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Petoetanchamon

Man siaal voor tweede keer toe

Valkenburger gijzelt
dochtertje in Bunde

Van onze verslaggevers
°UNDE - In het huis van zijn ex-vriendin in Bunde,
heeft de 39-jarige Valkenburger CL. gistermorgen zijn
bijna twee jaar oude dochtertje 7,5 uur lang in gijzeling
phouden. Hij bedreigde het kind met een mes. De man
"eeft zich om elf uur 's morgens aan de politie overgege-
Ven, nadat een rechercheur van de rijkspolitie urenlang
"tet de man gesproken had.

Valkenburger werd ruim een maand geleden door de
Maastrichtse rechtbank veroordeeld tot een voorwaarde-
lijke gevangenisstraf van drie maanden voor een bijna

identieke gijzeling van zijn dochtertje. De man werd de
afgelopen weken begeleid door een hulpverleningsin-
stantie.

De Valkenburger ging woensdagavond laat bij diens 43-
-jarige ex-vriendinen zijn dochtertje in een huis in de Höf-
kestraat in Bunde op bezoek. De Valkenburger mishan-
delde zijn ex-vriendin in de vroege ochtend. Volgens een
woordvoerder van de politie had hij haar 'klappen ver-
kocht' en 'geschopt. De vrouw zagkans tegen halfvier de
centrale meldkamer van de rijkspolitie in Herkenbosch
te waarschuwen. De politie ging er op af. De vrouw werd
om vijf Uur door haar ex-vriend buiten de deur gezet. De
peuter hield hij echter binnen.

# Zie verder pagina 1 5

Ziekenhuis Maastricht vraagt extra bedden

Aantal hartinfarcten
dwingtopnamestop af

door han brinkman

- Het academisch ziekenhuis in Maastricht
gisteren voor de vijfentwintigste keer dit jaar een opna-

estop afkondigd voor mensen die worden getroffen door een
infarct. Door de hoge bezettingsgraad van de afdeling hart-
evvaking kunnen dan geen nieuwe patiënten worden opgeno-
I,61». De ambulance moet dan doorrijden naar Sittard, Heerlen
'kerkrade. Maar ook Sittard en Heerlen kampen al met opna-
lestops.
ÏJ^ioloog T. Gorgels: „In de mo-■■fie cardiologie is dat een pijnlij-
','3ak. Naar Sittard of Heerien, en
*er naar Kerkrade rijden kost al, * een halfuur. Terwijl de tijd in
?* gevallen juist een heel belang-
IKe rol speelt."

'directie van het academisch zie-
."Jhuis, die door de cardiologen op, hoogte is gebrachtvan de precai-
| s'tuatie, zal er bij de provincie op

het aantal bedden op de
uit te breiden. Inmid-

*'s is de afdeling hartbewaking,
l<Jer leiding van de cardioloog
'°rgels, begonnen met een inventa-
ptie van de mogelijke extra com-
Jcaties die zich door de opname
!~Ps - die een halve tot een hele

duren - hebben voorgedaan. Hij
.^acht die inventarisatie van
öfde gegevens', die samen met de
P*ö worden opgemaakt, op korte
rfiïijn rond te hebben.
E

J^'g jaar deden zich de eerste op-
jr^estops voor bij de afdeling hart-
Jp^aking. Cardioloog Gorgels: „We
J" in 1988 de problemen voor het
terst gaan merken. Maar is er spra-
Ivan een exponentiele stijging."
t arüjks neemt het academisch zie-nhuis naar schatting 1.000 patien-

ten met een hartinfarct op. De hart-
bewaking beschikt daartoe over zes
bedden en dat zou, aldus Gorgels,
zeker met drie tot vier bedden uitge-
breid moeten worden. Daarnaast
zou de afdeling, cardiologie er nog
tien bedden bij moeten hebben, om
de huidige problemen het hoofd te
kunnen bieden.

De Maastrichtse cardioloog wijt de
ontstane situatie aan twee ontwik-
kelingen. Op de eerste plaats neemt
het aantal patiënten met een hartin-
farct toe. Omdat in het algemeen de
bezettingsgraad van de bedden
flink is gestegen (naar 94 procent),
kunnen de patiënten niet 'door-
schuiven. Normaal gesproken ver-
huist de patiënt na de acute fase van
de hartbewakingsafdeling naar de
cardiologie. Maar ook daar is de
doorstroming vaak geblokkeerd
omdat in de algemene verpleging
dezelfde problemen spelen.
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Het weer
h'SSELEND BEWOLKT METfIENeen zuidwestelijke stro-
v '"g wordt koele lucht aange-
°erd waarin buien voorko-

k? n> waarvan enkele verge-
'd kunnen gaan van onweer

tj Windstoten. De wind is ma-
tot vrij krachtig en de mid-

wordt 15 gra-
lj*^- De komende dagen zal de

afnemen en zal het
Uniger worden, waarbij de
'^dagtemperatuur zal oplo-

y"" tot 20 graden op dinsdag.

'°or eventuele informatie be-■ effende het weer in LimburgJ;u,1t u bellen 06-91122346

T^op: 05.52 onder: 21.21
'ai»op: n.OB onder: 02.50?ORGEN:nop: 05.51 onder: 21.23Oa»nop: 12.250nder: 03.08

Nederlands
oudste 111

DORDRECHT - De oudste in-
woner van Nederland, Jean Mi-
chael Reyskens uit Dordrecht, is
donderdag 111 jaar geworden.
Hij heeft daarmee een leeftijd be-
reikt die -voor zover bekend -
nog nooit door een Nederlandse
inwoner van het mannelijke ge-
slacht is gehaald.
Als zijn gezondheid het toelaat
breekt Reyskens over achttien
dagen een nationaal record dat
nu nog op naam staat van Chris-
tina van Druten-Hoogakker die
in 1987 op een leeftijd van 111
jaar en 18 dagen overleed.
Reyskens is op 11 mei 1878 in
Genk geboren en heeft nog
steeds de Belgische nationaliteit.
Hij kwam in 1897 te voet Neder-
land binnen en woonde vervol-
gens in Eindhoven en vanaf 1917
in Dordrecht.
Hoewel de informatie niet te con-
troleren valt heeft Nederland in
vorige eeuwen nog veel oudere
mensen gekend. In het Limburg-
se dorpje Geulle zou ene pastoor
Haesech de leeftijd van maar
liefst 125 jaren hebben bereikt.
Wanneer hij precies heeft geleefd
is niet meer na te trekken maar
de historici nemen aan van 1401
tot 1526 of van 1461 tot 1586.

Bewind verklaartverkiezingen ongeldig

Extra troepen
VS naar Panama

Van onze correspondent
WASHINGTON - De Amerikaanse
president Bush heeft gisteren beslo-
ten, 1700 militairen naar Panama te
sturen als reactie op het geweld dat
door generaal Noriega is ontketend
na de voor hem slecht verlopen pre-
sidentsverkiezingen. Bush zei dat
de extra manschappen - er zijn in
Panama al meer dan 10.000 Ameri-
kaanse militairen betrokken bij de
bewaking van het Panamakanaal -
worden gestuurd om de levens van

Amerikaanse burgers in het land te
beschermen.
Hij kondigde daarnaast nog een
aantal maatregelen af uit protest te-
gen de manier waarop Noriega de
Panamese verkiezingen ongeldig
heeft verklaard en gewelddadige
aanvallen op oppositionele politici
heeft laten uitvoeren.

De Amerikaanse ambassadeur in
Panama, Arthur Davis, zal worden
teruggeroepen, en de bezetting van

de Amerikaanse ambassade zal
drastisch worden teruggenomen.
Verder wordt het Amerikaanse be-
drijfsleven gevraagd familieleden
van in Panama werkende em-
ployees naar huis te sturen.

De Amerikanen die dan nog in Pa-
nama overblijven, wordt ook aange-
raden terug naar de VS te gaan, of
onderdak te zoeken in een van de
Amerikaanse kazernes in Panama.
De VS, zo kondigde Bush aan, zul-
len verder meewerken aan pogin-
gen van Latijnsamerikaanse landen
om diplomatieke druk op Noriega
uit te oefenen.
Er komen overigens voorlopig geen
nieuwe presidentsverkiezingen in
Panama. Dat heeft de voorzitster
van de Panamese kiesraad, Yolanda
Pulice, gisteren bekendgemaakt.
Pulice zei dat de huidige president.
Manuel Solis Palma, tot september
in functie zal blijven. De verkiezin-
gen van zondag moesten worden
geannuleerd vanwege de 'obstruc-
tie' van de vele buitenlandse waar-
nemers, aldus het bewind.

" Zie ook pagina 3

" Ee?i para-?utti£aire
acm/ia7iger van generaal
Noriega slaat de met
bloed besmeurde opposi-
tie-kandidaatvoor het vi-
ce-presidentschap, Guil-
lermo Ford (links). Ford
werd gisteren in een zie-
kenhuis opgenomen. Net
als oppositieleider Guil-
lermo Endara ligt hij on-
der militaire bewaking
in een privékliniek. Ford
en Endara werden
woensdag door aanhan-
gers van de militaire re-
gering van generaal No-
riega in elkaar geslagen.
Volgens onofficiële be-
richten zou Ford een ge-
vangenisstraf van een
jaarboven het hoofd han-
gen wegens minachting
van de veiligheidspolitie.

Den Haag: normale relaties niet mogelijk

Ambassadeur uit
Iran teruggeroepen
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken) heeft
gisteren besloten de Nederlandse
ambassadeur in Iran voor onbepaal-
de tijd terug te roepen. De maatre-
gel volgt op de oproep van de Iraan-
se parlementsvoorzitter Rafsanjani
voor elke dode Palestijn vijf Ameri-
kanen, Britten of Fransen te ver-
moorden.

Hoewel Rafsanjani deze week be-
weerde dat zijn uitspraken ver-
draaid zijn weergegeven, meent
Van den Broek dat het 'nu niet lan-
ger mogelijk is normale betrekkin-

gen met Iran te onderhouden', zo
verklaarde een woordvoerder van
het ministerievan Buitenlandse Za-
ken in Den Haag. „Er blijft gerede
twijfel bestaan over het Iraanse
standpunt inzake terreur".

Prolest
De Nederlandse ambassadeur, mr
dr Horak, werd al eerder terugge-
roepen uit Teheran. Dat gebeurde
na de aansporing van ayathollah
Chomeini aan het adres van mos-
lim-gelovigen om de schrijver Sal-
man Rushdie te vermoorden.
De uitspraken van Rafsanjani wa-

ren voor Van den Broek aanleiding
krachtig te protesteren bij de Iraan-
se ambassadeur in ons land.
Van den Broek heeft niet willen
wachten op de uitkomst van de ge-
sprekken in EG-verband over de
kwestie.

Gisteren moest de Iraanse ambassa-
deur voor de tweede keer in één
week tijd bij Buitenlandse Zaken
op het matje verschijnen. De Iraniër
diende duidelijk te maken welk
standpunt Rafsanjani nu precies in-
neemt.

Volgens de woordvoerder van het
departement was de uitleg van de
Iraanse ambassadeur 'onvoldoen-
de.

Het hangtvan de ontwikkelingen in
Iran af of Horak snel kan terugkeren
naar zijn post. De Britse, Franse en
Westduitse ambassadeurs in Iran,
die na de Rushdie-affaire ook wer-
den teruggeroepen, zijn overigens
nog steeds niet teruggekeerd.

Honderden
banen erbij

op Heide
Van onze verslaggever

ROERMOND - Het industrie-
schap Heide-Roerstreek zal
nog de komende week zeven
regionale bedrijven voor in to-
taal30 hectaren grond aanbie-
den. Het wachten voor het in-
dustrieschap en de bedrijven
was op de uitkomsten van een
geluidsonderzoek dat nu is af-
gesloten. Het industrieschap
verwacht dat er binnen af-
zienbare tijd honderden ba-
nen op Heide bijkomen, aldus
secretaris P. van Delft.
Namen van de bedrijven wil
de secretaris niet prijsgeven
voordat de verkoopakten ge-
passeerd worden. Het gaat om
bedrijven die al op Heide zit-
ten en willen uitbreiden en
enkele andere bedrijven uit
de regio Midden-Limburg. In
ieder geval behoort Rockwool
Lapinus tot een van de kandi-
daten die optie heeft op zeker
zeven hectaren. Van de in to-
taal 30 hectaren zijn volgens
de secretaris van verschillen-
de bedrijven harde toezeggin
gen voor minstens 15 hecta-
ren.
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Grootscheepse conrentionele ontwapening

Vergaand voorstel
Gorbatsjov aan VS

BRUSSEL Sovjet-president en
partij leider Michail Gorbatsjov
heeft gisteren tijdens zijn ontmoe-
ting met de Amerikaanse minister-
van Buitenlandse Zaken James Ba-
ker een grootscheepse verminde-
ring van de conventionele gevechts-
kracht in Europa voorgesteld, als-
mede het terugdringen van het troe-
penaantal van het Warschaupact en
de NAVO met elk een miljoen man.
Dit hebben Amerikaanse functiona-
rissen gisteren gezegd.

Tijdens zijn drieëneenhalf uur du-
rende onderhoud met Baker stelde
Gorbatsjov voor het aantal tanks
van het Warschaupact met 40.000 te
verminderen, het aantal gevechts-
vliegtuigen met 42.000 en het aantal
stukken artilleriegeschut met
47.000.

Het voorstel van de Sovjetleider
behelst verder de terugtrekking van

een miljoen soldaten uit Europa
door elk van beide bondgenoot-
schappen en een vermindering van
de gevechtsvliegtuigen van de
NAVO met 55 procent.

Volgens de Amerikaanse functiona-
ris wil Gorbatsjov dat het War-
schaupact en de NAVO in 1997 een
conventioneel evenwicht hebben
bereikt.
Het Sovjet-persbureau TASS meld-
de eerder donderdag dat de Sovjet-
unie dit jaar 500 korte-afstandsra-
ketten uit Oost-Europa wil terug-
trekken.
Baker heelt het voorstel van Mos-'
kou om te gaan onderhandelen over
de kernwapens voor de korte af-
stand in Europa afgewezen.

Agente verdacht
van doodslag

KOKKMOND De agent V.K..
wachtmeester le klasse van de
rijkspolitie in Horst, wordt verdacht
van doodslag op de 29-jarige Wil
Janssen. Dit heeft de officier van
justitie m Roermond gisteren mee-
gedeeld.

Het drama speelde zich in de nacht
van 11 maart af voor het ouderlijk
huis van Janssen. De politie wilde
de man aanhouden omdat hij met
zijn auto een stopteken had gene-
geerd. De man verzette zich later bij
zijn huis op een zeer agressieve wij-
ze tegen de aanhouding, waarop de
agente enkele waarschuwingsscho-
ten loste.

De Horstenaar ging haar daarna te
lijf. Voor de ogen van diens moeder
schoot de agente vervolgens gericht
op de belager. De jongeman werd
dodelijk getroffen. De rijksrecher-
che heeft meteen een onderzoek in
gesteld naar de toedracht.

„De resultaten van het feitenonder-
zoek geven aanleiding tot verden-
king van doodslag," aldus persoffi-
cier mr. H. Fangman. De hoofoffi-
cier van justitie heeft een gerechte-
lijk vooronderzoek gevorderd bij de
rechtercommissaris in Roermond.

Twaalf jaar
voor directeur

Toetanchamon
DEN HAAG De Haagse rechtbank
heeft de 42-jarige E.H.H, gisteroch-
tend veroordeeld tot 12 jaar gevan-
genisstraf wegens 'ongekende ter-
reurdaden', zoals president me-
vrouw T. Koningsveld dat uitdruk-
te. De directeur van het beveili-
gingsbedrijf Toetanchamon werd
schuldig bevonden aan medeplich-
tigheid aan een poging tot moord op
de Haagse wethouder Duivesteijn,
aan wie een levensgevaarlijke sche-
merlamp was toegezonden, en aan
een poging tot brandstichting bij de
Goudsche Courant. Hij werd aange-
merkt als opdrachtgever van brand-
stichting bij Sijthoff Pers, een auto-
bom explosie voor de deur van dat
bedrijf in Rijswijk en brandstich-
ting bij de Haagse sociale dienst en
in een politiebureau.
De veroordeelde, die alle beschuldi-
gingen steeds van de hand heeft ge-
wezen kondigde onmiddellijk aan
in hoger beroep te gaan.

..vuur'.'..

(ADVERTENTIE)

Alcoholgebruik
in kazernes

Wordt aangepakt
(ADVERTENTIE)
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popmuziek en strips

ld-elpee
De geschiedenis van de Trave-
ling Wilburys neemt geen einde.
Na het megaproject Volume One
en de solo-elpee van Roy Orbi-
feon is het nu de beurt aan TOM
PETTY, die na acht Heartbrea-
kerselpees de tijd rijp achtte

een soloplaat. Hij verzamel-
de een keur van artiesten en
Vrienden om zich heen, onder
wie Jeff Lynne, George Harri-
son, The Georgia Satellites, Jim
Keltner, Roy Orbison en The
'Bangles. Dit heeft het twaalf
tracks tellende en door JeffLyn-
Jie geproduceerde FULL MOON
FEVER opgeleverd.

TJe 35-jarige Torn Petty is zo on-
geveer de laatste der grote Ame-
rikaanse westcoastrockers, dus
denk niet dat Full Moon Fever
Jgroteverrassingen in petto heeft.
Ofhet zou moeten zijn dat in Pet-
"ty's leven blijkbaar geen plaats
jneer is voor weltschmerz, want
»p deze soloplaat bekijkt hij het
leven zowaar van de humoristi-
sche kant, zoals in Ver So Bad
<'My sister got lucky, married a

en Zombie Zoo. En wie
had kunnen denken dat Torn
iPetty ooit 'n lullaby als Alright
!For Now zou opnemen? Nog 'n

Feel A Whole Lot
Better, 'n korte pakkende rock-
song, klinkt in zijn versie tien
keer beter dan het uit 1964 date-
rende origineel van Gene Clark.
Ergens zingt Torn Petty 'You can
stand me up at the gates of heil,
but I won't back down', en dat is
door de jaren heenzijn lijfspreuk
geworden.

Full Moon Fever is geen experi-
.mentele plaat die bol staat van
'stilistische aardverschuivingen.
■Torn Petty, de eeuwige Wilbury,
gaat zijn eigen weg in zijn eigen
traditie met zn typische gitaar-
muziek in Byrdsstijl en zijn uit
duizenden herkenbare nasale
stemgeluid. Ergens tussen de gi-
taarheld en de drummachines in
'is de kwaliteitspop verzopen.
Maar zolang Torn Petty leeft is er;hoop. Gelukkig zijn er nog muzi-
kanten met principes.

peter hamans

agenda
MEI

" 12: Café Hazewijnen Wylre:
Fietsefreem

" 12: Drop-inn Kerkrade: The
Run

" 13: De Nor Heerlen: Tightro-
pe

#13: Jongerencentrum NOVA
Heeren: heavy metal con-
cert

" 13: Poell Roermond: Cross-
road

" 14: Kubke Helden Parmingen
The Run

" 14, 15: café 't Beckerke Heer:
Fietsefreem

;" 15: Dancing De Steeg Leu-
nen: The Run

" 16,17: Ahoy' Rotterdam: Dia-
na Ross

;" 19: Meerpaal Groot Genhout:
Fietsefreem

!'" 20: Café Meijers Geleen: Fiet-
sefreem

" 21: Tim's bar Parmingen:
Jeopardy

" 21: Café Hazwijnen Wylre:
Fietsefreem

" 22: Café Het Trefpunt Oirs-
beek: The Run;" 22: SporthalleKöln: Chris De
Burgh

" 23: Sporthalle Köln: Chris De
Burgh

" 23: De Perroen Maastricht:
Riek Nolov

" 26: In Gen Haen Hoensbroek:
Crossroad

" 27: Feesttent Puth: Janse
Bagge Bend

" 27: Boederijfeesten Reijmer-
stok: The Run

" 28: Karrosseer Maastricht:
The RUN

" 28: Starclub Meersen: Fiet-
sefreem

" 31: Diligence Heerlen: The
RUN

Huub van der Lubbe van De Dijk:

De strijdvaardigheid
van een roek-zanger

Huub van der Lubbe vindt dat het gesprek te veel dekant op-
gaat „van Opzij of de Viva in een kritische bui". Niet dat de
blonde zanger van De Dijk daarbezwaren tegen heeft, integen-
deel. Hij had alleen niet verwacht dat hij op dit uur van de dag
verantwoording zou moeten afleggen over zijn onverminderd
kwetsbare opstelling als potente kerel op 'Niemand In De
Stad', het uitstekende vijfde album van de Amsterdamse
groep.

Na 35 jarenin zijnroerige leven is de
ook als acteur bekende voorman
nog steeds zo gefascineerd door de
andere sekse dat hij zijn bewonde-
ring en afhankelijkheid wel moet
uitkraaien om op podium en plaat te
kunnen blijven functioneren. Want,
stelt hij, wat is er mooier dan een
vrouw en waarom zou je haar dieer-
kenning niet willen geven? Huub
van der Lubbe heeft er anders dan'
de meeste mannen sinds de Schep-
ping dan ook geen enkele moeite
mee om het zogenoemde zwakke
geslacht tot superieur te verklaren.

„In schoonheid, verstand en gevoel
is de vrouw natuurlijk absoluut de
meerdere van de man. Daarom laat
zij hem ook in de waan dat hij de
dienst uitmaakt. Als het er echt op
aankomt, is het echter maar al te
vaak de vrouw die het laatste woord
heeft," meent de robuuste rocker in
hart en nieren. „Hoe kwetsbaar de
man in feite is, zie je toch ook aan al
die seksschandalen in de politieken
bij die televisiedominees. Dat is ge-
woon een gegeven, een wereldwijd
fenomeen. Dus waarom zul je dan
nog blijven ontkennen dat je vrou-
wen hoger acht en niet buiten ze
kan"? „Ik denk het voor een hoop
mannen heel gezond zou zijn als ze
eens afstapten van het altijd maar
stoer willen overkomen en net wil-
len doen alsof ze de situatie hele-
maal onder controle hebben. Wat
schiet jedaar mee op? Laat liever al-
les op je afkomen en zie dan wat er
gebeurt".

De Dijk, met geheel links Huub van der Lubbe.

Politiek
Het is helemaal niet erg om, in fi-
guurlijke zin dan, het deksel op je
lid te krijgen. Gebeurt dat, danmoet
je maar denken: volgende keer be-
ter". Niet alleen door zo bij te dra-
gen aan de algehele emancipatie
denkt Huub van der Lubbe met De
Dijk politieke daden te verrichten.

„Alles watje goed doet, waar je al je
kwaliteiten en talenten voor aan-
spreekt, valt daar in wezen onder.
Negentig procentvan wat er op deze
aarde gebeurt en wordt geprodu-
ceerd is immers onwaar, dient ner-
gens toe, is complete nonsens".

„Met ons organisatietje, dat in de
loop van de afgelopen acht jaren
steeds beter is gaan draaien, binden
wij een paar keer de strijd aan met
acht kanalen prut op televisie. Wij
zorgen voor hele avond verbonden-
heid met de band en met elkaar.Dat
is in deze maatschappij, die aldoor
verder individualiseert al heel wat.

Want, laten we wel wezen, het is
toch te gek dat iedereen zich hoe
langer hoe meer opsluit met zijn tv
of zijn personal computer? Daar-
voor leven we toch niet samen op
deze aarde? Waarom niet al die ap-
paratuur het huis uit? Gewoon een
televisietoestel per straat en dan
met zn allen bij debuurman kijken.
Dat is heus zo gek niet, want zomers
op de camping doet men het ineens
weer wel en gezellig dat het dan is".

Kiespijn
Huub van der Lubbe heeft zijn
mond vol over de sociale misstan-
den alom en weet wel degelijk waar-

over hij praat. Vertel hem niets over
de goede bedoelingen voor het volk
van multi-miljonair Ruud Lubbers
en zijn handlangers te Den Haag.
Die zitten er stuk voor stuk voor
hun eigen belang en dat van de cap-
tains of industry, dieze op verkapte
wijze vertegenwoordigen. De hele
parlementaire strijd om het plotse-
ling gloeiend hete hangijzer ge-
naamd Het Milieu het gezichten de
stem van De Dijk lacht er om. Als de
spreekwoordelijke boer met kies-
pijn, dat wel.

Milieu
Toch komt hij er niet toe om derge-
lijke onvrede om te zetten in pak-
kende liedjes. „In kort bestek dat
soort onzettend gecompliceerde
problemen aan de orde stellen is al-
lereerst heel erg moeilijk. Jeteksten
worden al gauw zo pamfletachtig en
daardoor minder interessant. Het
gros van de mensen,weet ook best
wel wat er allemaal fout zit en beter
zou moeten. Die hoef je echt niet
meer met liedjes te wijzen op de
schijnheiligheid, die er nu bijvor-
beeld rond de milieu-problematiek
plaatsvindt".

Anders ligt het volgens hem met het
algemene besef over de noodzaak
van liefst liefde en opzijn minst we-
derzijds respect. „We worden
geacht te groeien naar de Europese
eenwording in 1992, maar 'als onze
mentaliteit niet verandert, halen we
die datum niet eens. Als je terug-
kijkt op de afgelopen tien jaar, dan
is er zo verschrikkelijk veel rotzooi
bijgekomen, terwyl het tegengas
onderhand minimaal is geworden.
Gaan we ons niet als de bliksem wat
meer om elkaar bekommeren, dan
is het gedaan met deze aarde,"
meent Huub van derLubbe.

Piepklein
„Daarbij doel ik op het leven in de
breedste zin des woords, waar we
metzn allen heel snelveel meer eer-
bied moeten gaan opbrengen. Want
neem nou eens die boom op straat,
die daarzomaar staat mooi te wezen
en gewoon doorgroeit, al zon paar
honderd jaar. Vergelijk dat eens
met wat wij zelf presteren. Met alle
wetenschappelijke kennis, die we
inmiddels hebben kunnen we wel
windenergie verkrijgen, maar wat
we nog niet vóór elkaar hebben is
dat die windvangers tegen slijtage
kunnen. Die boom, voortgekomen
uit niet meer dan een piepklein
zaadje, kan dat dus wel op eigen
houtje".

„Daar zouden we dus veel meerres-
pect voor moeten tonen. Er zouden
werkelyk heel zwaarwegende rede-
nen moeten zijn om hem te laten
kappen. Een snelweg? Kom op, laat
iedereen maar gewoon een half
uurtje langer onderweg zijn. Ik te-
ken daarvoor, best wetende dat ik
als vrije jongen makkelijk praten
heb. Maar goed,vrije jongensals die
van De Dijk moeten er ook zijn.
Juist in deze tijd."

Louis du moulin

Amerikaanse Heavy
Metal in Heerlen

De Amerikaanse heavy-metal-
band Crimson Glory geeft mor-
genavond om 20.30 uur een con-
cert in Stedelijk Jongerencen-
trum Nova aan de Ganzeweide in
Heerlerheide. De uit Florida af-
komstige band noemt zichzelf 'ge-
woon een zootje dagelijkse zon-
daars. De groep leverde de elpee
'Trancedence' niet lang geleden
af. De stijl van Crimson Glory is
heavy, niet te technisch maar met
veel gevoel voor dramatiek. Ze
wordt met name geïnspireerd

door oosterse en oriëntaalse filo-
sofiën. De bezetting: Ben Jackson
(gitaar), Jeff Lords (bas) Dana
Bunnell (drums) John Denning
(gitaar) en Midnight (zang).
Ook de Engels/Nederlandse for-
matie Perfect Strangers zal daar
optreden. Zij werd ooit opgeno-
men door Veronica's Count-
Down café. Bij deze band speelt
ex-Vandenberg Jos Zoomer de
drums. In de voorverkoop kost
een kaartje vijf knaken. Aan de
kassa betaal je een riks meer.

De Dijk en Riek
Nolov in Heerlen

Alle mogelijke eind-
examen-kandidaten
zijn op 3 juni wel-
kom in de foyer van
de Heerlense Stads-
schouwburg. Pop-
groep De Dijk zal
daar zulk een con-
cert geven dat je in
een klap het hele
schooljaar vergeten
bent.
Na het concert van
De Dijk zal de Heer-
lense Riek Nolov
Band spelen. Nolov,
die je een avondje
swingende muziek
wel kunt toevertrou-
wen, zal als speciale
gast de saxofonist

Howard Sic meene-
men. Zelfs in depau-
zes kan er geswingd
worden, daarvoor
heeft men een dee-
jay in de arm geno-
men. Overigens is
het tijdstip van het
feest natuurlijk pri-
ma gekozen, daar de
uitslagenvan deexa-
mens nog niet be-
kend zijn. Heb je
toch nog een feest

gehad, mocht je zak-
ken. Aan de kassa
van de schouwburg
kun jevoor tien piek
kaarten kopen. Een
vrijkaart voor dit
eindexamenfeest
kun je krijgen als je
een dezer dagen een
rekening opent bij
de ABN-bank in
Heerlen, of bij de
VW een kadobon
koopt.

recept

Vegetarische
bloemkoolschotel
De benodigde hoeveelheid bloem-
kool is afhankelijk van het recept dat
bereid wordt. Gekookt is een grote
bloemkool voldoende voor 4 perso-
nen. Voor een salade is een halve of
kleine bloemkool voldoende.
Benodigdheden: 1 bloemkool, 2
uien, 15 g boter of margarine, 4 kop-

jes gekookte zilvervliesrijst. Voor de
saus: 1 blikje champignon-crème-
soep (0,55 1.), IV2 dl melk, 250 ge ge-
raspte kaas.
Voor het schoonmaken de buitenbla-
deren en de stronk verwijderen. Ver-
volgens de bloemkool een kwartier
omgekeerd wegzetten in ruim water
met zout, zodat eventuele onrecht-
matigheden eruit verdwijnen. Kook
de bloemkoolroosjes 3 minuten en
giet ze af. Fruit de uien in de boter of
margarine. Vermeng het blikje soep

met de melk en de 150 g kaas. Kook
de rijst ongeveer 15* minuten en laat
ze daarna goed uitlekken. Schep
rijst, bloemkoolroosjes, ui en cham-
pignonmengsel voorzichtig door el-
kaar. Doe dit in een vuurvaste scho-
tel en strooi de rest van de kaas er-
over. Zet de schotel in een voorver-
warmde oven op 175°C- stand 3 - ge-
durende 30-40 minuten en serveer
daarna direct.

hub meijer

Simply Red tweede
popgroep in MECC

De Britse popgroep Simply Red
geeft op 17 junieen concert in het
Maastrichtse congrescentrum
MECC. De roodharige zanger
Mick Hucknall en de zijnen zal

optreden in de N oordhal. Dit Jj
tegenstelling tot Level 42 die W
MECC als eerste popgroep motfj
betreden in de Zuidhal. InnH"
dels loopt het al storm bij de j^
kende voorverkoopadressen o*
als je de groep wilt zien moet je*<snel bij zijn.

Simply Red's derde elpee staat »j
weer geruime tijd in de hitlijst^IDe laatste singel It's Only Lo^iwas bijnaeen nummer-1 hit in N*l
derland. Maar wie kan niet nufjl
mers als Holding Back the Yeaf*
Moneys too tight to mention &.,
The Right Thing meezingen?

" Simply Red, in juni in het MECC.

Omroep Limburg
bij Pinkpop 20

Omroep Limburg zal in het Pink-
sterweekend twee maal aandacht
besteden aan de jubileumaflevering
van Pinkpop. In het popprogramma
'Vrij Spel', zaterdag vanaf 17.10 uur,
komen de muzikanten Fred Pieck
(ex-Fungus) en Gé Reinders, die
beiden al eens eerder op het Pink-
poppodium stonden.

Maandag is de omroep twee keer
vanuit Landgraaf live in de lucht.
Van tien tot elf 's morgens komen
wethouder Jan Bonten, Pinkpop-
baas Jan Smeets en plugger Jan
Bult uit Hilversum, een politie-
woordvoerder en een campinggast
aan het woord. Tussen 12.00en 13.00
uur verzorgen verslaggevers live-re-
portages vanaf het festivalterrein.
Ook te horen zijn enkele live-opna-
mes van Pinkpop openingsactRory
Block.
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Naakt
Jolanda heeft de afgelopen zes
jaar naakt vastgeketend ge-
woond in een geblindeerde ka-
mer in het paviljoen Hermolijn.
Zij kon zo nu en dan zeer agres-
sief ziin. Door haar te isoleren

hoopte het personeel van hetVan Boeijenoord het verzet van
Jolanda te breken.

De commissie Noorda pleit voor
een compleet nieuwe afdeling
voor gevallen als Jolanda. Daar
zal vanuit nieuwe invalshoeken
gewerkt moeten worden. Het
wordt wenselijk geacht dat een
groep van externe deskundigen
de nieuwe kliniek met raad en
daad bijstaat. .
Wat dit laatste betreft wordt de
commissie op haar wenken be-
diend. Er komen op korte ter-
mijn vijf landelijke consulenten-
teams, zo stelde J.B. van Bors-
sum Waalkens, geneeskundig
hoofdinspecteur voor de geeste-
lijke volksgezondheid. Het mi-
nisterie van WVC heeft hiervoor
1,25 miljoenbeschikbaar gesteld.

Overlegregering over bewering plan staatsgreep

Scherpere controle
Rijkswacht België

i Van de redactie buitenland

JUJSSEL- De Belgische re-
j^ing heeft gisteren besloten

;j) de controle op de veilig-
J^dsdiensten in het land te

De ministers vanustitie, Defensie en Binnen-
Zaken hebben op-, acht gekregen om die scher-

pte controle voor te bereiden.

k * drietal ministers moet zo snel
aan het werk. Het is de be-

deling dat ze de oprichtingvan een
JJfhankelijk controle-orgaan
tprbereiden. Dat zou dan toezichtPeten houden op de rijkswacht,
CPolitie en de veiligheidsdienstenh het land.

? Belgische regering heeft giste-
j?1 gepraat over de getuigenverkla-
kjpn diezijn afgelegd voor de spe-
JP'e onderzoekscommissie van dejj^er. Ze heeft over die verklarin-
-I*l geen uitspraak gedaan. Maar
C|l bepaalde ze dat ze, zonder voor-F te willen lopen op de conclusies
F 1deze commissie van oordeel is
F' een versterking van de controle
r de veiligheidsdiensten noodza-ak is.

Plan
* speciale kamercommissie on-
pzoekt hoe terrorisme en bandi-
Sflie in België worden bestreden.

rijkswachtofficier Ver-Men verklaarde maandag voorJJ6 commissie dat Belgische rijks-
acht- en legerofficieren in het be-
j**van de jaren tachtig een staats-

zouden hebben beraamd.

j?t was hem (aldus Vernaillen) in
:|l»1 verteld door de bankier Leon

een slachtoffer van een van
t
e overvallen van de bende van Nij-
p- Mensen die dezeFinné goed ge-
■?nd hebben omschrijven die manis een fantast.
J verscheidene vraaggesprekkenM Belgische kranten heeft Ver-dien- die zelf wegens knoeierijen
$ de rijkswacht werd ontslagen -«j^iiddels zijn uitlatingen al weer

gerelativeerd. Ik heb zelf nooit
I het beramen van een staatsgreep
j|'oofd. Het is me slechts verteld
y°or de bankier Léon Finné, aldus
k.emaillen in verscheidene inter-
fcvvs.

Passtoors
verwerpt
afspraken

J^USSEL - Een strijdlustige Hélè-.e Passtoors achtte zich gisteren
ilet meer gebonden aan de afspra-

met de Zuidafrikaanse rege-
die tot haar vrijlating hebben

peid. Kort na aankomst in Brussel
zij gistermiddag: „ik'

vllJf volledig toegewijd aan de strijd
■*ri het onderdrukte volk van Zuid-

[>s^sstoors kwam via Londen uit
waar zij woensdag-, °nd op een vlucht van British Air-

I tys was gezet. Op de Brusselse
chthaven Zaventem zei ze dat deLVereenkomst van maandag die

j~l<ide tot haar vrijlating niet geldig

je_ Nederlands-Belgische noemde,e inhoud van de overeenkomst 'ab-
l^rd'. Daarom weigerde zij aanvan-tijk haar handtekening uit solida-s?it met andere ANC-gevangenen.

.'J tekende toch nadat haar was ver-J^d dat dit op geenenkele wijzekon. °rden uitgelegd als „onttrouw aann'jn idealen".
de overeenkomst beloofde Pas-

tors, die tien jaar gevangenisstraf
'tzat wegens hoogverraad, dat ze
6en geweld zou gebruikenom poli-
jeke veranderingen te forceren en
.*t ze zich niet meer in Zuidelijk-
"rika zou vertonen.

" Zie ook pagina 5

Einde verbod
samenscholing

in Kosovo
BELGRADO - Het verbod op sa-
menscholing in de Joegoslavische
provincie Kosovo is gisteren opge-
heven. De avondklok blijft echter
van kracht en demonstraties en pro-
testbijeenkomsten zijn nog verbo-
den. Dit meldt het officiële Joego-
slavische persbureau Tanjug.
De noodmaatregelen waren sinds
eind maart van kracht, toen in deze

Zuidjoegoslavische provincie on-
rust uitbrak onder deetnische Alba-
nezen. Zij vormen een meerderheid
van de bevolkingen ijveren al gerui-
me tijd voor meer autonomie. De
vlam sloeg in de pan toen het parle-
ment van Kosovo ermee instemde
dat de deelrepubliek Servië voort-
aan zou beslissen over justitie en
veiligheid in de provincie.
In de noordelijke republiek Slove-
nië houden volgens de Joegoslavi-
sche radio 15.000 studenten een col-
legeboycot uit protest tegen de ver-
oordeling op 5 mei van de journalist
Ivan 'Janez' Jansa wegens verraad
van militaire geheimen.

Bestand Libanon
snel geschonden

BEIROET - Een wa-
penstilstand, die gis-
termiddag in Beiroet
van kracht werd na
bemiddeling door
een delegatie van de
Arabische Liga, is
slechts korte tijd van
kracht geweest. En-
kele uren na de af-
kondiging van het
bestand werden van-
uit het islamitische
West-Beiroet circa 40
granaten afgevuurd
op het christelijke
Oost-Beiroet. Hierbij
kwamen drie men-
sen om het leven.

De leiders van de
christelijke en isla-
mitische Libanese
milities hadden gis-
teren besloten een
eind te maken aan de
twee maanden du-
rende hevige atille-
riegevechten die aan
meer dan 350 men-
sen het leven kost-
ten. Het was de twee-

de keer dat in Liba-
non een bestand tot
stand kwam na be-
middeling van de
Arabische Liga.

TrHet
vorige bestand werd
vrijdag verbroken
met een zwaar artil-
lerieduel rond de Li-
banese hoofdstad
Beiroet.

Deken Nederlandse Orde van Advocaten:
Honderden advocaten

komen nauwelijks rond
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG- Enkele honderden
van de meer dan 5000 advocaten
in ons land leven op de rand van
het bestaansminimum. Het gaat
hier om raadslieden die werk-
zaam zijn in de "sociale advoca-
tuur en alleen rechtshulp verle-
nen aan mensen die een advo-
caat niet kunnen betalen.De ver-
goeding die de Staat daarvoor
geeft, is slechts de helft van wat
voor een advocatenhonorarium
redelijk mag worden geacht en
komt overeen met het minimum-
loon.

Dat zei mrL. Spigt, de dekenvan
de NederlandeOrde van Advoca-
ten, bij de presentatie van het

jaarverslagover 1988. De Orde en
de Vereniging Sociale Advoca-
tuur Nederland (VSAN) vechten
al jaren voor een betere salarië-
ring van de pro deo-advocaat. Er
is weliswaar volop begrip voor
de wensen van de advocaten,
maar volgens minister Korthals
Altes van Justitie is het finan-
cieel onmogelijk de vergoeding
te verhogen.

De gefinancierde rechtshulp, be-
doeld voor mensen die geen
raadsman kunnen betalen, kost
Justitieruim 200 miljoen gulden.
Het bedrag is nieè gelimiteerd,
omdat niet van tevoren kan wor-
den vastgesteld hoeveel mensen
een beroep op de gefinancierde

rechtshulp zullen doen. Aan deze
zogenaamde 'open-einde-rege-
ling' wil de minister een einde
maken. In de loop van dit jaar
moet een commissie voorstellen
doen om het systeem beheers-,
baar te maken.

De advocaten zijn fel gekant te-gen een vermindering van de ge-
financierde rechtshulp. Ze vre-
zen dat de kwaliteit van de
rechtshulp daardoor wordt on-
dermijnd. Bovendien zou in een
nieuwe regeling een veel kleiner
aantal mensen voor een gratis
advocaat in aanmerking komen.
Procederen is op die manier, al-
dus de Orde, alleen nog maar
weggelegd voor de rijken.

binnen/buitenland

Jolanda Venema jarenlangnaakt vastgeketend

Zwakzinnige vrouw
verkeerd behandeld

Van onze correspondent
ASSEN - De behandeling van de
■«-jarige zwaar geestelijk gehan-
dicapte Jolanda Venema moet
drastisch worden veranderd. Zij
■teeft een veel intensievere en
Modernere begeleiding nodig.

öaarvoor moet goed gekwalifi-
ceerd personeel worden ge-
bruikt. Door een uit de jaren ze-
yentig stammende diagnose is zij
jarenlangverkeerd behandeld in
het Hendrik van Boeijen-oord in
Assen. Dat heeft uiteindelijk ge-
leid tot een uitzichtloze situatie,
die bij alle partijen grote span-
ningen hebben veroorzaakt.

öat is de belangrijkste conclusie
uit een rapport van een commis-
sie externe deskundigen, ook
Wel de commissie Noorda ge-
noemd, die op verzoek van de ge-

neeskundig hoofdinspecteur een
onderzoek heeft ingesteld naar
de problemen rond Jolanda. Het
rapport werd gisteren overhan-
digd aan geneeskundig hoofdin-
specteur Van Borssum Waal-
kens.
De commissie signaleert verder
dat de hygiëne en leef- en eetcul-
tuur volstrekt onvoldoende zijn
in het paviljoen Hermolijn, waar
Jolanda nog altijd naakt aan een
leiband gekluisterd zit. Voorzit-
ter Wiert Noorda bevestigde dat

er sprake is van een onmenselij-
ke situatie, waarin zo snel moge-
lijk verandering moet komen
Jolanda zal vermoedelijk wor-
den overgebracht naar een ande
re instelling.

Veel studenten
moeten beurs
terugbetalen

GRONINGEN - Ruim 13.000 stu-
denten moeten hun studiebeurs, die
vanaf het begin van het studiejaar
uitgekeerd is, terug betalen. Ze heb-
ben het school-studiecontrolefor-
mulier, dat in april door deInforma-
tiseringsbank verstuurd is, niet te-
rug gestuurd. Uit dit controleformu-
lier moet blijken dat studenten aan
een universiteit ofhogeschool staan
ingeschreven. De 13.000 studenten
staan nu ieder voor maximaal 8.000
gulden in het krijt bij de Informati-
seringsbank.

Van 10.000 van de 13.000 studentendenkt de Informatiseringsbank dat
ze inmiddels afgestudeerd zijn of
gestopt met hun studie. Ze hebben
verzuimd dit te melden, zodat hun
beurs geheel of gedeeltelijk doorbe-
taald is. De overige 3.000 komen in
de problemen, omdat hun studie-
beurs sinds 19 april geblokkeerd is.
Een woordvoerder van de Informa-
tiseringsbank in Groningen denkt
dat het om een groep mensen gaat
diealtijd heel laat reageren. "En iets
laten lopen kan tegenwoordig niet
meer."

Maandag wordt begonnen met het
terugvorderen van de uitgekeerde
studiefinanciering. Studenten kun-
nen dan alleen nog door middel van
een bezwaarschrift een aanspraak
op studiefinaciering laten gelden.

Enquête: meerderheid zwarten tegen sancties

Ministers Z-Afrika
verlaten de politiek

Van onze correspondent

JOHANNESBURG - Twee belang-
rijke Zuidafrikaanse ministers heb-'
ben bekend gemaakt dat zij zich te-
rugtrekken uit de politiek. Minister
Chris Heunis (Staatkundige Her-
vormingen) en zijn collega Stoffel
Botha (Binnenlandse Zaken) zullen
niet deelnemen aan deverkiezingen
van 6 september.
Met name het vertrek van Heunis
per 1 juli kwam als een verrassing.
Heunis gold als de architect van het
voorzichtige hervormingsbeleid
van president P.W. Botha en was
diens vertrouweling en beoogde op-
volger. De fractie van de regerende
Nationale Partij maakte in februari
echter korte metten met zijn ambi-
ties. De minister van Onderwijs, De
Klerk, werd tot partijleider en toe-
komstig president gekozen.
Verleden week nog lanceerde Heu-
nis een grootscheeps plan om na de
verkiezingen het politieke bestel in

Zuid-Afrika te hervormen. Hoewel
alom werd geklaagd over de vaag-
heid van deze plannen, werden ze
vooral gezien als een politiek sig-
naal.
Overigens is de meerderheid van de
zwarte bevolking in Zuid-Afrika
volgens een opiniepeiling tegen het
instellen van economische sancties.
De meeste ondervraagden wijzen
sancties en desinvesteringenaf, ook
al zou dit binnen vijfjaar de val van
het blanke minderheidsbewind be-
tekenen en hen zelf geen schade be-
rokkenen. Het onderzoek was ge-
houden in opdracht van de Zuid-
afrikaanse Mijnondernemingen.

Brandhaard
De ongeldigverlcloring van
de rumoerig verlopen ver-
kiezingen in Panama mar-
keert eens te meer de explo-
sieve toestand in dit Mid-
denamerikaanse land, sinds
daar de fel omstreden gene-
raal Noriega op nagenoeg
dictatoriale manier zijn gang
gaat. Zoals de zaken zich nu
ontwikkelen, moet voor een

verdere escalatie gevreesd worden.
De Panamese regering wil doen geloven dat 'inmenging van bui-
tenaf' het belangrijkste argument is geweest om de hele zaak terug
te draaien. Dat is een drogreden. Waar is, dat alle naar Panama
gereisde buitenlandse waarnemers die in grote eenstemmigheid
het frauduleuze karakter van de stembusgang blootgelegd heb-
ben, als hun stellige overtuiging uitgesproken hebben dat de op-
positie als winnaar uit de electorale krachtmeting te voorschijn is
gekomen. Dit verklaart ook waarom de aanhangers van de gene-
raal daags na de verkiezingen massaal de straat zijn opgetrokken
om uitslagen te vervalsen en te ontvreemden en politieke tegen-
standers 1e mishandelen.

De annulering van de stembusuitslag impliceert dat op korte ter-
mijn nieuwe verkiezingen moeten worden uitgeschreven. Die los-
sen echter niets op, als Noriega zich niet bij de feiten neerlegt.
De generaal weigert hardnekkig conseqenties te trekken uit de
omstandigheid dat hij steeds meer geïsoleerd komt te staan. De VS
die niets liever willen dan deze om zijn wijdvertakte drugconnecties
beruchte figuur te laten berechten, stellen hem verantwoordelijk
voor de verkiezingsfraude en de bestuurlijke wanorde in het land.
De sympathie van Washington gaat onmiskenbaar uit naar oppo-
sitieleiderGuillermo Endara.

Tegen de achtergrond van de Amerikaanse positie met betrekking
tot de voor de hele westelijke wereld strategisch belangrijke ka-
naalzone sluit president Bush maatregelen van de VS tegen Norie-
ga niet uit. Wat daar- afgezien van mogeljke Amerikaanse troe-
penversterkingen langs het Panamakanaal - precies onder ver-
staan moet worden, is nog niet duidelijk. Aan militaire interventie
valt - vooraleerst - helemaal niet te denken. Daarvoor ontbreekt
gewoon een legale basis.

Per slot van rekening zijn er 'democratische' verkiezingen gehou-
den en zou militaire tussenkomst- nu - door niets gerechtvaardigd
worden. De uitlatingen van Bush komen er echter op neer dat de
VS 'im Ernstfall' gedwongen zijn toch iets te ondernemen. Het nieu-
we staatshoofd zal zich echter niet willen bezondigen aan een her-
haling van de destijds onder verantwoordelijkheid van Ronald
Reagan uitgevoerde en mondiaal zo bekritiseerde operatie Grena-
da.

Van zijn kant dient Noriega te beseffen dat ook hij aan beperkin-
gen onderhevig is. Met een greep naar de macht in het land buiten
de verkiezingen om zou hij zijn ondergang waarschijnlijk aanmer-
kelijk bespoedigen. In dat geval immers dreigt het gevaar van een
openlijke burgeroorlog en valt het denkbeeld van militaire tussen-
komst als mogelijke reactie daarop niet langer weg te cijferen.

Optimisme over
’waterverdragen

’BRUSSEL - Minister Smit-Kroes
(Verkeer en Waterstaat) verwacht
dat nog voor het einde van dit jaar
besluiten kunnen vallen inzake de
zogenoemde 'waterverdragen' tus-
sen België en Nederland. Zy zei dat
in Brussel waar gisteren voor de
tiende keer het Benelux-zeehaven-
overleg plaatsvond.

Ook de Belgische minister Jean-
Luc Dehaene zei dater schot zit in
de discussie over de waterverdra-
gen. Die zijn in 1976 tussen ons land
en België gesloten en koppelen de
door België gewenste uitdieping
van de Westerschelde aan het voor
Nederland belangrijke verbeteren
van de waterkwaliteit van de Maas.

Van geen van beide in tot nog toe
iets terecht gekomen. Binnenkort
gaan delegaties uitBelgië en Neder-
land weer om de tafel zitten.

Bush in juli
naar Nederland
DEN HAAG- De Amerikaanse pre-
sident George Bush zal in aanslui-
ting op de economische topconfe-
rentie in Parijs een bezoek brengen
aan ons-land. Dit zal gebeuren in de
periode 15-20 juli. Hoe lang Bush in
ons land zal verblijven, is nog niet
bekend. Ook is nog niet duidelijk
met wie hij besprekingen zal voe-
ren.

Benzine
goedkoper

ROTTERDAM - De prijsverla-
ging van benzine zet verder door.
Nadat gisteren de benzine met
twee cent per liter omlaag ging,
kondigden de oliemaatschoppij-
en voor morgen alweer de vol-
gende verlaging met twee centaan. Aan de zelftankpomp gaat
een liter superbenzine dan 175
cent kosten en een liter euro
loodvrij 169 cent. De prijs van
dieselolie blijft op hetzelfde ni-
veau.

punt uit
Premier

De politieke veteraan-Ito blijft
vasthouden aan zijn weigering
de Japanse premier Noboru Ta-
keshita op te volgen. Takeshita
zal aftreden in verband met zijn
betrokkenheid bij het Recruit-
smeergeldschandaal.

VUT
Er bestaat een brede verwach-"
ting onder werknemers tussen,
de 30 en 45 jaar dat de VUT-re-
gelingen tegen de tijd dat zij.
daar aan toe zijn niet meer zul-"
len bestaan. Tweederde van
hen houdt daar rekening mee."
Deze pessimistische verwach-
ting staat in schril contrast met"
de behoefte in deze leeftijds-
groep om te zijner tijd eerder
dan op 65-jarige leeftijd te stop-,
pen. Zeventig procent wil dat.
Dat blijkt uit een onderzoek dat
Zwolsche Algemeene Levens-"
verzekering door het NIPO
beeft laten uitvoeren.

Veroordeeld
Een voormalige secretaresse
van de Westduitse bondskanse-
larij is gisteren tot zeseneenhalf
jaar gevangenisstraf veroor-
deeld wegens spionage voor de
Sovjetunie.

Bingo
De Rotterdamse justitiewil een
einde maken aan het giganti-
sche prijzengeld dat met het
bingo-spel is te winnen.

Schadelijk
Het zomaar slikken van tablet-
ten vitamine-C kan schadelijk
zijn als er in het lichaam al te-
veel ijzer zit. Al dat ijzer gaat
zich stapelen. Patiënten met
'ijzerstapeling' hebben vaker
last van infecties. In zijn proef-
schrift raadt deUtrechtse inter-
nist A. Hoepelman het zomaar
slikkenvan vitamine-C dan ook
af.

Rushdie
Een boekhandelaar in Bever-
wijk is gisteravond bedreigd
door een zestal islamitische
jongeren. Dit vanwege de ver-
koop van het boek 'Duivelsver-
zen' van Salman Rushdie. Het
zestal kwam even voor negen
uur 'tijdens de koopavond' de
winkel binnen. Zij dreigden de
zaak 'in de fik te steken' als het
boek niet uit de handel werd
genomen. Tevens zeiden zij de
handelaar 'op straat te pakken.

Enkele tientallen
sympathisan-

ten van de Action
Directe in Frank-
rijk en de Rote Ar-
mee Fraktion in de
Bondsrepubliek
Duitsland hebben
gisteren geduren-
de enkele uren een
lokaal in één van
de gebouwen van
de EG in Brussel
bezet. De bezetters
voerden hun actie
om sympathie te
betuigen met wat
ze noemen 'politie-
ke gevangenen' in
West-Duitsland en
Frankrijk. Daar-
bij gaat het om ge-
vangen gezette le-
denvan Action Di-
recte en de Rote
Armee Fraktion.
Na enkele uren
werd de bezetting
door de Rijks-
wacht beëindigd.
Op de foto wordt
een vrouwelijke
bezetter afgevoerd.

Vrijdag 12 mei 1989 i3

(ADVERTENTIE)

t (Ajabunuió van
Sittard

Stadswegske 17, 04490-26851
Limbrichterstr. 45-47, 04490-15218

Groot assortiment baby- en
doorgroeikamers, kinderwagens,
wandelwagens, buggy's, boxen,

stoelefi, autostoelen,
campingbedjes en sitters

Uit voorraad leverbaar
openingstijden di, wo, vr 1-6 u

donderdag 1-9 u, zaterdag 1 -5 u

't Babyhuis van Helden
P Stadswegske 17

Schouwburg Q l
Hotel de prinsQ I

———^^—«__ ' —^^—_^_^

Geleen Rijksweg Roeraond< >
h|Ae
n

Aanbieding
campingbed div. r 1 fl
kleuren ’ 179,- voorJ lI U ■ "alleen vrijdag en zaterdag
187277 OP = OP

(ADVERTENTIE)

J kunt u overal
m kopen, maar voor iets\f APARTS 1

gaat u tóch naar 1

damesmode fKouvenderstraat 42-44
Hoenjbioek
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■m Limburgs Dagbladgpiccolo S
045-719966
-

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

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
6.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
tegel- 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
«oord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist/gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Bubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
■Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
boogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen metJminimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
jen illustraties zijn mogelijk.
iPrijs / 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
"Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.

"Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of

"banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
" plaatsing.
jßewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
SAIIe prijzen zijn exclusief B.T.W.
I
i Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ■Ivoor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties,

t 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
ï onder voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.,
i Het Limburgs Dagblad wordt

■ dagelijks gelezen door 261 .000
; personen van 15 jaar en ouder.
■ (Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

*"~"^ "^^"-—~"":
" * 'Proficiat

Proficiat

Marjo
Met je verjaardag.

:

Moeder
proficiat van Hanny en Miek.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vermist/Gevonden
MODELVLIEGTUIG vermist
omg. Z-Limburg. Hoge be-
loning. Tel. 04450-1310.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Personeel aangeboden
Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema. Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
fchap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39. Nieuwenhagen, tel. 045-
-$12613.
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
Eaamheden: 045-210020.
pepr. hr. 50 pi. met o.a. ho-
recapap., zakenervaring.
jJVrije tijd en auto zoekt BE-
ZIGHEDEN. Br. o. nr.
fc-0768 L.D. Postbus 3100,
6401 PP Heerlen. '

Voor uw BOUWKUNDIG-
TEKENWERK, aanvrage
vergunning, subsidies etc.
045-353241.
ETALEUR tevens topverko-
per(4o plus.) zoekt goede
baan bij gezond bedrijf,
omg. Heerlen-Maastricht
(ben ook zeer handig in het
vervaardigen van prijskaar-
ten en reklameborden). Br.
o.nr. B-0748, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
SCHILDER kan nog werk
aannemen. Tel. 045-
-417921.
VERTEGENWOORDIGER
zoekt werk, bij voorkeur
Brouwerij. Tel. 013-356810,
na 18.00 uur.
Voor al uw behang- of
SCHILDERWERK, kunt u
voor nadere prijsopgave
brief sturen naar postbus
2658, 6401 DD, Heerlen.

I Personeel gevraagd
Voor werk in Duitsland gevraagd:

Klinkerleggers, stucadoors,
metselaars en betontimmerlieden

Werk voor 1 jaar.
Tel. 09-49-220583961/09-49-220680646/

09-49-22645051.

Kapsalon Maria
vraagt

Kapster
met ervaring in Dames- en herenvak.

Tel. 04498-53669.

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

chauffeurs
voor transporten binnen- en buitenland.

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

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

Limburgs Dagblad
vraagt

bezorgers m/v
Voor bezorgwerkzaamheden tussen 06.00 en 07.00 uur

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

Tussen 08.30 en 17.00 uur.
Touringcarbedrijf vraagt

Part-time Buschauffeur
Voor enkele uren groepsvervoer per dag.

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

Leerling dameskapster
gevr. Coiffures Arno Meens Maastrichterlaan 13 Landgraaf
Reacties uitsluitend telefonisch 045-312474. Vrijdag van
t».30-19.30 uur zaterdag van 17.00-18.00 uur.

Voor onze langdurige opdrachten (t/m 1992) in binnen- en
buitenland zoeken wij

Meet- en regeltechnici
Electromonteurs

Konstructiebankwerkers
Indien u geïnteresseerd bent in een vaste betrekking neem

dan contact met ons op.
ECM Heerlen BV

Burg, v. Grunsvenplein 10, 6411 AT Heerlen 045-718877.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland timmerlie-
den, metselaars en ijzer-
vlechters (handlangers on-
nodig te soll.), ook colonnes
omg. Keulen-Mönchenglad-
bach. Tel. 045-229529 of
229548.
Leuke serieuze MEISJES
gevr. voor nieuw te begin-
nen privéhuis, 045-213142.
Met spoed gevr. j. man tot
30 jr. voor COLPORTAGE in
Duitsland. Goede provisie
en gratis verblijf in hotel. Tel.
0949-240327572. Ma t/m
vrij, tuss. 10 en 12 uur.
Huisvrouw zoekt HUIS-
VROUW voor privéwerk.
Tel. 045-228481.
TAXI-CHAUFFEUR, Full-
time, part-time. weekend.
Pers. melden. Hompertsweg
12 Schaesberg.
Wouters Sanders delicates-
sen en wijnen vraagt voor
direct actieve en represen-
tatieve parttime VERKOOP-
STER met enige ervaring in
kaas en vleeswaren. Tel.
soll. 045-714116.
Schoonmaakbedrijf Fortron
BV vraagt DAMES voor de
middag- en avonduren. Er-
varing strekt tot aanbeveling
maar niet verplicht. Panden
in Heerlen, Brunssum, Sit-
tard en Echt. Betaling via
schoonmaak CAO. Tel.
045-223800, tijdens
kantooruren.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, lft. 18-25 jr., Tel.
045-213451.
Gevraagd leerling brood- en
BANKETBAKKER. Echte
Bakker Jos Driessen, Rdr.
Hoenstr. 59, Hoensbroek.
Tel. 045-212706.
MEDEWERKSTER gevr.
v. de namiddag en avond-
uren, snackbar "De Markt",
Nuth. 045-244429.
Wij zoeken voor onze kap-
salon een KAPSTER met
ervaring, reiskosten vergoe-
ding. Kapsalon Christel en.| Jan Peeters, Sloot 17, Venlo
Tel. 077-515188.
Heeft U interesse om op za-
terdagochtend van 7.45 tot
12.00 uur in onze produktie
te werken, neem dan kon-
takt op met Limburgs Tex-
tielverzorging BV, Mijnweg
20 te Geleen. 04490-46072.

Nette DAME 25-35 jr. ge-
vraagd voor de bediening in
broodjes/koffiebar en re-
staurant in Centrum Heer-
len. Inl. 045-715155.
Vaste BIJVERDIENSTEN

’ 10,- per uur. Groot Neder-
lands gezin net terug van ja-'
renlange reis, nu wonend
vlak over de grens in België
nabij Slenaken, zoekt on-
derwijzeres, lerares of an-
derszin capabele vrouw of
capabel meisje b.v. acade-
mica voor thuisonderwijs
aan onze makkelijk lerende
kinderen zodat deze hun
achterstand inlopend kun-
nen door stromen naar de
klassen van hun leeftijdge-
noten. Tel. 045-717775/
043-211872.
THUISWERK, u woont in
Limburg, u hebt minimaal 50m 2(liefst meer) propere,
droge ruimte ter beschikking
U wilt de komende jaren 'n
prettige vaste bijverdiensten
Ik zoek iemand die voor mij
boeken en tijdschriften kan
sorteren en inpakken (laten
inpakken, laten sorteren).
Tel. 045-717775/043211872
Hotel Heineken Hoek vraagt
ONTBIJTSERVEERSTER
van 07.00-12.00 uur; werk-
ster van 12.00-17.00 uur;
buffetbediende van 12.00-
-20.00 uur; werkstudente
voor algemene dienst. Tel.
04406-13649. Grotestr.
Centrum 5-13, Valkenburg.
Gevraagd nette JONGE-
MAN 18-19 jaar, scholier
om in het weekend te wer-
ken op een bezinestation,
omg. Heerlen. Tel. 045-
-425390.
LEERLING kelner en ser-
veerster gevraagd ook voor
de avonduren. Grand Hotel
Monopole, Nieuweweg 22,
Valkenburg. Tel. 04406-
-13545.
Nette vrouwelijke HULP
plm. 18 jr. v. hamburgerrest,
in Heerlen, part-time enkele
dagen per wk. 045-711129.
Restaurant STREETONS te
Valkenburg vraagt voor sei-
zoen '89: Kelners/Serveer-
sters en evt. keukenhulp. Inl.
04406-14889.
FRITUREHULP gevraagd
voor de weekends. Tel.
04490-19776.
Wie kan met eigen gras of
zitmaaier groot gazon in
Schinveld voor vaste prijs bij
houden 045-224700/259527

Onroerend goed te huur gevraagd

Friturezaak
te huur gevraagd, voor jong
dynamisch echtpaar. Tel.

045-217223.
BIUARTRUIMTE plm. 300m 2te huur gevraagd. Tel.
045-426412.
Te h. gevr. GROND plm. 5-
-10 ha. event. met stal erbij of
boerderij, voor langere tijd.
Tel. 045-218710.

Voor een relatie vragen wij
op korte termijn een woning
te huur, bij voorkeur in

Vaals
eventueel Kerkrade. Huur-
prijs tot ’ 1.500,- per mnd.
Aanb. aan Kerkhoffs Make-
laardij te Beek. Tel. 04490-
-73427.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

-I

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur
Heerlen, Weltertuynstraat 67

Diverse studentenappartementen met woon/slaapkamer,
kitchenette, douche en toilet. Huurprijs’ 308,95 excl. voor-

schot stook- en servicekosten.

Nuth, Parklaan
Flatwoning met hal, toilet, woonkamer, keuken, 3 slaap-
kamers, douche en berging. Huurprijs ’ 524,80 per maand
excl. voorschot stook- en servicekosten.

Kerkrade, Schaesbergerstraat 2
Diverse kamers met woon/slaapkamer en medegebruik
van keuken, douches en toiletten. Huurprijzen vanaf

’ 370,- per maand mcl. voorschotten energie- en
servicekosten.

Maastricht, Frankenstraat 184
Studentenkamer met woon/slaapkamer en medegebruik
van keuken, douche en toilet. Huurprijs per maand ’ 335,-

-incl. voorschot energiekosten.
UITSLUITEND VROUWELIJKE STUDENTEN!

Inlichtingen en bezichtingen
BV Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH HEERLEN.

Tel. kantoor: 045-417085.
Te huur APPARTEMENTEN
en kamers te Susteren. Tel.
06-52107978 of 04499-
-1615.
Goed. gem. zit/SLAAPK., cv,
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. len 19,Kerkrade.
Te h. mooi APPARTEMENT
voor meisje of j. vrouw met
balkon, ’ 600,-incl. Huur-
subsidie mog. Industriestr.
82, Kerkrade-West. Tel.
04748-2679.
Te h. BOYENWONING en
garage, grote tuin liefst be-
jaarde mensen,Hompertsw.
21 ,Schaesberg.o4s-411457
Te h. in HEERLERHEIDE
ongem. zit/slpk., ondergebr.
in bungalow m. gebr. van
douche, keuken, eigen op-
gang. ’95,- p.week all-in.
ml. na 19.00 uur. 045-
-223482.
KERKRADE-Centrum plm
100 m 2kantoorruimte, di-
rect te aanvaarden. Tel.
045-457415.

Te h. in Heerlerheide 1 pers.
APPARTEMENT mcl. c.v.
’500,-. Tel. 04492-1900.
APPARTEMENT te h. in
Schaesberg. Ind. woonk., gr
keuken, 2 slpks., douche,
toilet, kelder. Huurstib. mog.
Tel. 045-311296. Vrijdag en
zaterdag tuss. 9.00-12.00 u.
GARAGE te huur. Lotbroe-
kerweg 19, Hoensbroek.
Tel. 045-227291.
Te huur in Hoensbroek l-
een KAMERAPPARTE-
MENT met eigen entree enz
huurprijs all in ’ 388,50, p.
mnd. Te bevr. 045-213760.
Boyenwoning te huur ca.
1-6 voor serieuze mensen,
aparte ingang 1 slpk.,
woonk., badk., keuk. en
dakterras. LANDGRAAF/
Rimburg Rinckberg 35.
Te huur gevr. m.i.v. plm. juli
'89 te Sittard: Eensgezins-
woning. Huurpr. tot ’650,-.
Br.o.nr. B-0760, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.

Onroerend goed te koop aangeboden

Kantoorpand
Te koop/ huur Ruim kantoorpand in perfekte staat, gunstig

gelegen in Centrum Hrl. Inl. na 18.00 uur 045-716266.
BOERDERIJ te k. 12 ha
weide, België. Tel. 09-32-
-87880282.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

"Belgische Ardennen" Nota-
riskantoor André Mathieu,
notaris te Malmedy, België.
Tel. 080-330620. ONDER-
HANDSE VERKOOP, oud
huis in stenen van de streek,
gelegen te' Murrange. Ge-
meente Bullange. Platte-
grond en volledige inlich-
tingen ten notariskantore.
HOENSBROEK, Akerstr.-
Nrd. 326, fraaie tussenwo-
ning met vrije achterom.
Huis is geïsoleerd en voor-
zien van isolerend dubbel
glas. Ind.: hal, toilet, woon-
kmr. met alu. schuifpui naar
tuin, keuken. 1e Verd.: 2
slpkr., badkmr., 2e toilet en
vaste trap naar 2e verd.
waarop 2 slpks. en cv-ruim-
te. Pr. ’98.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.
SWEIKHUIZEN, R. Simons-
straat 10. Te k. goed on-
derh. halfvrijst. woonhuis.
Hal, grote woonk. en keu-
ken, 3 slpkrs, waarvan 2
groot, tuin overdekt terras,
kelder, garage. vr.pr.

’ 170.000,- k.k. Tel. 04493-
-1670.

Te k. gevr. woonh. m. 4-5
slpkmrs en ruime tuin omg.
Bekkerveld-Heerlen,

’ 250.000,-. 045-740622.
HOENSBROEK, Bergstr. 29
goed gerenoveerd woonhuis
met tuin. Het pand bevat lu-
xe badkmr., 3 slpkr., moder-
ne keuken en ligt in vriende-
lijke buurt. Vr.pr.
’109.000,- k.k. Bij 100% fi-
nanc. komt de netto maand-
last op ca. ’ 550,-. Wijman
& Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestr. 63, goed on-
derhouden hoekwoning met
3 slpks., badkmr. met ligbad
en 2e toilet, tuin, dubbele
garage. Ideaal voor hobby.
Pr. ’102.000,- k.k. Wijman
& Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
Te k. z. landel. gel. in gem.
ONDERBANKEN, gr. boe-
renwoning, 4 slpks., tuin en
gr. gar. Vr.pr. ’230.000,-
-k.k. Tel. 04492-2421.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966,

Bedrijfsruimte
Unieke kans voor enkele ondernemers. Te huur

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

mnd. Huurder kan onbeperkt gebruik maken van de in het
gebouw gevestigde juridischeafdeling.

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

Te h. aangeb. BEDRIJFS-
HAL 400 m2gelegen aan de
Grasbroekerweg te Heerlen

’ 2.000,- p.mnd. 045-
-721512.
Te h. aangeb. BEDRIJFS-;
magazijn- of kantoorruimte
gelegen aan de Grasbroe-
kerweg te Heerlen 160 m2

’ 750,- p.mnd. 045-721512.

Te h. BEDRIJFSPAND, gel.
in centrum van Echt ca. 120m2. Meerdere faciliteiten
aanw. Tel. 04754-81757.

Woningruil
Te r. eengez. won. 4 slpk. en(

tuin in VLISSINGEN voor i-
dem won. in Zuid Limb. Tel.
01184-67718.

Kamers aangeboden/gevraagd
Woonruimte gezocht in
MAASTRICHT door student
uit Hengelo, 074-434188.
ZOLDERETAGE met gebr.
v. keuken en badk. 043-
-213411 of 045-727736.
Landgoed "La Ferme", Lot-
broekerw.l9, Hoensbroek
045-227291 heeft gestoft.
en gemeub. KAMER te huur
Gemeubileerde KAMERS te
huur Papersjans 40, Heer-
lerheide.
Te huur mooie gemeubi-
leerde kamers met CV gebr,
van tel. keuken en douche te
Kerkrade Tel. 045-452128.
Te h. 2 eenpers. KAMERS
met eig. keuken, eigen op-
gang, gebr. v. badk. en wc in
centr. Heerlen. Tel. 045-
-721147 v. 8.00 tot 19.00 uur
b.g.g. 045-715125.

Te huur kamer, centrum Sit-
tard. Tel. 04492-2044.
STUDENTENKAMER te h.
in Heerlen en kamer te h. in
Voerendaal. Inl. na 19 u.
045-750229.
Heerlen-C KAMER in stu-
dentenhuis. Tel. 045-
-455755.
Gemeub. 1 pers. KAMERS
te h., boven 25 jr. Bellen tus-
sen 10-18 uur, tel. 045-
-252000.
KAMER te huur Centrum
Heerlen, ’295,- all in. Tel.
045-220491, na 17.00 uur.
Te h. omg. ziekenh. HEER-
LEN, 2 kamers met eigen
douche en toilet ’ 500,- all
in. Tel. 045-723998.
Te h. Kamer in SITTARD.
Alle voorzieningen. Inl. na
15.00 uur. 04490-22681.

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.
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.

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. 2 BOUWLIFTEN 4
wielig 600 kg. 10 mtr. masth.
voldoen aan alle veiligheids-
eisen. Bel. 04493-1809.
Te k. HARDHOUTEN kozij-
nen met dubbel glas. Uit
voorraad leverbaar. Duitse
systemen. Zeer interessant
voor nieuwbouw. Vrijblij-
vende offertes. Rebo, Burg.
Venckenstr. 11 Obbicht. Tel.
04498-56966.

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

Reparaties
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, tel. 045-441566 of
461658.

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

Hobby/Doe het zelf
Te k. LATEX Betonverf,
Muurverf, beitsen, zware ei-
kenh. salontafel, cirkelzaag
enz. Halve prijs.o4s-213563

Winkel&Kantoor
Printer- typelinten

diskettes met kwaliteitsga-
rantie voor de laagste prijs.

Bel voor prijsopgave
045-273525.

Burocenter
Dorpstr. 125, Brunssum.

Te k. 25 asbest GOLFPLA-
TEN i.z.g.st. Tel. 045-
-751539.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

Bedrijven/Transacties

Tip voor ondernemers
een abonnement op het maandblad DE RECHTGAZET

geeft u het recht een jaar lang onbeperkt telefonische
juridisch advies te verkrijgen voor ’ 390,- per jaar.

Voor meer informatie: Bedrijfsjuridisch adviescentrum St.
De Keizersgracht, tel. 04405-3205.

Goed renderende melkwijk
in de omgeving van Sittard. Voervoermiddel en inventaris

eventueel mee over te nemen.
Inl. A.V.M. Berkel-Enschot, 013-339100.

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.
DRAADLOZE telefoons
’175,-, 045-421594/
459916, ook 's avonds.

Gevraagd MIDDENSTAND-
DIPLOMA, handelkennis.
Tel. 043-250458.
Over te nemen winkel, kle-
ding en naaibenodigheden.
Omgeving Hasselt, Kermt.
09-3211-250057.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Claas en Pöttinger CIRKEL-
SCHUDDERS, harken en
maaiers. Diverse breedtes
leverbaar uit voorraad. Con-
curerende prijzen. Informeer
vrijblijvend. Mach. Handel
Collé Susteren. 04499-3030
Cadier en Keer 04407-1296
Maistelers opgelet! Last van
hanepoot? Spuit dan op tijd
DUAL. Bel daarom uw loon-
werker nu al.

Te k. voor absoluut goede
stal, bijzonder mooie brave
MERRIE, Uppercut x apala-
tin, bruin, 14 jr. voor de fok
of recreatie. 045-793497/
273714.
Te koop 4-wielige koets, pri-,
ma in orde. Beekstr. 4, Val-
kenburg. Tel. 04404-1991.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. Niemeyer hark 500-D,
werkbr. 5 m.; div. FELLA
grasschudders i.g.st. vanaf
’7OO,- werkbreedtes vanaf
4,10 m; div. cyclomaaiers
i.g.st; Holares kuil verdeler
met 2 rotors; div. kuilvoer-
snijders (met hefmast) vanaf
’500,-; PZ hark/schudder
HS-360; Fella hark 3,10 m;
PZ/hark CZ-330; Mengele
ladewagen LW-300; Dou-
ven veldspuit, type Profi, 21
m. electr./hydr., 4 seiz.;
snoei-compressor met 2
voorraadtanks. Mech. bedrijf
Frissen B.V. Valkenburg
aan de Geul. Tel. 04406-
-40338.

Als u ons voor
12 uur
's ochtends belt,
staat uw
PICCOLO de
volgende dag in
het Limburgs
Dagblad

Bel
045-719966 |

—' " . . ■■■..... . .
Auto's

Audi 100 CS
overdrive 136 PK, bwj. '87, km.stand 50.000

met schuifdak elektrische kantel, sportvelgen,
brede banden en meerdere extra's.

Automobielbedrijf
E.A. Kozole B.V.
Edisonstraat 23 (nabij draf- en renbaan)
Schaesberg Telefoon 045-321088

Fiat inruil auto's Fiat
Panda 341986rood ’ 8.500,-
Panda 750 CL 1987, rood en wit f 10.900,-
Panda 1000 CL 1986, wit ’ 9.900,-
-127 -1050, 5 versn., 1986, zilver ’ 8.900,-
Uno4s, silver, sversn. 1987 ’ 13.750,-
Uno 60 Super Carrara wit, 1987 ’ 14.900,-
Fiat Ritmo 60 LCarrara 1987 ’ 14.900,-

Bovaggarantie
Inruil - Financiering

Fiat Bastiaans Heerlen
Spoorsingel 50
045-724140.

Van 11 t/m 20 mei
Grote Suzuki

Nieuwshow
van HLM in
Oirsbeek

Suzuki Alto v.a ’ 12.695,-
Suzuki Swift v.a ’ 16.750,-
Suzuki Samurai VAN v.a ’ 19.995,-
Suzuki Vitara v.a ’ 35.990,-
Suzuki Carry VAN v.a ’ 13.020,-

Kijk en vergelijk
Nieuw of gebruikt

Openingstijden 9.00 tot 18.00 uur
Donderdagavond k.a. tot 21.00 uur

2e Pinksterdag officiële kijkdag
Provincialeweg Zuid 91

Oirsbeek
Autohandel M. Koenen

biedt te koop aan 50-100 auto's vanaf ’ 500,- tot ’ 5.000,-
Alle auto's APK, i.z.g.st. Handelsweg 12, Susteren.

Geopend van dinsdag t/m zaterdag.

Van 11 t/m 20 mei
(2e Pinksterdag kijkdag)

Mengelers
Pinkster

Occassion
Beurs

Oirsbeek
Provincialeweg Zd. 91

04492-1814.
Mazda 323 Sed. GLX 1.6 Inj. '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.5
'81, '86, '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.3 '85, '86; Mazda 323
HB GLX 1.5 '84, '86; Mazda 323 HB GLX 1.3 '80, '81, '83,
85; Mazda 626 Sed. GLX 2.0 '80, '82, '83, '86; Mazda 626
Sed. LX 1.6 '80, '83, 84, '85; Mazda 626 HB GLX 1.8 '88;
Mazda 626 HB GLX 1.6 '85, '86, '87; Mazda 626 Coupé
GLX P.S. 2.0 '82, 87; Mazda 929 Sed. DX 2.0 '85; Mazda
626 Coupé GLX P.S. automaat '84, '87; Mazda 626 Sed.
GLX aut. '84; Mazda 323 HB en Sed. GLX 1.5 aut. '81, '88;
Mazda 323 Station GLX 1.7 D '87; Honda Prelude Coupé
1.6 '80; Honda Accord Sed. 1.6 aut. '81; VW Golf HB 1.6
aut. '78; VW Jetta Sed. 1.6 '87; Nissan Sunny SLX coupé
1.6 '88; Nissan Cherry HB 1.5 '84; Volvo 360 GL HB 2.0
'86; Volvo 240 Van Station D 2.0 '85; Peugeot 205KT HB

1.4 '85; Toyota Corolla Sed. 1.3 '83.
Mazda Kroongarantie.

Autobedrijf Leymborgh BV
Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel. 04490-15838.
i ~

Ford Escort 1.1 bravo '86
Ford Fiësta 1.1 I '85

Mazda 323 NB-DX 1.383
Opel Corsa TR 1.2 S '86

Opel Kadett 1.3 HB F6'87
Peugeot 205 Accent S6'86,
Peugeot 205 Accent S6'87
Peugeot 205GE Accent '87

Peugeot 205 GL '84
Peugeot 205 GR 1.3 '87
Peugeot 205 GR 1.3 '84

Peugeot 205 juniorS6'86
Peugeot 205 XS '87
Peugeot 305 GT '85

Peugeot 405 GR 1.688
Peugeot 505 familiale '83

Skoda 120 L '84,
Peugeot
Janssen

Eygelshovergracht 64,
Kerkrade. 045-450600.

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar" LET OP
SPECIALE AANBIEDING
IN ONZE SHOWROOM

Kerkradersteenweg 5 Kerk-
rade. Tel. 045-452121.

weva bv
automaterialen

Mach
Auto alarm systemen

T.8.8.5/TNO goedgekeurd.
In de Cramer 21, Heerlen

Telefoon 045-719533
Fax 045-713360.

Opel Kadett
GT 1987, km.st. 17.000, nw.
st. Parallelweg 2, Susteren.

Direktieauto
Peugeot 604 GTI, automaat
'84, electr. bed. schuifdak en
portierramen, stuurbekrach-
tiging, donker grijs metal.,
auto in staat van nieuw.

Peugeot
Janssen

Eygelshovergracht 64,
Kerkrade, 045-460500.

VOLVO 740 GL
airco, LPG, 1985,

i.st.v.nw., antracietmet.
Tel. 04490-17563.

Te k. 4 goedkope auto's;
Opel Rekord 1900 bwj. '81
met gasinstall. ’2.450,-;
Honda Civic 1500 automatic
'78 ’950,-; Volvo 343 DL
automatic '78 ’ 1.500,-; Le-
lijke Eend 2 CV 6 '82
’1.500,-. Alle 4 APK gek.
tot'9o. 045-323178.

Voor al uw reparaties en 'n
goede 2e hands auto, dan
naar Garage Piet De La Roy
& Zn. Hoofdstr. 114, Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
Te k. VW DERBY LS, ruil-
'motor, nieuwe kopp., rem-
men en uitlaat. Geen roest.
Vr.pr. ’ 1.750,-. 045-
-715988 / 739377.
Bespaar veel geld bij AU-
TOVERZEKERING, kwart.
bet, mog. Bel 045-423208.
Te koop SUBARU 1800
GLF, hardtop (luxe uitvoe-
ring), bwj. '82, zeer mooie
auto! Pr. ’ 4.200,-. Tel. 045-
-254033. Keizerstraat 4,
Brunssum. "Alfa Romeo GIULIETTA 1.6
bwj. '82, i.nw.st., Tel.
045-464314 b.g.g. 421423.
Te k. ALFA Guillietta 1.6,
bwj. '78, pr. 1.000,-. Tel.
045-351926. Eisenhower-
str. 26, Eygelshoven.
ALFA 33 1.7 QV, 8 mnd.
oud, 11.000 km. antr.met.
met veel extra's. Tel. 04406-
-12266/15566.
Tek. AUDI 100GL5E, 136
PK, bwj. '77, vr. pr. ’ 1.000,-
Tel. 04405-3414.
Te k. in hagelnw.st. geen 2e
zo echt nw. AUDIIOO cc nw.
mod. bwj. '86, kl. grijsmetall.
’16.750,- met recent keu-
ringsrapp. 043-254462.
Te koop BMW 316, okt. '84,
veel ace, pr. ’21.000,-.
Parallelweg 65, 04406-
-13195.
Te k. BMW 315 bwj. '80,
alarm, sunroof, nw. bekled,
vr.pr. ’ 6.500,- i.z.g.st.
04490-24024.
BMW 315, bwj. '82, kl. wit,
div. spoilers, APK, i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-443182.
BMW 323 I Nov. '79 zwart,
div. access. APK gek. LPG
’6.500,-. Tel. 043-632071.
Te k. BMW 735 i, m.'B2,
automaat, LPG, ABS, elec.
ramen, enz. Prijs ’ 11.500,-.
Tel. 04405-3008.
BMW 318 i '84 zeer goed en
mooi met APK, 80.000 km.
en prima banden ’ 18.000,-.
Tel. 740041 b.g.g. 751632.
BMW 316 bwj. '84, zilvermet
80.000 km., met alle extra's,
pr. ’17.000,-. Tel. 045-
-752215.
Te k. BMW 320 4 cyl. Vin-
kenstr. 77, Heksenberg-
Heerlen na 16.30 uur.
CITROEN 2 CV 6, bwj. '83,
74.000 km., APK-'9O,

’ 2.700,-. Tel. 04404-1317.
Citroen VISA II Super E, 4
cyl. kl. zwart, bwj. '81, vr.pr.
’3.300,-. 045-718791.
DATSUN Sunny 1500 CC
autom., trekh., bwj '81, vr pr.

’ 3.000,-. Schievelbergstr.
4, Brunssum, tel 259654.
Datsun CHERRY 1200 GL,
3-drs., Coupe, '82, APK
gek., met stereo, nw. ban-
den, trekhaak, i.z.g.st.,

’ 2.950,-. Tel. 04956-3037.
Te koop DATSUN Cherry
blauwmet., bwj. mei '79, i.z.
g.st. Tel. 04498-53878.
DRINGEND te k. gevr. alle
type auto's, tevens Merce-
des alle type's vanaf bwj.'B3,
tevens Jeeps 045-414372.
Ook 's avonds.
Te koop FORD Scorpio 28 i,
GL '86, ’24.500,-; Ford
Siërra 20 CL combi '87 s-
drs. nw model, veel extra's
’18.000,-; Ford Escort 14
CL '86 uitgeb. ’16.000,-;
Mercedes 280 CE zelz.
mooi ’ 17.000,-; Saab 900
GLI '82 gasonderb.

’ 7.000,-; Honda Civic auto-
matic '82 ’5.000,-; Honda
Civic 5-versn. '81 ’ 3.500,-;
Fiat Panda '81 ’2.250,-.
Div. goedkope inruilers.
Hommert 24, Vaesrade-
kruispunt-Schinnen.
Auto's. HALLO opgelet, wij
betalen ’3OO,- tot 20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
G. G. auto's en shop heeft in
voorraad 20 degelijke auto's
van de bekende grote mer-
ken met een degelijke GA-
RANTIE. Kom vrijblijvend
kijken. G.G. auto's en shop,
Heerenweg 284-286,
Heerlen, (gr. weg Hrl.-Brs.)
Fiat RITMO, eind '81, APK
4-'9O, ’2.650,-. Tel. 045-
-225913.
Te k. Fiat RITMO LX, i.z.g.
st., zilvermetallic, 3-drs.,

’ 5.000,-. Tel. 045-713754.
Te k. FIAT 127 sport, bwj.
'81 en APK, moet weg, pr.n.
o.t.k. Remigiusstr.lB,
Klimmen.
Te koop Fiat PANDA 45, ty-
pe '82, m. APK, i.g.st,

’ 1.950,-. Koekoekstr. 18,
Heerlen. Tel. 045-218386.
Te k. Fiat PANDA 34, kl.
rood, 1986, 33.000 km.,
APK 5-'9O, ’7.500,-. 045-
-713615 na 18.00 uur.
Te k. Ford ESCORT Laser
1100, 5 drs., bwj. '85, kl.
grijs. Tel. na 17 uur. 045-
-724850. G. Flinckstr. 15 Hrln
Te k. FORD Taunus station,
bwj. '79, trekhaak, APK tot
nov., pr. ’950,-. Tel.
04498-58411.
Ford SIERRA 2.0 Ghia, in st.
v. nw., V. Haaren auto, pr.
’13.750,--. Putterstr.lo,
Hopel Kerkrade.
Te koop Ford MUSTANG,
8-cyl., bwj. '80, i.z.g.st. Vij-
verstr. 29, Brunssum.
Te k. Ford ESCORT KR 3
t. '83, i.pr.st., APK mei-'9O,
’8.750,-. Rdr. Hoenstr. 181
Hoensbroek.
Ford FIËSTA 1.1 L, '80, APK
zeer mooi. Kerkraderweg
166, Heerlen.
FIËSTA I.IL, '81, sportw.,
als nw., APK t/m 4-4-'9O,
’3.750,-. Hamerstr. 37-39,
Heerlen.
Te k. Ford FIËSTA 1100
'80, kl. zwart, pr. ’2.950,-.
Tel. 04490-22689.
TAUNUS 1.6 '77, goede
motor, APK, ’BOO,-. Tel.
740041 b.g.g. 751632.

TAUNUS 1.6 dcc. '801
gerevis. motor, APK, ni»
banden en trekh. ’ 3.9 !
Tel. 740041 b.g.g. 7516Jf
Te k. Ford ESCORT ''86, 27.000 km, kl. rood [
nw. ’17.000,- 045-210 f
b.g.g. 210942. II
Te k. FORD Taunus 1'
GL, bwj. '79, i.z.g.st., vr

’ 1.400,-. Tel. 04492-13$
Ford TAUNUS 1.6 Brt
bwj. 8-'Bl, APK 12-'B9.'
te pr. ’ 3.000,- 045-323 J
Te k. GOLF diesel bwj. ]
114.000 km., donkd
schuifdak, sportstoelen,
veel ace, ’ 15.800,-. '045-451101. J
Tek. VWGOLF GTI m. 1
i.pr.st. met vele ace, vfj

’ 7.200,-. Tel. 04454-57*
Honda ACCORD bwj.J
APK, i.g.st., vr.pr. ’ 1.501
Tel. 045-721559, Mard
str. 8, Heerlen.
Te k. Honda PRELUDE1
tomaat, t. '81, zw.met., V'
’4.250,-. Tel. na 19.00'
045-210703. J
Te k. Honda CIVIC, au«
1200, bwj. '78, APK 3-

’ 950,-. 045-452008.
JAGUAR 42 Serie-111,"
3-'BO, APK, als nw. mr. tfj
vr.pr. ’8.250,-045-319j
Te k. 2 X OPEL Kadett^pé, i.pr.st. met APK mei-j
v.a. ’1.250,-. Rdr. Hoen*
181, Hoensbroek. ,

Te k. CHRYSLER SunbfJ
'79, uitlaat def. pr. ’3»Volvo 343 automaat bwj.
’1.750,-. 045-229621.^
Te k. Lada NIVA (4x4)»
'78, LPG onderbouw: «
APK keuringsrapport vf

’ 3.000,-, 045-455954
18.00 uur. J
Tek. OPEL Manta 19 E,'
'77, APK gek. Inl. 047!
81724, na 17.00 uur.
Te koop MAZDA 323, \
78, APK gekeurd 3-'9O-
-pr. ’1.200,-. MarkgraV
str.ll, Hoensbroek. ;
Te koop MAZDA 1000, iij
Tel. 045-422777, na 1*
uur. ~Te k. MAZDA 323 GT,'
'82, vr.pr. ’4.250,-. 1(

045-424364. 1
Te koop MAZDA 626 *coupé, '80, ’1.450,-. °J
ler APK. Tel. 045-316940;
MERCEDES 190 E auto*
bwj. '87, km. st. 65.000,*st., ieder onderz. toeg*
gespr. betal. mog. '045-457415. j
MERCEDES 200 D bwj. '«:
motor en versn. bak '82, ' fbanden, lichtmet. velgen.'"!
pr. ’3.000,-. Tel. 0449
16575. X
MERCEDES 240 TD, V*
'80, div. extra's, i.z.g.st. ':k
045-464314 b.g.g. 42142; i,
Te k. MERCEDES bus 2 t
D pers. verv. bwj. '79. VN a
’ 9.500,-. Tel. 043-63772; c
Te k. MERCEDES 200 0l«
bruin, bwj. '81. Tel. 044*fl
28495. Te bevr. na 1800jf
DEMONSTRATIEAUTO'Sf
560 SEC dcc. '87, 500 j
87, 190 E 16 kl. '89, 500-
-'B5-'B7, 4 keer 280 S en '82-'B3, 300 E '86, 280 fLPG '84, 300 D '85, 1$
'86, 200D'83, 280 SLC ,
250 '81, 230 CE coupé
'83, Jan van Cruchten. 0*
722844. Schandelerstr- >Heerlen. _^/
Te k. MERCEDES 350 $j
cabrio., amer. uitv., kl. fj,
met wit leer. Alleen ser. s
gadigden, tel. 06-52980^
MB 200 D Oldtimer, '68, *\nieuw, APK, ’13.000,-- 1'
740041 b.g.g. 751632.
Van part. te k. MERCED!J(
190 D, kl. blauwmet. bwj-f
mr. en fin. mog. Kl. Steg^' j
Eygelshoven. 045-45432^
Te k. MERCEDES 240 "$
'77, APK tot eind okt. '89,Jpr. ’ 2.000,-. 045-222343J)
Te k. MERC. 280S, autoJTdiv. opties, bwj. '78, uitffj
derlijk mooi, tel. 04492-_3JJ3i
Te k. MERCEDES bus A
diesel bwj.'Bo, APK tot *1
'89 met alle kanten "n
stoelen. Tel. 045-41974jMj
Te k. Mitsubishi LANC^Jj
GL met 10 mnd garage 91
rant. 5 versn., radio, aljl
instal. kl. donkerbl.met. j-T
20-03-'B7 Tel. 045-4556^1'Mitsubishi COLT GL "J!'80. APK 4-'9O. vrfl

p
’2.950,-. Tel. 045-3193jg
Mitsubishi SAPORRO ]*
'78 heel mooi en g<£
’900,-. Tel. 045-3167^Groenewegje 6 Übach
Worms. s
Te koop DATSUN La^bwj. '78, pr. ’1.500,-. v
045-322516. J
Tek. NISSAN Micra 1.0 £
okt. '83, grijsmetal., in u"
staat, voll. gerev. moto^nieuwe banden, APK '9"v
drs., radio-cass. Vaste ".

’ 6.500,-. Steenstr. 30 L'Jbricht. Tel. 04490-27938.'
18.00 uur. >
DATSUN Cherry bwj'?!
APK, i.g.st. ’1.250,-. 0*
457914. Lodewijkstr. ]
Kerkrade. A
OPEL Omega 2.0 GLS, <K
extra's, LCD instr., trekha»,
blauwmet., bwj. oct. '87,
49.000. Tel. 045-41699g^
Te k. Opel ASCONA, &!j
'79, z.g.a.n., ’1.500,-- '04450-3917, na 18.00^
Opel KADETT 13 SR
'80, i.z.g.st., APK gek. 1T

04499-1139. ' -i
Te k. Opel MANTA, 2JJ
GTE, verl. mod. met sPj
wielen, bwj. '83, kl. °P$met. Te bevr. Elisagr*
13,Kerkrade-Gracht.
Te k. Opel KADETT a^maat 1.3 1982, i.z.g.st-ij
76000 mr. mog. 045-460^Opel CORSA 1.25, bwj- 'STel. 045-224767.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6
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nstructie
fis op het eerste oog geen verkla-
Pg voor de sterke toename van het
Pital kinderen in de Gazastrook
Fjt gewond raakt. Een legerwoord-
Perder zegt dat er geen wijziging
Romen is in de schietinstructie en
Rt er de nadruk op dat soldaten
f°beren kinderen niet doelgericht
f Verwonden.

Ndaten die in Gaza dienst doen,
pggen dat nationalisten kort gele-
pt! geprobeerd heben de kwijnen-
f- opstand nieuw leven in te blazen
r>or kinderen tot rellen aan te zet-
R. Dat dwingt de soldaten tot hetenteren van het geweer.

Anna Bijnsprijs
toegekend aan

nezvan Dullemen
% Van onze verslaggever
%STERDAM - De Anna Byns-
i j'tjs 1989, die is bedoeld om deaan-
licht voor de 'vrouwelijke stem' in
4 * letteren te bevorderen, is toege-
Kehd aan de schrijfster Inez van■ I'Wiemen. Zij ontvangt de prijs van
(ft^OOO gulden voor haar gehele oeu-
■) "*e> dat zich volgens de jury onder-
#>heidt door opmerkelijke veelzü-
■Kheid.
yn Dullemen kreeg bekendheid
T°or romans als 'Vroeger is Dood'
4$ 'De vrouw met de vogelkop.
-J^arnaast schreefzij talloze reisver-
ijj^len. De jury noemt als kenmerk
Jl*n haar werk 'het belang dat aan

' Jet alledaagse wordt toegekend, de
/J^ndacht voor individuen boven
' *roeperingen of systemen, de onge-
P °hiantiseerde aanpak van kwesties
\ *n leven en dood en het besef dat
*jjjes onherroepelijk voorbij gaat.

In militaire kring legt men een ver-
band tussen het gestegen aantal ge-
wonden en een vermindering van
het aantal soldaten in de bezette ge-
bieden in de afgelopen twee maan-
den. „Als je over 500 soldaten be-
schikt, kun je traangas inzetten te-
gen een demonstratie. Maar met
niet meerdan 10 soldaten gebruik je
plastic kogels", zegt een anonieme
militair.

MaarPalestijnen denken dat Israëli-
sche soldaten, die getergd worden
door de verwensingen en stenen
van een verder ongewapend leger,
hun woede koelen op kinderen.

Kogels
Dokters spreken het vermoeden uit
Hat soldaten luchthartiger métalen
rkogels met een rubber mantel - een
'nieuwe generatie van ammunite ter
bestrijding van rellen - afvuren om-
dat zij er van uitgaan datdieniet do-
delijk zijn. Maar de kogels ter groot-
te van een knikker kunnen fataal
zijn of hersenletsel veroorzaken als
zij in de schedel doordringen.

Volgens sommige Palestijnen en Is-
raëliërs overschrijden kinderen, als
zij een dagelijkse portie geweld te
verwerken krijgen, een psychologi-
sche angstgrens. Alleen al het op-
duiken van een Israëlische soldaat
in een buurt in Gaza leidt tot een
stroom stenen, flessen en verwen-
singen, doorgaans afkomstig van
groepen kinderen.
Kinderen vragen hun ouders om
toestemming om mee te doen aan
protestacties die door de leiders van
de intifada georganiseerd worden,
en schreeuwen als die het niet goed-
vinden.

Soldaten in Jabalya meldden dat zij
een kind gezien hadden dat als een
hond aan een ketting lag in de tuin
van een huis. Dat was gedaan door

zijn vader die hem per se uit de na
righeid wilde houden.

Overdreven
De soldaten, reservisten van het
burgerbestuur dat verantwoorde-
lijk is voor het reilen en zeilen van
de kampen, geven toe dat sommige
militairen overdreven reageren op
de scheldwoordenvan de kinderen.

„Ik ben tegen het slaan van kinde-
ren", zegt éénvan hen, diezijn naam
niet gepubliceerd wil hebben.
„Maar als je 10 keer een steen naar je
toekrijgt en niet weet wie het deed,
en dan eindelijk brj de 11e keer
iemand bij de kladden grijpt, sla je
hem".

Soldaten braken de linkerarm van
de tengere zevenjarige Salama Sa-
warka uit het dorp Beit Hanoun
tweekeer in eenjaar tij ds. De laatste
keer was twee weken geleden, toen
een soldaat hem te pakken kreeg
terwijl hij stenen gooide. lemand
vraagt de jongenmet groteogen wat
hij van joden denkt. „Ik haat hen",
zegt hij fluisterend. Waarom, vraagt
hij verder. „Omdat zij ons slaan".

Proces
Op 28 februari werd Passtoors
officieel in staat van beschuldi-
ging gesteld en bleek dat zij te-
recht moest staan op aanklach-
ten van hoogyeraad en terroris-
me, waarop in Zuid-Afrika de
doodstraf staat. Na een proces
van zeven weken werd ze door
rechter Spoelstra schuldig be-
vonden aan hoogveraad, maar
vrijgesprokenvoor terrorisme en
tot tien jaar gevangenisstraf ver-
oordeeld.

Hiermee verdween Hélène Pas-
stoors evenwel niet uit het
nieuws, ook omdat haar inmid-
dels ex-echtgenoot De Jonge
vanuit de Nederlandse ambassa-

de te Pretoria de aandacht op
zich gevestigd wist te houden.
Dat veranderde niet toenDe Jon-
ge begin september 1987 toe-
stemming kreeg om Zuid-Afrika
te verlaten, want ruim een
maand later had de Belgische
minister van buitenlandsezaken,
Leo Tindemans in Parijs een ont-
moeting met zijn Zuidafrikaanse
collega,Roelof 'Pik' Botha.
De twee ministers werden het in
Parijs in principe eens om Pas-
stoors zo snel mogelijk naar Bel-
gië uit te wijzen, maar Botha

hield een slag om de arm, omdat
haar aanwezigheid noodzakelijk
werd geacht in het proces tegen
haar ex-geliefde en ANC-lid Is-
mail Ebrahim. Even later deed
zij in Kroonstad een vergeefse
ontsnappingspoging, blijkbaar
uit frustratie dat zij nog altijd
vastzat en De Jonge vrij in Ne-
derland rondliep.

" PASSTOORS... tragedie ...

binnen/buitenland

Volgens soldaten worden kinderen tot rellen aangezet

Jeugd in Gazastrook vaker
doelwit van Israëlisch leger

r; J^ZA - In de bezette Gaza-
ltrook schieten de Israëli-
'j^e soldaten steeds vaker
<P kinderen, terwijl met

gewapende jonge-
'6r» een belangrijke rol spe-
Ip 1 in de Palestijnse op-
l^nd die zeventien maan-
l*ft geleden begon.
('et Israëlische leger heeft
* Gaza in de eerste vier

Jfanden van dit jaar meer
Aderen onder de 15 ver-
end dan in heel 1988, zo]fijkt uit statistiekenvan de; lenigde Naties.

haalt de schouders op
? men hem vraagt of hij er bij stil-
staan heeft dat hij het risico om

te worden loopt als hij
*len gooit. Ezzia, de 33-jarige
J^der van Abu Aqal, zegt dat zy

zoon niet kan afhoudenvan het
°ien met stenen. „Luistert hij

s*r mij? Ik heb het hem gezegd,
Ntf hij luistert niet. Wat kan ik
°*h? Moet ik hem ophangen?"

* Zweedse afdeling van de inter-
zonale charitatieve instelling 'Sa-
-8the Children' heeft vorige maand
Jj&èl er van beschuldigd dat het

en wetens op kinderen
Israël nam boos afstand van

* beschuldiging.
de zeker 461 Palestijnen die

' totaal gedood zijn sinds de op-
tegen de Israëlische overheer-

st? begon, waren minstens 46 kin-
den, zo blijkt uit gegevens van de " Palestijnse jongeren gooien stenen naar soldaten van het Israëlische leger. Tijdens de nu al zeventien maanden durendi

opstand in de door Israël bezette gebieden zijn veel Palestijnse jongeren gedood en verwond.

Meerderheid België:
abortus uit strafwet
Van onze correspondent

BRUSSEL - België krijgt wel-
licht een zeer liberale abortus-
wetgeving. Een speciale com-
missie uit de Belgische Senaat
heeft een liberaal-socialistisch
initiatief-wetsvoorstel goedge-
keurd, dat beoogt abortus uit
het Wetboek van Strafrecht te
halen.

Nog vóór de zomervakantie zal de
volledige Senaat het wetsvoorstel
bespreken, maar de verwachting is
dat de liberale en socialistische frac-
ties het ook dan samen zullen steu-

nen. De christen-democraten en de
Vlaamse Volksunie zijn tegen.
Het voorstel van de liberale senator
mevrouw Hermans-Michielsens en
de socialist Lallemand bepaalt dat
abortus niet strafbaar is als de zwan-
gere vrouw „in een noodsituatie ver-
keert". Wat een noodsituatie in-
houdt, wordt echter niet vastgelegd.

Wel mag de abortus niet worden uit-
gevoerd na de twaalfde week van de
zwangerschap en moet zij „in dege-
lijke medische omstandigheden"
plaatsvinden, met andere woorden
in een ziekenhuis ofin een gespecia-
liseerde kliniek.
Abortus is in België nu nog volledig

verboden. Talloze Belgische vrou-
wen laten echter in de buurlanden,
vooral Nederland, abortussen uit-
voeren. Ook blijken steeds meer
Belgische artsen bereid om een
abortus uit te voeren.
De laatste jaren zijn echter diverse
abortusprocessen gevoerd, waarbij
artsen, de betrokken vrouwen en
verplegend personeel werden ver-
oordeeld. Maar andere rechters
spraken in vergelijkbare gevallen
geen veroordeling uit.
De Vlaamse en Waalse christen-de-
mocraten verzetten zich fel tegen de
bepaling dat abortus mag indien
sprake is van een noodsituatie, om-

dat nergens normen staan aan de
hand waarvan kan worden vastge-
steld of daar wel sprake van is.

Vrijlating Passtoors einde
van persoonlijke tragedie

Van onze correspondent

PRETORIA - De tragedie rond Hélène Passtoors (47) be-
gon in devroege ochtend van de 23ste juni 1985, toen Klaas
de Jonge- op dat moment nog haar wettige, tweede echt-
genoot - door de Zuidafrikaanse veiligheidspolitie werd
gearresteerd vlakbij het grensplaatsje Zeerust. De Jonge
was die zondagochtend per auto vanuit Johannesburg ver-
trokken op weg naar zijn woonplaats Harare in het buur-
land Zimbabwe.

Hélène Passtoors, diezich net op
de universiteit van deWitwaters-
rand in Johannesburg had laten
inschrijven,werd vijf dagen later
gearresteerd en evenals De Jon-
genaar het John Vorster Square-
politiebureau in de 'Gouden
Stad' overgebracht. Beiden kre-
gen bij hun arrestatie te horen,
dat ze waren aangehouden op
grond van sectie 29 van de inter-
ne veiligheidswet, wat inhoudt
dat iemand in eenzame opslui-
ting kan worden gehouden, tot-
dat hij volgens zijn ondervragers
„op alle vragen antwoord heeft
gegeven". Sectie 29 betekent
ook, dat een arrestant gedurende
zijn aanhouding geen bezoek
mag ontvangen; dat hij geen
recht heeft op juridischebijstand
en dat depolitie ook geen verkla-
ring hoeft af te leggen waarom er
tot arrestatie is overgegaan.

Ruim twee weken na zijn arresta-
tie slaagde De Jonge er in om zijn
bewakers te misleiden. Hij ver-
telde hen dat hij in Pretoria een
illegale wapenopslag kon aan-
wijzen. In plaats daarvan bracht
hij hen naar de Nederlandseam-
bassade in de Zuidafrikaanse
hoofdstad en ondanks voet-

boeien wisthrj tot in de wachtka-
mer van de ambassade door te
dringen.
Zijn politiebewakers sleurden
hem daar onmiddellijk weer uit,
maar door het dreigement van
Nederland om de diplomatieke
relaties met Zuid-Afrika te ver-
breken werd De Jonge naar de
ambassade teruggebracht, waar
hij ruim twee jaarzou verblijven.

Druk
Begin 1988 besloot de Belgische
regering druk te zetten achter
Botha's toezegging datPasstoors
snel zou worden vrijgelaten en
werden drie Zuidafrikaanse di-
plomaten uitgewezen, zonder dat
dit overigens enig aanwijsbaar
resultaat had.
Eind vorig jaarkreeg ze opnieuw
hoop dat ze de volle tien jaarvan
haar vonnis niet zou hoeven uit
te zitten. In de Zuidafrikaanse
pers kon ze namelijk lezen, dat
haar ex-geliefde Ismail Ebrahim
ondertussen tot 20 jaar was ver-
oordeeld en dat haar aanwezig-
heid in Zuid-Afrika om als getui-
ge op te treden dus niet langer
meer noodzakelijk was.

Uiteindelijkwas het minister Pik
Bothazelf die opnieuw het initia-
tief nam en naar België afreisde
om bij zijn collega Tindemans de
voorwaarden te deponeren die
nu tot haar vrijlating hebben ge-
leid. Dat waren er drie, zo bleek
deze week in Brussel. Passtoors
heeft na een aanvankelijke wei-
gering een verklaring onderte-
kend dat zij geen geweld meer
zal gebruiken tegen Zuid-Afrika
en datzij zich niet meer in Zuide-

lijk Afrika zal ophouden. België
is bereid om Pretoria's diploma-
ten die begin dit jaar zijn uitge-
wezen, weer in het land toe te lar
ten.

Zwenking
Voor de tweede maal sinds
de Tweede Wereldoorlog
demonteert Hongarije het
IJzeren Gordijn aan de
grens met Oostenrijk. Elek-
trische waarschuwingssys-
temen verdwijnen en prik-
keldraadversperringen wor-
den opgeruimd. Vrijwel ge-
lijktijdig heeft de regering in
Boedapest besloten tot een

aanmerkelijke versoepeling van de in- en uitreisbepalingen in het
reizigersverkeer.
Kort voor de opstand van 1956 liet het toenmalige Hongaarse regi-
me eveneens alle hindernissen langs de grens met het westelijke
buurland uit deweg ruimen. Het betrof toen vooral landmijnen. Na
het neerslaan van de volksrevolte werd de grens echter opnieuw
dichtgespijkerd.

Het verwijderen - nu - van de obstakels, met het trotseren waar-
van in het verleden tientallen mensen het leven hebben gelaten,
kan in zijn betekenis nauwelijks overschat worden. Ook Hongarije
is onmiskenbaar in de invloedsfeer van Gorbatsjovs perestrojka-
offensief beland.

Het proces van de vermenselijking aan de grens kan de Hongaren
op termijn ook economisch voordeel opleveren. Met name kunnen
investeerders uit het Westen ertoe bewogen worden hun aandacht
meer dan tot dusver het geval is geweest, op dit Oosteuropese
land te richten, en dan vooral op het westelijke deel, dat door zijn
ligging tegen het 'kapitalistische Westen' gedurende een lange pe-
riode kunstmatig in zijn industriële ontwikkeling belemmerd is ge-
bleven. Men mag er van uitgaan dat de Hongaarse manoeuvre
mede ingegeven is door de hoop hetWesten in dat opzicht gunstig
te stemmen.

Dat het Hongaarse voorbeeld straks door andere tegen het Wes-
ten gelegen Oostbloklanden - de DDR en Tsjechoslowakije - op-
gevolgd wordt, is tamelijk onwaarschijnlijk. Destijds, in 'de jaren
vijftig, beschuldigde Praag de Hongaren van 'onverantwoordelijk
handelen. De toonzetting in Oost-Duitsland was een soortgelijke.
Ook nu trekken de twee één lijn. Hardnekkig weigeren zij hun deu-
ren voor perestrojka open te zetten. Hoe in het bijzonder zij tegen
de veranderde Hongaarse opstelling aankijken, moet deze zomer
duidelijk worden. Dan zal blijken of het Oostduitse en Tsjechoslo-
waakse toeristen nog toegestaan is om - zoals tot dusver steeds
het geval is geweest - ongehinderd naar Hongarije te reizen. Na
de Hongaarse zwenking bieden zich langs deze omweg immers
kansen op een relatief probleemloze ontsnapping naar het Wes-
ten.
De in het Oostblok veelgeprezen solidariteit tussen de 'socialisti-
sche broedervolkeren' lijkt op de tocht te staan.

F.S.

Ontoelaatbaar
Nu wordt die beoordeling geheel
overgelaten aan de vrouw en de be-
handelendearts. Weigert die laatste,
dan kan de vrouw een andere arts
zoeken die er wel toe bereid is. De
christen-democratische CVP vindt
dat ontoelaatbaar.

De liberalen en socialisten willen
ook een bepaling waarbij het wordt
uitgesloten dat alsnog de rechter in-
grijpt in het geval sprake is van eer)
noodsituatie en aan alle hiervoor be-
schreven voorwaarden is voldaan. .
Ook wordt de strafmaat voor abor.
tussen waarbij geen sprake is vafl
een noodsituatie verlaagd naar drtte
maanden tot een jaar. Wel moet 'de
vrouw voorgelicht worden over d*e
risico's en moetzij gewezen worden
op de mogelijkheden van kinderop-
vang.

Vraagtekens
Blijft over de vraag wat Pas-'
stoors en De Jonge nu eigenlijk'
hebben bereikt met hun actieve',
steun aan de gewapende strijd
van het ANC? Tijdens haar pro-~
ces verdedigde Passtoors haar
betrokkenheid bij de illegale ac-
tiviteiten van het ANC door de
Zuidafrikaanse apartheid gelijk
te stellen met racisme, fascisme,
en slavernij. Over het onrecht
van de apartheid kan men moei-
lijk met haar van mening ver-
schillen, maar bij de wijze waar-
op zij gemeend heeft de strijd te-
gen de apartheid te moeten steu-
nen, zijn wel degelijk vraagte-
kens te plaatsen.

Klaas de Jonge zei bij zijn terug-
keer in Nederland tijdens zijn
verblijf van twee jaar in de am-
bassade te Pretoria de nodige
twijfels te hebben gekregen over
de zin de gewapende strijd van
het ANC tegen de apartheid. Ge-
zien het persoonlijke leed dat zij
voor haar steun aan die gewa-
pende strijd heeft moeten onder-
gaan, kan niet worden uitgeslo-
ten dat zij inmiddels dezelfde
twijfels heeft gekregen als Dé
Jonge.

Sommigen hebben Hélène Pas-
stoors en Klaas de Jonge als hel-
den willen zien, zoals verzets-
strijders in de Tweede Wereld-
oorlog. Anderen beschouwen
hen als wereldvreemde idealis-
ten, die zijn blijven stilstaan in
het zestiger jaren-wereldbeeld
van Che Guevara en Fidel Cas-
tro. Wat Passtoors en De Jonge
ook gedaan of misdaan mogen
hebben, is nu echter niet meer zo
relevant. Het klinkt als een cli-
ché, maar de verdere loopvan de
Zuidafrikaanse geschiedenis zal
moeten uitwijzen of hun bijdrage
aan de strijd tegen de apartheid
een zinvolle is geweest of niet.

Vrijdag 12 mei 1989 15

" (ADVERTENTIE)

Übezit een porSS--1 met 2tuiten. bc^P Die zoU1 Met een goudW^ E
f übestwillenv^oy . nde1 eigenluk staatje in* |wig. Geen Pro°nlesccOLO'. W

sdeVmaragr M M 1

1 tÉDiiCCOtoS
BB|W|lfl||]|p

Limburgs dagblad



Vrijdag 12 mei 1989 "6Limburgs Dagblad

Drie redenen om met
Da
tiai

een spiksplinternieuwe Fiai
op vakantie te gaan.

Een jaar gratis benzine. Over een jaar pas betalen. Hoge inruil op alle modellen. j
Als u voor 23 mei een nieuwe Panda of Uno koopt, zou u Er is ook een andere manier om nog vóór de vakantie En alsof dit allemaal nog niet genoeg is, geven we u nu vo' 'wel 'ns heel voordelig naar uw vakantiebestemming kunnen rijden. vrijwel gratis een nieuwe Panda of Uno te rijden. de auto die u inruilt bij aanschaf van een Panda. Uno.Tip_o of Crofj I

Uw Fiat dealer geeft ver nu namelijk genoeg geld bij om de hele Gewoon door uw nieuwe auto een jaar lang zonder rente en een meer dan uitstekende prijs. J
weg naar het zonnige zuiden gratis te tanken. Evenals de hele weg aflossing te financieren* Ook dit aanbod geldt tot 23 mei a.s. Een prijs die zoveel hoger is dan u verwacht, dat u straks mi'd
terug. Sterker nog, eenmaal weer thuis, blijft uuw |H | schien wat langer op vakantie kunt blijven. jj
Fiat een jaar lang voor niets volgooien. tj begrijpt dat het zeer de moeite waard iij

Voor de Panda gaan we uit van 7.500 km om nu naar ons toe te ri jden en de yakantie Vog

en 470 liter. Voor de Uno 10.000 km en 640 liter. deel Show te bezoeken. fe'
Loodvrije benzine. Het totaalbedrag, gebaseerd É iiiJllll^ jf fljl Want zoveel goede redenen om een nieu* i

e huidige benzineprijs, gaat van de pms van :^f— J Mi
♦ x^|Jj HBiBB fcgM Fiat te kopen, die heb je niet elke dag. J

uw nieuwe auto af. ifJ^'T"^^Z^g|i| ÉNMH|| |jl mü^Ê ■■*- in

Uw Fiat is er ook met 'n schone iniectiemotor ÏT*Ni RfTffl m ""wK^KWA^rmMÊL^^^ \
— Ml. '-■ml-- , Ir^-t

katalysator met Lambda-sonde. En is bovendien ft/i/**^*18"

standaard uitgerust met een viifversnellingsbak. | Bjjgj|^BjaJ|^gg^|gg^j j^^jj^gjgggjg^g^ j j^y J-^- \\\y Fiat Qealef'
* Voor een nieuwe Panda of Uno kunt u een renteloze lening van een jaarlang krijgen met een minimum te financieren bedrag van f5.000,- en een maximum van f 10.000,-. Het maximum te financieren bedrag mag niet hoger zijn dan 75% van de cataloguswaarde van de nieuwe auto en niet meer \bedragen dan de vereiste bijbetaling. Na 25% aanbetaling rijdt u een jaar lang zonder rente te betalen of zelfs maar iets af te lossen. De aanbetalingkunt u in de meeste gevallen rondmaken door de inruil van uw huidige auto. Bij deze huurkoopovereenkomst, af te sluiten bij Fiat.Credit Nederland, ge\&\de gebruikelijke voorwaarden. Prijzen zijn inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingenvoorbehouden. E
1

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 -13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 -14 33 GELEEN: SITTYCAR GELEEN B.V RIJKSWEGNOORD 84, TEL. 04490 - 4 31 77 HEERLEN: BASTIAANS AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEI DERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82* TEL 043 -47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., MOLENSINGEL 5, TEL. 043 - 61 73 73 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44-i
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Auto's
Tè k. Opel ASCONA 2.0 S
1J79, i.z.g.st. trekh. en
nwe. banden. 045-460734.

k. OPEL Kadett hatch-
back t. '81, op gas, i.pr.st.,
APK mei-90, ’ 3.600,-. Rdr
Hpenstr. 181, Hoensbroek.
T0k. Opel SENATOR 30 i,
bwj. '80 APK tot 3 mrt. '90. i.
g{st. met LPG automaat, vr.
p>. ’ 4.500,-. 045-722062.
Te k. ASCONA 1.6 S, s-
gang, 4 drs., oct. '85, 37.000
km. Tel. 045-271155.
Te k. Opel ASCONA 1.6 S
nbv. '81 (mod. 82) 5 drs.
(Hatchback) trekh, LPG in-
stall., 1e eigen., zeer goed
onderh., vr.pr. ’5.900,-. Te
bevr. na 16.00 045-713331.
Te k. OPEL Rekord nieuw
type bwj. '83, LPG, APK 4'
90. i. nw.st.Tel. 04490-
-77445. Pr. ’7.900,-. Na
1800 uur.
Opel RECORD 2.05, m. '85,
topcond. ’ 14.800,-. financ.
mog. 045-417122.
OPEL Ascona '78, APK 3e
mnd. '90., pr. ’1.750,-. Tel.
045-415528.
Opel ASCONA 16S, bwj.
'85, kl. signaalrood, auto
verkeert in abs. nw.st., vr.pr.

’ 14.250,-. Tel. 045-
-462809, na 18.00 uur.
Te k. Opel REKORD Cara-
van 1900, bwj. '79. Baronstr.
17, Heerlen.
Te koop Opel REKORD 18S
nw. mod., nov. '83, 4-drs.,
73.000 km, pr. ’9.250,-.
045-442125. ,
Opel ASCONA 1.6 S, nw. ,
mod., bijna '83, i.g.st. met/ 'zonder LPG, kl. rood, stri- :
ping, APK, stereo, pr.n.o.t.k. .
045-727226. Carboonstr. 48 ,
Heerlen. :
Te k. Opel ASCONA 16 S =Hatchback, autom., 4 drs., .
type 1982, APK, vr.pr. '’9.500,-. Zeer mooi. Tel. '045-224547, Italielaan 137.
Te k. Opel MANTA GSI bwj. ''85, km.st 57.000, pr.n.o.t.k. ■Tel. 045-243021. \
Te k. PEUGEOT 305 GL, 'APK, i.g.st., bwj. '81. Tel. ,
045-213397. ■
PEUGEOT 205 KR, oct. '86, '21.500 km., rood, schuifdak, ,
t.e.a.b. Tel. 045-419282.
PORSCHE 944, 1982 blauw 'met. km. 57.000. Tel. i
04406-12266/15566. I
Te k. RENAULT SGTS, kl. :
blauw, bwj. 1-11-'B7, '16.000 km, ’ 15.000,-. Tel. I
04490-15488. i
Te koop R 5 TL, vr.pr.

’ 2.500,-. tel. 045-352764. :
Tek. RENAULT 18 TL, sta- !
tion, LPG eind 80 in pr.st. '’2.250,-. Tel. 04406- ,
14574.

Te k. RENAULT 5 TL, i.pr.st.
bwj. '81, APK mei-'9O,

’ 1.950,-. Rdr. Hoenstr. 181
Hoensbroek.
RENAULT R 5TL blauw,
1980 i.g.st. APK tot 4-'9O.
Pr.n.o.t.k. Tel. 045-221151.
Te k. SIMCA 1100, bwj. '80,
prijs ’725,-. Tel. 045-
-228853.
Talbot CHRYSLER 2.0 bwj.
'80, APK '90, radio/cass.
Trekh. Lichte frontschade
’650,-. 045-314442.
Door de succesvolle
SKODAVERKOOP kunnen
wij voordelig aanbieden:
Honda Civic automaat 1982
’6.500,-; Honda Civic '80
’3.850,-; Skoda 120 L '86

’ 6.250,-. Garage Central
Geleen, Rijksweg C 97.
CABRIOLET jeep suzu-
ki jeep, SJ4IO cabriolet, met
pers. verv. en geel kent.,
bwj. '87, org. 50.000 km,
met striping, stereo, bullbar
en div. soorten ace., in ab-
solute nw.st., pr. ’ 17.500,-.
Inruil bespreekbaar. Tel.
04956-3037.
SUZUKI Jeep cabrio bwj.
'82, blauwm. vrpr. ’ 5.250,-.
045-326514/353541.
Te k. SUZUKI bus gr. kent,
bwj. '81, tel. 045-243007.
Te k. Type SUZUKI-bus
bwj. '84, ca. 6 pers. mr. mog.
’4.250,-. Dr. Poelsstr. 32
Kakert-Landgraaf.
TALBOT Solara, 5-gang,
bwj. '84, APK gek., i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 5.000,-. 045-223968
Te k. witte Toyota CELICA
coupé, bwj. juni '83, pas
APK gek., vr.pr. ’11.000,-.
Tel. 045-243351.
Toyota CELICA liftback KT t.
'85, bwj. dcc. '84, kl. wit, au-
to verk. in pr.st. Event. mr.
mog. Tel. 045-222417.
Toyota TERCEL bwj. '79, i.
z.g.st. APK mrt. '90,
’2.250,-. Tel. 045-271851.
Te k. TOYOTA Landcruiser
bwj. '78, LPG, i.z.g.st. pr.

’ 9.800,-. 045-270946.
Te k. VW GOLF GTI, bwj.
'79, sunroof, 15 inch. sport-
velgen, vr.pr. ’ 5.500,-. Tel.
045-244671.
VW POLO 1,3 GT m. '81,
APK bijz. mooi ’3.250,-.
Tel. 045-454087.
VW KEVER 1302 LS, 1500-
-motor, bwj. '73, veel extra's.
Rondstaai 7, Grevenbicht.
Te k. zeer mooie VW JET-
TA, bwj. '81, vr.pr. ’6.750,-.
Inr. mog. te bevr. Kleingra-
verstr. 38 Kerkrade.
Te k. GOLF GLI Cabrio bij-
zonder mooi, bwj. '82, kl.
rood. Tel. 045-415460.
VW JETTA 1.6 LS m '81,
APK, bijz. mooi ’4.250,-.
Tel. 045-454087.

VW GOLF LS bwj. '79, APK
mrt. '90, i.z.g.st. ’2.450,-.
045-720951.
Te k. VW BUS t. 80, APK--
gek. inruil mog. vr.pr.
’1.850,-. 045-426146.
Te koop VOLVO 240, sta-
tioncar mrt '85, LPG pr.n.o.t.
k. Te bevragenn tijdens kan-
tooruren 04450-2470, Mo-
lenweg 15, Gulpen, na
18.00 uur 04455-1896,
Eperweg 3, Mechelen.
VOLVO 340 S '86 automaat
3-drs. grijsmet. weinig gel.
1e eig. in abs.nw.st. gunsti-
ge prijs. Inl. 04490-32085.
Te k. VOLVO 340 schakel,
bwj. '79, APK '90, i.z.g.st.,

’ 1.750,-, tel. 04498-55552.
VOLVO 345 L, bwj. '81,

’ 3.250,-, i.z.g.st. 045-
-315199.
Te koop VOLVO 360 bwj.
'83,135 PK, wit, veel access
Tel. 045-222947.
Te k. VOLVO 343 DL bwj.
'78, i.z.g.st., vr.pr. ’ 1.750,-,
vr. 045-323165, za. 460986.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Marbella L '88. Seat Ibiza
1.2 GL '85, '86, '87 en '88.
Seat Ibiza D '86. Seat Ron-
da 1.2 GL '84 en '85. Seat
Ronda 1.7 GL D '87 en '85.
Seat Malaga 1.5 GLX '88.
Seat Malaga 1.2 GLX '86.
Seat Malaga 1.2 L '88. Seat
Malaga 1.5 GL '88. Seat
Malaga 1.5 GLX '88. Seat
Bestel '88. Subaru 1800 GL
'85 en '81. Subaru 1300 '86.
Talbot Solara 1.6 GLS '81.
Mazda 1300 '76. Mazda 323
'81 en '79. Lada 2105 GL
'82. Fiat 127 '80. Fiat Ritmo
D '80. Austin Allegro '78.
Sunbeam 1000 '79. Saab 99
'76. Toyota Corolla coupé
'79. Datsun 120 V '79. VW
Passat '81. Citroen Visa '79.
Subaru Justy SL '85. Fiat
Ritmo '79. Inruil en financie-
ring mogelijk. Donderdags
koopavond.

Te koop FIËSTA 13 5,79, i.
z.g.st., APK; BMW 320 aut.,
APK. Tel. 04499-3398.
VW GOLF diesel i.z.g.st.
APK ’ 1.450,-; Opel Kadett
13S '80 APK. 04499-3398.
VW GOLF S '80 ’ 2.900,-;
Audi 100 5-cyl. '80 ’ 3.500,-
VW Golf D '79 ’3.900,-;
Renault GL '81 ’2.900,-;
Fiat Ritmo 85S '82 ’ 3.500,-
Honda Civic '81 ’3.400,-;'
Honda Prelude '80 ’ 5.200,-
Datsun Cherry '80 ’ 2.900,-;
Opel Kadett 78 ’1.750,-;
Taunus Stationcar '80

’ 1.500,-. Oude Landgraaf
101, Schaesberg-Landgraaf
045-311078.

Pearless MOTORTESTER
6 jaar oud, zeer weinig gebr.
’3.500,- mcl. BTW, plus
div. garage-equipment. Tel.
04404-1317.
VW Passat Turbo diesel '87;
Ford Escort 1.6 L 85; Mer-
cedes 250, LPG 79; Opel
Manta 2.0 luxe '80; Opel
Rekord 1.9 4 drs. '79

’ 2.250,-; Math Bruis Auto's
Hoofdstr. 200, H'broek. 045-
-227395.
Ford Scorpio 24 I Ghia '87

’ 34.500,-; Ford Scorpio 20
I CL '86 ’26.500,-; Ford
Sierra 20 IS '86 ’22.500,-;
Ford Sierra 1.8 CL Sedan
aut. '88 ’25.000,-; Ford
Sierra 1.6 Laser '85
’15.250,-; Ford Sierra 2.0
Laser '85 ’ 15.500,-; Ford
Sierra '86 Laser 1.6
’16.750,-; Ford Escort 1.3
Bravo '83 ’9.750,-; Opel
Ascona 1.6 LS 4-drs. '87

’ 18.500,-; Opel Ascona 1.6
S '83 ’ 9.500,-; Opel Corsa
1.3 3-drs. '87 ’ 14.750,-; O-
pel Kadett 1.2 LS 3-drs. '87

’ 16.750,-; Renault 11 1.4
Broadway '86 ’ 14.500,-;
Volvo 340 DL diesel '85
’10.500,-; Mazda 626 2.0
5-drs. '84 ’ 10.500,-; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL '85
’12.500,-; Mitsubishi Ga-
lant 2000 GLS aut. '86
’18.750,-; VW Golf 1.6 CL
aut. '83 ’8.750,-; Audi 100
CC 136 PK aut. '83
’12.500,-. Inruil, financie-
ring, Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK-keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf-Kakert. Tel. 045-
-311729.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's, ook SLOOP en
schade. 045-416239.
Renault 21 GTS, '87, 1e
eig., 39.000 km, als nw.,

’ 24.950,-; Citroen 2CV6,
wit met blauw, laat '83, 1e
eig., 34.000 km, i.z.g.st.;
Mercedes 230 E, nov. '81,
autom., i.z.g.st, met veel
extra's, ’ 9.750,-; Toyota
Carina 1600 De luxe
’950,-, APK 6-2-90. Seat
Automobielbedrijf PRIMAIR,
Industriestr. 25 (Handels-
centr. Bergerweg). Sittard.
Tel. 04490-14364.
PEUGEOT 205 GTI bwj. '84
antr. met. Div. extra's. Su-
baru 1300 bwj. '84, km
37.000, ’8.900,-, Irenestr.
44, C en K, 04407-1483.
Triumph Dolomite ’ 1.000,-;
Mercedes 250 LPG '78

’ 3.000,-; Datsun Cherry '79
’1.200,-; Fiat 133 ’BOO,-.
Maria Gewandenstraat 4,
Hoensbroek, na 14.00 uur.
Garage LUCAR " vraagt te
koop: luxe-, bestel-, jeeps
en' combi-auto's, schade of
defect geen bezwaar. Direkt
contant geld. Tel. 045-
-456963.

AUTOPARCK Kerkrade.
Ruime keuze uit plm. 50 jon-
ge streng geselecteerde oc-
casions. Nissan terrand king
cob piek up en winterkap, a-
parte am. uitv. '86; Porsche
924 grijsmet. pert. cond. '79;
Opel Kadett 16S cabrio.
14.000 km, kl. wit, '87; Ka-
dett LS limited 5-drs '87;
Kadett LS 13S club zilver
'87; Ascona 18S signaal-
rood LPG '87; Volvo 480 ES
sport 7.500 km nieuw '88;
Volvo 740 GL diesel zilver-
met. '85; Volvo 360 GLT in-
jectie 3-drs perf.cond. '86;
Volvo 240 Luxe LPG kl. wit
'86; Volvo 240 GL LPG o-
verdr. enz '83; Audi 80 1800
S '87 nieuste mod. lever-
met.; VW Golf GTI alle ex-
tra's, zeer bijz. uitv. '86; VW
Golf 1800 autom. Van uitv.
veel extra's rood '87; VW
Golf C met katal. roodmet.
'87; VW Jetta C 4-drs goud-
met. '86; VW Passat luxe
diesel 5-drs zilver '84; Fiat
Panda L college zilver nw.
'88; Fiat Uno goudmet. 45
shopping '88; Honda Civic
sedan LPG 16 klep. '88; Mit-
subishi galant 2.3 turbo die-
sel '82 1e eig. org. 80.000
km, serv. boekje, nw.st.;
Mitsubishi Lancer 4-drs au--
torn. '80; Peugeot 309 kl.
blauw '88; Seat Ronda 1500
GLX alle extra's '84; BMW
sedan 1800 CC 316 '86 kl.
rood; Ford Sierra 2.3 diesel
3-drs kl. wit '85; Ford Escort
XR3 inj. alle extra's kl. rood
'85; Ford Sierra 2.0 station-
wagen veel extra's i.nw.st.
'86; Ford Sierra 1600 coupe
kl. wit, zeer mooi '85; Ford
Escort laser en confort '86
goudmet.; Suzuki Alto GL
autóm. 11.000 km '87; Su-
zuki Alto Luxe zilver '87; Su-
zuki luxe zilver '82; Nissan
Micra GL kl. rood 87 20.000
km; BMW 315 1.6 '83; BMW
316 XI blauw veel ace. '81;
Citroen BK kl. wit, zeer mooi
'85; Saab 900 Turbo zilver-
met. APC syst. '85; Opel
Kadett stationcar '81; Opel
Kadett sedan '87; Opel As-
cona 4-drs goudmet. 1600S
'84; Ford Mustang Ghia 6 cyl
'80 kl. wit enz. Autoparck
Kerkrade, Locht 44, Kerkra-
de. Tel. 045-426424. * 3
mnd totaal garantie * 12
mnd. garantie mogelijk (au-
to's van max. 4 jr.) * finan-
ciering tot 100% * reparaties- onderhoud - alle keuringen
* taxaties - export - ship-
ments * geopend van 9.00
tot 19.00 uur. * Donderdags
tot 21.00 uur * Zondags kijk-
dag van 10.00 tot 17.00 uur.
Te k. AUDI 80 bwj. aug. '84.
Diesel grijsmetall., trekh.,
93.000 km. gel. Suzuki Car-
ry 47.000 km. gel. bwj. '83,
Opel Kadett combi bwj. '81
Tel. 04490-52697.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
HOOGSTE prijs. Te k. gevr.
loop- en sloopauto's. Tel.
045-420119/223357.
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

—z—rmBedrijfswagens
H. Ford Transit diesel bestel 1982
H. Fiat Fiorino diesel, 1e eig., blauw 1985
G. Merc. 2Ö7D, bestel, 282x168x155cm 1985/1986
M. Mercc2o7D bestel 330x168x155 60.000 km 1985
H. Merc. 407v.v. 4 mtr. nieuwe open laadb 1988
H. Fiat Ducato bestel 1986
M. Merc. 407Dbestel 400x168x183 cm 1986H. Merc. 307Dv.v. 400 cm, meubelbak
stuurbekrachtiging 1985
H. Ford Transit bestel type 130 dubb. lucht 1985
G. Merc. 309D, nw. open 330 cm laadb 1984
H. Iveco 130 MB open huif, goed lopend 1979H. VW Transporter benz. en diesel 1984 1986/1987
H.ScaniaLTl42 6x4 trekker 1978

Personen/taxibus
H. Merc. 207Dverl. en verh. taxidemo nieuw
H. Nissan Bluebird Stationcar 1980
H. VW Taxibus, watergekoeld; 2 stuks, LPG 1983/1984

Terreinwagens 4x4
H. Range Rover, 2-drs„ 75.000km 1980
H. Unimog met 3-zijdige 6 tons aanhangwagen 1979

Truckcentrum Smeets
M.B. Zuid-Limburg BV

Heerlen: Wijngaardsweg 55, 045-224800.
Geleen: Rijksweg-Noord 125, 04490-46333.
Maastricht: Akersteenweg 10, 043-613200.

BEDRIJFSAUTO'S en bus- Van maandag t/m vrijdag,sen. Steeds voorradig diver- van 8.30 tot 17.00uur kunt use bestellers, bussen mini uw PICCOLO telefonischbussen, open laadbakken, opgeven. Tel. 045-719966.Alle typen bestelautos. Ook
diverse luxe auto's in alle ty- Met een PICCOLO in het
pen en prijsklassen. Donny Limburgs Dagblad raakt u
Klassen bv. In- en verkoop, uw oude spulletjes 't snelst
Meerssenerweg 219, Maas- kwijt. Piccolo's doen vaaktricht. Tel. 043-635222 of wonderen... Probeer maar!-
-043-634915. Tel. 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Fichtel Sachs
Originele Frictieplaten, drukgroepen, koppelinglagers.

Absoluut geen montageproblemen.
Monteer met zekerheid.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

|<^RP BV

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

weva bv

automaterialen

Antie
diefstalslede

voor alle typen autoradio's
In de Cramer 21, Heerlen.

Telefoon 045-719533
Fax 045-713360.

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Brs. 045 -254482.
PIRELLI LM sportvelgen, 6 J
Xl4H2voorVW/Audi. Tel.
045-464618.
Achterraam JALOUZIËN
voor op uw auto. Diverse
merken. Nu ’75,- geheel
compleet. G.G. autoshop,
Heerenweg 284, Heerlen.
(gr. weg Hrl.-Brs.)
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-overgang Locht.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN
met deksel. Tel. 04459-
-1557.
Te k. AANHANGWAGEN
175 x 1.00 x 0.30 m. in
nieuwst. Tel. 045-251304.
Gesloten AANHANGWA-
GENTJE met reservewiel.
Tel. 045-243047.

Motoren
CROSSER Honda CR
125cc, bwj. '86, pr. ’ 2.000,-
Tel. 045-728588.
Van part. te koop BMW K
100, zilvermet. bwj. '85, m.
extra's, z.g.a.n., Yamaha FJ
1100, rood/wit, bwj. '84, z.g.
a.n., beide motoren schade-
Vrij, technisch en optisch, i.
st.v.nw., inruil alleen op
jonge motoren mog., bij
koop evt. vervoer op aan-
hangwagen tot 50 km. mog.
Tel tussen 17-21 uur, 045-
-456682.
BMW R 100 RS bwj. '82 m.
motorpak mt 40 en motor-
laarzen mt. 6V2 045-241041
Te k. HONDA CB 250 vr.pr.
’350,- bwj. '78. kl. defect.
Niersprinkstr. 83 Kerkrade.
Te k. CROSSER Yamaha
YZ 125, bwj.'Bs, i.z.g.st.
,045-242201.
Te k. zeldz. mooie CBX Pro
Link 6 cyl. veel chroom. Uit.
pr. ’ 7.500,- 045-225201.
HONDA XL 600 R, bwj. eind
'84, i.z.g.st. Tel. 045-
-216228.

Te koop HONDA CB 550 K
3, bwj. '78, 64.000 km., i.g.st
Tel. 045-718425.

HONDA off the road KR # '.
R., kl. rood, bwj. '87, vr. H
’6.950,-. Tel. 04404-173*?.. .. ~ . . ->}

(Bromfietsen
2e hands RACEFIETSEN.
Racespecialist Math. Salden
Limbricht.
2e Hands DAMESFIETS i.g.
st. na 17.00 uur 045-324979
Te koop gebruikte FIETSEN
als nieuw. Anjerstr. 8,
Schinveld. Tel. 045-256719.
Nieuwe RENFIETS te k.
merk Raleigh. 04490-24024
Opa-OMAFIETS, dames-,
heren-, kinderfietsen, jon-
gens/meisjesfiets. 045-
-257371.
Te k. VESPA Ciao, bwj. '88,
vr.pr. ’950,-. Tel. 045-
-214343.
Te koop 2 RENFIETSEN, 1
Raleigh Criterium mt. 58 en
1 Gazelle Ventux mt. 54, z.
g.a.nw. Tel. 045-417747.

Te k. PUCH maxi m. ste^
i.z.g.st., tel. 045-243007^1
Te k. RENFIETS met j'
versn., mt. 58, i.g.st. TV
04492-4307. "
Gebr. dames- heren- kind,
en OMAFIETSEN te k. Tl
045-751850, na 12.00 uU^Te k. ZÜNDAPP KS 50, ö* |.
'85, vr.pr. ’850,-, tel. 0* t
352764.
Mooie kollektie nieU' s
BROMFIETSEN, autom.
versn., vanaf ’ 1099,-. ' Inanc. mogelijk va. ’ 40,-' 1mnd. Rens Janssen & "fGanzeweide 54, Heerlert1*!
de. TEL. 045-211486. A
HONDA MT 5, bwj. '86,
uitst. St., kl. rood, ’97'koopje!! Pannenberg *Hoensbroek. .

Watersport/Surfen
KAJUITBOOT 5,5 m, 4 kooi-
en, Midzwaard, meervoudig
Regattawinnaar, m. trailer
’13.500,-. 04454-2577.
Te koop Sport Vak polyester
ROEI-VISSERSBOOT 2.20
x 1.15 mtr. geh. compl. met
buitenboord motor ’ 295,-.
Tel. 045-416268.
Te k. SPEEDBOOT Glas-
trom m.inboordmotor. Zeer
mooi ’ 15.000,-043-211085

Te koop SPRINTA DeK» 'afm. 7.00 bij 2.45 mtr., 'M
mtr., i.z.g.st., Bukh ing? ;
dieselmotor, 8 PK, bwj. '*met trailer, teakdek, b";
kap, met cabriokap, ch^toilet, U.K.W., echoktf
windmeter, sumlog, W
pas, 220 V., 5 zeilen, m&.
omlegger, etc, pr.n.o'-
Tel. 09-49/2151/20159, ""'g. 04750-11067. u' , i- ■ -^? "Vakantie en Rekreatie_ . . _ ',i

Te huur STA-CARAVAN in
Zeeland bij het Veerse Meer
045-412715. na 15.00 uur.

Campinghuis te koop of
huur te LANAKEN. \'04490-24024/ 045-461Q3J;

■5530313
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ergoeding
i voorbeeld noemt Grootendorst. lagere onkostenvergoeding,
J^door het personeel er vaak

guldens per maand bij in-
fft. De CFO-bestuurder wijt de
j hten aan de forse sanering van

arbeidsplaatsen bij vooral, post en de NV Telecom. „Juist
j bij de post en
f telecommunicatie nemen sterk
l'Waardoor het resterend perso-

' Wordt overbelast".

("Fo wil met de PTT overleggen
de werkvreugde in het bedrijff*6 te latenkeren. Bezwaar is ook
chefs van afdelingen, zo blijkt
(jachten van leden, bepalingenQe CAO anders uitleggen dan be-

doeld. Maar, zo waarschuwt Groo-
tendorst voor optimisme, 'de huidi-
ge medezeggenschap is ver onder
de maat. Bij het realiseren daarvan
wordt volgens hem gehandeld in
strijd met eerder kenbaar gemaakte
intenties van de PTT-leiding.

Zwitserland wil
streng optreden
tegen witwassen
van zwart geld

BERN - De regering van Zwit-
serland wil in de toekomst hard
gaan optreden tegen het witwas-
sen van zwart geld. Woensdag is
er een wetsvoorstel ingediend
dat voorziet in een maximale ge-
vangenisstrafvan vijfjaaren een
maximale boete van een miljoen
Zwitserse frank (1,27 miljoen
gulden). Wie uit criminele over-
wegingen bijvoorbeeld pogingen
om de herkomst van geld te ach-
terhalen dwarsboomt, kan reke-
nen op een harde behandeling.

Wie als bankier, geldwisselaar of
beheerder in de toekomst nalaat
de herkomst van geld te na te
gaan maakt zich schuldig aan
een strafbaar feit en kan maxi-
maal een"jaar de gevangenis in.
De banken in Zwitserland heb-
ben zich in de discussie over het
witwassen van geld altijd verzet
tegen een rol als politie-agent.
Eind vorig jaar zag de Zwitserse
regering zich genoodzaakt de
verzwaring van de strafmaat te
versnelle». Toen deed zich de
grootste zwart-geldaffaire in het
land voor, de zoegenoemde Liba-
non-connectie. Het wetsontwerp
moet nog voor het zomerreces
aan het parlement worden voor-
gelegd.

beurs-overzicht

Mineur
- Het Damrak?3kte donderdag in de loop van

6 dag steeds verder in de ver-
J^kkeling, nadat het er in de och-

nog niet zo slecht aan toeas gegaan. Gebrek aan vraag te-
ptiover aanhoudend licht aan-
i°d en een soort pinkstermoe-, eid diezich van de beurs mees-
*r maakte zorgden voor lang-
ham afbrokkelende koersen. De

bleef met f 770
/"Hjoen aan de kalme kant.
°ninklijke Olie vormde een uit-

°hdering op de malaise. De ho-
*|*e kwartaalcijfers zorgdennor een winst van per sdaldo f 2& 138,80na een top van f 140.De
iV?ere internationals deden in
afJte niets anders dan langzaam
Sprokkelen.

Nedlloyd werd ge-
°ffen door geruchten als zou er

aandelenemissie op komst
J^- Dit gerucht werd gevoed
j^°r een besluit van colleganans Maas om zoiets te doen.
,j^2ien de regen van emissies op
st
l moment wilde menigeen

takken aanbieden en dit resul-
ja^dein een verlies van f 15 op f

b °k elders bij de hoofdfonsen
v!Jkte menige belegger zo vlak°or Pinksteren wat winsten. eg. Op de lokale markt was het

Sinig anders, al waren er uit-
voeringen. Zo herstelde We-

eler overtuigend met een winst
i.ari f 5,90 op 106,90, een top-pers. Übbink boekte f 7,50 bij
f

P f 121 en onder de minder cou-
Spfjte fondsen als Transatlanti-
Sok hypotheekbankenen Maat-
t£happij Zeeland en Ned. Eleva-
f6r schoot men ook vaak, al wa-Jj.JJ daar veelal geen of nauwe-
yks stukken aan de markt.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 101,80 100,30
Ahold 107,80 107,90
Akzo 149,00 148,20
A.B.N. 42,20 41,20
Alrenta 160,80 160,90
Amev 48,10 47,70
Amro-Bank 76,60 76,10
Bols 143,10 143,30
Borsumji W. 146,30 145,70
Bührm.fet. 68,00 d 67,90
C.S.M.eert. 64,70 65,00
Dordtsche P. 255,00 255,80
DSM 130,80 130,50
Elsevier 69,70 68,60
Fokker eert. 40,20 41,20
Gist-Broc. c. 35,60 35,40
Heineken 113.50 112,70
Hoogovens 105,20 100,20 d
Hunter Dougl. 105,00 104,50
Int.Müller 95,00 93,80
KBB eert. 77,00 76,00
KLM 46,10 45,90
Kon.Ned.Pap. 57,40 57,00
Kon. Olie 136,90 138,80
Nat. Nederl. 60,40 59,70
NMB. 224,00 221,50
Nedlloyd Gr. 405,50 390,20
Nijv. Cate 94,00 d 91,50 .
Océ-v.d.Gr 306,00 301,00
Pakhoed Hold. 140,50 139,50
Philips 36,60 36,40
Robeco 104,30 104,30
Rodamco 164,40 164,50
Rolinco 103,10 103,10
Rorento 61,60 61,60
Stork VMF 34,90 34,50
Unilever 135,00 134,70
Ver.Bezit VNU 102,80 103,20
VOC 47,80 47,20
Wessanen 79,20 78,80
Wolt Kluwer 179,00 180,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 44.50 43,50
ACF-Holding 52,50 52,30
AhrendGr. c 301,00 295,00
Alg.Bank.Ned 41,70 41,10
Asd Opt. Tr. 24,10 23,90
Asd Rubber 8,30 8,20
Ant. Verft". 340,00
Atag Hold c 89,00 89,50
AuUnd.R'dam 71,00 70,00
BAM-Holding 385,00 382,00
Batenburg 96,00 94,50
Beers 135,00 134,50
Begemann 108,80 108,00
Belindo 374,00 374,00
Berkei's P. 6,60 6,55
Blyd.-WUI. 24,00 23,50
Boer De, Kon 424,00 430,00
de Boer Winkelbedr. 62,50 60,80
Boskalis W. 16,30 16,50
Boskalis pr 12,90 12,60
Braatßouw 1050,00 1045,00
Burgman-H. 3000,00 3000,00
Calvé-Deltt c 902,00 902,00

Calvéprcf.c 5125.00 5000,00
Center Parcs 76,00 78,00
Centr.Suiker 64,00 64,20
Chamotte Unie 12,30 12,20
Chamotte div.B9 11.80 11,50
Cindu-Key 111,50 111,00
Claimmdo 360,00 360,00
Cred.LßN 80,10 80,10
Crown v.G.c 113,00 HO.OOd
Desseaux 209,00 208,00
Dordtsche pr. 252,00 253,00
Dorp-Groep 52,70 53,00
Econosto 242,00 239,50
EMBA 134,50 134,50
Enraf-N.c. 47,50 47,80
Eriks hold. 371,00 375,00
Frans Maas c. 68,50 67,00
Furness 130,00 130,00
Gamma Holding 79,00 76,00 dGamma pref 6,10 5,80 d
Getronics 25,90 26,00
Geveke 39.00 38,80
Giessen-de N. 245,00 236,00
Goudsmit Ed. 260,00 259,50
Grasso's Kon. 90.00 88,80
Grolsch 121,50 d 120,50
GTI-Holding 185,00 184,50
Hagemeyer 90,00
H.B.G. 213,00 213,00
HCS Techn 16,30 16,20
Hein Hold 96,00 96,00
Hoek's Mach. 186,00 187,00
Holdoh Hout 765,00 750,00
Holec 28,70 27,70
HAL. Tr. b 1610,00 1610,00
Holl.Am.Line 1615,00 1618,00
Heineken Hld 96,00 96,00
Holl Sea S. 1,46 1,47Holl. Kloos 415,00 415,00
Hoopen Co 13,00 12,90
Hunter D.pr. 5,70 5,70
ICA Holding 18,20 17,90
IGB Holding 57,00 56,30
IHC Caland 29,20 29,00
Industr. My 192,00 192,00
Ing.Bur.Kondor 562,00 562,00
Kas-Ass. 43.20 42,50
Kempen Holding 14,50 14,50
Kiene's Suik. 1290,00 1290,00
KBB 77,80 76,70
Kon.Sphinx 99.70 100,80
Koppelpoort H. 278,00 278,00
Krasnapolsky 165,00 165,00
Landre & Gl. 55,10 55,00
Macintosh 50,00 50,20
Maxwell Petr. 690,00 690,00
Medicopharma 77,50 77,20
Melia Int. 7.10 a 7,00
MHV Amsterdam 23,90 23,70
Moeara Enim 1160,00 1160,00
M.Enim 08-cert 15100,00 15200,00
Moolen en Co 30.70 30.50
Mulder Bosk. 50.50 49,50
Multihouse 11.50 11,50
Mynbouwk. W. 456,00 456.50
Naelï 225,00
NAGRON 47,80 48,00
NIB 548,00 550,00

NBM-Amstelland 19,00 19,20
NEDAP 301,50 301,00
NKF Hold.cert. 348,50 347,00
Ned.Part.Mij 38,40 38,50
Ned.Springst. 9750,00 9750,00
Norit 793,00 787,00
Nutricia 226,50 226,50
Omnium Europe 17,70 16,90
Orco Bank c. 85,90 85,00
OTRA 660,00 655.00
Palthe 136,00 136,00a
Polynorm 98,30 98,30
Porcel. Fles 136,00 136,00
Ravast 57,50 57,50
Reesink 65,20 65,00
Riva 54.00 52,50
Riva (eert.) 53,00 53.00
Samas Groep 69,00 69,00
Sanders Beh. 106,50 103,00
Sarakreek 30,20 30,00
Schuitema 1625,00 1650.00 b
Schuttersv. 126,00 126,00
Smit Intern. 37,50 36,50
St.Bankiers c. 28,60 28.40
Stad Rotterdam 153,00 151,50
Telegraaf De 495,50 494,80
TextTwenthe 249,00 249,00
Tulip Comp. 62,80 62,50
Tw.Kabel Hold 153,70 150.00a
Übbink 113,50 117.80
Union Fiets. 16,45 16.35
Ver.Glasfabr. 289,00 276,00 d
Verto 74,00 73,50
VolkerStev. 64,80 d 61.00
Volmac Softw. 65,00 64.80
Vredestein 17,90 17,80
VRG-Groep 62,80 61,80
WegenerTyl 212,50 207,00 d
West lnvest 30,00 30,00
Wolters Kluwer 178,00 180,00
Wyers 55,00 56,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,90 " 36.90
ABN Aand.f. 71,20 71,00
ABN Beleg.f. 54,20 54,30
ALBEFO 52,50 52,50
Aldollar BF $ 20,90 20.90
Alg.Fondsenb. 231,00 232,00
AllianceFd 10,90 10,90
Amba 44,80 44,80
America Fund 294,00 295,00
Amro A.in F. 92,30 92,30
Amro Neth.F. 73.40 73,20
Amro Eur.F. 68.10 68.40
Amvabel 98.50 98,50
AsianTigersFd 62.70 62,80
BemcoAustr. 61,40 61,40
Berendaal 110,00 110,00
Bever Belegg. 26,00 25,80
BOGAMIJ 111,00 111,00
Buizerdlaan 41,50 41,50
Delta Lloyd 40,00 39,50
DP Am. Gr.F. 23,40 23,40
Dp Energy.Res. 34,10 34,10
Eng-H011.8.T.1 10,60 10,60
EMF rentefonds 71,80 71,60

Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,40 6,40
EurGrFund 56,90 56,90
Hend.Eur.Gr.F. 186,00 185.50
Henderson Spirit 77,00 76,80
Holland Fund 69,50 69.90
Holl.Obl.Fonds 120,00 120,50
Holl.Pac.F. 111.70 112,00
Interbonds 563,00 560,00
Intereff.soo 38,60 38,50
Intereff.Warr. 295,80 297,50
Japan Fund 46,50 39,90 d
MX Int,Vent . 62,00 62,00
Nat.Res.Fund 1410,00 1410,00
NMB Dutch Fund 36,30 36,30
NMB Oblig.F. 36,40 36.40
NMB Rente F. 102,40 102,40
NMB Vast Coed 39,60 39,70
Obam. Belegg. 204,30 204,00
OAMFRentef. 14,50 14,35
Orcur.Ned.p. 49,00 49,00
Pae.Prop.Sec.f. 51,55 51,60
Prosp.lnt.High.lnc. 9,70 9,70
Rabo Obl.inv.f. 75,10 75,10
Rabo Obl.div.f. 50,20 50,20
Rentalen! Bel. 1351,70 1350,70
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 108,50e 108,50b
Sci/Tech 18,20 18,10
Technology F. 16,30 16,20
Tokyo Pac. H. 269,50 269,50
Trans Eur.F. 74.10 74.00Transpac.F. 590,00 595.00
Uni-Invest 116.00 116,00
Unico Inv.F. 82.50 82,50
Unifonds 28,10 28,10
Vast Ned 118,30 118,30
Venture F.N. 41,50 41,50
VIB NV 85,30 85,30
WBO Int. 77.00 77,20
Wereldhave NV 205,00 204,30

Buitenlandse obligaties
83/<EEGB4(I) 102,50 102,50
3/2 EngWarL 36,10 36,10
53/4 EIB 65 99,00 99.00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 32,00 32,00
Amer. Brands 66,70 68,20
Amer. Expres 31,30 31,80
Am.Tel.i Tel. 33,90 33,80
Ameritech 55,60 55,70
Amprovest Cap. 118,00
Amprovest Ine. 225.00
ASARCO Ine. 29,10 28,60
Atl. Richf. 89,00 88,50
BAT Industr. 5,40 5,33
Bell Atlantic 81,20 81,30
BellCanEnterpr 36,70 36,80
BeU Res.Adlr 1,02
Bell South 45,20 45,00
BET Public 2.55
Bethl. Steel 22,10 22,00
Boeing Comp. 75,50 75,50
Chevron Corp. 53,75

Chrysler 23,20 23.20
Citicorp. 28,80 28.80
Colgate-Palm. 49,30 49,60
Comm. Edison 33.80 34,25
Comp.Gen.El. 415,00
Control Data 19,75 19,70
DailchiYen 3380,00 3380,00
Dow Chemical 91.50 91,50
Du Pont 108,50 106,25
Eastman Kodak 43,30 43,60
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 249.00 239,00d
Exxon Corp. 41,80 42,20
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 25,00
Ford Motor 46,00 46,60
Gen. Electric 47,20 48,25
Gen. Motors 39,70 39,50
Gillette 38,60 39,00
Goodyear 51,50 d 51,30
Grace 4 Co. 32,00
Honeywell 77,10 76,10
Int.BusMach. 109.80 109,00
Intern.Flavor 53,60
Intern. Paper 49,50
ITT Corp. 56,20 56,10
Litton Ind. 78,70 79,00
Lockheed 46.90 47,00
Minnesota Mining 72.00 72,80
Mobil Oil 49,80 49,80
News CorpAuss 12,40
Nynex 72,10 71,50
Occ.Petr.Corp 26,80 26,80
Pac. Telesis 38,20 38,50
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 48,10 48,75
Philip Morris C. 128,50 128,60
Phill. Petr. 22,50 22,50
Polaroid 39,20 38,90
Privatb Dkr 295,60 298,70
Quaker Oats 55.50 56,00
RJR Nabisco 85.00
StGobin Ffr 591,00 591,00
Saralee 50,50 50,00
Schlumberger 38,10 38,40
Sears Roebuck 44,20 44,50
Sony (yen)
Southw. Bell 48,00 48.20
Suzuki (yen) 910,00 910,00
Tandy Corp. 42,60 42,80
Texaco 53,40 53,30
Texas Instr. 39,70 39,50
T.I.PEur. 1,90 1,75
ToshibaCorp. 1280,00 1300,00
Union Carbide 30,00 30,50
Union Pacific 70,80 70,00
Unisys 24,75 24,80
USX Corp 32,70 33,80
US West 65,00 65,10
Warner Lamb. 87,80
Westinghouse 56,50 57,00
Woolworth 50,00 50.00
Xerox Corp, 63,70 66.00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 53,00 52,50
Am. Home Prod. 195,00

ATT Nedam 72,00 72,00
ASARCO Ine. 56,50 56.00
Atl. Richf. 195,00 193,60
Boeing Corp. 162,00 162,00
Can. Pacific 36,70 36.50
Chevron Corp. 111,50
Chrysler 49,00 48,60
Citicorp. 60,20 61.00
Colgate-Palm. 108,00 109,00
Control Data 37,50 37,50
Dow Chemical 194,50 195,00
Eastman Kodak 92,00 91.50
Exxon Corp. 89,00 89,50
Fluor Corp. 49,00
Gen. Electric 101,00 101,00
Gen. Motors 173.00 172,00
Gillette 82,00 82,00
Goodyear 109,50 109,50
Inco 62,00 62,00
IB.M 232,00 232,00
Int. Ravors 108,00
ITT Corp. 120,00 120,00
Kroger 21,00 22,00
Lockheed 100,00 100,00
Merck & Co. 141,50 142.00
Minn. Min. 151,00 152,00
Pepsi Co. 103,00 102,50
Philip Morris C. 273,50 274,50
Phill. Petr. 46.70 46.00
Polaroid 77.00 75,50
Procter 4 G. 204,00
Quaker Oats 107,00 107,00
Schlumberger 80,00 81,00
Sears Roebuck 94,00 92.50
Shell Canada 75,00 75,50
Tandy Corp. 90,50 90,00
Texas Instr 84,00 83,50
Union Pacific 150,50 150,00
Unisys Corp 53,00 52.00
USX Corp 70,50 72,00
Vanty Corp 4.20
Westinghouse 123,00 123,50
Woolworth 107,50 106,80
Xerox Corp. 133,00 133,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 550,00 534,00d
Dresdner B. 323,00 325,00
Hitachi (500) 1400.00 1450,00
Hoechst 305,00 303,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7410.00 7400,00
Siemens 529,00 530,00

Warrants
Akzo 38,90 38,70
AMRO warr. 1,65 1,60
Bogami] 5,80 5,80
Falcons Sec. 18,40 18,40
Honda motor co. 2100,00 2150,00
KLM. 85-92 152,80 150,00
Philips 85-89 7,20 6,50
St.Bankiers a 1,10 1.10
St.Bankiers b 2,80 2,80

Euro-obligaties & conv.
Io'/| Aegon 85 100,00 100,00
Aegon warr 12,50 12,50
IOV2 ABNB7 98,25 " 98.10
13Amev85 97,40 97.4013Amev 85 94,75 94.75
10 AmevBs 100,00 100,00
11Amev 86 96,50 96,50
14'AAmro87 97,60 97.60
13Amro-BankB2 100,50 100,50
IOVi Amro 86 97,75 97,75
10 Amro 87 96,25 96,25

53'< Amro 86 99,00 97,75
Amro Bank wr 21,00 20,80
Amro zw 86 67,05 67,35
9 BMH ecu 85-92 99,50 99.50
7 BMH 87 95.00 95.00
10'„EEG-ecu 84 100.25 100,25
9;,/4EIB-ecu 85 101,50 101,50
12/2HIAirl.F 92,25 92,25
12 NIB(B) 85-90 101,50 101,50
11'/<NGUB3 100,25 100.25
10NGU 83 99.50 99.50
2W NMB 86 83,70 83,70
NMB warrants 63,00 63.00
83/4 Phil. 86 94,50 94,00
63/4 Phil.B3 95,30 95,30
11 Rabo 83 101,00 101,00
9Rabo 85 100,50 100,50
7Rabo 84 102,00 102,00
12/4Unil. 99,00 99,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,50 5,80
Bredero eert. 4,00 3,80
11 Bredero 3,10 3,10

Breev. aand. 12,50 12,50
Breev. eert. 12,50 12,70
LTV Corp. 2,10 1.80
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 1,40 1,40
7Vi RSV 69 92,00 92,00 a
Parallelmarkt
Alanheri 20,40 20,30
Berghuizer 69,00 68,50
Besouw Van c. 49,50
CBI Bann Oce yen 1650.00 1680,00
Comm.Obl.F.l 99,40 99,20
Comm.Obl.F.2 99,40 99,10
Comm.Obl.F.3 99,60 99,40
De Drie Electr. 28,10 27,90
Dico Intern. 122,00 119,00
DOCdata 36,00 36,00
Geld.Pap.c. 97,50 95,80
Gouda Vuurv c 90,50 90,20
Groenendijk 34,70 34,30
Grontmij c. 144,00 140,00 e
Hes Beheer 290.00 294.00
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 4,60 4,60
Infotheek Gr 28,40 28,40
Interview Eur. 8,10 8,10
Inv. Mij Ned. 62,50 b 63,50

KLM Kleding 33,10 32.20
Kuehne+Heitz 34.00 34.70
LCI Comp.Gr. 41.20 40,70
Melle 261,00 260,20
Nedschroef 107,00 112,00
Neways Elec. 11,00 11,00
NOG Bel.fonds 29,80
PieMed. 11,80 11,80
Poolgarant 10,25 10.25
Simac Tech. 17,50 17.10
Text Lite 7,00 7,00
VerkadeKon. 245,00 244,00
Weweler 101,00 106,90

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

amev p jul 55.00 324 9,30 a 9.20
amev p okt 50,00 404 4.80 5,00
dfl c scp 215,00 524 4,25 4,00
d/fl c mrt 220,00 510 4.50 a 4,70
coc c mei 280,00 752 12,00 10,50a
coc c mei 285.00 557 8,00 6,00 a
coc c mei 290,00 390 4,60 3,20a
coc c mei 295,00 1190 2.30 1,30
coc c jun 300,00 553 3,90 2,80
coc p mei 285,00 525 1,20 1.60
coc p mei 290.00 382 2,50 3.50
coc p mei 295,00 361 5,00 7,00
coc p jan 260.00 680 5.00 a 5.00
coc p jan 270.00 770 6.10 7,30
goud c aug 400.00 427 6,00 a 5,80
goud c nov 390.00 1000 19,00 a 18.40
goud e nov 400.00 1013 12,00 13,70
hoog c jul 90,00 338 15,50 13,00
hoog c jul 95,00 360 10,60 9,00 a
hoog c jul 100.00 369 7,50 6.20
hoog c jul 105.00 370 5,30 4.20
hoog c jul 110,00 414 3.40 a 2.70
hoog c okt 105.00 504 9,30 8.00
kim c jul 45,00 690 2,90 2.70'
kim p jul 45,00 346 1,20 1.20
knp c jul 60,00 446 2.20 2.00
nlh p aug 97.50 500 0,50 0,606
nip p nov 97,50 1000 1.20 a 1,06
nlv p mei 97,50 1000 1,50 a 1.70-
-natn p jul 60.00 366 1.60 1.70
natn p okt 60.00 438 2,80 2,70
natn p okt 65.00 346 5.50 6,00b
obl c feb 97,50 1020 0,45 a 0,30
obl p nov 97.50 759 2,00 a 2.2(1
phil c jul 40,00 320 0,80 0.70
phil c okt 40.00 355 1.90 1.90
phil p jul 40,00 1030 3.60 3,70
olie -c jul 125.00 478 12,10 13,80
olie c jul 130,00 1799 7.00 B,Boa
olie c okt 130,00 721 7,80 9,20
ohe c okt 140,00 1317 3.50 4.30
olie c okt 150,00 463 1.50 a 1.80
ohe c 091 105.00 813 32.90 33.90
olie c 093 115,00 327 29.30 29,80
ohe p jul 125,00 723 0,80 0,50
ohe p jul 130.00 544 2,10 I,W
olie p jul 140,00 510 7,40 5,80
olie p 091 105,00 692 4.70 4.20
unil p okt 130,00 473 3,00 3.00b

’Topdenktteveelaanbedrijfsbelang’CFO: grote onrust
onder PTT-personeel

Van onze redactie economie

jKERK- Nog maar nauwelijks is de PTT zelfstandig of het
jpijfwordt er al van beschuldigd het personeel uit te buiten,
wis de christelijke ambtenarenbond CFO is de werkdrukös 1 januari van dit jaar (de datum van verzelfstandiging)
T^ivaardbaar toegenomen. Daardoor is grote onrust ont-

bij de circa 100.000 werknemers van de PTT. „De bom''elk ogenblik barsten", stelde woordvoerder Eldert Groo-i^orst van de CFO gisteren in Nijkerk voor de landelijkex-groep.

**IT-leiding heeft uiterst ver--1 laten reageren. „De CFO
r^- zijn bezwaren, eerst aan de

' < laat er dan zijn leden kennis
en praat er niet over met

V aldus een woordvoerder. De
top weet van niets, weet niet
°nrust en niet van het ontstaan

„De bezwaren van
l^O zijn ons volkomen onbe-a. aldus de woordvoerder. De
*°u nu in beraad gaan om over

te spreken.

P^tendorst uitte felle kritiek op
van bestuur van PTT Neder-

,*■ ..De leiding moet beseffen dat
(verzelfstandiging niet betekent
y^n totaal ander bedrijf met een
h 6re cultuur is ontstaan". Vol-
Ij de CFO-woordvoerder denkt
i?P van de PTT teveel aan het be-
{pbelang. „De werkdruk neemtl toe als gevolg van de bezuini-
j£en. Over de ruggen van de me-ekers wordt de winst in het be-
-s'tot stand gebracht. Dit leidt totMotivatie en toenemende klach-wvan de medewerkers. Het perso-

-1 Wordt uitgeknepen".
Frans Maas werkt

aan uitbreiding
Europees netwerk

VENLO - Het expeditiebedrijf
Frans Maas zal de komende tijd veel
aandacht besteden aan het uitbrei-
den van het Europese netwerk. Zo-
wel het beginnen van nieuwe vesti-
gingen als overnemingen of het ne-
men van belangen in andere onder-
nemingen behoren tot de mogelijk-
heden. Een aantal onderhandelin-
gen is al in een vergevorderd sta-
dium. Dit staat in het gisteren ver-
schenen jaarverslag.

Om de overnemingen te kunnen be-
talen zal Frans Maas dit jaar ver-

moedelijk een beroep doen op de
kapitaalmarkt. De verwachting is
dat omzet en winst hoger zullen zijn
dan in 1988.
In het jaarverslag spreekt de onder-
neming van een concentratieten-
dens die ertoe zal leiden dat er in
Europa op den duur nog maar een
beperkt aantal grote expediteurs zal
zijn. Dit verscherpt de concurrentie,
wat tarieven en winstmarges kan
drukken. Tevens verwacht Frans
Maas een structureel hoger kosten-
niveau omdat extra investeringen

nodig zijn in automatiseringssyste-
men en specialistischekennis.
Daar staat echter tegenover dat
door een intensiever gebruik van de
logistieke netwerken een beter ge-
bruik van de beschikbare capaciteit
mogelijk is, wat winstverhogend
moet werken. Hetzelfde geldt voor
overnemingen.
Frans Maas voerde de nettowinst
vorig jaar op van f 14,7 miljoen tot
ruim f2O miljoen. Het bedrijfsresul-
taat steeg van f30,1 miljoen totf37,2
miljoen, de bruto-omzet van f 1,3
miljard tot f 1,6 miljard. Het eigen
vermogen steeg van f 67,4 miljoen
tot f 84 miljoen op een balanstotaal
van f 374,6 miljoen (1987: f282,4 mil-
joen).
De investeringen bedroegen f 58
miljoen (1987: f 20,4 miljoen). Zij
werden betaald uit zowel de kas-
stroom (f39 miljoen tegenover f30,9
miljoen in 1987) als uit de opbrengst
van een emissie en aangetrokken fi-
nancieringsmiddelen.

" Zie ook pagina 17

" De grafiek toont de ontwikkeling van de netto-winst van Frans Maas in de afgelopen jaren.

economie

Voorwetenschap bij
staatslening ontkend

HAAG - Er is geen sprake
an voorwetenschap geweest
lver koers van uitgifte en om-
'atig van de jongste staatslening.
Jat heeft minister Ruding van fi-

gisteren geantwoord op
'■'agen van het Tweede-Kamer-
'd voor de PvdA Hans Kom-Mnk.
Jiehad zijn vragen aan de minis-
er gesteld nadat er geruchten de
|onde gingen doen na de in-
wrijving op de 7 procent tienja-

rige staatslening 1989 per 1999
111,
Op de dag van inschrijving, 25
april, heeft de minister de om-
vang van de lening vastgesteld
op ’ 3,85 miljard - waarvan ’ 350

miljoen werd toegewezen aan De
Nederlandsche Bank - en heeft
hij de uitgiftekoers bepaald op
99,0 procent. In de markt had
men gerekend op een veel lagere
opbrengst, namelijk op ongeveer

’ 2 miljard, en op een emissie-
koers van 99,2 procent.
Toen de resultaten anders uitvie-
len dan men had voorzien, sta-
ken geruchten over voorweten-
schapbij bepaalde marktpartijen
de kop op. Die voorkennis zou
zijn verkregen van de Agent van
het ministerie van financiën in
Amsterdam.
Voor Kombrink waren de ge-
ruchten aanleiding tot het stellen
van zijn vragen.

Kwartaalwinst Shell
55 procent gestegen

DEN HAAG - De Koninklijke/Shell
Groep heeft over het eerste kwar-
taal van dit jaar een nettowinst ge-
boekt van 1281 miljoen pond ster-
ling tegen 825 miljoen pond in de
overeenkomstige periode van verle-
den jaar. Op basis van de geschatte
actuele aankoopkosten van de ver-
kopen, waarbij het effect van win-
sten of verliezen op de voorraden na
belastingen buiten beschouwing
wordt gelaten, steeg het resultaat 22
procent tot 1106 miljoen pond.

Zowel dit jaar als vorig jaarwerd het
resultaat over het eerste trimester
beïnvloed door baten uit de ver-
koop van onroerend goed. Daar was
respectievelijk 244 miljoen en 106
miljoen pond mee gemoeid.

Het aandeel van de moedermaat-
schappij Koninklijke Nederland-
sche Petroleum Maatschappij steeg
van ’3,31 tot ’5,54 of van 1,76 tot
2,66 dollarper aandeelen dat van de
andere (Britse) moeder, Shell Trans-
port and Trading, van 9,1 tot 14,1

pence ofvan 0,98 tot 1,48 dollar per
aandeel.
De opbrengst van de verkopen nam
toe van 13,6 tot 14,3 miljard pond.
Belastingen, accijnzen en heffingen
vergden dit jaar 2,9 miljard pond te-
gen 2,8 miljard vorig jaar in de eer-
ste drie maanden. Aldus ging de
netto-omzet van 10,8 naar 11,4 mil-
jard pond.

De verbetering van het kwartaalre-
sultaat vloeide in hoofdzaak voort
uit de zeer goede uitkomsten van de
chemie, uit voorraadwinsten en uit
de verkoop van onroerend goed.

Protest bij Shell -
aarvergadering

DEN HAAG- Ongeveer 200 anti-
apartheidsactivisten hebben gis-
termorgen voor het Congresge-
bouw in Den Haag gedemon-
streerd tegen de aanwezigheid
van Shell in Zuid-Afrika. Om
half elf begon in het Congresge-
bouw de jaarlijke aandeelhou-
dersvergadering van het oliebe-
drijf. Ondanks een kleine tegen-
demonstratie van voorstanders
van Shell's politiek in Zuid-Afri-
ka, kwam het niet tot ongere-
geldheden.

De drukbezochte vergadering
werd opnieuw overheerst door
de kwestie Zuid-Afrika. Een lan-
gerij sprekers uit binnen- en bui-
tenland bepleitten weer het ver-
trek van het olieconcern uit
Zuid-Afrika. Shell blijft van me-
ning datblijven in het belangvan
het land is en dat weggaan eerder
slecht is voor de zwarte meerder-
heid van de bevolking.
Apartheidsbestrijder ds. Beyers
Naudé, ook op de vergadering
aanwezig, deed een emotioneel
appel aan het Shell-bestuur om
Zuid-Afrika te boycotten.

Topman Van Wachem haalde fel
uit naar de „criminele" acties te-
gen Shell-eigendommen en he-
kelde de politici die het concern
geen bescherming zouden kun-
nen bieden.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 11-05-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in

kg:
Goud: onbewerkt f 25.970-("26.470-,
vorige ’ 25.920/ 26.420 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.070, vorige ’ 28.020 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 355-/ 425 vorige

’ 355/ 425; bewerkt verkoop f 470 la-
ten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2.09 2,21
Brits pond 3.45 3,70
Can. dollar 1,75 1,87
Duitse markt 100) 110.65 114,65
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1.64 1.76
Jap. yen (10.000) 156,75 161,75
Ital. lire. (10.000) 14,70 16.10
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1.27 1.45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. fr(lOO) 124,25 128,75
Zweedse kr. (100) 31,85 34,35
Noorse kr. (100) 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27.50 30,00
Oost.schill.(lOO) 15,74 16,34
Spaanse pes.(lOO) 1,74 1,89
Griekse dr. (100) . 1.24 1,44
Finse mark (100) 48.75 51,75
Joeg. dinar (100) 0.01 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,15525-15775
Brits pond 3,5865-5915
Duitse mark 112,685-735
Franse franc 33,330-33,380
Belg. franc 5,3805-3855
Zwits. franc 126,405-455
Japanse yen 159,83-150,93
Ital. lire 15.445-495
Zweedse kroon 33,305-33,355
Deense kroon 28,925-28,975
Noorse kroon 31,170-31,220
Canad. dollar 1.81775-82025
Oost. schil! 16,0290-0390
lers pond 3.00070-0170
Spaanse pes 1,8090-8190
Gr. drachme 1,2800-3800
Austr.dollar 1,7000-7100
Hongk.dollar 27,70-27.95
Nieuwz.dollar 1,3325-3425
Antill.gulden 1,1925-2225
Surin. gulden 1,1925-2325
Saudische rial 57,40-57,65
Ecu Hulden 2,3445-3495

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS Koersindex (1983=1001
algemeen 187,70 187.80
id excl.kon.olie 181.20 179,90
internationals 187.90 189,20
lokale ondernem. 189.40 187,90
id financieel 135,40 133,80
id niet-financ. 242,70 241,40
CBS-Herbeleggingsindex (1983=1001
algemeen 237.50 237.80
id excl.kon.olie 221.50 220,10
internationals 244,50 246,40
lokale ondernem. 229,80 228,10
id financieel 171,10 169,00
id niet-financ. ' 286,40 285,00
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 179,10 177,60
internation 185.20 183.30
lokaal 178.10 176,70
fin.instell 142,00 140.20
alg. banken 139.50 137.50
verzekering 143.60 141.90
niet-financ 189,70 188.40
industrie 177.90 177.30
transp opsl 228,50 224.80

Terugbetaling
Fokker-leningen
binenkort rond

DEN HAAG - Minister De Korte
hoopt „binnen afzienbare tijd" over-
eenstemming met Fokker te berei-
ken over de terugbetaling van de
door dat bedrijf aangegane leningen
ter grootte van in totaal 1,2 miljard
gulden. Pas als het terugbetalings-
ritme vaststaat, is de minister van
economische zaken bereid over
eventuele wijzigingen van de met
Fokker gemaakte „basisafspraken"
toen de vliegtuigbouwer in financië-
le nood verkeerde.

De Korte deeldedit gisteren mee tij-
dens overleg met de vaste Kamer-
commissie voor economische za-
ken. Fokker suggereerde medio
maart, bij het verwerven van de or-
der van American Airlines, dat te-
rugbetaling van de overheidssteun
wellicht zou kunnen worden inge-
ruild voor steun voor nieuwe pro-
jecten van de vliegtuigfabrikant.

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

Akzo 148.20-148,50(148.20)
Kon Olie 138,50-139,50 (138,80)
Philips 36,40-36,50 (36,40)
Unilever 134.70-135,30(134.70)
KLM 45,(10 (4f).90l

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden l
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter- "
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza- 'menlijke gemiddelde:
Begin 2382.33 1114.97 191.68 911.09
Hoogst 2393.51 1122.74 192.63 916.01
Laagst 2365.84 1107.70 191.09 905.37'
Slot 2382.88 1117.08 191.68 911.72-
Winst
verlies + 8.43 + 5.02 - 0.06 + 3.00,
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ftr A /l IM ILCI/TIH Stuk voor stuk gebaseerd op ongelimiteerd komfort, Om die reden staat er vanaf vandaag bij Omega samen te stellen Uw Opel-dealer stelt u
l/t \/lwlt^JFi dU*Y llvjtfVl lt* buitengewone prestaties en een ultramoderne, doch iedere Opel-dealer een Omega 2.4 Injektie klaar voor graag een Omega ter beschikking.

Wanneer u eenblik werpt op het Nederlandse onmiskenbaar gedistingeerde vormgeving. een uitgebreide proefrit. Tevens zal hij uverrassen met een onverwacht
wagenpark, zult u stellig de indruk krijgen dat er op HetOmega-koncept gaatnu eenvolgende fase leder eksemplaar isvanzelfsprekenduitgerust aangename inruilprijs voor uw huidige auto en...
het gebied van vormgeving en prestaties nauwelijks in. Met de 2.4 INJEKTIE. Een wagen die ude met stuurbekrachtiging, maar ook met speciale een uitermate gunstig financieringsvoorstel.
onderscheidis. indruk geeft dat deDuitse autobanenopeens een stuk opties zoals lichtmetalen velgen, een verstelbaar U rijdt overigens al 'n Omega vanaf f 36.030,-.

Een gunstige uitzondering hierop vormt de korter zijn geworden. stuur, centrale portiervergrendeling, hoofdsteunen .f
Opel Omega. Eenauto die bij zijn introduktie meteen Met deinons land geldende snelheidslimieten achter, mistlampen, en 'n 4-spaaks lederen stuurwiel.
het predikaat Auto van hetJaar meekreeg. Een auto wensenwe echter de nadruk teleggen op 't exclusieve Het bijna ongelimiteerde optiepakket steltu . /jjL \J\^
ook die inmiddels in vele uitvoeringen leverbaar is. uitrustingsniveau en het ongeëvenaarde rijkomfort. in staat volkomen naar eigen voorkeur uw favoriete \£r

"ü 7 OPELe
ADVIESPRIJS INCLUSIEFBTW.. EXCLUSIEF GEADVISEERDE AFLEVERINGSKOSTEN AF GENERAL MOTORS NEDERLAND BV,ROTTERDAM. DAAR b 1AAI DE WERELD
PRIJS- EN SPECIFIKATIEWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. ZES JAAR GARANTIE TEGENDOORROESTEN VAN BINNEN UIT. OOK IN FLEETSALES &LEASING IS OPEL AL JARENLANC NO. 1. VAN GENERAL MOTORS ACHTER., , 1 1 1 1 , \
1Vakantie en Rekreatie

FRANKRIJK. Vak. woning
Atlantische kust en Bre-
.tagne te huur in juli. Inl. Ber-
trand Travel, Rechtstraat 6,
Maastricht, tel. 043-219059.
Te h. luxe STACARAVAN in
Zuttendaal, 12 mei-15 julien
8 aug.-dec. Te1.045-443287
Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762

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
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Caravans/Kamperen

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.
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 k. zeer mooie VIP
SPEEDBOOT, 140 PK, m.
ace., trailer en ligpl. Pr.

’ 19.500,- Tel. 045-457415.
Te k. plm. 8 lichtg. TOER-
CARAVANS o.a. Knaus, 2X
Kip, Tabbert, 1.V.A., Mun-
sterland vanaf ’ 1.250,- tot
’8.750,-. Ook inkoop. Tel.
045-323178.
Te k. Trigano VOUWWA-
GEN, vraagprijs ’ 1.500,-.
Tel. 045-423781.
STACARAVAN 7.50 X 2.50
mrt. Tel. 04404-1317. Fruit-
wei 6, Schimmert.
CAMPER Merc. diesel 307
Chass., 1979, opbouw
gloednw., voorz. van alle
ace, t.e.a.b. Zien is kopen!.
Tel. 04454-4752/4223.
Zodiac zed. 31, 4 pers. rubb.
boot met 10 pk mercury b.b.
m, ’ 1.650,-. 045-221279.
Te k. TOERCARAVAN Tab-
bert 480 SL, m. voortent, ex-
tra diep 280 x 590, voorz.
v. schuiframen. 045-420950
Te koop ALPENKREUTZER
sr., 10 jr. oud, compl. met
bermkeuken, voortent, kuip-
grondzeil. ’1.250,-. Tel.
045-419728.

Te k. VOUWCARAVAN 6
pers. m. voortent. Vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-241041.
HOBBY de Luxe 6.20 m.
compl. ingericht o.a. 6
slaappl., tuinset, koelkast.^voortent, enz. enz. Incl.
staanplaats (Hammer bij
Monschau) samen ’ 6.200,-
-045-312812.
Te k. Kip CARAVAN de,
luxe, 5-pers. met ringver-
warm., koelk. en voort,
i.z.g.st. vr.pr. ’4.250,-. Tel.
04492-2559.
Te koop CARAVAN Home-
car 5.50 GL, tandem-asser,
als nieuw, bwj. '85, vaste
prijs ’11.000,-. Tel. 04750-
-27796 Of 26878.
Te k. Kip CARAVAN (tour) 5
m., winteruitv. m. wintertent,
mcl. alle toebeh,. voor sei-
zoenskamperen, stand-
plaats camping Reigers-
horst, Montfort. Inl. 04498-
-56621, na 13.00 uur.
Te k. VOUWCARAVAN z.g.
a.n. geheel compl. merk
Raclet. 04490-71739 Elsloo
Te k. Camping-KOELKAST
i.z.g.st. pr. ’175,-. Tel.
04455-1910.
Te k. MERCEDES camper
207 D., bwj. '82, geel kente-
ken. Detlef ombouw '87.
Zeer mooi, Tuddernderweg
133, Sittard.
VW CAMPER bwj. '80, Tel.
045-310336, Burg.
Beckersstr. 27 Waubach.
CARAVAN '78, nw. banden
kachel, voort. m. 2 cabin.
’BOO,-. 045-310267. Ach-
terden Winkel 191 L'graaf.
Chevrolet CAMPER LPG
80 ’5.500,-. Caravan 3
pers. IT ’4.200,-. opknap-
per Adria 3 pers. ’BOO,-.
Maria Gewandenstraat 4,
Hoensbroek na 14.00 uur.

I
Kontakten Klubs
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Babbelbox
Bel 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 eéh gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m
' 06-320.330.03

Warme dagen hete meisjes

Tieners 320.323.10
korte rokjes 50 et/min

Ben jij in v00r.... 'n FLIRT-AVONTUUR?
Flirt-Box 06-320.330.01

Gezellige dames, charmant, discreet
Bezoeken U thuis of in hotel

Tel. 045-311895.
Het vertrouwde plekje

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

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

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

Power hour bij
privéhuis Michelle

met nieuwe Rowana
jongen sexy

tel. 045-228481/229680

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. x

S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et/min

h

Escortservice, all-in
045-326191

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

Tieners
GRATIS kalender 1989. 06-

-320.321.10
Viditel pag. 34010, 50 et p/m

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

Zondag 15-23 uur.

Privé
Yvonne

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

06-Sex
50 et. p.min.

* * *
sex non stop

Amanda vertelt
elke dag iets nieuws

06-320.320.08
Zevende Hemel

gratis surprisepakket
06-320.320.07

- Relax-Line
Betty *** Gratis foto's

06-320.320.06
" * *

!!! 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
live-live-live-live

sex-box
50 et. p/min 06

320.325.06
live-live-live-live

*Rosie* sex-lijn
sexblad Rosie presenteert
BEA, ZIE ROSIE. 50 c.p.m.
06-320.330.70
sweet-lips

50 et/min 0 sex

320.320.50
De nationale

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

De meisjes van
Diana

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

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

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

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

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

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

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

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

320.320.24.
Marcha

Grieks - 06 -
320.325.55

50 et. p.m.
Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

"06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Echte minnaars komen aan

hun trekken op de
Beminnaarsbox
06-320.325.13 - 50 c.p/m.
voor harde en zachte sex!!

ledere dag een nieuw
Sexgala

op 06-320.325.12, geniet
mee van een te gek sexfeest

waar en orgie niets bij is!!!
50 c.p/m.

Groepje vrouwen 18, 21, 29,
26 en 37 jaar, is op zoek
naar 'n echte man die voor
ons 'n liveshow wil opvoe-
ren, neem maar wat vrien-
den mee voor naderhand!!
Probeer ons te contacten op.

box
06-320.325.43 - 50 c. p/m

Bij de
jarretelbox

kan er altijd meer bloot! Wie
doet de eerste zet? Jij of zij?
06-320.325.31 - 50 C.p/m.
Als ik jou was zou ik de
eerste zijn!

! Nieuw !
Madonna

06-320.321.66 (50 et p.m.)
Gratis surprise

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

ma/vrij, van 12-23 uur.

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

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

04950-42966.
In de

St. Tropez
daar maak je het mee!!

ledere dag, dus ook op zon-
dag geopend v. 21-5 u.

Putstr. 40, Sittard.

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
XX Tuk XX
NEDERLANDS

BLOOTSTE BLAD 06

320.323.63
50 c.p.m.

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

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

06-320.320.55
Escort Marli

Lieve dames komen u
discreet thuis verwennen.

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

Relax-afspraken met
lekkere dames
tippel-box

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

06-320.330.18 (50ct/min)

rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50ct. p.m. bel me 06-

-320*325*45
Contactburo

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

045-225237.

Bisex vrouwtjes
2 kanjers tegelijk

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*324*24
De Jachthut

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

Tippellijn
06-320.330.66 Zoek ze uit

die heerlijke meiden.,socpm
Ik had alleen mijn slipje

nog aan!!
't stoeipoesje

06-320.325.11 - 50 et p/m
en die vijf jongens ...
en moe dat ik was!!!

Zoekt u een beetje vertier?
Kom dan naar hier!

Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graagmet veel

plezier

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814.

Jeetje, wat 'n erwtjesü Ja,
wat had je dan verwacht?...

Callcutta
06-320.320.13-50 cpm.

jong, jeugdigen spontaan!
Op de

Orgiebox
praten ze nou eenmaal zo.

Daarom is het toch de
Orgiebox.

Zo vind je die partner
06-320.324.40 (50 et p/m)

Live sexgesprekkenü Op de
Sabbelbox

hoor je geen bandjes maar
meisjes!! 06-320.325.69.

15 ct/18sec.
Ik aaide hem over zn
Kinderbijslag

en droomde weg., plotseling
werd ik beetgegrepen door 3
kerels... 06-320.325.33

50 cpm beurtlijn.

Club-Doma-SM
Clubavond, hoogtepunten!
06-320.323.50

Training Slavin Titia 50 c/pm

" Inwijding
Jiva's oosterse sexlessen
06-320.323.51
verhoog je genot 50 c/pm
In sommige landen is het
vanzelfsprekend dat één
man meerdere vrouwen

bezit, en zelfst bezit!!
zoenbabwe

wijst de weg!!
06-320.325.22 - 50 cpm

Wil je vreemd gaan? Gaat 't
jou alleen om sex? Bel
De Jeukbox

06-320.325.16- 50 cpm
Is vreemd gaan jouw
hobby? Vind je sex 't
belangrijkste? Bel de
friemelbox

06-320.325.20 - 50 cpm
Met zn tienen of apart!!

Zin in sex met iemand die je
nog niet kent? Probeer 's
iemand te versieren bij de

Beurtbox
06-320.325.34 - 50 cpm

ook met zn tweeën en apart
Glibberen en glijden doe je

bij de
Likböx

06-320.325.36 - 50 cpm
Voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

Bel op en spreek af!!

Peggy Privé
discretie verzekerd. 04490-

-74393 ma t/m vr 11-18 u.
Tevens assistente gevr.

Sex is sex maar
Supersex

is voor sommige mensen
veel lekkerder. Ze hebben
nog gelijk ook. En eh... je
kan ongezien meedoen.

06-320.324.30 (50 et p/m)

Dacht je dat ze op de
Sex box

over huiswerk zouden
praten... Misschien over een
lekker soort huiswerk en het

06-320.322.22 (50 et p/m)

Sexsuprisebox
Waar je de onverwachte

afspraken versiert, waar ze
op de andere boxen alleen

over praten. Ook paren.
06-320.327.28 (50 et p/m)

De jarretelbC
Voor fijnproevers die ge"

fineerd weinig mootëj
vinden dan 100% blootzn 2 of met een gezeild:
06-320.326.27 (50 ctj.

Wip in Box
Terug van weg. Nieu^'

anders, heet, recht vo<"
raap, sex-praat, se"'

vrienden en vriendin^Met 13 of heet apa":
06-320.324.60 (50 ctj.

Lijf Sex Bo*
waar meer gebeurt $,
praten. Hier vinden z

elkaar, heet en verlang*
naar meer. Voor eeN

sex-contacten. ,
06-320.324.90 (50 c\Jy

Donna-Marté
met haar 7 vriendir(
brengen u in de 7e W
van het genot!! 045-22
228738. Tev. ass. geyj>

Nieuw Rositt*
en Manuela af 9 u^r

Tel. 045-721759^
Escort Service Se"V
045-459597

vanaf 14.00 uur^
Nieuw Escort Servië
Play Girl va. 14.00 w
045-352428,

Sex Hotline
De heetste lijn tusse,

Moskou en Washingt<:
06-320.320.2'

Man
Connectiof1

06-320.324.1 4
Men meet Men 50 ctP>

Oogvervlakking? ||(
Droogsokkenü Flexorn3l

Perversionisma! de

vernietinginsüK
06-320.322.77 - 50 C<f,
Bel niet! Bel niet! Bel n

Bel niet! Bel nigfj^
Bij ons geen bandjes "j
live!! Probeer een afsp'

te versieren bij de

Blotebox
06-320.325.14 - 50 cP^soms chaotisch maar

effectief. s

Voor Piccolo's ,
zie verder pagina 1'
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Buitsland 1
■00 Tagesschau und Tagest he-

inn"~■23 Der grosse Preis.
u-45 Urnschau.
u,lO Nur Ohrfeigliche schlagen.
~"55 Persoverzicht.~"00 Tagesschau.

15 ARD Sport extra. Tennis:
Jtyartfinale heren enkelspel interna-'Onale Duitse tenniskampioenschap-pen vanuit Hamburg-Rothenbaum.

Volker Kottkamp en
u"ans-Jürgen Pohmann. ,
Ijls Tagesschau.
v-25 Das Buschkrankenhaus.526 Tagesschau.
v'3o Hier und heute, actualiteiten.«52 WWF-Club.
j.58 Programma-overzicht.
v'ÖO (TT)Tagesschau.

15 BDas letzte Rezept. Duitse
jjPeelfilm uit 1951 van Rolf Hansen,
1 Heidemarie Hatheyer, OW. Fi-
jner, Sybil Werden e.a.'jSO Gott und die Welt. Serie Afl.:
z^r Satelliten-Jesus- Bekehrung per
jjö||dschirm.
j^O Tagesthemen mit Bericht aus

sOO ""Heut'abend. Die ARD-talk-
mit Joachim Fuchsberger.

o>ast: Herbert Fux.

"45 Poltergeist. Amerikaansespeelfilm uit 1982 van Tobe Hooper,
JN Jobeth Williams, Beatrice
j^faight, Craig T. Nelson, e.a.
J.-35 Tagesschau.
J^O-01.45 Nachtgedanken. Be-
bouwing door Hans Joachim Ku-'6nkampff.

Duitsland 2
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 der grosse Preis.
11.45 Urnschau.
12.10 Nur Ohrfeiglinge Schlagen.

(herh.).
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Elf Lander, ein Land. Die Bun-

desrepublik, documentaire serie. Afl.
5: Bremen - Bild einer braven Stadt.
(herh.).

14.40 Die Lady. Amerikaanse film uit
1983 in 3 delen, met Bette Davis, J.
Ashley Hyman, David Huddleston
e.a. Regie: Fielder Cook. Afl.l.

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

15.55 Heute.
16.00 Bon appétit Paul Bocuse. Culi-

nair programma. Presentatie: Petra
Schürmann en Heinz Winkler. (Twee

kanalen.).
16.25 Freizeit...und was man daraus

machen kann. Magazine over vrije-
tijdsbesteding, gepresenteerd door
Sibylle Nicolai. Vandaag met allerlei
vakantie-tips.

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

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

17.45 Quiz nach Quoten (1). Cijfer-
spel, gepresenteerd door Gregor Kö-
nig.

18.20 Quiz nach Quoten, (2).
18.58 Programma-overzicht.
1900 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Horst Schattle.

20.15 Aktenzeichen XY...ungelöst.
Progranmma met Eduard Zimmer-
mann over onopgeloste misdrijven,
waarin een beroep wordt gedaan op
de kijkers.

21.15 Tele-Zoo. Dierenmagazine, ge-
presenteerd doorAlfred Schmitt.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage. Sport-

programma met Wolfram Esser. Met
o.a. voetbal.

23.20 Aktenzeichen XY...ungelöst.
Reacties van toeschouwers.

23.25 Jeremy Rodack - Mem Wille
ist Gesetz. Amerikaanse speelfilm
van Robert Wise uit 1955, met James
Cagney, Don Dubbins, Stephen
McNally e.a.

00.55-01.00 Heute.

" Heidemarie Hatheyer en
O.W.Fischer in 'Das letzte
Rezept'. (Duitsland 1 -20.15
uur)

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
abel- en CAI-abonnees
°°r kanalen zie schema exploitant

' = zwart wit programma
" = stereo geluidsweergave

= 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
BelgiëTV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Télë 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet.
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz. 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008kHz (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

Begië/TV 1
t^O Schooltelevisie. Met: cursus

Dés le début (s).(herh.).; Ge-
schiedenis: Klassieke Oudheid Ro-meins belgië: Het naderende einde.|Nrh.).

C°o Felice, Herh.
u'3o I.Q.Herh.
p°o lemandsland. Hoofdthema: De

(herh.).
"00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

&■ Afl. 21: Ploegwerk.
I^*s Juke Box.

Arnold. Amerikaanse serie metgary Coleman, Conrad Bain, Todd
|:r 'dges e.a. Afl. 47: De voedselauto-
J^at. Arnold hoort van de tandarts
ai zijn gebit er niet zo best voor
'aat. Meneer Drummond heeft eenP6sprek met zijn zuster Sophia, die, V9iëne en gezondheid erg belangrijk

1?Vlr>dt.
lBivi Nieuws.
/"O Tik Tak. Animatieserie. Afl. 167.l>h.p°s Prikballon. Kleutermagazine.

1»!.esentatie: Francis Verdoodt. Herh.
1 "*0 Schoolslag. Spelprogramma

°or middelbare scholieren. Vandaag
*anuit het Cultureel Centrum Shar-, P°ord van Knokke-Heist. Presentatie:

Ijinchel Follet-
"00 Uitzending door derden. Pro-ramma van de Vlaams-Nationale

Ijf^oepstichting.■*S Mededelingen en programma-l>erzicht.
"*0 Nieuws.

11l

20.00 Buren. Australische serie met
Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Afl. 104. Eileen regaeert
onthutst op de huwelijksvoorbereidin-
gen van Des; zelfs de celebrant wekt
haar ergenis op.

20.20 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: De winnaar van vorige week.

20.30 Juke Box.
20.35 Story of S.O.E. Britse serie van

Dominic Flessati over één van de
meest geheime oorlogsorganisaties.
Deel 6: The Greek entanglement.

21.35 Festival van Vlaanderen. Mijn
moederspraak VII: Als alle loverkens
risen. Presentatie: Jan van Cauwen-
berge.

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

koersen.
22.50 Staatsgreep op zn Brits. En-

gelse serie van Mick Jackson naar de
roman van Chris Mullin, met Ray
McAnally, Alan MacNaughtan, Keith
Allen e.a. Afl. 3 (slot).

23.40-23.45 Coda. Nooit meer een-
zaam dan een warme traan, van Da-
niël Billiet.

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. Afl.:

739.
19.23 2x7. Tv-spelletje van Mark De-

mesmaeker.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Première. Filmnieuws met Jo
Röpcke.

20.30 De legende van Tarzan. Engel-
se speelfilm uit 1984 van Hugh Hud-
son, met Christopher Lambert, Andie
McDowell, Ralph Richardson e.a.

22.35 Filmspot. Achtergrondinforma-
tie bij de filmactualiteit.

23.05-23.35 Basketball. België - Is-
raël (Challenge Round EK in Portu-
gal), samenvatting. Commentaar:
Louis de Pelsmaeker.

*

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 TROS Telearchief. Serie pro-

gramma's bestaande uit beeldar-
chiefmateriaal van de Tros. Vandaag:
1. The Comedian Harmonies. 2. De
Jos Brink Show. Presentatie: Willy
Dobbe.

17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Dode goudvis. (herh.). De 55-ja-
hge Julia Stettner plaatst een huwe-

lijksadvertentie, waarop de 29-jarige
Robert reageert. Als Roberts vriend
wordt doodgeschoten moet Derrick
haar vertellen hoe Robert werkelijk
was.

18.00 Suske en Wiske. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Suske en Wiske en de Re-
genboogprinses (I)(herh.).

18.22 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl. 5: Oude tantes en oude
auto's, (herh.). Merel erft een bijzon-
dere auto, die Martin een aantal be-
keuringen oplevert.

18.47 Bassie en Adriaan. Nederland-
se serie. Afl.s: Een vergissing is men-
selijk.

19.00 The highwayman. Amerikaan-
se serie. Afl. 10 (slot): De droomma-
chine. George Cramer is een belang-
rijke getuige in een Maffia-proces.
Zijn onderduikadres wordt bekend en
zijn leven hangt aan een zijden
draadje.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 **50 Jaar John Woodhouse.

Special met oude en nieuwe succes-
sen van deze accordeonist.

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

21.35 Cliff Richard 1959-1989. Mu-
ziekspecial.

22.00 TROS Sport.
22.30 TROS weekendfilm. ""Moord

of medelijden? Amerikaanse speel-
film uit 1987 van Steven Gethers, met
Robert Young, Frances Reid, Eddie
Albert e.a. Het waar gebeurde ver-
haal van de bejaarde Roswell Gilbert,
die zijn ongeneeslijke zieke echtge-
note na 51 jaar huwelijk doodt en
wordt beschuldigd van moord.

00.11-00.16 Journaal.

" John Woodhouse in de spe-
cial '50 jaar John Woodhou-
se'. (Nederland 2 - 20.29 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 26

08.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Chemie, cursus

scheikunde. Les 18. (herh).
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus economie.
Les 5.

18.30 Hallo Spencer. Kinderprogram-
ma. Afl.: 80: Wir proben die Zauber-
flöte.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Z u Gast bei Eugen Drewer-
mann. Portret van deze theoloog, pri-
veé-leraar en pastoor.

20.45 Keine Heimkehr, kein Exil. Do-
cumentaire over Roemeens/Duitse
schriojvers.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 West 3 extra-Spiel. Der Mit-

tagsschlaf, tv-film van Steffi Kammer-
meier, met Mareike Lindenmeyer,
Leonard Gretschmann, Michael Vogt-
mann e.a.

22.45 West 3 extra-SPiel. Einmal
Karo bitte! tv-film van Dagmar Jacob-
sen en Lutz Mai, met Dagmar Cas-
sens, Klaus-Dieter Kreische, Kathari-
na Welser e.a.

23.40 Das Halbneuntheater. Klein-
kunstenaars en cabaretiers.

00.10 Laatste nieuws. Aansl.: Musik
zur Nacht: Andante uit Trio in C, Hob.

XV, van Haydn. Uitgwoerd door Su-
sanne Maninger, piano, Pierre-Alain
Chamot, Viool, Thomas Dieker, cello.

" Irene Papas en James Cagney in 'Mem Wille ist Gesetz'. I(Duitsland 2 - 23.25 uur) \

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba, met De
Smurfen en Spot. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-
gramma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.30 Jour-
naal en Weerbericht. 20.05 Grand
écran: Polars francais: Un assassin qui
passé, Franse speelfilm uit 1981 van
Michel Vianey, met Jean-Louis Trintig-
nant, Carole Laure, Richard Berry e.a.
21.45 Chic tornade. Vandaag: Michel
Polnareff. 22.30 Journaal en weerbe-
richt. 23.05-00.05 Miss Marple: Un ca-
dravre dans la bibliothèque, serie En-
gelse misdaadverhalen naar de roman
van Agatha Christie, met Joan Hickson,
Gwen Watford, Moray Watson e.a.
Afl.3.

België/Télé 21
19.00 Indépendants a votre service -apprenti a patron. Afl.l: Lapprentissa-
ge. 19.30 Journaal met simultaanverta-
ling in gebarentaal en weerbericht.
20.00 Les soldats de Gorba, documen-
taire over een bijzondere eenheid in het
Russische leger. 20.50 Miami Vice,
Amerikaanse serie. Afl. 20: Les guer-
res, met Don Johnson, Philip Michael
Thomas, Edward James Olmos e.a.
21.40 Coup de film. Filmnieuws. Pre-
sentatie: Terry Focant. (herh.). 22.00-
-23.40 Cycle 'Qui a peur du loup?':
Amerikaanse speelfilm uit 1983 van
Carroll Ballard naar het boek van Far-
ley Mowat, met Charles Martin Smith,
Brian Dennehy, Zacherie Ittimangnag
e.a.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Sylvie Des Trois
Ormes. 16.30La cuisine des Mousque-
taires. 16.45 Récréation. 17.30 Des
chiffres et des lettres. 17.55 Brèves et
Météo Européene. 18.00 Steffie Ou La
Vie A Mi-temps. 19.30 Papier Glacé.
20.00 Montagne. 20.30 Linde Revisi-
tée. 21.25 Musique. 21.40 Le divan.
22.00 Journal Télvisé. 22.30 Météo
Européene. 22.35 Le Magazine Cultu-
rel Océaniques. 23.00 50 Ans D'lma-
ges De L'Office Nationale Du Film ca-
nadien. 00.00-01.00 Du Cöté de chez
Fred.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Ik zoek, ik zoek een kinder-

boek. Les 5.
09.30 Suske en Wiske anders beke-

ken. Les 1.
10.00 Nieuws uit de natuur. Les 23.
11.00 Schooltv-weekjournaal. les

27.
11.30 Brandpunt in de school, les 8.
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

2.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Einstein voor iedereen. Live

themaprogramma over het populari-
seren van wetenschap. Presentatie:
Ivo de Wijs.

22.30 Journaal.
22.40 Gesprek met de minister-pre-

sident.
22.50-22.55 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

televisie en radio

Nederland 1
Nieuws voor doven en

S*chthorenden.t 0
"4° Centennial. Amerikaanse serietëbaseerd op het gelijknamige boek

'^ JamesA. Michener. Afl.: De mis-fcad deel 2.

16.30 Avontuur! Ring of Fire, serie.
Afl. 2: Dans van de krijgers, (herh.).
De gebroeders Blair belanden op
Sumba en zien een bloederige kij-
gersdans.

17.30 Journaal.
17.45 Henderson Kids. Australische

serie over de avonturen van de kinde-
ren Henderson. Afl. De val. Wheeler
wordt aan de tand gevoelt en er wordt
op school een val gezet voor een

gelddief.
18.30 De Muppets. Gast: Roger Mil-

ler.
19.00 Journaal.
19.19 Prince in Concert. Hoogtepun-

ten uit het concert dat Prince vorig
jaar in Dortmund gaf in het kader van
zijn LoveSexy Tour.

19.40 Father Dowling. Amerikaanse
misdaadserie rond de avonturen van
de toegewijde pater Dowling en zijn
doortastende adssistente zuster Ste-
ve. Afl. De mafia preister, deel 2. Fa-ther Dowling komt in aanraking metde mafia als hij een priester helpt, die
verdacht wordt van moord.

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

21.00 Twee banen op één kussen.
Engelse comedyserie. Afl. 6. Caroline
wil een crèche op de uitgeverij, maar
Edgar is bezeten van fitness.

21.30 Brandpunt in de markt. Maan-
delijks programma over het wel en
wee van de Nederlandse economie.

22.30 Journaal.
22.40 In 't holst van de nacht. Serie.

Afl.: Een jaloerse aanbidder. Een vas-
te klant van Nicole vermoordt een
overvaller om andere redenen dan
men verwacht.

23.30-01.00 The only way. Deens-
Britse speelfilm uit 1970 van Bent
Christensen, met Martin Potter, Jane
Seymour, Ebbe Rode e.a. de nazi's
gaanDeense joden deporteren, maar
de Denen weten 7000 a 8000 joden
naar Zweden te leiden.

V Jo.ne Seymour in 'The only way'. (Nederland 1 - 23.30 uur)

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. (8).
08.30 Telekolleg 11. Cursus economie.

Les 5.
09.00 Schooltelevisie.
17.00 Zoom - Your English Magazin.
17.30 Telekolleg 11. Cursus economie.

Afl.s.
18.00 Der Liebe auf der Spur. Jeugd-

serie over liefde en sexualiteit. Afl. 3:
Lass uns reden, hör mir zu.

18.30 Lassies Abenteuer. Jeugdse-
rie. Afl.: Die Qual der Wahl.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Das Rasthaus. Vandaag: Eine

ungewöhnliche Familie - zwei Marmer
und ein Kind.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kopfnuss. Milieumagazine.
21.45 lm Gesprach. Ernst Elitz in ge-

sprek met prof. Ralf Dahrendorf.
22.30 Smileys Leute. TV-film van

John le Carré en John Hopkins. Afl. 6.
23.30 Jazz-ln concert. Met Kirk Wha-

lum, Anthony Jackson en Gerry
Brosw.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

SAT1
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.: Eine
aufregende Reise. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Eine neue
Spur. 10.50Teletip Koehen. 11.00 SAT
1 Bliek. 11 .05 Das total verrückte Irren-
haus. Engelse komedie uit 1969 van
Gerald Thomas met Frankie Howerd,
Kenneth Williams, Charles Hawtrey
e.a. Aansl.: tekenfilm. 13.00 Tele-Bör-
se. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 The Real
Ghostbusters. Afl.: Hier kommt der
Sandmann. 14.30 Der Nachste bitte.
Afl.: Der groGe und der kleine Bar.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Der Zauberer.
15.50 Teletip Geld. 16.00 SAT.I Tele-
shop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Kung Fu. Afl.: Caine und die
Preisboxer. 17.35 SAT.I Bliek. 17.45
Programma-overzicht. 17.50 Verliebt in
eine Hexe. Afl.: Der Clown Hoho. 18.15
Die Ausgeflippten. Afl.: Bittere Gefühle.
18.45 SAT.I Bliek. 19.00 Glücksrad.
Quiz-show. 19.30 Ein Duke kommt sel-
ten allein. Afl.: Das Syndikat tagt. 20.25
SAT.I Wetter. 20.30 Love Boat. Afl.:
Ace, der Romanheld. 21.25 SAT.I
Bliek. 21.30 Bill McKay - Der Kandidat.
Amerikaanse omedie uit 1972 van Mi-
chael Ritchie met Robert Redford, Pe-
ter Boyle, Don Porter, Melvyn Douglas,
Karen Carlson, Allen Garfield e.a.
22.25 SAT.I BLICK. 23.35 Das Fleisch
der Orchidee. Speelfilm uit 1974 van
Patric Chéreau, met Charlotte Ramp-
ling, Bruno Cremer, Edwige Feuillere,
Hans Christian Blech, Simone Signo-
ret, Remy Germain, Hugnes Quester
e.a. 01.25-01.35 Programmaoverzicht.

SSVC
! 12.30 For schools. All year round.

Afl.: Earth.
I 12.45 For schools. Science work-

shop. Afl.: Twigs and wood.

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

13.15 Playbus. Afl.: The tent stop.
13.35 Sportmasters. Sportquiz ge-

presenteerd door Dickie Davies.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie. De relatie

tussen Paul en Gail bereikt een diep-
tepunt.

14.50 What's my Line? Quiz gepr-
senteerd door Angela Rippon.

15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC. Puddle
Lane.

15.55 Windfalls. Dierenserie.
16.10 Bradley. Komische serie.
16.35 Tricky Business Nieuwe serie.
Afl.l: Getting Started.

17.00 Blue Peter. Met Mark Curry,
Caron Keating en Yvette Fielding.

17.30 Home and Away. Serie.
17.55 Happy Days. Afl.: Fonzie drops

in.
18.15 Through the Keyhole. Ont-

spanningsprogramma met David
Frost en Loyd Grossmann.

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 Re-

hearsal.
22.00 News and Weather.
22.30 A bit of Fry and Laurie. Serie.
23.00-00.55 The French Connection

11.

Radio 1
leder heel uur nieuws. 7.04 Het Ge-
bouw, met om 7.04 Afdeling Bin-
nenland; (NOS: 7.30 Nws): 7.33
Dorrestijns Persagentschap en Af-
deling Binnenland. 8.09 Dorrestijns
Persagentschap en De tafel van
NL; 9.06 Dorrestijns Persagent-
schap, De media, Het portret en
BORAT; 10.06 NL-Buitenlandre-
portage; 11.06De Bovenkamer, Af-
deling Binnenland en BORAT;
12.06 Afdeling Binnenland. 12.53
Inform. voor de vissers 12.55 Me-
ded voor land- en tuinbouw. 13.09
Hier en nu. 13.35 Kerk vandaag.
14.06 NCRV-V.1.P.-roem. 16.06
VARA Radio 1 Vrijdageditie. (16.30
en 17 30 Nieuwsoverzicht.) 18.30
Nieuwsoverzicht. 19.30 NCRV-bul-
letin. 20.03 Weekend blues. 21.03
Jazztime. 22.03 NCRV-vrijdag-
sport. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02-7 00 Veronicas Oh, Wat
een nacht, met om 0.02Stemband;
2.02 Oh, wat een nacht; 5.02-7.00
Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KROs Ontbijtshow. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p... 11.50 Postbus
900 12 04 Van twaalf tot twee
(13.04-1315 Echo). 1404 Ratel
plus. 15.30 Gérard de Vries draait
op verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk. 18.04 AVRO's radiojourn.
1903 Hobbyvitaminen. 20.00-7.00
Zie Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
11.04 Van Diepen draait door.
12.04 D'Robof dronder. 13.04Erik
de Zwart. 15.04 De Top 40. 18 04
Driespoor. 19.03 Stenders en Van

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws 9 02 NOS Sportief 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De vertellers
10 00 Meer dan muziek. 11 00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05 Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13 10 Het gebouw, met om
13.10 Aktual en Euroburo 14.00
Terugblik geschiedenis. 15.00 Het
gebouw, met om 15.03 Het spoor;

16 03 Afdeling binnenland; 16.35
Welingelichte kringen 17.35 Post-
bus 51 Radio-magazine. 17.55Me-
ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Euroburo. 18.20 Uit-
zending van de PvdA. 18.30 Euro-
buro. 19.00 Progr voor buitenl.
werknemers. 20.30 De bijbel open
20 55 België totaal. 21.05 School-
agenda. 21.20 Zicht op Israël.
21 40-22.00 Theologische verken-
ningen.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
aktueel, gast van de dag en mu-
ziek 8.05, 9.02, 10.02, 11 02 Kort
Nws. 1205 Middagmagazine: Lim-
burg Aktueel, Uit in Limburg, agen-
da en muz. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02Kort nws. 17.02Reg.weerbe-

richt. 17 05 Limburg aktueel, agen-
da en muz. 1725 Licht Limburgs:
muziek van en informatie over Lim-
burgse musici. 17.55 Kort nieuws
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT 2
600 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. 10.03 Platen-
poets 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989 13.00 Nieuws 1310
Goed op Vrijdag 14 00 Pluche en
Plastiek 16.00Abraham al gezien?
17.00 Focus. 17.05 Wat zijn dat
voor toeren! 18.00 Nieuws. 18.10
Hitriders. 20.00 Zig-Zag. 22 00
Nieuws 22.05 Country-Side.
23.30-6.00 Nachtradio, (om 500
en 5.30 uur Nieuws.)

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland.
08.30 California Clan. Amerikaanse

serie. Herh.
09.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Herh.
10.00 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie. Herh.
10.25 Der Preis ist heiss. Herh.
11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse misdaadserie, (herh.).
11.45 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse misdaadserie,
(herh.).

12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

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

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Action. Die Kmo Show, filmma-
gazine. Herh.

15.00 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie, (herh.).

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse 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. Ameri-

kaanse detective-serie. Afl.: Die
Schneemanner.

18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Ein Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Einde grosse Lie-
be.(2).

20.00 Weerbericht.
20.10 Wild trieben es die alten Hun-

nen. Italiaanse speelfilm uit 1982 van
Castellano& Pipolo, met Diego Aban-
tantuoro, Rita Rusic, Mario Pedone
e.a. (herh.).

21.45 RTL aktuell.
22.05 Kesse Teens -Die erste Liebe.

Italiaanse speelfilm uit 1974 van Ma-
rio Imperoli, met Gloria Guida, Colette
Descombes, Palo Carlkini, e.a.
(herh.).

23.35 Mannermagazin 'M. Erotisch
magazine.Herh.

00.10-00.15 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Voor zakenlui.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans. Australische fa-

milieserie.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World. Amerikaanse

dramaserie.
14.00 Landscape Channel Program-

mes From Sky. Sfeerbeelden met
muziek.

15.00 As The World Turns.
16.00 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Affair.
17.00 Countdown By Sony Tape.
18.00 Close.
19.00 Zwemmen.
20.00 Major League Baseball.
21.00 Tennis.
23.00 Ijshockey.
01.00 Close.
01.30 Arts Channel Programmes

From Sky.
04.30 Landscape Channel Program-

mes From Sky.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix.
15.30 Off the Wall.
16.30 Hot Line.
18.30 The new music show.
19.30 Honey West.
20.00 Touristic Magazine.
20.25 Hollywood insider.
20.50 Transmission.
21.45 World News.
22.00 In Concert Specials.
00.00 The Mix.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
00.00 MTV!.
01.00 MTV Spotlight.
01.30 Club MTV.
02.00 Night Videos.
07.00 MTV!
12.00 Remote Control.
12.30 MTV half-hour comedy show.
13.30 MTV!.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies.
19.30 Remote Control.
20.00 XPO.
21.00 YO!.
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.

radio
Inkel. 22.03-24.00 Countdown Ca-
fé.

Radio 4
7.00 Nws 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert. (8.00 Nws). 8.02 Vroeg Och-
tendconcert. 9.00 Het internationa-
le concertcircuit. Werken van viool
en piano. 09.50 De componist Ivo
Malec. 11.05 Bernard Haitink diri-
geert Debussy. 11 40 Des Wan-
dern müde. 1230 Jazz-op-vier-
Concert. 13.00 Nws. 13.02Operet-
te: J'heure espagnole. 14.00Orgel-
bespeling. 14.30 Klein bestek.
15.30 De schat der eeuwen. 16.00
Crème de baroque. 17.00Cantates
van JS. Bach. 17.40 The best of
brass. 18.00 Nws 18.02 Aspekten
van de kamermuziek. Het Neder-
lands Gitaarkwartet. 19.00 De Bo-
venbouw. Vandaag: De aanloop.
20.00 Nws. 20.02 Europees con-
cert podium Internationaal Frans
Liszt Piano Concours 1989. Radio
Filharm ork. met piano 22.00 Mu-
sica Nova. Per Nörgard. 23.00-
-24 00 NOS-Jazz.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7 15 Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender. 8.10
Presseschau 8.30 Besinnliche
Worte. 9.00 Regionalmagazin 9.05
Musikexpress 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der, Musik bei Tisch 1230 Presse-
schau. 13.00 Treffpunkt Frischauf
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 Wirtschaftstorum live vanuit
de Comisa in Sankt Vith Thema:
Hat die Eifel noch eine Zukunft-
schance? Discussie, (eindtijd niet
bekend)

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.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Cafe-Konzert.
1605 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00Mu-
sik zum Traurnen. 22 30-4.05
Nachtexpress

Vrijdag 12 mei 1989 "9Limburgs dagblad programma's vrijdag



Vrijdag 12 mei 1989 "10Limburgs Dagblad

OOOOOOOOOOOOOOOOfIfIOQQQQOQQQQQfIOQOfIQ JtHlil Hfi HaIHöj l AfQf wSöcl aa? aa^^ ' jOOCa tPQF aw^^ ■■■■■"■■"■■"■""■■""■
lAAAhiyyyyyyywHiiywyywwwwwwwtfyiiilliy wwwww«www«wwAWWnWwwwwwwr qq qq jOOat AA Aw AAOQ m lft i"y"»%^B af V* ■ " " " " * " " * * * * * * * * *MMMMWWMWMWWWIiWWWWmfIiIfmHgp HHMWiyillnlWnnnnnniwWl mr il*w ■* AL- AAam _^^^»w Vi \AnAAI AW WAM ■■* .^AAw %■■■"■■"■■■■■■■■""■"■ . . . .■llJUtMiWMWMWWMMWWifiiiiWifiiliiiiAflfM AWWWHWHwHMHmWWWWWWWmWWCTf flft QQ VjOCf AA ■■ ■OQ AW Ai ■*■"■%"■■ AWAy AW ■» ■ ■ ■ " ■ ■ " " " " ■ ■ " " ■ " * * "lAAAlyyyyywwyyyyywiiiiywwywiiwyyin tHWHHWWwHWWHffWwwwwwwwwrtw ïwf inf <Hwf aa\ aai ■jgj at aaaaav a, aaa aa aaaaav ■" ■ ■ ■ " ■ " " ■ ■ " * " " " ■ " ■ ■yyyyymmywyyyywymHHimHUHHHiy WH#tflFlFlfmflflflfW%flflglflflflflrlflrlfQQ QQ inQf AAA AA AKjU AAA AAA A ' aA^*AM AAA AAA A» ■""""■■"■■"■"""■■■iiiiyiiyyyiiwwywywyiiyiiwiiyyyiiyyw WlfiflflFlflflflflflflflfirifififirifiWrtfifilOC lOC OOAr AWJi aa AWJ AA) A>V H AAA AV ■"■■■"■»■■■■"""""" "HyyyyyywywwywyilllliyilMWyWWWlllllltfini fWiflffiAJlilMflgMlflflflflflrlrlrlflrlflrl*QQ QQ JOOT AAOQ ■■ ■■mi AV* AAA WA^R Awa ■VFTAI AA"* ■■■""■■"""■■"""""!AAJUllU*AJMMMl#Ml<*fMli*#lfliWl#iilitfl#lFlflrlflrlrlrlIflflflflWflflflftflflrlftrlflrlrlflrlrlrlglrlIQC lOC OOff AAjA WAjQI AAJA AAA* AAA ATW"d AM afi >7 AA) ■■■>■"■""""■■■"■■MMMMWWWWMMMWWWWIfIiMIiIüiIiIiWIBHi rlrlflflrlrlrlflrlflrlglglrlriWwWWWWWnf QQ IQA AWJQI SQ Bv AA mMr MAT AAI ■"d AATJ AA Ar« «^ AA"lAAAliiiiiiyyywMywwyiiyyiiwwwwwwiiW iftfifififif%fifiFtfiftf*«wfifififtfiwwwfi m» ioc OOT aaa ai aa au/ aAL_^aa AV^J aa aa "■■"■"■■■■" "■ ■ ""■"■■lAAAhiiiHwiiiiiiiiyywywwywwyywyywiiiiy AüfiHfifififi#iFtFififif%fififififiririgirwqq qq jOv aaa aai aW^ a* aaa ■■■ *"■■■■■■"■"""■■*■"MMMMMMWMWMWWWWWWMIfWIJUUtfIimrWIWrIrIrI WüinnnnWwnnHnnw A\ AA AAV AAI AAM Anna AAI AAV AAS ■■■■■■"■■■■■""■"■"" "lAJtAJMMMMMMMMWMWWWlitfliWtflftflfMQflflflflflfll rl#lflflglglflflrl*lrlrlftflglrlrlrlflrlrlglgwQQ QQ IQf A AAA AAV .AATAAIAAnI A^ AAI ATA, AAA* ■■■■■■■■■"■"■■■■"■!JUlAfMMWMMMMl#Mt*l#l*l#liMl#W%iWlfM%flW#%f%flFlilflflrlflIflflflflflflWflflflflflflrlrlrlrlglflrlglglgiXX lOC OW m AAI AVAk ATm»I AAA AA>^k "«.■■■"■""""""""■"MMMWWMMMMMWWWMWMMWWIfIfWIrIiIrIiIgIrIIwwnniinnniWHnnnnnnnnnnnnl Wm AV J AAA AAJAv AAr^l AAA Aram, .^AAAT ■ . . "MMWMWMWMMMWMMMIiMMmimfHUmfUI l#l#*flfWlfl>lrlWWfM4flf%flflflflflrlglrlflIQC lOC Of AV J AAI AAKAAW .^AAAA^^PV^^tTI Ah'J AA> AV .^AAAAFa ■■"■■"■■■■■■"■■"■"■"MyyyyywymimiyyyiHiyßWyywyyyWM WlnnllnnnilnrMWnnnnn I UT Aw_ * ■— ■AV^^^^^AB%^L^^^^^AAA^^^^^AA^h^VAAw^ ■"■■■"■■■■■■■■""■*"■■AA*lJMMWMWMl*^fMWWti*f*W#lil#%itiM%flilAilfl*lfll#lilflAflflflfli*il*^Wil*^W*l""**g**l"*^QC lOC CV >■■■■■■> AAAbhhmhAAAAA AAAMAVAATVAAAA^i^^imAAI AAA^AA^^^i AATm JWAI AA* ■nAAAB^iiHHAAIAAVa "■"■"«■""■""■■"■■■""■ *AAiiiUlJU*JU*PMMMl***l*^#^i%iW%i^f%ili%i^*lJ%W#tWilWH*lilfM >WA#lflfli%iliHl*l*l*li^il*l*lW""*^g* ■QO OO Jf AAA AAI AAWOVfA AAV^f^AA^^U ATAAI AAA m^AA AAtbV^AA AP *■ » ■ "■■«""""■"■■■""■ "JAAA*MMMli»***»f***iMWtili*iWMMWWM%il*^*Wt*lH*lH*lA JWW*lWiliA*lW*i*lflWWWtffW*l***lgli^HtlIQC lOC Cf AAI AAA AAtVUVaI AfVMMWI AA^AAVJ AAAV"a^AA AAAnAA AAAj ■ a^AA AAP* " ■■■""■»■"■■■■■""""■" "mimmimyMymiMmiymHHiliyyyyiiy Plit#li%flflfl#«#l^#t#%#i#%#»l#%#if% AAA HWA BWAVWWAWA WAPvJMnHVffa"^M*JA_ _AWrJAAI BWAtm^AAI WAWm^WAI AWm■ ■ »TAA BAPTa " "j|fjfjf|fjA*jfifi tppnpnpnppnflnfjflijfjf^ M—f Mjc cl wTjootwhwwnlaw AwaößO IBCooBoVfIOOovJAAAAy^^

ZORGELOOS RIJDEN BEGINT MET EEN OCCASION VAN AUTO VALKENBURC
maak SSSSS;»^ BSBffisS^ SKSSa, iVRENAULT «~^^^CCM DDOFFPIT RenaultllGTL 1985 Renault 21 TS 1986 «8 KÜB

CCI^I I IXV^triXl I Peugeot2osAccent 1985 Renault 11 GTLS-d 1984 >Sw/ *^ ■ WalwaAA- -_- rv,- Renaurf 18 GTL Break 1984 Renault 11 TL 5-d 1985 A I ITO \/A IYFMRl I QCm M^WAaI P!IVIFT Renault9GTL 1984 Renault 9TL Le Car 1984 Renaurf9GTL 1983 AWIV V /"M.IXLM U\Jl\V^ Aj HSUgjAJ \lP^\Opel Kadett 1.3S 1987 RenaultllGTX 1984 BMW 525 al. velgen 1981
Kliri |\A/r Volvo 340 metgas 1986 Citroèn2CV6 1984 Renault9TL 1982 \A/ilK^lnr»ir»<-il<-ii-ir. ÏO Ol WP'INI tUYYt Mitsubishi Colt 1.2 1987 RenaultsGTL 1987 Renault 11 GTL 1983 Wlineiminaiaan iy-Z I

Citroen BK 1.6RS 1986 Fiat Panda 1000 S 1987 BMW 320i6-cil 1981 6301 GG VdlkenburaDEM Al IT 1011 Citroen BK 1.4 1986 Renaurt2sTS 1984 PeugeotsosGL 1983 W^ w»u w wuiy

KCIN/AULI I 7!" Crtroèn BK 1.9GT 1985 Peugeot3o9GL 1986 Ford Escort 1.3 1983 fel. 04406-12514
Citroen BK 1.6RS 1984 Citroen BK Break 1986 Skoda 120 GLS 1983

j met 12 RENAULT TOP I met 12 I
garantie UljLi/a.^IUJ\I garantie

nu kopen jan. 1990 betalen
Diverse merken

tegen zeer aantrekkelijke financieringsmogelijkheden

12 mnd - 0% rente
Austin " Honda o> mnw _ a go/ ren /eOpel " Peugeot ** mna *'y/o renre

,87280 voivo " Renault 36 mnd - 6,9% rente
ÉL Renault Kerres

Kerkrade, Domaniale Mijnstraat 25 - Tel. 045-452424
DEALER VOOR KERKRADE, LANDGRAAF EN OMSTREKEN

Audi 80 GT, 1986
Audi Coupé Quatro, 1986
Citroen BK RE, 1987
Fiat Panda, 1982
Ford Sierra 2 L GL 1986
Fiat Uno, 1985
Ford Fiësta CL, 1987
Ford Escort 1300 GL, 1987
Hyundai Steilar 1600 SL, 1988
Opel Corsa 12 S, zwart, 1988
Skoda 130LS, 1987
Opel Kadett 1300 LS, 1988
Opel Kadett LS, 1986
Peugeot 205 Accent, 1987
Peugeot 309 Allure, 1987
VW Polo Coupé Avance, 1987
Peugeot 305 break 1985
VW PoloOxford, 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 en
" 173941 uitvoeringen

Geopend ma. Fm vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17,00 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

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.

-En'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 12 en zaterdag 13 mei
houden.
Saab Select presentatie:
vrijdag 12 en zaterdag 13 mei.

"'LWs. Autobedrijf .«^/«V BOY HEYNEN igjk(AvKf Wilhelminalaan 5 lAkv'A^l\F§rT<ïlr Roermond V^rr^y
04750-27645

b.g.g. 04752-2037
SAAB officieel dealer voor Midden-Limburg SAAB
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autoschade
de Vries bv

I Grasbroekerweg 28. Heerlen
Telefoon 045-722463

09Sö
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" vakbekwaam

" betrouwbaar
" vervangende auto

" autoruiten
" Focwa-garantie

Nu „Tax-Free" een keus doen uit
40 geselecteerde ingereden auto's van AUTO KLANKSTAD

Auto Klankstad
zet een streep door
_m ■- jl ■ m

lél^vl lél^^^k ilr^aß I A^tVjÉl I Tü ~, .„ ;„ " , . I Hier enkele voorbeelden:OU IJ 1W■ mei 1 ansgsass"- ss" -"- 10.000km-inspektie GRATIS Uw voordeel "^577- ■ - ’195,- aflevenngskosten GRATIS

~~^^v - 18V2% BTW van het bij te Fiat Uno 45 fire beige 1987 13.900\NN | betalen bedrag GRATIS „Tax-Free" 11.729
*-%\M \ \""" "^^aSr- Uwvoordeel 2.171SS^ \\ OBOVAGGARANTIE ~s" S

\\ V\ * Profiteer van ons 9root vakantieaanbod. w v ree

!*>■ . |]>^BF * Derhalve neemt Fiat-Auto Klankstad voor de Volkswagen Golf Syncro. grijs 1986 27.250

11 ■? \"F\ snelle beslissers van een van de 40 Uwvoordeel "T255■■■■kllll"^ \^ \ gebruikte auto's, de BTW voor zijn rekening. uw Vüürueei «"*»

\\ \ \ * e4O ingereden auto's zijn herkenbaar aan|^^^^\\ 'k het „geen BTW'vignet. De prijzen staan erop AUTO KLANKSTADWltÊÊmmm. i !■ ' jtifia] zodat u uw voordeel direct uit kunt rekenen.—"- yf'rlTi Kaalheidersteenweg 185
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MUw Nissan-dealer

JÜRGEN AUTOBEDRIJVEN
Langheckweg 36-40 - Kerkrade, ind.terr. Dentgenbach. 045-452570

Nu in onze showroom: de nieuwe Alfa 1 64. . ?'» l*_J^lZZ_Lt^BliM
Ofwel sportiviteit in zijn meest exclusieve vorm. jjyiÉM
Met 3 liter V6injectiemotor (192 pk, top ruim v<*» [^^* .VV9I '^BU Mj^^^^AAaÏ
230 km/h) of 2 liter 148 pk Twin Spark motor. ÉÈÊ fßß§B*~jj |*^A

Uit voorraad leverbaar in diverse kleuren. A I 8 I AiA| A H Al BS

" -*^B^H Av ■ Av AlLeasepri|zen v.a. ’ 1275,- excl. BTW __- jB At a 1

I AUTOBEDRIJF ARCO ■ STEIN s 04190 32fL, €
COUMANS, HAVENSTRAAT 25 (AAN DE HAVEN) \^
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I ASTMA

Genezen kanXniet.

AstmaFonds
KOLLEKTE 8-14 MEI
- ■i «ii ■ ■—

I —I■■■■—..— 'Al *"'

""1 Wtr "^^*mt te» 3

" Jurgen Autocentrum mercedes-spec.al.st nissan-deale*
a Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade 0 045-452571
T _

" MERCEDES GEBRUIKT NISSAN GEBRUIKT ANDERE MERKEN
M) 560 SE blauw/zwart 11-1988 Micra DX aut zilver 1988 Audi 80 1.6 zilver 1986

" ff- auw/zwa[! (
198' Micra DX zilver 2x 1987 BMW 525 i diam.bl. 1984

f Micra GL zilver 1987 Fiat Uno 45 wit 1987
2 250 D blauw/zwadl9B7 Micra GL d-bl- 1985 Fiat Panda 100° S bronS 1984

" 250 D wit 1986 Micra SDX wit 1986 Ford Scorpio 2.0 GL gr.met. 1985

" 230 E antraciet 1987 Micra DX brons 1983 Ford Sierra 2.0 CL wit 1988

" 230 E groen 1985 „„ .- M. ... inQC
Ford Escort 1.4 CL grijs 1986

" 190 D 2.5 zilver 1985 . Cherry 1.7 diesel blauw 1986 Ford Escort 1.1. laser 1984

" 190 D blauw/zwart 1987 Cherry 1.3 DX d.grijs 1986 Ford Escort 1.3 CL wit 1986
A 190 D blauw/zwart 2x 1986 Cherry 1.3 GL 1984 Honda Civic 1.2 GL bruin 1981: 190 S bordeallood 2x 1986 Sunny 1.6 coupé 16 V 1987 ÏSSh?rJ\VguS'7

A 190 D zilver 1985 Sunyy 1.5 GL coupé 1986 Mitsubishi Colt 1.2 GL 1982
A 190 E 2.6 d blauw 1987 Sunny 1.6 SLX 3-deurs 1987 Mitsubishi Tredia 1.6 GLS 1983
A 190 E antraciet 1984 Sunny 1.6 SLX 3-deurs 1986 °Pel Rek- 20 s aut- Qr-met- 1984
A 190 E blauw/zwart 1984 Sunny 1 3 sedan zilver 1987 Opel r>adett 1.6 GL combi 1987
A 190 E zilver 1983 Opel Kadett 1.3 LS 3-deurs 1986
A 190 div. extra's wit 1986 Bluebird Combi diesel 1985 Opel Corsa 1.3 GL wit 1984
A 230 E blauw 1983 300 ZX aut. bruinmet. 1985 Peugeot 505 Familiale D 1986A 200 D antraciet 1985 iskso Prairie 1.8 SGL groen 1986 Peugeot 205 KR 1984

" Demonstratieauto's: Laurel 2.8 SLX aut. wit 1988 Saab 99 zilver 1982
A 300 CE blauw/zwart Laurel 2.8 SLX diesel 1987 Toyota Carina II diesel 1985
A 300 D rookzilver Laurel 2.8 SLX diesel 1986 Volvo 740 GL blauwmet. 1986
A Mercedes okm 1989 Patrol 3.3 TD rood 1986 Volvo 340 aut. wit 1985
A Elke nieuwe Mercedes van Cabstar 2.3 bestel 1986A 190-560 SL direct leverbaar I



Bouwpakket
De twee modellen worden sa-
mengesteld met onderdelen van
een Ford Taunus van na 1976 en
een Ford Sierra 1600 E-MAK mo-
tor met carburateur. Beide kits
worden geleverd als bouwpak-
ket. Van een Ford Taunus wor-
den onder anderen de voor-en
achtertrein, remservo, benzine-
tank, instrumentenpaneel en de
versnellingsbak gebruikt. Een en
ander wordt aan het chassis uit
de bouwkit gemonteerd. Daar-
naast bestaat'de kit uit een carr-
sosserie, tonneau dak, wielen,
cardanas, uitlaatsysteem enz.

Naast de standaardkleuren zijn
er in totaal 70 kleuren leverbaar
voor de polyester body. Naast de
basiskits zijn er een grote reeks

extra verfraaiingen leverbaar te-
gen meerprijs.

Voor de Bulldog wordt een ba-
siskit geleverd voor 9.990 gulden.
Als de Sierra-motor ook wordt
meegeleverd bedraagt de prijs
14.995 gulden. Er moet wel een
oude Taunus worden gekocht.
Indien de verlekkerde cabriorij-
der linkse handen heeft kan een
kant-en-klare Bulldog roadster
worden geleverd voor een prijs
van circa 28.000 gulden. Afhan-
kelijk van de achteras kan een
top van 190 km/uur worden ge-
realiseerd. De Bulldog is al 4 jaar
in Groot-Brittannië op de markt
en in clubverband al tot cultus
verheven.

"De Sumo is een replica van deAC Cobra met een 1600 cc Sierra motor.
Foto: DRIESLINSSEN

Mooiste
De mooiste kit is echter de
Sumo. De strakke lijnen van
deze open sportbolide zijn hart-
verwarmend voor elke cabriofan.
De basiskit zonder motor is voor
12.995 gulden geprijsd. De kit
met motor kost 17.995 gulden.
Ook nu weer is een oude Taunus
nodig voor basisonderdelen aan
het nieuwe onderstel. Voor de
minder handige automobilist is

er ook een complete auto lever-
baar voor circa 39.000 gulden.

Er wordt ook advies gegeven bij
de opbouw van de auto's. In de
doe-het-zelf garage aan deKloos-
terraderstraat, van waaruit Kit
Cars opereert, kan ook ruimte
worden gehuurd om de auto op
te bouwen. Op de bouwkit en
Ford Sierra motor wordt één jaar
garantie gegeven, evenals op de
geleverde onderdelen of com-
pleet opgebouwde auto.

Inmiddels zijn er ook nieuwe
ontwikkelingen. Er wordt ge-
werkt aan een 6- of 8-cylinderuit-
voering van de Sumo. Net zoals
bij de DAK, ook een replica van
de AC Cobra, zijn er problemen
met de emissie-eisen voor de ty-
pegpoedkeuring. Bij de DAK is
dit ondervangen door de inbouw
van een LPG-installatie in plaats
van een brandstoftank. Kit Cars
tracht nu ook een dikke Sumo
voor het voetlicht te brengen.
Onder de naam MX 2 wordt deze
zomer een replica van de Lancia
Stratos op de markt gebracht
met achterin een Ford XR-3 mo-
tor. Ook een 4-persoons Bulldog
wordt in Kerkrade ontwikkeld.

’Kever’treffen

in Landgraaf
Landgraaf - Kever-
elub Nederland organi-
seert zondag 28 mei een
Volkswagen Kevertref-
fen op het terrein van
„Hoeve Overste Hof' in
Landgraaf, nabij de Draf-
en Renbaan. Het spekta-
kel begint om 11.00 uur
haet onder andere een
rondrit door Landgraaf
en een Concours d'Ele-
gance. De entree is gratis.

Maximaal comfort
bij Nissan Maxima

' Pc introductie van 'top of the''He' produkten bij de grote Ja-
Panse merken, geeft aan dat men
J 1het Verre Oosten ook van 'up

iwading' houdt. Of wordt die ten-

' ens meer ingegeven door de ge-
dachte: wij horen er ook bij en

kunnen meer dan kleine Ja-; jjannertjesbouwen? Zeker is welt Jjat het onderwerp van deze test,
"e Nissan Maxima, bepaald nietjjünimaal uit de verf komt. Enf| et bewijs dat men in Japan heus
*el weet hoe een gedistingeerde

moet worden gemaakt. Qua
hoef je ze daar al niet

ccleel meer te vertellen en met hetq£sign komt het langzaam maar
*eker ook op een uitstekend peil.

''issan is er kennelijk alles aan
gelegen om maximaal comfort te

bieden in deze klasse-
Het uitnodigende van de

straaltje als het ware al van*erre toe. Van binnen is het al
pet veel anders, zacht krakend
j^er en een weldadige luxe om-hult je als het ware wanneer je
(JJaats neemt achter het stuur.'
"j'eze Maxima 'E' met zijn volle-rren bekleding, is bedoeld voor

e 'executives'.
11 de Maxima een haast on-Ja-

pns behaaglijkheid, degelijke
t'Xe en bijna een overdaad aan
6*tra's waar je al een leuk klein
Stootje voor kunt kopen. Het in-aappen in de Maxima is als het

io een fraaie stoel van
chique loge-plaats in de Sca-a van Milaan. Het uitzicht is alJ^et minder; door de grote pano-

.^rnische ruit en de ranke stijlen
I * er ongehinderd zicht op allesïfat zich voor de auto afspeelt,
getint glas, airco, automaat met
I keuzen stand, elektrisch te stel-,er» bestuurderstoel en rondom
ren bekleding, dat zit er alle-

maal aan extra's in deze Nissan.

*et sturen met dit slagschipgaat

'ccl plezierig. Lekker licht, een

behoorlijk neutraal weggedrag,
hij helt nauwelijks over en een
stevigebries heeft geen vat op de
Maxima. Minpuntje: op minder
goede wegen komt de vrij straffe
vering tamelijk merkbaar over.
Je zit door de veelvoudige ver-
stelling van stoelen stuur vrijwel
optimaal. Het dashboard ziet er
redelijk goed gegroepeerd uit, al
gaan sommige knopjes wel eens
schuil achter het stuur en zouden
die op de middenconsole ver-
plaatst mogen worden. Afleg-
ruimte is er meer dan zat en voor
het grote spul is devan binnenuit
te openen kofferruimte van 165
cm. breedte ruimschoots toerei-
kend.
De voortreffelijk lopende V6-
motor heeft ongeveer gelijke
specificaties als de V6in de Lau-
rel. De compressie is groter en
met 170 pk vermogen is deze mo-
tor een heel beetje vlotter. Hij
kan handgeschakeld 220 km/u
halen, met deze soepele 4-traps

automaat gaat het 15 km/u min-
der snel. Het koppel ligt met 248
Nm/2800 tr op een behoorlijk
hoog niveau, als je tegen de 140
km/u zit trekt de motor nog
ruimschoots door. En dat alles
gaat zonder enig protest, laat
staan lawaai. Wie eens 'sportie-
ver' wil rijden kan in de rankge-
lijnde lange auto in deze 'E' uit-
voering, de keuzeknop in de
stand 'power' zetten. Voor rust
tijdens de route schakel je over
op 'comfort' en wil je gewoon
doen dan is 'normal' de keuze-
stand van de schuif op de mid-
denconsole.

Achterin gezeten is er niets te
klagen over ruimte, met een ge-
middelde lichaamslengte zit je
heel behoorlijk. De Maxima die
standaard onder meer cruise-
control, ABS en lichtmetalen
wielen heeft kost f65.000- en de
automaat alleen kost 3,5 mille ex-
tra.

" De Nissan Maxima ziet er bijzonder apetijtelijk uit, ze-
ker als je de basisprijs van 65 mille en zijn compleetheid bij
een V6-model in aanmerking neemt.

auto

Typegoedkeuring voor eigen bouwsel

Kit Cars in Kerkrade
maakt droomcabriolet

Van onze medewerker
FLOR SCHILTE

de zomer weer in aan-
°cht is worden de auto-Mhebbers wakker. VoorMen is het bezit van een
abriolet een droom. On-
l^nks het feit dat een
J^rgelijke auto meestal
'oor astronomische prij-
|en wordt verkocht be-
Nat nu de mogelijkheid
N zelf een cabriolet te
huwen. Veelal is het
Rsseren van de techni-
sche keuring van de
Rijksdienst voor het
Wegverkeer (RDW) een
probleem voor veel bou-
Nrs van een kit.

Mt Cars in Kerkrade heeft van
J RDW een typegoedkeuring
'erkregen op de door haar gele-
gde kits. Zodoende kan een

van een kit nu zijn auto
*ten controleren of deze volgens
Le specificaties is opgebouwd,
''erna wordt door Kit Cars voor

kenteken wordt verzorgd.

F zijn twee uitvoeringen lever-
jaar. De polyester kits wordenlQor Pilgrim in Engeland ge-
bakt. De fantasie-auto, deBull-
'°g Roadster, heeft wel wat weg'
'an een oude Morgan. De Sumo
Jeen replica van de door Caroll

gebouwde AC Cobra.ueze legendarische verschijning

maakte de circuits en de boule-
vards onveilig in de zestiger ja-
ren en blijft een sportwagen pur
sang. De brullende 8-cylinder-
motor is vervangen door een een
1600 cc Sierra motor, dit in ver-
band met de typegoedkeuring
door de RDW vanwege de emis-
sie-eisen.

Fiks
Bij het Roermondse autoschade-
bedrijf Nelissen komen maande-
lijks dergelijke gevallen binnen.
Nelissen: „Minimaal bedraagt de
schade zeker vijfhonderd gul-
den. Een deurschade loopt dan
ook al gauw op tot een fiks be-
drag".

Jo Smeets van het gelijknamige
carrosseriebedrij f in Beek: „Ze-
ker komen ook bij ons regelma-
tig van dit soort schades binnen.
Hoeveel per week kan ik moei-
lijk inschatten. Velen vertellen
ons de juiste toedracht niet. Maar
wij zien vrij snel hoe die schade
ontstaan is. Automobilisten
schamen zich dan om ons de
juiste toedracht te vertellen.
Mensen met een smalle beurs die
alleen maar een WA-verzekering

hebben zie je bijna nooit of spo-
radisch. Het zijn hoofdzakelijk
All-risksverzekerden die de
schade hier laten repareren."

Michel Nafzger (carrosseriebe-
drijf in Maastrcht) vertelt: „Het
zijn altijd vervangschades. Die
tikken leuk aan. Vooral toen de
woonwijk De Heeg pas klaar was
kwamen uit die buurt veel scha-
des bij ons binnen. Dat is na een
gewenningsperiode iets afgeno-
men. Uit de regio blijven de
schades met de regelmaat van de
klok binnen komen. Vooral auto-
mobilisten die onbekend zijn in
winkelcentra toucheren wel eens
die gewraakte paaltjes."

uitlaatjes

" SUBARU heeft bij de
Zwitsers een streepje voor
als het gaat om kwaliteit.
Een test van de TCS (zuster-
club ANWB) wijst uit dat
5,3% per 1000 pechgevallen
in '87 een Subaru betrof. Al-
leen Mercedes doet het met
0,1% minder klachten een
fractie beter in Zwitserland.
Na nog 3 Japanse merken
volgt op de 6e plaats pas
Opel en onderaan op de 25e
plaats staat Rover met 12,8%
mankementen. Het meren-
deel van de klachten bij de
auto's betreft het electrisch
circuit en dan vooral de
accu.

"FORD is in Bordeaux be-
gonnen met de serieproduk-
tie van de continu variabel
transmissiebak, een vinding
van Van Doorne's Transmis-
sie uit Tilburg, die alleen
nog de duwschakelband le-
vert. De CTX zoals de auto-
matische versnellingsbak
bij Ford heet is al in gebruik
bij de Fiësta 1.1 en 1.4 Itr. en
de Fiat Uno. Binnenkortworden ook de Escort en
Orion met de 1.6 Itr. motor
uitgerust met de CTX-auto-
maat.

" PEUGEOT zal deze lente
de vernieuwde 309 introdu-
ceren. Het model dat in '85
op de markt kwam, krijgt
een 'verjongd' uiterlijk.
Nieuwe voorzijde, de baga-
geklep is verlengd tot aan de'
achterbumper, van binnen
een nieuw dashboard, nieu-
we stofjes en een restyling
van het meubilair zijn de be-
langrijkste veranderingen.
Tegen de herfst zal tevens
de 309 GTI met de 150 pk
sterke 1.9 Itr. motor, als vijf-
deurs versie leverbaar zijn.

Foto: DRIES LINSSEN

Model
In november aanstaande wordt
in Flins de produktie gestart van
de R5die net als de Chamade

ook een naam zal krijgen, welke
is nog niet bekend. De auto, le-
verbaar als 3- en 5-deurs intern
aangeduid als C-57 en B-57, lijkt
in zijn belijning bijzonder veel
op de Daihatsu Charade. De Peu-
geot 205 en de Ford Fiësta heb-
ben zeker voor wat betreft de
achterkant-stylering model ge-
staan.

De motorisering van de nieuwe
Renault 5 omvat onder meer een
Energy 50 pk/l Itr., 16-klepper
140 pk/1.7 Itr. en een Turbodiesel
van 80 pk/1.8 Itr. De auto is 373
cm. lang, heeft een Cw-waarde
van 0,31 en zal opvrijwel hetzelf-
de chassis van de oude R5wor-
den opgebouwd. Een geoptima-
liseerde 'just in time' produktie
van 1600 stuks per dag moeten
zorgen voor een zeer concurre-
rende prijs, die bij het basismo-
del mogelijk zelfs omlaag gaat.
Het interieur ziet er opvallend
nieuw uit, met name het dash-
board heeft een duidelijk andere
stijl gekregen. Gebleven is het
tweespaaks stuur, daarachter het
meterhuis met een sterk gebo-
gen overkapping, rechts daarvan
een vlak aflegblad met 'module'
voor asbak, noodschakelaars en
3 draaiknopenvoor de ventilatie-
/verwarming.

Gouden ei voor carrosseriebedrijven

Houten paaltjes in
woonerven te laag

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

Voor de een is het een bron van
ergernis, voor de ander een bron
van inkomsten: het hardhouten
paaltje, dat dient om bij de auto-
mobilist een aangepast rijgedrag
af te dwingen. Het nieuwe obsta-
kel heeft niet alleen geleid tot
een paaltjesbos in woonerven en
op parkeerterreinen, ook zijn er
tegenwoordig betonnen 'sier-
werken' op straat geplaatst waar-
langs de automobilist moet sla-
lommen. Op zichzelf is er niets
tegen het geleiden van het ver-
keer, maar de paaltjes hebben
een groot nadeel: ze zijn te laag.
Men vindt ze in het hele land. Bo-
vendien hebben ze een uniform
model. Wie de maat heeft vastge-
steld is niet helemaal duidelijk.
Door hun geringe hoogte zijn de
paaltjes vanuit een auto niet of
nauwelijks te zien. Althans als
men er te dicht bij staat. Het
paaltje bevindt zich dan onder
een portierraam of kofferklep
van de auto. Een botsing met een
paaltje ontstaat meestal als de
automobilist na een paar uur te-
rugkeert, instapt en vergeet dat
er aan de rechterkant van zijn
auto een paaltje staat. Daarbij
komt dat de thans aangelegde
parkeervakken te klein zijn en
heen en weer gesteek nodig is

om er in of uit te komen. A-so
ciaal parkeergedrag van sommi
ge automobilisten maakt schade
vrij parkeren extra moeilijk.

Schade als gevolg van botsingen
met de 'onzichtbare vijand' is bij
de autoherstellers aan de orde
van de dag. Een onderzoekje in
Limburg toont aan dat de bot-
sing met het paaltje in onze pro-
vincie een miljoenenzaak is.

" De Bulldog Roadster heeft wat weg van een oude Morgan

Beunhazen
Bernard Goerke van carrosserie-
bedrijf Van Well-Goerke uit
Heerlen: „We moeten er van le-
ven", grapt hij, „maar we worden
toch in de wielen gereden door
de beunhazen. De automobilist
komt wel bij ons aankloppen
voor een prijsopgave. Velen vin-
den het dan te duuren gaan naar
de beunhaas toe. Deze doet het
voor de helft van de prijs. Hier-
door is het moeilijk om een goed
beeld van de totale schade te be-
palen. Maar het loopt inderdaad
in de miljoenen".

Renault Chamade nog
dit jaar op de markt

Eind dit jaar komt de sedanver-sievan de Renault 19, de Chama-
de, op de Nederlandse markt en
in 1990 zal de Régie op de Salon
van Genève het nieuwe 'Vijfje'
lanceren. De Chamade die begin
deze maand in Frankrijk al te
koop is volgt de verdwenen Re-
nault 9 op. Door zijn iets toege-
nomen lengte van 426 cm. en de
behoorlijkekofferruimte van 463
Itr. is deze Rl9wel een concur-
rent in eigen huis geworden, De
R2l is namelijk niet veel groter
(446 cm en 600 Itr.).

Het ontwerp is tot en met de ach-
terportieren gelijk aan de Rl9
hatchback, daarna lopen de
C-stijlen steiler op en komt de
kofferbak met neerklapbare ach-
terbank. De auto gaat in de TR
basisuitvoering ongeveer 23 mil-
le kosten, de R2l zit daar slechts
een paar mille boven. In decem-
ber brengt Renault Nederland 10

versies uit, waarmee in totaal het
Rl9-gamma tot 26 stuks wordt
uitgebreid.
Belangrijker nieuws voor de
Franse staatsfirma is de opvolger
van de Supercinq, ofwel de Re-
nault 5, het model dat beginjaren
'70 werd gelanceerd. De oudge-
diende in de klasse van de Ford
Fiësta, Fiat 127 en Peugeot 104
allang opgevolgd door succes-se-
ries als de nieuwe Fiësta, de Fiat
Uno en dePeugeot 205, krijgt nu
eindelijk een echt nieuw gezicht.
De aanzet daartoe is reeds gege-
ven bij de presentatie van de
Vesta, een studiemodel dat onge-
kende verbruikscijfers van rond
de 1:30 haalt.

" De sedanversie van de nieuwe Renault Chamade. De ver-
ticale opstelling van de achterlichten isverdwenen. Er isnu
gekozen voor een 'knik' in de klep om de liggende achter-
lichten heen.

Mini’s naar
Aulotron

ROSMALEN - „Dertig jaar
Mini" wordt tijdens het Pink-
sterweekeinde gehouden in
het Autotron te Rosmalen.
Niet minder dan 50 modellen
staan opgestald in de Spijker-
hal. Zaterdag, zondag en
maandag is de tentoonstelling
geopend van 10.00 tot 17.00
uur. De entree bedraagt
’11,50. Mini-tijders genieten
korting.
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GeeversAuto Carrosserie-delen:
origineel, imitatie en overzet.

BW*. JiïiBSSB

If % ÜUss

CARROSSERIE-DELEN
NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO

045-244242 040-531900 03473-76474 05490-72125

op vrijdag 12, zaterdag 13 en maandag 15 mei a.s.
(zondag kijkdag)

± 80 exclusieve automobielen
staan voor u klaar.

Autoservice Fermans, Hommerterweg 292
Amstenrade. Tel. 04492-4256 / 4319

Auto Veneken b.v.
■LJAtSM B**k -p' Maurltalaan 171 - Tal. 04490-72882ttJQQTJaaA Sittard - Layanbroakarwag 27 - Tal. 04490-15777

SITTARD BEEK
MltliÉllUl Ltacar 1.2 O. raaaact. 14 *n*BoiaSgriisawt 18
Ftagtat 2*5f Ts*i. nart 15 «""HlSTI «rtbm" «-17
FulUaKSrt 17 «a«aoC£l.6bliimß»t 13
FMfat 45 Mm 15 «*« & 5*»., 15004-E, alt 14
OprffaanUlSTiao.atl. 'K FM Utaiti85 3,Mm—at 15
Optllaam 1.2 lalt 'M HuaHOOcelSSpt.gnji 18
l>pMlaattt 1.2 iatonaal 15 «aal 80 0.4*»., IM, Maat*. 13
Ftm baat 1288 Uur, 20.080 taa FinalMri.,l6oo,RiaiMM.a»t 13
ontraat 14 llwl KaMatt 1.3SIKraatf 17
Ftrt Eecan Mi, 11001 O»HKie.tn.3SS-dn. vaat. 15
inwaait 15 Faajttt2osX£frlj« 17
VW OaH Vt 1801etalt 15 hneatB24rerf 14
VW SaH 1801k nntnatt. 18 aalBTIIBO I, ittitr 17
nrMl 1808ulipaariii- 10 Ftrt Slana2008cc «8, at 12
VW Sart 1)00te Mm K Fasttt 5*»., diacel, alt 15
VW (Ml 1)08cc llieaan. 14 hit coupe Mam If
VW fa» «MM, 5-bak Utittaat. '88 Calt lïeulnarent* 18
VWMaknrt.araaatt. 14 BaJllBOO araaamat If
VWtt»4-ai.,«k»M,tat>.att If Jtm Ct 1«0ttiaaart f 8
VWJantClTtmtaMtl.[*Hl 15 Jtm4*e.STill2pk,aaiinl 10
VWJatti 1300Maaa 14 MUIOOO TJ Maaa 14
VW JatH CL 1800cc ManaM. '00 «"»»Cteai art 17
VW Paaat 1(08 cc Maai, 174N7 BfW 315 ia. atl. «".uWt 17
aaj.att. 14 VWhaMCaal.MttMiih.Bet 17
"ai 00 Cl 4*1., 10)0 cc . .
griisatt 14 Golf QTI
JMifi4*i.,lBlHccMwatt. 15 10i 80 p««ttr 1987
VW Pat 3*1., 1050cc aft 15 18i 112pk alt 1917
VWFMtetaailosoccMca.nl 14 10V 1111)9pk alt 1980
MlIS3 cc 133pk (Laat 17 16V1!i129pkiwirtatt 1907
FtnlEtcatVa^rtaaeat 17 18V 101139pk alt 1965
174057 *JI« avti'i

*"*»«■ im in. ixtn'i.
Vnaajr. na 24900,- M 34900,-.

Zaterdag gtopand tot 17.00aar.

CQ9 GS& WEi

* Nog nooit was de
I voorjaarsmode bij Schunck zo mooi!

Topmerken van de mooiste mode!
Voor haar: japon 829.-. Voor hem: blazer' 369.-; pantalon 149.-.

De bijpassende schoenen en accessoires vindt u in Heerlen op de le etage en de parterre. Damesmode ook in onze speciaalzaak in Geleen.

.^*>:' V:^;^AMMA«AMAIAAta».

' '' '■' tk-^arlwa^aW^^aaaaaaAw aV^^aaaafaaawH
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daar winkel je voor je plezier !
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I REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

SuicnLunl2B.2sB2GW Dn, Haj s
Bjnkrek.nr: 70.70.70.848. Giro: 124.

Kontakten/Klubs

2e Pinksterdag open
Nieuwe meisjes aanw. zat.
en zond. 14-24 uur ma t/m

vr. 11.00-24.00 uur.

Club
2000

Rijksweg Noord 22a,
Geleen. Tel. 04490-42315.

Kandra
en Natasja, tot 3.00 uur. Pri-

vé en escort. Tevens
meisje gevr. 045-228975.

Nieuw
Wij zijn dag en nacht geop.
met 3 meisjes SM en mas-. sage. Rijksweg Zuid 1318,

Geleen. 04490-48448.

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

Mark en Boy
privé en escort. Tel. 045-

-223850, na 14.00 uur.
Krachtpatsers gevraagd
voor meiden met grote
wensen en grote ....?

06-320.323.54
De

Hunkerbunker
50 et p/m .

Nieuw Privé
Bij Diana. Tel. 045-213142.

Kom eens kijken.

’ 50,- all-in
tel. 045-423608.

PRIVÉ
meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053,

's morgens vanaf 10.00 uur.
Elfy 18. Voor 't eerst voelt ze

de warmte van 2
Jongenshanden

Dat heb ik nog nooit gedaan.
Toe... ga door.

06-320.323.84 (50 et.p/m )
Wie had dat gedacht

van die rustige
Vrouw

Op warme avonden gaat ze
heel ver.... en vreemd.

06-320.323.85 (50 et.p/m)
Jongens aan het

Naaktstrand
Ze zwemmen, ze spelen

en als de zon onder gaat....
Kom blijf nog even.

06-320.323.86 (50 et.p/m)

Nieuw AC City
van ma t.m. vr. 10-20 u.
verwacht u Sarah-Gina-

Heike. Tel. 09-4924139114.

Nieuw-Nieuw
Monica, Daisy, Lydia en Jo-
landa. 045-227734/228738.

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

Porno Box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er inzon box apart?
06-320.320.51 (50 ct./p.m.)

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!

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

West. Tel. 045-412762.

Anita
Privé en Escort ook zat. Tel.

045-352543.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

meisje bij u thuis
va. ’ 100,- all-in.

06521-27896.

Escortservice

04490-23730
ma t/m zat, van 20 tot 4u. J

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

■:,.,,:. ; ; ; rrr-
(Huis)dieren

———" — —Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te koop nest zwarte BOU-
VIERPUPS, ontwormd en
geënt, met stamboom. Tel.
045-723708.
Te k. SIERGEITJES en Po-
ny. Tel. 045-751539.
Pracht, wit blonde BOU-
VIERPUPS, ingeënt en ont-
w., lid N.B.C. 08859-52369.
Te koop Franse BULDOG
pups, met stamboom. Lupi-
nestr. 159, Kerkrade-West.
Tel. 045-424906.
Te k. PONY, Welshmerrie, 6
jr., 1.28 m., papieren en be-
tuigt en Merrie veulen. Sa-
men ’ 2.450,-. 045-242836.
Te k. weg. omst. DWERG-
POEDELTJES teefje wit 5
mnd. oud met stamb. 045-
-712658.
Te k. jonge, witte, zwarte,
bruine KIPPEN. Leg-mest-
kuikens en kalkoenen. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53b, Rimburg. Tel. 045-
-320229.
Te k. D. HERDER, 1 jr., lief
voor kind., Peerdendries 9,
Brunssum, na 19.00 uur.
Te koop weg. omstandigh.
ruwharige TECKEL, 4 mnd.
oud, teef. Tel. 045-252379.
Te k. gevr. PAPEGAAI, ka-
katoe, ara. Wordt afgeh. tel.
043-214305.

Jonge KONIJNEN te k. a
’5,- p.st. Vrijd. na 17.00 u.
en zat. de hele dag. Elken-
rade 22, bij Wijlre. :
Te k. AQUARIUM 1.60 x, i
0.50 x 0,50, met ombouw en
2 eheimpompen m. alle toe-
beh. pr. ’150,-. 04749-
-3713 na 18.00 uur.
Te k. nest ROTTWEILERS,
pr. ’ 250,-. Oud. aanw. Ca- irol Smulderssingel 88, i
Maastricht (Caberg). i
Te k. Duitse HERDER teef, ;
4 mnd oud met prima stamb. i
uit eig. kennel.o4s-254943
Te k. A PONY, 4 jr. hengst
met chees en tuig, zeer 'mooi. Ook genegen te ruilen
voor groter paard. Tel.
04746-1865.
Leuke langharige TECKEL-
PUP te k., 9 weken oud.
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u ,
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Bloem & Plant
We hebben ze weer! 10 st.
hang en/of st.geraniums

’ 19,95. Verder gr. keuze in
ander tuingoed, goed en
goedkoop ook veel moeder-
dag-aanbiedingen. Bloem-
sierkunst "De Humaan" Holz
str 138K'rade 045-455175

In/om de tuin
(TUIN)HOUT, blokhutten,
bielsen, schermen, palen,
rolborders enz. Vakkundig
hoge druk geirnpregneerd,
thuis bez. Impreg, In de Cra-
mer 104, Hrl. 751687.
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.
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
Onverwoestb. betonnen
BARBECEAU'S, ook te gebr
als tuintafel met unieke
draairooster. Traptreden,
trappen, keerwand., bloem-
bakken voor in huis en tuin.
Gobuton BV Einderstr. 13,
Schinveld. Tel. 045-252570.
Eiken TUINHOUT: Planken
15 x 2’ 3,- p.m.; Kepers 7 x
7 ’ 5,- p.m. enz.; Eiken per-
gola's, bielzen, balken enz.
Alles evt. geïmpregn. Hout-
zagerij Windels, Bouwberg
Brunssum. 045-270585.
1e kwaliteit GRASZODEN.
Tuincentrum Houben-Dols,
Stationstr.37, Schinnen. Tel.
04493-1261.
Te k. HOUTEN Schutting 6
stuks en palen 1.70 x 2.00
m. 04490-24024.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

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.

Rijles _
Autorijschool

DEKERF
Tijdelijke aanbieding:

15% Extra
Korting

op de lesprijs. Binnen
eigen budget kunnen *i|''
div. lesprijzen aanbiedtI

Bel nu \

045-22222^
Huwelijk/Kennismaking

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

werken samen om met minder kosten meer mogelijkhed
te bieden aan mensen, die een partner zoeken. Vra*
gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-41284?'

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

St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-43523 1
Centraal adres LCH 030-200630.
Erkend door Raad van Toezicht.

Stichting Recreatieve
Evenementen

organiseert iedere vrijdag vanaf 20.00 uur een
Gezellige Dans- en Contact
avond voor alleenstaande \

In de zaal La Salie te Susteren, Stationstr. 7. Toeg<f<gratis! Bewijs verplicht! Ter kennismaking ontvangt iet"(
alleenstaande dame 2 consumpties gratis! i

Bern. ZAKENMAN, 36 jr.,
vrijgezel, sportief, eerlijk,
zkt. lieve vriendin vanaf 18
jr. Br.lfst.m. foto o.nr.
B-0533 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.
J. man 29 jr. zkt. ser. ken-
nism. met J.VROUW, kind
geen bezwaar. Br.m.foto op
crew. ret. o.nr. B-0683,
Limburgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
ledere vrijdag, zaterdag en
zondag: Gezellige CON-
TACTAVOND in de Kelder-
bar "La Chalet" in Treebeek.
Chalet Treebeek Komeetstr.
25. Tel. 045-211375.

Waarom EENZAAM zijn als.het ook anders kan. Bel.
Huw.-rel.-Buro Levens-
geluk. 045-211948.
20 mei is er weer een dag-
tocht naar BRUGGE v. al- 'leenst. Bel. Huw.-rel.-Buro
"Levensgeluk". 045-211948.

VROUW 61 jr. met rijbe' I
zoekt dito partner. Br"'
B-0742, Limburgs dag"
postbus 3100, 6401 'Heerlen. J
"PARTNERS-TRUST". ,
Hüwelijk-relatieburo. "
045-210627
JONGEMAN, 27 jr. Z*
serieuze vrouw tussen 2?\
30 jaarvoor een vaste <*tic. Br.o. nr. 80758, \Postbus 3100, 6401 'Heerlen. Br. met foto
crew. retour. j
WEDUWE, 54 jr. zkt. W
man tot 55 jr. om op vaK
tic te gaan en event. saj
te wonen. Br.o. nr. BO*}
Limburgs Dagblad, Pos*1'
3100, 6401PP Heerlen^,
LERAAR, betrouwb., £den 50, gesch., niet «r
geen alcohol, zkt. ong»

"besch. vrouw MBO/HBOJo.nr. B-0774, L.D., Pos«"
3100,6401 DP, Heerlen^'■ ""Vt

Mode Totaal

Aparte Mode
de grootste keuze, voordeligste prijs.

Voor de komende feestdagen kunt u bij ons zeker sla!)''
o.a. Heidemann, Tuzzi, Erfo.

Mode Haan
Hoogstraat 98, Landgraaf (200 mtr. nabij winkelcentrjjl!'

Groothandel
Sportkleding

biedt aan: Trilobal, crinkel -en joggingspakkenpolo's en
smiley T-shirts. Bel Rotter-

dam 010-4662759.
Tel. 04490-79764.

BRUIDSJURK model S?,
met toebehoren, mt. 38 t
zeer mooi, pr. ’ 800,-. 'r045-717276. J
Moderne second-hand 9T
MESKLEDING mt. 36 tot 1?
045-229387 na 15.00 u^j

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

R.R.S.
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht fDistrictskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311- I
Bel gratis 06-099.13.13.!

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen', steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor SIERBESTRATING,

1terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

Voor al uw NIEUWBC^Iien verbouwingen: BouV->
drijf Baburek. Tel. °%
216969. J
Te k. versch. soorten
werk en poorten. Kan °,
gemont. worden. VJprijsopg. Tel. 045-31623°,'
Diepvries- en KOELKA 5 ■REPARATIE zonder vo$*kosten. Bel Geleen, O*4*
45230. Service binnenJs
Hans LIPS voor tim^dak en zinkwerk met gar']
tic. Vraag vrijbl. ad*"
offerte. Bel 045-453818^
Voor al uw kleine verDsc
wingen, voeg- en METS.j.
WERK. Tel. 045-460%045-351805.
OPRITTEN en terrasse^Sklinkers of sierbestratingepr. opg. tuinaanleg ")
326574 b.g.g. 423699-.

Wonen Totaal ■ ._ _^t
Tapijttegels!

Altijd speciale partijen en 2de keus o.a. ESCO-HEL^ IDESSO b.v. Feit of Flor van ’ 18,95 voor ’ 6,95. G" 'stalen bezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad & *baar uit 20000 m2. Boven 50 m2gratis leveren. Le9» imogelijk. Tapijttegelhuis 013-436903 (diverse filialen)^»
2e Pinksterdag geopend van 13.00 tot 18.00 uur- f

Dit is Uniek ij
Minimaal ’ 100,- tot ’ 500,- terug voor U bankstelkus^ *bij aankoop van nieuwe 10 st v.a. ’ 395,-. Ook levere^

maat kussens stof p.mtr. en losse vullingen
(neem 2 kussens mee) Grote keuze. .

Te gek
Minimaal ’ 250,- tot ’ 3.000,- terug voor u bankst^ibij aankoop van een nieuw, grote keuze en beslist i\

goede prijzen.
Dit moet U eens hebben gezieT
ledere week nieuwe voorraad. Zo goed als nieuvv* *meubelen 1-2-3 maanden oud en ouder. Keuze uit K 1

dan 100 bankstellen zwaar geloogd eiken, lederen W
Chesterfield bankstellen en modern. Eiken wandmeuD"1

moderne witte, zwarte wandmeubelen. Brood-tooÉT, I
drentse-lors-buffet kasten etc. te veel om op te noef, cDit alles alleen bij De Koepel BVBA, Populierenlaan , I3620 Rekem-Lanaken. Vlak over de grens. Open m* i14-18 v. za/zo 13-18 v. Tel. 09-32-11-717881^t

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. eik. KEUKEN m. in-
bouw apparatuur ’1.000,-.*
Groenstr. 191, Landgraaf.
BANKSTEL ’ 225,-; eik.
eeth. ’375,-; slaapk. wit
’375,-; ant.kast ’350,-.
Kouvenderstr. 208, H'broek.

Te k. kunststof LAM^'
LEN (wit) br. 2.15 h. I.B°il
en br. 2.30 X 1.95 mV-J, *045-254666 na 18.u4lP?><
Te k. VERWARMINGSJ ?TEL voor gas of hout, *J,
pleet ’300,-. Tel. v]
225338. > j
Te k. ZITBANK br. 2L.
bekl. rib-fluweel als r' l
’290,-. Tel. 045-4162gg> t

Voor Piccolo's zie verder pagina 20
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Van onze verslaggever

Kippen(2)
flf e buren aan de ene kant,
jL'n het bezit van een grote,

to V}de hond, vonden het pri-
Grif buren aan de andere
Un lVaren echter minder inp J*°P3es. Ze vonden het zelfs9, dat ze een klacht bij de
tJ?ente indienden. Volgens de
M "übert had de buurman
tjn
,er9 aangedikt. „Het zou

fr e". Nou meneer, ik verze-
J*> jekunt in het hok slapen.

il» *nvan de milieupolitiezei
L, at het hier niet stonk.", r het noodlot sloeg toe.

Met Stienstra, MBO/Ruytersen Bouwfonds
Ontwikkelingsteam
binnenstad Heerlen

De Koepel benadrukt dat beide par-
tijen gemeenschappelijke belangen
hebben en daarom moeten samen-
werken. „Het is toch prima wanneer
mensen zich verantwoordelijk voe-
len voor hun woonomstandigheden.
Ze zijn de beste kwaliteitscontro-
leurs", legt Tilmans uit.

„De woningverenigingen moeten
over de eigen schutting gaan kijken.
Vaak hebben ze te weinig deskun-
digheid. Nu heerst nog vaak de
mentaliteit van: wat de boer niet
kent, vreet hij niet. Dat wordt straks
schrikken als ze veel minder subsi-
die van het rijk krijgen. Ze moeten
zich daarom beter gaan documente-
ren", is het strenge oordeel van het
Kerkraadse platform, dat 2500 huur-
ders vertegenwoordigt.

dat De Koepel die uitwerking van
een rode lap op andere verhuurders
nog steeds heeft.

Kippen(3)
■ *Cr Jjsdagochtend wilde me-! [n"ubert zijnvogels gewoon-
im UU) begroeten, maar hij

' ofw r*e dippen en de haany aan in het buitenhok. „Een
'Vr 2aa'c' nieneer. Ze zijn. iq°'"iad, dat weet i/c zeker,

i tti « 'let 'Can n*et bewezen wor-
;j^ Een onderzoek door een
'&U en°-rts naar vergiftiging

Ost en'cele honderden guldens
cri- De politie zegt er niets
te fcunnen doen.

KERKRADE - Het huurdersplatform De Koepel uit Kerkrade
vindt dat de woningverenigingen te weinig deskundig zijn en
nauwelijks beseffen dat ze binnenkort hun eigen boontjes
moeten doppen. Verder worden huurdersverenigingen vaak
als lastig ervaren, terwijl een goede samenwerking tussen bei-
de partijen juist van het grootste belang is.

VOERENDAAL - Hengelvijver
't Broek in Voerendaal, bijna vier
weken na de massale vissterfte:
op de oevers kronkelen talloze
brandweerslangen zich een weg
naar het biologisch dode water.
Een trommelvlies-tergend ge-
zuig, voortgebracht door een
hoogtoerige pompinstallatie,
verraadt het voorlopig einde van
de visvijver, die tot voor kort nog
door de enthousiaste hengelaars
van HSV 'DeKarper' werd klaar-
gestoomd voor het nieuwe vis-
seizoen. Maar sinds begin deze
week, uit onder meer 'waarborg-
motieven' voor de volksgezond-
heid, door de gemeente wordt
drooggelegd.
Waar anders ruim 300 sportvis-
sers met hun hengeltuig aan een
of ander oerinstinct toegaven,
staan nu dus belangstellenden in
de regen hun nieuwsgierigheid
dan wel hun sensatielust te be-
vredigen. „Jammer dat de stop
eruit moest", probeert een ouder
heerschap een gesprekje aan te
knopen. „Maar ja, het is toch
geen weer om te vissen", grapt
hij vervolgens verder, tegen nie-
mand in het bijzonder.

„Het leegpompen is zeker een ri-
goureuzemethode, maar welver-
antwoord. We willen immers
eventuele kadavers ruimen om
botulisme te voorkomen. Daar-
naast willen we de bronnen, die
de vijver voeden, bemonsteren
en dat kan pas na drooglegging.
Bovendien hopen we via
droogglegging op de bodem een
aanknopingspunt aan te treffen,
waarmee we dichter bij de oor-
zaak van het vissterven komen."

" Het water van de vijver 't
Broek wordt weggepompt
zodat mogelijk de oorzaak
van de mysterieuze vissterf-
te aan het licht komt.

Foto: CHRISTAHALBESMA

Normaal
En vervolgens: „Nog voor de
Pinksteren hopen we resultaten
tekrijgen van nieuwe watermon-
sters en kadaveronderzoek. Mo-
gelijk dat daarmee volledige op-
heldering wordt verschaft.
Mocht blijken dat er niets ern-
stigs aan de hand is, laten we de
vijver weer vollopen. Misschien
dat tegen juli of augustus de si-
tuatie weer normaal is."
De Voerendaalse' vijver kwam
gistermiddag tot ruim 80 centi-

hoogstwaarschijnlijk niets met
de bronnen aan de hand is. Uit-
terhoeve, de milieu-ambtenaren
van de gemeente en de HSV-vis-
sers staan dan ook, op zijn minst
tot de Pinksteren, voor een mys-
terie.

ker. Een waterhoentje, voor de
ramp nog druk doende een kop-
pel eieren ter hoogte van de wa-
terlijn op gelukzalige wijze uit te
broeden, zoekt nu in de boter-
zachte modder naar de zin van
zijn bestaan. Misschien dat dit
watervogeltje met zijn bloedner-
veuze bewegingen een gevoel
weergeeft, dat ook bij de ge-
meente Voerendaal voor kriebels
zorgt. Want hoewel onomstote-
lijk vaststaat dat er iets met het
vijverwater aan de hand is, weet
men tot op heden, ondanks ver-
woede onderzoekspogingen, niet,
precies wat.
Als politicus belast en als parti-
culier begaan met de affaire, is
wethouder W. Uitterhoeve van
Voerendaal. Hij besloot in sa-
menspraak met de gedupeerde
vissers tot drooglegging. Het ge-
vaar van botulisme(een ook voor
mensen gevaarlijke infectieziek-
te, voortgebracht door bacteriën
op kadavers) werd daarmee radi-
caal ontweken. Maar evengoed
werd een vooriopig doodvonnis
van de vijver bezegeld.

meter vanaf zijn diepste punt ge-
meten, leeg te staan. Veel kada-
vers kwamen niet op de prop-
pen. En ook werden geen flessen
of vaten gevonden, waar met de
beschuldigende vinger naar ge-
wezen kan worden. Bovendien
lieten deskundigen weten dat er

Kritiek op huurbazen
De Koepel Kerkrade wil betere samenwerking
Het peil van het bruingroene vij-
verwater zakt langzaam maar ze-

Kriebels

Van onze
verslaggever

KERKRADE - De
bewonersvereniging
van de vervuilde
wijk op het voorma-
lige Lauraterrein
ontvangt op 25 mei
drie slachtoffers van
de giframp in het In-
diase Bhopal. De
ontmoeting is gere-
geld door de stich-
ting Nederland Gif-
vrij.

Woordvoerder Da-
vidson van de
Eygelshovense be-
woners geeft als doel
van dit opmerkelijke
bezoek aan: „Beide
groepen zijn het
slachtoffer van gif.
We willen ervarin-
gen uitwisselen en
daarvan leren."

Op 3 december 1984
ontsnapte in Bhopal

Slachtoffers
Bhopal in

Eygelshoven
een wolk gittig gas
uit een fabriek voor
bestrijdingsmidde-
len van Union Carbi-
de. Meer dan 3000
mensen kwamen
door het gif om het
leven. Union Carbi-
de werd onlangs ver-
oordeeld tot betaling
vun een boete van
940 miljoen gulden.
Een groepering die
de belangen van de
slachtoffers behar-
tigt, noemde dit be-
drag 'verschrikkelijk
laag.
Het probleem in
Eygelshoven is van

een geheel andere
orde van grootte.
Een jaar geleden
werd bekend dat er
polycyclische arma-
tische koolwater-
stoffen in de grond
zitten waarop huizen
zijn gebouwd. Ruim
een week geleden
bleek dat de gevol-
gen daarvan meeval-
len. Volgens een rap-
port van het rijk zou
zich in de komende
vele eeuwen als ge-
volg van dezevervui-
ling maar een extra
kankergeval voor-
doen.

Van onze verslaggever wel," aldus wethouder Jo Andries

" Zie verder pagina 18
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Kippen (4)
'Affineer Hubert vraagt zich
ittaromzijn beesten moesten
t^?en. Zijn buurman heeft hij
j^, Qesproken. „Nee meneer,
1^ ee/t nooit bij me geklaagd.

achter is ook zo
L -Eén meter tachtig. Tsja,r kan ik niet overheen kij-
ijn uoor een praatje." Hij wil
k buurman niet beschuldi-
\- vo.n de vergiftiging. „Nee,
OQ eer. Daar zie ik hem niet
iel- aan...het zal wel een fami-d-zijn geweest."

Klachtenbureau
In de optiek van De Koepel moeten
huurders zelfs aangeven hoe reno-
vaties het best aangepakt kunnen
worden en de vinger aan de pols ge-
houden, zodat service-kosten goed
besteed worden en groot onder-
houd regelmatig gebeurt. De huur-
commissie hoeft bijgevolg steeds
minder vaak ingeschakeld te wor-
den. „We houden ons bezig met de
grote lijnen. Een klachtenbureau
voor piepende deuren zijn we niet",
benadrukt Gerrit Hagtingius.

Wilde
Het contact van mondige huurders
met de woningbazen verloopt
stroef. „Voorzitter Gerrit Hagtin-
gius wordt gezien als een wilde met
een rode doek, die de woningvereni-
gingen de kop af wil hakken. Daar-
om proberen we in gesprek teraken
met die mensen zodat dat beeld al
snel afzwakt. Met name met St. Pie-
tersrade hebben we al veel bereikt.
Daar kwam een geheel nieuw be-
stuur dat fris tegen onze ideeën aan-
keek", schildert Richard Tilmans,
die namens de Stichting Cultuur,
Educatie en Welzijn (SCEW) onder-
steuning verleent. Maar hij erkent

HEERLEN De gemeente Heerlen
heeft een overeenkomst gesloten
met de firma's MBO/Ruyters, Stien-
stra en Bouwfonds Woningbeheer
NV, voor de ontwikkeling van de
binnenstad. Als de gemeenteraad
de vorming van dit samenwerkings-
verband goedkeurt, dan kan het
viertal aan de slag om een herstruc-
tureringsplan voor de totale binnen-
stad van Heerlen op te stellen.

PvdA Onderbanken: ontmanteling A WA CS-basis
Bingawordt

binnenkort
zeventien

Oudste lerse Setter run Nederland

GBinga, bijna zeventien jaar en vermoedelijk de oudste
hond van Nederland. Foto: CHRISTAHALBESMA

burg in de Schinveldse Bossen, de
openheid van het college richting
raad en burgerij, het achterwege
blijven van nieuwe werkgelegen-
heid plus de eventuele komst van
het proefdierenbedrijf, zette niet al-
leen de oppositie-partijen aan om
kritische kanttekeningen te plaat-
sen.

Gematigde
instemming
begroting

Het is niet de bedoeling dat 'deelge-
bieden' worden aangepakt en dat al-
leen de krenten in de pap door het
ontwikkelingsteam worden beke-
ken, maar dat alle facetten tegelij-
kertijd in één samenvattend plan
worden aangepakt. Hiervoor is een
bedrag van één miljoen gulden be-
schikbaar. De helft komt van de ge-
meente, de andere helft van de drie
firma's1.
Waarom deze drie? Wethouder Hub
Savelsbergh, die samen met zijn
collega Jo Andriesma in het team
zitting neemt: „Het Bouwfonds Wo-
ningbouw NV (dochter van het
Bouwfonds Nederlandse Gemeen-
ten) omdat we daar aandeelhouder
van zijn en omdat deze instelling
projecten in grote steden, zoals de
Zeedijk in Amsterdam en een wijk
met 900 woningen in Rotterdam,
heeft gedaan. Verder is het Bouw-
fonds bereid in een tweede fase te
investeren in de uitvoering van de
plannen. Stienstra omdat deze fir-
ma in Heerlen zetelt en bewezen
heeft een goede visie te hebben op
het marktsegment waar het hier om
gaan. MBO/Ruyters is sterk gespe-
cialiseerd in winkels en parkeer-
voorzieningen."

HEERLEN - De oudste lerse
Setter en waarschijnlijk zelfs
de oudste hond van Nederland
loopt rond in Heerlen. Eigena-
resse A. Stork: „Vroeger trok
ze mij mee aan de riem, nu
moet ik haar meesleuren."

childers
fci£, 2yn nogal wat amateur-
'ciijj ers in ons land. De een
j'jlfp ert natuurlijk verdienste-
ns T dan de ander, maar daar

'^^ toe het nu niet over heb-
iH» n meer belang is de op-
Ittir n 9 van de Stichting Ama-

Schilders voor Patiënten.

'"**a is pas enkele dagen
E*- 2e is er om te bewerkstelli-

'%i'^at' amateurschilders hun
[^ fderijen om niet tentoonstel-
-5j 'n instellingen voor gezond-
*b 9en ouderen zorg. Dat
iieLUrde al in de verpleegkli-en in Heerlen, maar ge-
ttJ^de stichting wil het nu al-
k j^al wai beter organiseren
1 ' 9oede banen leiden. Daar
bOM voor nodig en daarom
1ee f€r op 19 mei in de ver-

Qkliniek A te Heerlen eenVerkoop gehouden.

In maart ging de Heerlense gemeen-
teraad akkoord met de herstructu-
reringsplannen voor de binnenstad
van Heerlen. Het gaat met name om
bouw van nieuwe kantoren, wonin-
gen, winkels, de herinrichting van
het centrum en een invulling van
het gebied tussen Loon en Cen-
trum.
De ontwikkelingsfase zal een halt
jaar duren. Voor 1 januari 1990 moet
een structureel ontwikkelingsplan
voor het centrum van Heerlen op ta-
fel liggen. Een aantal projecten
daaruit moet echter voor 1 oktober
klaar zijn. Tot die datum kunnen na-
melijk projecten aangemeld worden
voor PNL-subsidie. „Een aantal gro-
te en vooral PNL-gevoelige zaken
wordt naar voren gehaald, dat lukt

Burgemeester Ritzer had vervol-
gens weinig moeite om de kritiek op
bovengenoemde punten (voorlopig)
van zich af te praten. Wat niet wil
zeggen dat fracties als PvdA en
Kleine Onderbanken, maar ook
raadsleden als Cremers-Koekoek en
Lindner gisteravond content waren
over de uitleg van de burgervader.

Binga is van 14 augustus 1972,
bijna zeventien jaar dus. Een
half pond vlees houdt de 25
kilo wegende hond op de been.
Dat is wel nodig ook, want Bin-
ga wandelt op haar oude dag
nog dagelijks door het bosje bij
de Vrusschemigerweg in de
wijk Douveweien.

Driehonderd gulden per gezinslid

Bond vraagt meer
geld voor minima

Brand bij drafen
renbaan

Fietsen
k^erdag is de landelijke
IH/V 9' am"l Heerlen ver-
Wrfn 00'c weer ftelsers om

i lij,, luister bij te zetten. Er
\Routes uitgezet van 22, 32
t kilometer. De langste rou-
Vii f naar Bocholtz, Lemiers,
ktf. - Camerig, Mechelen, Eijs,
| *»i fflveld en weer naar Heer-

ertrercpunt is de WelterhoJ
ie. de J.F. Kennedylaan in;«u/fS71' ®m 9 uur 9eeft direc-

i trpy, Uo Schrijver van de jubi-
jjt^de VVV van Heerlen het
»vtschot en vervolgens kun-
V de /ietslustigen op pad
«i r- Bij de Welterhof worden
k^ e'e dag activiteiten gehou-

t' dus men hoeft niet meteen
%£? happen men kan ook eerst
1,0 rondfcijrcen. Inschrijfgeld
\if Tle Qulden en wie voor 17
'ru>teruo *s krijgt nog een her-
ir^ingsmedaille ook. En dat

fc toch lukken, dachten wij
De oorzaak van de brand is onbe

brandweer rukte met twee blus-
voertuigen uit. De eigenlijke brand
was snel onder controle, maar het
nablussen vergde nog vele uren.

SCHAESBERG - Bij een brand in
een schuur nabij inspanstallen van
de draf- en renbaan in Schaesberg,
is veel stro en hooi verloren gegaan.
Ook twee tractoren, een sneeuw-
schuiver, een zoutstrooier en een
gifsproeier verbrandden. De totale
schade wordt geschat op meer dan
60.000 gulden.
Om half acht gistermorgen werd de
brand ontdekt. De Kerkraadse

kend, maar de gemeentepolitie van
Landgraaf sluit brandstichting niet
uit. Er is namelijk in de buurt vlak
voor de brand iemand gezien, die
zich nogal vreemd gedroeg. Hij was
slordig gekleed, droeg een ringetje
in het linkeroor en had een leger-
groene tas (pukkel) bij zich. De poli-
tie verzoekt mensen diedeze man of
eventuele andere verdachte zaken
gezien hebben, contact met haar op
te nemen. Gemeentepolitie Land-
graaf telefoon 328333

ONDERBANKEN- Zeker in verge-
lijking met de turbulentie van voor-
gaande raadszittingen in Onderban-
ken was er gisteravond, tijdens de
eerste sessie van de algemene be-
schouwingen, sprakevan een lauwe
sfeer, die vanuit de verschillende
raadsfracties - over het algemeen
gezien - vrij instemmende reacties
op de sluitende begroting van 1989
met zich mee bracht.
Uiteraard was er ook sprakevan kri-
tiek op het voorgenomen beleid van
het college. Niet alleen kwam de
doorgekauwde AWACS-kwestie
met al haar zijstraten weer op harde
wijze aan de orde. Ook het sluitend
maken van debegroting via het aan-
spreken van de reservepot, het wel-
zijnsbeleid, het beheer van het Re-
creatieschap Oostelijk Zuid-Lim-

Motie
Vandaag volgt vanaf twee uur de
tweede termijn van de beschouwin-
gen in hetKlooster van Schinveld.
Aan de orde komen dan wellicht
twee ingediende moties. De fractie
Kleine Onderbanken wil dat de ge-
meente zelf een derde AWACS-ge-
luidmeetpunt aanschaft. De PvdA
heeft een motie ingediend die de to-
tale ontmanteling van de AWACS-
basis in Teveren behelst.

Binga (voorheen Bingo, maar
dat vond de eigenaresse te
mannelijk klinken) wil niet op
de foto komen. De fotografe
moet alle lok-geluiden uit haar
arsenaal gebruiken om Binga
in de lens te laten kijken.
Volgens haar eigenaresse is
Binga een lieve hond. Niette-

De ouderdom begint echter
zichtbare vormen aan te ne-
men. Niet alleen haar grijze
kop verraadt dat. Ki september
1987 overleefde Binga ternau-
wernood een hersenbloeding.
Medio vorig jaar waren er vijf
weken nodig-om een ernstige
darmontsteking onder de knie
te krijgen. Volgens de dieren-
arts kan zij ieder moment het
loodje leggen, maar het is ook
mogelijk dat Binga nog een
paar jaar blijft leven.
Overigens houdt mevrouw
Stork een slag om de arm of
Binga inderdaad de oudste
hond van Nederland is. „Ze is
in ieder geval het oudste lid
van de landelijk lerse Setter-
club..."

Grijze kap

min blijven het jachthonden.
„Toen ze nog jonger was rende
ze hele trajecten door het bos,
om dan steevast met een ko-
nijn of vogeltje tussen de tan-
den te eindigen. Dat was een
hele zorg."
De dagelijkse praktijk van het
'Binga-houden' is als volgt:
Vier keer per dag komt ze bui-
ten en één keer mag ze een half
uurtje uitrazen in het bos onder
begeleiding van mevrouw
Stork of haar zoon Otto.

KERKRADE - De gemeente Kerk-
rade zou jaarlijks maximaal 300 gul-
den moeten uitkeren per lid van een
'breed' minima-gezin. Dit zijn de ge-
zinnen van uitkeringsgerechtigden
en minimumloners. Op die manier
kunnen deze mensen contributies,
abonnementen, onderwijs en be-
paalde huishoudelijke uitgaven be-
kostigen. En dat weervoorkomt een
sociaal isolement.
Dit schrijft de Kerkraadse afdeling
van de Bond voor Mensen zonder
(Betaald) Werk in een brief aan het
Kerkraadse college en de gemeente-
raad. De bond schat dat Kerkrade
misschien wel 20.000 van deze 'bre-
de' minima kent.
De bond vindt het minimabeleid
eigenlijk een taak van het rijk, maar
constateert dat de realiteit toont dat
de gemeenten moeten bijspringen.
Overigens zouKerkrade door de mi

tiatieven in de nota Minimabeleid
zelfs lichtelijk positief afsteken te-
genover andere gemeenten.
De bond vraagt aan de gemeente-
raad om bij de regering aan te drin-
gen op een ander minimabeleid.
Verder moet de raad besluiten om
een aanvullend beleid te voeren, zo-
lang tot de inkomensachterstand
van de minima is ingelopen. Kwijt-
schelding van de onroerend goed-
belasting is hierbij voor de bond
geen goede methode, omdat er hier-
bij sprake zou zijn van willekeur en
het bestraffen van mensen die hun
schulden wegwerken.
De recente meevaller van 2,6 mil-
joenzou voor de helft gebruikt kun-
nen worden om het minimabeleid
mee te financieren, vindt de bond.
Ook zou de gemeente teveel ontvan-
gen bedragen aan het eind van elk
kwartaal moeten terug betalen, in
plaats van zoals nu aan het eind van
het jaar.
Tenslotte hekelt de Bond voor Men-
sen Zonder (Betaald) Werk het feit
dat de Volkskredietbank gemiddeld
hogere rentebedragen vraagt dan
andere kredietinstellingen. Dat
vindt de bond, gelet op de doel-
groep, niet acceptabel.
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Van onze verslaggever Het mysterie van
vijver ’tBroek

,5e'wen, mensen toch. Waartolercmtie? Waar is de die-n n Iffde? In ieder geval niet in
l[g^'Ppenriofc van de 75-jarige
,id "übert uit Heerlen. Deze
!t P

Qc'lt dippen en één haan,
! cc?» mooie ook. Nu heeft hij
I drie kippen en geen|Rn meer. Wat is er gebeurd?
f o rr\aan(^-en geleden verhuis-

' e M i aTnbtenaar Hubert naar,
i iet {fn^CTO- Hij kwam echter
u, a'ieen, maar nam een hele■„ y°9els mee. Waaronder zes-
e jPQrkieten en bovengenoem-

'inaKan' n zoals het een haan,estQ^'' draaide deze op zijn
io~ »'»iet eens era hard", aldus
*"*>" Hubert.
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Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voor alles wat zij voor ons
deed en betekend heeft, geven wij u kennis dat heden is overleden, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 85 jaar, onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Maria Smeets
weduwe van

Rudolf Piotrowski
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Sittard: Willy Piotrowski
IlsePiotrowski-Piotrowski

Schinnen: Emmy Hennes-Piotrowski
Jo Hennes

Buchten: Els Vinken-Piotrowski
John Vinken
en al haar klein- en achterklein-
kinderen
Familie Smeets
Familie Piotrowski

Voerendaal, 9 mei 1989, Wachtendonkstraat 75
Corr.adres: Reigerstraat 5, 6135 EP Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden heden, vrijdag 12 mei,
om 12.00 uur in de parochiekerk van Christus Koning (Montfortparochie)
te Hoensbroek, waarna aansluitend de crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk.
Geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.
Deze annonce is abusievelijk een dag te laat geplaatst.

I t
Heden overleed, toch nog vrij onverwacht, tot onze diepedroefheid, in het
De Weverziekenhuis te Heerlen, voorzienvan deh.h. sacramenten derzie-
ken, in de leeftijd van 73 jaar, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Gerrit Tempelman
weduwnaar van

Annie Marx
Kerkrade: Tiny Struver-Tempelman

Jo Struver
Anneke en Jos
Familie Tempelman
Familie Marx

Heerlen, 10 mei 1989
Corr.adres: St.-Pieterstraat 305, 6464 GG Kerkrade
De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden op zater-
dag 13 mei om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Klim-
men.
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 ontvangen, gelieven deze an-
nonce als zodanig te beschouwen.

Hoe vlug gaat toch een jaar,
het lijkt nog helemaal niet waar.
Hoe langzaam gaat een jaar,
dag na dag zonder elkaar.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid hebben moeten nemen van hem
die ons zo dierbaar was, mijn onvergetelijke man en onze allerliefste va-
der

Frans Janssen
Nog bedroefd om het heengaan en de leegte die is ontstaan, herdenken
wij hem in de plechtige eerste jaardienst, die zal worden gehouden op
zondag 14 mei as. om 11.00 uur in de parochiekerk St.-Jan Evangelist te
Hoensbroek.

Els Janssen-Dautzenberg
en kinderen

Hoensbroek, mei 1989

I t
Groot is de leegte diezij achterlaat. 1
Mooi zijn de herinneringen die blijvc

Een fijne vrouw, moeder en dochter isvan ons heengegaan.
Met veel verdriet geven wij kennis dat, volkomen onverwacht, is overle-
den, in de leeftijd van 45 jaar,

Elly Hendriks
echtgenote van

Joep Dohmen
Buchten: JoepDohmen

St.-Odiliënberg: Leon en Yvonne Dohmen-de Bot
Susteren: Jack en Henny Dohmen-Meuffels
Buchten: Chantalle Dohmen

Familie Hendriks
Familie Dohmen

6122 BA Bom. 9 mei 1989
Achter de Hoven 14
De plechtige eucharistieviering zal worden gehoudenop zaterdag 13 mei
om 11.00 uur in de parochiekerk H. Catharina te Buchten, waarna de be-
grafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.I
In de avondmisvan vrijdag om 19.00 uur in voornoemde kerk, zal de dier-I
bare overledene bijzonder worden herdacht.
Er is heden, vrijdag, van 17.30 tot 19.00 uur gelegenheid tot afscheid ne-
men van Elly in derouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

Dankbetuiging
-~—— Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te

bedanken, willen wij u langs deze weg hartelijk dank
zeggen voor de vele bloemen, condoleances en uw
persoonlijk woord, alsmede voor uw aanwezigheid
bij de begrafenis en de begeleiding naar zijn laatste
rustplaats van onze lieve vader en opa

Jan Remmers
Een bijzonder woord van dank aan burgemeester
Tonnaer, de wethouders, fraktie, bestuur en leden
„Nieuw Sittard" en alle raadsleden der gemeente Sit-
tard, de visclub, de Aanhawtesj, de Bond van Oude-
ren, BV „De Laan", Schutterij St. Pancratius en fami-
lie, vrienden en kennissen.
Het was voor ons een grote steun.
De plechtige zeswekendienst vindt plaats a.s. zondag
16 mei, 10 uur in de St. Pancratiuskerk te Munsterge-
leen.

Kinderen en kleinkinderen Remmers

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel mensen,
zoveel lieve woorden

hebben mij getroost bij het intense verdriet toen ik afscheid moest nemen
van mijn lieve en zorgzame man

André Denis
Bedankt!

Ph. Denis-Frints
De zeswekendienst zal plaatsvinden zondag 14 mei om 10.00 uur in de St.-
Lambertuskerk te Mheer.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn lieve man, onze va-
der, schoonvader en opa

Dolf Schneider
zal plaatshebben op zaterdag 13 mei as. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk Christus Koning te Hoensbroek.

Mevrouw C. Schneider-Vogels
kinderen en kleinkinderen

t ' I
Waarom al dat vechten
Waarom al die pijn
Wat was jij lief en dapper
Gaf anderen liefde en moed
Jij wilde hier niet weg
Jij wilde bij ons blijven
De strijd was oneerlijk
En geheel niet terecht
Jijwilde zo graag nog verder
Maar verloor dit gevecht

Na bijna een jaar dapper en moedig te hebben ge-
vochten tegen haar ziekte, moest zij dit oneerlijke
gevechtopgeven en moesten wij, veel te jong,voor-
goed afscheid nemen van ons aller lieveling

Sandy Hummel
op 13-jarige leeftijd.
Schat, rust nu maar uit bij papa.

Heerlen: t Ben Hummel
Ria Hummel-van Oort
Barry
Opa en oma van Oort

Hoensbroek: Opa Hummel
Heerlen: Jan en Willie Hummel

en verder alle familie en vrienden
11 mei 1989
Koningstraat 20, 6411 XD Heerlen
Geen bezoek aan huis.
Wij nemen afscheid van Sandy tijdens een dienst
van woord en gedachtenis, welke zal worden ge-
houden op dinsdag 16 mei a.s. om 13.30 uur in de
geref. kerk aan de Burg. Waszinkstraat te Heerlen,
waarna aansluitend bijzetting in het familiegraf te
Imstenrade.
Schriftelijk condoleren, achter in de kerk, vanaf
13.00 uur.
Sandy is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 19.30 - 20.00 uur.

Wij zijn bedroefd, omdat wij onze medeleerlinge
blijvend moeten missen.

Sandy Hummel
was een lieve en fijne brugklasleerlinge binnen
scholengemeenschap Herland.
Wij wensen haar familie veel sterkte toe.

Leerlingen BK 11,
leerlingen, ouderraad,
medezeggenschapsraad,
directie en personeel
scholengemeenschap Herland
Heldevierlaan 2, Heerlen

t
Al heeft zij ons verlaten,
zij laat ons nooit alleen.
Wat wij in haar bezaten,
is altijd om ons heen.

Uw medeleven, in de vorm van uw aanwezig-
heid, condoleances, bloemen en h.h. missen,
bij het overlijden en de begrafenis van onze
lieve moeder en oma

Philomena
Voncken-Vaessen

heeft ons diep getroffen.
Hieruit bleek dat zij door zeer velen werd ge-
respecteerd. Wij danken u van harte.

Haar kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op 2e
pinksterdag, maandag 15 mei as., om 11.30
uur in de parochiekerk O.L. Vrouw van Al-
tijddurende Bijstand te Kunrade.

Dankbetuiging
Uw medeleven in de vorm van uw aanwezigheid,
condoleances, bloemen en h. missen bij het overlij-
den en de begrafenis van onze vader, schoonvader
en opa

Sjir Simons
heeft ons diep getroffen.
Hieruit bleek dat hij door zeer velen werd gerespec-
teerd.
Wij danken u van harte.
Een speciaal woord van dank aan bestuur, dirigent,
leden en comité van bijstand fanfare St.-Clemens
Arensgenhout.

Kinderen Simons
Hulsberg, mei 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 14
mei a.s. om 11.15 uur in de parochiekerk van de H.
Clemens te Hulsberg.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze dierbare vader, schoonvader, opa en
overgrootvader

Chr.H.L. (Gêne)
Limpens

betuigen wij u onze oprechte dank.

M.E. Dahlmans-Limpens
A.J. Dahlmans
zijn kleinkinderen en
achterkleinkindern

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdagavond 13 mei om 19.00uur in de parochie-
kerk St. Petrus Maria ten Hemelopneming, Nas-
saustraat, Chèvremont-Kerkrade.

Voor de vele blijken van deelneming onder-
vonden bij het overlijden en de begrafenis
van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

Hub Vonken
betuigen wij onze hartelijke dank.

Mevrouw N. Vonken-Muijlkens
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt gehou-
den op maandag 15 mei as., tweede pinkster-
dag, om 10.45 uur in de St.-Hubertuskerk te
Genhout-Beek.

De plechtige eerste jaardienst voor onze broer

Sjeng Janssen
zal plaatsvinden op zondag 14 mei as., eerste pink-
sterdag, om 11.00 uur in de parochiekerk van St-
Lam bertus te Oirsbeek.

Familie Janssen
Jabeek, mei 1989

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons
gedurende zijn leven heeft omringd, delen wij u
mede dat heden, geheel onverwacht, van ons is
heengegaan, mijn inniggeliefde man, onze lieve,
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Pierre Linckens
echtgenoot van

Mien Laudij
Hij overleed op de leeftijd van bijna 78 jaar.

Heerlen: W.P.M. Linckens-Laudij
Middelburg: Idy en Jack

Walvis-Linckens
David, Riek

Dortmund (BRD): Biny en Horst
Niedermark-Linckens
Danny en Silvia, Claudia

Ommen: Jan en Coby
Linckens-Bult
Rob, Niek, Astrid
Familie Linckens
Familie Laudij

10 mei 1989
Horatiusstraat 19, 6417 TM Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
zaterdag 13 mei 1989 om 12.00 uur in de parochie-
kerk H. Moeder Anna, Bekkerveld-Heerlen, waar-
na aansluitend crematie in het crematorium te Im-
stenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condolerenvanaf 11.40
uur achter in de kerk.
Avondwake op vrijdag 12 mei as. om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Pierre is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen; gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot 17.00
uur.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat werd gete-
kend door oprechte levensvreugde, goedheid, een-
voud en hulpvaardigheid, is, toch nog onverwacht,
van ons heengegaan, mijn lieve vrouw, onze moe-
der, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus en tante

Maria Hendrika
Catharina Pirovano

echtgenote van

Joseph Maas
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Heerlen: J. Maas
Geleen: Sjef en Fienie

Maas-Moonen
Diana en Dolf
Marco

Heerlen: Sjaak en Gerda
Maas-Merx
Ineke en Michel
Miriam

Herzogenrath (BRD): Marlies en Peter
Lepahé-Maas
Corry

Heerlen: Harrie en José
Maas-van der Vleuten
Suzanne, Erik

Baexem: Ton en Marycke
Maas-van Beek
Tim, Florien, Thijs
Familie Pirovano
Familie Maas

6417 SL Heerlen, 10 mei 1989
Benzenraderweg 105
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 13 mei as. om 9.15 uur in de paro-
chiekerk H. Moeder Anna te Heerlen-Bekkerveld,
waarna om 10.30 uur de crematieplechtigheid zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De avondwake zal worden gehouden heden, vrij-
dag, om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze oud-medewerker de heer

J. Ringhs
De heer Ringhs was tot zijn pensionering in 1971,
26 jaarwerkzaam bij onze afdeling distributie.

Directie en personeel
NV Plem

Maastricht, 10 mei 1989

Met verslagenheid geven wij kennis van het overlij-
den van ons lid de heer

Al Raaimakers
Meer dan 50 jaar was hij lid van onze vereniging,
waarvan vele jaren als bestuurslid.
Zijn inzet en trouw zullen voor ons allen een voor-
beeld blijven.

Bestuur en leden van
deR.K.V.V. Kolonia
te Schaesberg

Dankbetuiging
De grote belangstelling, de vele troostrijke
brieven, de vele bloemen en h.h. missen bij
het afscheid van mijn allerliefste man en onze
fantastische vader

Joseph (Zef) Schmitz
waren voor ons een grote troost.
Hieruit bleek hoeveel vrienden hij had.
Omdat het ons onmogelijk is iedereen per-
soonlijk te bedanken, doen wij het op deze
manier.
Dank aan u allen.

Maria Schmitz-Römers
en kinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zon-
dag 14 mei om 11.00 uur in de H. Barbarakerk
te Geleen-Lindenheuvel.

Wij danken allen die hebben deelgenomen
aan de begrafenis van mijn man, onze vader
en opa

Piet Jeukens
Mevrouw L.F. Jeukens-Quint
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 13 mei om 19.00 uur in de H. Hartkerk te
Nieuwenhagerheide.

_^^__ —_^________________________________________________, -*

INSCHRIJVING IS VOOR DE REST
VAN UW LEVEN 'N ZORG MINDER!
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Omdat u uw nabestaanden zekerheid verschaft over de
afwikkeling van uw
uitvaart. Daar kunt u met ji
ons best 'ns over _^7\ r " J
praten. Er zijn namelijk gOJ > Lindeman
een aantal mogelijk- KF Uitvaartcentraheden om dekosten j^*«»h«i«.viiuu
tijdig te dekken... Bel: Stationsstraat 6,6372 GS Landgraaf.

Spoorsingel 4, 6464 AA Heerlen.
Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.
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Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Kremers blijft
geloven in

herindeling
Midden-Limburg

1I
12 mei, dag van de verpleging, |
maakte ons vroeger blij f

5% IS ONZE EIS j
maak de rest de kat maar wijs

Medewerkers Hambos-
en Lückerheidekliniek

■ iPOSTERHOLT - Gouverneur Kremers blijft on-
danks andersluidende berichten geloven dat de
val van het kabinet Lubbers II geen invloed zal
hebben op de de streefdatum voor herindeling
van Midden-Limburg van 1 januari 1991. „Er is
geen enkele indicatie dat de herindeling uitge-
steld, of zelfs van de baan is", zei Kremers tijdens
een werkbezoek aan Posterholt en St. Odiliën-
berg.

Veel belangstelling
voor techno-subsidi

EZ kan niel alle aanvragen honorer

„Ik kan u slechts één goede raad geven, houd het
hoofd koel en laat U zich niet in de war brengen
door opgeklopte verhalen. De herindeling van
Midden-Limburg is politiek geen omstreden zaak.
Het wetsontwerp dat voor advies naar de Raad
van State is gestuurd, was binnen het kabinet een
hamerstuk. Geen enkele bestuurlijke instantie
heeft problemen met de plannen", aldus Kremers.

HEERLEN - De belangstelling van het bedrijf
ven voor de subsidieregelingProgrammatische.'
drijfsgerichte Technologiestimulering is dit J
van een overweldigende omvang. Op de sluiti^
datum van 1 mei hadden meer dan 170 bedrijv'
voor vijftig miljoen gulden subsidie aangevraw
terwijl Economische Zaken vijftien miljoen gu^
beschikbaar heeft. Dit heeft Stipt, de uitvoerig
organisatie voor het technologiebeleid, donder"
meegedeeld.

Het bedrijfsleven kon tot 1 mei aanvragen indiCj
voor subsidie als tegemoetkoming in de kosten
investeringen in informatietechnologie. Ruim j
procent van de aanvragen is afkomstig van kle',
en middelgrote bedrijven met maximaal tweel 1^
derd werknemers.

De plechtige eerste jaardienst voor onze lieve va-
der, schoonvaderen opa

Alfons Muijs
zal worden gehoudenop zondag 14 mei as. om 10.00
uur in de parochiekerk van het H. Hart te Schande-
len-Heerlen.

Kinderen, kleinkinderen,
en achterkleinkinderen

tNel Beltjens, 59 jaar, echtgenote van wijlen Paul
Verburg, Willem van Blitterswyckstraat 4, 6042

AC Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op zaterdag 13 mei om 12.30 uur in
de H. Hartkerk te Roermond.

tChristophorus van Elmpt, 80 jaar, echtgenoot
van Maria Paulij, Rothenbacherweg 6, 6063 NJ

Vlodrop. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden op zaterdag 13 mei om 10.30uur in de pa-
rochiekerk van de H. Martinus te Vlodrop.

t Frans Hendricks, 83 jaar, echtgenootvan Katha-
rina Aubert, Gasthuisstraat 5, 6101 CM Echt. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
dinsdag 16 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Pius X te Echt.

t JohannaPiëtte, oud 81 jaar, weduwe van Chris-
tianus Martin. Maastricht, Achter de Hoven 25.

Corr.adres: Kast. Hillenraadweg 72, 6222 XX Maas-
tricht. De uitvaartdienst zal gehouden worden he-
den vrijdag 12 mei om 9.30 uur in de kerk van St.
Antonius van Padua te Nazareth, Maastricht. Er is
geen condoleren.

tTamyra van Lieshout, oud 1'A> jaar. Heer-Maas-
tricht, Bronweg 29. De engelenmis is heden vrij-

dag 12 mei om 9.30 uur in de parochiekerk van St.-
Petrus Banden te Heer. Er is geen condoleren.

t Marie Pans, oud 89 jaar, weduwe van Marinus
Schiebroek. Maastricht. Corr.adres: De Hayme-

straat 31, 6269 CR Margraten. De uitvaartdienst zal
worden gehouden zaterdag 13 mei om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Margarita te Margraten.
Er is geen condoleren.

t August Stille, oud 78 jaar, weduwnaar van Gerg-
je van Dijk. 6212 GX Maastricht, Kalfstraat 42.

De uitvaartplechtigheid zal worden gehouden op
zaterdag 13 mei om 11.30 uur in de St.-Lambertus-
kapel, Victor de Stuersstraat 17 te Maastricht.

tJack Ringhs, oud 83 jaar, echtgenoot van Lena
Mulleneers. 6267 ED Cadier en Keer, Kerkstraat

38. De eucharistieviering zal gehouden worden op
zaterdag 13 mei om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Kruisverheffing te Cadier en Keer. Er is
geen condoleren.

tEugène Schoutese, oud 73 jaar, echtgenoot van
Cornelia Walraven. 6227 CX Maastricht, Weth.

'Vrankenstraat 34A. De uitvaartdienst zal gehouden
worden op zaterdag 13 mei om 12.00 uur in de kerk
vah St. Petrus Banden te Heer-Maastricht. Er is
geen condoleren.

Een woordvoerder van het ministerie van Binnen-
landse Zaken deelt het optimisme van Kremers
niet (helemaal). „Hij kan gelijk hebben, maar ook
ongelijk. Vorige week zagen we het even somber
in, maar nu gaan we er hier weer van uit dat de
streefdatum van 1 januari 1991 haalbaar is. Staats-
secretaris De Graaff-Nauta is vast van plan het
herindelingsvoorstel in september op de Kamer-
agenda te zetten. Maar ik durf er mijn handen niet
voor in het vuur te steken dat het lukt. Dan zou het
moeilijk kunnen worden, want we weten niet wat
de toekomst brengt. Het kan best zijn dat er een
kabinet aan het bewind komt dat helemaal niets
in herindeling ziet. Het kan dus alle kanten op en
persoonlijk durf ik me niet aan een voorspelling te
wagen."

Met de uitvoering van de ingediende projecten i*|
totaal 180 miljoen gulden gemoeid. Stipt gaat m 1!
aanvragen beoordelen. Minister De Korte bes'l
op 1 september welke bedrijven subsidie krrjgel
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De Unie wil weten wat de gevolgen
van het bezuinigingsbeleidvoor het
personeel kan zijn. Directeur Stapel
van het MECC zei dezeweek dat het
budget voor personeelskosten de
enige post is waarop hij kan bezui-

nigen. Maar gedwongen ontslagen
waren nog niet aan de orde, aldus de
MECC-directeur.
„De spanning is om te snijden, de
sfeeris verre van ideaal. ledereen zit
maar te wachten of zijn naam op een
lijst van ontslagen komt te staan,"
aldus de Unie-bestuurder.
Vorig jaar heeft het MECC 6,5 ton

op personeelskosten bezuinigd ten
opzichte van het bedrag dat was uit-
getrokken. Niettemin groeide het
personeelsbestand met een tiental
mensen tot 54 (vaste) krachten aan
het eind van het jaar. De bezuini-
ging werd toen bereikt door de aan-
name van nieuwemensen uit te stel-
len naar een later tijdstip.

Afschuw over oproep
tot doden Rushdie

Achebe (dertig stemmen), maar
de bejaarde Franse dichter René
Tavernier tot nieuwe voorzitter
wordt gekozen. Tavernier mag
dan wel in 1987 de Grand prix de
Poésie de 1' Académie Francaise
gekregen hebben, hij munt be-
paald niet uit door een open hou-
ding, waar bijvoorbeeld ook veel
Derde-Wereldlanden behoefte
aan hebben. Kortom, om Gerrit
Kouwenaar, die al die dagen in
Maastricht aanwezig was, te cite-
ren: 'Het leven is goed, maar het
leven kan beter.

Een kleine ovatie als het Russi-
sche voorstel tot een Sovjet-
PEN-centrum wordt aanvaard.
Het applaus wordt pas echt over-
donderend als het congres een
resolutie over de zaak-Salman
Rushdie aanneemt. In duidelijke
taal spreekt men zijn afschuw uit
over de Iraanse oproep tot
moord op de schrijver en zijn uit-
gevers.

Op het podium in de grote zaal
van het MECC, waar nog maar
enkele maanden geledenAudrey
Hepburn en Harry Belafonte het
Unicef-gala presenteerden, is nu
plaats ingeruimd voor ernst.
Achter de lange, met grijze plu-
che, beklede tafel heeft het inter-
nationale PEN-bestuur plaatsge-
nomen. Vanuit de zaal worden
ingediende resoluties toegelicht.
Nu en dan klinkt beschaafd ap-
plaus op als het congres nieuw
opgerichte PEN-eentra toelaat:
Nigeria, Guinea, Litouwen, Gali-
cië.

" De Souza (links) neemt een kijkje bij het pand van UNU op de hoek van de Kapoenstraat in
Maastricht. Foto: WIDDERSHOVEN

witgesteven jasjes lijkt Blokh
eerder een maïtre de cuisine dan
een meester uit de literatuur.
Wat een geluk dus, dat de uitge-
ver Hans van Eyk Blokhs reisim-
pressies 'Vue de train' - een kor-
te prozatekst in het Frans over
een reis door de lage landen- een
rosé omslag heeft meegegeven.
Als de Banholtse uitgever hem
het eerste exemplaar overhan-
digt, houdt Blokh het boek op-
vallend zwierig een hele receptie
lang tegen het witte voorpand
van zijn jas.Maitre des charmes.Rechercheur kan ’kidnapper’

van onzin actie overtuigen

Valkenburgerkreeg onlangs voorwaardelijke straf

Donderdagavond. Het congres
danst. Het werk is gedaan. In de
historische ambiance van het
Fort Sint Pieter, dat eeuwenlang
zijn kanonnen moest richten op
wie de vrijheid van Maastricht
wou schenden, wordt onder de
nu doelloze schietgaten in de
muren, getafeld, nagepraat en
veel gelachen. De afgelopen mei-
dagen is in Maastricht opnieuw
geschiedenis gemaakt De Rus-
sen mogen voortaan bij de inter-
nationale PEN-congressen mee-
beslissen. De wereldideologieën
zijn voor en achter tegen het licht
gehouden, de Iraanse machtheb-
bers zwaar op hun vingers getikt.
PEN blijft nodig. Nog lang niet
overal kunnen schrijvers in vrij-
heid hunwerk doen. Teveel wor-
den er nog gevangen gehouden
of onder druk gezet.
Voor wie na alle debatten, stel-
lingnamen, statements en reso-
luties bij wil komen is er door het
PEN-centrum Vlaanderen een
aantrekkelijk post-congres geor-
ganiseerd in Brussel, Antwerpen
en Brugge.

Alexandre Blokh is de interna-
tionale secretaris van de schrij-
versorganisatie. Elke dag op-
nieuw draagt hij een verse, rosé
anjer in zijn knoopsgat. Charme,
die onverwacht functioneel
wordt. Tijdens de
welkomstreceptie heeft Blokh
per ongeluk het verkeerde col-
bert uit zijn rijkgevulde kleer-
kast genomen: een wit. Tussen
de gesoigneerde kelners in hun

Ik onderschrijf de verbazing, die
bij veel congresdeelnemers, zo
ook bijRudolf Geel - de secreta-
ris van PEN-centrum Nederland
- heerst als niet de vooraanstaan-
de Nigeriaanse schrijver Chinua

’Spanning in MECC

om te snijden’

Vakbond praat met directie over bezuinigingenMAASTRICHT - Onder het perso-
neel van het MECC in Maastricht is
grote onrust ontstaan. Na de aan-
kondiging van de directie van het
expositie- en congrescentrum dat èr
ook dit jaar drastisch bezuinigd
moet worden, vrezen werknemers
voor gedwongen ontslagen. Van-
daag heeft districtsbestuurder
S. Reijnders van de Unie BLHP,
waar de meeste leden bij zijn aange-
sloten, een gesprek met de MECC-
directie.

Van onze verslaggever

VN-instituut krijgt
elk jaar 1 miljoen

orse Nederlandse steun voor Maastrichtse vestiging
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Onderzoek naar ’carpale tunnel syndroom’Tintelende vingers
simpel te verhelpen

naar achteren buigen, hebben een
vier- tot vijfmaal grotere kans de
aandoening te krijgen.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het vervelende
gevoel van tintelende vingers is met
een eenvoudige operatie succesvol
te verhelpen. Bijna 10 procent van
alle vrouwen heeft of had- vooral 's
nachts - last van tintelende, pijnlij-
ke of gevoelloze vingers. Drs Mare
de Krom heeft onderzoek gedaan
naar de ziekte die de klachten ver-
oorzaakt: het 'carpale tunnel syn-
droom. Hij promoveert op 19 mei
aanstaande aan de Rijksuniversiteit
Limburg.

Bovendien ontdekte De Krom dat
het syndroom vaker voorkomt bij
mensen met een korte, gedrongen
gestalte, bij vrouwen in deovergang
en bij vrouwen wiens baarmoeder is
verwijderd. De enige manier om de
ziekte op te sporen, is een neurofy-
siologisch onderzoek waarbij de ze-
nuwgeleiding over de pols wordt
bekeken, aldus De Krom. Ruim 90
procent van de operaties is succes-
vol.De carpale tunnel is de groeve in de

pols aan de kant van de handpalm.
Door deze groeve loopt een zenuw.
De pijn ontstaat als deze zenuw be-
kneld raakt. Dat overkomt vooral
huisvrouwen, die hun polsen voort-
durend achteroverbuigen bij klus-
sen als boenen, schrobben en
breien. Bij mannen komt het veel
minder vaak voor. Mensen die vaak
langdurig hun polsen naar voren of

Zon operatie geschiedt doorgaans
poliklinisch met plaatselijke verdo-
ving en neemt niet meer dan 10 mi-
nuten in beslag. Na een halfjaar is
het litteken geheel verdwenen; de
plaats van de ingreep is immers in
de huidplooi aan de onderkant van
de handpalm. Wat voor tintelende
vingers geldt, is niet van toepassing
op tintelende tenen. Het komt zel-
den voor dat de zenuw bekeld raakt
in de voetgroeve, zodat in dit geval
de tintelingen een andere oorzaak
hebben.

Limago-plan
moet toerisme

stimuleren
Van onze correspondente
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Bekendheid
De campagne moet Belgisch-Lim-
burg in het buitenland, en dan voor-
al in de buurlanden, meer bekend-
heid geven. Uit een studie is geble-
ken dat de provincie in bijvoorbeeld
de Bondsrepubliek op toeristisch
gebied nauwelijks bekend is.

Voorlopige berekeningen hebben
uitgewezen dat de horeca-omzet in
Belgisch-Limburg dit jaar rond de
elf miljard Belgische franks zal
schommelen.

Van onze verslaggever
1 Jastricht/den HAAG -r!- ministerie van onderwijs
e Wetenschappen draagt jaar-

s één miljoen gulden bij
v!' de. nieuwe vestiging van

Universiteit van de Ver-
fde Naties in Maastricht.
't is gisteren officieel over-

in een contract
f in Den Haag werd gete-
ld. De provincie Limburg

na jarenlange onderhan-
v Ngen erin geslaagd een tak
if 1 de VN-universiteit, het in-;*Uut voor nieuwe technie-

1 (INTECH), naar Maas-W»t te halen.. Contract voorziet verder in eenr *.rage door de Nederlandse over-
1* van in totaal ’ 30 miljoen aan

" universiteit, de in Tokio geves-■■Je UNU (United Nations Univer-
j* Dit bedrag wordt gespreid
'I een periode van drie jaar. De

van Economische Za-;f en Ontwikkelingssamenwer-f8 zullen ieder de helft bijdragen.

f demissionaire minister Bukman
Ontwikkelingssamenwerking

»f*nde gisteren het contract na-
P*s de Nederlandse overheid. Dat
Tuurde tijdens een werkbezoek
fProfH.de Souza, rector van hetFy. aan Nederland bracht,
reisdag was De Souza in Maas-
f^t, waar hij een gesprek voerde

(I*. gouverneur Kremers en een
5je nam in het pand waar IN-
'-H wordt gevestigd.

L Vestiging van UNU in Maas-
njt gaat wetenschappelijk onder-
ra doen naar de toepassing van

1"\ye technieken, bijvoorbeeld in
tiirco-elektronica of de biotech-
°6ie. Bij die onderzoeken komt

rfaag centraal te staan welke (so-
pi-economische) gevolgen de in-
ging van die technieken voor
j!*ikkelingslandenhebben.JTïCH gaat naar verwachting
l1* van dit jaar van start met eenlr>tigtal werknemers. De oprich-
? is mede mogelijk gemaakt door
"izet van middelen in het kader

!* de Perspectievennota Limburg
L.

BUNDE - Nadat de man zijn ex-
vriendin de deur had gewezen, ver-
scheen hij gisterochtend nog meer-
dere malen voor een raam op de eer-
ste etage van de woning. Hij toonde
daarbij een mes waarmee hij zijn
dochter bedreigde. De rijkspolitie
spoordefamilieleden van de man op
die men met hem in contact pro-
beerde tekrijgen. Maar belangrijker

Kaad legt dreigement naast zich neer

Van Tilburg spant
kort geding aan

In de middag had de politie de man
nog niet verhoord. Hij zal vandaag
worden voorgeleid aan de officier
van justitie. Op het eerste oog lijkt
het onafwendbaar dat de man nu
voor drie maanden de gevangenis in
moet. Per slot van rekening hoorde
hij op 6 april door de Maastrichtse
rechtbank drie maanden voorwaar-
delijke celstraf vonnissen; vier
maandenminder dan deofficier van
justitiehad geëist. Tegelijkertijd ge-
lastte de rechtbank dat de man be-
geleid zou worden door een hulpin-
stantie, hetgeen ook - vooralsnog
blijkbaar zonder veel succes - de
afgelopen weken is gebeurd.

was de inbreng van een rechercheur
van derijkspolitie: dezelfde politie-
man die midden januari vorig jaar
met de Valkenburger bemiddelde
tijdens diens eerste gijzeling van
dochter Rosa. Na twaalf uur praten
wist hij de man er toen van te over-
tuigen dat hij zijn actie beter kon
beëindigen, omdat hij toch aan het
kortste eind zou trekken.
Bij het ochtendkrieken startte de
politiefunctionaris soortgelijke po-,,
gingen om met de man in contact te
komen. In eerste instantie zou spra-
ke zijn geweest van 'eisen' die vol-
gens een woordvoerder niet zo dui-
delijk waren. „De man heeft over
geld gepraat, maar dat was allemaal
heel onduidelijk en verwarrend",
zei een woordvoerder na afloop van
de eenmansactie. Om half elf gister-
ochtend was via de mobilofoon te
beluisteren dat de politieagent de
woning zou betreden. Een half uur
later gaf de man zich over. Hij ver-
liet onder begeleiding het woon-
huis. Zijn 22 maanden oude dochter
kon ongedeerd uit het huis worden
gehaald.

Het raadslid Ad van Til-
8. veroordeeld tot 1,5 jaar cel-

.s' voor handel in amfetamine,
j^teen kort geding aan tegen de
"fteenteraad van Beek. De fracties
'gerden gisteravond hun in
art uitgesproken voornemen om
ïl.Tilburg niet meer tot de maan-
3kse raadsvergaderingen toe te,^h( om te zetten in een 'hard'reisbesluit. Van Tilburgs advocaat

' .Th. Hiddema had dat geëist, zo-} 2ijn cliënt een AROB-procedure
starten. De weigering van de

?d betekent dat Van Tilburg naar
""echtbank zal stappen.

t
i ftrieel heeft de raad van mr Hid-
J^a acht dagen de tijd. gekregen
e ,een rechtszaak te voorkomen en

schade' beperkt te houden tot

een AROB-procedure, maar fractie-
voorzitter H. Meuwissen van het
CDA liet gisteravond desgevraagd
weten dat de raad de handschoen
die van Tilburg heeft toegeworpen,
zal oprapen.

Druk
De CDAer is volstrekt niet te spre-
ken over demanier waarop Van Til-
burgs advocaat de raad onder druk
probeert te zetten. „In nog geen drie
dagen stuurt hij ons drie brieven.
De laatste, waarin hij dreigt met een
kort geding, pas enkele uren voor
het begin van de raadsvergadering.
Goed overleg binnen en tussen de
fracties is dan natuurlijk niet meer
mogelijk. Wij laten ons echt niet
dwingen."

Opnamestop
ziekenhuis Asbest Maascentrale

wordt verwijderd

EPZ neemt maatregelen nu twee ziektegevallen
HASSELT - Het actieplan dat de
opgesteld om het toerisme in de
provincie te bevorderen, moet het
aantal overnachtingen op vijf jaar
tijd verdubbelen. Twee jaargeleden
boekte Belgisch-Limburg drie mil-
joen overnachtingen per jaar, maar
bij een eventuelevestigingvan Cen-
ter-Parcs in Maasmechelen komen
daar in een klap al 900.000 over-
nachtingen per jaarbij.

i
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IC URMOND - De bedrijven waar-,h^ het industrieschap in onder-
koning is, zijn direkt betrokkenjU^est bij het geluidsonderzoek
jjïjp uitgevoerd is door het inge-
Vj Jjrsbureau DGMR uit Arnhem.
tóUn plannen zijn getoest aan de
|6tr j ende normen voor het indu-
J ieterrein.

Belangrijke
stapvooruit

Naakte man
tracht meisje
aan te randen

Van onze verslaggever
SITTARD - Een naakte man
heeft woensdagavond in het cen-
trum van Sittard een poging ge-
daan om een 14-jarig meisje aan
te randen. Het meisje fietste om-
streeks 21.25 uur over de Rosmo-
lenstraat in de richting van de
Markt, toen ze plotseling door
een donkerblauwe Ford Escort
werd klemgereden. De bestuur-
der stapte poedelnaakt uit en
trachtte het meisje met geweld
de auto in te trekken. Ze wist
zich echter los terukken en sloeg
op haar fiets op de vlucht. De
man volgde haar nog via de
Markt en de Paardestraat, maar
raakte op een gegeven moment
het spoor bijster. Het signale-
ment luidt: tussen de 30 en 35
jaaroud, kort blond haar en een
opvallend lange neus. De politie
stelt een onderzoek in naar de
identiteit van de dader.

BUGGENUM - De Elektriciteits
Produktiemaatschappij Zuid-Ne-
derland (EPZ) start in juni met het
verwijderen van duizenden kilo's
asbest uit de drie ketels van de
Maascentrale in Buggenum. De hele
operatie kost een miljoen gulden.

onderzoek. Eerst komen de veertig-
plussers aan de beurt. Ook voorma-
lige medewerkers van de centrale
worden benaderd voor dit onder-
zoek. De Arbeidsinspectie heeft in-
middels metingen verricht in de
elektriciteitscentrale waaruit blijkt
dater zonder risico voor de gezond-
heid gewerkt kan worden.

De kosten voor de groots opgevatte
'Limago-campagne' worden onder
meer betaald door een nieuwe pro-
vinciale belasting op de horeca-uit-
batingen, door eigen middelen van
de provincie en door subsidies van
het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling.

" Er moest langdurig gepraat worden voordat de kidnapper
de gijzelingopgaf. Foto: WIDDERSHOVEN

Tijdens de rechtbankzitting van 22
maart vertelde de man dat hij 'zijn
eigen dochtertje wilde zien', toen
hem daar door rechtbankpresident
mr Nolet gevraagd werd waarom hij
januari 1988 de toen nog enkele
maanden oude baby op een soortge-
lijke manier gedurende een lange
nacht en een ochtend had gegijzeld.
Maar naarmate de zitting toen vor-
derde bleek dat het deman niet pri-
mair te doen was geweest om zijn
kind te zien maar om een gesprek af
te dwingen met de moeder.
Met haar had hij twee maanden sa-
mengewoond in Maastricht. Juli dat
jaarhad ze een dochtertje terwereld
gebracht dat ze echter niet zijn ach-
ternaam had willen geven. De offi-
cier van justitie sprak toen ter zit-
tingvan een 'drama in een notedop'.
Een onvoorwaardelijke straf achtte
hij niet voor de hand liggen. Door
een voorwaardelijke straf met een
proeftijd van twee jaar te eisen ver-
onderstelde de officier dat een her-
haling van een dergelijke gijzeling
voorkomen kon worden. Al kon hij
daar toen natuurlijk geen enkele ga-
rantie voor geven, hetgeen gisteren
dan ook gebleken is.

De EPZ reageert hiermee op de on-
gerustheid die er al lange tijd onder
het personeel (540 man) bestaat ten
aanzien van haar gezondheid. Uit
onderzoek blijkt dat het personeel
in de afgelopen decenniaregelmatig
aan asbest is blootgesteld. Asbest is
bij de bouw van de centrale in de
vijftiger jarenop grote schaaltoege-
past als isolatiemateriaal.

JW2^ ontwikkeling betekent voor
\u 'ndustrieschap een belangrijke
$k*\voorwaarts. „Jarenlang was de
ï^'ddelde uitgifte van grond vier
PW en per Jaar Vandaar dat het
Lt "fstrieschap erop telde nog vijf
hj 'ien jaar vooruit te kunnen. Nuta'j't het niet lang meer ofwe zitten
k i dient zich de noodzaak aan
W^°ermond uit te kijken naar een
"Im industrieterrein voor traditio-
)tae bedrijven, omdat Willem Ale-
O erhaven en spoedig ook Heide'gebouwd zijn", aldus Van Delft.

Volgens de cardioloog is in Maas-
tricht sprake van nog een bijzonde-
re situatie omdat het ziekenhuis
naast een regionale functie door de
academische status een uitgebrei-
der takenpakket heeft. „Er worden
naar ons patiënten elders uit de re-
gio doorverwezen, van buiten Lim-
burg en ook vanuit het buitenland.
Daarnaast betekent de hartchirur-
gie (die wat Limburg betreft ook al-
leen in Maastricht is ondergebracht- red.) een extra belasting."

Bijzonder

MAASTRICHT - Gorgels bevestigt
dat het voorkomt dat een patiënt op
de hartbewaking ligt, terwijl de
noodzaak niet meer aanwezig is.
„Dat geeft een enorm gevoel van on-
vrede," aldus de cardioloog.
Aan een opnamestop gaat een uitge-
breide procedure vooraf. Nadat alle
(plaatsings)mogelijkheden zijn be-
keken, treedt het hoofd van de hart-
bewaking in overleg met de DGD.
Als tot de opnamestop wordt beslo-
ten, weet de ambulancedienst dat
tot nader order niet naar het acade-
misch ziekenhuis in Maastricht ge-
reden kan worden.

Ai
Heis^e plannen rond zijn, resten op
Vei?e nog tien hectaren aan de
d Uweg. Het industrieschap denkt
4i r een bedrijfsverzamelgebouw
lig Unnen opstarten voor kleinscha-

ondernemingen. Er komt een grootscheeps medisch

Tot nu toe zijn twee gevallen van as-
bestose ontdekt onder het perso-
neel. Dat is een longaandoening die
niet te genezen is. Naar schatting
hebben in totaal 175 werknemers
een verhoogd risico de komende ja-
ren met de ziekte geconfroneerd te
worden.

Geld ontfutseld
MAASTRICHT - Nadat een onbe-
kend persoon pardoes tegen hem
was opgelopen, kwam de de 26-jari-
ge J. de G. uitDen Bosch tot de ont-
dekking dat een geldbedrag van

’ 1800,- uit de binnenzak van zijn
jasje was verdwenen. Het gebeurde
gistermiddag rond 16.00 uur in de
Grote Staat in Maastricht. De man
had het geld net afgehaald op een
bank in de binnenstad.
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DEN HAAG - De Tweede kaf
heeft gisteren besloten een gfv
aantal onderwerpen op defenfj
gebied controversieel te verjT
ren. De Kamer wenst die on<T
werpen niet te behandelen, nu f
kabinet demissionair is. TijdJ
een mondeling overleg met de T
mer toonde staatssecretaris M
Houwelingen zich teleurges»
over het besluit.

Alleen VVDer Ploeg zei veelfci
voelen voor parlementaire beW
deling van zoveel mogelijk on#
werpen. Het gaat er volgens W
om „de continuïteit te waarW
gen.
De Kamer besloot gisteren oflJandere een besluit over de sf
schaf van 50 bewapende helikf
ters (kosten 1,7 miljard) niet tev
handelen.
Ook de verbetering van de Ir
pard-I-tank (ten bedrage van I
miljard) werd controversieel
klaard.

Aankopen
Defensie
uitgesteld

Zij mag echter niet meer dan 500
werknemers tellen."

gen niet nageleefdVan onze verslaggever

nen regelen

Eerste themabijeenkomst LICE in Heerlen

Nog veel obstakels bij
handel in Europa na ’92

ting van een Europese vennoot-
schap hoogst twijfelachtig. Als be-
zwaar zag hij onder meer dat bij de
oprichting het te plaatsen kapitaal
minimaal 600.000 gulden moet be-
dragen en bij plaatsing onmiddel-
lijk moet worden volgestort.

„Voorts zal deze vennootschap door
de voortschrijdende harmoniatie
steeds minder aantrekkelijk wor-
den en misschien zelfs overbodig
maken", aldus de heer Tonnaer.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De algemeen-secreta-
ris van de Kamer van Koophandel
voor de Mijnstreek, drs N. Simons,
waarschuwde gisteren aan het be-
gin van een themabijeenkomst over
samenwerkingsverbanden in deEG
„dat in de euforie naar Europa '92"
niet vergeten moet worden dat har-
monisatie van BTW-heffingen, ac-
cijnzen en standaardisatie van nor-
men veel langer op zich zal laten
wachten.De politiek zal niet in staat
zijn dat te bewerkstelligen vóór
1992. Naar mijn opvatting zal daar in
het jaar 2000 ook nog verschil van
mening over bestaan."

Drs. Simons opende in het gebouw
van de Kamer van Koophandel de
eerste themabijeenkomst die be-
stemd was voor ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf en opgezet
door het Limburgs Informatie Cen-
trum Europa 1992 (LICE '92). Van
de gelegenheid om iets meer aan de
weet te komen over samenwerking
over de grenzen heen maakte
slechts een handjevol ondernemers
gebruik.

Mr Th. Tonnaer, fiscaal-jurist bij
een bedrijf in Heerlen, sprak over
een eventuele noodzaak tot samen-
werking en de modellen die daar-
voor bestaan voor het midden- en
kleinbedrijf. Hij achtte de oprich-

Asielzoekers deponeren
grieven bij Justitie

Behandelingverzoek duurt lang doorgrote drukte

ESV
Hij maakte wel gewag van een nieu-
we vorm van samenwerking, het zo-
genaamde Europese Economische
Samenwerkingsverband (ESV) dat
vanaf 1 juli aanstaande kan worden
opgericht. Het vergemakkelijkt on-
dernemers uit verschillende lidsta-
ten gezamenlijk projecten op te zet-
ten. „Een ESV lijktveel op een BV",
zei Tonnaer, „de leden zijn onbe-
perkt en hoofdelijk aansprakelijk. Bouwbedrijf richt

milieustichting op

# Een opgewekte demissionair minister Nijpels was aanwezig bij de oprichting van de
Stichting Milieubewustzijn. Ook VNO-voorzitter Van Lede deelt mee in de vreugde.

oud-vice-voorzitter van het FNV
H. Bode, oud-voorzitter van hei
Nederlandse Christelijke Werk-
geversverbond S. van Eijkeien-
burg, oud-minister N. Schmelzer
en een aantal hoogleraren.

uit Hilversum, dat daartoe vijf
jaar lang eenderde van de netto
jaarlijkse winst ter beschikking
stelt. Milieu Bewustzijn krijgt
daarmee jaarlijks ten minste
300.000 gulden.
In het stichtingsbestuur zitten

HILVERSUM - Voorlichting ge-
ven over het belang van een ge-
zond milieu. Dat is het doel van
de donderdag opgerichte Stich-
ting Milieu Bewustzijn. Het ini-
tiatief is genomen door Johan
Matser Projectontwikkeling bv

Gehoopt wordt met het initiatief'
ondernemers ertoe te bewegen
om een concrete bijdrage te leve-
ren aan het behoud en de verbe-
tering van het milieu. Eén van de
doelstellingenvan de stichting is
werknemers en werkgevers op
één lijn te brengen in de strijd
voor een beter milieu.

De heer G. v.d. Broek van het EG-
adviescentrum voor ondernemin-
gen in Helmond besprak voorname-
lijk het BC-net (Business Corpora-
tion Network) dat in de zomer van
1988 van start is gegaan met 350 ge-
selcteerde bedrijven voor een proef-
periode van twee jaar. Bedrijfsadvi-
seurs nemen in het project een be-
langrijke plaats in. Een bedrijf dat
samenwerking zoekt kan zich rich-
ten tot een van de EG-contactpun-
ten in Nederland. Samen wordt een
profiel van het bedrijf opgesteld en
de gewenste vorm van samenwer-
king aangegeven. Dat gaat (in com-
puter) naar een centraal puntvan de
EG in Brussel en daar worden dan
mogelijke partners via die bedrijfs-
adviseurs met elkaar in contact ge-
bracht.

Individueel

De conceptvoorstellen van minis-
ter Brinkman om een nieuwe orga-
nisatie te starten krijgen geen
goedkeuring van de ABP'ers. Zij
vrezen dat er weer lange wachttij-
den ontstaan omdat nieuw perso-
neel moet worden ingewerkt.

Juist op een tijdstip dat de Heer-
lense werknemers na aanlooppro-
blemen de zaak onder controle
hebben.
Op 17 mei zal de vaste kamercom-
missie Welzijn en Cultuur beslissen
of de overheveling aangemerkt
wordt als 'lopende zaak' en op 24
mei behandeld kan worden door de
leden van de TweedeKamer.

HEERLEN - Medewerkers van de
bedrijfseenheid Externe Admini-
straties van het ABP in Heerlen
hebben alle Tweede Kamerleden
schriftelijk gevraagd de uitvoering
van de wetten oorlogsgetroffenden
WUV, WBP en WUBO niet over te
hevelen.

CDA weiger
wijziging
Mediawet

DEN HAAG - Minister Brinkr^(WVC) wil zo snel mogelijk een j
bat met de Tweede Kamer o]
twee nieuwe initiatieven v4
commerciële TV. Volgens de ]
windsman nopen de opriclw
van TV 10 en Radio-Télé-VerOJque tot spoedige wijziging van
mediawet, nog vóór de verkil
gen van 6 september. Zijn cii
CDA-fractie zal daar echter é"
medewerking aan verlenen.

De VVD daarentegen heeft
heugd op het voorstel gereage^
Brinkman wil met een snelle wj
wijziging voorkomen dat de 'derlandse wetgeving al te zeer *ter gaat lopen bij de feitelijke
tuatie.
De Mediawet, waarin artikel
buitenlandse zenders het verb'f
hun reclameboodschappen op 'derland te richten, is overigen^
achterhaald.
Onlangs ondertekende Nederig
een EG-richtlijn die grenso^
schrijdende omroep moge'
maakt.

Volgens het personeel is in de loop
der jaren een enorme know-how
ontstaan en bestaat er een grote af-
finiteit met de doelgroepen, onge-
veer 80.000 uitkeringsgerechtig-
den.

Zoals bekend heeft minister Brink-
man laten weten dat het ABP in
Heerlen niet langer meer de Wet
uitkering vervolgingsslachtoffers

Brandbrief van
ABP-personeel

naar leden
Tweede Kamer
(WUV), de Wet buitengewoon pen-
sioen en de Wet uitkeringen bur-
ger-oorlogsslachtoffers hoeft uit te
voeren. Eerder had de ABP-direc-
tie laten weten de uitvoering van
de WUB onder de geldende om-
standigheden niet langer te kun-

Van der Broek waarschuwde nog
maar eens dat samenwerking over
de grenzen heen een beslissing is
met vérstrekkende gevolgen. „On-
dernemingen dienen stappen daar-
toe eerst na een zorgvuldige afwe-
ging te maken. Voor structureel
zwakke bedrijven biedt samenwer-
king geen oplossing, maar voor de
sterkeren zijn er goede en nieuwe
perspectieven."

Gevolgen

SCHINNEN - Een delegatie van
Afrikaanse asielzoekers uit het
vluchtelingencentrum Moorheide
is woensdag ontvangen op het mi-
nisterie van Justitie in Den Haag.
Daar hebben zij hun grieven kun-
nen voorleggen aan een aantal top-
ambtenaren.
Aanleiding tot het gesprek was de
demonstratie van vijftig Afrikaan-
se asielzoekers vorige week bij een
rijkspolitiepost in Spaubeek. Zij
eisten toen een gesprek met de mi-
nister van justitie.

De belangrijkste eis die de recla-
manten - Ethiopiërs en Somaliërs -in Den Haag naar voren brachten
was het feit dat zij niet collectief als
politiek* vluchteling worden er-
kend. Daarnaast hebben zij moeite
met de manier waarop zij door de
contactambtenaar van het ministe-
rie gehoord worden. „Wij worden
vaak uitgemaakt voor leugenaar",
zegt een zegsman van de demon-
stranten.
Ook hebben de actievoeders be-
zwaar tegen het gegeven dat zij
zich nauwelijks kunnen voorberei-
den op dat gesprek. Ook de toezeg-
ging dat binnen drie weken een be-
sluit afkomt, wordt naar zijn zeg-

De protesterende asielzoekers heb-
ben te horen gekregen dat in Ne-
derland een asielaanvraag indivi-
dueel bekeken wordt en dat een be-
oordeling per nationaliteit niet mo-
gelijk is. Ook wat de lange wacht-
tijd betreft heeft het ministerie la-
ten weten ernaar te streven zo snel
mogelijk een beslissing te nemen.
Vanwege het grote aantal aanvra-
gen is de werkdruk echter erg
hoog.
Over de vermeende onheuse bena-
dering door een contactambtenaar
tijdens de ondervraging is een na-
dere toelichtig beloofd.
Dat asielzoekers 'overvallen' wor-
den, komt volgens de voorlichter
maar heel zelden voor. „Het is ge-
bruik dat een asielzoeker tijdig op
de hoogte wordt gebracht van het
tijdstip van de ondervraging. Maar
het is wel eens voorgevallen dat
meerdere afspraken niet konden
doorgaan en dan zit je daar met
dure tolken. In dat geval worden
mensen wel eens zonder afspraak
opgeroepen voor het beantwoor-
den van standaardvragen", aldus
justitie-woordvoerder V. Holtus.

Vrijdag 12 mei 1989 "16Limburgs Dagblad

Volkswagen biedt aan:
een cruise in de

Pacific voor slechts f 29.375,-.
I fs*«P ' iinii

, '"'-VX^ k
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Ooit wel's een cruise gemaakt? Met hethele gezin? Zoals een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel schip betaamt, alles in stijl is gehouden. Want kosten al die extra's u gewoonlijk f6.5(f
De Jetta Pacific is ervoor gemaakt. (voor de ideale stuurmanszit), een sportroer... euh Wat te denken van brede 185/60-banden op 14- meer, nu betaalt ver slechts f 1.395,- voor. ï

Precies, deVolkswagen Jetta in een speciale uitvoe- sportstuur, toerenteller* midden-armsteun op de ach- inch velgen? Afgemaakt met naafdoppen en sierrand U hebt dus al een Jetta Pacific voor f 29.375,-.!
ring. Geen boot waar u twee weken op mag vertoeven, terbank (passagiers houden immers ook van comfort), in de velg. die is dan ook nog standaard voorzien van een injecf
maar een Volkswagen, waar ude komende tien jaar centrale portiervergrendeling ('Zijn alle deuren dicht?' En, heel belangrijk: standaard zonwerend glas. motor met geregelde katalysator,
wat aan hebt. - ja. alle deuren zijn dicht -), radiovoorbereiding met ' Of verbrede wielkasten en beklede dompels en stan- Geïnteresseerd? Kom dansnel naar deVolkswag^

En niet alleen u. Want met zn onovertroffen ruimte vier speakers, een zwarte staafantenne, een hoeden- daard metallic-lak. dealer en ontdek 'm zelf.
is het dè ideale gezinsauto. Klaar voor drie weken plank en grijze 'Pacific'-bekleding op stoelen, portieren Het geheel wordt gecompleteerd met een strakke De Jetta Pacific 4-deurs, een Volkswagen met efc
Frankrijk, inclusief heel veel bagage. en zijwanden. decorliner en een 'Pacific'-aanduiding op deachterzijde, zee aan mogelijkheden.

En bovendien van alle gemakken voorzien. Want de Is dat alles? Nee, dat was de binnenkant. Gaan we Hebben we iets teveel gezegd? Precies, en datgeldt /<m\Jetta Pacific heeft 't een en ander aan extra's in huis. naar buiten, dan zien we meteen dat, zoals 't een cruise- ook voor de prijs. (vr4è\VolkSWaQen.Vvie Qnd©rs'
Jetta Pacific 4-deurs (afgebeeld) va. f29.375.-. Er is al een Jetta va f25.250,-, Prijzen zijn inclusief BTW en geregeldekatalysator, exclusief aflevermgskosten. Wijzigingen voorbehouden. "(Standaard bi] 90 PK \

BEEK: AutO Veneken BV.TeI 04490-72882 BUNDE: Automobiel- en Garagebedrijf Nic. Nijsten B.V Tel 043-641644 HEERLEN: Garage Veneken B.V Tel.: 045-412641 HOENSBROEK: AlltO TciSCO B.V Tel 045-22031
KERKRADE: Garage H. VènckenTel 045-453837 MAASTRICHT: BV Automobielbedrijf Vbn Straten en Zn.Tel.: 043-434500 MECHELEN: AutO Caubo B.V Tel 04455-1592.

MEERSSEN: Autobedrijf Ploemen-Schols BV.TeI 043 644888 SITTARD:AljtO Veneken BV.TeI 04490 15777 VALKENBURG: AlltO Caubo Valkenburg BV.TeI 04406 15041



Tegenwerking directies
valt mee in Limburg

CFO: onderzoek welke ziekenhuisbesturen acties steunen

Van onze verslaggeve

tVan onze rtv-redactie
DERWEERT - Zondagmiddag 21 meitenteert Robert ten Brink in zaal Riva teVerweert de negende in een serie vanKalf regionale finales van het VARA song-

«ival. De kandidaten, die vanaf 14.00 uurNen om een plaats in de halve finale zijn:p Puts (Roermond), Carla Ummels (Maas-
fnt), Victor Elfring (Venray), John vanfe (Venlo), Mariska Rommers (Venray),
Pul Weelen (Kerkrade) en de drie Belgische

Limburgse kandidaten inNederweert

Regionale finale
VARA songfestival
kandidaten Nicole Mery, Vivien Parker en
Robin Rowley.

Een jury, met onder andere Margriet Marke-
rink (namens de stichting Conamus) en tv-
producer Cees Verhart, beoordeelt de zan-
gers en zangeressen op de criteria zangkunst,
presentatie en originaliteit. De winnaar in
Nederweert gaat over naar de halve finale en
eventueel de finale, dieeind juni/begin juliin
de NOB-studios in Hilversumworden gehou-
den. Publiek is tijdens deregionale finale in
Nederweert van harte welkom, de toegang is
gratis.

HEERLEN - Actiecomités in zie-
kenhuizen, verpleeghuizen, zwak-
zinnigeninrichtingen en'psychiatri-
sche ziekenhuizen krijgen volgens
de vakbonden steeds meer tegen-
werking van de directies. Verschil-
lende directies dreigen met net in-
houden van loon en het intrekken
van vakantiedagen.Bovendien wor-
den werknemers geïntimideerd
doordat directies dienstopdrachten
verstrekken, zo meldt de AbvaKa-
bo.

Onderzoek GS naar effect verkoop Maasplassen
Watersportbond laakt
beleid van Aqua Terra

MAASTRICHT - Twee oriën-
taalsekamelen waren gisteren, de
potsierlijke hoofdrolspelers op
het schoolveriatersfestajn van
het St Maartenscollege in Maas-
tricht. Leraren werden op de
laatste schooldag van dehoogste
klassers als slaven in de aanbie-
ding gegooid en verhandeld aan
getulbande sjeiks en grootmoef-
ti's te midden van de nodige ha-
remmeisjes. De kamelen, verblijf
houdend bij een Tilburgs ver-
huurbedrijf, voelden zich overi-
gens allerbest thuis op het
'StMaarten', en de regen kon
dan ook nauwelijks afbreuk
doen aan deOosterse sfeer waar-
in het college was gehuld. De
schooldirectie maakte met een
tegenbod een einde aan de han-
del 'm blanke docenten.

"00/cde kamelen raakten niet
onder de indruk van het sleehe
weer. Foto: WIDDERSHOVEN

Volgens diverse woordvoerders van
Limburgse instellingen valt dat in
deze provincie echter mee. „De di-
recties zijn natuurlijk met blij met
de acties, maarvan echte tegenwer-
king is nog geen sprake", zeggen ze.
Alleen de directie van het Psychia-
trisch Centrum Venray heeft zich
aanvankelijk duidelijk tegen de ac-
ties gekeerd. Maar na gesprekken
met de vakbonden is de verhou-
dinng tussen werkgever en werkne-
mers enigszins verbeterd.

[ERMOND -De eigenaar
Pde Maasplassen, Aqua
ta, houdt zich niet aan
[afspraken met betrek-
te tot de watersportvere-
i'ngen. Dit beweert se-
taris F. Jibben van het
ftinklijk Nederlands Wa-
sport Verbond (KNWV)

brief aan Provinciale
'ten van Limburg.

Staten behandelen vol-
Jfle week vrijdag, 19 mei, de jaar-
tortage over de privatisering
'de Maasplassen. Deze rapporta-
ttioeten Gedeputeerde Staten
'Hjks maken na de verkoop van

".Maasplassen in maart '86 aan
fa Terra.
#it rapport staat dat het allemaalft en ei is tussen Aqua Terra en
I Watersportverenigingen. Vol-
iT Jibben is daar echter geen
'gke van. Het zit de KNWV bij-
''beeld niet lekker dat de vereni-gen jaarlijks een bedrag aan
"a Terra moeten betalen wordt
j^lateerd aan het aantal ligplaat-

Inventarisatie
De CFO-Limburg is na eenkorte le-
denraadplegingtot de conclusie ge-
komen dat de acties binnen de ge-
zondheidszorg voornamelijk ge-
richt moeten worden op die instel-
lingen waarvan de directies/bestuur
de 5 procent looneis niet onder-
schrijven. Om een beeld te krijgen
welke directies wel of niet achter de
looneis staan, zou volgens de CFO
Limburg landelijk en gezamenlijk
met andere vakorganisaties een
schriftelijke inventarisatie moeten
plaatsvinden. De CFO-Limburg zal
onafgebroken acties blijven organi-
seren, scherp gericht op de onwilli-
ge instellingen.

Personeel
Vijverdal
vult geen
lijsten in

officiële mededeling
WATERSCHAP

ZUIVERINGSCHAP LIMBURG
BEKENDMAKING

Het dagelijks bestuur van het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg
maakt, gelet op artikel 31 van de
Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne, bekend, dat bij besluit van
het dagelijks bestuur, d.d. 27-4-1989,
onder een aantal voorschriften ver-
gunningen zijn verleend ingevolge
de Wet verontreiniging oppervlak-
tewateren, aan:
a. de gemeenteMaastricht voor het

lozen van overstortwater, afkom-
stig van de kern Itteren op de
Oude Kanjel te Itteren (gemeente
Maastricht), (ingeschreven onder
nummer V88-236);

b. Waterschap Zuiveringschap
Limburg, Kapelaan Sarsstraat 2
te Roermond, voor het lozen van
gezuiverd afvalwater, afkomstig
van de rioolwaterzuiveringsin-
stallatie Simpelveld, op de Eij-
serbeek te Simpelveld (inge-
schreven onder nummer V88-
338).

De beschikkingen, alsmede de aan-
vragen en andere ter zake zijnde
stukken liggen vanaf 15 mei 1989 tot
en met 14 juni 1989 ter inzage, en
wel:- op het kantoor van genoemd zui-

veringschap, Kapelaan Sarsstraat
2 te Roermond, op werkdagen
van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur (afdeling alge-
mene zaken);- ten aanzien van het onder a ver-
melde, op het voorlichtingscen-
trum, stadskantoor I, Stadhuis-
straat 5 te Maastricht, elke werk-
dag van 08.30 tot 17.00 uur, behal-
ve op zaterdag, alsmede op don-
derdagavond (mits werkdag) tot
21.00 uur;- ten aanzien van het onder b ver-
melde, ten gemeentehuize van de
gemeente Simpelveld, Markt 1 te
Simpelveld, tijdens de kantoor-
uren op de afdeling gemeente-
werken en bovendien elke vrij-
dagavond van 17.00 tot 20.00 uur
in de openbare bibliotheek, Dok-
ter Ottenstraat 58 te Simpelveld.

Ingevolge artikel 44, tweede lid van
de Wet algemene bepalingen mi-
lieuhygiëne, staat tot het einde van
de beroepstermijn beroep open bij
de afdeling voor de Geschillen van
Bestuur van de Raad van State,
voor:
a. deaanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig ar-

tikel 20, 21 of22, tweede lid of.28,
eerste lid, onder c van de Wet al-
gemene bepalingen milieuhygië-
ne bezwaren hebben ingebracht;

d. enige andere belanghebbende,
dieaantoont dat hij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat is geweest,
overeenkomstig artikel 20, 21 en
22, tweede lid of28, eerste lid, on-
der c van de Wet algemene bepa-
lingen milieuhygiëne, bezwaren
in te brengen.

De beschikkingenworden na afloop
van de beroepstermijn van kracht.
Gedurende de beroepstermijn kan
tegen de beschikkingen beroep
worden ingesteld brj de afdeling
voor de Geschillen van Bestuur van
de Raad van State.
Het beroepschrift - dat geen schor-
sende werking heeft - dientin twee-
voud ingesteld te worden bij de af-
deling voor de Geschillen van Be-
stuur van de Raad van State, Kneu-
terdijk 22, 2514 EN Den Haag.
Voorts kan tot het einde van de be-
roepstermijn, met toepassing van
artikel 107 van de Wet op de Raad
van State, een verzoek tot schorsing
van de beschikkingen dan wel tot
het treffen van een voorlopige voor-
ziening worden gedaan bij de voor-
zitter van de afdeling voor de Ge-
schillen van Bestuur van de Raad
van State, Kneuterdijk 22, 2514 EN
Den Haag.
De beschikkingen worden alsdan
niet van kracht, voordat op dat ver-
zoek is beslist.
Roermond, 12 mei 1989

Het dagelijks bestuur vnd.,
ir. B.C.E. Janssen, voorzitter
mr. C.Th. Smit, secretaris

oorgeefluik

Van onze redactie economie

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever (ADVERTENTIE)

f BELANGRIJKBERICHT J) t/
Omdat onze kollega's soms iets anders beweren menen wij u te
moetenvertellen datonze artikelen
* splinternieuw zijn,
* met volledige fabrieksgarantie geleverd worden,
* van gerenommeerde merken zijn, en
* datonze service uitstekendis

Baby discount _;=_
Laanderstraat 81 Heerlen, 045-712161

k openingstijden: dinsdag-, woensdag- en vrijdagmiddagvan 1-5 uur j
N. donderdagvan 5-9 uur en zaterdag van 11-5 uur. /

MAASTRICHT - Het verplegend
personeel van het psychomedisch
streekcentrum Vijverdal in Maas-
tricht is gisteren begonnen met een
nieuwe actie in hetkader van de de-
monstraties voor een betere ar-
beidsbeloning. Het betreft het op-
zettelijk met invullen van de zoge-
noemde'dagsterktestaten'.

waardoor bijna de volledige capaci-
teit wordt benut. Welk bedrijf van
het logistiek centrum gebruik gaat
maken, wilde Van Oijen gisteren
niet vertellen. „Het is in ieder geval
niet KNP," aldus de bestuursvoor-
zitter.

Distributiecentrum in Beek al volgeboekt

Frans Maas zit niet
meer vast aan Venlo

Op die lijsten wordt dagelijks inge-
vuld welke patiënten niet en welke
patiënten wel in huis worden ver-
pleegd. Aan de hand daarvan beta-
len de betreffende ziekenfondsen
de verpleeggelden aan de instelling.
Het is de bedoeling dat het niet in-
vullen van de dagsterktestaten
wordt volgehouden tot en met 18
mei.

onze ogen wordt daarmee een
q 6niging tot niet meer dan een

voor Aqua Terra. Dit
f afbreuk aan het bestaansrecht
f de vereniging als exploitant vanf jachthaven," aldus Jibben. Bij
iverkoop van de Maasplassen is
Jongen dat de nieuwe eigenaar

van de water-
Jtverenigingen erkent.

" is ook boos over de tarieven
|! Aqua Terra hanteert. De lig-
Htstarieven zijn volgens hem in
fcelijking met landelijke tarieven

*' te hoog. De verenigingen kun-
* daardoor de jachthavens niet

meer exploiteren.

'oriënt onjuist noemt hij het dat
""a Terra tot een akkoord zou zijn[omen met tien verenigingen.

1'is er volgens Jibben slechts een
1 toe. „Met de overigen is nog
!J akkoord bereikt. De onzeker-

' omtrent de toekomst duurt''rt. Van een erkenning van het
Ifaansrecht van deze vereni-gen door Aqua Terra is tot op he-
f geen sprake", aldus Jibbe.

omzet het sterkst toe in landen als
Frankrijk, Zweden en België. Een
ontwikkelingdie aangeeft datFrans
Maas goed op weg is om zijn positie
als belangrijk logistiek dienstverle-
ner op de Europese markt te ver-
sterken.

Volgens een woordvoerder van het
verplegend personeel wordt naar
dat actiemiddel gegrepen omdat
daardoor de patiënten niet worden
gedupeerd. Het blijft voor een B-in-
stelling in dit opzicht moeilijk om
actie te voeren. De afdeling admini-
stratie heeft zich volgens de woord-
voerder solidairverklaard en stuurt
de niet-ingevulde staten niet door
naar de ziekenfondsen.

De expediteur wil echter een ver-
goeding hebben voor alle kosten die
met de nieuwe huisvesting gepaard
gaan. Het is gunstig voor de regio
als Frans Maas naarHeierhoeve ver-
huist, daar mag de overheid best
voor in de portemonnee grijpen,
vindt Van Oijen. De nieuwbouw
van zijn bedrijf op Heierhoeve
oefent straks grote aantrekkings-
kracht uit op andere bedrijven. Van
Oijen realiseert zich ook wel dat de
artikel 12-gemeente Venlo, als het
om financiële steun gaat, met han-
den en voeten gebonden is aan de
provincie. Hij heeft er echter ver-
trouwen in dat de provincie - gezien
het 'vliegwieleffect' dat zijn bedrijf
op Heierhoeve kan veroorzaken -op den duur over debrugkomt.

Het totaal aan investeringen be-
droeg vorig jaar zon 60 miljoen.
Acht miljoen daarvan werd gestopt
in de overname van het Swalmense
transportbedrijf Hannink en 26 mil-
joen ging zitten in de uitbreiding
van het logistieke centrum in Oos-
trum bij Venray en debouwvan het
logistiek centrum bij Maastricht
Airport.

De vestiging bij Beek wordt pas te-
gen het einde van het jaar opgele-
verd, maar nu al is de bezetting van
het logistiek centrum volgeboekt.
Frans Maas heeft een vet contract
gesloten met een Limburgs bedrijf,

Vol

De betreffende directeur was giste-
ren niet aanwezig. Volgens de
woordvoeder van het personeel
heeft de directie lakoniek gerea-
geerd op de staten-actie die 'netjes
is aangekondigd.

nderzoek
Jeputeerde Staten hebben in-
Jjdels laten weten dat er een on-

komt naar de effecten van
Privatisering van de Maasplas-

*" Doel is na te gaanof de doelstel-en zijn gerealiseerd. Met name
fdt gekeken of de verkoop het
rpgde effect op de werkgelegen-
jl heeft gesorteerd en in welke
Je het Middenlimburgse be-
"sleven is ingeschakeld door
J»a Terra. Eind dit jaarwordt het
"erzoek afgerond.

Maastrichts
meisje (16)
ingehouden

Buitenland
Frans Maas kan zich de harde, zake-
lijke opstelling tegenover de ge-
meente en de provincie veroorlo-
ven. De expediteur die vorig jaarbij
een netto omzet van een halfmiljard
een winst boekte van ruim 20 mil-
joen, is het plaatselijk niveau allang
ontstegen. Sterker nog, de expedi-
teur voelt zich steeds minder een
Nederlandse onderneming. Vorig
jaar werd al meer dan 60 procent
van de omzet buiten Nederland ge-
realiseerd, een tendens die dit jaar
sterk doorzet. In de 1988 nam de

Frans Maas, die als expediteur nog
maar 25 procent met eigen vracht-
wagens vervoert en steeds meer uit-
besteedt, is al een tijd met de ge-
meente Venlo in gesprek over een
verhuizing uit de volgegroeide stad
naar een terrein buiten de bebouw-
de kom. Venlo zou dan wat meer
luchtkrijgen in de binnenstad. Voor
Frans Maas, met zijn over de stad
verspreide vestigingen die zon
20.000 vierkante meter in beslag ne-
men, zou het bedrijfseconomisch
ook beter uitkomen om de activitei-
ten op een plek in de buurt van de
aan- en afvoerwegen tekunnen con-
centreren.

AMSTERDAM/VENLO - Als de
overheid geen financiële steun ver-
leent voor deverplaatsingvan de uit
zijn jasje gegroeide hoofdvestiging
van Frans Maas in Venlo naar het
nieuwe industrieterrein Heierhoe-
ve, aarzelt de expediteur nietom on-
derdelen van het Venlose bedrijf te
verhuizen naar meer renderende
plaatsen elders in Europa. Frans
Maas wil het hoofdkantoor in de
vervoersstad houden, maar een paar
interessante activiteitenzouden wel
eens in het buitenland kunnen wor-
den gevestigd. J. van Oijen, de voor-
zitter van de raad van bestuur van
Frans Maas liet daar gisteren bij de
presentatie van het jaarverslag geen
twijfel over bestaan.

Vermoorde
vrouw lag
in beton

Storing
06-11 in
Limburg

HERKENBOSCH - Door een
storing in de straalzenderin Ven-
lo is het alarmnummer 06-11
voor Limburg in de nacht van
woensdag op donderdag tussen
half vijfen kwart voor zes buiten
gebruik geweest.

De storing heeft geen gevolgen
gehad. Wel kwam een melding
van een man uit Baarlo door de
storing in Arnhem binnen.

Rapport over invloed
vlieglawaai op slapen

Onderzoek in opdracht Maastricht Airport
JVASTRICHT - De gemeente-poli-

Maastricht heeft een 16-jarig
J'sje uit Maastricht aangehouden.

ji'wordt ervan verdacht deelgeno-
i*"* te hebben aan de overval op de
,i«*renzaak van een 70-jarige win-J op de Grote Gracht maan-
I «avond vlak voor sluitingstijd.
jj rbij gingen twee jongemannen

3 ,een jongevrouw met een bedrag
£ ongeveer 200 gulden aan de

Over de verhouding tussen Frans
Maas en de KLM blijft voorlopig
nog enige onduidelijkheid bestaan.
Pas in september zal de samenwer-
king - die al meer dan een jaar gele-
den werd aangekondigd - concrete
vormen aannemen. Bestuursvoor-
zitter Van Oijen kon gisteren niet
precies duidelijk maken waarom de
relatie nog geen vruchten heeft af-
geworpen, maar bestuurslid C.G.
Mes lietwel doorschemerendat met
name de logge organisatiestructuur
bij de KLM tot vertragingen heeft
geleid.

Eenwording
De onwikkelingen bij de Venlose
expediteur worden grotendeels in-
gegeven door alles wat met de Euro-
pese eenwording te maken heeft.
Van Oijen, die aangaf het jaartal
'1992' meer als symbool dan als da-
tum te beschouwen, merkt dat het
Europese bedrijfsleven zich gaat
heroriënteren met het oog op 1992.
Fusies en concentraties zhn aan de
orde van de dag. Bedrijven gaan
zich daar concentreren waar de ar-
beidskosten het laagst zijn, of waar
voldoende technische know-how
aanwezig is. Vandaaruit gaan ze
heel Europa bedienen. Tegelijk
trekken steeds meer bedrijven zich
terug op hun kernactiviteiten. Een
gouden kans voor ondernemingen
met een Europees netwerk als
Frans Maas die de opslag, het trans-
port en de distributiewel voor hun
rekening willen nemen.
Het bedrijf houdt er rekening mee
dat vooral Zuid-Europa een sterke
groei doormaakt als economische
macht, hetgeen in dieregio tot meer
goederenverkeer leidt. Voor Frans
Maas betekent dat dat hij in de zui-
delijke landen zijnpositie moet ver-
sterken. Daarom werden in de eer-
ste maanden van dit jaarWeich Spe-
dition in West-Duitsland en (voor 75
procent) Transped in Portugal over-
genomen. Dit jaar heeft Maas zijn
zinnen gezet op uitbreidingen in
lerland, Frankrijk, Spanje en Scan-
dinavië.

AKEN - In een Akense achtertuin
heeft de plaatselijke politie de afge-
lopen week het lijk opgegraven van
een 31-jarige verpleegster. De
vrouw was sinds midden september
spoorloos verdwenen. Haar ex-
vriend, in wiens achtertuin de
vrouw onder een dikke laag beton
gevonden werd, heeft inmiddels de
moord op de verpleegster bekend.

De twee waren geruime tijd be-
vriend geweest toen beiden midden
september in de auto een felle ruzie
kregen. Daarbij trok de vriend zijn
pistool en lostte vier schoten. De
vermoorde vrouw begroef hij pas
enkele dagen later zijn zijn tuin,
waarna hij een dikke laag beton
over haar stortte.

,r- meisje wordt er tevens van ver-J^ht betrokken te zijn geweest bij? uitlokken van de vechtpartij die,J'sdagavond plaatshad op de ker-
£op het Vrijthof. Daarbij liep een?ep van 35 Zeeuwse scholierenl^e klappen op. Een van hen, eenJarig meisje, moest voor onder-en naar het ziekenhuis. Op dè
<>nd van de vechtpartij werd al
l* 14-jarige aangehouden in de

van haar woning. De twee
dames worden van-

voorgeleid aan de officier van%ie.
I? gemeentepolitie van Maastricht
(Vracht met betrekking tot beideInvallen de komende dagen nog
eerdere aanhoudingen te kunnen
echten.

De man is vanaf het begin verdacht
geweest, maar wegens gebrek aan
bewijs weer vrijgelaten. Later heeft
hij zelfs een schadeclaim a DM 547
ingediend wegens het aanrichten
van beschadigingen in diens achter-
tuin waar men destijd vergeefs naar
het lijk heeft gezocht.

Het rapport is speciaal gekoppeld
aan de situatie op Luchthaven
Maastricht. De directie van het

De TweedeKamer moet in de nabije
toekomst oordelen over de aanleg
van de Oost-westbaan, waarbij die
normen een beslissende rol spelen.
Daarom wordt het rapport woens-
dag 17 mei in Den Haag aangeboden
aan de Tweede Kamercommissies
Verkeer en Waterstaat en Milieu.
Luchthaven Maastricht stelt zich al
lang op het standpunt dat de nor-
men die te zijner tijd voor haar wor-
den vastgesteld, voor alle vliegvel-
den in Nederland moeten gaan gel-
den.

GELEEN - Een rapport met een
aantal belangwekkende resultaten
die kunnen bijdragen aan de be-
sluitvorming over geluidsnormen
voor vliegtuiglawaai. Zo betitelt de
directievan Luchthaven Maastricht
het rapport over slaapverstoring en
vliegtuiggeluid, dat in haar op-
dracht is opgesteld door dr J. Vos-
sen en het Maastrichts bureau Cau-
berg-Huygen Raadgevende Inge-
nieurs BV. Vossen is hoogleraar
vergelijkende en fysiologische psy-
chologie aan de universiteit in Nij-
megen.

vliegveld heeft er opdracht voor ge-
geven omdat er naar haar mening
nog onvoldoendewetenschappelijk
verantwoord materiaal voorhanden
is voor de discussie over normen
voor vliegtuiglawaai.

Limburgs dagblad
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Handel in
blanke docenten

provincie

De acties ter ondersteuning van de
looneis van 5 procent gaan intussen
door. Vandaag (de Dag van de Ver-
pleging) zijn bij tientallen instellin-
gen zondagsdiensten en werkon-
derbrekingen voorzien. De bonden
organiseren grote bijeenkomsten op
tal van plaatsen in het land, waaron-
der Thorn. In cultureel centrum De
Grote Hegge komen vanmiddag
vanaf half twee verplegenden uit
Limburg en Zuid-Oost-Brabant bij-
een. In de Verpleegklinieken Heer-
len zal een symposium over de ge-
zondsheidszorg worden aangegre-
pen om de eisen van de gezond-
heidszorg nog eens onder de aan-
dacht te brengen. De bonden zullen
om spreektijd vragen.

Het Landelijk Patiënten/Consu-
menten Platform (LP/CP) heeft
bonden en WIO meegedeeld extra
attent te zijn op het risico op schade
voor patiënten en bewoners. Het
platform zal vooral in de gaten hou-
den dat de instellingen waar vrijdag
zondagsdienst wordt gedraaid, de
komende vier weken van dergelijke
acties gevrijwaard blijven, zoals in
het kort geding is bepaald. Het plat-
form zal overigens geen hoger be-
roep aantekenen.

Het voornemen van het actiecomité
WIO om zich om te vormen tot een
vakbond, is door AbvaKabo en CFO
terughoudend ontvangen. De CFO
Limburg vindt het merkwaardig,
omdat de verpleegkundigen zich zo
afzonderen in plaats van de solidari-
teit op de werkplek te zoeken.
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„Tja, we hebben gelukkig een
aantal mensen dat de zaalc op-
pakt en verspreidt", meent Ri-
chard Tilmans van de SCEW.
Puur alleen al het bestaan van
Tilmans' functie is bovendien
een grote ruggesteun. In de om-
ringende gemeentenis er nauwe-
lijks nog een huurdersfront. In
Landgraaf is de vroeger krachti-
ge beweging zieltogend, in Heer-
len zijn slechts sommige wijken
strijdbaar en van een huurders-
verenging in Brunssum weten ze
eigenlijk niets.

Huurdersfront
Om deflirt met dewoningvereni-
gingen nog meer cachet te geven,
hebben dehuurders een aantrek-
kelijke gemeenschappelijke vij-
and gevonden in Heerma. „De
verenigingen weten vaak niet
wat hen boven het hoofd hangt.
Heerma wil er eigenlijk bedrij-
ven van maken. Ze moeten zelf
inkomsten zien te krijgen en dat
betekent effectiever werken,
want alleen de sterken blijven
over", voorspelt Tilmans.

Vijand

de verhuurder is dat hij bij de
honderden klachtentelefoontjes
naar dat contract kan verwijzen.
De aannemer is aansprakelijk
voor vertragingen."

" De actieve Kerkraadse werkgroep 'Stop nota Heerma', hier vertegenwoordigd door Ri-
chard Tilmans (ondersteunend lid namens de stichting SCEW), voorzitter Gerrit Hagtin-
gius en penningmeester Chris Hoeppertz. Foto: FRANSRADE

"De avond-, weekend- en zondl
diensten beginnen op vrijdagaV
en eindigen de volgende week i
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 71141
HEERLEN. Ritzen, Stations*
24b, S 713269. B.g.g. Tl
S 711400.
LANDGRAAF. Lempers, Paswe
Schaesberg, S 310777. Voor sp«
gevallen dag en nacht bereikbaa
KERKRADE - EYGELSHOV
Schönefeld, Hoofdtraat 2 Kerkrs
S" 452523
KERKRADE-WEST. Mausi
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460!
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uu»
zondag van 12.00 tot 13.00 uur
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor sp«
gevallen dag en nacht geopend. 1
SIMPELVELD - BOCHOL
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Siml
veld, S 441100. Zaterdag van 11
tot 15.00 uur en zondag van 14.30
15.00 uur. Voor spoedgevallen 1
men terecht van 22.00 tot 22.30 H
HOENSBROEK. Janssens, K
venderstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen eir
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
'S 711400

(Informatie over avond- en w«
einddiensten van artsen, tand
sen, apothekers en het GrO
Kruis.)

APOTHEKEN

goed aan Heerma's plannen? Het
is even stil en dan volgt er onbe-
stemd gebrom.

„Nog meer werkvoor die ambte-
naren. Zie je het al voor je",zegt
SCEW-man Tilmans.

KERKRADE - We zitten tegen-
over elkaarvlak na deval van het
kabinet Lubbers 11. Misschien
dat de Kerkraadse werkgroep
'Stop Nota Heerma' inmiddels
een kruistocht voert a la Don
Quichote. De zo gevreesde plan-
nen van de staatssecretaris zul-
lenwel niet meerdoor de huidige
Tweede Kamer behandeld wor-
den, daar zijn ze beslist te con-
troversieel voor. En als Heerma
niet terug keert, is het maar de
vraag of zijn opvolger dezelfde
koers blijft varen. Maar dat blijft
koffiedik kijken.

Geen reden dus voor de werk-
groep om bij de pakken neer te
gaan zitten. „Het gaat bij Heerma
om pure bezuinigingswoede",
gooit voorzitter Gerrit Hagtin-
gius de knuppel meteen in het
hoenderhok. Hij werkt met zijn
mannen onverdroten toe naar de
landelijke actiedag van 27 mei.
Met ook veel informatie- en ac-
tiebijeenkomsten.

Heerma's voorganger Brokx be-
zuinigde ook, vinden de Kerk-
raadse huurders, maar hij stelde
wel zeven miljoen beschikbaar
voor bewonersgroepen. Heer-
ma's aanpak echter leidt volgens
hen echter naar verpaupering
van een aantal groepen huur-
ders. Een sombere situatie levert
dat op in de visie van de werk-
groep.

dan 250 gulden huursubsidie
krijgen. Mensen die alleen de
laagste huren kunnen betalen,
komen in gettowijken terecht",
is het doembeeld.

„De subsidies dalen, de huren
zullen stijgen. De loonontwikke-
ling blijft achter en er komen
meer krepeergevallen. De ge-
meentes mogen geen woningen
toewijzen aan mensen die meer

Later meer over de regerings-
plannen, eerst moet de vraag
maar eens beantwoord worden
waarom de huurders in Kerkra-
de zo opvallend goed georgani-
seerd zijn. Het regent als het
ware persberichten. Inmiddels
zijn er dertien huurdersorganisa-

„De Koepel bijvoorbeeld wordt
de overlegpartner met de Kerk-
raadse verhuurders. Samen stel-
len ze een soort CAO op. Aan de
hand daarvanworden contracten
met de aannemer opgesteld: een
renovatie moet binnen dieen die
termijn klaar zijn en aan exacte
eisen voldoen. Het gemak voor

De Koepel meent dat derol van
de huurder steeds groter wordt.
Richard Tilmans ziet de huur-
derscorporaties in de toekomst
zelfs als een soort vakbonden op-
treden. Als de huurbazen ten-
minstevan het 'rode lap'-idee af-
raken.

Heerma wil nog meer: je mag al-
leen nog een huishuren dat bij je
inkomen past. Concreet zouden
dan de ambtenaren van de ge-
meente het loonstrookje moeten
controleren om te zien of aspi-
ranthuurders hun financiële
spankracht niet te boven gaan.

Daarnaast gelden in de plannen
van Heerma vanaf een huur van
750 gulden geen beperkingen
meer. „Verhuurders kunnen de
huizen ook per opbod verkopen
en dan zie ik na 1992 een invasie
van Duitsers, waar de huizen-
markt nog meer overspannen is",
blijft Tilmans elk lichtpuntje de
kop in drukken. Is er dan niets

Op 26 mei doet de landelijke ac-
tiebus onder andere Kerkrade
aan en de volgende dag vertrekt
er een bus vol verontruste Kerk-
raadse huurders naar Den Haag
voor de landelijke slotmanifesta-
tie. In de gewraakte nota geloven
ze voor geen jota.

joos philippens
GROENE KRUIS

Ondernemers maken ruzie
Simpelveldse en Bocholtze organisatie breken definitief

HEERLEN. Wachtdienst V»
spoedgevallen tijdens avond
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. We
enden 24 uur doorlopend S 711^
Werkdagen, tijdens werkuï
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPI
VELD. Wachtdienst voor spoed
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD -\
BEEK. Wachtdienst voor spoed
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEE
BINGELRADE. Wachtdienst V
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgeval
is de dienstdoende verpleegkuH
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAJWachtdienst voor spoedgeval
8 323030.

ARTSEN
Al sinds de gemeentelijke herinde-
ling die 1 januari 1982 zijn beslag
kreeg, probeert de gemeente Sim-
pelveld de beide ondernemersorga-
nisaties op één lijn te krijgen. Er
werden vele besprekingen gehou-
den. Die resulteerden in een con-
cept notariële akte waarin de op-
richting van één organisatie was ge-
regeld. De Bocholtze Stichting
Troef had echter commentaar op
dieakte en wenste correcties aange-
bracht te zien. Dat schoot Simpel-
veld in het verkeerde keelgat. Er
werd een spoedeisende bestuurs-
vergadering gehouden en vervol-
gens een ledenvergadering. Resul-
taat van deze vergaderingen: de
Vereniging Ondernemers Simpel-
veld (VOS) staakt acuut en defini-
tief de besprekingen met de stich-
ting Troef uit Bocholtz. Het besluit
werd unaniem genomen.
VOS-voorzitter Wiel Simons: „De
maat is vol. De laatste vijfjaar heb- Lei Franzen van de Stichting 'Troef

is verbaasd over het besluit van de
Simpelveldse ondernemers. „Dit
nieuws komt als een donderslag bij
heldere hemel. Men heeft ons nooit
iets dergelijks laten blijken. We
hoopten juist op 5 juni tot een ver-
gaand akkoord te kunnen komen.
'Onze voorstellen over wijzigingen
in de notariële akte golden zaken
waarover gediscussieerd zou kun-
nen worden."

Maar ook de uitgifte van een geza-
menlijk huis-aan-huisblad door de
gezamenlijke ondernemers was een
struikelblok. In Simpelveld ver-
schijnt 't Kloesterstedche en in Bo-
choltz, 'Troef. De gemeente zag
graag dat beide bladen zouden sa-
mengaan, maar daar komt nu dus
nietsvan.

ben wij niets anders dan concessies
gedaan. We hebben teveel geduld
opgebracht. Het is toch irreëel dat
drie mensen van de Stichting Troef
zoveel eisen op tafel durven leggen,
terwijl ze als stichting nauwelijks
over een achterban beschikken. Met
onze verlangens, van een vereniging
met 104 leden, wordt geenrekening
gehouden." Secretaris Kaspar
Stijns vult aan: „In Bocholtz houdt
men vast aan de stichtingsvorm, wij
vinden een vereniging veel demo-
cratischer."

Barricades
Ambtenaar van de gemeente Sim-
pelveld en bemiddelaar in de fusie-
besprekingen Sjef de Koning zal
volgende week dinsdag burgemees-
ter en wethouders van Simpelveld
voorstellen om het dossier over de
fusie maar te sluiten. „Ik ben er in
1982 al met bedenkingen aan begon-
nen. Beide partijen belijden met de
mond samenwerking, maar,werpen
in de praktijk een hoop barricades
op."

# Het diamanten paar Doek-Debie.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Regie: Joris Ivens en Marceline
Loridan; met: JorisIvens. In: De
Spiegel Heerlen.

wisseld met invallen en aanzet-
ten die niet afgemaakt worden of
geen goede plaats vinden in de
film. Het is een speelse collage,
die vaak uitnodigt tot een glim-
lach.

UNE HISTOIRE DU VENT
FRANKRIJK 1988

MARRIED TO THE MOB/VS
1988

„Hij werd geboren aan het einde
van de negentiende eeuw. In de
twintigste eeuw maakte hij de
stormen van de geschiedenis
mee. Nu vertrekt hij naar China
voor een onmogelijke taak: het
filmen van de onzichtbarewind."

Regie: Jonathan Demme; met:
Michelle Pfeiffer, Matthew Mo-
dine, Dean Stockwell e.a. In:
Maxim Heerlen.

Geslaagd
Aan de Faculteit der Letteren
van deKatholieke Universiteit te
Nijmegen is de 34-jarige Paul
Leunissen, oud-inwoner van
Amstenrade, cum laude gepro-
moveerd op het proefschrift
'Konsolum und Konsolare..'.

per persoon

HEERLEN. Voor spoedgeval!
TIGH (brandweercentrale) bell
® 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROW
Voor spoedgevallen eigen huis4bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoj
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgeval!
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterj
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorj
van eigen huisarts. Van zatenl
12.00 uur tot zondagmorgen lij
uur Schiffers, Hoofdstraat
S 452176. Van zondagmorgen ljj
tot maandagmorgen 10.00 uur Vfl
gen, Bleijerheiderstraat
S 452913. Van maandagmorgen]
dinsdagmorgen 8.00 uur WillePl
Laurastraat 67, S 351232. »
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. V'
dag Crutzen, Dr. Ottenstraat
S 440333. Zaterdag, zondag
maandag Schiffelers, Frowein*'
50 Eys, S 04451-1500.
SCHAESBERG. Zaterdag SW'
mans, Hoofdstraat 19b, S 317*
Zondag en maandag YpenbiJ
Lichtenbergerstraat 30, S 32207;
ÜBACH OVER WORMS - Nl*
WENHAGEN. Eigen huisarts f
len.
VOERENDAAL. Praktijk Rs*
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentra
Hoensbroek-Noord kunnen dag
nacht bellen. «S 214821.

Hendrik Doek (89) werd in Duits-
land geboren. In 1904 verhuisde
hij met zijn ouders naar Drente,
waar hij tot 1924 in de veenderij
werkte. Daarna kwan Hendrik
naar Limburg en hij werkte tot
zijn pensionering op het houtma-
gazijn van de mijn Oranje Nas-
sau 11. Hij maakt zich verdienste-
lijk bij tal van verenigingen.
De diamanten bruid (82) werd in
Heerlerheide geboren. Zij is een
vrouw, die altijd voor iedereen
klaarstaat. Het diamanten paar
heeft 6 kinderen, 10 kleinkinde-
ren en 3 achterkleinkinderen.

plaats in bejaardentehuis Hee-
renveld, Kloosterstraat 25 in
Waubach.

Dhr. E.H.M. Franssen uit Land-
graafstudeert op 18 mei af aan de
Katholieke Universiteit van Nij-
megen in deeconomische en so-
ciale geschiedenis.

TANDARTSEN

Het zijn niet alleen de Europea-
nen in de States die ongebruike-
lijke komedies maken. Ze zijn
dun gezaaid, maar tegendraadse
regisseurs als Jonathan Demme
('Stop making sense', 'Some-
thing Wild') weten met parodie
en humor ook wel raad. In 'Mar-
ried to the mob' trekt hij zich
niets aan van deHollywoodsere-
gels voor een goede komedie,
met als resultaat een gave paro-
die op maffiafilms als 'The Un-
touchables', terwijl de bood-
schap „Als je eenmaal met de
maffia te maken hebt, kom je er
nooit meer vanaf." toch overeind
blijft.

Waarschuwing
voor het baasje

SIMPELVELD — De hondebe-
zitters in Simpelveld, die geen
hondenbelasting betalen, heb-
ben van het gemeentebestuur
een ernstige waarschuwing ge-
kregen. De gemeente heeft na-
melijkaangekondigd dater wijk-
na-wijk, huis-aan-huis gecontro-
leerd zal worden. De hondenbe-
lasting in Simpelveld bedraagt
veertig gulden per viervoeter.
Maar als de gemeenteiemand be-
trapt op het houden van eenhond zonder er belasting voor te
betalen, kan een extra hoge aan-
slag en een boete tot maximaal
1250 gulden tegemoet zien.

Diamanten paar
Het echtpaar Hendrik Doek en
Katerina Debie uit Landgraaf
viert op dinsdag 16 mei het 60-ja-
rig huwelijksfeest. De receptie
vindt van 14.00 tot 15.00 uur

Koning
Ton Alberts is de nieuwe schut-
terskoning van schutterij St. Hu-
bertus Übachsberg. Bij het Eere-
gilde werd deze titel behaald
door E. Laudy.

Schimmert

Een sprookje over een oude man
in China, Maar die oude man is
Ivens zelf. 'Une histoire du vent'
beweegt zich op het grensvlak
van documentaire en fictie. Poli-
tiek heeft plaats gemaakt voor
poëzie, zoals trouwens al eenpaar maal eerder het geval was in
Ivens' lange loopbaan.

De wind in de film kan worden
opgevat als de wind van de ge-
schiedenis, die er voor gezorgd
heeft dat Ivens telkens weer in
China terecht kwam. Samen met
zijn levensgezellin Marcelione
Loridan maakte hij daar de be-
roemde serie 'Hoe Yukong de
bergen verzette. Zijn eerste Chi-
na-film was 'De 400 miljoen' uit
1939, waarvan een piepklein
fragmentje in 'Une histoire du
vent' is opgenomen.

" Schutterij St. Sebastian houdt op
Pinkstermaandag vanaf 16.00 uur
het koningsschieten op de weide in
Klein Haasdal. Na afloop worden
zowel de schutters- als de burgerko-
ning aan de bevolking voorgesteld.

Schaesberg

Bingelrade

Het wachten wordt onderbroken
door allerlei Chinese tafereeltjes
en fantasietjes, waarin Ivens,
oude sprookjes en de nuchtereChinese werkelijkheid afwisse-
lend een hoofdrol spelen. Tus-
sen dit alles door springt een ge-
maskerde aap die met zijn stre-
ken de rol van hofnar vervult.

HEERLEN - HULSBERG - V*
RENDAAL. Zondag Simonis, P»
Romboutslaan 37, S 715161. 1*
dag van Gemert, Oliemolenstraa'
S 717107. B.g.g. TIGH S 711400;
KERKRADE - ÜBACH O^WORMS - SCHAESBERG - NH
WENHAGEN - EYGELSHOV»
Bos, Oranjestraat 10 Kerkr»1
S 452500. Spreekuur van 11.30'
12.00 uur en van 19.00 tot 19.30
SIMPELVELD - BOCHOLTS&
GULPEN - VAALS - WIJLRE - St
TEM. Voncken, Herenhofweg 6 *chelen, » 04455-1555. Spreek"1
van 11.30 tot 12.00 uur en van 1?
tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD.
NUTH - HOENSBROEK - SC»1
NEN. Schmitz, Mozartstraat
Brunssum; S 252536. Spreek»1
van 11.30 tot 12.00 uur en van 1?'
tot 18.00 uur.
HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, » 719*

Angela De Marco (Michelle Pfeif-
fer) is getrouwd met een lid van
de mafia. Tegen alle verdrukking
in probeert ze eerlijk te blijven
en haar zoontje een fatsoenlijke
opvoeding te geven. Als haar
man uit de weg geruimd wordt is
voor haar de maat vol. Ze geeft al
haar (gestolen) inboedel aan een
liefdadigheidsorganisatie, zoekt
een woning in een achterbuurt
en een baantje en doet wanhopi-
ge pogingen een nieuw leven op
te bouwen. Maar haar 'verleden'
begint haar te achtervolgen: ma-
fiabaas Tony 'The Tiger' Russo
(Dean Stockwell) maakt haar di-
rect na de begrafenis van haar
man al het hof; en tot overmaat
van ramp is ook de FBI in haar
geïnteresseerd.

straat houden dit weekeinde de
meifeesten. Morgen vindt om 14.00
uur de rondgang met de mei-den
plaats. Om 15.00 uur wordt de mei-
koningin '88 ontkroond. Aanslui-
tend wordt de den geplant bij de
nieuwe meikoningin. Zondag ziet
hetprogramma er als volgt uit: 10.15
uur verzamelen bij de nieuwe mei-
koningin; 10.45 uur H. Mis in St.Jo-
sephkerk; 12.15 uur kroning Mei-
koningin door burgemeester Coen-
ders; 15.30 uur rondgang; 20.00 uur
meibal metThe Walkers, entree vier
gulden. De festiviteiten vinden
plaats in de feesttent op het markt-
plein in de Groenstraat.

Brunssum
9 In de grote tent op de Egge wordt
op Pinkstermaandag voor de vijfde
maal de St. Joseph-rommelmarkt
gehouden. Dit jaar is de opbrengst
voor nieuwe kerkdeuren. Wie nog
bruikbare spullen over heeft kan
bellen naar De Kepper, S 254372,
of naar 253705, 254749 en 250362.

Kerkrade

" Op het schietterrein aan de Hom-
pertsweg houden de schutterijenSt.
Hubertus Schaesberg en Koningin
Wilhelmina Nieuwenhagen morgen
het schieten om de titelKoning van
Landgraaf. Tevens houdt St. Huber-
tus het eigen koningsschieten. Het
startschot wordt om 14.15 uur ge-
lost.

Simpelveld

Een oude man die voor de be-
wonderende Ivens een sierlijk
dansje doet gooit hij een banane-
schil voor de voeten. Bij een toe-
spraak van een partij funcionaris
trekt hij het microfoonsnoer los.

" De Voetbalvereniging BVC '28
houdt op Pinkstermaandag de zes-
de 'Waonder Loop. De trimloop
gaat over 3, 6, 9 of 12 kilometer.
ledereen kan deellnemen. Men kan
vanaf 10.00 uur inschrijven in de
kantine van BVC.

Jabeek
Demme maakt er een vrolijke
boel van met de nodigeknipogen
naar de serieuzere films in het
genre, en lijkt met zijn crew veel
plezier gehad te hebben in het
makenvan 'Married to the mob'.

Heerlen
" Het Groene Kruis en Veilig Ver-
keer Nederland houden dinsdag
van 20.00 tot 22.00uur in hetGroene
Kruisgebouw aan de Gaatstraat een
informatie-avond over 'Kinderen
vragen naar veiligheid onderweg.
De bijeenkomst is voor iedereen
toegankelijk.

Zelfs de filmgeschiedenis, die
Ivens bijnavanaf het begin heeft
meegemaakt, wordt er nog even
bijgehaald door het inlassen van
een fragment uit 'Le voyage dans
la lune' van filmpionier George
Meliès. Het is leuk om een ver-
baasde Ivens uit dit Meliès decor
te zien stappen, maar het geeft
tegelijk een idee waar de zwakte
van de film zit. Want met filmge-
schiedenis heeft 'Une histoire du
vent' verder niets te maken. Ubach over Worms

Onder deaftiteling vergast hij de
kijker op een toegift van allerlei
korte scènetjes die bij de monta-
ge op de studiovloer beland wa-
ren, waarvan hij het achteraf
toch zonde gevonden lijkt te heb-
ben om ze zo maar wegte gooien.
De hele film smaakt trouwens
naar meer. Als Pinksteren dreigt
te verregenen, weet je waar je
naar toe kunt!Sterke momenten worden afge-
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" De Mei-jongens uit de Groen-

" In de Botanische Tuin wordt zon-
dag om 11.30 uur het eerste zon-
dagsconcert gegeven door de Big
Band van de Muziekschool West-
Friesland uit Hoorn.

" De PvdA-afdeling Bocholtz en
Simpelveld houdt op vandaag om
20.00 uur in zaal Kaubo aan de Dr
Nolensstraat een belangrijke leden-
vergadering. Ook niet-leden zijn
welkom.

" Fotograaf Jo Kaldenbach uit
Simpelveld behaalde in de jaarlijk-
se Colour Art Photo-wedstrijd op
het thema 'Liefde is...' een eervolle
vermelding.

" In het kader van de voorjaars-an-
sichtkaartenactie van de Stichting
Hulp Sahellanden wordt een inza-
meling gehouden van beschreven
en onbeschreven ansichtkaarten.
Wie zijn voorraad van de hand wil
doen, kan contact opnemen met

HEERLEN - Een delegatie van de
WD-Tweede Kamerfractie zal op
19 mei Oostelijk Zuid-Limburg be-
zoeken. Allereerst zullen de kamer-
leden Van Heemskerk, Ploeg, Dijk-
stal, De Grave, Weisglas en Wieben-
ga het Computer Centrum Neder-
land aan de Schinkelstraat bekij-

Van onze verslaggever

De fractieleden hebben vervolg
in het begin van de middag
werklunch met alle WD-fraC*
voorzitters in dezeregio. De lib* 1

len zullen het met name gaan 1?'
ben over bodemsanering en mii*'
Na een rondrit door de geniet
Landgraaf zullen dekamerledell,
het Streeperkruis ontvangen
den door het Landgraafs gemee*L
bestuur. Daar zal gesproken wol*1,
over de stadsvernieuwing in die I
meente in relatie tot het middefl' 1
kleinbedrijf.

Kamerleden
VVD naar
Heerlen

ken. Aldaar zal gesproken wor«
over het thema 'Heerlen Telem1
castad'.

Kerkrade loopt storm
tegen Heerma’splannen

Huurders opvallend goed georganiseerd

door gemma wildenberg

" JorisIvens op zoek naar dewind in China in 'Une histoi-
re du vent.

Op diemanier begint 'Une histoi-
re du vent' van Marceline Lori-
dan en Joris Ivens.

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

Van onze correspondent
SIMPELVELD - De ondernemersorganistievan Simpelveld en die vanBocholtz hebbenruzie. Als oorzaak worden de moeizame onderhandelin-gen oyer een eventueel samengaan van de Vereniging Ondernemers Sim-pelveld en de Stichting Troef uit Bocholtz genoemd.

ties, onder de paraplu van De
Koepel, waarin ruim 2500 huur-
ders verenigd zijn.

oostelijke mijnstreek

weekend-agenda

klein journaal Chr. Janssen, Eurenderweg 107,
6417 PA Heerlen, S 045-419406.



Kadastrale gegevens
nu per computer

’Kroontjespentijdperk

’voltooidverledentijd

verdachte was door
de officier van justi-
tie een straf van 1,5
jaar geëist. Recht-
bankpresident

ROERMOND - Het Kador Limburg neemt vrijdag afscheid
van het 'kroontjespentijdperk', oftewel van handmatige regi-
stratie van de kadastrale gegevens. Bijna een jaar zijn dertig
mensen bezig geweest met het invoeren van gegevens in de
computer. Een gigantische operatie.

Van onze verslaggever

Bij de Kadastervestiging in Roer-
mond moesten de handgeschreven
gegevens van 510.000 percelen en
450.000 rechthebbenden worden
verwerkt. Een klus die vergelijk-
baar is met het overtypen van onge-
veer één miljoen vellen A4-formaat.

voordelen. Op de eerste plaats kan
het kadaster voortaan sneller en be-
ter reageren op vragen zoals: van
wie is het perceel? Wat is de koop-
som? Hoe groot is het stuk grond?
De informatie verschijnt op het
beeldscherm en kan met een druk
op deknop keurig oppapier worden
afgedrukt.

’Chronische’inbreker
krijgt 1,5 jaar cel

ktAASTRICHT - De
[echtbank in Maas-
zicht heeft een in-woner van die stad
Veroordeeld tot een
tevangenisstraf van
'üderhalf jaar, waar-
Van een half jaar
Voorwaardelijk met
j*n proeftijd van
J^ee jaar. De man
gehoorde tot dehoofdverdachten

van een reeks van
meer 120 inbraken
en diefstallen,
hoofdzakelijk in
Limburg gepleegd.
Bij de rooftochten
waren elf Maastrich-
tenaren betrokken.
De meesten van hen
zullen zich nog voor
de politierechter
moeten verantwoor-
den. Tegen de hoofd-

mr J.Nolet zei dat bij
de bepaling van de
strafmaat weliswaar
rekening was gehou-
den met het feit dat
de verdachte niet
eerder met justitie in
aanraking was geko-
men. De inbraken
werden gepleegd in
woningen, kelders
en auto's.

De 'computeradministratie' kort-
weg AKR-systeem - automatisering
kadastrale registratie - genoemd,
biedt de consument - banken, ge-
meente, waterschappen, notarissen,
maar ook de particulier, diverse

Nederlanders die het
weekeinde in het bui-
tenland zullen door-
brengen moeten vrij-
dagmiddag en -avond
en zaterdag met aan-
zienlijke vertragingen
rekening houden.

Grote drukte in
pinksterweekeinde

Vooral ook op weg Weert-Maastricht
Ook is de 'toegang' tot de gegevens
verruimd. In het handmatige sys-
teem was het niet mogelijk via het
adres van het vastgoed de benodig-
de gegevens te verkrijgen. Het
AKR-systeem biedt deze mogelijk-
heden wel.

Afhankelijk van het
weer bepalen dagjes-
mensen het weekeinde
de drukte richting re-
creatiegebieden zoals
kust, bollenstreek en at-
tractieparken. Maandag
wordt in de loop van de
middag en avond de te-
rugreis ingezet waar-

door het vooral op de
wegen in oostelijke
richting en bij de grens-
overgangen met de
Bondsrepubliek tot laat
in de avond druk is.

van het land drukker
dan gebruikelijk. Zater-
dagochtend wordt er
veel verkeer verwacht
door mensen die op va-
kantie of een dagje uit-
gaan.

DEN HAAG - Net als
tijdens het afgelopen
Hemelvaartweekeinde
wordt ook het komende
lange weekeinde rond
Pinksteren veel verkeer
op de Nederlandse we-
gen verwacht. Dat blijkt
uit een prognose van de
politie en de ANWB.
Veel Nederlanders trek-
ken er de komende da-
gen op uit om het lange
weekeinde buitenshuis
door te brengen. Daar-
naast komen er veel
buitenlandse vakantie-
gangers naar Neder-
land. Zij gaan vooral
richting kust en bollen-
streek, maar ook Zuid-
Limburg wordt weer
een topper

Op alle belangrijke
Westduitse wegen
wordt het in zuidelijke
richting zeer druk, in
België richting kust en
Ardennen. Frankrijk
verwacht vrijdag grote
verkeersproblemen op
de routes in de omge-
ving van Parijs, op de
A 6richting Lyon en
Al 3richting Bretagne-
/Normandië. Zaterdag
wordt het vooral over-
bevolkt op het traject
A7Lyon richting Fran-
se zuidkust en in Bre-
tagne." Directeur Stassen van het

Kador Roermond
Foto: JEROENKUIT.

Grootgebruikers - gemeenten en
waterschappen - krijgen de wijzi-
gingen in de kadastrale toestand
voortaan op tape of discette aange-
leverd. Zij zijn daardoor in staat de
mutaties snel en overzichtelijk in
hun eigen boekhouding te verwer-
ken. Met de ingebruikname van de
AKR is het Kadaster nog niet aan
het eind van de automatisering. De
volgende fase is de omzetting van
de hypothecaire inschrijvingen.
Overigens de oude - soms stoffige -
boeken zullen niet helemaal ver-
dwijnen. Voor het opzoeken van
'oude gegevens' zullen ze in de toe-
komst nog vele malen worden ge-
raadpleegd.

Knelpunten dit week-
einde zijn de A2Am-
sterdam-Maastricht ter
hoogte van Eindhoven,
Weert, Kerensheide en
Maastricht. Ook de A5B
Eindhoven-Bergen op
Zoom, N59 Rotterdam-
Zierikzee en A67 Eind-
hoven-Duitse grens zul-
len druk zijn.

Vrijdag wordt het in de
loop van de middag en
avond op de wegen naar
het westen en zuiden

Experiment van GAB:
Werkloze naar Ghana

Anteresse voor uitzending als ontwikkelingswerker

baan leidt. Bij de uitzending van
Monique van der Vleuten heeft ook
een rol gespeeld dat academisch ge-
schoolden in de gezondheidszorg
erg moeilijk aan een baan komen.
Bij het GAB in Maastricht zijn op
dit moment, alleen al van deze stu-
dierichting, 37 werkloze academici
ingeschreven.

’Prijsverhogingopoffertestatnrioolnietaandeorde’

Burgemeester Majoor ontkent
geknoei bij aanbesteding

Overigens had Kunicon nog een
tweede becijfering ingestuurd
waarin wel rekening was gehouden
met de duurdere buizen. Omdat de
buizen van Gelissen twintig tot der-
tig procent duurder zijn dan kwali-
tatief vergelijkbare buizen van een
andere fabrikaat was die tweede of-
ferte een stuk duurder dan de eerste
maar ook dan die van Stevin.

MEERSSEN - Burgemeester Karel
Majoor van Meerssen ontkent dat er
sprake zou zijn geweestvan geknoei
door een aantal wegenbouwers bij
een in 1985 gehouden aanbesteding.
„Dat is helemaal niet aan de orde,"
zo reageert hij gedecideerd op be-
richten dat de inschrijvers hun of-
fertes met rond 400.000 gulden heb-
ben verhoogd. De reële berekenin-
gen van de aannemers voor de aan-
leg van het stamriool in Meerssen
zouden zijn uitgekomen op rond 2,5
miljoen gulden. Door voorkennis
van deraming, die de gemeente zelf
had gemaakt, zouden zij de prijs
hebben opgeschroefd naar 2,9 mil-
joen gulden.

Die regeling bestaat sinds juli 1987
en is er gekomen na een motie van
de Tweede Kamerleden Nijhuis en
Schutte, die voor langdurig werklo-
zen een middel wilden creëren om
in het buitenland ervaring op te
doen. De Koning verbond aan de
uitzending enkele voorwaarden; zo
moet de de werkervaring worden
opgedaan in een land buiten Euro-
pa.

Uniek
Het is voor het eerst dat een arbeids-
bureau in Limburg van de mogelijk-
heid gebruik maakt om een (langdu-
rig) werkloze uit te zenden naar een
derde wereldland. Het ministerie
van sociale zaken heeft daartoe een
regeling in het leven geroepen,
waarvan ook in de rest van Neder-
land nog maar schaars gebruik is
gemaakt.

I Van onze verslaggever
IHSTRICHT - Bij het geweste-F arbeidsbureau (GAB) in Maas-
Ijjht hebben diverse mensen geïn-ï^eerd naar de mogelijkheid om
Jfezonden te worden naar een
r*ikkelingsland. De vragen kwa-
irj} bij het GAB binnen naar aan-
lag van de bekendmaking deze
T^k dat dit arbeidsbureau binnen-st een werkloze uit Maastricht
jfj-Ghana stuurt. Ze kan daar een
r^ang ervaring gaan opdoen in de
«"■■lichting over gezondheidszorg.

rWe belangstellenden krijgen
■Fjter nul op het rekest. Met de uit-ging van de werkloze gezond-
Tjlsvoorlichtster Monique van der
futen naar Ghana is sprake vanS? experiment. J.Boelen, chef be-
'pdeling bij het GAB Maastricht,
Ijst erop dat het bureau een be-
pTlijke financiële bijdrage levert
| Uitzending kost 40 mille).
Jet verhaal heeft zich in universi-
Pssteden kennelijk al rondgespro-
T - Maar als we een meer mensen
jNen uitzenden, praat je al gauw

paar ton subsidie van het
*B. Daar kun je heel wat voor
*h. Daar gaat altijd een procesII Wikken en wegen aan vooraf en■ dit geval moeten we nog afwach-
iof we ermee kunnen scoren," al-

i's Boelen. Ook andere arbeidsbu-
J^s hebben inmiddels nage-
J^gd hoe deze (weinig bekende)
°eüng toegepast kan worden.

Jafloop van dit eerste experiment"het GAB bezien of de uitzending
*dt voortgezet. Van belang is
*st te weten of deze methode in-
laad tot een grotere kans op een

Rotterdamse justitieheeft’totaalbeeld’ nognietvoorogen

Limburgse smokkelaar
in goud voor rechter

De NMB, de enige naam die justi-i
tic tot nu toe heeft laten vallen,
ontkent elke betrokkenheid bij da
affaire. De bank zegt nog alle ver-
trouwen te hebben in de door jus-
titie verdachte medewerkers. Het
drietal, dat in afwachting van de,
rechtszaak op vrije voeten iS(
werkt weer als vanouds op de af-
deling goudhandel.

Meerssens burgemeester wil dat
noch bevestigen noch ontkennen.
De kwestie is vertrouwelijk behan-
deld in een beslotenconferentie van
de gemeenteraad. Met nadruk is
daar afgesproken dat niemand iets
naar buiten zal brengen omdat de
zaak nog onder derechter is. „Het is
niet bevorderlijk als daarnaast in de
openbaarheid over de zaak wordt
gediscussieerd. De gemeenteraad is

Vertrouwelijkcent (281.500 gulden) plus de wette-
lijke rente, hetgeen tot februari vo-
rig jaar een totaalbedrag uitmaakte
van 349.000 gulden. Meerssen werd
bovendien veroordeeld tot het beta-
len van de proceskosten van ruim
11.500 gulden. De gemeente verde-
digde zich door erop te wijzen dat
de offerte van Kunicon niet geldig
was aangezien het bedrijf niet de
voorgeschreven rioolbuizen van het
merk 'Gelissen' zou toepassen. In
het bestek was de voorwaarde
'merk Gelissen' met de hand ge-
schreven toegevoegd. De rechtbank
was het met Kunicon eens dat een
zodanige toevoeging verboden is.

Tegen de uitspraak van de Maas-
trichtse rechtbank is de gemeente
Meerssen in beroep gegaan bij het
gerechtshof in Den Bosch. Naar ver-
luidt zou daar een vertrouwelijk me-
morie van grieven zijn neergelegd
waarin sprake is van de 400.000 gul-
den 'toerekening' door de aanne-
mers in hun offertes. Advocaat mr
Dingemans te Amsterdam, die voor
het Bossche hof de belangen verde-
digtvan de maatschappij waarbij de
gemeente Meerssen is verzekerd,
weigert daarover echter nadere me-
dedelingen te doen. „Geen com-
mentaar," zo luidt de enige reactie.

het daarmee eens. Er mag daaruit
niet de conclusie worden getrokken
dat er iets scheef zou zijn. Je kunt
over de affaire politiek bedrijven
maar dan wel pas als de rechter zijn
werk gedaan heeft," aldus burge-
meester Majoor, die inhoudelijk
niet op de zaak wil ingaan. Hij ver-
onderstelt dat via een of ander ka-
naal opzettelijk een gerucht over
fraude naar buiten is gebracht.

Kunicon
De kwestie die speelt, hangt nauw
samen met die van de schadever-
goeding die de gemeente Meerssen

aan het Valkenburgse aannemings-
bedrijf Kunicon moet betalen. Ku-
nicon verlangde die schadevergoe-
ding toen de aanleg van het stam-
riool aan een andere aannemer (Ste-
vin) werd gegund. Het Valkenburg-
se bedrijf beriep er zich op de laag-
ste inschrijver te zijn geweest en
volgens de geldende regels ook de
opdracht had moeten krijgen. De of-
ferte van Stevin bedroeg 2.899.000
gulden en die van Kunicon
2.815.000 gulden.

De rechtbank in Maastricht gafKu-
nicon gelijk en wees het bedrijf een
schadevergoeding toe van tien pro-

Het GAB in Maastricht betaalt de
bijdrage voor de uitzending naar
Ghana uit de pot voor bijzondere re-
gionale projecten. Uit de pot wor-
den allerlei projecten gefinancierd
om werklozen - vaak via werkerva-
ring - aan een baan te helpen. Het
arbeidsbureau heeft hiervoor op
jaarbasis 400.000 gulden beschik-
baar, op een totaal budget van ’5miljoen.

deRotterdamse rechtbank moet zich maandag 22 mei een
Limburger, woonachtig in de Belgische grensstreek, verant-

*' ivoorden voor zijn vermeende aandeel in een grootscheepse
i Qoudsmokkel. De man werd tweeëneenhalve maand geleden in

|i Belgisch Limburg gearresteerd. Dat gebeurde tegelijk met de ar-
i restatie van drie mannen in Beek. Deze man wordt door de Rot-
jj terdamse officier van justitie verdacht van deelname aan een
U omvangrijke smokkel- en handelsorganisatie die vanuitRotter-
j dam opereert. Het gaat steeds om goud datin Zwitserland ofLu-

xemburg, zonder BTW-heffing wordt gekocht door Nederlandse
a j °f Westduitse eigenaars van zogenoemde brievenbus-bv'tjes.

Voor een prijs inclusiefzes procent BTW wordt het goud dan aan
de afnemers verkocht. Een kilogram goud kost 27.000 gulden.De

(t illegale handel houdt er dan per kilo dus 1.500 gulden aan over.

" Een glimmend 'goudbroodje' d 27.000 gulden. De illegale handel houdt er per kilo 1.500 gul-
den (aan nooit af gedragen BTW) aan over.

aandeel van de Limburgers nog
niets zeggen.

Heerlen
In het verleden zijn ook diverse
malen Nederlanders aangehou*
den die goud naar West-Duitsland
smokkelden. Zo werden in 1983;
drie Groningers gepakt die zekeï
500 kilo goud met een totaalwaar-J
de van 17 miljoen mark van Lu«
xemburg naar de Bondsrepubliek
smokkelden. En ook in dit verhaag
duikt weer de betrokkenheid var»
een Limburger op. Een provinciej
genoot verscheen voor derechter}
Hij werd er van verdacht 200 kilo»
gram goud van Luxemburg vi^
België en Heerlen naar Duitsland
te hebben gesmokkeld. Hij maakï
te deel uit van een professionele
bende.

Het bewijs van smokkel is niet al»
tijd te leveren, ook al is er weleerf
heel sterk vermoeden. Zo vond
eind 1987 een brutale overval
plaats op de snelweg tussen Weert
en Eindhoven. De personenauto
van een als bonafidebekendstaan!
de goudhandelaar uit Valkenburg
werd klemgereden door twee wa»
gens. Drie gewapende en gemasj
kerde mannen namen de wageij
van de handelaar over. In zijn aan.
gifte zei de goudhandelaar dat hij
twee staafjes goud bij zich hadï
Toen zijn wagen enkele uren later
werd teruggevonden, bleek er een
wonderbaarlijke vermenigvuldi-
ging van goud te hebben plaatsge^
vonden. Er werden bij de auto
twintig goudstaven aangetroffen^
goed voor twaalf miljoen gulden.'

Door het eerst op slimme wijze
een route langs allerlei papieren
bv'tjes te laten volgen, weten de
smokkelaars het goud in het offi-
ciële circuit te brengen zonder de
herkomst ervan prijs te geven. Ze
bieden het edelmetaal te koop aan
aan officiële inkopers, zoals ban-
ken. Deze betalen de verkopers
zes procent btw. Maar via de keten
van louche bv'tjes verdwijnt die
zes procent en wordt dus niet af-
gedragen aan de Staat.

Belangrijke vraag voor justitie is
wie de bende financierde. Ver-
moed wordt dat er een grote geld-
schieter is, anders is het behalen
van een omzet van 400 miljoen
gulden welhaast ondenkbaar, ook
alwordt met de smokkel snel geld
verdiend. Op elke kilo zuiver
goud, die momenteel ongeveer
27.000 gulden kost, houdt de ille-
gale handel 1500 gulden over. Mr
Samson sluit niet uit dat in de
smokkel grote hoeveelheden
zwart geld zijn geïnvesteerd. Toch
is er, zoals het er nu naar uitziet,
geen link naar de drugswereld of
andere criminele circuits, aldus de
officier.

m Volgende morgen reed de me-

dewerker met de koffers naar een
motel in Eindhoven. Daar gaf hij
ze aan de koerier die ze naar het
bos in Valkenswaard moest bren-
gen. Een eigenaardige procedure
met veel risico's. De handelaar be-
weert hiervoor te hebben gekozen
om een vast gedragspatroon te
vermijden en daarmee overvallen
te voorkomen. Volgens de recher-
cheur kloppen de verklaringen
van de handelaar en zijn mede-
werkers niet. Uit de reconstructie
blijkt dat de tijden dieze noemen,
nooit waar kunnen, zijn. De auto's
waarvan de drie zeggen gebruik te
hebben gemaakt, stonden in wer-
kelijkheid ergens anders. Ze hou-
den echter vol de waarheid te
spreken.

Van onze verslaggever

DENHAAG/HEERLEN
Pet blijft een raar verhaal,
ikzucht derechercheur. We-

is hij ermee bezig
rweest. De politieman weetLll alles van goud, maar de

kon hij niet oplossen.
|.e geschiedenis staat hem
l^g helder voor de geest. Op
s augustus 1988 stormt een

in paniek het politiebu-
>au van Valkenswaard bin-.eb. Hij is overvallen en op-
sloten in de kofferbak vanFto auto, waaruit hij zich zelfjeeft weten te bevrijden. De

zijn er vandoor met 50
goud. Dat is ander-

miljoen gulden.
De politieman zit ook met andere
vragen. Zoals: waarom nam de
handelaar zoveel risico? En: zat er
wel goud in de koffers? De goud-
handelaar heeft wel rekeningen
van de aankoop. Maar het blijkt
niet mogelijk het spoor terug te
volgen. De rechercheur loopt vast
op een 'plof-bv', die wel bestaat,
maar geen activiteiten ontplooit.

tijdens een routine-controle in een
Rotterdams edelmetaalbedrijf. Zo
kwam het balletje aan het rollen.

i? ttian had in het bos staan wach-V* op zijn baas, een goudhande-
4bk' eze zou e kostbare lading
Laaien met een gepantserde wa-
lLtl- Hij kwam een kwartier te

Op de afgesproken plek
slechts een lege personen-

j l°- De handelaar, de al eerder
i'Jßoemde in België woonachtige

" >j!^er'ander, had volgens zijn pa-
-1 |Cren het goud de vorige dag in
I jj herland gekocht. Omdat hij het
! $■ over de grens mee naar huis
f Jde nemen, had de zakenman- onverzekerde - goud in
1 Itaf koffers gedaan en aan een'
.bewerker gegeven. Die moest

' u op kantoor in Den Bosch op-I *fgen.

Een smokkelbende zou voor maar
liefst 400 miljoen gulden aan glim-
mende goudbroodjes het land
hebben binnen gesmokkeld.

Louche
De rechercheur heeft het idee dat
de goudhandelaar illegaal handel-
de. In de kern is de truc simpel.
Het goud wordt gekocht in Lu-
xemburg, Zwitserland of België,
waar geen of slechts één procent
btw moet worden betaald. Het
metaal wordt Nederland binnen
gesmokkeld, waardoor de Staat
zes procent btw misloopt. Hierin
schuilt de winst voor de smokke-
laars.

De handelaar verklaarde dat de
andere 18 staven toebehoordert
aan een bevriende relatie in Aken,
die hij er buiten had willen hout
den. Justitie en Belastingdienst
lieten op het goud beslag leggen,
maar in april vorig jaar bepaalde
de rechter dat het goud terug
moest naar de goudhandelaar en
diens Duitse collega. Er was on:
voldoende bewijs voor smokkel.

Onlangs kreeg de rechercheur de
bevestiging dat de in Valkens-
waard bestolen handelaar pok in
het illegale wereldje zat. Hij hoor-
de dat de Fiscale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (Fiod) hem er-
van verdacht betrokken te zijn bij
een grootscheepse goudsmokkel.
Het verbaast hem niet. „Het is een
klein wereldje. Je komt vaak de-
zelfde namen tegen".

gehouden, onder wie drie mede-
werkers van het hoofdkantoorvan
de Nederlandse Middenstands-
bank (NMB) in Amsterdam. Bui-
ten de Limburgse verdachten zou-
den ook Noord-Brabanders een
rol gespeeld hebben bij de goud-
smokkel. De Limburgers zijn dus
midden februari in Beek aange-
houden. Maar aangezien het on-
derzoek nog niet is afgerond kan
de officier van justitie over het

De vreemde gebeurtenissen in
Valkenswaard hebben geleid tot
het ontrafelen van de grootste
goudsmokkel in de Nederlandse
geschiedenis. De Rotterdamse of-
ficier van justitie, mevrouw
mr Samson-Geerlings, zegt dat de
Fiod door twee zaken op het spoor
van de omvangrijkefraude kwam.
'Valkenswaard' kon in verband
worden gebracht met fiscale onre-
gelmatigheden die ontdekt waren

Daarmee werd belasting ontdo-
ken voor 24 miljoen gulden. In-
middels zijn veertig mensen aan-

# Ook aan de grensposten worden lange rijen auto's verwacht. Deze archieffoto is ge-
maakt tijdens het afgelopen Hemelvaartweekeinde bij de grens in Bocholtz richting Duits-
land. Foto: DRIES LINSSEN
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Wonen Totaal

IJSK. ’ 95,-; gasforn. ’ 95,-
-elec.forn. ’ 225,-; camp.
koelk. ’150,-. 045-725595.

Te koop eiken bankstel; 3-
-1-- zits plus salontafel
compl. ’400,-; dubb. cass.
deck merk Fisher type C-R-
W 67 nog 9 mnd. garantie
van ’ 449,- voor ’ 300,-;
Keyboard Yamaha PSR 70
standaard plus kruk, vr. pr.

’ 1.800,-. Tel. 045-244667.

Te k. eiken HOEK-VITRI-
NEKAST. Tel. 045-721352.
Te k. 4 pits GASFORNUIS
met bakoven, ’75,-. Tel.
045-753116.
VLOERKLEDEN precies op
maat en kleur gemaakt bij
Leon Jansen Kerkstr. 300,
Brunssum. Tel. 045-254818
Te k. eik. BANKSTEL met
losse kussens 1-2-3 zits.
Tel. 045-315264.

Radio en Afspeelapparatuur
Te k. Akai CASS.DECK top-
Itne serie m. 3 koppen, DBX,
Dolby B en C. mod. GXB, pr.
’750,-, nw.pr. ’ 1.695,-, 3
mnd. oud. 04493-4184.

Te k. Marantz RECEIVER 2
x 20 w, Marantz pl.sp., dir.
dr., sony cass.rec. TC. K 81,
2 x 40 w. sp. scott, pr.n.o.tk.
045-458671.

Zonnebanken Zonnehemels

Zonnehemels
Grootse sortering zonnehemels, lage prijzen, eigen service
dienst. Gebogen zonnehemel met 10 Wolff snelbruinlam-'
pen, ventilator en statief nu ’ 899,- of ’ 10,- per week.

prijzen v.a.
/ 798,-, ’ 899,-, ’999,-, ’ 1.099,-, ’ 1.199,-, ’ 1.249,-,

’ 1.649,-. Bij de echte van Erp met super service.
Sittard Limbrichterstraat 18, tel. 04490-13531.

Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.

TV/Vldeo
Goede KLEUREN-TV'S mei
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’ 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.
Te koop gevr. VIDEOCA-
MERA (VHS), mag ouder
model zijn. Brieven met
prijsopgave: R. Delsing, Aan
de Sleutel 16, 6372 SE
Landgraaf.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!

Nu leverbaar!!!
Roland U 110

Midi Sound module, 99 interne sampelklanken. Uitbrei-
dingsmogelijkheden met 4 ROM cards, after-touch, prijs

’ 2.050,-. Vijfjaar garantie. Hoofddealer: Muziekhuis Guus
Arons bv Honingmanstraat 5-7-9 Heerlen, tel. 045-717155
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te koop Wiener ACCOR-
DEON. Tel. 045-254091.
JUKE-BOX uit de 50er ja-
ren, open speelwerk, zeer
mooi, ’ 3.000,- 045-224224
Te k. YAMAHA PF 80,
electr. Midi-piano, 2Vz jr.
oud ’ 2.500,-. 045-220254.
Te k. proff. geluidsappara-
teur voor DISCOTHEEK. Inl.
04492-3824.

Te k. PA-INSTALLATIE,
Dynacord, PS2OOO, nw.pr.

’ 13.000,-, 9 mnd oud, voor
’6.500,-, div. Baeyer mi-
crofoons. Tel. 045-312145. 'Yamaha ORGEL C55, vr.pr.
’3.000,-. Tel. 045-425421.
Te koop DWARSFLUIT,
merk Prelude ’450,-. Tel.
045-714775.

Foto/Film
Te k. MINOLTA X 300 Refl.
camera met MD-lens en flit-
ser, nog ongebruikt ’ 550,-.
045-351709.

Kache I s;Verwarmi ng
Bost VERWARMING BV., Ir .mnloo). i„,Qth=.=,rH "i

dakwerk. Tel. 045-412547 9araniie- ooamo <lwm.

Kunst en Antiek
'" >■

Poppenbeurs
15 mei in Centrum COCARDE Odapark Valkenburg.
Antieke- en handgem. POPPEN, oud speelgoed en

poppendokter enz, var
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.
TeJ. 045-211976.

n 10.00 uur tot 17.00 uur.. Te k. gevraagd ANTIEKE■ meubels, kleingoed enz., Tel. 09-3212261156.
i Te k. CHESTERFIELD leren

Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.

Te k. van particulier antieke
getorste JACHTSLAAP-
KAMER compl. 045-751758
Te k. van particulier antieke
getorste JACHTSLAAP-
KAMER compl. 045-751758
Antiekhandel Simons ge-
specialiseerd in mooi, gaaf
en vooral betaalbare antieke
meubelen. Dit alles door ei-
gen import van Engeland en
Frankrijk. Een bezoek is ze-
ker de moeite waard; Dorps-
str. 45 A Nuth t.o. kerk
(naast Chin. rest.) Tel. 045-
-243437. Donderdag koop-
avond
Te koop compl. SLAAPKA-
MER uit oma's tijd. Prijs

’ 850,-. Tel. 045-225338.
Te k. zeer mooie antieke
HENRY II kast, pr. ’1.500,-
Tel. 04492-1304.
Te k. klein ant. KASTJE;
aanrechtje; ant. tafeltje; kl.
spul. 045-316760. Groene-
weg 6 Übach over Worms.
Koopje d. omstandigh. 5 gr.
ant. SCHILDERIJEN m.
mooie lijst, ca. 70 x 90, ge-
sign. Colbe. kerkel. figuren,
samen ’ 1.250,-. Tel.
04490-17647.
Antieke SLAAPKAMER uit-
gesn. bloemmotief, 3-drs.
kast met spiegel, gr. com-
mode met marmer en spie-
gel, bed, 2 nachtk. met mar-
merblad. Tel. 045-226255.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
m 1 ....iijyimi

Huish. 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:
1 Diepvrieskist
energie-zuinig,
SLE 186/304
geen 1098,- of

698,-maar
498,-

Maar ook: 2 Beska stofzui-
gers, 1000 Watt per stuk
geen 298,-of 169,- maar

99,-. Maar ook: 3 AEG diep-
vriescombinaties, Santo 221
DT per stuk geen 1035,- of
798,-maar 598,-. Maar ook:
6 droogautomaten, 3 kg. in-
houd, per stuk geen 598,- of
398,- maar 298,-. Maar ook:
8 Miele magnetrons M 660
per stuk geen 998,- of 649,-

-maar 498,- en nog veel
meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te koop DIEPVRIESKIST
inh. 265 I, pr. ’ 100,-. St. Jo-
sephstr. 27, Hoensbroek.
Te k. GASHAARD huisjes-
model, diervrieskist en dub-
beldeurs ijsk. 04490-53152.

■«¥ L imburgsDagblad

<ipiccolo s
f^p^pHÉ^pHvjpjpjpHojonapHpjpjojpjnfoaojri^p^pHOM

Als u ons voor 12 uur
's ochtends belt, staat uw
PICCOLO de volgende

dag al in het
g I Limburgs Dagblad.

045-719966

Braderieën/Markten
Pinstermaandag

Luikse Markt Linne
10.00-18.00 uur. Met diverse attracties. Jnl. 045-213386.

Uitgaanswegwijzer
ledere vrijdag, zaterdag, zondag en maandag

dansen voor het iets oudere publiek
voor alleenstaanden en echtparen.

's-maandags 10 consumptiebonnen voor ’ 14,-.

Dit weekend tot 3.00 uur geopend
Bar Dancing de Fontein

Schandelerboord 7, Heerlen. Vrij entree.

Vaesrade
Pomphuske

(gemeenschapshuis)
Kennisbal met orkest

DE QUANDOS, zaterdag
13 mei aanvang 21.00 uur

ledere vrijdag, zaterdag,
zondag en maandag
DANSEN waar? Bar-Dan-
cing de Fontein, Schande-
lerboord 7, Heerlen, t.o. kerk

Div. verse ASPERGES spe-
cialiteiten eet u natuurlijk bij :lunch-room-restaurant Au-
Coin, Honigmanstr. 33,
Heerlen. Speciaal voor
moederdag luxe dozen bon- ,
bons v.a. f 7,95 gevuld met
eigen fabrikaat bonbons.
Café-dancing WINDROSE,
Akerstraat Nrd. 150, Hoens-
broek. Dansen op dond.,
vrijd. en zaterdag. Aanvang
21.00 uur. Zondags vanaf
14.00 uur.

Te koop gevraagd
Te koop gevraagd: LEREN- INBOEDELS, meubels etc. ,
BANKSTEL. Tel. 045- etc. 045-219704. i
221964.
Inkoop GOUD, zilver, briljant
munten enz. tegen kontant
geld Verseveld, Saroleastr.
80A Heerlen, 045-714666.

Wij kopen GOUD, zilver, j
brilj. enz. tegen contant j
geld. Verseveld, Saroleastr.
80 A Heerlen. 045-714666. i

Te k. gevr. LEKTURAMA-
BOEKEN van ’ 2,- tot ’ 6,-
-p.st.; Commies a ’0,25;
Boeketreeks enz. a ’0,20
en romannetjes é’ 0,10 Tel.
045-228082.

Hoogste pr. voor alle MUN-
TEN, Postzegels en goud,
Stamps en coins. Kasteelln
102, Heerlen (meezenbr,).
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
KAMERS te huur met video
en douche. Inl. 045-228620.
KAMER te huur per uur met
video en douche. Tel. 045-
-229680.
De massage van VERONI-
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.
Te k. ROLSTOEL van mrt.
'87. Bel 045-311923 tussen
09.00-19.00 uur.
Te k. 2 KOELVITRINES, 1
schrapmachine, 2 uitstalrek-
ken, 1 verw. kaassnijmes, 1
groenterek, 2 weegschalen.
04490-40806 na 18 u.
SPOED biljart te koop aan-
geboden mcl. afbreken bij
mij en opbouwen bij u
’1.350,-. Tel. 045-717775/
043-211872.

Te koop Motobecane MEIS-
JESFIETS met 5-versn. z.g.
a.n. Tel. 045-210153.
HELDERZIENDE houdt
spreekuur na telefonische
afspraak. 04490-37510.
Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE eenmaal geweest, U
blijft komen. 045-353489.
Te k. WATERPOMP en en-
kele mijnlampen. Danielstr.
1, Schaesberg.

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Statenlaan 128,2582GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

'Wie geeft denkt'JÊr^Èm
aan een ander' Whfk fP^Ê
Gehandicapten kunnen vaak meer dan Jgg

velen denken. AVO-Nederland kan hen fl B*
daarbij helpen. Geef alsjeblieft gul aan fS Ü^Fde jaarlijkse nationale collecte. Want: wie "^W ?&to^tfÊÊÊsAVO-Nederland steunt, geeft een ander t^si SP*? ?
soms dé kans van zijn of haar leven. ’’$teun 4e AYO-coüwte . A4£aaa

jm»ik 21 mal) §»» V*?WV

Stuur mij nadere informatie over AVO.
l JL AVO-Nederland Iaam ' « Jfe Tel. (033) 75 33 44

Adres: ifiAiwfvß^ Postbus 850,
BXst^^ 3800 AW Amersfoort.

Poste/plaats: Beschermvrouwe H.M. de Koningin I

'I -■

DE ORIGINEELSTEPROEFRIT
EINDIGT OPEEN EXOTISCH EÊLANDÏ

y , . ajl , ,4 ffifm-- mtm*J*

' /<* ' < ——-—"*""""'" K ' ii

*^gjo^j!ipjjgjo^m^ggw?jyr^"^-" —-— OJ9J&-: 'S
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Bfi EEN PROEFRn"KANS OP

I — —--i- SEAT Een merk van het Volkswagen-concern 4
BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V, DSM-straat 7, 04490-71243. HEERLEN, Autobedrijf Van Moorsel Heerlen BV, Beersdalweg 97, 045-724^
HOENSBROEK,A.C.H., Jeugrubbenweg 20,045-222455.KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211,045-412545. MAASTRICHT,Automobielbedrijf G.H. Boo^
& Zn. BV, Bergerstraat 68-70,043-634367. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 04490-14364. J
Prijzen inclusief BTW.exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.De camera-actie is tijdelijk en geldt zolang devoorraad strekt. De inzendingen dienen voor 15 juni 1989 inhet bezit te zijnvan deSeat-dealers. Overde uitslagkan nietworden gecorrespondeerd Inzendingen blijven <|f|
domvan Pon Car b.v. Medewerkers van Pon Car b.v.. haar dealers en het reclamebureau zijn van deelname uitgesloten. Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomst met een looptijd van 1 jaarin samenwerking met onze financieringsmaatschappij "P Mbruikelijke voorwaarden, voor het bij inruilbij te betalen bedrag met een maximum van 10.000 gulden. Minimale aanbetaling 25%. Het financieringsaanbod geldt alleen bij aanschaf van een nieuwe Seat in mei en registratie vóór 15 juni 1989 Importeur Pon Car BV. Heemstede Tel 023-3
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Johnson breekt
tand bij

straatgevecht

TORONTO - Ben Johnson
heeft bij een gevecht op straat
in Toronto een tand gebroken.
Volgens de politie is de tijdens
de Olympische Spelen van
Seoul gedrogeerde sprinter in
het ziekenhuis behandeld.
Naast de gebrokentand liep hij
een gezwollen lip op.

leet stapte daarop uit om hem
uit te dagen, maar hij kreeg van
een ander een klap in zijn ge-
zicht.
De politie arresteerde de 24-ja-
rige John Cesar voor het aan-
stichten van de ruzie. Naar de-
gene die Johnson aanviel,
wordt nog gezocht. De atleet
Desai Williams en een andere
vriend van Johnson, die ook in
de auto zaten, bemoeiden zich
niet met het opstootje.

ten. Hij reed met de auto naar
huis en remde volgens de poli-
tie om een groepje mensen de
straat te laten oversteken. Een
van hen sloegop de auto. De at-

De ruzie ontstond nadat John-
son een nachtclub in een dure
buurt van Toronto had verla-

John McEnroe humeurig
Ook het sportblad Marca schrijft po-
sitiefover de triomf van Barcelona.
Letterlijk staat afgedrukt: „Barcelo-
na is nu de Koning van de Europa
Cup voor bekerwinnaars, omdat de
Catalanen deze al voor de derde
keer hebben gewonnen. Overigens
heeft Barcelona niet over geluk te
klagen gehad, nadat die snelle tref-
fer was gevallen. Maar ondanks de
mindere prestatie van een aantal
spelers vergoedt het winnen van de
Cup veel", aldus Marca. In het dag-
blad El Pais wordt gesteld dat metde zege op Sampdoria het nieuwe
Barcelona is opgestaan. Het werk
van Cruijff en zijn 'hulpje' Tonnie
Bruins Slot wordt terdege onder-
kend.

De favorieten Ivan Lendl en Boris
Becker hadden aan hun tennisca-
paciteiten ruimschoots voldoen-
de voor een plaats bij de laatste
acht. Lendl gunde de Westduitse
Daviscupspeler Patrick Kunnen
slechts twee games. Becker, die
drukbezig is gravel ook tot een fa-
voriete ondergrond te maken, zet-
te geen voet verkeerd in de partij
tegen de Argentijn Martin Jaite:
6-2, 6-2.

Van onze sportredactie
MADRID - Johan Cruijff is geboren
om te overwinnen. Dat schrijft het
Madrileense voetbalbladAS dat een
dag na de triomf van Barcelona ophet Italiaanse Sampdoria in Madridverscheen. Volgens de verslaggever
van AS, die in Bern bij deEuropese
bekerfinale aanwezig was, heeft
Cruijff een fijne neus om zijn team
zo voor te bereiden dat de kans van
falen nihil is.
AS meldt dat Cruijff als voetballer
reeds aan de wieg stond van Euro-pese bekers. Vooral de zege van
Ajax op het Griekse Panathinaikos
(1971 in het Wembleystadion in Lon-
den) wordt nog eens opgerakeld. En
ook het feit dat Cruijff als hoogste
technische man met Ajax in 1987 de
Europese bekerfinale won is reden
voor het sportblad de loftrompet te
steken.

Limburgs DagbladSport

Spaanse pers lyrisch na EC-winst Barcelona
’Kans op falen is

bij Cruijff nihil’

Toch is het zeer opvallend dat de be-
richtgeving over het veroveren van
de Europese beker voor clubteams
in de Madrileense ochtendbladen
een voor Spaanse journalistieke be-
grippen niet al te opmerkelijke aan-
dacht krijgt. De toon is over het al-
gemeen ingehouden en de opmaak
van de kranten getuigt niet van een
ware jubelstemming. In de com-
mentaren druppelt zelfs een zekere
vorm van jalouziedoor. Overdreven
aandacht wordt in verhouding be-
steed aan de komende competitie-
wedstrijd die Real Madrid tegen
Celta deze week moet spelen.
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Discusrecord
voor De Bruin

GUADELOUPE - Erik de
Bruin heeft het Nederlands re-
cord discuswerpen verbeterd.
De atleet uit Hardingsveld
gooide het hulpstuk tijdens
een internationale wedstrijd op
het eiland Guadeloupe 67 me-
ter en 52 centimeter ver. De vo-
rige nationale recordworp,
66,78 meter ver, stond ook op
naam van de 25-jarige De
Bruin.

In de hoofdstad van Catalonië daar-
entegen schreeuwen de kranten het
uit. Dat depolitieke tegenstellingen
tussen Barcelona en Madrid ook via
de sportpaginas tot uiting komen is
niet nieuw, maar dit keer is het con-
trast wel erg groot.

EDE - De toeschouwers bij het
tennisevenement in Ede hebben
donderdag kennis kunnen maken
met de luimen van Big Mac. De
30-jarige John McEnroe slaagde
er tegen Paul Dogger (17) na twee
games al in de half bezette tribu-
nes (circa 3.000 personen) tegen
zich in het harnas te jagen. Hij
sloeg een balkeihard naar een fo-
tograaf, die het had gewaagd te
luidruchtig met zijn toestel om te
springen naar de zin van de Ame-
rikaan. Scheidsrechter Lucien
Zadelaar deelde onmiddellijk een
waarschuwing uit.
McEnroe vergat natuurlijk niet te
tennissen, won in zeventig minu-
ten met 6-1, 6-3, maar organisator
Gies Pluim wist meteen wie hij in
huis had gehaald. Ook in het ver-
dere verloop van de partij bleef
McEnroe staaltjes van irritatie en
ongeduld tonen. „Het is gewoon
een arrogante bal", zou Dogger la-
ter zeggen, terwijl zijn jeugdidool
voor de televisiecamera's door
Jongbloed en Joosten aan de tand
werd gevoeld.
Sittardenaar Torn Nijssen behaal-
de in de laatste partij van donder-
dag, samen met de Australiër
John Frawley, ook een pupil van
coach Barry Philips Moore, een
overwinning. In goed een uur en
tien minuten versloegen zij het
Nieuwzeelands/Australische kop-
pel Kelly Evernden en Todd
Woodbridge met 7-6; 6-^l. In de
halve finale die pas voor zaterdag
op het programma staat ontmoe-
ten Nijssen en Frawley de tweede
geplaatsten Jorge Lozamo uitMe-
xico en Horacio de la Pena uit Ar-
gentinië.

" Paul Dogger, geen schijn
van kans tegen McEnroe.

Uitslagen enkelspel tweede ronde: McEn-
roe-Dogger 6-1, 6-3; Agassi-Doumbia 6-3,
6-0.
Programma vandaag, kwartfinales: Edberg-
De La Pena; Clerc-McEnroe; Agassi-Ros-
tagno; Gomez-Jarryd.
Dubbelspel kwartfinales: Rostagno/Doum-
bia - Edberg/Jarryd 6-3, 4-6, 6-4; Lozano/De
la Pena - Cancellotti/Smid 6-4, 6-4; Clerc/Go-
mez - Lundgren/Woodforde 6-2, 6-2; Fraw-
ley/Nijssen - Evernden/Woodbridge 7-6, 6-4.

Connors
Jimmy Connors heeft zich don-

Rus Ivanov revelatie in Ronde van Spanje

Hagel geselt peloton

Pancratiusbank/
VCH stap

achterwaarts

AMSTERDAM - Rob Witschge
staat de komende vier seizoenen on-
der contract bij Saint Etienne. Per
fax liet de Franse club donderdag
weten akkoord te gaan met de door
Ajax verlangde transfersom, die
ruim twee miljoen gulden bedraagt.
De 22-jarige linksbuiten, die door
Bryan Roy uit het elftal is verdron-
gen, kwam twee weken geleden al
tot volledige overeenstemming met
Saint Etienne over een lucratief
vierjarig contract, dat hem tot voet-
balmiljonair maakt. De onderhan-
delingen tussen beide clubs liepen
echter stroef, omdat Ajax met het
oog op de tot 1990 doorlopende ver-
bintenisvan Witschge een hoge ver-
goedingssom kon vragen. De steen-
rijke voorzitter van Saint Etienne,
Laurent, bleek evenwel alsnog be-
reid de (hoge) prijs van Ajax te beta-
len.
Real Madrid heeft de 27-jarige Ar-
gentijn Oscar Alfredo Ruggeri ge-
contracteerd. De speler uit het
team, dat in Mexico onder aanvoe-
ring van Maradona wereldkam-
pioen werd, tekende voor vier jaar
bij de Spaanse titelhouder. Ruggeri
speelt nog tot het einde van het sei-
zoen bij eerste divisieclub Logro-
nes. Met zijn transfer naar de Ko-
ninklijke is een bedrag gemoeid van
ongeveer 2,2 miljoen gulden.

Ajax vangt ruim
twee miljoen

voor Witschge

EINDHOVEN - Nadat in De Gal-
genwaard en De Goffert om uiteen-
lopende redenen de finale om de
KNVB-beker tussen PSV en FC
Groningen niet konden huisvesten,
heeft PSV voorgesteld de wedstrijd
op 25 mei in hetPhilipsstadion te la-
ten plaatsvinden. Manager Ploegs-
ma heeft van de gemeentelijke over-
heid groen licht gekregen. Gister-
avond werd het voorstel voorgelegd
aan FC Groningen. De club hield
een: slag om de arm omdat men het
oordeel van de spelers in de beslis-
sing mee wilde laten wegen.

Bekerfinale in
PSV-stadion

Van onze volleybalmedewerker

Vóór de imponerende solo van Iva-
nov werd deachttiendeetappe, met
driecols van tweede en een van bui-
tencategorie, gekenmerkt door
slecht weer en een ontsnappingvan
de Spanjaarden Torres en Aja. De
eerste fietste na acht kilometer weg
en nam ,maximaal 6.13 minuten
voorsprong. Aja hield hem vanaf
km 112 gezelschap en koos later zelf
voor de solo. Die reikte niet tot de
streep. Bij de laatste en hoogste
berg, de Alto de Pagades, werd hij
ingelopen. Waarna Ivanov aan de
voet ontsnapte.
Luc Suykerbuyk was de enige Ne-
derlander die een rol van betekenis
speelde. De Brabander uit de
Spaanse Zahorploeg werd dertien-
de op 1.21 van Ivanov.

ro Delgado werd in de rituitslag
:'ede. Hij boekte ten opzichte van
? rivaal Parra welgeteld een se-

winst. Delgado lijkt dicht bij
eindzege van het evenement, dat

J> tot maandag duurt. Van de 189
L^ers (21 ploegen van negen man)
*op 24 april aan de wedstrijd be-
j "-en zijn nog circa honderdvijf-

Ktn-an in koers.
**ïov verbaast. De Sovjetprof rijdt
J? als een aantal landgenoten voor
? eerst bij de profs. De Russen
ledigen de kleuren van de Ita-

?ftse firma Alfa Lum, die overi-
JJS in de ministaat San Marino is
j/estigd. Vorig jaar, toen hij nog
j^teurwas, behaalde Ivanov in de
iji^de van Engeland zijn belang-
de prijs. In Spanje voelt hij zich

optimaal. Ivanov kan metpesten mee in debergen en rijdt
* goed alleen tegen de klok. Van-

daar datDelgado na afloopzei: „Met
hem moet ik zaterdag tijdens de
tijdrit rekening houden."

" Afzien in de Vuelta. Achter de ontsnapte Rus Ivanov zetten onder meer Delgado, Pino en Parra in erbarmelijke
weersomstandigheden de strijd voort.

De profkoers van Knokke leverde
een overwinning op voor Neder-
lands kampioen Peter Pieters. De
renner uit het TVM-team klopte na
200 kilometer de Belgen Mare Assez
en Patrick Verplancke in de eind-

Zege Pieters

Jens Veggerby heeft de tweede
etappe Saignélégier-Fribourg over
161 kilometer in de Ronde van Ro-
mandië op zijn naam gebracht. De
Deen uit de Amerikaanse ploeg Se-
ven Eleven won in een spannende
finale de sprintvan het peloton. Urs
Freuler eindigde als tweede. Door
de harde wind en hevige regenval
deden zich verschillende valpartij-
en voor, overigens zonder ernstige
gevolgen. De AustraliërPhil Ander-
son uit de TVM-ploeg van Cees
Priem, die als vierde over de finish
kwam, behoudt in het algemeen
klassement de koppositie.

Veggerby

sprint. Zesde werd Manders, twaalf-
de Wieme, allen z.t. als Pieters. Op
ruim een minuut volgden: 27. Lam-
mertink, 28. 801. Bij de amateurs ze-gevierde Pierre Raas, 90 km in
2.15.00; 2. Blomme; 3. Couwenberg.

Weer Vanderaerden
Eric Vanderaerden heeft opnieuw
een etappe gewonnen in deac Ame-

rikaanse Trump Tour. Het was al de
derde zege deze week van de sprin-
ter uit dePanasonicploeg van Peter
Post. De rit over 156 kilometer naar
Richemond werd verreden in de
stromende regen. Vanderaerden
hield in de sprint de Nederlander
Michael Zanoli en de Sovjetrenner
Ekimov achter zich. De Noor Dag-
Otto Lauritzen bleef leiderin het al-
gemeen klassement.

Etappefinish in Reuver, Geleen en Beek

Limburg sluitstuk
in Olympia’s Ronde

BADHOEVEDORP - Uitgezonderd
de slotetappes, dieop de Limburgse
wegen worden verreden, zullen de
renners in Olympia's Ronde van Ne-
derland voor amateurs (20-28 mei)
het moeten stellen met het vlakke
Nederlandse landschap.

- Het parket van
tWerpen gaat in beroep tegen de

Jspraak van profwielrenner
de Wilde in diens doping-

J?*- Het geval houdt de gemoede-
J), in België flink bezig. Als de

bij de onschuld van De
iL^e blijft, kan iedere renner wienss twee keer in hetzelfde laborato-
[(JJJ positief bevonden wordt, met

hoop op succes een zaak aan-
p^nen.
ij Wilde beroept zich namelijk op
b Voor hem onverteerbare gang
|/£ «aken. Hij werd in 1987 door de
l^pmse Gemeenschap betrapt op
(h

gebruik van verboden midde-
ls " Tot twee keer toe werd in zijn
fc^staal, afgenomen tijdens de
ir^oaagse van Antwerpen, sporen
IfcI.verboden stoffen gevonden. De

die in het voorseizoen van dit
iJS de ene na de andere wedstrijd
ju?' ging in beroep. Hij vond het
w terecht, dat beide controles in
Q iab van professor Debackere in
(u^t waren gedaan. België heeft
ihf een ander onderzoekscentrum,b'Wik.
ir, r^chtbank sprak De Wilde vrij,
h?j

r het parket heeft nu beslotener niet bij te laten zitten.

Beroep tegen
vrijspraak

voorDe Wilde

PAPENDAL - De waterpolocom-
missie van de KNZB heeft don-
derdag voor aanvang van het EK-
kwalificatietoernooi in Veenen-
daal een ambitieus meerjarenplan
gepresenteerd, dat moet leiden tot
deelneming aan de Olympische
Spelen van Barcelona in 1992. Het
Nederlands volleybalteam, dat in
ijltempo werd klaargestoomd

Waterpolobond
ambitieus

voor de wereldtop, geldt daarbij
als lichtend voorbeeld.
Groot-Brittannië won in de eerste
wedstrijd van het kwalificatie-

toernooi voor het Europees kam-
pioenschap met 12-7 van Oosten-
rijk.

De Britse poloërs, die als
coach worden bijgestaan door de
Nederlander Rob Heemskerk, na-
men pas in de vierde periode defi-
nitief afstand: 3-2, 1-1, 2-2, 6-2. Ne-
derland verpletterde Finland met
24-3 (7-0, 7-0, 5-2, 5-1).

is een van dezeventien Nederlandse
ploegen.
Etappeschema: 20 mei proloog in Wouw 9,4
km en aansluitend eerste etappe Wouw-
Wouw 120 km; 21 mei Wouw-Schijndel 165
km; 22 mei Schijndel-Rockanje 178 km en
aansluitend ploegentijdrit 30 km; 23 mei Al-
phen aan de Rijn-Hoorn 168 km; 24 mei
Hoorn-Emmen 180 km en aansluitend indi-
viduele tijdrit 17km; 25 mei Emmen-Dieren
191 km; 26 mei Velp-Reuver 160 km en aan-
sluitend individuele tijdrit 16V2 km; 27 mei
Beesel-Geleen 137km; 28 mei Geleen-Beek
173 km.

Wielerbulletin

De eerste van de drie etappe-aan-
komsten in Limburg is op vrijdag 26
mei in Reuver, nadat derenners die
dag in Velp gestart zijn. Na afloop
van de rit vindt in Reuver/Beesel
nog een individuele tijdrit plaats.
Zaterdag 27 mei staat Beesel-Ge-
leen op het programma en zondag
28 mei de rit door Zuid-Limburg
met Geleen als begin- en deAdsteeg
in Beek als eindpunt. De plannen
om de karavaan ook door België en
eventueelLuxemburg te sturen zijn
weer in de kast opgeborgen, maar
nog niet helemaal vergeten.

hoek 2.02; 42. Winnen 2.15; 57. Veld-
scholten 8.36; 81. Maassen 11.56; 88.
Luyckx 12.33; 101. Siemons 16.08; 107
Rozendal 22.11.

" KNOKKE - Profs, 200 km: 1. Pieters
in 4.24.00; 2. Assez; 3. Verplancke; 6.
Manders; 12. Wieme allen z.t; 27. Lam-
mertink op 1.10; 28. 80l z.t. Amateur-
koers: 1. Pierre Raas 90 km in 2.15.00; 2.
Blomme; 3. Couwenberg.

" VREDESKOERS - Etappe Wroclaw-
Poznan: 1. Sjoemanov (Buig) 187 km in
4.04.57; 2. Peters (B) op 0.05; 3. Krieger
(Dld) 0.11; 4. Laffille (Fr) 0.48; 5. Raab
(DDR).
Algemeen klassement: 1. Sjoemanov
13.59.13; 2. Peters 0.05; 3. Jentzsch 0.15;

etappe: 1. Veggerby 161km in 3.45.25; 2.
Freuler; 3. Brüggmann; 4. Anderson; 5.
Henn; 6. Vandenbrande;7. Joho; 8. Cas-
sani; 9. Da Silva; 10. Diem; 12. Maassen;
29. Tolhoek; 33. Schalkers; 49. Veld-
scholten; 60. Winnen; 66.Kleinsman; 81.
Breukink; 89. Luyckx; 92. Siemons, al-
len z.t. als Veggerby; 108. Rozendal op
4.40.
Algemeen klassement: 1. Anderson
8.53.52; 2. Jeröme Simon op 12 secon-
den; 3.Delion 0.22; 4. Wegmüller 0.26; 5.
Van Hooydonck 0.27; 6. Jaermann 0.28;
7. Winterberg 0.30; 8. Joho 0.32; 9. Elli
0.56; 10. Veggerby 1.35; 11. Breukink
138; 12. Rominger 1.45; 13. Fignon 1.47;
14. Gölz 1.49; 15. Pensee 1.50; 26. Tol-

*.RONDE VAN SPANJE - Achttiende
rJappe: 1. Ivanov 153 km van Cangas de
jn's naar Branillin in 4.24.32; 2. Delga-
u° op 0.20; 3. Pino 0.21; 4. Parra z.t; 5.

'8 aJ"gas z.t; 6. Bagot 0.43; 7. Morales 0.45;
"; Ramirez 0.51; 9. Unzaga 1.09; 10. Gas-
fcn 1.12; 13. Suykerbuyk 1.21; 127.
£°ols 0p 18.46; 128. Arntz z.t; 141. Nü-rper 20.01; 143. Harmeling z.t; 147. Her-?ans 20.54.
7ft'Bemeen klassement: 1. Delgado
'"29.31; 2. Parra op 3 seconden; 3. Var-

f?s 1.03; 4. Pino 1.22; 5. Ivanov 1.40; 6.
4^have 1.51; 7. Morales 2.09; 8. Gaston
rC i; 9- Bagot 5.3; 10. Ramirez 7.20; 11.ycana 7.46; 12. Farfan 8.20; 13. Suyker-
j^yk8.38; 14. Jaramillo 8.53; 15. Kuum
j^-48. Klassering Nederlanders: 126.£°ols op 2.23.19; 131. Arntz 2.28.28; 142.
2?rrnans 2.51.44; 143. Harmeling

145. Nijboer 2.56.13."RONDE VAN ROMANDIË - Tweede

4. Capelle 0.25; 5. Abdoesjaparov 0.28; 7.
Knuvers 0.30.

"RONDE VAN AUDE -Dames, zesde
etappe: 1. Kynclova (Tsjech) 80 km in
2.06.29; 2. Simonnet (Fr) op 1.05; 3. Raft
(DDR); 6. Knol (Ned) z.t.
Algemeen klassement: 1. Simonnet
11.22.26; 2. Odin op 0.03; 3. Kibardina
0.20; 5. Knol en Rossner 3.00; 10. West-
land 4.07.

" TRUMP TOUR- Eerste gedeelte zes-
de etappe: 1. Vanderaerden 156 km in
3.21.29; 2. Zanoli; 3. Ekimov; 4. Hundert-
marck; 5. Theunisse; 6.Phinney; 7. Lau-
ritzen; 8. Lubberding; 9. Gaggioli; 10.
Miranda allen z.t. als Vanderaerden.
Algemeen klassement: 1. Lauritzen
27.57.13; 2. Lubberding op 0.17; 3. Van-
deraerden 1.39; 4. Theunisse 2.16; 5.
Phinney 3.13; 6. Engleman 3.35; 7. Nu-
lens 3.45; 8. Bouwmans 3.52; 9. Stieda
3.55; 10. Hampsten 4.02.

UTRECHT - De herenhoofdmacht
van Pancratiusbank/VCH is er niet
in geslaagd om de eerstedivisiesta-
tus te behouden. De Heerlense vol-
leyballers' verloren gisteravond in
de Catharijne-sporthal van Utrecht
het laatste duel uit de nacompetitie
tegen USS met 3-2 (15-13, 5-15,15-6,
4-15; 15-11). USS is daarmee win-
naar van de promotie/degradatie-
strijd en promoveert naar de op een
na hoogste speelklasse.
Pancratiusbank/VCH stond na de
krap verloren openingsset van dit
marathontreffen al min of meer met
de rug tegen de muur. Het herstel
was weliswaar knap: 4-15, maar in
de volgende reeks bleef men het
antwoord schuldig op de snelle
combinaties van de jonge, opportu-
nistisch spelende thuisploeg. Met
de 15-6 verliespost was het degrada-
tielot van de Heerlenaren bezegeld
en promotie van USS een feit.
In de barrage ging USS weer voluit
en drong de equipevan coach Huub
Hollands niet meer aan: 15-11. Het
komende seizoen komt Pancratius-
bank/VCH uit in de tweede divisie.
Overigens speelde Pim Uyterschout
gisteravond zijn laatste wedstrijd.
De routinier en ex-international
stopt na een lange, glanzende carriè-
re.

" De Nederlandse volleybalploeg
(heren) is in Gent vernederd door
Cuba. Tijdens de eerste van drie
ontmoetingen in België sloeg de bri-
gade van coachSelinger in drie sets
slechts veertien punten bij elkaar:
9-15, 5-15, 0-15. De vrouwen brach-
ten het er iets beter vanaf. De ploeg
van bondscoach Pang won van de
Cubaanse dames de eerste set met
15-11. Daarna ging het dezelfde kant
op als bij demannen: 8-15,8-15, 5-15.

Voor het eerst is een formatie uit de
Verenigde Staten aanwezig. Naast
deAmerikanen komen er nog zeven
buitenlandse ploegen aan de start:
DDR, Sovjet Unie, Frankrijk, Span-
je, Polen, Tsjechoslowakrje en West-
Duitsland. Voor het eerst in jaren
verschijnt ook de nationale selectie
van Nederland aan de start. Oranje

SITTARD - De wedstrijd tussen Al-
mania en Sanderbout in het kader
van het Sittardse stadsvoetbaltoer-
nooi werd door scheidsrechter
Meertens voortijdig afgefloten. De
reden was, dat een Almaniaspeler
weigerde zijn naam te noemen toen
de arbiter hem op de bon wilde slin-
geren. De ploeg van Almania be-
stond overwegend uit spelers van
lagere elftallen, aangevuld met een
viertal uit het eerste elftal. Sander-
bout leidde op dat moment met 3-0.
Overige uitslagen: SVM-Sittar-
dia'Bo 6-0; OVCS-Stadbroek 2-0;
Limbricht-GVCG 1-0.

Duel gestaakt

derdag schreeuwend en proteste-
rend een weg gebaand naar de
kwartfinales van het internationa-
le tennistoernooi in Hamburg. De
Amerikaanse veteraan kreeg van
de Westduitse umpire een waar-
schuwing wegens zijn vocale ge-
weld, maar hij hield nog net ge-
noeg lucht over om zich de Spaan-
se tiener Sergio Bruguera (18) van
het lijf te houden: 7-5, 3-6, 7-5.

'^ANILLIN - Regen, hagel, kou en mist hebben tijdens de
etappe van deRonde van Spanjehet peloton geteis-

pl. De erbarmelijke weersomstandigheden maakten de min-
* indruk op Ivan Ivanov. De 25-jarige Russische beroepsren-
*r> de revelatie van de Vuelta, reed bergop van de gevestigde

weg. Na 153 kilometer had hij in Branillin twintig se-
nden voorsprong op de belangrijkste mannen uit hetklasse-
lent.
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Te huur aangeboden
FRITURE IN
WAUBACH

Br.o.nr. HK 006 Limburgs Dagblad, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Giro
55055

Astma Fonds
KOLLEKTE 8-14 MEI

ministerie van
verkeer en
waterstaat

Rijkswaterstaat
directie Limburg

De hoofdingenieur-di-
recteur van de Rijkswa-
terstaat in de directie
Limburg te Maastricht, ,
maakt bekend:

- dat in verband met
reconstructiewerk-
zaamheden aan de
oostelijke hoofdrij-
baan van de weg
Belgische grens -Maastricht - Weert -Eindhoven - 's-Her-
togenbosch
Utrecht - Amster-
dam (rijksweg 2),
aan de rangeerbaan
en aan de diverse
toe- en afritten naar
en van de weg Bel-
gische grens - Heer-
len - Duitse grens
(rijksweg 76) de na-
volgende wegge-
deelten voor alle
verkeer worden af-
gesloten:

a. De oostelijke afrit
van de rijksweg 2
nabij km 243,200 te
Elsloo van dinsdag
16 mei t/m vrijdag
26 mei 1989 en van
donderdag 15 juni
1989 t/m zondag 18
juni 1989:

b. de oostelijke toerit
van de rijksweg 2
nabij km 242,500 te
Elsloo van maandag
29 mei 1989 t/m vrij-
dag 2 juni 1989 en
van vrijdag 16 juni
1989 t/m zondag 18
juni 1989;

c. de noord-oostelijke
lus van de A2/A76
nabij km 241,100 te
Geleen van maan-
dag 5 juni 1989 t/m
vrijdag 9 juni 1989;

d. de zuid-oostelijke
lus van A76/A2 nabij
km 3,000 te Geleen
van maandag 5 juni
1989 t/m vrijdag 9
juni 1989 en van
donderdag 15 juni
1989 l/m zondag 18
juni 1989;

e. de zuid-oostelijke
verbindingsweg van
de rijksweg 2 naar
de rijksweg 76 nabij
km 241,500 te Ge-
leen van maandag
12 juni 1989 t/m
zondag 18 juni
1989;

f. de oostelijke afrit
van de A2nabij km
238,600 te Urmond
van maandag 12 ju-
ni 1989 t/m zondag
18 juni 1989;

g. de noord-oostelijke
verbindingsweg van
de A76/A2 nabij km
2,800 te Geleen op
zondag 18 juni
1989.

- dat voornoemde pe-
rioden zoveel korter
zullen zijn als moge-
lijk dan wel zoveel
langer als noodza-
kelijk zal blijken;- dat het verkeer zal
worden omgeleid
zoals ter plaatse
door borden aange-
geven.

Maastricht, 3 mei 19%9.
De hoofdingenieur-
directeur voornoemd,
Ir. H.M. Schroten.

Reuma betekentpi jn.Jekunt ermee leren
""""'V'-* leven, maarvergeet hetgeen momentvan de

>r '"^Y^- '^ cc' reurnaF)aDenten dragen hun lot in
'""^y—' suite, omdat hunhandicap niet zichtbaaris.

Stilte, dieécht pijn doet
' -*€ ✓-Nx kunt er wat aan Uw Be^ k3O

't voor een reumapariënt direct omgezet

'"" worden inverlichting. Doorrevalidatie, hulp-
middelen en onderzoek.Het ■mèÊÈÊÊÈÊReumafonds helpt daarbij. J|| !Bl
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weinig tot niets te zijn vastgelegd.
Het valt ook niet mee om stil te staan bij

zaken als een testament, codicil of voogdijschap.
Toch zijn er goede redenen om 't wel te doen,

want wat gebeurt er met uw partner, de kinderen,
en het huis? Wij hebben een boekje voor u samen-
gesteld waarin duidelijk en overzichtelijk de meest
essentiële maatregelen worden besproken.

Stuur de coupon naar SIRE, p/a Stephenson-
straat 12, 2723 RN ZOETERMEER. Sluit een extra
postzegel van f 1,- bij. Dan krijgt u het boekje
'Voor het te laat is' thuisgestuurd.

Naam m/v
Adres

Postcode Woonplaats : _^_
Publicatie aangeboden doordit blad In samenwerking SIDF
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De Alfa 33 heeft meer en geeft meer. 1.7boxermotor topprestaties aan inruilwaarde en u heeft reden
Meer stijl en klasse. Meer ruimte en een opvallend laag verbruik. genoeg om nu bij ons langste rijden
prestaties. En natuurlijkeen perfecte Het exclusievekarakter van de waar de Alfa 33 startklaar staat voor
wegligging, waardoor elkevergelijking Alfa 33 wordt nog eens onderstreept een overtuigende proefrit. xÉÏÉÊÏêË&s.
in het voordeel van de markant door de zeer complete uitrusting; Afgebeeld is de schitterende Alfa 33 //Sm"\ ~1»^gelijndeAlfa 33 uitvalt. Voor zijn aan- onder meer getint glas, toerenteller, 1.7 Quadrifoglio Verde die een imß;\ [^jfÊ&L
trekkelijke prijs biedt de Alfa 33 het twee van binnenuitverstelbare vermogen van maar liefst 118 pk UImMÉ 3^*9l
gemak van 5 deuren en een neer- buitenspiegels en een in hoogte ontwikkelt. Ook beschikbaar zijn de vßi^B II.P'JPklapbare achterbank, het comfort verstelbaar sportstuur zijn standaard 1.3, de 1.3 Sen de 1.7 IE uitvoering ?J0van een stijlvol interieur en voor- en dus bij de verrassend gunstige met of zonder katalysator. 'ij^^^^^^F'
treffelijke stoelen.Mede dankzij de prijs inbegrepen. Tel daarbij nog Alfa 33 v.a. Fl. 23.390- mcl. BTW
5-versnellingsbak koppelt de 1.3 of eens het voordeel van de hoge af importeur. ✓x/v j?C/^imuejA/c/e txny tftti*/rti/trtc/

AUTOBEDRIJF ARCO STEIN (COUMANS) GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Havenstraat 25, Stem Raadhuisstraat 16, Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf

04490-32026 04750-21092 045-321088
AUTOCENTRUM SANDERS BV GARAGEBEDRIJFVLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN

Akerstraat 128, Brunssum Scharnerweg 137, Maastricht Oudeweg 30, Linne
045-251644 043-634895 04746-1968 (sub-dealer) >
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" ROERMOND - Atletiekvereni-
ging Swift Roermond houdt van-
avond een werp- en springwedstrijd
voor senioren alsook A- en B-jeugd
in sportpark De Wijher. Aanvang
18.30 uur.

" MOESKROEN - Raymond The-
bes won in het Belgische Moes-
kroen een wielerkoers over 174 kilo-
meter voor amateurs. Tijd: 4.01.00.
Klassering andere Nederlanders in
het veld van honderdzestien man: 4.
Teuben, 5. Van Nispen, 7. Van der
Meer, 9. Zuiderwijk, 10. Van der
Schouw, 11. Robert Rademakers,
12. Goense, 13. Enthoven, 14. Kuy-
pers, 15. Engels, 16. Verschuren, 17.
Gino Jansen, 18. Van Bindsbergen.

" ROERMOND - Op tweede pink-

sport kort
sterdag wordt in Roermond een
korfbaltoernooi georganiseerd met
deelnamevan veertien teams uit ge-
heel Nederland. De organisatie is in
handen van de Roermondse korf-
balclub Ready '60. De wedstrijden
beginnen om 10.00 uur op de terrei-
nen aan de Jagerstraat. De prijsuit-
reiking is gepland om vijfuur.

" BRUNSSUM - De beslissings-
wedstrijd in de eerste klasse B zaal-
voetbal tussen FC Brunssum 2 en
Stampede wordt morgen gespeeld
in sporthal Terwaerden. Aanvang
20.00 uur.

" SITTARD - Het herenhockey-

team van Jong Oranje speelt dit
weekeinde een tweetal wedstrijden
tegen het Limburgs elftal. Het eer-
ste duel vindt morgen om 15.00 uur
in Weert plaats, terwijl zondag om
16.00 uur in het sportpark van Con-
cordia in Roermond wordt ge-
speeld.

" SCHAESBERG - Ook Unitas-at
leet Roger Jaspers doet zaterdag om
15.30 uur mee aan de Heideloop in
Schaesberg. Hij is de grote favoriet
voor d de zege op de 10 mijl.

" MUIDEN -Voetballer John van 't
Schip (25) trouwt volgende week
dinsdag met de 21-jarige Daniëlle
Oonk, dochter van zangeres Willeke
Alberti. De bruiloft vindt plaats in
de Kazerne in Muiden.

Jan Reker: ’leder
duel een finale’
Roda JC vanavond thuis tegen Utrecht, maandag naar MVV

ST.ANTHONIS - Gedurende de
beide pinksterdagen is het peeldorp
St. Anthonis weer in de ban van het
Activia-Pinkstertoernooi. Dit groot-
ste volleybaltoernooi van interna-
tionale allure in de open lucht vindt
voor de 33ste maal plaats.

Volleybaltopin
St. Anthonis

!HKRADE - Met FC Utrecht vanavond om 19.30 uur in
fkrade als tegenstander gaat Roda JC de ontknoping in de
divisie tegemoet. Drie wedstrijd binnen tien dagen, met als
*t Europees voetbal. „leder duel is nu een finale", spreekt
'toer Jan Reker zich uit over de importantie van de duels met
'Pectievelijk Utrecht, MW (maandag) en Feyenoord (zon-
«2l mei).

"ederlaag in en tegen Groningen
*t worden beschouwd als een
talige misstap. „Het lag aan de
Jlll. van de dag. Normaliter heb-
* één, hooguit twee spelers hun
" liet. Tegen Groningen waren

'el, acht voetballers niet bij de

" Zoiets komt hooguit eenmaal
'seizoen voor. We hebben de ne-
'»aag doorgesproken en daarmee

* kous voor mij af.

zal er de laatste drie wedstrijden
nog flink tegenaan gaan. Ook aan-
vallend, want we moeten die drie
resterende wedstrijden winnen"-, al-
dus Reker, die vanavond zeker FC
Utrecht niet zal onderschatten. „De
ploeg weet zich nog niet helemaal
gevrijwaard van degradatie. Er zijn
nog genoeg ploegen die 28 punten
kunnen halen".

trainerscarrousel

" KERKRADE - Bij FC Gracht
staat volgend jaar Jo van de Mier-
den aan het roer. De oud-Roda JC-
doelman volgt technisch-adviseurHans Ponsen op.

Voor het eerst is de organisatie er in
geslaagd om een team uit de Sovjet-
unie naar het gemeentelijk sport-
park te lokken. De nationale ploeg
van de Sovjetrepubliek Letland is
afgevaardigd voor deze editie. Naast
deze publiekstrekker geven ploe-
gen uit liefst tien landen acte de pre-
sence. Onder meer uit Bulgarije, Po-
len, Tjechoslowakije, Brazilië en di-
verse Westeuropese landen. Neder-
land is vertegenwoordigd met het
overgrote deel van de eredivisie-
teams, zowel bij de heren als bij de
dames. Op zondag wordt begonnen
met de poulewedstrijden om 11.00
uur. De wedstrijden worden pink-
stermaandag voortgezet vanaf 10.00
uur.

Mfgelopen week heeft Reker ge-
rht om een zo goed mogelijke
rr binnen de groep te creëren,
jfde slotactevan de competitie in
t verschiet. „Ik hoef de jongens
* echt meer te motiveren. leder-tt Weet wat er op het spel staat en

Sanchez-Torres
Michel Haan is uit het basiselftal
weggevallen. Zijn plaats wordt in-
genomen door Sanchez-Torres.
„Niet dat Haan slecht speelt", luidt
de toelichting van de trainer. „Haan
is alleen wat teruggevallen. Een te-
rugval overigens die heel normaal is
bij zon jonge speler".

Schorsing voor
VVV-trio

Promotie

Van onze sportredactie

# Gabri Rietbroek peinst. De Geleendenaar weet nog niet of hij
vanavond een beroepkan doen op spelbepaler Wil Jacobs.

Foto: PETER ROOZEN

In het geruchtencircuit circuleren
overigens steeds meer namen wat
betreft nieuwe aankopen. Zo zou
Roda JC onder meer in onderhan-
deling zijn met doelmanRené Stam
van Den Haag en twee ton over heb-
ben voor Rene Hofman.

Foto: PETER ROOZEN

Zes treffers in bekerstrijd tegen Centrum Boys

Caesar ontketend
" Caesar in de aanval tegen Centrum Boys

ZEIST - De tuchtcommissie van de
KNVB heeft zestien spelers uit het
betaalde voetbal voor éën wedstrijd
geschorst na ontvangen waarschu-
wingen in het afgelopen weekeinde.
Onder de gestraften bevinden zich
drie spelers van VVV, te weten Van
Berge Henegouwen, Nijssen en Rij-
nink.

„Allemaal geruchten", zegt Reker.
„Wat klopt is dat ik de geblesseerde
Edwin Bakker van Groningen heb
beloofd dat hij, wanneer hij fit is, bij
ons mag meetrainen. Dan zal hij
zich eerst nog eens moeten bewij-
zen. Hij moet overigens niet worden
gezien als opvulling van een vacatu-
re. We blijven ons op de markt
oriënteren voor een goede opvolger
van Michel Boerebach".

Finale tussen
scholierenafgelast

- De finale om het
r^olenkampioenschap van de
?Sio Kerkrade/Heerlen gaatar|daag wegens de slechte ge-

van het Roda-veld niet
f>or. Het duel tussen het Bernar-JJluscollege uit Heerlen en deJ^vo Pius XII uitKerkrade was

[ ePland als voorwedstrijd voorJoda JC-Utrecht. De 5.000 invi-
'«ekaarten die aan de leerlin-
ten werden verspreid blijven

■1 geldig voor de competitie-
*tij van vanavond. De finale
"i het scholenkampioenschap
! verplaatst naar zondag 21 mei,
£ voorwedstrijd voor Roda JC-
iJfyenoord. Voor dat duel wor-
fn opnieuw 5.000 invitatiekaar-
'l uitgereikt.

[Hkgen draverijen
fop Schaesberg
FjAESBERG - Voor de negen
reriJen op de draf- en renbaan in
Pjesberg van vanavond zijn 74P"inaties ingeschreven.

Id-tips:
JJ*koers: 1. Dior America; 2. Dryader; 3.(fier Power. Tweede koers: 1. Crackje
[Nora; Daen Hazelaar; 3. Clareina Ha-
f^ Derde koers: 1. Boyo Franco; 2. Cap-. Eden; 3. Boxeur du Chene. VierdeY>: 1. David H.; 2. Cetted Jacky; 3. Casi-
ttfurbin. Vijfde koers: 1.Cindy M; 2. BepWoomerd; 3. Burt DV; 4. Domingo Pitt.Se koers: 1. Cay van Hoafer; 2. 2. Blan-
£;U.r; 3: Blitsie M. Zevende koers: 1. Al-
Jfans; 2. Zingana du Bois; 3.Wilgen duI Achtste koers: 1. Zanzibar; 2. Cann deJjnerd; 3. Abbado R; 4. Bavonora. Ne-E's koers: 1. Jefs Comfort; 2. Waaipalm"°is; 3. Zenith Nora.

VVV-reserves
vieren feest

Opstelling Roda JC: Nederburgh, Broe-
ders, Boerebach, Fraser, Trost, Suvrijn,
Hanssen, Groenendijk, Van de Luer, VanLoen, Sanchez-Torres. Scheidsrechter:Reygwart.

dat Huub Peters in de slotminuut
kon tegenscoren.

Eindstand: RKESV 2-3; Heel 2-2; RKVB 2-1

Zondag Limburgse titelstrijd

Renners extra
gemotiveerd voor
kampioenschap

Uitslagen promotiewedstrijden in de reser-
ve klassen: RKBSV 2-VVVO3 2, 0-0;
RKVVL 2-Almania 2, 1-1.
Eindstand: VVV'O3 2, 3-4; Almania 2, 3-3,
RKVVL 2. 3 3; RKBSV 2, 3-2.
VVV'O3 2 en Almania 2 (beter doelsaldo dan
RKVVL 2) promoveren naar de reserve eer-
ste klasse.

Uitslagen KN VB.Afdeling Limburg: Twee-
de klasse M: Kluis 3-Susteren 3, 2-2. Dames-
voetbal: Wittenhorst-Reuver 0-6. Jeugd-
voetbal Groene Ster-RKBSV 4-3.

Panningensterk
" Vinkenslag Parmingen 3-5 (0-3). 16. 0-1
Eibers; 28. 0-2 Smolenaars; 40. 0-3 Smole-
naars; 52. 1-3 Vroegop (penalty); 67. 1-4
He essen (penalty); 79. 2-4 Vroegop; 80. 3^l
Bastiaans; 3-5 Cuppens. Toeschouwers: 50.
Scheidsrechter: Sijben.

GELEEN - Meer dan voor welke
andere koers in Limburg, de klas-
siekers uitgezonderd, is het ama-
teurpeloton gemotiveerd als de
strijd om de districtstitelop het pro-
gramma staat. Dit keer is tweede
pinksterdag gereserveerd voor het
kampioenschap. De wedstrijd vindt
plaats in Lindenheuvel/Geleen op
een vlak parcours van drie kilome-
ter. Voor de organisatie tekent wie-
lerclub De Ster.

Veritas
uitgeschakeld
O VERITAS - SITTARD 1-1 (0-1). Sittard
w.n.s. 32. JannySangers 0-1; 90. Chris Vries
1-1. Scheidsrechter Thommassen.

CAESAR- CENTRUM BOYS 6-0(3—o). 15.
Breemer 1-0; 25. Nöllgen 2-0; 30. Goldstein
3-0; 60. Nöllgên 4-0; 70. Van Hoorn 5-0; 75.
Nöllgen 6-0. Scheidsrechter Geelen.
BEEK - „Dit was wel heel erg ge-
makkelijk voor ons," zei Caesar-trai-
ner Piet Hermans lakoniek na af-
loop van het duel tegen Centrum
Boys. Zelden zal zijn ploeg dit sei-
zoen zo weinig tegenstand hebben
gehad als van deze kwartfinalist in
de bekerstrijd van de KNVB, dis-
trict Zuid 11.
Centrum Boys had geen schijn van
kans en werd aan alle kanten voor-
bij gehold doorhet geenszins ontke-
tende Caesar. Halverwege dit duel
stond Caesar dan ook al met 3-0
voor en iedereen verwachtte na rust
een vervolg van het doelpuntenfes-
tijn. De Beeker ploeg verdubbelde
toen de score, door onder andere
twee doelpunten van Antoine Nöll-
gen.

Van onze medewerkers

door ivo op den camp

Herschi/V en L zet
alles op bekerwinst

Voobereidingniet optimaal Meespeten Jacobs onzeker

MAASTRICHT In een doelpunt-
rijke wedstrijd hebben de eerste
klassers Vinkenslag en Parmingen
het voetbalseizoen afgesloten. Bei-
de teams speelden vrijuit. Door de
absentie van libero Pierre Franssen
was echter de gehele Vinkenslag-
verdediging ontregeld. Bovendien
was er niemand die lijnen kon uit-
zetten. Parmingen stelde Vinken-
slag voor onoplosbare problemen.
Het was te danken aan reservekee-
per Jeu Leenders dat de thuisploeg
al niet met de theepauze op een 5-0
achterstand stond. Na rust zette
Vinkenslag Parmingen meer onder
druk, wat direct resulteerde in een
serie goede aanvallen en doelpun-
ten. Twee counters van Parmingen
leverden echter eveneens twee keer
het maximale rendement op.

Loting
De loting voor de halve finales op 21
mei had het volgende resultaat:
Tiglia-Sittard; winnaar Hopel-Roda
JC 2 contra Caesar.

Degradatie
Maasbracht
BREVENDIA-MAASBRACHT 2-1 (1-1).
Score: 32. 1-0 Ton Leeters; 44. 1-1 Paul Vo-
gels; 71. 2-1 Jo Briels. Scheidsrechter:
J.Stassen (Maastricht). Toeschouwers: 700.
Boekingen voor P.VogeJs. Maasbracht en
R.Sniekers, Brevendia.
THORN - In slechts enkele seizoe-
nen zakte voetbalclub Maasbracht
van de eerste naar de derde klasse
en in Thorn werd gisteravond het
vierde klasserschap een feit na de
terechte 1-2 nederlaag tegen Bre-
vendia, dat nu in een nacompetitie
zich nog moet proberen te redden.
Dat het in dit harde treffen maar bij
twee boekingen bleef lag aan de lei-
ding. Brevendia kon collectief meer
op de grasmat leggen dan Maas-
bracht, waarin aanvoerde Jos Nac-
ken een prima partij speelde. Na
ruim een half uur spelen nam Bre-
vendia door Ton Leeters met be-
hulp van een Maasbracht-verdedi-ger de leiding. Vlak voor rust wist
Wim Vogels de stand gelijk te trek-
ken. Een schitterende kopbal van
invaller JosBriels bracht Brevendia
in de 71ste minuut op 2*L Daarna
kregen de Stramproyenaren nog di-
verse goede scoringskansen, maar
de stand wijzigde niet meer. De
schoten van Maasbracht brachten
Theo Siebers niet in gevaar.

Overigens komen niet alleen de
amateurs aan de start. Voordat zij
om kwart over drie aan hun titel-
strijd over 120 kilometer beginnen,
isreeds een omvangrijk programma
afgewerkt. Op het traject Napoleon-
baan, Portonnekuilstraat, Pastoor
Schoenmackersstraat, Geranium-
straat, Anemonestraat, Burgemees-
ter Lemmensstraat, Kastanjelaan,
Seringenlaan, Burgemeester Lem-
menstraat en weer Napoleonbaan
leggen vanaf 10.30 uur de liefheb-
bers en veteranen gezamenlijk circa
55 kilometer af. Er wordt voor beide
categorieën een klassement opge-
maakt. De nieuwelingen starten om
12.00 uur (45 km); de junioren be-
ginnen om 13.15 uur (70 km).

I^LO - Het tweede elftal vani" heeft middels een 5-0 zege op
Fjdhoven 2 de kampioenstitel be-
S*d bij de reserveteams in het be--sjl voetbal.
Cet tweede elftalvan Fortuna Sit-
K zegevierde met 4-1 overRBC 2.purende de gehele wedstrijd was

in de meerderheid, maar
P°ndanks kon de ploeg uit de
pfidert geen afstand nemen van
iopponent uit Roosendaal. Na de
?' had de voorhoede van Fortunaf Vizier beter gericht en dat bete-rde de volle winst. Score: 7.fks 1-0, 22. Van Ekelen 1-1 Rust.

2-1, 62. Custers 3-1, 69.
jUer 4-1. Scheidsrechter Van Boe-

Net als de wedstrijd voor amateurs,
waarin Meijs, Rademakers, Jansen,
Nelissen, Strouken, Zelissen, Dah-
men, Speetjens, De Hey en Thoolen
slechts enkele van de vele favorie-
ten zijn, verdienen de bestgeklas-
seerderenners een startbewijs voor
het Nederlands kampioenschap, dat
later dit jaarplaatsvindt.

NEERITTER- Veritas beleefde een
vervelend weekje, want nadat de
ploeg afgelopen zondag uit de eer-
ste klasse moest degraderen, volgde
nu de eliminatie in de kwartfinale
van de KNVB-beker. Hoofdklasser
Sittard kwam in een gelijkopgaande
eerste helft door Sangers op voor-
sprong, maar moest in de tweede
helft ver terug, omdat Veritas alles-
of-niets speelde. Daardoor kreeg
Sittard unieke mogelijkheden om
via de counter de score op te voeren,
maar verzuimde dit. In de slotmi-
nuut kwam Veritas door Vries als-
nog op gelijke hoogte, waardoor
strafschoppen de beslissing moes-
ten brengen. Sittard beheerste deze
discipline iets beter (4-5).

Winst Tiglieja

" TIGLIEJA - SPARTA '18 3-2 (2-1). 9.Kusters 1-0; 17. De Renet 2-0; 40. Saris 2-1
53. DeRenet 3-1; 90. H. Peters 3-2. Scheids-
rechter Smits. M. Peters (Sparta'lB) uit het
veld gestuurd.

Basisscholen
" HEERLEN/STEIN - De Don Bos-
coschool uit Venlo heeft in Stem het
toernooi om de KNVB-beker voor
basisscholen gewonnen. In de finale
won de school uit Venlo na verlen-
ging met 2-1 van de St. Sebastia-
nusschool uit Herkenbosch. In dit
overigens uitstekend georganiseer-
de toernooi legde de St. Paulus-
school uit Heerlen beslag op de der-
de plaats, dit ten koste van Basis-
school Scharn. De strijd om de vijf-
deen zesde plaats ging tussen de Ti-
tus Brandsmaschool en Basisschool
De Heipaal uit Simpelveld. De
Brunssumse scholieren wonnen na
strafschoppen.

Beslissing
In de beslissingswedstrijd om de
tiende plaats in de derde klasse A
werd gisteravond Lindenheuvel
contra Sportclub WVV'2B gespeeld.
Laatstgenoemde won: 0-3.
In dit gelijkopgaande duel speelde
Lindenheuvel overigens zeer matig
waarvan WW gretig profiteerde en
de kansen verzilverde. Score: Kui-
pers 0-1, Habets 0-2 Rust. Snoek 0-3.
Scheidsrechter Eijkenboom. Door-
dat WW de volle winst behaalde
moet Berg'6B meedoen aan de na-
competitie van de ploegen die de
tiende plaats behaalden in de derde
klassen.
Eindstand: SC WVV'2B, 2-3; Lindenheuvel
2-2; SV Berg'6B, 2-1.

L^et reserveteam van Roda JC
£?g in de wedstrijd tegen PSV 2
?j£n het spelbeeld geen loon naar

0-1. In de eerste helft waren
ploegen aan elkaar gewaagd

bleef de stand dubbelblank. Na
t. hervatting volgde een offensief
C Roda JC maar de kansen wer-

niet benut. PSV had aan eenJsvoldoendeom devollewinst teL°alen. In de 65ste minuut scoorde
0-1.Roda JCbleef probe-|^ fnaar verder dan een schot tegen

t^aal kwam men niet. Scheids-
"tter was Bettinger.

reserve divisie
D?,a JC 2-PSV 2 0-1%\; Sittard 2-RBC 2 4-1
V 2-Willem II 2 afg. -, v 2-Eindhoven 2 5-0
onhX2 24 16 5 337 58-25

PaJ, 2 24 16 4 436 47-17
Ifif 2 23 13 7 3 33 48-27(^"n II 2 23 13 3 7 29 34-28
K? JC 2 22 12 2 826 44-32|[r qnoven 2 24 9 5 10 23 37-50
Sri; Sittard 2 23 8 6 9 22 33-34K> 2 24 9 4 11 22 38-39
IJVißosch 2 24 8 5 112141-45
L' 223 8 2 13 18 41-56J»> 2 24 7 2 15 16 42^19l^ond Sp. 2 23 6 3 14 15 38-55

23 2 2 19 6 21-65

Evenals vorig jaar verzorgt wieler-
club De Ster een etappefinish in
Olympia's Ronde van Nederland
voor amateurs. Dat gebeurt op za-
terdag 27 mei. Rond zes uur wordt
de eindstreep van de voorlaatste
etappe op de Rijksweg bereikt
waarna nog twee plaatselijke ron-
den van ieder BV2 kilometer plaats-
vinden.
Zondag 28 mei klinkt om twaalf uur
in Kluis/Geleen het startschot voor
de laatste etapperit naar deAdsteeg
in Beek (185 km). Zodra Olympi'a
peloton is vertrokken vindt op het
parcours in Kluis het landelijk
jeugdtoernooi voor licentiehouders
van 8-14 jaarplaats. De Ster verzorgt
op zaterdag 19 augustus, om elf uur
op de Markt in Geleen, tevens de
start van de laatste etappe in de
Profronde van Nederland. Finish in
Gulpen.
Zondag 20 augustus is gereserveerd
voor de jaarlijkse toertocht Dwars
door Limburg over 242 kilometer.
Inschrijven is mogelijk bij J. Maes-
sen, Markt 40, 6161 GJ-Geleen.

Olympia’s Ronde
TEGELEN - Ofschoon de uitslag
anders doet vermoeden, was Tiglie-
ja in dit bekerduel toch wel de sterk-
ste ploeg. Na ruim een kwartier
stond de ploeg uit Tegelen al ruim
voor door een kopbal van Kusters
en een knal van De Renet, waarna
Saris vlak voor rust de weifelende
Tiglieja-defensie te slim afwas: 2-1.
De Renet vergrootte na rust de mar-
ge weer tot twee doelpunten, maar
weer was' een blunder in de thuis-
club-achterhoedeer de oorzaak van, In de beslissende strijd om de elfde

plaats in de vierde klasse F stond
Heel-RKVB op het programma. Uit-
slag 3-0.
In de beginfase had Heel een licht
overwicht en nam door R. Sniekers
de leiding 1-0. RKVB drong de
thuisclub terug maar door goed kee-
perswerk van doelman Hub Peters
kon Heel de kleine voorsprong vast-
houden. Na de wissel was RKVB
voortdurend in de aanval en kon
Heel via snelle counters de voor-
sprong uitbouwen tot 3-0 door doel-
punten van Gubbels 2-0 en Giesen
3-0. Scheidsrechter Claessen.
RKVB dat laatste werd in de na-
competitie zal deelnemen aan de de-
gradatiewedstrijden met de andere
ploegen in de 4e klasse E, G en H.

Elfdeplaats

HULSBERG - Op de terreinen aan
de Wissengrachtweg in Hulsberg or-
ganiseert de landelijke ruitervereni-
ging Pagasus op tweede pinkster-
dag een concours-hippique, waar-
voor veel amazones en ruiters uit de
kringen Gulpen en Sittard hebben
ingeschreven. Het is de veertigste
keer, dat het evenement plaats-
vindt. Het ochtenprogramma begint
maandag om tien uur met dressuur
en springen in klasse B. Om twee
uur is de officiële opening van het
concours inclusief défilé. Een pro-
gressief springconcours in de klas-
sen M en Z vormt het sluitstuk.

Hulsberg: voor
veertigste keer

concours-hippique

Rietbroek een meer dan fraaie af-
sluiting van het seizoen, ook ai
grijpt de Geleense ploeg vrijwel zeT
ker naast de landstitel. „De beker is
ook een hoofdprijs. En diewillen we
pakken. Natuurlijk zijn we met de.tweede plaats in de competitie ook
zeker van Europees handbal, maar
bekerwinst spreekt nationaal en in-
ternationaal toch veel meer tot de
verbeelding".
Met slechts vijf verliespunten, nor^
maliter voldoende voor een kam-
pioenschap, moet V en L lijdzaam
toezien hoe de titel dit keer zeer
waarschijnlijk naar E en O gaat. V
en L is feitelijk slachtoffer gewor-
denvan de sterke devaluatie van het
spelniveau bij de overige teams in
de eredivisie. Gabri Rietbroek:
„Vooropgesteld: E en O heeft de
minste punten verspeeld en wordt
dus terecht kampioen. Triest voor
ons is dat de andere teams het hele-
maal hebben laten afweten. Daar-
door konden we de sporadische
misstappen niet meer herstellen".
Gabri Rietbroek verwacht van-
avond een spannende wedstrijd,
ook al heeft Aalsmeer in de compe-
titie aanzienlijk minder punten ver-
gaard dan V en L.
Gabri Rietbroek: „Vergeet niet dat
uitgerekend Aalsmeer dit seizoen
tot nu toe deenigeclub is die E en O
heeft verslagen. En dat nog wel
twee keer: een maal in de competi-
tie en ook nog eens in de beker. Dat
zegt voldoende over hun kracht. We
zijn dus gewaarschuwd. Ik ver-
wacht een spannend duel, dat pas in
de slotfase beslist zal worden".
Voor Wil Jacobs,René Nijsten, Jan
de Lange en de geblesseerde Cor
Vincent zou bekerwinst een pas-
send afscheidsgeschenk betekenen.
Genoemd kwartet verlaat aan het
einde van dit seizoen V en L. Zoals
bekend keert Jacobs terug bij Neer-
pelt en zetten de andere drie een
punt achter hun handballoopbaan.

GELEEN - Nu de landstitel vrijwel
zeker aan de neus van Herschi/V en
L voorbij gaat, gooit de Geleense
handbalploeg alles op de tweede
hoofdprijs dieaan het einde van een
lang seizoen is te verdienen: de
NHV-beker. Om dat doel te berei-
ken, moet het herenteam vanavond
(aanvang 20.00 uur in sporthal Mer-
westein, Nieuwegein) in de nationa-
le bekerfinale echter eerst nog op-
ponnent Aalsmeer aan de zegekar
binden.

Trainer Gabri Rietbroek, die na af-
loopvan definale bekend zal maken
of hij nog een vijfde seizoen de scep-
ter bij V en L zwaait, weet nog niet
of hij de sterkst mogelijke formatie
kan laten opdraven. Spelbepaler
Wil Jacobs kampt al enkele weken
met een spierblessure, waarvan de
gevolgen nu toch ernstiger blijken
te zijn dan in eerste instantie werd
gedacht.
„Het ziet er op dit moment niet gun-
stig uit", aldus de Geleense oefen-
meester. „Jacobs heeft deze week
nog niet getraind. We zullen er ech-
ter alles aan doen om hem fit te krij-
gen, want zijn aanwezigheid scheelt
natuurlijk wel een slok op een bor-
rel".

Niet alleen de blessure van Wil Ja-
cobs speelde V en L parten. De
vloer van de sporthal Glanerbrook
was een andere sta-in-de-weg. „De
bodem was eigenlijk alleen geschikt
voor ballroom-dancing", veegt Riet-
broek devloer aan met de trainings-
faciliteiten, die ernstig werden aan-
getast door de schoonmaak-activi-
teiten ten behoeve van een vorige
week gehouden danswedstrijd.
Rietbroek: „Trainen was alleen mo-
gelijk met gevaar voor lijf en lede-
maten".
Bekerwinst is in de ogen van Gabri

Van onze sportredactie
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Samenvatting
bekerfinale

in TROS-Sport
GELEEN - TROS-Sport zal van-
avond een samenvatting uitzen-
den van de bekerfinale om de
NHV-beker bij de heren tussen
Herschi/V en L en Aalsmeer. De
uitzending begint om 22.00 uur
op Nederland 2.

" Herschi/V en L bereikte op
overtuigende wijze de finale. De
marsroute van de Geleense
ploeg: Caesar-V en L 12-28, V en
L-Hellas 26-14, V en L-Sittardia
23-16, De Blinkert-V en L 19-32
en Blauw Wit-V en L 16-20. Aals-
meer had meer moeite om de fi-
nale te bereiken. De resultaten
van de Noordhollanders: Kwiek-
Aalsmeer 10-21, Aalsmeer-DWS
37-16, Swift R.-Aalsmeer 13-19,
Tachos-Aalsmeer 21-22 en Aals-
meer-E en O 21-18.

" Herschi/V en L is bij winst de
achtste Limburgse bekerwin-
naar sinds de invoering van het
toernooi elf jaargeleden. De win-
naars: Sittardia (78/79), Sittardia
(79/80), Sittardia (80/81), De Ga-
zellen (81/82), V en L (82/83), Sit-
tardia (83/84), V en L (84/85),
Blauw Wit (85/86), Aalsmeer
(86/87) en E en O (87/88).

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur
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BÉI "'■ "'■ '^^ze- Vraag naar Van Bommel schoenen
.i'(_J W!* in de betere schoenenzaak.

ïunn ï?fcflto»7-f"-' UUII I I SUPERIOR SHOESÜBomncl
WERELDKLASSE

1"^ y onBommelSchoenfabriek, Oisterwi|kseweg 40
5066XD Moergestel, iel. 04243-1735

Van Kuyk Schoenmode Heenen, 045-719149

o\4_ u j u Dr. Poelsstr. 34-36,
Maas Moaescnoenen Heenen. 045-714473

Pm iwok Benzenraderweg 42,
rOUWeiS Heerlen, 045-710384

Schoenmode Piet Theunissen He^^iWg
HOPetS SChOenen Maastricht, 043-210426
11 .1.. , . Theaterpassage 19,
yvii Moaescnoenen Kerkrade, 045-455604

« « | . Limbrichterstr. 15,
Muiaers sittard, 04490-19312

I DlAiim Grupellostraat 42,
J. rlOUm Kerkrade, 045-453385
w. ■ | St. Pieterstr. 6,
WeCnSeier Valkenburg, 04406-13567

Hahn Schoenmode Heenen, 045-713370

Schoenmagazijn Hein Baggen Ge^U 04490-43704

f. 1 , 1 j»i Kerkstraat 73,
speciaalzaak Stevens Brunssum, 045-272399

André Coolen Modeschoenen Hoensbroek. 045-212171

u__
j.ji,. Heertenseweg 34,

nenariKS Landgraaf, 045-313001

II l'n P\/ Dorpstraat 64, BuchtenUTlingS BV Winkelcentrum Stem Tel. 04498-51218

■Markt für HobbymalerA■ Profis JfMalkasten und Farben aller Art - Aquarell-, fl
Gouache-, Acryl-, Öl- und Air-brush- fl
Farben, Malstifte, Pastell- und Ülkreiden, I
Seiden-, Glas-, Stoft-, Farbe- und Bauern- I
malfarben - darüberhlnaus eine Riesen- fl
auswahl an Staffeleien, Malgriinde, Mal- fl
blöcke, Papiere, Pinsel, Bücher, Anlei-J^HIIÜ'tungshefte, Air-brush-Pistolen und Kom-

pressoren und vieles andere mehr...

Der weiteste Weg lohnt sich!
Riesenauswahl

zu Marktpreisen

- Fachberatung - Kundenparkplatze IWILJ

m Gardinen Tapeten Teppichboden |
f Farben ■ Künstlerbedarf
Aachen-Laurensberg,Kackertstraße 6, Telefon 09.49.241/84027

An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum
Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze

Casino Hom
voor het op 19 mei te heropenen casino vragen wij met spoed:

* charmante leerling-croupier m/v
★ personeel voor de bediening m/v
leeftijd 18 t/m 25 jaar

Geïnteresseerden gelieven telefonisch kontakt op te nemen met
dhr. Prins dagelijks tussen 11.00-13.00 uur.
Tel. 045-453245. ,«,„

Mf/f/k \^L/Pinksteren "

vmw^ i'A^én MoederdadV/////////////// x i ##i i O

\^u//iË// Datwordtmeeenfeest!
I \^</^ EntLoongaatdatnualvierenj

\ / De liefste vrouw van allemaal is natuurlijk moeder! En 't Loon
\ gaat die moeder 'ns flink in 't zonnetje zetten! \

ALLE MOEDERS DIE NAAR 'TLOON KOMENKRIJGEN VANDAAG
EN MORGEN VAN ONS EEN HEEL APART MOEDERDAG-

KADOOTJE!

Zij kunnen kiezen uit ï
1 een mooie, handige, royale stofdoek. Daar staat het beeldmerk
van 't Loon op en de opdruk "VOOR VADER". U snapt wel

wat we daarmee bedoelen!!! .
2 een stevige, soepele vliegenmepper. Want 't wordt weer snel
zomer. Ook zeer geschikt om onwillige vaders een handje te

helpen!
Wees er wel op tijd bij, want de voorraad is niet onuitputtelijk!

Op is op!
Kom dus vandaag of morgen zeker naar 't Loon! Niet alleen

vanwege die kadootjes. Niet alleen voor de gezelligheid. Maar
vooral omdat u in het overdekte 't Loon werkelijk alles kunt

krijgen wat u zoekt. Neem nou bijvoorbeeld mode. 't Loon is
altijd al een centrum voor mode geweest. Kom nu eens naar die

sprankelende, beeldschone voorjaarsmode kijken. Er is zoveel
moois te zien, ook leuke accessoires.

IntLoongebeurthetweer!
Die spektakulaire sfeer. Waar anders vindt u die? 't Loon is

eigenlijk één grote familie van zaken die u onder hun unieke dak
welkom heten met kwaliteit, service, gastvrijheid en een enorm ,

assortiment: mode/schoenen/accessoires, levensmiddelen en
verse produkten, interieur/decoratie, kado's, koffieshop/petit

restaurant en nog veel meer. nn

r—\y—"v I
Winkelcentrum
4LOON I, loont de moeite! j

■■flflflÉflHflfllflflflflflflflflflfl
Doe-het-zelvers opgelet!!

PINKSTER-AANBIEDING
Massief eiken stroken 16 mm massief
van ’ 69,- voor / 56,- per vierkante meter

Uitstekende kwaliteit; met noesten, zonder spint
OP OP

Eenvoudig en met gegarandeerd succes zelf te
leggen met behulp van onze vakkundige

leginstrukties. Wij kunnen de door u zelf gelegde
vloer tevens schuren of borstelen. Als fabrikant

hebben wij meer dan 23 jaar ervaring in het
vervaardigen, leggen en afwerken van alle soorten

massief parket.

Beitel 114 BEL 045-418989 Heerlen

~i LimburgsDagblad

3piccolo s

I ■ ,

Küchenqualitat von doberg
Hochglanzlackierte Kuchen von poggenpohl sind ungewöhnlich. Sic be-
steehen durch die subtile Asthetik des exklusiven Materials und setzen doberg Gruppe
neue Maßstabe in derKüchentechnik. Kommen Sic in unsere Küchenaus-
stellung, und informieren Sic sicheinmal unverbindlich. _ „
Wir führen die deutschen Markenfabrikate: Die gtlte KÜCheCl'AufeSSe
gotdnetf " HACKER " poggenpohl im Selfkant

, . i.^J^B^injJÉJËCj 5135Selfkant-Wehr

f POQQGTIpOnI Mo-Fr durchgehend von 9-13 Uhr; 14.30-18 Uhr
DieKüchefürsLeben I?I I * :fl fjjll IB§| ** durchgehend von 9-14 Uhr

Vrijdag 12 mei 1989" 24Limburgs Dagblad



fcNSBROEK - De Hoens-
j-kse badmintonclub Victo-bestaat momenteel 30 jaar.
% bewogen jaren waarin'°ria als enige club in Lim-
-6 boven het maaiveld bleef
"teken.

Rob Plass beaamt dit en voegt daar-
aan toe: „Een structurele reorgani-
satie is nu belangrijk omdat men
steeds meer middelen nodig heeft
om optimaal te blijven presteren".
Het niet goed kennen van de vereni-
ging ziet Rob Plass eerder als een
voordeel dan een nadeel: „Ik heb
sportieve bestuurlijke ervaring bij
een volleybalclub uit Nuth. Bij BC
Victoria kan ik alles relativeren en
niet bevooroordeeld bekijken en
dat heeft zijnvoordelen".

25 jaar werd BC Victoria
door mensen die een zeer

J* band hadden met spelers enJsters en daardoor dus ook met■'ib. Col Hanssen, de vader van
"ternationals Leo Hanssen, Wiel

en Ans Silvertand-Hans-
-1 leidden Victoria een kwart
* waarin klinkende sportieve
l6ssen behaald werden en waar-e opbrengst van oud-papier en
"Sr»ap sponsors voldoende was

begroting sluitend te houden.

Bij BC Victoria hoopt Rob Plass
voorwaarden en mogelijkheden te
creëren zodat trainer Franz-Joseph
Breuer topbadminton kan blijven
aanbieden in een nieuw tijdperk.
Rob Plass: „De groep die geïnteres-
seerd is in de badminstonsport
moet dan nog vergroot worden, zo-
dat de media het publiek en nog
meer jeugdig talent in grotere geta-
len komen".Jaar geleden was Victoria zover

Professioneler geleid te worden.
"tet zilveren jubileum nam ma-r Gijs van Esschoten de voor-
'rshamer over, zonder ook maar
enkele binding met de Hoens-e*se topclub te hebben. Be-
dijk werd er vanaf dat tijdstip
zakelijker geregeld opdat de

Jassen op sportiefniveau gecon-
*erd konden worden.

In het nieuwe Victoria-tijdperk zal
ook het idee om een eigen Victoria-
badmintonhal te bouwen in Heerlen
of Hoensbroek weer uit de ijskast
moeten komen. Gezien het subsi-
diebeleid is Victoria hieraan toe,
maar ook gezien de sportieve status
van de Hoensbroekse vereniging.

dammen met john van den borst
dammen met john van den borst

Bovenstaand diagram geeft de stelling
weer na de 12e zet van zwart uit een
partij tussen A. v.d. Hurk en P. Schoe-
ber. Wit heeft goede aanvalskansen op
de damevleugel en zwart heeft tegen-
kansen in het centrum. Er volgde 13.
Lb2 en de zwartspeler koos nu voor
een alles-of-niksvoortzetting met 13.
..,d3!ü 14. L:es,d:e2 15. Tfel,D:d2 16.
L:c7+. Gezien het vervolg misschien
de verkeerde loper. Sterker lijkt met
16. L:b7!, bijv. 16. ...K:b7 17. Da6+,KbB
18. b6,a:b6 19. D:b6+,KaB 20. L:c7 en
er dreigt Da6mat en L:dB. 16. ..,K:c7
17. D:a7,Lb4 18. D:b7+,Kd6 19.
cs+,Kes 20. De4+,Kf6 21. c6,Dd4 22.
c7,D:e4 23. c:dBD+,T:dB. 24. L:e4,L:el
25. b6,Lc3 en wit gaf op.

Het tweede diagram geeft de stelling
weer na de 22e zet van wit uit de partij
tussen C. Verstegen en L. v.d. Lis-

donk. Dat bij Venlo niet alles van een
leien dakje ging blijkt uit het volgen-
de: 22. ...g:fs 23. PM!, (23. ..,f:e4 24.
L:e4 met prima aanvalskansen) Pb6
24. P:fs,Pe7 (24. ..,P:c4 25. Dg4) 25.
T:cB,Pb:cB 26. Lgs,Dd7 27. P:g7,K:g7
28. Lf6+,KfB 29. Dhs,PgB 30. L:es,Pce7
31. D:h7,Pg6 32. Dg7+,Ke7 33. T:f7+
en zwart gaf op.

Het laatste diagram geeft de stelling
weer na de 14ezet van zwart uit de par-
tij tussen B. Bijvank en B. Jacobs. De
witspeler dacht zich nu van deverve-
lende penning van het paard op e2te
ontledigen met 15. g4, echter 15.
..,P:g4? 16. h:g4,L:g4 17. Tel,Pes 18.
b4,Db6 19. Lf4,Dg« 20. Kfl,d3. 21.
c:d3,P:d3 22. Lg3,P:el 23. D:el,t:e2 en
de zwartspeler had geen problemen
het materiële voordeel in winst om te
zetten.

De streekderby tussen Venlo I en
Gess I moest de beslissing over het
kampioenschap brengen in de derde
klasse F. Echter, bij een gelijk spel of
een nipte overwinning van Gess was
er mogelijk nog een lachende derde in
de „persoon" van de Wolstad. Wolstad
verloor echter in de laatste ronde en
Venlo won van Gess en promoveerde
naar de 2e klasse. Op 11 maart speelde
Venlo tegen SMB 3 en won met
4V2-3V2. Uit die wedstrijd volgt hier-
onder een drietal partijfragmenten.

BCVictoria aan einde van
oud papier-tijdperk
Nieuwe voorzitter Rob Plass: ’Meer financiële armslag nodig’

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
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" Rob Plass (links), de nieuwe
voorzitter van BC Victoria,
wordt wegwijs gemaakt in de
badminton-materie door aftre-
dend voorzitter Gijs van Es-
schoten.

Foto: DRIES LINSSEN

Van onze tennismedewerker

sport kort

onomisch
staat BC Victoria voor een

J^ tijdperk: een economisch
ï^rk. Overheidssubsidies ver-een. Het financiële gat moet nuj>ld worden. De nieuwe voorzit-
tob Plass, eigenaar van een ac-
"tantskantoor, neemt het voor-'fschap van de noodgedwongen
gekkende Van Esschoten over.
j* taak is duideüjk. Rob Plass
't zijn voelsprieten in het be-lieven en die zullen het gat dat
[Verheid laatvallen moeten dich-

Rob Luyten, nieuw elan
aan het tennisfront

Heerlenaar nieuwe voor zitter van Limburgse bond HEERLEN - Uitslagen van de
persoonlijkewedstrijden van het
Caumerbron bridge-toernooi in
de hoofd en eerste klasse: 1.Hou-
ben, 2. Cox, 3. V.d. Ven, 4. Möller,
5. Stevelmans. De eindstand,
waarin het gemiddelde percenta-
ge van de vijf hoogste scores
meetellen: 1. Cox, 2. Houben jr.,
3. Stevelmans, 4. V.d. Weijer, 5.
Verhoef. De B-categorie, tweede
en derde klassers persoonlijk
klassement: 1. Weisscher, 2. Ac-
kermans, 3. Hohehaus, 4. Vrou-
wenraets, 5. Hendriks. Winnaar
van de finale was de heer Wei-
scher. De overige prijswinnaars:
2. Hohehaus, 3. G. Hendriks, 4.
Ackermans, 5. A. Hendrikx.

De afgedrukt stellingenzijn gehaald
uit enkele pas nieuw verschenen
boeken. In een daarvan zijn ook al-
lerlei damrijmpjes te vinden. Zelf
houd ik daarin het algemeen niet zo
van. Misschien u wel, hier is er een:
Een slechte dammer kwam in Trier
in 't nadeel, wel een schijf of vier
en toen nog drie, dat was de reden
dat hij daarna is overleden.
Aan 't graf sprak iemand uit de
stoet:
,Jiij stond zo slecht, nu ligt hij
goed."

(J. Pennings,

Ik heb al vaker over het volgende
gedacht. Ik zie een damprobleem
dat, zeg vijftig jaar geleden gemaakt
is, een prachtig ding. Toen het des-
tijds samengesteld werd was het
vast ook al mooi. Zou zon probleem
nu over een nieuwe vijftig, of hon-
derd, of duizend jaar nog steeds
mooi gevonden worden? Dat zou
best eens kunnen .Maar dat zou be-
tekenen dat het mooie bij wijze van
spreken in de schijven ingemetseld
en opgeslagen kan worden. Maar
dat laatste, het betrappen en vast-
houden van het mooie, dat is toch
juist precies wat kunst doet. Hoe
kan ditnu iets te maken hebben met
een spelletje als dammen?
Deze overdenking als inleiding van
een drietal problemen dat ik u ter
oplossing voorleg. De eerste stand
is door beginnende dammers te ont-
leden, de tweede meer iets voor ge-
oefende spelers en de derde alleen
geschiktvoor krachtpatsers en kop-
pige aanhouders. Voor alle drie: wit
speelt en wint. De oplossingen
vindt u in de volgende rubriek.

"Rob Luyten moet het Limburgse tennis nieuwe impulsen ge-
ven. Foto:CHRISTAHALBESMA

" HEERLEN - Het softbalteam
van Harreman/All Stars speelt
morgen om 16.00 uur een dubbele
wedstrijd tegen Cromtigers. Voor-
af treedt het honkbalnegetental in
het sportpark Varenbeuk van
Heerlen om 12.30 uur aan voor de
derby tegen Sphinx/HSCM. Mor-
gen is Samacols om 14.30 uur gast-
heer van Bullfighters (Sancta Ma-
riacollegeKerkrade, aanvang 14.30
uur). Pinktsermaandag om 14.30
uur speeltAll Stars tegen Orioles.

! HEERLEN - Morgen en Pink-
spelen de Nederlandse

,en B-jeugdhockeyteams tegen
lDuitse A en B-jeugdteams in

DeKaldeborn. Morgen be-ugen de wedstrijden'om 11.00
en zondag om 10.00 uur.

' TERWINSELEN - Pinkster-zondag houdt tennisvereniging
('CD '79 op het tennispark aan de
Snelweg haar jaarlijkstoernooi.

- Het bridge-seizoen
*«9 van het district Zuid-Lim-] Jfg wordt op zaterdag 20 mei inI P nationaal sportcentrum van,lWd afgesloten. Vanaf 11.00 uur]rrdt een jeugdparenwedstrijdge-

laden. Vanaf 20.00 uur vindt erJ?1 sluitingsdrive in de vorm vanJF1 viertallen- en parenwedstrijd
E*ats. Inschrijven bij Grotens, S
VM32863.

fSCHINNEN - Op de terreinenL^ kasteel Terborg wordt Pink-[^rnaandag een pony-concours
jpouden, georganiseerd door Po-
LJ^lub Schinnen. Er staan zowelK^ssuur- als springwedstrrjden op

' programma. Aanvang 10.00

I&INGELRADE-BVC '28 houdtL^kstermaandag een trimloop. De
landen zijn 3, 6, 9 en 12 kilome-

-1» " Inschrijven in dekantine vanaf
'. ,"0 uur. De eerste start is omI NO uur.

bridge met wiel gielkens
bridgemet wiel gielkens

Tot dat moment was hij niet be-
paald iemand die aan de zijlijn van
het districtsgebeuren meeliep. „Als
voorzitter van de tennisvereniging
Orarvje Nassau had ik wel eens con-
tact met het district, maar je ver-
wacht toch niet dat ze je voor een
dergelijke functie zouden vragen."
Na een maand bedenktijd waarin
hij met zijn vrouw en detennisvere-
niging de zaken doorsprak, besloot
hij de uitdaging te aanvaarden.
In het leven van de nieuwe voorzit-
ter heeft sport altijd een belangrijke
rol gespeeld. Zijnvader, deHeerlen-
se notaris Luyten, maakte zich tij-
dens zijn middelbare schooltijd
nogal eens zorgen over het feit dat
de zoon zich meer op de sportvelden
bevond dan achter de schoolboe-

HEERLEN - Rob Luyten uit Heer-
len heeft de leiding van het district
Limburg van detennisbond op zich
genomen. Zoals in de najaarsverga-
dering al aangekondigd werd,
moest Olaf van Eijndhoven het
voorzitterschap opgeven omdat hij
in decembgr jl. benoemd werd tot
secretaris van het bondsbestuur,
een functie die niet verenigbaar is
met die van voorzitter van een dis-
trict.
De benoemingvan de Heerlense ad-
vocaat was voor de meeste tennis-
sers een complete verrassing, niet in
het minst voor Rob Luyten zelf.
„Toen Wim Jetten(de secretaris van
het district, red.) mij begin januari
kwam vragen of ik in was voor deze
functie, heb ik een maand bedenk-
tijd gevraagd. Zo verbaasd was ik
dat men mij voor deze functie
vroeg".

Met zijn 35 jaar is hij de jongste
voorzitter van een district in Lim-
burg. Hij straalt een enthousiasme
uit dat veel goeds voor de toekomst
belooft.

Het feit dat Rob Luyten zich op dit
moment een volkomen outsider
voelt, lijkt hem geen bezwaar. „Als
voorzitter zul je naar je medebe-
stuurders moeten luisteren. Zij dra-
gen de stukjes voor de puzzel aan
die mij uiteindelijk de kans geven
om het gehele plaatje te maken,
waarbij ik hoop dat eenieder tevre-
den zal zijn. Voorlopig heb ik nog
het voordeel dat ik overal onbevan-
gen tegenover sta".

werd in het bestuur gevraagd. Een
jaar laterkreeg hij daaral de voorzit-
tershamer in handen.

ken. Hij had een meer algemene be-
langstelling voor sport zonder er-
gens in uit te blinken. Hij voetbalde
bij Bekkerveld waar hij op het punt
stond tot het eerste team door te
dringen, toen hij in Nijmegen ging
studeren. Zijn lengte buitte hij uit
door basketbal te spelen bij Green
Stars in Maastricht. Daarnaast is hij
een fervent trimwielrenner.
Tennissen is hij eigenlijk pas actief
gaan beoefenen toen hij zich in
Heerlen in 1982 als advocaat vestig-
de. Ook zijn vrouw Gabrielle is
sportief. Zij heeft lange tijd aan de
subtop in Limburg meegespeeld.
Zij was het dan ook die hem stimu-
leerde om zelf te gaan tennissen,
hetgeen hem meteen de mogelijk-
heid gafzijn tweede hobby, leiding
geven, te gaan beoefenen. Hij was
amper lid van Oranje Nassau of hij

HEERLEN - De jeugdafdelingenvan de voetbalverenigingen
RKWL, W Geleen, RKHBS,
RKUVC, Heerlen Sport enW Daal,
hofzijn gekomen tot een samenwer-
kingsverband voor de organisatie
van jeugdvoetbaltoernooien. De ko-
mende weken worden de toernooi-
en, met deelname van meer dan
honderd teams, gehouden op de lo-
katies van de diverse verenigingen.
De data: 13 mei, B-toernooi Heerlen
Sport; 14 mei, C-toernooi RKHBS;
15 mêi, E-toernooi RKVVL1; 20 mei,
A-toernooi RKUVC; 27 mei, D-toer-
nooi W Daalhof en 4 juni, F-toer-
nooi W Geleen.

Inter-regio
jeugdvoetbal

dag. Hij werd derde in zijn cate-
gorie en gooide 141 hout. „Als er
volgend jaar weer kampioen-
schapepn zijn doe ik ook weer
mee. Ik vond het geweldig. Een
negen heb ik nog niet gegooid,
maar we gaan hopelijk dit jaar
nog eens een paar keer kegelen.

Het Pie Medical Toernooi was met
132 paren meer dan vol geboekt,
maar dat kostte de organisatoren
geen centje pijn om dit gebeuren
smetteloos af te handelen. Het werd
een perfect uitgevoerde operatie,
om in de termen van de sponsor teblijven, waarbij de patiënten na af-
loop weliswaar enigszins verzwakt,
maar toch levend en wel huiswaarts
konden keren. Feiters-Verhees
wonnen dit evenement, met „onze"
dames Gerards-Sniekers op de 2e
plaats en „onze" heren Beckers-
Moonen op de 4e. In zon parentoer-
nooi kom jenatuurlijk een hoop ty-
pische parenwedstrijdpro-
bleempjes tegen, zoals op het onder-
staande spel.

West * 9843 Oost <"> 62
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1H
ISch 3H

3SA
Tegen 3SA komt Noord uit metklaver
5. Hoe speelt u? U kunt 12 slagenvan
top pakken, maar als klaverheer goed
zit hebt u er natuurlijk 13. En wijstkla-
ver 5 niet op een honneur? De tegen-
standers komen normaal uit, dus kla-
ver 5 is inviterend of de „top of no-
thing"van een 2- of3-kaart klaver met
klaver 5 aan top. Dat laatste lijkt niet
erg waarschijnlijk, dus waarom hier
niet even een supertop gescoord? Niet
snijden staat immers erg schlemielig
als de kans dat klaverheer goed zit er
zo duidelijk op ligt.
Met deze redenering kan ik helemaal,
leven, maar we moeten ook een twee-
de de revue laten passeren. Wat zou3SA+3 scoren? Dat moet zonder meer
een zeer goed resultaat zijn, want bij
een schoppenuitkomst bent u blij als

Dan kan ik trainen. De laatste bal
die ik gooide was helaas een poe-
del", vertelt de 26-jarige Frans-
sen.

Grandioos kegelfestijn
voor de gehandicapten

Voorzitter van Mulken: ’Volgend jaar weer’Van onze medewerker
THEO KEYDENER

[HOENSBROEK - De ont-mannen sfeer die tijdens
f^t nationale kegelkam-
Pioenschap (Duitse banen)voor gehandicapten heer-ste, maakte van dittitelduelvoor de minder-validen een
Onvergetelijk dag. RuimIjonderd deelnemers waren
?e gehele dag bezig op dekegelbanen van Hendriks
sportpaleis in Hoensbroek. plaats. Dat beloof ik jullie. Kort

geleden was de aktie drempels
weg voor jullie op de televisie.
Door jullie zelf is vandaag een
hele grote drempel weggeno-
men. Vandaag hebben jullie ge-
toond er ook bij te horen, on-
danks julliehandicap".

doende aanmeldingen bij het
NKF binnengekomen. Van Mul-
ken: „We hebben zelfs heel veel
mensen moeten teleurstellen,
omdat er voor hen geen plaats
meer was. Voor hetvolgende jaar
proberen wij dan ook een andere
formule te bedenken, waardoor
er meer deelnemersvan departij
kunnen zijn".

rjonderddertig ballen moestengorden gegooid voordat de kam-
jj'oen bekend was. Veelal ging
*jat gepaard met groot gejuich en
/ergezeld van aanmoedigings-

Soms klonken er ook uit-
liepen van teleurstelling als de"^1 in de goot belandde en erjken enkele kegel omviel. Uit-
Jhdelijk kon dat de pret van de
?eelnemers niet drukken: ereerste vaak grote hilariteit.

Pc apotheose van dit evenement
*^eeg zijn hoogtepunt toen Sjeng

Mulken, voorzitter van de or-
pnisatie, de deelnemers de be-
°fte deed dat het géén eenmali-
j>e gebeurtenis zou zijn. „Dit eve-J^ment vindt volgend jaar weer

raakten hier nietover uitgepraat.
De verschillende kleine facilitei-
ten die waren ingebouwd, waar-
door zij volop kunnen participe-
ren in de sport, heeft mij enorm
getroffen", aldus Martens.
De woordenvan Martens krijgen
meer betekenis als hij relative-
rend verder stelt: „Normaal staat
de commercie hoog in het vaan-
del. Maar hier had men echt aan-
dacht voor onze mensen. Men
deed niet overdreven, maar ge-
woon en datweet men te waarde-
ren. Vooral als men bedenkt dat
de organisatie de handen vol had
aan het Europese kampioen-
schap dat de volgende dag be-
gon."

Het gejuich na de woorden van
Van Mulken was oorverdovend.
De stemming was die hele dagal
goed geweest, maar bereikte nu
haar hoogtepunt. De nationale
kampioenen en de andere prijs-
winnaars werden gekust en ge-
knuffeld door hun begeleiders,
kennissen, vrienden een colle-
ga's. Het was een gemeenschap-
pelijk ogenblik van triomf.
Niet alleen Limburgse gehandi-
capten waren aanwezig. Ook uit
de andere provincies waren vol-

Ook voor Jos Franssen van het
Kerkraadse Aktiviteiten Cen-
trum was het een onvergetelijke

Direkteur Jan Martens van het
Aktiviteiten Centrum Maastricht
(ACM) stak ook de loftrompet
over het totale gebeuren. „De
wijze waarop de organisatoren
de zaak hadden aangepakt, daar
heb ik alle bewondering voor.
Het volkslied werd gespeeld, er
waren toespraken, fantastisch.
De mensen van ons Centrum

Loftrompet

Initiatief
De uit Ulestraten afkomstige
Wim Koster was net, zoals de
overigen deelnemers, bijzonder
blij met het initiatiefvan de Ne-
derlandseKegel Federatie en de
stichting Louis Marie Jamin
(LMJ). Deze stichting, genoemd
naar de eerste pastoor van de be-
devaartplaats Banneux, zet zich
sinds 1973 in voor lichamelijk ge-
handicapten en was mede ver-
antwoordelijk voor de perfecte
organisatie van het kegelevene-
ment. Volgens de 21-jarige Kos-
ters was het een gezellige bedoe-
ning. Hij werd overigens in zijn
klasse vierde met 126 kegels.
„Het is de eerste keer dat ik geke-
geld heb en ik vond het een hard-
stikke leuke en gezelligedag. Wij
hebben hetvoornemen om vaker
te gaan kegelen".

u het contract maakt, terwijl ook de
4H-bieders dan niet meer dan 11 sla-
gen maken. Vooral dat laatste is een
belangrijk argument. De meeste paren
zullen immers in 4H zitten en Zuid zal
dan met schoppen starten. Wat kan hij
anders zonder enige kracht in de ande-
re kleuren? (Noord heeft immers kla-
verheer?). Dit temeer daar vele West-
spelers na 1H niet ISch, maar 2R zul-
len antwoorden. Volgens deze tweede
redenering zullen veruit de meeste
scores dus +450 zijn en dan is +490
(3SA+3) een goede uitschieter. Na-
tuurlijk zal 3SA+4 een nog betere uit-
schieterzijn, maar van een zeer goede
score een uitstekende score maken le-
vert minder extra op dan het kan kos-
ten als een zeer goede een zeer slechte
wordt. Dit laatste is nl. het geval als
klaverheer onverhoopt fout mocht zit-
ten. Mijn advies is dan ook om onver-
wijld de 80%-score of beter te nemen
en niet het risico te lopen in een 10%.
score of slechter terecht te komen.
Noord had: + HB7

«#7642
+ 52

Het is natuurüjk uiterst geniepig om
'deze hand met klaver 5 te starten,
maar tegenstanders zijn soms zeer ge-
niepige creaturen. U doet er goed aan
hier zorgvuldig rekening mee te hou-
den. In het onderhavige geval legde
West in slag 1 een kleine klaver in
dummy en ging 1 down. Want Oost
won met klaverheer en, ziende dat
partner met een top of nothing was ge-
start, was het niet moeilijk om schop-
pen te switchen. Voor de arme West
gold dat het snijden op klaverheer op
zich misschien een goede operatiekan
worden genoemd, maar dat als gevolg
hiervan depatiënt nu wel overleden is.
Ook Pie Medical zal hier niet gelukkig
mee zijn.

schaken
Limburgs dagblad sport
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P/^o^k^vl Ir^o^k^vl Morgen 13 mei: The Spikes
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Vrijdag, zaterdag, zondag en
maandag 2e pinksterdag geopend

Vanavond
Timi Yuro

winnares sound-mlx show 1989
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cWé- rieslauiant

Voor
Moederdag/Pinksteren

speciale menu's.

Ook kunt u een keuze
"a la carte" maken.

Reservering gewenst.

'x.alé-riestauianl

Rijksweg 20
Gulpen

tel. 04450-1414

■ " < < "
jgQ CORSTENS-JjST VERSCHUREN

jWl* Helmond koopt
Zat. 13 mei mankanaries
12 donkere 9 popjes 7 rode
& roodzalm man 14 popjes
12 broed '89 lichte kleuren
man 8 popjes allekleuren 4
jonge rode & roodzalm
man & popjes 10 p.st.
d.duiven 10 meeuwen 4 ze-
bras 7 park. 8 valken 15
witte etc. 20 collis 10 pp.
Brengen: SITTARD 10.30-
-11 u Putstr. 10 HEERLEN
11.30-12 u Emmastr. 7a
TERBLYT 12.30-1 u Rijks-
weg 46 BEEK 1.30-2 u .
Maastrichterln. 7.

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 23 februari
1989, is Daniël Joseph
Hensgens, geboren te Gul-
pen op 5 april 1956, wonen-
de te Schimmert, gemeen-
te Nuth, in huize Op de
Bies, Heuvel 1, onder cura-
tele geplaatst, met benoe-
ming van Hubertus Con-
rad Hensgens, geboren te
Kerkrade op 23 mei 1921,
en Anna Maria Conraads,
geboren te Gulpen op 9
juni 1926, echtelieden, bei-
den wonende te Bocholtz,
gemeente Simpelveld aan
de Past. Neujeanstraat 2a.
tot curator resp. toeziend
curatrice.

Mr. M.M.J. van Wersch,
advocaat en procureur,
Pastoriestraat 9a,
6369 AN Simpelveld.

-t !

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

IXW 1J". Sri
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OVERUJOENSRISICmS
MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zi|n óók mogelijk.

FINANCIERINGSKANTDOH

RNIH
Scharnerweg 108 Maastricht

Oljfcintooi.
HooWttn* 9, Hoensbroek

■ TM. 045-225000■

—i

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.
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/ JW&iv Kompleet
x geïnstalleerde
/ 4'ftkSflr CARAVANSatAlx VOUWWAGENSV V U CATAMARANS

Feestelijke show in ons nieuwe pand.
Deskundig advies en een kijkje
in de service-werkplaats.
Deze omvangrijke show loopt door
tot 21 mei ('s zondags gesloten).

OOOMOOOOOOIOOOOO^OOOMBOOMOOOOOrCARAVANS- VOUWWAOfNS■ CATAMARANS.Prinsenbaan 180, Koningsbosch, 04743-2213

Steun de Vm^SkmkAVO-collecte \J£A
va* 15 t/n 21 mi

giro 625000 Ël J-Jliii

1e Pinksterdag van 10.00 tot 18.00 uur, expositie van:
Kunst, Antiek, Klassieke meubels, Goud, Zilver, Perzi-
sche tapijten.
W.o. Naïns + zijden en veel puur zijden, nu 20% korting; kussens f 45,-; Marok-kaanse berbers nu f 110,- mJ.
± 450 olieverfschilderijen w.o. bekende meesters nu 25% korting. Vele Chinese
meubels,Chin. porselein, cloisonné, veel ivoor (netsuki's a f 75,-), brons, koper,
tin, kristal, serviezen, klokken, enz., enz.
Rundlederen bankstellen, clubs, noten armstoelen (nu f 250,-), vele bureaus,
salontafels, eethoeken, kisten, kasten, tuinbeelden en vazen, enz.
10-tallen aanbiedingen!!
Ook H.H. handelaren interessant, nergens meer keus, nergens goedkoper!
Wij kopen of veilen alle 1e klas goederen, inboedels, faillissementen, enz. Ook
inruil!
Pijnenburg 8.V., Ruwenbergstr. 12-14, tel. 04105-2403, St. Michielsgestel.
Groot- en kleinhandel.
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CAFÉ - COCKTAILBAR - DISCOTHEEK
Tijdens het Pinksterweekend zijn wij open : Do - Vrij - Zat - Zon

en PINKSTERMAANDAG
Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), 6191 JC Beek (NL)

Tel. 04490-79297
* ' V ■ ' ■ .... ~.,.,. ■~.,■■ ■-■■■"■:■■■■■ -'- ' ■■:■■:■■■■--■■■

I Dancing Housmans Montfort
Zaterdag 13 mei La Vita
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Dancing
Gorissen

Brunssum

Zaterdag DANSEN
met orkest

NEW TEAM
Dinsdag GEZELLIGE

AVOND
voor aHeenstaanden

met orkest

I NEW-TEAM

I Gemeenschapshuis

Schimmert
zaterdag

| DISCO
'I DISCOTHEEK

Las Vegas
NIEUWENHAGEN *-*Zaterdag, zondag en pinkstermaandag vanaf

20.00 uur gezelligheid met

DJ TOTO
Sunplein 2, Nieuwenhagen/Landgraaf

\t ——H.«& a^ DANCING-DISCO
V^^VU Vs^^sV^^ JkiL y^T/t Maastrichterlaan

■'"
_=

geopend

Vrijdag 19 mei Bïerfietsen L i 5vooauur
Zaterdag 27 mei Hot Bodies ShOW *
Zaterdag 24 juni Tatjana

IKpS^ - u y^fs3
ll^W' TOT ZIENS IN Jh^r^Klill. DISCOTHEEK A Q^MVi *(jjjf é ónop inrugË^L
I 4*B KERKRADE-HOOFDSTRAAT 26 .'-$9 Ifl

*- I «045-452471 BAI
Heden heropening Drop Inn

L mm v The Run en Walter Nita J
i n^" pinkstermaandag Engelse topformatie "**
. , _ „__ ' ~^

VIDEO-DISCO-JOY
Cadier en Keer

pinksterzondag
BASF-DISCO-SHOW
pinkstermaandag

■ DISCO met WALTER K.
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Kermis te Heerlerheide
Pinksterzaterdag, zondag en maandag speett

Piet Erens i
in café Stassen, Ganzeweide 20 te HeerlerheideI

H r\T?'7ir UI II7ÜM Üif/^CT IT rrMC I i Aan de rand van de Brunssummerheide ligt de Heerlense wijk,

VAN BINNEN BEKIJKEN! ||=F" fBl■P3""1^ OPEN HUISBHbI
Met vestibule, apart trappenhuis, 3 [n ac nieuwe modelwoning aan de
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zolderruimte. Uiteraard zijn er B^l^^^^F^»»«i^on«i^^^^ol^B"^^o^o^oT^o^2verschillende liggingen en grootten en I*A I^l It^B I3klkj fafalLvl Wim\wflleen drietal indelingen. Door de dege- BAlßlPtß^lßSvMnft|B|nßoHA^^^|
lijke bouwkwaliteit, de royale opzet en iT^P KoWlYlflToT'WiYlV
die aparte architektuur zijn dit I f*M 11V-A 1111 %i 1LUIAJ ItßljlJ Ij fl

■■■■■■■■^■■■■baÉHk^BBÉÉoVoHoMIowpoortdoorgangen, klokgevels, c>. „boogpoort^s, groenhofjes en ■ I I I 111 I I I^—l Stienstra adviseurs zullen u daar dan
pleintjes. Doorgaand verkeer is er 111 I llo^o^o^o^k^H graag nader informeren Kom dus
niet: uw kinderen kunnen veilig buiten Koopprijzen vanaf ’ 95.000,-- tot

Ze er
spelen. En overal zijn mooie ’ 109.000,-- k.k. Fe >-beplantingen, plantsoenen en 100%financiering mogelijk. Jjtyrj V
zitbanken. Een ideaal oord om te Netto maandlast ca.’ 545,--. , Jf 'wonen! «'J^SJE. iCT^

tlyï otiófl #' jg^ffSow. TUB.I ÜtM __^aa^M
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