Hoensbroek, 2 mei 1989
Nachtegaalstraat 24
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
19.00 tot 20.00 uur in het uitvaartcentrum, Hoofd-
straat 100, Hoensbroek.
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 6 mei as.
om 10.30 uur in het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, waar ge-
legenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00
uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

Toch nog onverwacht, maar wel voorbereid, isvan
ons heengegaan, onze mede-oprichter, oud-voorzit-
ter en erelid van het Kerkraads Postkoor

Torn Bisschops
Dankbaar denken wij terug aan deprettige samen-
werking en wij wensen zn echtgenote en kinderen
veel sterkte toe.

Bestuur en leden
Kerkraads Postkoor

Voor uw zeer gewaardeerdeblijken van deel-
neming betoond bij het overlijden en de be-
grafenis van onze tante

Leen Langenaal
betuigen wij u onze oprechte dank.

Jozef, Ria en kinderen
van de Wetering

De plechtige zeswekendienst wordt gehou-
den op zondag 7 mei aanstaande om 10.00 uur
in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw
Geboorte te Broeksittard.

'i ; ;—ff _.

Dankbaar voor het vele goede dat wij van ha. o
mochten ontvangen, delen wij u mede dat hedei üg
zacht van ons is heengegaan, voorzien van de h.h v
sacramenten, in de leeftijd van 90 jaar, onze zorgza
me en dierbare moeder, schoonmoeder, oma el
tante

Anna Maria Hubertina 1
Schurgers i

weduwe van

Johannes Mathijs Menten
In dankbare herinneringl _|

Heerlen: P. Menten
Stem: M. Deriks-Menten >0

M. Deriks
Einighausen: L. Menten

Limbricht: L. Menten t _i
T. Menten-Witlox ie

Limbricht: E. Savelkoul-Menten 0(
J. Savelkoul n<

Limbricht: L. Menten \
M. Menten-Meessen

Einighausen: T. Hermens 1(
,

en al haar kleinkinderen [{
Familie Schurgers h
Familie Menten jr

2 mei 1989

_
Corr.adres: Boyenstraat 22, 6141 CD Limbricht fo
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra- Jferiis, zal plaatshebben op zaterdag 6 mei 1989 ofll £10.30 uur in de parochiekerk van de H. Salvius V I
Limbricht.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tol
schriftelijk condolerenvanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her- 'c
dacht tijdens het meilof en het rozenkransgebed a
van heden, vrijdag 5 mei, om 19.00 uur in bovenge- e
noemde kerk. {
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium f
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30 e
tot 19.00 uur. ,
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-"
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen. ;iI -.ii
E

■-■

In dankbare herinnering

Marjes ;
Jij ging van ons heen. Ons achterlatend zo alleen-»
Plotseling wandelde je weg. Aanvaarden kunne" ïwe het slecht. Fantastisch was de tijd met jou. Eeni|
lege plaats en heel veel leed. Niemand weet ho* l
pijn het deed.

Je ooms en tante*
neven en nichten
SchUTerl

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk V
bedanken voor het medeleven, ons betoond bij he'
overlijden en de begrafenis van mijn zorgzarrtf
man, vader, schoonvader en onze opa

Joseph Martin Ebel
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Mevr. H. Ebel-van Koolwijk
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 7 mei a.s. om 11.00 uur, in de parochiekerK
van St. Cornelius te Heerlerheide.1

t———————m—m——m—m.—————wm—————m——————m———m————,——————————,———mm———————————————m—mm^

Enige en algemene dankbetuiging

Voorgoed afscheidnemen doet pijn. Samen
afscheidnemen biedt steun om het te dragen.

De enorme belangstelling, de vele troostrijke brieven,
enorm vele bloemen, h. missen bij het overlijden en de
begrafenis, van hem die ons zo dierbaar was

Louis (Boy) !
Oosterbaan
hebben ons diep getroffen.

Omdat het onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken doen wij het op deze manier.

Fam. Oosterbaan

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag
7 mei om 11.00 uur in de H.H. Kerk te Overhoven.
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Roermondse OM neemt klacht in behandeling

Mr Hiddema niet
onder de indruk

Van onze verslaggeefster
ROERMOND - Het Roermondse
Openbaar Ministerie heeft de klacht
van de in de Bijlmerbajes opgeslo-
ten M. van derK. tegen mr Th. Hid-
dema in behandeling genomen. De
Maastrichtse advocaat Hiddema
zegi niet onder de indruk te zijn van
de aanklacht. Hij had die zet van
Van der K. al verwacht. Nog sterker
zelfs: er heerste volgens hem een
hoera-stemming op zijn kantoor
toen de aanklacht bekend werd.
„Het is precies zo gedaan alswij ver-
wacht hadden. Ik had steeds het
vermoeden dat Van der K. dit zou
doen als het echt mis zou gaan met
hem."
Aanvankelijk had Van der K. (28)
mr. Hiddema voor poging tot omko-
ping aangeklaagd bij het Maas-
trichtse parket, maar die had hem
doorverwezen naar Roermond.
Daar is de klacht reeds vorige week
vrijdag binnengekomen. Van derK.
werd onlangs in Roermond veroor-
deeld tot tien jaar gevangenisstraf
en tbs voor de wurging van de Ven-
lose kapster Ans Delsing. Zijn com-
puan J.J., die door mr Hiddema
wordt verdedigd, werd veroordeeld
tot twaalf iaar fevanfenis.

De lezing van mr. Hiddema is dat
Van der K. zelf het initiatief heeft
genomen om tegen een beloning
van een ton de waarheid op te zullen
biechten. Vier getuigen, twee zou-
den tijdens de onderhandeling met
mevrouw J. in een klerenkast heb-
ben gezeten, zouden dit kunnen be-
vestigen, aldus Hiddema.

Geengeld
Familieleden van J. en een West-
duitse detective hebben volgens
Hiddema geen geld aan Van der K.
gegeven. Ze deden alleen voorko-
men dat hij het geld zou krijgen als
hij de juistetoedracht van de moord
zou vertellen. Van der K. heeft dit
volgens Hiddema gedaan en op
schrift gesteld.

De Maastrichtse advocaat is er var
overtuigd dat de uitlokking onge
loofwaardig is geworden door dt
verklaringen van de getuigen die ____
kan overleggen. ..We moesten JieJ
spel meespelen. Hij vroeg een ton
maar dat geld is nooit betaald."

Hiddema heeft al twee weken gele
den de raadkamer van het Bosscht
hof, waar de zaak in hoger beroej
dient, in een spoedzitting bijeen la
ten komen om zijn versie van het ge
beurde; te vertellen. De raadkamei
besloot toen op basis van het be
wijsmateriaal van Hiddema dat d<
zaak na een pro-forma zitting terug
verwezen zou moeten worden naai
de rechter-commissaris in Roer
mond voor een nieuw getuigenver
hoor.

van onze verslaggever

MAASTRICHT - Voor Officier van Justitie bij de Arrondisse-
'^ntsrechtbank in Maastricht mr. R. Philippart bestaat geen
tijfel meer. Hij is zeker van het feit dat de 19-jarige slagers-
fcrling L.H. uitKerkrade volgens een vooropgezet plan, de 39-
-lrige prostituee Helga Vogel om het leven heeft gebracht. Dat

op 19 januarivan dit jaar in de Queensclub inKerkra-e- Philippart eist dan ook zes jaar gevangenis met aftrek van
en daarna Terbeschikkingstelling van de RegeringfBS).

ml
de rechtzitting, woensdag,

lfek dat L.H. deAkense prostituee
1,1 het leven heeft gebracht omdat
'J niet kon verkroppen dat zij zich

'*° zakelijk en koel opstelde. In
ejJ ü-Ustus 1988 had hij al een slechte
la* I

Stedelijke
aknooppunten
lopen gevaar

Vervolg van pagina 1

*> ik de status van stedelijk knoop-
"ftt van Heerlen en Maastricht
>OPt gevaar. Al langer bestaat er
°gal wat politieke weerstand tegen
* voorkeursbehandeling die de
Nelijke knooppunten zullen ge-
eten. Bovendien vinden een hele-

°el politici dat er te veel stedelijke
toppunten zijn aangewezen: elt■ totaal. In de afgelopen maandenngen er al stemmen op om het

0 'es te zetten in het aantal stedelijke
J'ooppunten. Er werd zelfs al voor
>>leit om maar helemaal van die
lading af te zien. Voor Heerlen en

breken in ieder geval
rennende tijden aan. Pas als er een

)" 'eUwe coalitie is gevormd zullen
ti £'de steden weten waar ze aan toe2 'Jn.

ABP

ervaring opgedaan in de Queens-
club, „waar de meisjes veel te op-
dringerig zijn", zo zie hij tegen een
vriend.

L.H. gaf tijdens de zitting toe in de
periode na augustus vorig jaar met
het idee te hebben rondgelopen, de
meisjes van de Queensclub eens
goed de waarheid te zeggen omdat
hij zich door hen genomen voelde.
Tegen een vriend zei hy: „Als je
eens iets in de krant ziet staan, dan
ben ik dat geweest. Het zou me niets
verbazen als dat dan naast café
Royal is." Daar ligt de Queensclub
en daar doeldehij op. „Op 19 januari
had ik de moed naar binnen te gaan,
omdat ik een mes achter de hand
had," aldus L.H. tegen de rechter.

Slagersmes
Naar hetgeen tijdens de rechtzitting
naar voren werd gebracht, is de vol-
gende reconstructie te maken: Met
twee slagersmessen en een zoge-
noemd aanzetstaal in een foudraal
in de binnenzak van zijn jack ging
L.H. op 19 januari jl. de Queensclub
binnen. Hij had die messen bij zich
omdat hij die dag les had gehad op
de slagersvakschool. Daarna nam
hij altijd de messen die zijn eigen-
dom waren, mee naar huis. Helga
was alleen in de club. L.H. hing zijn
jas op achter een gordijn. Aan de bar
dronk hij Cola, Helga dronk een
Piccolo. Zij kwam naast hem zitten.

In plaats van Helga de huid vol te
schelden zoals hij van plan was, zei
hij 'ja' op alles wat zij voorstelde:
een fles champagne, sauna, samen
naar achteren... Toen Helea de sau-

na ging aanzetten pakte L.H. een
mes en hield dat in zijn linkerhand.
Terug achter de bar maakte Helga
de rekening op voor hetgeen zou ko-
men.

L.H. moest 535 gulden betalen. Dat
had hij niet bij zich. Helga begon,
toen hij dat zeL te schelden en hem
te kleineren. Daarop kwam hij ach-
ter de bar, pakte met. zijn rechter-
hand het hoofdhaar van de prosti-
tuee en stak met zijn linkerhand het
slagersmes in haar hals. De presi-
dent van de rechtbank mr. Nolet
merkte op dat dit een methode is
om dieren af te slachten. Nadat Hel-
ga achter de bar gevallen was heeft
hij haar nog meerdere keren gesto-
ken, in totaal 19 keer.

Puber
Uit rapportage van de psycholoog
en de psychiater, blijkt dat L.H. nog
in een puberale fase verkeert. Hij
voelde zich vanwege zijn dikte niet
geaccepteerd, kon geen meisje mee-
krijgen, Vanaf zijn zestiende levens-
jaar bezocht hij sexclubs. Hij wilde
niet zozeer sex kopen, alswel gene-
genheid, warmte, een arm om hem
heen. Hij probeerde zelfs een 'gewo-
ne' relatje aan te gaan met een meis-
je dat hij uit een sext-lub kende.

„Helga maakte een grote professio-
nele fout, door deze 19-jarige jon-
gen, binnen vijf minuten te confron-
teren met zon rekening. Ze liet blij-
ken alleen op het geld uit te zijn. Om
de gevoelens van deze jongen gal'zij
niets," aldus de raadsman van de
verdachte mr. J. Habets.
Hij schilderde Helga Vogel (feitelijk
Scharnberg. Vogel is namelijk de
achternaam van de van haar ge-
scheiden man. Helga noemde zich
in Nederland echter Vogel) als een
prostituee die tot hel uiterste ging.
„Ze was verslaafd aan de kick om
het maximale af te dwingen. Zelfs
haar collega's ergerden zich daar
aan. Hij zei niet nee tegen Helga, hij
zei nee tegen de rekening die ze pre-
senteerde, tegen haar koele bere-
kenheid."

Mr. Philippart is een andere mening
toegedaan. „Hij had kunnen weten
hoe hoog die rekening zou zijn, hij
kwam vaker in sexclubs. Daarbij
stond hij al met het mes in zijn hand
toen de rekening werd gepresen-
teerd."

Seleetief
Raadsman mr. Habets veegde de
vloer aan met de rapporten van de
deskundigen (psychiater, psycho-
loog) over L.H. Hij noemde de rap-
porten selectief, omdat alleen de
Kerkraadse jongenwordt belichten
er niets wordt gezegd over de ach-
tergrond van Helga Vogel. „In dit
drama moet niet alleen de rol van de
Romeo belicht worden, maar ook
van de Julia. Ik acht die laatste rol
van groot belang. Is het namelijk
nieteigenlijk zo, dat hij het slachtof-
fer is geworden van het slachtof-
fer?"

Habets pleitte ervoor de jongeman
oen therapie te laten ondergaan.
Helmi's ouders die in de zaal aanwe-
zig waren hooiden met verbijste-
ring dc/.e schildering van hun doch-
ter aan.

De 19-jarige Kerkradenaar zat al die
tijd met gebogen hoofd, deemoedig
voor zijn rechters. Hij gaf toe moei-
lijk te kunnen praten over zijn ge-
voelens en emoties. Van de verkla-
ringen die hij tegenover de Kerk-
raadse politie had afgelegd nam hij
enige afstand. „Dat heb ik mis-
schien wel zo gezegd, maar niet zo
bedoeld," zei hij.

Overtuigend
Voor de officier van justitie vormen
deze uitspraken, plus zijn vingeraf-
drukken op het glas in de club, plus
een getuigeverklaring van iemand
die L.H. herkende toen hij de club
uit kwam, het overtuigende bewijs
dat hij met voorbedachte rade de
Duitse vrouw vermoord heeft.

De rechtbank doet woensdag over
een week iiitsnraak

_ °or de tweehonderd ABP-ambte-
° aren die hun baan dreigen te ver-_ Ben omdat minister Brinkman de

'fninistratie van oorlogsuitkerin-a. tr> in Heerlen weg wil halen, is er
6ter nieuws. Brinkman zal dat
°orstel niet meer officieel kunnen

■' aangezien het bijzonder
.°ntroversieel' is. En de kans dat

''j ooit nog een nieuwe poging. '4agt is, ongeacht hoe de nieuwe
?alitie eruit gaat zien, uitgesloten.
rinkman heeft immers bij herha-
PjP gezegd dat hij het op het minis-
*rie van WVC wel heeft bekeken en

toe is aan wat anders. Van hem[| *6ft het ABP dus niets meerte vre-
u P*. Maar het blijft natuurlijk wel
(Plachten hoe zijn opvolger erover

OR: 'Fusieplan
aanvaardbaar'

Vervolg van pagina 1
lPet fusieplan bevat aanvaardbare

1kangspunten voor een nog op te
rUen sociaal plan. Verder kan de
pdernemingsraad zich vinden ine Voorgestelde opzet, waarin regio-Xe kantoren een wezenlijk functie
'iven behouden," aldus de OR van

[^ ZZL in een verklaring woens-
*g aan het personeel.

I die verklaring wordt ook bena-
dat de 'mammoet-fusie' de

,ste perspectieven opent voor de
ff'ge termijn. „De fusie vormt een
ff^de uitgangspositie voor de conti-
F'ïteit van het bedrijf en daarmee
Pjor de werkgelegenheid van het
f^soneel." " Rechts vooraan deKerkradenaar L.H. en daarachter mr. Habets zijn raadsman. Links mr. R

Philippart, vervolgens één van derechters mevrouw mr. Huurman en rechtbankpresident mr. JNofet. Tekening: KARKLGERRITS

RechlbankMaastricht volgt officier ran justitie

Negen jaar cel voor
negen roofovervallen

Van onze verslaggever
MAASTRICHT Onverkort de eis
volgend van officier van justitie mr
M. Kolkert heeft de rechtbank te
Maastricht woensdag de 23-jarige in
Maasmechelen wonende Y.Y. een
gevangenisstraf van negen jaar op-
gelegd wegens het plegen van ne-
gen overvallen met gebruikmaking
van geweld. Een met buitgemaakt
geld gekochte dure auto wees de
rechtbank toe aan een der slachtof-
fers, een winkelier in Geleen.

„Een hoge straf, die echter geheel
overeenstemt met de ernst van de
gepleegde feiten", verduidelijkte
rechtbankvoorzitter mr J. Nolet. De
veroordeelde hield hij voor dat hem
naar Nederlands gebruik een-derde
deel van de straf zal worden kwijt-
gescholden. „Na zesjaar komt u dus
vrij", becijferde de rechter. Alvo-
rens in deze zaak uitspraak te doen,

liet president Nolet woensdagmor-
gen de zittingzaal ontruimen waar-
na het publiek werd gefouillleerd
op wapenbezit.

Concreet was de man uit Maasme-
chelen driemaal diefstal of afper-
sing met geweld telastegelegd. Zo
werd hij ervan beschuldigd een kle-
dingzaak in Geleen te hebben be-rooid van een bedrag van circa
50.000 gulden en de eigenaar zwaar
lichamelijk letsel te hebben toege-
bracht door hem in een been te
schieten. In een speelclub te Weert
had hij zich onder bedreiging een
portefeuille toegeëigend en in Sint
Joost/Echt een 80-jarige vrouw in
haar woning vastgebonden en haar
geld en goed ontnomen.

Supermarkten
In de berechting werden voorts zes

overvallen meegenomen die niet
waren telastegelegd maar wel door
Y. waren toegegeven. Het betrof
overvallen op supermarkten in
Weert en Maastricht, tankstations in
Heerlen en Maastricht, een video-
theek in Heerlen en een dranken-
handel in Eindhoven. In totaal zou-
den Y. en enkele medeverdachten
voor ongeveer anderhalve ton heb-
ben buitgemaakt. Vier verdachten
zitten momenteel in Nederland en
één in België ingesloten.
Ter terechtzitting veertien dagen
geleden hekelde mr Th. Hiddema
als raadsman van Y. het verloop van
het vooronderzoek en toonde hij
zich ontstemd over de korte tijd
welke hem was gegeven om het
1500 pagina's tellend dossier door te
werken. Voor een nader verweer
verwees hij alvast naar de appèlbe-
handeling voor het Gerechtshof in
Den Bosch.

(ADVERTENTIE)
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JE EIGEN OGEN NIET GELOVEN.

■*<Volgende week woensdag is het weerzover. Dan begint om 1946uur op
Ned. 3 de eerste van 3 trekkingen. Dik 1 miljoen prijzen tegenover2 miljoen loten

met ruim 33 miljoen gulden in kas. Als u snelbent, doet u nog mee.
GEEN MOOIER LOT DAN N STAATSLOT.

Celstraf en vrijspraak
Van onze verslaggever

MAASTRICHT- De rechtbank te Maastricht veroordeelde woensdag een
40-jarige Heerlenaar wegens flessentrekkerij, verduistering en heling tot
anderhalfjaar gevangenisstraf. Daarnaast sprak zij de man van een aantal
hem verweten feiten vrij. De officier hadeen gevangenisstraf van 2 1/2 jaar
geëist. Een 34-jarige medeverdachte, afkomstig uit Landgraaf, hoorde
zich wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. De eis tegen hem was an-derhalf jaar gevangenisstraf geweest.

Onder de noemer flessentrekkerij had de officier onder meer het 'bedrieg-
lijk' kopen van twee wasmachines, een wasdroger, twee magnetronovens,
twee videorecorders, vier kleuren-TV's, een hefbrug, een lasapparaat,
5400 eieren en tweehonderd kilogram vlees begrepen. De verduistering
had betrekking op technische apparatuur en inzet van heling vormde een
zestal van diefstal afkomstige auto's.
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" Een opname met symboliek: in de kroonzaal van het
Akense raadliuis luistert de met de Karel-de-Grote-Prijs be-
giftigde Frère Roger Schulz naar de 'Karlsliymne' Urbs
aquensis, urbs regalis. Voor hem: jonge kinderen uit alle
continenten, de jeugd die - aldus Scliütz - de verzoening in
de wereld bewerkstelligen moet. Foto: chkista haluesma

'Verzoening machtsblokken laak ran jeugd'

Prior van Taizé kreeg
Karel-de-Grote-Prijs

Van onze redactie buitenland
AKEN De 73-jarige Frans-Zwit-
serse theoloog Prère Rogei
Schütz, oprichter van de oecu-
menische gemeenschap van Tai-
zé in Frankrijk, heeft gisteren dt

dertigste Internationale Karel
de-Grote-Pri.js van de stad Aker
in ontvangst genomen. Dat ge
beurde tijdens een ceremoniëll
plechtigheid in de kroon/.aal vai
het Akense raadhuis. Frère Ro

ger Kreeg ac onaerscneiaing uit

handen van burgemeester Kurt
Malangré „in dankbaarheid voor
zijn voorbeeld van vertrouwen;
verzoening en samenwerking als
noodzakelijk fundament voor dé
Europese eenwording". In zijn
dankrede deed de nieuwbe-
kroonde een indringend appèl
op de jeugd om een vreedzame
toekomst mee op te bouwen
Frère Roger stond eerder al (in
1985 en 1986) op de nominatie
voor de 'Karlspreis', maar wim-
pelde toen af.

In de laudatio aan het adres var
Broeder Roger benadrukte dt
voorzitster van het centraal co-
mité van de Duitse Katholieken
Rita Waschbüsch, de principes
waarop Schütz zijn oecumeni-
sche gemeenschap nu bijna vijf-
tig jaar geleden gevestigd heeft

Bruggen slaan tussen de jeugd
van alle confessies is de voor-
naamste taakstelling uit het le-
venswerk van Roger Schütz en
vanuit die 'opdracht' is het stadjt
Taizé in Bourgondiè al geduren-
de twee generaties de plek waai
duizenden Europese jongeren el
kaar ontmoeten.

Taak
Roger Schütz onderstreepte op"zijn beurt dat eenwording on-.
denkbaar is, zolang de christe-
nen van verschillende confessies 'zich niet aaneensluiten. Daarbij
richt de oecumenische gemeen*
schap van Taizé haar blik even-
zeer op Oost- Europa, „want" -aldus de bekroonde theoloog -,
„de verzoening tussen de i
machtsblokken moet vooral van
de jeugd komen."

Voorbeelden van zulke inspan-
ningen noemde Frère Roger een
zojuist afgesloten samenkomst
van 7000 jongeren in West-Hon-
garije en een soortgelijke, ophan-
den zijnde meeting in het Poolse 'Wroclaw.

Met het aan de 'Karlspreis' ver-
bonden geldbedrag van DM 5000
wil Frère Roger bijbels voor ge-
lovigen in de Sovjetunie aan-
schaffen.

's-Namiddags mengde de nieuwe
drager van de Karlspreis zich op
de Katschhof spontaan onder
honderden Akense jongeren;
aansluitend was er een drukbe-
zochte oecumenische plechtig-
heid.

Officier: 'Hij wist precies wat hij deed'

Zes jaar geëist voor
moord op prostituée

Fc limburgs dagblad 1 provincie



Dankbetuiging
Zoveel bloemen
Zoveel kaarten
Zoveel mensen
Zoveel lieve woorden

Dit heeft ons getroost bij het afscheid nemen
van onze lieve zorgzame mama en oma

Maria Mechtildis
Schijen

weduwe van

Frans Jozef Habets
Dank u wel!

Haar kinderen en
kleinkinderen Habets

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zon-
dag 7 mei om 11.30 uur in de kerk van de H.
Remigius te Simpelveld.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ons betoond bij het
overlijden en de begrafenis van onze dierbare va-
der, schoonvader en opa

Jozef Wilhelm (Jüpje)
Mulders

willen wij u langs deze weg hartelijk danken.
Kinderen en kleinkinderen Mulders

Landgraaf, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 7 mei as. om 10.00 uur in het verzorgingste-
huis De Dormig te Landgraaf.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van onze
lieve mamma en oma

Anna Brock-Sintzen
betuigen wij u onze oprechte dank.

Paul en Els Brock-Benders
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 7 mei om 10.30 uur in dekerk van de H. Jo-
hannes de Doper te Mechelen.

De grote belangstelling, de vele troostrijke brieven,
bloemen en h. missen bij het heengaan van mijn in-
mggeliefde echtgenoot, zorgzame vader, schoonva-
der en onze opa

Thei Habets
hebben ons getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap
dat hij door zovelen werd geacht, hebben ons ge-
sterkt ditverlies te dragen.

A.M. Habets-Onink
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 7 mei as. om 10.00 uur in de kerk Heilige
Martelaren van Gorcum, Sittarderweg Heerlen.

Daar het onmogelijk is, iedereen persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van
medeleven, die wij mochten ontvangen bij
de begrafenis van onze moeder en oma

Mia
Ververs-Geelen

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Kinderen
en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst, zal plaats-
vinden zondag 7 mei a.s. om 11.00 uur in de
Pauluskerk, Limbrichterveld Sittard.

Dankbetuiging
In plaats van kaarten.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor de overweldigende be-
langstelling in de kerk, en vele brieven, h.
missen, bloemen en andere blijken van me-
deleven welke wij hebben ontvangen bij het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve
man, onze papa en schoonvader

Giel Kissels
betuigen wij u langs deze weg onze hartelijke
dank.

Emanuela Kissels-Stassen
Etiën, Vivianne en Bert

Hulsberg, mei 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 7 mei as. om 10.00 uur in de St.-Cle-
menskerk te Hulsberg.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echtgeno-
te, moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-
moeder

Dora
van Kempen-Peeters

zal worden gehouden op zaterdag 6 mei a.s. om
19.00 uur in de St. Vincentiuskerk te Rumpen-
Brunssum.

Pa Van Kampen
Kinderen, kleinkinderen
achterkleinkind

Brunssum, mei 1989

De door u getoonde belangstelling tij-
dens de ziekte, het overlijden en de be-
grafenis van onze lieve vader en opa

Johan Janssen
waren voor ons een grote troost.
Hiermede zeggen wij u allen onze welge-
meende dank.

Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 6 mei om 19.00 uur in de
parochiekerk Maria Hulp der Christenen
te Nieuwenhagen.

Dankbetuiging
Uw medeleven, in de vorm van uw aanwezig-
heid, condoleances, bloemen en h. missen bij
hetoverlijden en de begrafenisvan mijn man,
onze vader, schoonvader en opa

Twan Gelissen
heeft ons diep getroffen.

Hieruit bleek dat hij door zeer velen werd ge-
respecteerd. Wij danken u van harte.
Een speciaal woord van dank aan de Markt-
commissie.

M.C.J. Gelissen-Voncken
Kinderen en kleinkinderen

Genhout-Beek, mei 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op zon-
dag 7 mei as. om 10.45 uur in de Hubertus-
kerk te Genhout-Beek.

Dankbetuiging
Voor de blijken van medeleven en belangstelling
betoond bij het overlijden en de begrafenis van
mijn moeder en zus

Francien
Rijvers-Smits

betuigen wij hierbij onze oprechte dank.
Henry en Miriam
Mevr. A.A. Coreman-Smits

Brunssum, mei 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 7 mei as. om 11.00 uur in de St. Corneliuskerk
te Heerlerheide.

Dankbetuiging
Wij bedanken u allen voor de warme en lieve blij-
ken van medeleven en overweldigende belangstel-
ling bij de begrafenis van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder

Marlie
Verbunt-Rutten

Verder bedankt voor de hartelijke en vele condo-
leances, de prachtige bloemen en h. missen. Dit al-
les heeft ons nog meer overtuigd datMarlie zeer ge-
liefd was.

Cees Verbunt
Henk en Marcel
en familie

De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 6 mei om 19.00 uur in de H. Hart van Jezuskerk
te Schandelen-Heerlen.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze moeder en
oma

Petronella
Noyen-Engelen

zal plaatshebben op zaterdag 6 mei om 18.30 uur in
de kerk Martelaren Van Gorcum, Sittarderweg,
Heerlen.

Kinderen en kleinkinderen

Voor uw medeleven bij het overlijden en uw
aanwezigheid bij de uitvaartdienst en begra-
fenis van onze zorgzame moeder en lieve oma

Tineke de Esch
weduwe van

Frans Eij gelshoven
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 6 mei a.s. om 19.00 uur in
de parochiekerk van St. Joseph te Heerler-
baan.

De eerste jaardienst voor mijn man

Jan van den Berg
zal plaatsvinden op maandag 8 mei om 18.30
uur in dePancratiuskerk te Heerlen.

Mw. J.P. van den Berg-
Hoenselaars

iir GEMEENTE
*_______ SITTARD

BOUWPLAN

De burgemeester van Sittard maakt ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 19a lid 4 van de wet op
de ruimtelijke ordening bekend, dat burgemeester en
wethouders met toepassing van artikel 19 van de wet
op de ruimtelijke ordening juncto artikel 50 lid 8 van
de Woningwet bouwvergunning willen verlenen voor
het bouwen van 10woningen te Guttecoven
(plangebied tussen Veersestraat en Einighauserweg)
op percelen kadastraal bekend als gemente
Limbricht, sectie C, nrs. 53458, 4254 en 4250, en het
bouwen van 20 bejaardenwoningen aan de Burg.
Schrijenstraat, op percelen kadastraal bekend als
gemeente Sittard, sectie H, nrs. 701 en 812.
De bouw- en situatietekeningen die op dit bouwplan
betrekking hebben liggen vanaf 8 mei 1989 veertien
dagen voor iedereen ter inzage in kamer 511 van het
stadhuis.
In deze termijn kan eenieder tegen dit bouwplan
schriftelijk gemotiveerde bezwaren indienen bij het
college van B & W.° 184081

I Tweede deel
I spoed-veiling
I in verband met

I liquidatie
I van de voorraad van 'n
I bekende meubelzaak.

I In opdrachtvan principalen zal t.o.v. F.G.C.I Vaessen, gerechtsdeurwaarder te Sittard,
I stuksgewijs bij opbod worden verkocht de totaleI voorraad hoogwaardige meubelen.

I Kijkdag: zaterdag 6 mei van 11 tot 17 uur.
(en telkens een uur voor aanvang
der veiling)

I Veilingdagen:

I Maandag 8 mei van 13.00 tot 17.00 uur
en van 19.00 tot 22.00 uurI Dinsdag 9 mei van 13.00 tot 17.00 uur
en van 19.00 tot 22.00 uur
Rijksweg Zuid 78, Geleen

I Geveild zal worden 0.a.:

■ - Bankstellen, eethoeken, kleinmeubelen, klokken,
I Chinees porselein, tapijten, kasten, tafels, stoelen,
I stereo's, kleuren-t.v.'s, schilderijen, spiegels,
I vazen, kaststellen, wandborden enz.

I Alles wordt per nummer verkocht en is zeer
I geschikt voor zowel handel als particulieren.

I De veiling vindt plaats:

I Rijksweg Z7B Geleen
I Veilingdir. K. Goezinnen, A. v.Metzhof 13, Adam

t Maria Smeets, 82
jaar. weduwe van

Herman Hennissen.
Corr.adres: Marktstraat
3a, 6019 AZ Wessem. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op zaterdag 6
mei om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H.
Merardus te Wessem.
"j- Maria Geraedts, 81
f jaar. Corr.adres:

Kerkpad 17, 6071 XE
Swalmen. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden zaterdag
6 mei om 10.30 uur in de
parochiekerk van de 11.
Lambertus te Swalmen

ALLE UITVAARTDRUKWERK■ DOEN WE OOK ZELF
Van rouwcirculaires, bidprentjes tot en met dank-
betuigingen. Zo is de hele
uitvaart in goede en 11
betrouwbare handen. s&kfl\ \ i«_4_>m __«_
U kunt met ons nu al B& ■* jLinuenian
regelingen treffen. Ip^ Uitvaartcentra
Bel: <^~^Stationsstraat 6, 6372 GS Landgraaf.

Spoorsingel 4,6464 AA Heerlen.
Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.

Telefoon(045) 724808/31 31 97/4631 41.

Kerkrade
postzegelstad Eerste 'diepvriesbaby'

op komst in Maastricht

Succes voor gynaecologen van Academisch Ziekenhuis

KERKRADE - Vandaag wordt
in de Rodahal dc driedaagse
postzegelmanifestatie cq expo-
sitie Limphila geopend. Ir W.
Dik, voorzitter vun de raad van
bestuur van de PTT, opent om
11 uur de poorten van de Roda-
hal, waar tientallen zeer inte-
ressante verzamelingen ook
voor het publiek zijn te bezich-
tigen. In de drie dagen dat de
Limphil duurt zal ook de Pos-
tharmonie enige malen in de
straten van Kerkrade te zien
zijn. Zaterdag wordt ook de
bondsvergadering van de Ne-
derlandse bond van filatelisten-
verenigingen gehouden.

" Verpleegkundigen van het Maaslandziekenhuis in Gele*
luisterden tijdens de werkonderbreking aandachtig naar »
AbvaKabo- en VVIO-vertegenwoordigers. Foto: peter ROOZJ

Maandag uitspraak in kort geding

Voor de oostelijke mijnstreek
erg interessant is een uitgebrei-
de inzending over de Bergbau
en een inzending van het PTT-
museum over Limburgse mo-
tieven.

Herhaling orale
enting tegen

hondsdolheid

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het is vrijwel zeker dat over een maand of
vijf de eerste 'diepvries-baby' geboren zal worden in het Aca-
demisch Ziekenhuis Maastricht. Het zal het eerste succes zijn
dat de gynaecologen dr Jos Offermans en dr Hans Evers boe-
ken op dit terrein, nadat al eerder in twee andere Nederlandse
ziekenhuizen 'diepvries-zwangerschappen' tot een geslaagd
einde zijn gebracht en daar inmiddels een ingeburgerd zijn.

embryo 'pakt. De resterende em-
bryo's worden ingevroren door mid-
del van vloeibare stikstof en be-
waard bij een temperatuur van 190
graden onder nul. In de meeste ge-
vallen moet deze reserve uun em-
bryo's een maand later aangespro-
ken worden en die wordt dun na
ontdooid te zijn als een hernieuwde
poging ingebracht in de baarmoe
der met een kuns op slagen van vijl
procent.

In Maastricht ligt het IVF-zwunger-
schapspercentage momenteel op 23
procent per punctie, een percentage
dut tot de hoogste behoort in Neder-
land.

De expositie en de te jurerenin-
zendingen zijn vandaag, vrij-
dag, van 14 tot 19 uur, zaterdag
van 10 tot 19 uur en zondag van
10 tot 16 uur te zien.

Voor het eerst is nu ook in Maas-
tricht een zwangerschap tot stand
gebracht nu het invriezen en later
weer ontdooien en terugplaatsen
van embryo's in de baarmoeder.
Deze handeling ligt in het verlengde
van de 'reageerbuis-methode', de 'in
vitro fertilisatie', afgekort IVF, zoals
medici het noemen.

Deze methode begint met het toe-
dienen van 'extra hormonen aan een
vrouw die moeilijk zwanger kan
worden. Zij gaat door die toedie-
ning meerdere eicellen tegelijk pro-
duceren. Er komen dan wel vier tot

acht gerijpteeicellen vrij, die in con-
tact gebracht worden met zaadcel-
len. In een broedstoof ontwikkelen
zich de bevruchte eicellen tot em-
bryo's, die na drie keer delen uit
acht cellen bestaan; een geschikte
situatie om met kuns op succes te-
ruggezet te worden in de baarmoe-
der.

Stikstof
Maximaal worden vier embryo's in-
gebracht, waarbij een kuns van on-
geveer 20 procent bestaat dat één

Ter gelegenheid van de mani-
festatie is er een zeer interes-
sante catalogus verschenen
met veel informatie en interes-
sante filatelistische achtergron-
den.

Van onze verslaggever
HEYTHUYSEN - Op 20 mei zullen
Limburgse jagers wederom hun
medewerking verlenen aan het uit-
leggen van aas dat door de Gezond-
heidsdienst voor Dieren in Heyt-
huysen met entstof tegen rabiëa
wordt behandeld. Eerder vond deze
zogenoemde orale enting plaats, na-
dat in de maanden mei, juni en juli
van het vorig jaar hondsdolheid bij
zes vossen, één das, één kat en één
rund was geconstateerd.

Korte staking in
Geleens ziekenhuis

Overigens ontwikkelt de eerste
Maastrichtse 'diepvriesbaby' zich
uitstekend. Tot grote vreugde vun
de 30-jarige moeder, die in het verle-
den twee buitenbaarmoedeilijke
zwangerschappen heeft meege-
maakt waarbij zij haar beide eilei-
ders verloor.

komt alleen op voor deel vun W
personeel in de gezondheidszt>r£
Betekent dat ook dat de VVIO V
rest in de steek laat? De VVIO-s'T,
ontkende dat, muur ze kon de twÜ' |j.
toch niet geheel wegnemen. $t'

Van onze verslaggeefster
GELEEN - Een kleine tweehon-
derd werknemers van de Stichting
Gezondheidszorg Westelijke Mijn-
streek in Geleen (Maaslandzieken-
huis en verpleegtehuizen St. Jans-
geleen en St. Odilia) hebben woens-
dagmorgen een uur lang het werk
neergelegd. Ze togen naar het per-
soneelsrestaurant in het ziekenhuis
om te luisteren naar regio-coördina-
tor P. Marijnissen van de AbvaKabo
en VVIO-vertegenwoordigster A.
Verwoerd.

Kort geding

De acties worden niet stilgezet om-
dat het kabinet haar ontslag heeft
ingediend, stelde Marijnissen. „'t Is
wel lastig onderhandelen met een
demissionair kabinet, maar wij gaan
door met de acties." Wel wordt even
afgewacht welke beslissing de rech-
ter maandag neemt in het kort ge-
ding van het landelijke patiënten-
platform tegen de vakbonden en de
VVIO.

" L
spandoek. Foto: PETER ROOZEN

Afrikanen eisen overleg met ministerie

Protest asielzoekers
tegen uitwijzingen

Van onze verslaggever
SPAUBEEK - Een vijftigtal gasten
van asielzoekerscentrum Moorhei-
de in Schinnen hield woensdag in
Spaubeek een protestaktie tegen
het asielbeleid van justitie.

De reclamanten, allen afkomstig uit
de Afrikaanse landen Somalië en
Ethiopië, togen met spandoeken -
'geef ons geen brood maar de status
van vluchteling' - naar de rijkspoli-
tiepost aan de Bongerd. Daar gaven
ze de dienstdoende wachtcomman-
dant te verstaan pas te zullen ver-
trekken na een gesprek met de ver-
antwoordelijke minister Korthals-

"J v_^

Altes van justitie en de plaatselijke
pers.
De pers kwam, maar de minister
niet. Bert Havenith, de directeur
van Moorheide, beloofde de asiel-
zoekers dat hij hun wens nog deze
week per telefax aan het ministerie
kenbaar zou maken. Met die toezeg-
ging op zak togen de demonstran-
ten na een uur weer terug naar
Moorheide.
Volgens de Somaliër Abdulah Abs-
hir was er de laatste tijd sprake van
een duidelijke toename van het aan-
tal asielweigeringen voor vluchte-
lingen uit Somalië en Ethiopië, lan-
den die in oorlog zijn verwikkeld.

Abshir wees er op dat elke vluchte-
ling die werd teruggestuurd grote
kans loopt door zijn regering te wor-
den omgebracht.

Abdulah beklaagde zich namens de
groep Afrikanen ook over de manier
waarop ze door de Nederlandse
overheid werden behandeld. .'Tij-
dens de gesprekken dieambtenaren
met ons voeren proberen ze ons te
shockeren en ons het zelfvertrou-
wen te ontnemen. Tegen ons wor-
den allerlei beschuldigingen geuit
en misverstanden opgeroepen. Bo-
vendien moeten we dingen overleg-
gen waar we absoluut niet over kun-
nen beschikken. Hoe kan ik nu na
een vlucht uit mijn landhier een be-
wijs overleggen waaruit blijkt dat ik
nooit in de gevangenis heb geze-
ten", vroeg de Somaliër zich ver-
twijfeld af. Manschappen van de
rijkspolitie en op een afstand tien-
tallen verbaasde Spaubekenaren
keken daarbij toe.

Het landelijke patiëntenplatfor' Jheeft woensdag in kort ged^ 1geëist dat de acties van verplee' t
kundigen worden beëindigd jl
straffe van een dwangsom *M
500.000 gulden per overtreding. *1
situatie voor patiënten in de ziek 1'1!
huizen is onacceptabel gewordt
Een of twee weken acties van v?,
pleegkundigen kan, maar vijf s\'ken is onrechtmatig. De gren^
zijn bereikt, zei advocaat mr. _
Koeman van de belangenorgani''
tic.

Advocaat Schellart van CFO vW
de acties juist helemaal niet scha».
lijk. „Het gevolg van de acties K
juistzijn dat de patiënten in de tc''
komst beter worden verzorgd, d"1'
dat de werkdruk wordt aangepak ,
De VVIO voelt zich niet aangespl'!
ken omdat de actiegroep fete'
rechtspersoon is.

Anita Verwoerd had de moeilijkste
vraag te beantwoorden in Geleen.
Een deel van het personeel vroeg
zich af hoe het nu zat met die 5 pro-
cent alleen voor de verpleegkundi-
gen en verzorgenden, waaraan de
NMV prioriteit geeft. De VVIO
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Van onze verslaggever

- De Nationale Stichting Casinospelen heeft
?rig jaar meer bezoekers getrokken en meer winst behaald.
e winst steeg van 53,1 miljoen in 1987 tot 59,8 miljoen gulden.

fll9BB werd 64,7 miljoen aan kansspelbelasting en btw aan de
lScus afgedragen (1987: 56,8 miljoen).

Toneelfederatie
aan zijden draad

Deputé kiest voor multifunctioneel centrum

ROERMOND - Het Fanfa-
rekorps derLimburgse Ja-
gers toert vandaag en za-
terdag door Limburg. Het
korps dat voorheen in
Roermond en Venlo was
gestationeerd, is nu func-
tioneel gelegerd in Seedorf
(BRD). De muzikanten zijn
dienstplichtige militairen,
die voor een groot deel af-
komstig zijn uit de beste
Limburgse harmonieën en
fanfares.
De verbondenheid met
Limburg stamt uit het ver-
leden. Het korps kreeg op 6
april 1957 de gala-unifor-
men aangeboden door de
Limburgse bevolking. Ook
maakt het korps weer ge-
bruik van de historische
schellenbomen, geschon-
ken door de gemeente
Venlo, die door de Stich-
ting Organisatie van Reü-

nies weer helemaal in ere
zijn hersteld en aan het
korps toegevoegd.
Op 19 mei 1990 hopen de
Limburgse Jagers het
veertigjarig bestaan te vie-
ren met een grootse reünie.
Oud-gedienden en vrien-
den uit de Limburgse mu-
ziekwereld kunnen van-
daag en morgen in drie
plaatsen weer genieten van
de muzikale prestaties van
het korps. De leiding van
hetkorps, dat in gala-tenue
optreedt, is in handen van
kapelmeester A. Liew-On.
Het programma van het
fanfarekorps is als volgt:
vandaag, 5 mei 19.30 uur in
het Wielderhoes in Wijlre,
voorafgegaan door een
muzikale rondgang; 6 mei
15.00 uur tijdens het asper-
gefestival op de Markt in
Venlo; 6 mei 19.00 uur op
de Markt in Roermond.

teuristische kunstkoepels worden
ondergebracht. De Limburgse
Bond voor Muziekgezelschappen
en de LFA nemen evenwel een uit-
zonderingspositie in. Voor de LBM
is clustering minder ingrijpend, mu-
ziekverenigingen beschikken in alle
plaatsen over eigen zalen en halen
hun opleiding bij de muziekscho-
len.

Bij de LFA gebeurt dat alles in
'eigen huis. Honderdvijftig tot hon-
derdzestig verenigingen met vier-
duizend amateur-tonelisten zijn bij
de federatie aangesloten. Verdwij-
nen van de LFA betekent ook op-
heffen van de werkplaatsen in Sit-
tard en Venlo, destijds op advies
van het provinciebestuur voor lange
termijn gecharterd.

Voor dit jaar verwacht de stich-
ting een iets beter bedrijfsresul-
taat dan 1988. Verder pleit de
stichting opnieuw voor een uit-
breiding van het aantal officiële
casino's, alsmede een uitbreiding
van het aantal spelsoorten in de
casino's. Ook benadrukt de stich-
ting dat de overheid ernst moet
maken met het vervolgingsbeleid
van de vele illegale casino's. Minder bezoekers in het Valkenburgse casino, maar wel een hogere omzet.

Archieffoto: WIDDERSHOVEN

De stichting heeft vorig jaar 46,9
miljoen geïnvesteerd. Dit jaar
wordt 37 miljoen geïnvesteerd,
waarvan 20 miljoen in een nieuw
casino in Nijmegen. In augustus
zal in Nijmegen het achtste offi-
ciële Nederlandse casino worden
geopend. Het totale aantal mede-
werkers zal na de opening van
Nijmegen circa 1.800 bedragen.

Uitbreiding

l^ die hogere winst droeg
..* het casino in Valkenburgn met een omzetstijging van
gtr7 mi _ioen ten opzichte vanö '- Maar, zoals in januari al
or^eld, het aantal casinobe-Pj^kers in Valkenburg daalde
j' zij het in beperkte mate.°rig trok het Valkenburgse
j^elhuis 318.122 bezoekers
5. het voorafgaande jaar1-934. De daling wordt ge-pen aan de televisie-uitzen-ngen van enkele grote sport-
J^ementen zoals de Olympi-e Spelen en de Europese

voetbal-F*. maar ook aan de opening
een Golden Ten-speelhuis

Schaesberg.

ff totaal is het aantal bezoeken
w_ zeven officiële casino's in
rjsterdam, Breda, Groningen,
_ei.lerdam' Scheveningen, Val-L "burg en Zandvoort onder
i er door de uitbreiding met 14
L°Cent toegenomen tot 2.450.000Djs 2.143.000). De bestedingenL.|.de bezoekers namen van 274,8
êhv en toe tot 318'2 milJ°en. De
l Middelde besteding per bezoe-L.ï'steeg tot 130 gulden (was 128sUiden).

ningen en Rotterdam stegen met
respectievelijk zes en twee pro-
cent, terwijl Zandvoort met twee
procent daalde vanwege de bouw-
activiteiten in- en om het casino.

Vrijwilligers
Voor de directeur van de LFA,
Frans Geurts, betekent het verlies
van functie. Hij mag, naast twee to-'
neeladviseurs en een parttime ad-1
ministratieve kracht, weliswaar blij- "-'
ven, maar met inlevering van werk- .
uren en omschakelen naar andere
bezigheden. In een laatste poging "deLFA te behouden, stelde de LFA ]
voor, éénvan haar 4,5 formatieplaat- <sen in te leveren en door vrijwilli-«
gers te vervangen. De Raad voor de "Kunst heeft zestien werkkrachten Jgepland, met twee conciërges.

Groot tekort aan personeel
in Blijf-van-m'n-lijfhuizen

Heerlen distantieert zich van landelijk onderzoek

'Jagers' toeren
door Limburg

SITTARD - De LFA is met de clus-
ter Kunst en Cultuur en met gede-
puteerde Ger Kockelkorn aan het
einde van haar latijn gekomen. Al-
leen de politiek kan nog een halt
toeroepen aan de ondergang van de
federatie. Als de plannen doorgaan
zoals voorgesteld, zullen enkele dui-
zenden vrijwilligers het ondersteu-
nend toneelwerk neerleggen. Het
bestuur, onder voorzitterschap van
de Heidense burgemeester Jan van
't Hooft, stapt dan eveneens od.
„Wij wensen een onvervalst particu-
lier initiatief te blijven, zonder een
onder curatele stelling", zo liet het
LFA-bestuur op 23 april aan alle be-
sturen van de fracties in de Provin-
ciale Staten van Limburg weten.
„Provinciale Staten dragen hierbij
een grote politieke- en bestuuurlij-
ke verantwoordelijkheid", aldus de
LFA.
Zoals bekend, heeft deputé Ger
Kockelkorn alle eerder gedane uit-
spraken en toezeggingen tegenover
de LFA op losse schroeven gezet.
Geld zou het hoofdmotief zijn van
een volledige omwenteling in de be-
leidsvoering. Met nadrukkelijke
steun van de Provinciale Overheid
is de LFA erin geslaagd een steun-
functiebeleid voor het amateurto-
neel te ontwikkelen, dat inmiddels
diep geworteld is in de amateurto-
neelwereld en zijn vruchten heeft
afgeworpen.
Het LFA-bestuur blijft dan ook van
mening dat continuering van ont-
wikkeling en uitvoering van dit be-
leid ook bij clustering dient te ge-
beuren onder verantwoordelijkheid
van de LFA.
Gedeputeerde Kockelkorn koos
echter radicaal voor een multifunc-
tioneel centrum, aan de Hoogbrug-
straat in Wijk, waarin dertien ama-

De LFA verwijt Ger Kockelkorn de
zaken niet te'hebben willen bespre-
ken, geen petitie aan te nemen en
een dispuut voor Omroep Limburg
te hebben geweigerd. „Je hebt dus
nergens vat op", aldus Van 't Hooft.

amendement Vliegenthart/Van der
Heyden. In de tussentijdse rappor-
tage, die inmiddels aan de Tweede

Kamer is gezonden, wordt drie mil-
joen van de zeven uitgetrokken
voor de Blijf-huizen.

Breda
J toename van de winst komt

doordat het Casino Breda

' n vol jaar draaide en door deJP^ning van het Casino Gronin-
■J| in het laatste kwartaal. De re-pteten van de casino's Scheve-

actief. „Hoeveel vrouwen er ook
werken, het zijn er altijd te weinig
gezien de problemen die zich voor-
doen. Daarom doen wij een beroep
op de vrouwen die hier wonen. Die
helpen elkaar. Zij worden voor die
hulp ook niet betaald", reageert me-
dewerkster Helmi.

HEERLEN - De Blijf-van-m'n-lijf-
huizen in Nederland hebben een
structureel tekort aan personeel.
Bovendien is het verloop onder de
medewerkers te groot. Om dit te
voorkomen en de kwaliteit van het
werk te verbeteren moet er meer be-
taald personeel komen.
Dat is de belangrijkste conclusie uit
een knelpuntenonderzoek bij Blijf-
van-m'n-lijf-huizen getiteld 'Een
kwestie van Weg-blijven', dat door
drs B. Maathuis, ex-medewerkster
van het Blijf-huis in Venlo is ver-
richt.
Een onderzoek waar de medewerk-
sters van het Heerlense vluchthuis
zich van begin af aan van gedistan-
tieert hebben. Dat de uiteindelijke
conclusies heel herkenbaar zijn
neemt niet weg dat de medewerk-
sters principieel tegen het betalen
van vrijwilligerswerk in vluchthui-
zen zijn. „Niet de betaling van de
medewerksters staat voorop, maar
veel belangrijker is de vrouw die
hier binnenkomt een goede kans te
geven opnieuw te beginnen", vertelt
Annemie, al vele jaren als mede-
werkster verbonden aan het enige
Blijf-van-mijn-lijfhuis in Limburg.

Volgens het onderzoek dwingt het
personeelstekort de medewerkers
tot selectie van hun taken. De eerste
opvang en korte-termijnactiviteiten
krijgen daarbij voorrang. Voor veel
huizen is het onmogelijk op lange
termijn activiteiten te ontplooien.
Vooral de verdere ondersteuning
van de bewoonsters, de nazorg, en
het toezicht op het beleid komen
daardoor in het geding. Er is weinig
continuïteit in het werk doordat de
instroom en uitstroom van mede-
werkers zeer snel verloopt. Het gaat
bovendien vooral om onbetaalde
krachten. Verder is de werkdruk te
groot om het werk te evalueren.
Meer betaald personeel is een oplos-
sing omdat het verloop onder deze
groep aanzienlijk kleiner is. Blijf-
van-m'n-lijf-huizen draaien nu voor
50 procent op de krachten van vrij-
willige stagiaires. Volgens het rap-
port moeten deze functies binnen
de huizen ook nodig op een nieuwe
manier ingevuld worden.

De politiek steldeeind vorig jaar ze-
ven miljoen gulden extra ter be-
schikking voor behoud van capaci-
teit van de vrouwenopvang, door
bekostiging van personeel, via het # Fanfarekorps 'Limburgse Jagers.

Van onze redactie economie op het produkt geboekt, maar min-
der dan verwacht."

Meer winst
moederbedrijf

AMSTERDAM - Hoechst Holland
NV, met een vestiging in Weert en
eigenaar van Nunhems Zaden in
Haelen, verwacht voor dit jaar een
lagere winst dan in 1988. De sombe-
re verwachtingen zijn met name ge-
baseerd op de dalende afzet van fos-
forprodukten en ammoniak die in
Vlissingen worden geproduceerd.

Hoechst verwacht
lager resultaat

Dalende afzet fosforproducten en ammoniak

Vorig jaar kende Hoechst Holland
voor het eerst na twee moeilijke ja-
ren weer een winstgroei. Bij een
omzet van f 1,5 miljard werd een
netto winst geboekt van f 52 miljoen
gulden.

kritiekop Limburgsekamerleden

PNL-commissie
bemoeizuchtig'

Van onze Haagse redactie

HAAG - De PNL-commissie
10°lr>t in Haagse kringen hoe langer
v meer wrevel op te roepen.
le^de Kamerleden beschuldigen
gj-^NL-commissie de laatste tijd

r 0
s van regelrechte bemoeizucht.

L^ral de Vaste Kamercommissies
L Verkeer en Waterstaat, Econo-L^he Zaken en Ambtenarenzaken
L dat de PNL-commissie zich
Il ccleel op hun werkterrein begeeft.
L Voorbeelden noemen zij onder
L er de aanleg van de Oost-west-
KJ*' de toekomst van het Rijks
L^Puter Centrum in Heerlen enfo>Y^reigende banenverlies bij het
L. ■ „Zodra zich in Zuid-Limburg
k. Probleem voordoet, klimt deL^commissie in de pen. ZeLt

ri Jft de ene brief na de andere.
kJ 2al allemaal wel goed bedoeld
LJj' hiaar de PNL-commissie moet
P-h bevoegdheden kennen. Die
Lj'fhissie is een jaar of tien gele-
kjn het leven geroepen om meehinken over de besteding vanL^geld in Zuid-Limburg. Niet
kL 2ich overal mee te bemoeien en
jj^ere commissies voor de voeten
L*°Pen", is het steeds vaker klin-
w e verwÜt aan het adres van de
l{J—commissie.
Ij? Limburgse Tweede Kamerlid
tijij 1 Hummel (PvdA), dieook in de
i>0/--commissie zit, heeft begrip
SL I" de kritiek. „De PNL-commis-
[jj 's missschien wel wat te ijverig.iL e°k dat het goed is wat vaker
y ' Vakcommissie in te schakelen
bL in Zuid-Limburg een pro-
b^hi signaleren. De Oost-west-ik** 1 bijvoorbeeld is in eerste in-
!°th e net Pakkie-an van deKamer-
t^'hissie Verkeer en Waterstaat.
I-r a^s een vakcommissie niets on-
tneemt, is het de taak van de
W^commissie om er de schou-
kfj.s onder te zetten. We zullen de
_\_k ter harte nemen", aldus

Het onderzoek dient als onderbou-
wingvan de dringendevraag van de
opvanghuizen naar meer personeel.
Dat kan betaald worden uit de 7 mil-
joen gulden die de Tweede Kamer
beschikbaar heeft gesteld voor
Blijf-van m'n-lijf-huizen en vrou-
wencentra. De Heerlense vrouwen
willen het geld dat ze krijgen be-
schikbaar stellenvoor meer structu-
rele hulp en niet gebruiken om er
salarissen van te betalen. Maar dat
kan niet. „Een nieuwe accommoda-
tie zouden wij graag met dat geld
willen betalen of een soort woning-
coörporatie beginnen voor vrouwen
die weer moeten starten. Van het
geld van het ministerie wordt juist
de huur betaald de onkosten en de
dingen die de vrouwen nodig heb-
ben. Wat overblijft wordt terugge-
stort", vertelt Annemie. Het Heer-
lense vluchthuis kan plaats bieden
aan 8 vrouwen en 12 kinderen en
mag een buitenbeentje genoemd
worden. Alleen in Heerlen werken
onbetaalde krachten. Vrouwen die
uit bewogenheid mishandelde
vrouwen opvangen. Dat verhoogt
volgens Annemie de kwaliteit van
de hulp die gebodenwordt. In Heer-
len zijn op dit moment zes vrouwen

Ook de fabriek voor schuimfoliën
kon het resultaat van de andere
twee fabrieken in Weert niet goed-
maken, simpelweg omdat de
schuimfolieproductie een beschei-
den activiteit van Hoechst is, waar-
door het resultaat van geringe in-
vloed is op de vennootschapsresul-
taten. Schuimfolie wordt vooral ge-
bruikt als onderbehang voor isola-
tiedoeleindenen als schaaltjes in de
vlees- en levensmiddelenindustrie.
In het afgelopen jaar is veel tijd be-
steed aan het vervangen van CFK's
als drijfmiddel voor het 'opschui-
men' van het product. Sinds enkele
maanden zijn de technische proble-
men grotendeels opgelost.De vestiging in Weert zorgde voor

een kwart van de omzet, maar het
resultaat van de Limburgse fabriek
bleef verhoudingsgewijs achter.
Volgens de voorzitter van de raad
van bestuur, ir B. van Nederveen,
kwam dat omdat met name de
bouwplatenfabriek nog aanloop-
problemen kent.

Hoechst denkt er inmiddels al over
na om de Trespa Volkern bouwpla-
ten ook in andere werelddelen te
gaan produceren. In Japan wordt
jaarlijksal 50.000 m2verkocht en op
het ogenblik worden voorbereidin-
gen getroffen voor verkoop in de
Verenigde Staten.

FRANKFURT - Het Westduitse
chemieconcern Hoechst heeft
de uitstekende resultaten van
1988 voortgezet in het eerste
kwartaal van dit jaar. Nadat vo-
rig jaareen winst voor belastin-
gen werd behaald van ruim vier
miljard Duitse mark bij een om-
zet van 41 miljard Duitse mark,-'
haalde het concern in het eerste*
kwartaal alweer een winst voor*
belastingen van ruim 1 miljard^
Duitse mark.
De concernomzet steeg in hetj
eerste kwartaal met 1,19 miljarM
Duitse mark naar in totaal 11*
miljard, een toename van 18^
procent. In die cijfers zijn de ge- -gevens inbegrepen van SigsH
GmbH, een bedrijf dat per 1 j»J
nuari bij Hoechst is ingelijfd.-
Zonder Sigri zou de omzet mot
9,6 procent zijn gestegen.
In het eerste kwartaal had
Hoechst te maken met een stij-
gende vraag naar chemische'
producten. Bijzonder goed ging
het met de omzet in basischemi- .
caliën en standaard kunststof-*
fen.

platen pas aan enkele Europese lan-
den worden geleverd, is dehelft van
de productie al bestemd voor de ex-
port. Nu wordt in Weert jaarlijks2,2
miljoen m2geproduceerd.

Hoechst bouwt inmiddels naarstig
een tweede platenfabriek in Weert,
waarvan de pers al binnen enkele
maanden gaat draaien. Begin 1990
wordt de fabriek volledig in gebruik
genomen, waarmee de productieca-
paciteit dan is uitgebreid tot 4 mil-
joen m2. De tweede Trespa-bouw-
platenfabriek vergt een investering
van rond de f4O miljoen. Door de
uitbreiding rekent Weert op een
grote toeloop van nieuwe medewer-
kers. Eind van dit jaar telt de ves-
ting bijna 1200 medewerkers. Dat is
bijna de helft van het totale perso-
neel van Hoechst Holland, maar
toch wordt in Weert slechts een
kwart van de omzet geboekt en is de
bijdrage in de winst nog lager.

Van Nederveen verklaarde de gerin-

ge bijdrage van Weert met de stel-
ling dat Trespa Volkern een bewo-
gen jaarachter de rug heeft. In 1988
werd 22 procent meer Trespa gepro-
duceerd en verkocht dan in 1987,
maar door de problemen met nieu-
we produktietechnieken bleef het
resultaat nog ondermaats.

Foliën
Ook bij de productie van PVC-fo-
liën liep niet alles op rolletjes. De fa-
briek draaide weliswaar op maxi-
male capaciteit, maar door een ge-
brek aan grondstoffen stegen de
productiekosten. „Door de gunstige
conjuctuur werd de grondstof PVC
erg duur," aldus Van Nederveen.
„Die kosten kunnen we niet doorbe-
rekenen in de verkoopprijs van
PVC-folie, want we moeten concur-
reren met andere foliën." Gevolg is
dat de marges op de PVC-folie heel
matig zijn. Er wordt volgens Van
Nederveen nog een redelijke winst

Twee miljard
Dinsdag maakte Hoechst in Frank-
furt ook de jaarcijfers van het hele
concern bekend. In 1988 maakte de
Hoechst Groep een nettowinst van
ruim twee miljard Duitse mark, dat
is ruim 30 procent meer dan over
1987.

Groei
Hoechst heeft zich een beetje verke-
ken op het succes van de Trespa
Volkern platen die in Weert worden
gemaakt, zo liet Van Nederveen blij-
ken. De vraag groeide zo sterk dat
Hoechst het grootste deel van het
jaar moeite had om de klanten te
kunnen beleveren.Terwijl de bouw-

CAO-akkoord
boomkwekerijen

(ADVERTENTIE)
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OmzetValkenburg stijgt met vier miljoen gulden

Meer bezoekers en
winst bij casino's

Vrijdag 5 mei 1989 ♦ 19

vendienworden op 1 junienke-
le loonschalen aangepast.

scholingsfonds waaruit reis-
kosten en kosten voor werk-
verzuim kunnen worden ver-
goed.

DEN HHAG - Er is een CAO-
akkoord in de boomkwekerij-
sector. Het gaat om een CAO
tot 1 maart 1991, waarover de
Voedingsbond FNV, de Indu-
strie- en Voedingsbond CNV,
de Nederlandse Bond van
Boomkwekers, de Vereniging
van Werkgevers in het Tuin-
bouwbedrijf en de drie centrale
landbouworganisaties een
principe-akkoord gesloten.
De vijfduizend werknemers in
de boomkwekerijsector krij-
gen twee keer een loonsverho-
ging van anderhalf procent: op
1 juli dit jaaren 1 januari 1990.
De automatische prijscompen-
satie blijft gehandhaafd. Bo-

Door gerichte werkgelegen-
heidsplannen wordt het aantal
banen in de sector jaarlijksmet
125 vergroot, zo hebben de par-
tijen verder afgesproken. Om
de scholing van de werkne-
mers te stimulerenkomt er een

Ook is overeengekomen dat
werknemers van 58 jaar, die 40
jaar in de sector hebben ge-
werkt, vanaf 1 januarimetVUT
kunnen gaan.

Limburgs dagblad provincie
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§ iiIA'I'UIIIIIII
DIVERSE OVERCOMPLETE
ROERENDE GOEDEREN

De Inspecteur der Domeinen, Mierloseweg 2c,Postbus
233, Helmondzalop dinsdag 16 mei 1989v.m. 10.00uur
te zijnenkantore in het openbaarbij inschrijving
verkopen:

een partij bureaus, kasten, tafels, stoelen, tekentafels,
schrijf-telenrekenmachines, videorecorders, televisies,
draaitafel,autoradio's, platenspeler, posters, schemer-
lampen, gereedschap, twee-laden kasten, enveloppen-
sluitmachines etc. aanwezig in deopslagplaats der

Domeinen, Veldweg 1, Herkenbosch.
2 pontons (ijzerschroot) aanwezigbijdeRijkswaterstaat,
Bunkerhaven 1, Maasbracht.
ijzer-koperen aluminiumschrootbij het Centrum Vak-
opleidingvoor Volwassenen, Beersdalweg 95, Heerlen.
stalenbureau 's, tafels, stoelen, viewers, bijde Verkeers-
ongevallenregistratie,Kerkplein 63, Heerlen.
stalenbureaus, kasten, stoelen, PSU-kasten op de „ .... .

Legerplaats teBudel. Kavelen en voor-
uayciyiaaioißouum.

~_.,, waarden zijn gratis ■stalenbureau s, kasten, tafels, stoelen, archiefrekken, verkrijgbaar tijdens
tekentafels met tekenmachines, aanw. bij deRijks- dekijkdagen ter
gebouwendienst, St. Josephstraat 104, Tilburg. plaatse waar de goe-

/ eenpartij ijzerschroot aanw. bij het Centrum Vakoplei- deren zin opgesla-
ding voor Volwassenen, Kazernestraat 20, Venlo. gea

__"____"" , __ . ... Er worden geenBezichtiging: maandag 8 meien dinsdag 9 mei 1989 kaveliijsten pier post
telkens van 9.00-12.00 en 14.00-16.00uur. toegezonden.
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Rl PICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot in "
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GRATIS OPDE FOTO MET
JAN, JANSEN UWKINDEREN. _

Een week lang staan ze levensgroot bij de Ford De Ford Sierra ZJw EsCOrt/OriOTl
Dealer: Jan,Jansen dekinderen. Tijdensdieweekkun- FrariCOrcfoampS Op Z'rt voordeligst
nen ven uwkinderen samen opde foto met hetmeest Voor de extra sportieve rijder introduceertFord gefiTiaTlCierd
populaire strip-gezinvan Nederland. de SierraFrancorchamps. Hij is gebaseerdop de Sierra Ford heeft ook nog eens de meest voordelige fi-
Die originele foto, op ansichtkaartformaat, is vervol- Special en is bovendien uitgerust met een in carrosse- nanciering. Een voorbeeld? Stel, uw huidige auto is
gens voor u. Gratis.^^ f riekleur gespoten achterspoiler, S'AJxl 4lichtmetalen nogf 13.000,-waard en u wilt nogf 13.000,-financieren_ .*'._s" _?V ■■■ *3_S& RS velgen met diefstalbeveiliging en een yierspakig voor aankoop van een Escort/Orion Bravo. U betaalt

i ü-_?"- "'J""__ _^^|L,.ïr: I<g *\___è&Jt -Se jHw_lPf lederen RS sportstuur. dan 36 maandelijkse termijnen van slechts f 394,-. Uw
■'^; C»__l__P - "-'.T^lil.^'' ti ___Hw_ï»~b__S___l et Sierra Francorchamps-pakket kost nor- Ford Dealer rekent precies voor u uit wat uwmaande-

-_. '^SDWi/^' 'W^MSeW t_^^B_^»wSwS^_H__l maa' 2.800,-, maar is voorlopig voor slechtsf 1.400,- lijkse termijn zal zijn.
§ v^lÉ_P!£_?_____rtfSP^l y fMÉmSp leverbaar. ___________________________________________ r's tevens een verrassend financieringsaanbod

yÈ^^^ji^%J i^Hgr---^~__*'^^^'^_^H ____^^__I§'^___^^_^_^^l !___^__S_^lW. bij aankoop van een nieuwe Sierra. Uw dealervertelt u

Een heel goedereden om met uw kinderen naar umipi '^Kwi'|fi___iti AH ____i ___Éfe___3_______S___S&
de Ford Dealer te gaan. Maar lang niet de _ioto!^SS^' H K.OTTI langs tnet
enige... Want natuurlijk willen we u jf*s__ _____% B|BPBi^P^^^^^^ ij de kinderen
nader kennis laten maken met onze _£______ ______t HÉL Bij deFord Dealer valt dus een ,
'complete auto's voor het hele gezin. S W^^^A |KinP-_l _P wee^ lanBnee'wat te z'en en te e"

<5^H Wfr ." 4M \\_w .:■*$_\ e-t* leven. Maar er is meer, want er ligt
De Ford Escort _____S__J__^^^^^^^^^^^^^^^ ___2l_____f °°^ nog >s een uniek Jan' Jans"str'P"

Alles erop-en-eraan voor het hele gezin. Dat is Een origineel Speciaal geschreven en ge- K-^ M0*»,<~»
de Ford Escort Bravo. En uiterst voordelig: vanaf SCfauif/kanteldak? tekend door JanKruis. «iflfÉflif 24.480,-.En daarvoorhebt u o.m. een 5-versnellings- Vooral's zomers maar ook's winters een prettig Bovendien, mocht i
bak, getint glas, speciale wieldeksels, van binnenuit extra: een glazen schuif/kanteldak. Dat dak maken we tijdens de show besluiten \t^^^ï__________\:
verstelbare spiegels in carrosseriekleur, en natuurlijk daarom heel voordelig: bij aankoop van bijna iedere tot een nieuwe Ford, dan !;..../^^ï^VJtß «^*j_*.
een krachtige schone motor. Escort, Orion ofSierra verkrijgbaar van f 1570,-voor vinden uw kinderen in "_ É^^%h^ ___~~^

Al deze extra's èn nog een enorme kofferbak? maar f615,-. het handschoenenkastje I ' JJL
Dan kiest u natuurlijkvoor deFord Orion Bravo. Ook een compleet Jan, Jans- fff* m£__lffiMks'&3\
die vindt u op de show. Eert Infra-Rood Cllarm? vakantiepakket.

Een heel veilig extra. Op afstand bedienbaar. En natuurlijk gaan ze I*m MÊb.De Ford Sierra Special Alleen tijdens de Pinkstershow, bij aankoop van gratis op de foto. Met ,' 'V^JMet centrale deurvergrendeling en in hoogtever- een Escort, Orion of Sierra, niet voor f 900,- JjL__^^_. Jan,Jans en hun
stelbare bestuurdersstoel, getint glas, extra brede ban- maar voor slechts f 250,-. (S__B__!^^BJr) kinderen...
den en van binnenuit verstelbare spiegels. Er is al een

" ?„lfr^tlfIZ:" w"r"nredenom PINKSTERSHOW VAN 5 T/M 13MEI 1989

Alle genoemde prijzen zijn adviescatalogusprijzen mcl. BTW, excl. afleveringskosten. ,
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door ivo op den camp
VERBEEK - Herschi/V en L kan volgende week vrijdag het«ndbalseizoen alsnog bekronen met een titel. Gisteravond be-ikte de formatie van trainer Gabri Rietbroek in een, bij vla-Ln> veel te harde Limburgse derby ten koste van Kwantumwauw Wit (16-20) verdiend de finale van het NHV-bekertoer-

& t 01- In de eindstrijd, in Nieuwegein, is Aalsmeer de opponent
|& an de Geleense ploeg.

Blauw Wit-V en L 16-20(8-5) - M. Stey-
vers 1-0, Huntjens 2-0, Jacobs (str) 2-1,
Jacobs 2-2, M. Janssen 3-2, R. Steyvers
4-2, Habraken 5-2, Hamers (str) 5-3, M.
Janssen 6-3, Smits (str) 6-4, Hamers 6-5,.
Huntjens 7-5, Habraken 8-5, Hamers 8-6,
Hamers 8-7, Nijsten 8-8, Roumen 8-9, R.
Steyvers 9-9, Nijsten 9-10, Habraken 10-
-10, Nijsten 10-11, Smits 10-12, Coenen
11-12, Jacobs 11-13, Coenen 12-13, Ha-
mers (str) 12-14, Hamers (str) 12-15, M.
Steyvers 13-15, Smits 13-16, Huntjens
14-16, Hamers 14-17, Versteegden 14-18,
Wanders 14-19, R. Steyvers 15-19, Nij-
sten 15-20, G. Janssen 16-20.

Paul Coenen van Blauw Wit wordt in de mangel genomen door Wil Jacobs en Bart Wanders.
■ Foto: PETER ROOZEN

Liverpool
weer in actie

Dat bleek tijdens het onderzoek in
Toronto over het gebruik van verbo-
den middelen in de sport. Don
Hiatt, opgevoerd als een Ameri-
kaanse zakenman, zei dat hij dokter
George Mario (Jamie) Astaphan in
1983vroeg om hem steroïden te Ver-
kopen. Astaphan werd tijdens de
verhoren reeds eerder beschuldigd
van het feit dat hij Canadese Olym-
pische atleten, onder wie Johnson,
heeft voorzien van de verboden
middelen. Hiatt vertelde dat hij om
Winstrol-pillen verlegen zat. Winst-
rol is de merknaam van stanozolol,
het produkt dat in de urinevan Ben
Johnson werd gevonden na diens
gouden loop in Seoel over honderd
meter.

LIVERPOOL - De Engelse eerste
divisie club Liverpool is woensdag-
avond voor het eerst na de voetbal-
ramp in Sheffield op 15 april, weer
in actie gekomen in de league. De
derby bij en tegen Everton eindigde
onbeslist: 0-0.

W.n en écnt gelukkig is mocht de
,^S er m slagen de NHV-beker tei^overen, is vraa _ twee. Voor be-
_d-Van het seizoen liet alles en

_
et

een binnen het Geleense kamp

' inrf . dat maar één titel telde: het
in askampioenschap. Wil Jacobs
.er~an:Wiuem Hamers waren im-

Ük ,niet voor mets -zowel letter-
let als figuurlijk- teruggekeerd op
Vont nest na nun buitenlandse
jr. muren. JDe landstitel, met nog
.rjj wWedstrijden voor de boeg, gaat
'°-riy "zeker aan de neus van Yen L

test j

Priis. 7? NHV-beker. Een troost-
tieth toch een hoofdprijs? Gabri
lend r°ek

' die na de bekerfinale be-
te^ Zal maken of hij ook volgend

*afirfkde Geleense formatie traint,
frj n "} bedekte termen toe dat beker-
ief j hooguit een redelijk alterna-
_n s' "Er is dit seizoen veel gezegd
'an V Cnreven over de Prestaties
ketr en Lm de competitie. Wat dat

.e «;*'> vind ik het jammerdat we in.aa ale niet opEen O (de meer dan
>i 0 Schijnlijke nieuwe landskam-
Üan n

h'.red.) stuiten. Niet omdat we_- atl J? - voorbaat al verzekerd zijn
'°ch opacup 2"handbal, maar om

|nf
n°g één keer in een onderlinge

t "'ontatie met E en O te laten zienWe de betere ploeg zijn".

j°r Kwantum Blauw Wit is het'n°en na gisteravond ten einde.
* mislukt seizoen. Zelfs trainers Cantelberg gelooft niet meer,en eindklassering met recht op
QPees handbal. „Het resterend

van de andere teams ismen aard dat ik daar geenreke-J? meer mee houd". Het hoe en
6 °m van het falen van de ploeg

vorig seizoen nog de landstitel
g V. erde, is breed uitgemeten. De
e, *_kse beslommeringen van de=rs stonden optimaal trainen enleren in de weg.
~ Cc>nfrontatie 'in de niet uitver-

Handen verzekerd
voor 34 miljoen

LONDEN - De Britse middelgewicht bokser Nigel Berm heeft zijn
handen voor ruim 34 miljoen gulden laten verzekeren, zo verklaarde
zijn manager Ambrose Mendy. De verzekering kost Berm, kampioen
van de Gemenebest in zijn gewichtsklasse, ongeveer 120.000 gulden
per jaar.Voorwaardevoor de verzekering is wel dat hij tijdens de trai-
ning stopt met het slaan op de zogenoemde punch-zak. Eerder liet
Berm derest van zijn lichaam verzekeren voor circa 3,4 miljoen gul-
den. „Ik had nooit gedacht dat ze zoveel waard zouden zijn", aldus
Berm over de waardevan zijn handen. „Het verzekeren ervan was iets
noodzakelijks, maar toen het bedrag van 10 miljoen pond (34 miljoen
gulden) werd genoemd schrok ik toch wel een beetje."

kochte sporthal van Neerbeek, er I
waren niet meer dan 400 bezoekers, I
bood de ware handballiefhebber I
weinig reden tot enthousiasme. „We fmoesten wel agressief spelen", vond f
Guus Cantelberg. „V en L heeft fy- f
siek van nature veel meer in huis. \
Dat is alleen te bestrijden met agres- Ë
sief spel".Dat het duel daardoor re- ■
gelmatig ontaardde in een partij vrij (
worstelen, lag voor de hand. De tak-
tiek wierp voor rust echter wel zijn
vruchten af. V en L kwam niet in
zijn ritme; scoorde slechts twee
doelpunten uit spelsituaties en keek
bij rust tegen een 8-5 achterstand
aan.

Na de pauze tapte V en L uit een an-
dervaatje. „Ik heb de jongensop het
hart gedrukt gewoon te gaan hand-
ballen en zich niet te laten intimide-
ren door andere zaken", verklaarde
Gabri Rietbroek de revival van zijn
ploeg. De Geleense spelers hadden
de raadgevingen goed in hun oren
geknoopt. Eindelijk kwam het sur-
plus aan technisch kunnen boven-
dreven en liep Blauw Wit achter de
feiten aan. Na tien minuten kwam V
en L voor het eerst in de wedstrijd
op voorsprong. De ban was gebro-
ken. V en L was niet meer te stuiten
en liep uit naar een 16-20 eindscore.

Bij de ramp kwamen 39 mensen om
het leven, onder wie 18 voetballers.
Het vliegtuig, dat hen terugge-
bracht na een vriendschappelijk
duel in Lissabon, vloog op de top
van de berg Superga tegen een basi-
liek, negen kilometer verwijderd
van Turijn. Onder de slachtoffers
bevonden zich tien internationals.

TURIJN - In Turijn zijn de voetbal-
lers van Torino herdacht, die 40 jaar
geleden bij een vliegramp in de
buurt van deze plaats om het leven
kwamen. Om vijfminuten over vijf,
het tijdstip waarop het ongeluk
plaatsvond, verzamelden zich dui-
zenden mensen bij de basiïwk van
Turijn.
Het elftal van Torino dat bij de
vliegramp betrokken was, wordt
het sterkste uit de geschiedenis van
het Italiaanse voetbal genoemd.
Tussen 1943 en 1949 werd de ploeg
vijf keer kampioen. Dit werd nim-
mer door een andere club uit Italië
geëvenaard.

Borstvergroting

Nijssen in Daviscup

Liverpool is overigens bij de Engel-
se voetbalbond in protest gegaan te-
genhet programma dat voor de club
is vastgesteld. De landskampioen
moet van de FA de laatste vijf wed-
strijden in de league binnen zestien
dagen spelen. Liverpool heeft bo-
vendien nog verplichtingen in de
strijd om de FA Cup. Liverpool is
achter geraakt op het schema, als
gevolg van de voetbalramp in Shef-
field. Desondanks wil de FA dat de
competitie op 25 mei wordt afgeslo-
ten. Spelers zouden dan hun inter-
nationaleverplichtingen na kunnen
komen.

Kernpers speelt in de halve fina-
le, na zijn winstpartij tegen Janie
Morgan (Aus) tegen Des Tyson
(Aus).

MÜNCHEN - In de achtste fina-
les van het internationale tennis-
toernooi van München heeft Ste-
fan Edberg de Westduitser Carl-
Uwe Steeb verslagen, 6-4, 6-3. De
Argentijn Alberto Mancini, die
vorige week in de finale van
Monte Carlo Boris Becker ver-
sloeg, won met 6-4 en 6-3 van Ka-
rel Novaeek uit Tsjechoslowa-
kije.

NEW VORK - Het gaat niet goed
met Mats Wilander. s Werelds

Nigel Mansell realiseerde de derde
trainingstijd. De Engelsman is de
enige Ferrari-rijder in Monaco. Ger-
hard Berger is onvoldoende her-
steld van zijn San Marino-ongeval
en is dit weekeinde met brandwon-
den aan zijn beide handen slechts
toeschouwer.

MONACO - Ayrton Senna heeft gis-
termiddag tijdens de eerste training
voor de Grand Prix van Monaco in
zijn McLaren-Honda de snelste tijd
gerealiseerd. De Braziliaanse we-
reldkampioen was in de zonnige
straten van het prinsdom aan de
Middellandse Zee ongeveer een hal-
ve seconde sneller dan zijn stalge-
noot Alain Prost.

Senna snelste
in training

Enkele weken nadat hij in Rome in.
een nieuw wereldrecord van 9,85 sfr«-
conden in Rome wereldkampioen*
op de 100 meter was geworden, b«-*
zocht de Canadese sprinter Ben
Johnson een arts met een klacht-
over vergroting van een borst. Dif
heeft dokter Jack Sussman, di%Johnson van 1979 tot vorig jaar ali
patiënt in zijn huisarts-praktijk had,
woensdag op de 45e dag van hv:
derzoek in Toronto verklaard.

Sussman vertelde de commissie dat
hij Johnson had onderzocht en dat
hij een gynecomastia, een medisch"-.
term voor een over-natuurlijke
wikkeling van borstweefsel, aan de
linker borst had vastgesteld. ~ Ik
vroeg hem nadrukkelijk of hij stfc*
roiden gebruikte," zei Sussman
woensdag. „ Ik was een beetje in
verlegenheid gebracht door hem dit
te vragen maar ik legde hem uit dat
de borstvergroting een heel gewoon*
bij-effect was van het gebruik vaij
anabole steroiden. Ik heb hem dat
nadrukkelijk gezegd maar hij bleef
ontkennen steroiden te hebben ge-
bruikt."

BRUSSEL- De Europese Gemeen-
schap heeft een miljoen gulden ge-
stort in het solidariteitsfonds voor
de nabestaanden van de slachtof-
fers van de ramp in het Hillsbo-
rough-stadion in Sheffield. Het
fonds werd daags na de ramp opge-
richt door de Britse premier That-
cher. In het stadionkwamen 95 sup-
porters van Liverpool om.

EG-storting

Nijssen laten vallen. Nijssen:
„Drie jaar geleden hebben wij al
eens een keer met elkaar ge-
speeld en natuurlijk gebeurt dat
ook in de training. Het moet dus
mogelijk zijn dat het in deze
wedstrijd goed gaat".

BOURNEMOUTH - Esmir Hoo-
gendoorn en Torn Kernpers heb-
ben de halve finales bereikt van
het tennistoernooi in Bourne-
mouth. Hoogendoorn, die in de
halve eindstrijd uitkomt tegen
de Hongaarse Andrea Noszaly,
schakelde Carolien Vis uit. Na-
thalie van Dierendonck verloor
in de kwart-eindstrijd van deAr-
gentijnse Frederica Haumuller.

het dubbelspel heeft Fran-
ook het oog op Schapers en

Van onze tennismedewerker
- Torn Nijssen is door

°ndscoach Stanley Franker
om als een van de.wee spelers voor het enkelspel

de Daviscup-wedstrijd tegen
op te treden. Voor Nijs-

~^n lag dit in de lijn van de ver-
achtingen. „Ik ben in het ge-
**eel niet verrast door mijn uit-
verkiezing". Door zijn goedePrestaties onder andere in Ame-rika werd Nijssen door Franker*°eh terug gehaald. De Sittarde-
*!aar mag vandaag voor de twee-
-2 Partij aantreden tegen Pedro

die 609-e op de wereld-
£,ar»glijst staat. Als eerste speelt

tegen de nummer 282van de wereld Joao Cunha e Sil-Va.

beste tennisser van vorig jaar
hield slechts 57 minuten stand
bij het toernooi van de kampioe-
nen op Forest Hills. De Italiaan
Francesco Cancellotti versloeg
hem met 6-1,6-3.
HAMBURG - Nicole Jagerman
is er gisteren niet in geslaagd de
kwartfinales van het met ruim
vier ton gedoteerde tennistoer-
nooi in Hamburg te bereiken.
Verwonderlijk was dat niet, want
de Nederlandse stond tegenover
de favoriete Westduitse Steffi
Graf. Jagerman presteerde in de
eerste set boven verwachting
goed. Ze hield de nummer één
van de wereldranglijst met op-
portunistisch spel knap bezig,
doorbrak de service van Graf
zelfs een keer en boog uiteinde-
lijk pas bij 7-5. De tweede set was
een formaliteit: 6-1.

Voetbalpas-experiment
start komend seizoen

De treffer deed Napoli schrikken en
dreigde het feest van de 80.000 in
blauw uitgedoste Napolitanen te
verstoren. De thuisclub ging op de
theatertoer. Twee theaters hadden
in Napels hun deuren gesloten voor
deze wedstrijd, maar op de grasmat
van San Paolo liepen perfecte ko-
medianten rond. Careca ging uit
vrije wil gestrekt en bezorgde Buch-
wald geel. De Westduitse internatio-
nal mag over veertien dagen toekij-
ken.
Napoli ging pas na derust echt voet-
ballen. Met een extra middenvelder

Pas na de pauze hervond de 'AC Ma-,
radona' zich. De thuisclub bracht
meer agressie en vaart in het spel en
Stuttgart wankelde. Toch had Na-
poli in de 68e minuut een omstreden
strafschop nodig om gelijk te ko-
men. Maradona verzilverde het ge-
schenk van deregelmatig marchan-
derende Griekse scheidsrechter
Germanakos (1-1). Met dat resultaat
was Vfß Stuttgart ook nog bijzon-
der in zijn nopjes.
Tenslotte betekende 1-1, dat de
thuisclub op eigen veld op zeker
kon spelen en Napoli moest scoren.
Het emotionele duel duurde voor de
spelers van Haan twee minuten te
lang. De moegestreden Stuttgarters
wisten in de 88e minuut geen raad
met het gegoochel van Maradona.
HetArgentijnse 'dikkertje dap' tikte
de bal op onnavolgbare wijze vóór

Stuttgart beperkte met konsekwent
negen man op de eigen helft de aan-
vallende ruimte voor de thuisclub.
Het sein voor de counter kwam van
Allgöwer of Sigurvinsson. De eerste
had in de zeventiende minuut suc-
ces. Een rush van de 32-jarige Allgö-
wer werd door Fusi hardhandig af-
gestopt, Germanakos zag er geen
geel in. Sigurvinsson schoofde vrije
trap door naar Gaudino, die van 22
meter uithaalde. Het harde schot
vloog recht op doelman Giuliani af.
De Napolitaan greep gruwelijk mis
op het schot van de emigrantenzoon
(0-1).

en Careca was een fractie eerder ter
plekke dan zijn vaste bewaker
Buchwald (2-1).

Tot twee minuten voor het einde
had Vfß Stuttgart fraaiere uitzich-
ten. Uitgerekend Gaudino, een Na-
politaan van geboorte, had de West-
duitsers in de 18e minuut met me-
dewerking van de blunderende
doelman Giuliani op voorsprong ge-
bracht (0-1). De achterstand had een
verlammende uitwerking op de Na-
politaanse spelers en 83.000 toe-
schouwers.

ZEIST - Het veiligheidsexperiment
met de KNVB-clubkaart, bij uit-
wedstrijden van Ajax, FC Den
Haag, Feyenoord, FC Utrecht en
PSV zal het komende seizoen star-
ten. Dat is het resultaat van overleg
tussen de KNVB, de rijksoverheid,
de politie en de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten.V en L bekerfinalist

na spijkerhard duel

Geleense ploeg loopt na rust weg van Blauw Wit: 16-20
Vrijdag 5 mei 1989 "21

TORONTO - Jamie Astaphan heeft
niet alleen Ben Johnsonsterke spie-
ren bezorgd. De vroegere dokter
van de gedrogeerde sprinter heeft
ook grote hoeveelheden steroïden
gekocht voor een boer op St. Kitts.
De boer liet daarmee de spiermassa
van het voor consumptie bestemde
vee groeien, zodat hij een hogere
prijsvoor zijn vlees kon bedingen.

ZEIST - De finale van het toernooi
om de KNVB-beker, die op 25 mei
wordt betwist door PSV en FC Gro-
ningen, is door de voetbalbond ver-
plaatst van Utrecht naar Nijmegen.
De directie van het Utrechtse sta-
dion Galgewaard kon niet garande-
ren dat de grasmat op die datum in
optimale conditie verkeert. De
sponsor van de club houdt enkele
dagen eerder op een hoofdveld een
autoshow. Voor de KNVB was dat
reden uit te wijken naar de Nij-
meegse accommodatie De Goffert.

Bekerfinale
in Nijmegen

ZEIST - AZ zal het de eerstvolgen-
de wedstrijd moeten doen zonder
drie basisspelers. Verdediger Gou-
looze en aanvaller Grim werden
door de tuchtcommissie van de
KNVB voor één duel geschorst we-
gens het krijgen van hun derde gele
kaart. Middenvelder Edo Ophof was
al aan zijn vijfde toe en kijkt zondag
tegen FC Den Haag ook toevanaf de
tribune. De KNVB heeft de volgen-
de spelers voor één wedstrijd ge-
schorst: Goulooze, Grim en Ophof
(allen AZ), Swager (Heerenveen) en
De Jong (Veendam).

Astaphan
'werkte' ook

voor runderen

Dopingonderzoek in Canada

NEERBEEK - De halve finale-
wedstrijd om de NHV-beker tus-
sen Blauw Wit en V en L stond
gisteravond verrassend onder
leidingvan het koppel Slump/Ti-
to. Het onervaren duo kwam in
de plaats van het gerenommeer-
de koppel Haak/Koppe. Het
NHV had tot de wissel besloten,
omdat scheidsrechter Haak
woensdag (!) verhinderd was we-
gens werkzaamheden. Het Ver-
bond ging er namelijkvan uit dat
het duel op woensdagavond ge-
speeld zou worden. In allerijl
werd toen hetkoppel Slump/Tito
opgeroepen, dat in Neerbeek een
ware vuurdoop onderging. Toen
bleek dat Blauw Wit en V en L
hunwedstrijd op donderdag zou-
den spelen, wilde het NHV niet
alsnog Haak/Koppe aanwijzen.
Bij het NHV waren er daarna
overigens nog altijd mensen die
meenden dat Blauw Wit-V en L
woensdag op het programma
stond. In sporthal De Haamen
werd die avond namens het NHV
namelijk telefonisch geïnfor-
meerd naar de uitslag van het
duel.

VeertigJaar na vliegramp
Fans herdenken
Torino-spelers

Communicatie
bij NHV laat

te wensen over

Het duel sleepte zich naar het einde.
Napoli viel met de moed van de
wanhoop aan, miste de kracht voor
een hevig slotoffensief en Stuttgart
verzamelde zich rond het eigen
strafschopgebied. Haan ruilde aan-
valler Walter in voor middenvelder
Zietsche en gokte op de 1-1. Twee
minutenvoor het einde vonden Ma-
radona en Careca in een scrimmage
toch de juisteweg (2-1). De Italiaan-
se droom van drie Europese bekers
in één seizoen (Napoli, Sampdoria
en AC Milan) staat nog recht over-
eind.

Crippa voor de nutteloze mandek-
ker Corradini. De thuisclub zorgde
voor druk en Stuttgart werd in de
hoek gedreven. Juist toen het offen-
siefwat verslapte, viel de gelijkma-
ker. Een afgeslagen bal kwam voor
de hand van Maradona, die het leer
tegen de hand vam Buchwald depo-
neerde. Germanakos was ontvanke-
lijk voor de protesten van de Napo-
litanen en legde de bal op de stip.
Maradona stuurde Immel de ver-
keerde kant op (1-1).

" Maradona
drukte weer zijn
stempel op een
wedstrijd van
Napoli. Ook
bewaker Günther
Schafer kon dat
niet verhinderen.

Napoli met de schrik vrij

Maradona 'handig'
LimburgsDagbladSport NAPELS - Napoli begint over veertien dagen in Stuttgart in

zijn geliefkoosde counterstijl aan de return van de UEFA-be-
kerfïnale. De zwaarbevochten 2-1 in de heksenketel van San,
Paolo dwingt Vfb Stuttgart in het eigen Neckar-stadion tot aan-
vallen. De ploeg van Arie Haan móet een doelpunt maken om
de prestigieuze beker te veroveren.
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JÊtQ CORSTENS-/&T VERSCHUREN
/""** Helmond koopt
Zat. 6 mei mankanaries 12 don-
<er» 9 popjes 7 rode & roodzalm
na» 14 popjes 12 broed "89 lich-
:e kleuren man 8 popjes alle
Kleujen 4 jonge rode & roodzalm
man & popjes 10 pst d duiven
10 fneeuwen 4 zebras 7 park. 8
valkfen 15 witte etc. 20 collis 10
pp 'brengen: SITTARD 9.30-10

'utstr. 10 HEERLEN10.45-11.15 u Emmastr. 7a
TEF.BLIJT 12-12.30 u Rijksweg
46.BEEK 1.15-2 u Maastnch-terlrj 183685

ojii
KERKRADE"

- Zondag 7 mei, 15.00
uur, Abdijkerk Rolduc:
Willem Tanke (Utrecht)

- Zondag 14 mei, 15.00. uur, Lambertuskerk:
Jean Wolfs (Maastricht)

- Zondag 21 mei, 15.00
uur, Lambertuskerk:
Martin Neary (Londen)

- Zondag 28 mei, 15.00
uur, Lambertuskerk:
Luc Pognet (Tongeren)

- Zondag 4 juni, 15.00
uur, Abdijkerk Rolduc:
Andreas Rothkopf
(Saarbrücken)

- Zondag 11 juni, 15.00
uur, Abdijkerk Rolduc:
Tjeu Zeyen (Kerkrade)

De entreeprijs bedraagt
voor ieder concert ’ 7,50.
Een abonnement voor
zes concerten kost ’ 36,-
-en is verkrijgbaar aan de
kassa van het Wijn-
g'rachttheater Kerkrade of
te bestellen bij aanvang
van het eerste concert.

i' rTteytA' — Oud weerals nieuw

il. I binnen één dag!
E **°^ l Maak eenkeuze uit
I^-ttttïï meer dan 100mo-

IhnWüH.N' gelijkheden Hout-
je motieven of wit en

P','._.l^ I 9 .smethoutstruc-I/hWH 'uur (Mir_M«_i*
VM voorcUurtf.!

Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bi] deuren Het oude
tront (kastdeurtjes, werkbladen
enz jwordt verwijderd Volgensuw
keuze maken wij de nieuwe delen
opmaat. Het voordelige alternatief
vooreen nieuwe keuken

_A

, «»*£_A
:i|§BIJLJ
Wij geven uw woning binnen één
dageen nieuw aanzien

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 m_u

Bunde 043-647833 Q ■
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De nieuwste Corsa is nu al een col- en geregelde3-wegkatalysator. Boven- Vergeet u overigens bij een f 20.941,- inclusief BTW En wat be- __«

lectors item. dien geeft de Opel-dealer eenvoordeel bezoek aan de Opel-dealervooral niet treft de financiering... ook die is in de
Ontzettend luxueus uitgerust op al dieextra'svan liefst f 1.000r. uw huidige auto mee te nemen, want showroom zó geregeld. |

met getint glas, dichte stoffen hoofd- En behalve de prijs is ook de hij is nu extra scheutig met zn in- . j*aa)'
steunen, 3-spaaks stuurwiel, kwarts- oplage zeer bijzonder. Er zijn er name- ruilprijzen. t^As*^^ '"*klokje enz., enz. en een beresterke lijk slechts duizendvan. Daarom noe- Nog even dit... de Corsa Exclu- i ~y/fll vAt ** S
1.3 motor met benzine-inspuiting (!) men we 'm ook Corsa Exclusive. sive heeft een speciale prijs van \-** \

üi 7 opele- g
DAAR STAAT DE WERELD &i

ADVIESPRIJS INCLUSIEFBTW, EXCLUSIEF GEADVISEERDE AFLEVERINGSKOSTEN. AF GENERAL MOTORS NEDERLAND BV.ROTTERDAM VAiN U__l\ J__tAL MU 1U_VO A__ fl 1HiK. y.
PRIJS- EN SPECIFIKATIEWiJZIGINGEN VOORBEHOUDEN ZES JAAR GARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNEN UIT OOK IN FLEETSALES _ LEASING IS OPEL AL JARENLANG NO. 1. v '
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P£ iÉ§t #% Is het aan Skala ligt, kunt u moeder dubbel en 1(4-© mSC^T^!*||^^| 2. \:^k^T |^^% mWJ Wf' ÉIP^TS _FHI dwars verwennen op 14 mei, Want ome moeder- W*® ______ÊÊÊ <Q \C|
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JÊÊÊÊÊÊÊëÊÊÊÈ ÉP kruimeldief bij. H :* 63 cm Flat «square beeldbuis, 30 voor- llf3^ |T !^^^^^B*S>//^

'■éo^ " Skala verhuurt alleen de beste merken. "Voor j^^^^^!^l^^W^>... keurzenders, teletekst, afstandsbediening. *!_._’__ mmM'f '^*s-^w^ P*
jÉ| o^' een vaste huurprijs (met recht van koop). "Met onbe- '' r^* ■§ *^2

lndien u beide apparaten perkte servfce en garantie. " Bij u thuis gebracht en kp f^tmmm-WmmmÊmm^-^ 7=o f-** ï]
J_% pP^ huurt, krijgt ugratis**een geïnstalleerd.»Met gratis omruilgarantie voor TV en j, J||lf'" " "'^TÜIWI s«

«&&"'" kruimeldief t.w.v. fB5- vWeo voor nog nieuwer dan nieuw. " Geen investering .wwnywv'vvmi. j "'"fsgF tv
i,,jn ineens. " En met een mooi welkomstkadovoor nieuwe _--__; SE. __."._, "Z. .'****' w .""^**" .-»> Dubbeldeurs kastmodel, bruto Inhoud koel- WteWj I £4JLQ4*g£, "*^s

f
i:: Lim *^ ü _______■ _i__.ni_a._n_i _»i-.__«r,_,■_»"_■—- * "__' «edeelte22sliter- j..!M_Ji___r_CTi mtnO) i. ro9s*.r'

"^-arr-" " *S*^^^---______^^__JH ■ I vn !^ 3uc _; Tl^T f "*"^ 63 cm Llnytron-plus-beeldbuis, stereo^.. I*** J?.i?*^ HQ,sl,mllne,VHS-recorder,4B voorkeurzenders, teletekst, afstandsbediening. ____L^!r_ ,:1 Ji»«4JI-I JiHiV-WH?i P!'-______________________M
//_____*. \ _\ afstandsbediening, 4 programma s tot 31 dagen

_
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Graetheide boeiend
van begin tot einde

Jos Nijsten geeft Jeannel Haazen degelijk parlij

In hoeverre Domex het straks in-
derdaad voor gezien houdt blijft
nog even de vraag. Godefroot doet
in ieder geval daar niet dramatisch
over. Voorlopig wil hij eerst dat de
ploeg in prestatief opzicht van zich
doet spreken. Winst in de Grote
Prijs Wallonnië, waarin zijn ploeg
met negen man startte, was dan ook
mooi meegenomen.

bekeken houden. Neem van mij
aan, dat ik prettiger tijden heb ge-
kend."

t_n?iJn Ploeg zijnwij nog niet ver-
bot et zegepralen", aldus Godef-
lesd ' lk goed tel is het pas de
Lri. 6 overwinning dit seizoen.
Farr „an der Poel Pakte een rit in

ifenri
ce en R°nde van Middel-Ban e Zee' de Jeugdige Johnny

_
on__

6 schreef twee etappes in de
aar van Murcia op zijn naam enmaast was, geloof ik, Chris
0 arrnjn eerste in een kermis-
eil»' Kortom, wij bleven beneden

bomgleider Walter Godefroot vanV "ex/Weinmann liep met zünL ,f niette koop, maar het succes
l" Wegmüller deed hem deugd.
*ar"8nns werd laatstgenoemde in

i Jjs-Roubaix van vorig jaar twee-dezelfde klassering die hij enke-____en Seleden ook behaalde in de
fend Van Noord-West Zwitser-

Alsof de vele hellingenrond Charle-
roi, Floreffe en Namen nog niet las-
tig genoeg waren moest Laurent
Fignon ook nog drie keer van zijn
fiets vanwege lekke tubes.

Ondanks de concurrentie van Duin-
kerken en Vuelta, alsmede een nieu-
we rittenkoers die vandaag in Ame-
rika begint, kreeg de GP Wallonië
ongeveer ruim honderdvijftig man
in Sombreffe aan de start. Zij maak-
ten zich vooralsnog niet al te druk,
maar de TV-camera's waren (na 130
km) amper zichtbaar of er was op-
eens sprake van activiteit.

Concurrentie
NIJMEGEN/LANDEN - Zowel in
Landen (België) als in Nijmegen
zijn de rallyrij ders komend week-
einde aktief. Traditioneel wordt in
het Hemelsvaartsweekeinde de In-
ternationale Haspengouwrally ge-
houden. Deze rally voor het Euro-

pees kampioenschap wordt verre-
den onder de rook van St.-Truiden.
Als kanshebbers voor de zege gel-
den onder andere Valere Vander-
maesen in een BMW M3, Mare Sou-
let in een identieke auto, Renaud
Verreydt in deToyota Celica GT4 en
Jean-Pierre Vandewauwer in een
Ford Sierra Cosworth. Van-
avond is de start om 18.00, de finish
is zaterdag om 23.30 uur.
Op het industrieterreinWestkanaal-
dijk in Nijmegen wordt zondag de
zesde MAWA-Rallysprint gehou-
den. Om 11.15 uur start de eerste
deelnemer. Het deelnemersveld
wordt aangevoerd door zowel Wil-
lemvan de Berg als Gerrit Kobus in
een Porsche 911.
De deelnemers uit onze provincie
zijn Dautzenberg/Ramakers (start-
nummer 29) in een Ford Escort,
Pöttgens/Lemmens (n0.39) Toyota
Corolla, Poulissen/Poulissen (42)
Renault 5 GT, Jenniskens/Bens (65)
Peugeot 205 Rally, Arndts/Busch-
man (75) Opel Kadett Rallye 2.0E,
Blakenburg/Richters (98) Ford Es-
cort en Übaghs/Quaden (108) Peu-
geot 205 GTI.

Boelhouwers smaakmaker
Ex-profslaat toe in Bedevaarlsronde Obbicht

Boelhouwers betekende na zijn suc-
ces in Broeksittard de tweede zege-
praal op Limburgse wegen.

Bloemen voor
Toon Holtus

sen worden verreden, is van Lim-
burgse zijde het volgende zestal ge-
selecteerd: Rob Meys, Pascal La-
haye, Natalie Peters, Sjaak Peeters,
Raymond Wijnands, allen van TWC
Heer en Christian van Deurse van
WC De Ster.

OBBICHT- Met het noemen van de
naam Leon Boelhouwers, winnaar
van de B.edevaartsronde voor ama-
teurs in Obbicht, is tevens de
smaakmaker vermeld. In de beslis-
sende fase van de strijd had hij geen
moeite met medevluchter Eric Hil-
kens.

Van onze medewerker
BAIR VERHEESEN

iDan erwachtingen waren hoog ge-.oorv?en' maar als uitgerekend de
Set u ll in de grote confrontaties
Ut Karwei niet kan afmaken daaltL ."loreel van de hele ploeg", zei
len ul, -Tegelijkertijd doken deL 3„hten op als zou de sponsor het[ anoop van dit seizoen reeds voor

Moreel

fw°enH°r Domex > behorend tot de
Held Ac PaPiergigant Holmen,
pint odefroot tijdens de voorbije
J,e er ln staat om een geheel nieu-
Ironril 6g Van twintig man uit de
wit te stamPen. Weinmann, een
ler jS?rse constructeur van fietson-
Lr? nn' alsmede rijwielfabriek
fela erckx ondersteunden als
Let

ngriJkste co-sponsors het pro-L n drie van der Poel werd kop-
U. ' z iJn broer Jacq van der Poel,
Eor_ , n Ducrot en Ad Wijnands
|r^pleteerden de Nederlandse in-
lit oB'_ andere renners kwamen

Bel glë (ii) en Zwitserland (5).

Wampers blijft

Met nog een kleine veertig kilome-
ter voor dewielennamen onze land-
genoot Van Aert, de Schot Millar en
de latere winnaar Wegmüller het
heft in handen. Een sprint tussen dit
drietal zou het overigens niet wor-
den. Kort na de eerste doortocht op
de Citadel van Namen, met nog 10
km te rijden, liet Wegmüller zijn
medevluchters in de steek. Millar
moest vijftig seconden prijsgeven;
de Brabander Van Aert (een ploeg-
makker van Criquielion) werd der-
de met iets meer dan een minuut
achterstand. Daarna volgden de
cracks: vierde Criquielion, vijfde
Fignon. Van Frans Maassen was na
deeerste passage op deCitadel geen
spoor meer te bekennen. BENNEKOM - Toon Holtus was

donderdag bij het concours hippi-
que van Bennekom de succesvolste
ruiter. Met het paard Ragram won
hij zowel een klassiek springcon-
cours als het jachtspringen. John
Maarse werd in beide nationale ru-
brieken tweede.
De belangrijkste internationale ru-
briek van het concours hippique in
Eindhoven heeft een overwinning
opgeleverd voor de Belg Dirk De-
meersman. Hij was in de barrage
bijna een seconde sneller dan de
Nederlandse oud-bondscoach Jo-
han Heins.
Uitslag springconcours tabel A: 1. fruchi
(Zwits) D. Card 0-53,60; 2. Sloothaak. Balti-more 0-54,30; 3. Van der Ham, Alme Z
0-54,90; 4. Hendrix, Decision 0-55,20.
Nationaal Juchtspringconcours. tabel C: 1.Dufour met Why Not 77,26; 2. Raymakers,
Attent 80,71; 3. Ehrens, Olympic Briljant
83.15. 4. Ehrens,Winnetou S 84,32.
Springconcours, tabel A. na barrage: 1. Eh-rens met Olympic Briljant 0-33.23; 2. Smits,Zampa 0-34,74; 3. Bulthuis,Lorego 0-34,76.
Dressuur Proef ZI, groep 1:1. Nijssen metPalatijn 81,67 procent; 2. Van der Sanden
Unique 57,50; 3. Wigmans. Weel Off 56,83.
Proef ZI, groep 2: 1. Gorissen met Opales-
que 60,50; 2. Knoors, Chronos 60,00; 3.
Fouarge, Boudewijn 59,33.

Herenploeg op dreef in Bollrop

Volleybalsters
sterker dan DDR
UTRECHT - De na-
tionale damesvolley-
balploeg heeft de
tweede van drie
wedstrijden tegen de
DDR gewonnen. In
Utrecht werd het
woensdagavond 3-1

voor Oranje. Set-
standen 6-15, 15-10,
17-16, 15-11. Het eer-
ste duel had Neder-
land dinsdag met 2-3
verloren. Vandaag
staat de laatste ont-
moeting op het pro-

gramma in Leusden
De nationale man-
nenploeg plaatste
zich in Bottrop voor
dekruisfinales om
de Deutschland Cup
Eerst werd met 3-1
van Finland gewon-
nen (15-13, 15-12,
5-15, 15-13), vervol-
gens met 3-0 van
Zweden. Het duel
van vandaag tegen
Cuba, eveneens nog
zonder puntverlies,
moet uitmaken wie
winnaar van de
groep wordt.

Marcel Arbtz in spoor van sprinters

Elliottoppermachtig

Schaesberg:
start ruim

zestig paarden
SCHAESBERG - Zes draverijen,
drie rennen, vierenzestig paarden.
Dat is in een notedop het program-
ma van de draf- en renbaan te
Schaesberg voor vanavond.
LD-tips:
Oranje-prijs (2100 meter, zeven paarden):
1. Darby Star; 2. Dior America; 3. Duke's
Diamond.
Feest-prijs (ren, 2000 meter, zes paarden):
1. Shamanta; 2. Ros Fandango; 3. Blue Fire
Lady.
Herdenking-prijs (1609 meter, zes paar-
den): 1. Dean Hazelaar; 2. Dottie Eighty
Four; 3. Cedera.
Stal Tripie J-prijs (ren, le afdeling, 1900
meter, amateurs, zeven paarden, W 5I): 1.
Blushing Event; 2. Angeline; 3. Sibora.
Onderscheiding-prijs (2600 meter, acht
paarden, W 511, kwartet): 1. Cann De
Bloomerd; 2. Corine Rijnstroom; 3. ArmadaK.
Vrede-prijs (1609 meter, zeven paarden, W5III): 1. Bobby Buitenzorg; 2. Zanko Aldorp;
3. Zimrod B.
Vrijheid-prijs (2100 meter, zeven paarden,
W5IV): 1. Brigitte G; 2. Zappa Flight; 3. Val-
co van Hulsel.
Stal Tripie J-prijs (ren, 2e afdeling, 1900
meter, amateurs, tien paarden, W 5V,
kwartet): 1. Moonbat; 2. Puma King; 3.
Boldcott Tiger.
Alliantie-prijs (2100/2120 meter, zes paar-
den): 1. Tantième; 2. Waaipalm du Bois; 3.
Wanda Volo.
De koersavond begint om 19 uur.

DUINKERKEN- De Belg Jean-Ma-
rie Wampers heeft zijn contract bij
de Panasonicploeg van Peter Post
verlengd tot 1 januari 1992. De 30-ja-
rige renner vestigde de aandacht de
laatste weken extra op zich door zijn
overwinningen in Parij s-Roubaix,
de Scheldeprijs en Rund urn den
Henninger Turm.

De wielerdag in Obbicht was 's mor-
gens begonnen met een kerkdienst,
gevolgd door zegening van de fiet-
sen. Aansluitend was er een koffie-
tafel.

„Ik ben blijven aanvallen", waren
de eerste woorden van de winnaar.
„Of men nu de koppositie overnam
of niet, dit deerde me niet. Ik dacht
trouwens dat na de Ronde van
Broeksittard de vorm er al was.
Door een val even later waaraan ik
een lichte hersenschudding over-
hield ging het even iets minder.
Maar nu is de moraal er weer. Trou-
wens, ook de Grote Prijs Wallonië,
waaraan ik vorig jaar nog als prof
deelnam, spookte nog door mijn
hoofd. Toen klopte ik na 240 kilo-
meter Eric Vanderaerden, al was
het dan maar voor de zesentwintig-
ste plaats. Dan moet ik nu toch ze-
ker een criterium van 80 tot 100 kilo-
meter tot een goed einde weten te
brengen, dacht ik."

De Zwitser Muller uit de PDM-
ploeg leek de beslissende aanval te
nebben ingezet. Drie kilometervoor
de finish werd hij echter ingelopen
door Mottet. In de ochtenduren ze-
gevierde Stephen Roche in een kor-
te tijdrit. Woensdag werd de Belg
Wim Arras ritwinnaar. Van Poppel
eindigde als tweede. " Voor de Nederlandse jeugdkam-

pioenschappen, dieop 17 juni in As-

Niet voor lang echter. Na weer een
premiesprint nam Leon Boelhou-
wers opniuew afscheid. Eric Hil-
kens sprong mee. Dit gebeurde met
nog 33 kilometer voor de wielen. De
twee demarranten blevenvoor goed
buiten schot. De overwinning van

De basis voor de beslissende vlucht
leek aanvankelijk gelegd te zijn in
een klassementssprint over een
drietal ronden, waarbij zeven ren-
ners een lichte afscheiding tot stand
brachten. Boelhouwers bleef van
dit zevental, in gezelschap van de
Brabander Wim van de Meulenhof,
vooraan overeind. Voorsprong 35
seconden, maar onder impuls van
eerst Benders, Joosten en Jennis-
sen, daarna andere gangmakers van
het peloton, werden zij weer tot de
orde geroepen.

3A - Marcel Arntz is in plaatsÈ2ijn ploeggenoot Matthieu Her-s verrassend vooraan geëindigd
Kg e elfde etappe van deRonde van
ïe_H Ük De in Spaanse dienst rij-
zoo Nederlander meldde zich
_ieir__an m e sPrmt> de met over-
tlli werd gewonnen door de Brit

.«___ l' e eerder ook °1 eens zege-
lde. Eddy Planckaert werd twee-

Jven|<-ag zegevierde de Spanjaard
l az-Zabala in de tiende etappe.
hak

-^era Voor enkele zware bergritten
he, [\derde niet veel in de top van
de p'assement. De leiderstrui van
i^Wn aan Omar Hernandez
*iev woensdag noch donderdag in
vanaar- Hermans was opnieuw niet
'Ij,. ,°e partij in de voorste rij. De

I!oeri
nder' vo"8 Jaar ln Vuelta« voor zes overwinningen, werd

i_s van e voorbije ritten slechtsKende. Dit keer had hij een geldig
6r üü-. Hermans kwam vijfkilome-im^°or de finish ten val. Met be-
'Wa Van z^n ploeggenoot Nijboer
ij atn hij terug in het peloton, maarn Positie was te ongunstig.

Duinkerken
_e 'Vity Mottet is de nieuwe leider in

ide | 'erdaagse van Duinkerken, dieUl.aatste jaren overigens zes dagen
\i^~r. maar zijn oorspronkelijke
''ciAT1heeft behouden. De wedstrijd.' nc*igt zondag.

L tet won gisteren de vierde etap-
Ron. n 5 kil°meter lange rit rond
Ë.*rst 938861- HÜ nam de roze lei-
fy. strui over van zijn ploeggenoot
ser_frry Marie. In het algemeenklas-
twe*11 heeft Mottet, vorig jaar
st>r e m ce Vierdaagse, een voor-
Êei0n-g van twaalf seconden op de
Op $, e Wolf en veertien seconden " Leon Boelhouwers duldt in de Ronde van Obbicht voor amateurs geen tegenstand. Ëric Hil-kens wordt naar detweede plaats verwezen. Foto: peterroozen

Van onze medewerker
TOINE RAMAEKERS

GRAETHEIDE - Goed georgani-
seerd, mooie terreinen en een gezel-
lige sfeer. Deze korte omschrijving
werd zowel door publiek als deelne-
mers toegekend aan het concours
hippique dat de landelijkerijvereni-
ging Jagers te Paard op Hemel-
vaartsdag nabij het kasteel in Lim-
bricht organiseerde. Graetheide
was een van de beste NKB-wedstrij-
den van Limburg.

wielerbulletin

Durban; 3. Liesbeth Bruis met Vivre; 3
Theo Jacobs met Sanne. Klasse licht I,
Ring 2-A: 1. Muriet Erens met Benno; 2. JosDreessen met Armino; 3. Carmen Cremers
met Condor. Klasse midden I, Ring 4-A: 1.
Leon Eussen met Polientje; 2. Wim Vonc-ken met Cassandra; 3. Harry Nelissen met
Ewing; 3. Jo Jorissen met Bolanda. Klassebeginners, Ring 5-A: 1. Wilma Sanders met
Delight; 2. Karinsa Muller met Darwin; 3.
Esther van Heugten met Biona; 3. DesireeWesterkamp met Chantih.
Springen klasse midden: 1 Wiel Heber metCandus Basta; 2. Jos Pex met Guco; 3. Ar-
melies van Kleef met Zeresco. Springen
klasse zwaar I: 1. Peter Brouwers met Ur-baan; 2. Wiel Heber met Wembley; 3. Rien-ke van Cruchten met Santa Douglass.
Springen zwaar II: 1. Elke Faassen met
Astrona; 2. Peter Gradussen met Zamiro; 3.Louis Joppen met Wilson. Springen klassebeginners: 1. Twan Suntjens met Attack; 2.
Tosca Osterop met Classiques Decission; 3.Desiree Coumans met Calipso. Springen
klasse licht: 1 Hans Schlangen met Alexis;
2. Peter Gradussen met Camper; 3. RobJoosten met Corine.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

"GROTE PRIJS WALLONIË - 1.Tho-'as Wegmüller, 200 km van Sombreffe*af Namen in 5.29.00; 2. Millar op 50
5 il3- Van Aert 1.11;4. Criquielion 1.44;
jj*'gnon 1.53; 6. Fuchs; 7. Bruyneel; 8.r]° ux; 9. Cornillet; 10. Jalabert; 11.r.ayant; 12. Philipot; 13. Bezault; 14. Je-"me Simon; 15. Roes, allen z.t. als Fig-n°". 21. Tolhoek op 2.16.

Voor de springruiters in de klasse
zwaar I om de Grote Prijs van de
stad Sittard had parcoursbouwer
Wim Grens een leuke verrassing in
petto. Naast de bekende lijnen die
de parcoursen van Grens zo aan-
trekkelijk maken maar tevens ook
moeilijk, had hij een derby-wal aan
laten leggen. Misschien was de wal
iets te smal want veel paarden en
ruiters wisten niet goed hoe ze metdit obstakel om moesten gaan. Re-
sultaat: slechts vier combinaties
voor de barrage waarin alleen Peter
Brouwers foutloos bleef en daarmee
de Grote Prijs van Sittard op zijn
naam schreef.
Wiel Heber, die tussendoor met een
ander paard het springen klasse
midden had gewonnen, werd twee-
de terwijl Rienke van Cruchten der-
de en Jean Heuts vierde werden.

Dressuur Klasse beginners, Ring I: 1. An-toinette Nelissen met Cartier; 2. Gemmy
Claessens met Duval; 3. Lambert Bodelier
met Zigan.
Klasse licht I, Ring II: 1. Guus Limpens
met Delight; 2. Mariet Erens met Shama-raan; 3. Appie de Weerd met Victoria; 3.Hub Houben met Devils Delight.
Klasse licht 11,Ring III: 1. Gerlie Speetjens
met Silvano; 2. Theo Coenen met Betina; 3.
Angelique Erkens met Urban.
Klasse midden 11, Ring IV: 1. Sandra Eus-sen met Bardos; 2. Ank Rutten met Soraya;
3. Wim Goltstein met Agaat.Klasse zwaar I,Ring V: 1.Wim Lucassen met Banier; 2. SefParren met Winando; 3. Pascal Werdens
met Zanyo; 3. Rian Laarakkers met Zeoliet.Klasse zwaar 11, Ring V: 1. Jos Nijsten met
Assoway; 2. Jeanet Haazen met Bannzayir.
Klasse beginners, Ring 1-A: 1. Judith Lo-
nissen met Baldica; 2. Mare Beckers met

Algemeen klassement: 1. Mottet
12.22.48; 2. De Wolf op 12 sec; 3, Marie
0.14; 4. Roche 0.23; 5. Muller 0.33; 6. Pe-
dersen 0.35; 7. Duclos-Lassalle 0.47; 8.
Kvalsvoll 0.57; 9. Kappes 1.00; 10. Ser-
geant 1.03;

" ZEGE MONIQUE KNOL - Olym-
pisch kampioene Monique Knol heeft
de Ronde van de Aude in Zuid-Frank-
rijk ingezet met een overwinning in de
proloog-tijdrit. Knol reed in Trèbes de
1800 meter in 2 minuten 31,2 seconden
en was een halve seconde sneller dan de
Oostduitse Petra Rössner. Cora West-
land eindigde als derde op drie secon-
den.

Issum; 16. R. Halm; 17. H. Kuypers; 18.
H. v.d. Munckhof; 19. J. Benders; 20. J.
Krist. Leidersprijs: L. Boelhouwers.
Junioren: 1. L. Wolfs (Meerssen) 55 km.
in 1.20.00; 2. J. van Happen op 8 sec; 3.
R. van Engeland op 1.20 min.; 4. P. van
Dijken; 5. Roger Vaessen; 6. G. Bijnen;
7. T Newton op 1.27 min.; 8. Raymond
Vaessen op 1.35 min.; 9. M. Ru wette; 10.
R. Meijers; 11. E. Raats; 12. G. de Goey;
13.R. Vrancken; 14. H. Martocchasa; 15.

R. van Geesink. Leidersprijs: J. van
Happen.
Nieuwelingen: 1. M. van Heeswijk (Bae-
xem) 39.6 km. in 59.20; 2. M. Lotz; 3. D.
Loenis op 12 sec; 4. M. Engels op 32
sec; 5. K. Driessen; 6. M. Boudewijn; 7.
D. Raadtgever; 8. F. Pasquino; 9. A. van
Bavel; 10. J.P. v.d. Leeuw. Leidersprijs:
E. Pasquino.
Liefhebbers/veteranen: 1. H. Janssen
(Brunssum) 44 km. in 1.03.00; 2. P. de
Haas; 3. P. Driessen; 4. T. Gruiters; 5. J.
Koch; 6. F. Borrel; 7. H. Janssen; 8. R.
Heusschen; 9. T. Gijsbers; 10. T. Tuit op
34 sec Leidersprijs: H. Janssen.

" PIJL VAN ZUIDEN - Eerste etappe:
1.Rast Axel (Dld); 2. Pitisjov; 3. Gnacca-
rini; 4. Thebes; 6. Speetjens; 12. Mul-
ders; 16. Van Bindsbergen; 17. v.d.Leij.

* «ONDE VAN SPANJE - TiendeiaPpe. _ Herminio Diaz-Zabala 202kmj, n̂ Gandia naar Benicasim in 5.20.28; 2.sparza op 0.14; 3. Planckaert; 4. Moe-,. 5. Sorensen; 6. Hernandez; 7. El-'°«; 8. Bonnet; 9. Wilches; 10. Domin-?"**: 39. Suykerbuyk z.t; 135.Kools op
if 1'- 137. Harmeling; 158. Arntz; 159.*ermans op 10.49; 160 Beuker; 163. en_ic!fte Nijboer.
r"ae etappe: 1. Elliott 179km van Vina-
3os naar Lerida in 4.21.59; 2. Planckaert;
p Arntz; 4. Lameire; 5. Dominguez; 6.
jnuav; 7. Beuker; 8. Pagnin; 9. Hermans;
r_ Hernandez; 14. Harmeling; 23. KoolsAler>z.t. als Elliot; 158. Nijboer op 2.49.

4ft_ameen klassement: 1. Hernandez«49.32; 2. Hilse op 59 sec; 3. Sanchez
j. 1"*. 4. Echave 1.22; 5. Morales 1.22; 6.,arfan 1.53; 7. Suykerbuyk 1.55; 8. Le-J ĉ 2.44; 9. Laguia 2.46; 10. Palacio

2.50; 11. Bouvatier 3.01; 12. Alonso 3.06;
13. Delgado 3.20; 14. Indurain 3.20; 15.
Gorospe 3.20; 124. Beuker 56.39; 132.
Arntz 1.01.47; 137. Kools 1.04.15; 150.
Harmeling 1.14.59; 156. Hermans
1.20.48; 160. Nijboer 1.33.56.

" VIERDAAGSE DUINKERKEN -Tweede etappe: 1. Arras 180 km van
Berck naar Armentières 4.59.35; 2. Van
Poppel; 3. Lieckens; 4. Veenstra; 5.
Popp; 6. Stumpf; 7. Wust; 8. Bomans; 9.
Van der Poel; 10.Kelly;
Tijdrit Oxelaere-Kasselberg: 1. Roche 6
minuten en 44 sec; 2. Duclos-Lasalle op
14sec; 3. Marie op 15 sec; 4. Mottet op 15
sec: 5. De Wolfop 17 sec; 6. McLoughlin
op 21 sec; 7. Kvalsvoll op 24 sec; 8. Mo-reau op 25 sec; 9. Stumpf op 27 sec; 10.
Kappes op 27 sec;
Vierde etappe: 1. Mottet 105,6 km in
2.35.52; 2. Muller op 15 sec; 3. De Wolf
0.30; 4. Roche z.t; 5. Duclos-Lassalle0.40; 6. Pedersen; 7. Kvalsvoll; 8. Marie;
9. Kelly; 10.Kappes, allen z.t. als Duclos-
Lassale.

In de zwaardere dressuurklassen is
de strijd na het vertrek van Wim
Voncken helemaal open. Van Jos
Nijsten met zijnpaard Assoway zijn
de kwaliteiten inmiddels bekend en
het lag in de lijn der verwachtingen
dat hij in de zwaar 11-klasse weleens
de leidende rol van zijn clubgenoot
over zou kunnen nemen. Als een
duveltje uit een doosje kwam Jea-
net Haazen echter met een gloed-
nieuwe troef in de dressuurring.
Met de pas kort in haar bezit zijnde
Bannzayir reed de tengere amazone
meteen een goede proef. Maar ook
Jos Nijsten heeft een goede proef
gereden. Met een half punt verschil
verwees hij Jeanet Haazen naar de
tweede plaats. Een leuke tweestrijd
dit seizoen tussen beide combina-
ties lijkt in het verschiet te liggen.

Met Peter Brouwers en Elke Faas-
sen in het springenklasse zwaar I en
II en Wim Lucassen en Jos Nijsten
in dezelfde dressuurrubrieken
kreeg deze wedstrijd nog een keer
extra glans.

" RONDE VAN OBBICHT - Ama-
teurs: 1. L. Boelhouwers (Meerssen) 88km. in 2.51.08; 2. E. Hilkens; 3.R. Paffenop 20 sec; 4. J. Jennissen; 5. W. Zelis-
sen; 6. F. Knarren; 7. B. Thoolen; 8. L.
Linssen; 9. R. Gielen; 10. R. Hendrikx;
11. T. Cuypers; 12. C. Grootjans; 13. W.
Joosten; 14. B. Meeuwissen; 15. R. Van

Criquielion en Fignon in vierde en vijfde stelling ASSEN - Geral de
Haas heeft donder-
dag bij de tweede
wedstrijd in de strijd
om het Nederlands
kampioenschap
wegracen, in Assen,
verdienstelijk gede-
buteerd als bakke-
nist van Streuer. Het
duo won de zijspaan-
race, voor Van Kem-
pen en Goris. Er wa-
ren 5000 toeschou-
wers.

Streuer, bij de eerste
wedstrijd in Hengelo
niet verder gekomen
dan de vijfde plaats
met Schnieders,
steeg naar de tweede
plaats in het alge-
meen klassement.
Hij was zeer tevre-
den over het optre-

De Haas zit goed
in bak Streuer

den van zijn nieuwe
bakkenist, die zon
20 kilo lichter is dan
zijn voorganger.

125cc: 1. Spaan (Castri-
cum) Honda 10ronden in
16.43,41 (gemiddelde
snelheid: 142.470 km per
uur); 2. Molenaar, Honda
op 0.22,65; 3. Scherpen,
Honda 0.28,57.
250 cc: 1. Zeelenberg
(Bleiswijk) Honda 15ron-
den in 23.31,19 (gem.
151.952 km/uur); 2. Pa-
trick van den Goorbergh,
Yamaha 01,47; 3. Jurgen
van den Goorbergh,
Yamaha 20,34; 12. Ben
Matthey.

500cc: 1. Van Leyle (Wer-
vershoof) Suzuki 15 ron-
den in 24.09,53 (gem.
147.933 km/uur); 2. Van
derEndt, Honda 06,03; 3.Groote, Suzuki 50,44.
Formule I: 1. De Vries
(Langezwaag) Yamaha 15
ronden in 23.58,61
(gem.149.056 km/uur); 2.
Pajic, Kawasaki 15,06; 3.
Bemelman, Yamaha
16,20.
Zijspan: l.Streuer/De
Haas (Grollo) LCR Yama-
ha 10 ronden in 15.58,51
(gem.149.143 km/uur); 2.
Van Kempen/Goris,
Yamaha 25,34; 3. Van
Stekelenburg.Bettgens,
Yamaha 35,30. 6. Peter-
s/Teerlink (Geleen)
Yamaha op één ronde.

Wegmüller verovert Citadel

Vrijdag 5 mei 1989 "23
sport

Zwoegen op een van de vele hellingen in deGrote Prijs van Wallonië. Latere winnaar ThomasWegmüller leidt de kopgroep. Links onze landgenoot Jos van Aert met achter hem (amper zicht-baar) de Schot Robert Millar.

door wiel verheesen

iAMEN - Op de Citadel van Namen, waar gisteren de eind-"reep was getrokkenvan de Grote Prijs Wallonië, had men Cri-uielion in eerste stelling verwacht. Of anders toch Fignon,ariwel Roosen, Maassen, Bernard of Van Hooydonck. Echter,jetwerd Thomas Wegmüller. De 28-jarige Zwitser was zó blij: et zyn prestatie, dat hij eerst een paar Indianenkreten slaakteuvorens zich te verfrissen.

Veel bedrijvigheid
op de rallypaden

| Limburgs dagblad |
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w-~—________w^—_______w~-______e-—-_______w----____w--_\ Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - —-_-_-__—_-__\\\\y—____y—____w~~_i

" Het wapen van Spaubeek
Met de kermisdagen speelt voorn

duo Piet Erens za.-zo.-ma
Beleefd uitnodigend

Jo en Margriet
I -il- .________„_, -m^-m-----^---^

Op naar Milten I
7 en 8 mei a.s.

St.-Quirinuskermis
Gedurende de kermisdagen speelt in café

Welters-Meyers orkest Ger Roncken

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.

Vr. 5 mei Don Qulchotte
20.00 uur Koninklijk Ballet van Vlaanderen

Entree ’ 25,50/20,00
za. 6 mei Herman Finkers
20.00 uur Het meisje van de slijterij

Uitverkocht
za. 20* mei Die Redermaus
20.00 uur Operette van J. Strauss door Opera

Forum
Entree ’ 29,50/23,50

Expositie: t/m 20 mei Dolf Jansen, olieverfschilderijen
Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag 10.00 -16.00 uur, zaterdag 10.00 - 12.00 uur. Maandag geslo-
ten.
De kassa is gesloten op vrijdag 5 mei overdag. Avond-
kassa geopend vanaf één uur voor begintijdstip voor-
stellingen.

!iiiiiiiiiiiii
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Leraar in een technisch vak,
een ander perspectief...
Als u nu besluit 'n opleiding tot leraar in een technisch vak te
volgen, dan kunt u van ons het collegegeld voor dit
studiejaar terugkrijgen!!! é

Vakmensen opleiden is net Vakmensen en technici kunnen aan de Pedagogisch
iets meer dan ambachtelijk Technische Hogeschool Nederland in hun regio in
werken. Het betekent op de deeltijdstudies leren hun vak over te dragen aan
hoogte zijn en op de hoogte anderen en kunnen hun perspectief vergroten.
blijven van het vak en het
gereedschap, of dat nou een Vraag om meer informatie (040 - 431663 ) of bezoek een
hamer of een computer- van de informatie-avonden (aanvang 19.00 uur):
programma is. Leraar of
lerares worden in een Breda (SBBO, Hamdijk 5) 23 mei
technisch vak betekent met je Den Bosch (SBBO, Ketelaarskampweg 20) 23 mei
handen kunnen werken, je* Eindhoven (PTH-gebouw, TU-terrein, Eeuwsel) 19 mei
vaktheorie goed beheersen Heerlen (HTS, Dr. Jaegerstr. 40) 9 mei
en - zeker niet te vergeten - Nijmegen (Van Schuylenburgweg 3) 16 mei
metmeestal jonge mensen Oss (RK TS, Spoorlaan 96) 23 mei
kunnen omgaan. Kortom, het Tilburg (LTS, Reitse Hoevenstr. 12) 16 mei
betekent vakmanschap met Venlo (SBBO, Groeneveldsingel 40) 23 mei
klasse. Er is bovendien
voldoende werk voor leraren _f^
en leraressen in de -JemJ _._-«_✓_««,««,■

technische vakken. W 4 PEDAGOGISCH
J»J TECHNISCHE HOGESCHOOL

i I Wf NEDERLAND

De PTH is er ook voor studies tot docent wiskunde,
f natuurkunde of techniek.

————_———■—————»—«————-■__________■______—_■_____■_____________________________^__________________._-____—■——_——_—._—_ ——_—_—__—_—__——_^_——————»

GUNSTIGE LENINGEN
_f HUISBEZITTERS; BPERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND %& EXTRA LAGE LASTEN 1.1L1.M.f. J■I,M.f, W _.!_..■ KREDIET

■ .« ©n <_6 MVrU IM. Pirtoonlljkt Itningtn jondtr ondtrpindzonder taxatie-kosten I v^'nw.-ïnkwi|,,£h,l,!i;9 SST tsL. £1* ïïïKREDIET- LOOPTIJD IN I NETTO INBEDHAG MAANDEN I HWOEN 72x 54X 42X 5000 . -J^. Qfi^ 6?
\uP g' _60xyPll 3.000, - 75, 91, "-000.- 220." °.89% 67

10.000, 72, 103, 113, I 6.000, 124, 143, 175, J-JIJ- JJJ' Jg* £15.000, 107, 155, 170, 11 12.000, 225, 280, 343, _JOOO,- 600, 0,89% 67
25.000, 179, 258, 283, II 18.000, 338, 419, 514, 4.0000'' 800'- 0,87% 66
40.000, 285, 414, 453, II 24.000, 450, 559, 685, ■___________________________________■
75.000, 535, 775, 850, II 36.000, 674, 839, 1028, I FINANCIERINGSKANTOOR

% Andtri btdrtgtn/looptijdanóók mogelijk. 936, 1165, 1427,1 ["A/TI _^_______H^___krVirPrVmAfhankelijk van dt wurdt vin uw woning ____< __ .__ , I V I ■U> HkN

Scharnerweg
_r Ss^__p4____m&_2 é__^_____M Maastricht

VIDEO-DISCO
GARAGE ,^.%

Vr., za. en zo. geopend. v /'
Vrijdag muziek zoals gewend.
Vrijdag D.J. Regi, geopend
vanaf 22.00 uur.
Zaterdag D.J. Dave, geopend
vanaf 21.00 uur.
NIEUW:
Zondagmiddag geopend vanaf 15.00 uur.
7 mei optreden van Madam Gisela.

163709
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Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag DANSEN

met orkest

HENNY LUBBERS
Dinsdag GEZELLIGE

AVOND
voor alleenstaanden

met orkest

NEW-TEAM |

mDE SMID
I dancing! Reijmerstok
Zaterdag 6 mei

Razzel Dazzel (bovenzaal)

DiSCO (BENEDENZAAL)

De Smid, 2 onder 1 dak
ledere zaterdag disco met live-muziek

Tot ziens in DISCODANCING DE SMID
Telefoon 04457-1321

'llllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllll. Dancing HOUSMANS Montfort

H ZATERDAG 6 mei THE BAND
Knip die uit.... jekunt maar nooit weten «1

Tiö^L ""Scïiaëpkens^v \
Tot 1 november iedere dag gezellig VALKENBURGfcJ
DANSEN Trio Kwatsch.

irlt
j met het alombekende Nieuweweg 44 Valkenburg l<

lIM Ru^e^k^eiege^heid^^l
LIMBURGS M0015TE...... met «& . T

■■■■ HSSH 'S WOENSDAGS' 's ZATERDAGS EN 'S ZONDAGS GEOPEND

JHh- -^ —I■ — -* -^J wo.lo mei ORKEST BONJOUR
_^»^_____^^^ _ ______ iil

lik lil Bongerd 5, Spaubeek tel. 04493-4193

Stichting Recreatieve Evenementen
organiseert in de zaal van

La Salie
Stationsstraat 7, Susteren

iedere vrijdag v.a. 20.00 uur

Gezellige dans- en
kontaktavond voor

alleenstaanden
Vrij entree! Bewijs verplicht!

Ter kennismaking ontvangt iedere alleenstaande
dame 2 konsumpties gratis!

184060

_____________^_-_-_M
/,**.«. 1 THE BEST IN j
■fc. , ~ LIGHT AND

" _m__m__ . '[_-■ N_"lV-Sr._£

1 Pt _k '■"■
V !____.____. _. j_^L;. SUSTEREN ü
s _WP^- STATIONSTR

TEL 04490-38?
Zaterdag 13 mei

RENE SHUMAN
ledere zondag vanaf 14.00 uur

Discomarathon
non-stop disco van twee tot twee!

"" ■ ■ ■ ■

Giro
55055

vyn

Astma Fonds
KOLLEKTE 8-14 MEI

=

|

PICCOLO
#S
J-l
het

V^DICCOIOS
Limburgs
Dagblad

zijn
groot

in

w
L^_t^„____i

RESULTAAT.
Bel
045-719966.

Il

Fxolberts zijn helemaal c;
1

anders. Echt, alles wordt >1 i 'x; ' I Üw ■ ''______H§:;' n gl >
helemaal anders dit seizoen. Üé^a m ül HHI

A .^HSgSSB^H fiSnan_fett___l SB§ff_____________mi bkia&JWß ___■

De kleuren. De vormen. _K v

_■ ■■ fiflfl h
De kombinaties. Ilyl _W ____oi

_!__§___________ e&_k __ll_l 9__E^ ___3fli^_E_. "_:'« *^%_^ :■<i*3lsffió___\HraW flfl
Kom gauw naar de nieuwe Ir 1__m Bk, \ll BM___J__il ir«_flr... mmm ÈÊÊÊÊSW& .,^§g ..____& Ti tM B __P'___it f: ___B ___. I B 'BM Hvoorjaar-en zomerkollektie^fl K^ Ik w F 11J! _h "I 11 i 11sü lm \ 1111l HHI -<* ' F " Ii I 'kijken. »l\ 1| _J é; ■ \
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i/_> f v yJ n j
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_H ■ ___ w ___

Onze kassabon levert u bij "\ K
___ fl _f_H 111 ü'n volgende aankoop Bl fl t__k 1 11110%korting op. |j Afl 1 'Bewaar'm dus! fl _____■ ■ _________ B■ ■ 1 fli BI ■ I \

______________^*^^^^^^^^^^fl______._____^^^ __F^___^r B B
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tancrairfenj/e/n /
Kerkstraat 45, Brunssum __^^____________________________^*^^
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Van onze medewerker
HENK SPORKEN

Limburgse kegelaars
blijven overeind

sport

Guus Maas en Jo Volders naar halve finale

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

HEERLEN -Voor de halve fina-
les van het inviduele Europese
kampioenschap kegelen
(schaarbanen) hebben Guus
Maas uit Geulle (1295 hout) en
Kerkradenaar Jo Volders (1308
hout) zich na twee kwalificatie-
wedstrijden geplaatst voor de
halve finale van morgenmiddag.
Tijdens de kwalificatiewedstrijden
in Hendrikssportpaleis vielen Huub
Cillekens (Posterholt) met 1196
hout en Nico Lucassen (Hulsberg)
met 1275 hout af voor een plaats in
de halve finale. Per land kan zich
uiteindelijk maar een werper plaat-
sen voor de finale, dit in tegenstel-
ling tot andere jaren.

Golfclub
harlemagne
'slaat af'

I Van onze sportredactie
BRUNSSUM

jecjio mei opent de golf en busi-
c'ub Charlemagne gelegen in

Chapelle het eerste gedeelte
<te nieuwe golfaccommodatie.
*rfniddag werd het prestigieuze

(kosten plm. 10 miljoen gul-v oorgesteld aan de verzamelde
Golfarchitect Bruno Steen-

' tevens betrokken bij de tot-jjkoming van de golfbaan in
heeft op deflanken van

""■dennen-uitlopers een bijzon-
uitdagingvoor iedere golfer ge-
Pen. Het project, dat in de toe-
*t 36 holes bevat, heeft voor zo-,de prestatieve als recreatiever voldoende mogelijkheden.
'Augustus zullen de eerste acht-
(holes bespeelbaar zijn. In devan volgend jaar zal de gehele
"ftrnodatie klaar zijn. Informa-
Ver dit nieuwe project is te ver-
fen bij de Golf & Businessclub
g-Chapelle, Rue du Vivier 320a,
,*1 Henri-Chapelle, telefoonf87881991.
Telesport/Dunhill

golfinstructie
daag en morgen houdt de Britse'Istructeur John Corby vier cli-
ï Waarin alle facetten van het'ft aan de orde komen. Corby,
Jftd als een van debeste instruc-
P t_r wereld, zal met zyn staf enPl met zijn geoefende oog, de
P'maaktheden van de deelne-
[s aan deze clinics blootleggen..f degenen die deze Britse vak-P aan de slag willen zien, of nog
Jsen deel te nemen aan de in-
Fctie is er nog, zij het beperkt,
.«" Informatie bij de caddymas-

het Trefcentrum op de golf-
Brunssummerheide.

Bekerwedstrijden
SITTARD - BEKKERVELD 3-1. In de eer-
ste helft was Bekkerveld zeker niet de min-
dere van hoofdklasser Sittard, mede door
sublieme reddingen van Bekkervelddoel-man Maurice Cornelissen bleef de stand be-
perkt tot 1-0. Na de hervatting was Sittard
technisch de betere ploeg en behaalde ver-
diende zege. Kraus 1-0 Rust. Sangers 2-0,Kraus 3-0, Offergeld 3-1. ScheidsrechterHof.Hennie Fredrikx (756 hout) en Mir-

jam Schepers (755 hout), deden ge-
woon hun plicht en kwalificeerden
zich vrij gemakkelijk. Onderling
maakten beiden er een leuk en
spannend duel van. Om beurten na-
men zij voorsprong. Na honderd-
twintig worpen bleek de uit Elsloo
afkomstige Hennie Fredrikx uitein-
delijk iets beter gegooid te hebben.Mirjam Schepers liet duidelijk blij-
ken dat ze tot de favorieten behoord
en toonde haar goede vorm reeds in
de voorronden.

Dames
Bij de dames kwalificeerde zich het
complete nationale team. Tijdens de
kwalificaties raakten de titelverde-
digster Lucie Cillekens (695 hout)
en de nationale kampioene Marjon
Berends (702 hout) zichtbaar in de
problemen en stond uitsluiting voor
de volgende ronde op spel.
Lucie Cillekens werd laatstevan het
nationale viertal en zou normaliter
moest afvallen. Doordat de twee
beste afvalsters zich alsnog konden
plaatsten, ontkwam de regerende
Europese kampioene aan een voor-
tijdige uitsluiting.
De tweevoudige nationaal kampioe-
ne Marjon Berends was deze kwali-
ficatiewedstrijd een ware martel-
gang. Zeer moeilijk kwam ze op
gang redde haar huid op het nip-
pertje. „Ik was totaal op. van de ze-
nuwen", vertelde ze na afloop. „Zo
slecht heb ik nog nooit gegooid. Af-
gelopen nacht heb ik zelfs ge-
droomd dat tijdens het gooien de
kegelbaan onder mijn voeten van-
daan gestolen werd. Gelukkig heb
ik mij toch nog geplaatst. Op het
laatste kreeg ik de zenuwen pas in
bedwang".

Tonni Dirks
in Geleense

halve marathon
GELEEN - In Geleen staat zondag
de jaarlijkse halve marathon op het
programma van de stichting Geleen
Beweegt. Start en finish van de
wedstrijd zijn bij het sportcentrum
Glanerbrook (tribune 400 meter ijs-
baan). De strijd bij de heren zal ver-
moedelijk gaan tussen Tonni Dirks,
de Belgen Roger de Vogel en Bob
Mauwe en de Limburgers Marcel de
Veen, Max van Wersch en Harry
Driessen. Bij de dames zijn de Brit-
se Karin Holdsworth en Annie van
Stiphout kandidaten voor de over-
winning op de 21,1 kilometer.
Naast de halve marathon staan ook
nog wedstrijden over 10,250 en 3
(volksloop) kilometer op het pro-

gramma. Het startschot voor de hal-
ve en de kwart marathon wordt om
14.00 uur gelost. De deelnemers aan
de volksloop beginnen vijfminuten
later aan hun karwei. Inschrijven
voor de wedstrijden kan vanaf 12.00
uur in het sportcentrum Glaner-
brook.

hoofdklasse c
DESK-EHC 1-1

Venray 25 12 8 532 38-31
Halsteren 25 11 9 531 41-24
Limburgia 25 12 6 7 30 40-31
TSC 25 6 16 3 28 32-29
TOP 25 8 11 627 33-25
Longa 25 8 11 627 24-22
EHC 26 8 10 8 26 29-27
Sittard 25 9 7 9 25 35-36
Geldrop 25 6 12 724 29-31
DESK 26 4 15 7 23 22-29
Vlissingen 25 7 8 10 22 36-35
Wilhelmina '08 25 6 10 922 29-39
SVN 25 4 10 11 18 31-42
Waubach 25 2 13 10 17 21-39

Prima competitieslot EHC

CENTRUM BOYS - GELEEN 1-1. CentrumB. w.n.s. In dit sportieve duel speelden bei-
de ploegen op de aanval. Na 90 minuten
stond dan ook een terechte eindstand op
het bord waarna strafschoppen de beslis-
sing moesten brengen en waarbij Centrum
Boys iets gelukkiger was en zich voor de
volgende ronde plaatste. Huren 1-0. Paulis-
sen 1-1 Rust- en eindstand. Scheidsrechter
Pelzer.

VERITAS - VVV 2 2-2. Veritas wint na
strafschoppen. In een aantrekkelijke wed-
strijd was VVV 2 in de eerste helft heer en
meester en verzuimde toen Veritas op grote
achterstand te zetten. Na. de wissel geheel
ander spelbeeld. Veritas was nu de domine-
rende ploeg en verraste de Venlonaren vol-
ledig en kwam zowaar op gelijke voet.
STrafschoppen moesten toen de beslissing
brengen welke door Veritas beter benut
werden 4-2. Scoreverloop: J. Driessen 0-1,
M. Peters 0-2 Rust. C. Vries 1-2, J. Smeets
2-2 (strafschop). Scheidsrechter Allers.

Beslissings-duels
degradatie KNVB

Derde klasse A

SV BERG '68 - LINDENHEUVEL 1-2. In de
beginfase was Berg iets sterker maar de
Lindenheuvelverdediging gaf weinig kan-
sen weg. Na de rust was Lindenheuvel con-
ditioneel sterker. SV Berg moest de laatstevijfminuten met tien spelers verder omdat
Ackermans geblesseerd Tiet veld moest ver-
laten. In die tijd scoorde Lindenheuvel op
gelukkige wijze het winnende doelpunt.
Zelfgoal 1-0Rust. Van De Heuvel 1-1, Borg
1-2. Scheidsrechter Ramakers.
Vierde klasse F
RKESV - HEEL 1-0. In deze zenuwachtig
gespeelde wedstrijd bleef de stand tot rustdubbelblank. Na de hervatting scoorde H.
Heber voor RKESV 1-0, waarna Heel sterk
aandrong maar toch moest oppassen voor
de gevaarlijke counters van de thuisclub.Gezien de kansen behaalde RKESV een
verdiende zege. Scheidsrechter Smits.

SVN - RODA JC 2 0-3. In dit bekerduel was
Roda JC de sterkere en won verdiend. SVN
was waarschijnlijk nog niet over de teleur-
stelling van de degradatie heen en speelde
zeer mak. Alleen defensief klopte het in de
eerste helft waardoor de stand dubbelblankbleef. Na de wissel was het in de 60e minuut
good-old Hub Smeets die de ban brak 0-1.
In de 4e minuut liet Patrick Dooper 0-2 aan-
tekenen terwijl even later Hub Smeets voor
de eindstand van 0-3 zorgde. Scheidsrechter
Gorissen. Toeschouwers 400.

kundig. Loontjes kon hiervan ech-
ter niet profiteren. Zes minuten
voor het eindsignaal viel de verdien-
de gelijkmaker. Een verre inworp

van De Veer viel uit Hoensbroeks
oogpunt gezien ongelukkig voor de
voeten van Van Riel die dankbaar
profiteerde: 1-1.

DESK-EHC: 1-1 (0-1). 43. Quadac-
kers 0-1; 84. Van Riel 1-1. Toeschou-wers: 200. Scheidsrechter: Koey-
voets.
Opstelling EHC: Veldman 7, Krul 9,
Ehlen 7, V.d. Donk 7, Van Wijnen 7,
(46. Houben 7), Derrez 7, Quadac-
kers 7, M. Wijnen 7, Loontjes 6, Duyf
5, Van Tilburg 5. Totaal: 81-12.

KAATSHEUVEL - In hun laatste
competitieduel hebben DESK en
EHC de schaars opgekomen toe-
schouwers een plezierige middag
bezorgd. Hoewel voor de beide
teams uit de hoofdklasse van het
amateurvoetbal niets meer op het
spel stond toonden zij veel inzet en
werd constant de aanval gezocht.
Zodoende werd het een leuke wed-
strijd met diverse spannende situa-
ties.

De eerste twee mogelijkheden wa-
ren voor DESK. De Veer en Janssen
strandden echter op doelman Veld-
man. Ook EHC creëerde mogelijk-
heden waarbij Derrez helaas voor
de ploeg uit Hoensbroek tot twee
maal toe het vizier niet op scherp
had staan.
Vlak voor de pauze was het wel
raak. Een vrije trap van uitblinker
Krol die overduidelijk demon-
streerde dat hij nog steeds onmis-
baar is belandde op het hoofd van
Quadackers.—Tegen—diens prima-
kopstoot was Van der Velden kans-
loos: 0-1.
Na de pauze trok DESK nog feller
ten aanval om proberen de gelijk-
maker te forceren. Diverse keren
stond de Hoensbroekse defensie on-
der zware druk, maar zij bezweek
vooralsnog niet.
EHC counterde in deze fase zeer

Afscheid Harry Meerts
Uitslagen

promotiewedstrijden

SITTARD- Voor het bekerduel tegen Bekkerveld nam hoofdklasserSittard afscheidr__rrrHarry Meerts (30)rDat gebeurde onder andere
met lovende woorden, een attentie en bloemen voor mevrouw
Meerts. Ook de 2-jarigeLinda Meerts was bij het afscheidsfeest van
haar vader present. Meerts was tot zijn twintigste Fortunees. Na een
jaar Almania koos hij voor Sittard. In negen seizoenen speelde hij
ruim 250 wedstrijden voor de club uit het Limbrichterveld.

[ OVERLOON — Sittardenaar
Houben heeft in Overloon

> EK-wedstrijd motorsport ge-
inen in de 125cc klasse. Hou-

won twee van de drie man-J-s. Hierdoor werd hij winnaarf5het dagklassement.- Op het JABA-
|.cUit van Posterholt worden zon-internationale autospeedway-
J*strijden verreden. Aanvang
i? de eerste heat is om 13 uur.I^EIJEL - Zondag wordt op hetVossenbergcircuit van Meijel

internationale motorcross ver-ren. De vijftien bestgeklasseerde
Jterlanders van MON komen inJe tegen een gelijk aantal Bel-|n- Eerste manche om 13.00 uur.

- Schaakvereni-t^B Brunssum organiseert vanaf
l erdag gedurendezeven speelda-
Ij? in gemeenschapshuis Concor-ï aan de Prins Hendriklaan 386
L open kampioenschap vanjpftssum. Inschrijven kan ter
fatse voor 13.15 uur.
If.«EERLEN - Het Caumerbronll^getoernooi wordt zondag afge-
iJen met een persoonlijke wed-Wd waarvoor de zestien eerst ge-leerden uit de diverse klassen
| gekwalificeerd.
LUULSBERG - De Landelijke
(hereniging Ravensbosch uit

houdt zondag op degeinen van manege Ravenbosch
j r̂ traditionele concours hippi-L _" Zowel de dressuur- als dePj'ftgwedstrijden beginnen om|^0 uur.
is*-Vs -Bij gelgenheidvan het 70-
-fc,l6 bestaan houdt Zwart Wit uitC °P zaterdag 1 juli een mini-jbaltoernooi. Inschrijven kan
K JoostKohl, Kromhagerweg 3te
\'h S 04451-2205. - In biljartcen-
|JJ> De Burght te Heer-Maastricht
(. fdt zaterdag en zondag voor de£de keer het Abraham-biljart-
(J'ftooi gehouden. Beide dagenJ3de partijen om 13.00 uur vanRuit.
t| - Tafelvoetbal-

De Hakkers uit Übachsberg is
k"ftpioen geworden in de ereklas-van de NTVB.

J^OORBEEK - Vandaag reci-
£r|l het tweede elftal van Noor-

'fcL*se Boys in de kantine van hetk ftcomplex Noorbeek bij gele-Kij^-eid van het kampioenschap.
| r̂eceptie duurt van 19tot 21 uur.

Toto/lotto
i\i, RG "De winnende getallen in de

midlotto's zijn: A: 13-15-20-34-V l°egevoegd: 5 B: 2-7-17-24-37-38, toe-
25. Spel 77: 3 6 8 4 4 5 6.

Reserve Klassen
RKVVL 2-VVV '03 2 0-0
Almania 2-RKBSV 2 3-1
Stand
Almania 2 \.2
RKVVL2 14VVV '03 2 1.1
RKBSV 2 1.0
Programma zondag:
RKBSV 2-RKVVL 2
WV '03 2-Almania 2

UITSLAGEN
Res. tweede klasse D
Tiglieja 2 - SC.lrene 2 1-4

Afdeling Limburg
2L:Haslou3-COV2 2-13D: Valk. Boys 2 - Sibbe 2 2-1
3J: Borns-Egge3 2-2
30: EMS 4-Heel 3 4.2
4H: Vilt 3 - Gulpen 3 1.3
4M: Susteren 6 - SC Leeuwen 3 0-4
4Q: De Ster7 - Neerbeek 3 2-0

De Ster 7 kampioen
4R: De Ster6 Bom 6 3.2
Dames
IA:Keer - Rapid 0-4

KAATSHEUVEL - Na 25 jaar
lidmaatschap speelde EHC'er
Rob Krul (35) gisteren tegen
DESK zijn laatste wedstrijd
voor de Hoensbroekse vereni-
ging. Einde van een prima car-
rière. Karel Bauling was vol lof
in zijn uitingen over Krul. „Hij
is een kwarteeuw lang een pri-
ma lid geweest. Niet alleen als
voetballer maar vooral ook als
mens. Als dank voor zijn enor-
me staat van dienst krijgt hij
een officiële afscheidswed-
strijd aangeboden. Tegen wie
en wanneer die zal plaatsvin-
den is op dit moment nog niet
bekend."

op weg naar het doel
Hoofdklasse C
TSC-Halsteren
SVN-Longa
Limburgia-Waubach
Venray-Vlissingen
Geldrop-Sittard
TOP-Wilhelmina'oB
Eerste klasse F
Meerssen-SCG
Veritas-Caesar
Heerlen-FC Vinkenslag
RKONS-Panningen
Born-Almania
Heer-yoerendaal "

Tweede klasse A
Beslisssingswedstrijd
om hetkampioenschap:
Leonidas-RKVCL (ter-
rein SCG)

Tweede klasse B
Beslissingswedstrijd
voor de bezetting van de
tiende plaats:
Obbicht-Belfeldia (ter-
rein RFC)

Derde klasse A
Halve competitie om de
tiende plaats:
WW'2B-Berg'6B (18.00
uur)

Derde klasse C
Merefeldia-PSV'3S
Maasbracht-Brevendia
Megacles-Susteren
FC Oda-Armada
Crescentia-Buchten
EVV-Moesel

Vierde klasse A
Itteren-SVME
RKASV-Vilt
Willem I-MW'O2
Vierde klasse F
Halve competitie om de
elfde plaats:
RKVB-RKESV
Afdeling Limburg: Eer-
ste klasse E
Beslissingswedstrijd om
het kampioenschap:
FC RIA-EMS (terrein
Maasbracht)

Afdeling Limburg:
Tweede klasse D
Geulsche Boys-Valken-
burgse Boys (restant 4
min. 0-1).

(ADVERTENTIE)
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Nijswiller
superieur op
vier fronten

NIJSWILLER - In de twintig
jaar dat de KNVB Limburg het
Zwaluwen-jeugdtoernooi orga-
niseert is het nooit eerder voor-
gekomen dat vier teams van één
en dezelfde club alle prijzen vooi

zich opeisen. Op Hemelvaarts-
dag '89 was het, óók tot verba-
zing van menige jeugdleider van
het Wittemse kerkdorp, echter
raak. Op het toernooi in Margra-
ten won het F-team de beker, dat
deden de E- en C-ploeg in
Übachsberg en in Eijs was het de
D-elf die de hoofdprijs binnen-
haalde. Het deelnemende clubs
in de diverse plaatsen konden
niet anders dan volmondig toe-
geven „dat de jeugdteams van
SV Nijswiller veel goeds beloven
voor de toekomst".

prima start
turngala

JöGRAAF - „Een fantastischevan ons inter-turngala", aldus
ls Cremers, voorzitter van Olym-s driedaags turnevenement in
'%aaf. Hij doelt daarmee op de

op hoog peil staande eer-

'Urnavond in een goed bezette
fhal. Zeven geselecteerde ver-

streden om de Land-
1989. De show werd ge-

*l dooreen Portugeese Jazz-for-
'le uit Lissabon, Die Mullermad-
"uit Duitsland, Wilhelmina uit

en topfavoriet Svendborg
'■'enemarken.

komen de overige favorie-
Silkenborg (Dene-

ken) en Sportak (België) in actie
turngala bestaande uit een

'°tic van de beste wedstrijdson-
Jtelen aangevuld met enkele bij-
"ere attracties wordt dit turnga-
J^rgen besloten. Kaarten voor5e avonden zijn nog verkrijg-
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	De vrije dag en het stralende weer hebben gisteren overal gezorgd vooreen extra toeloop naar t vooral) waterrijke recreatiegebieden en evenementen in de open lucht. De braderie in Hoensbroek. de antiekmurkt in Lemiers en de open zvoembaden bijvoorbeeld trokken veel bezoekers. In Valkenburg aan de Geul heerste de gebruikelijke drukte (zie foto) van dagjesmensen. Ondanks liet vele verkeer viel volgens de rijkspolitie het aantal aanrijdingen redelijk mee. Foto: WIDDERSHOVEN
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	Koningin Beatrix en prins Claus woonden gisteravond in Amsterdam de plechtigheden rond de nationale herdenking in Amsterdam bij. Het koninklijk paar was eerst in de Nieuwe Kerk waar een herdenkingsbijeenkomst werd gehouden. Marijcke Merkens droeg daar gedichten voor, waarna de ex-chefvan de. defensiestaf, generaal buiten dienst G. Huyser, een toespraak hield. Hij sprak vanuit zijn ervaringen in een jongenskamp in het door Japan bezette voormalig Nederlands Indië. Om precies acht uur werd – net als elders in het hele land – twee minuten stilte in acht genomen. Na de stilte volgde een korte toespraak van burgemeester Van Thijn van Amsterdam. Hij riep op waakzaam te zijn tegen opkomende rassenhaat.
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