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Primeur voor ons land
Transplantatie
van meniscus
in De Wever

Jj^ERLEN - Voor het eerst in
nedische geschiedenis is er

v, 'n Nederland een, meniscus ge-
'isplanteerd. De ortopheedr Herman de Boer verrichtte

|?eze ingreep afgelopen vrijdag
't Heerlense De Wever-Zie-

kenhuis met een uit de VS
overgevlogen donor-meniscus,

transplantaat kwam ter be-
Schikking door medewerkingyan de Stichting Europese Bot-
?ank, een Amerikaanse bot-
ank en het De Wever-Zieken-huis.
e Patiënt is een 49-jarige man

Ult de Oostelijke Mijnstreek. De
Verdere identiteit van de man is

L P"" privacy-redenen niet be-
ft Kend gemaakt. De ingreep is

Succesvol verlopen. Er is geen
speciale medicatie tegen afsto-

P Jngsverschijnselen nodig.
I e patiënt had problemen met

' üPen en pijn. In een eerder sta-
dium waren bij hem de comple-

p * buitenmeniscus en een deel
j3n de binnenmeniscus verwij-

y°lgens dr Herman de BoerKWam de operatie tot stand met
Jftedewerking van Prof. A.
r,r°ss uit Toronto, die hem van
j'Qvies diende. Prof. Gross

" eeft al enkele jaren ervaring
deze nieuwe techniek.

Hypotheekrente verhoogd
Dollar blijft

Verder stijgen
STERDAM - De dollarkoers is
'ren verder gestegen tot ruim
(n de 2,20 gulden en kwam daar-

in op het hoogste niveau in 2,5
dj"""" Op de wisselmarkt in Amster-

kwam de koers op 2,2180 gul-
bij na drie cent hoger dan dins-

Q^leiding tot de koerswinst was
l

l gisteren bekendgeworden sterk
invallende handelscijfer van de
(J? °ver maart. Er wordt nu ernstig
jj °ning meegehouden dat de

ndsrepubliek Duitsland de rente
'"gelijk vandaag al - zal verho

t(.n °m de Mark tegenover de dollar
£ versterken.

I ;s (!'hnc,er twijfel zal de Nederland-

' „ e Bank dit voorbeeld dan vol-gen.

So Vensverzekeraars en een aantal
rr*arbanken namen daarop giste-
K/ 1 a' een voorschot en besloten dev^°theekrente met 0,3 procent terhogen. De basisrente komt daar-e op acht procent of hoger.

Het weer
ZONNIG
tj

,s vandaag weinig vcrande-
s in het weerbeeld in ver-

met de afgelopen da-
Ij. 11;dus weinig ofgeen bewol-

en een zwakke tot matige
'nd uit richtingen tussen

v°°rdoost en oost. De aange-
,.p.erde lucht is nogal veront-
fJnigd, dus het is vooral in de
4

orKen nogal heiig maar door
in de middag zal

j^.
t helderder worden. De ma-"^umtemperatuur wordt on-
Veer 24 graden. De komende

retf en za' er we'n'g verande-
e n aan dit weerbeeld. Voor
j entvele informatie betref-■ "de het weer in Limburg

u bellen 06-91122346.
I*NDAAG:
J*n op: 05.42 onder: 21.32"'«anop: 19.34 onder: 04.15JjORGEN:
ta°P: 05.40 onder; 21.34"«anop: 20.59 onder: 04.29

WO-serie blijft goed verkopen

Volvo voert
produktieop

Van onze redactie economie
HELMOND - Volvo gaat dit jaar in
Bom tussen de 125.000 en 135.000
auto's produceren. Dat betekent
een flinke stijging ten opzichte van
vorig jaar toen krap 120.000 auto's
de fabriek verlieten. Vooral met het
nieuwe model - de 440 - wordt dit
jaar gas gegeven. Dit jaar rollen in
Bom ongeveer 65.000 exemplaren
van de440 van de lopende band. Dat
voorspelde de directie van Volvo
Car gisteren in Helmond bij de pre-
sentatie van het jaarverslag.

Na de introductie van het nieuwe
model in de zomer, werden vorig
jaar ongeveer 14.000 exemplaren
verkocht.

Opmerkelijk is dat de inmiddels
volledig afgeschreven Volvo 300
nog steeds gretig aftrek vindt. In

Groot-Brittannië steeg de verkoop
met 27 procent tot 44.000 exempla-
ren en in Spanje was een toename te
zien van 69 procent. Toch daalde in
andere landen de afzet ten opzichte
van 1987, volgens de directie als ge-
volg van de aangekondigde komst
van de Volvo 440.

De produktie van de 300-serie wordt
dit jaar overigens bijna gehalveerd
tot ongeveer 50.000 exemplaren.
President-directeur André Deleye
toonde zich gisteren niet helemaal
tevreden met het nog redelijke suc-
ces van de 300-serie. Hij had het mo-
del liever eerder uit de produktie
gehaald omdat Volvo bezig is het
image op te vijzelen door alleen nog
auto's voor het exclusieve deel van
de middenklasse te maken.

" Zie verder pagina 1 9

Risico's voor gezondheid van overlast 'Beek' onderzocht:

Nachtvluchten onschadelijk
Van onze verslaggever

BEEK/DEN HAAG - Nachtvluchten op Luchthaven Maas-
tricht zijn niet schadelijk voor de volksgezondheid, mits dit
vliegen in de nacht aan bepaalde regels wordt gebonden, waar-
onder een vliegverbod tussen halfvier en zeven uur in de och-
tend.

Dut blijkt uit een gisteren overigens'
al fel aangevallen studie over de ge-
volgen van nachtvluchten, die in
opdracht van de luchthaven is ver-
richt door wetenschappers van de
Katholieke Universiteit Nijmegen
en ingenieursbureau Cauberg-Huy-
gen uit Maastricht.

De wetenschappelijke waarde van
hun bevindingen wordt onder-
schreven door drie onafhankelijke
hoogleraren van universiteiten in
Leiden, Brussel en Düsseldorf. Het
rapport werd gisteren in Den Haag
overhandigd aan de vaste Kamer-
commissies van Verkeer en Water-
stat en Milieubeheer.
De wetenschappers uit Nijmegen,
onder leiding van prof. dr. J. Vos-
sen, hebben een literatuurstudie
verricht naar de gevolgen van nach-
telijkvlieglawaai voor de volksge-
zondheid. Cauberg-Huygen bekeek
vervolgens op basis van hun bevin-
dingen in hoeverre de luchthaven
geëxploiteerd kon worden.
De werkgroep van prof. Vossen
concludeert dat de huidige norm
voor geluidspieken bij nachtvluch-
ten op Luchthaven Maastricht te
hoog is. Deze norm is in 1986 door
het gerechtshof bepaald op 55 deci-
bel in de slaapkamer. Het hof ba-

seerde die norm toen op een weten-
schappelijk rapport van de üniversi
teit in Groningen, waarin stond dat
boven dat niveau ontwaakver-
schijnselen optraden.
Vossen en de zijnen menen echter
dat bij een piekniveau van 58 deci-
bel tot 3.30 uur de kans op ontwaak-
reacties zeer klein is. Volgens hen
worden veel mensen ook zonder ge-
luidsstoringen vijf tot twintig keer
per nacht wakker, zonder dat ze zich
dat 's morgens kunnen herinneren.
Een enkele onderbreking van de
slaap door een overkomend vlieg-
tuig heeft naar hun mening geen ef-
fect op defitheid en de prestaties op
de volgende werkdag. De werk-
groep van Vossen vindt daarom dat
tot 3.30 uur nachtvluchten gerust
kunnen plaatsvinden.

Bovendien achten ze het verant-
woord dat driemaal per nacht ge-
luidspieken van 68 decibel optre-
den, met tussenpozen van minstens
tien minuten. Tussen 3.30 en 7 uur
zou de luchthaven dicht moeten.
Momenteel geldt voor Luchthaven
Maastricht een sluitingstijd van 4
tot 6 uur.

" Zie verder pagina 19

Ballon opgelaten bijfabriek Weert

Greenpeaee-aetie
tegen produktie CFK's

Van onze verslaggeefster
WEERT Actievoerders van Green-
peace hebben gisterochtend in alle
vroegte een grote luchtballon laten
opstijgen bij het bedrijfsterrein van
Akzo-Chemie in Weert. Aan de bal-
lon hadden ze spandoeken gehan-
gen met teksten als 'stop ozonaf-
braak Akzo/Du Pont. De actie van
Greenpeace was gericht tegen de
produktie van CFK's (chloorfluor-
koolwaterstoffen) bij Akzo Chemie
en Du Pont in Dordrecht.

De luchtballon symboliseerde de
grote hoeveelheid CFK's die bij
deze Nederlandse bedrijven nog
steeds worden geproduceerd, ook al

tasten deze stoffen de ozonlaag aan
en vormen ze een bedreiging voor
het leven op aarde.

Greenpeace eist een totale en on-
middelijke stopzetting van de pro-
duktie van CFK's in de wereld. De
organisatie wil dat de Nederlandse
regering de ozonproblematiek goed
aanpakt en het gebruik en produk-
tie van CFK's tot nul reduceert.
Akzo Chemie en Du Pont De Ne-
mours maken in Nederland naar
schatting 70.000 tot 100.000 ton
CFK's.

# Zie verder pagina 21

# De grote luchtballon van Greenpeace staal op liet punt te vertrekken voor een tocht boven het
bedrijfsterrein vanAkzo Chemie in Weert. Foto: JAN PAULKUIT
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kabinet wil
euthanasie
laten rusten

DEN HAAG - Het kabinet zal er bij
de Kamer niet op aandringen om
het wetsvoorstel inzake euthanasie
af te ronden. Dit blijkt uit een brief
van premier Lubbers aan de Twee-
deKamer.

In het schrijven somt de minister-
president, los van de departementa-
le begrotingen voor 1990, 66 wets-
voorstellen op die de Kamer in de
ogen van het kabinet nog zou moe-
ten behandelen, ook al is de minis-
tersploeg demissionair. De euthana-
sie wetgeving staat daar niet bij. Zo-
als bekend was de Kamei halverwe-
ge met de behandeling van het
wetsvoorstel euthanasie, toen het
kabinet viel.
Ook op een ander zeer omstreden
punt, het toelaten van commerciële
tv onder de Mediawet, is de premier
in zijn brief terughoudend. Hij kon-
digt alleen een mogelijke wijziging
van de Mediawet aan op basis een
concept EG-richtlijn inzake vrije
verkeer van tv-beelden in alle EG-
landen. Tevens laat de premier we-
ten dat het kabinet nog werkt aan
een wijziging van de Mediawet die
een uitbreiding van de reclame-
zendtijd regelt. Wanneer dit wets-
voorstel te verwachten is, zegt Lub-
bers niet.

Groeiende zorg
om ontvoerden
na levenslang
voor Hamadei

BONN - Nadat gisteren de Libane-
se vliegtuigkaper Mohammed Ah
Hamadei in Frankfurt tot levens-
lang is veroordeeld, groeit de zorg
om het lot van de twee Westduitse
sociaal werkers die dinsdag in Liba-
non zijn ontvoerd. Er bestaat nog
steeds geen contact tussen de kid-
nappers en Bonn.

Het gaat om de voorzitter van de or-
ganisatie ASME-Humanitas, Hein-
rich Struebich, en Thomas Kempt-
ner. De organisatie verleent huma-
nitaire hulp in Palestijnse vluchte-
lingkampen en wordt volgens de di-
rectie onder meer financieel ge-
steund door de PLO. Het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Bonn
sluit niet uit, dat de pro-Iraanse
Hezbollahbeweging, waartoe ook
Mohammed Ali Hamadei behoort,
met de ontvoering van de Duitsers
de vrijlating van de kaper wil af-
dwingen.

Hamadei kreeg levenslang wegens
verboden wapenbezit, vliegtuigka-
ping en moord op een passagier, de
Amerikaanse marineduiker Robert
Stethem. De ouders van Stenthem
zeiden te kunnen leven met het oor-
deel, maar spraken tegelijkertijd de
vrees uit dat Hamadei mogelijk snel
wordt vrijgelaten. Het vonnis in
Frankfurt was conform de eis van
de officier van justitie.
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Elke donderdag nationale en internationale artiesten in

I A*>ic4£il CAS,NO LANDGRAAF
«^*s^lm^2 Carïna Bos

winnares van de laatste Soundmixshow als TIMI YUROHtt^gg^l CASINO LANDGRAAF
Moltweg 82 - Landgraaf - 045-315080
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Herenjacks
Sportieve en klassieke jacks in korte en lange

modellen met kleine schoonheidsfoutjes.
Kleuren: beige, grijs en marine.

Normale verkoopprijzen ’ 169,-// 198,-// 219,-.

98-Voordeelprijs /vf«

daar winkel je voor je plezier !



kunst

Beethoven-concert LSO
met Chinese soliste

,enavond geeft het Lim-
-4s Symphonie Orkest in de

irlense stadsschouwburg
der leiding van dirigent Sal-

idor Mas Conde het eerste
.oncert uit de Beethovency-

clus. Op het programma staan
de zesde Symfonie (de 'Pasto-
rale') en het vioolconcert in D.
Soliste is de jongeChinese vio-
liste Zhou Qian.
Dirigent Salvador Mas Conde
is oorsponkelijk afkomstig uit
Barcelona en heeft onder ande-
re gestudeerd bij Bruno Ma-
derna, Franco Ferrara, Hans

Swarowsky en Karl Oesterrei-
cher. In 1978 werd hij benoemd
tot vaste dirigent van het or-
kest van Barcelona. Salvador
Mas Conde heeft bij herhaling
gastdirecties vervuld in West-

Duitsland en de DDR. In 1985
kreeg hij de functie van vaste
dirigent/artistiek leider van het
orkest van Reutlingen en vanaf
het seizoen 1988/1989 is hij te-
vens vaste dirigent van het

LSO.

Zhou Qian werd in 19(>8 in Chi-
na geboren en werd al op haar
tiende toegelaten tot het con-
servatorium van Shanghai. In

1982 werd zij leerlinge van Berl
Senofsky aan het Peabody In-
stitute in Baltimore. Ze gaf on-
der andere concerten in Japan
en Polen en werkte mee aan de
film 'From Mao to Mozart'.
Zhou Qian behaalde in 1984 de
eerste prijs op het Nationale
Vioolconcours in China, in
1986 de derde prijs op het con-
cours 'Peabody Vale Garden'
en in 1987 eerste prijzen op de
concoursen 'William L. Marbu-
ry' en 'Jacques Thibaut'. Bo-
vendien was ze finaliste op het
concours voor jonge solisten in
Philadelphia.

kunst en cultuur
redactie: jos frusch

in de theaters
HEERLEN - Zondagochtend om
12.00 uur geeft deLimburgse win-
naar van het Oscar Backconcours,
Roeland Gehlen, een koffiecon-
cert in de Stadsschouwburg. De
in Schinnen geboren violist wordt
aan de piano begeleid door Con-
stant Notten.

SITTARD Opera Forum brengt
zaterdagavond in de Stads-
schouwburg de operette 'Die Fle-
dermaus' van Johann Strauss. De

voorstelling begint om 20.00 uur.
MAASTRICHT - De Maastrichtse
Operette Vereniging verzorgt vrij-
dag, zaterdag en zondag drievoor-
stellingen van de operette 'Trijn
de Begijn. De aanvang is elke
avond om 20.00 uur.
Zaterdagavond geeft het LSO om
20.00 uur een concert in het Staar-
gebouw. Onder leiding van diri-
gent Salvador Mas Conde worden
de zesde symfonie en het viool-
concert in D van Beethoven uitge-
voerd. Soliste is de Chinese violis-
te Zhou Qian.

verder in...

KERKRADE Zondagmiddag
geeft het Tilburgs Trio Concertan-
te een concert in de Hofvan Eren
stem. Dit ensemble bestaat uit
Annemiek Corstens, viool. Marjo-
lein Knaven, altviool, en Ceciel
Knaven, cello. Uitgevoerd wor-
den werken van Mozart en Marti-
nu. Aanvang 14 uur.

Eveneens zondagmiddag geeft de
Britse organist Martin Neary om
15 uur een concert in de St. Lam-
bertuskerk. Hij zal onder andere
werken uitvoeren van Bach, Tom-
kins en Huil.

HEERLEN In Galerie Signe
vindt zondag van 13 tot 17 uur een
literaire middag plaats rond de
Oostenrijkse auteur Ingeborg
Bachmann. Filosofe Ilse Bulhol

zal een inleiding verzorgen over
het werk van Bachmann

GRONSVELD Organist Jean
Janssen geeft samen niet sopraan
Vera Lansink dinsdag 2'A mei een
concert in de St. Martinuskerk te
Gronsveld.

VALKEN BU RG/M AASTRICHT
De Stichting Muziekatelier orga-

niseert zaterdag in Kasteel Oost in
Valkenburg en zondag in Kasteel
Bethlehem te Maastricht een ka-
mermuziekconcert met violist
Martynas Svegzda-von Hekkei en
pianist Raminta Lampsatis. Uit-
gevoerd worden werken van Lalo,
Messiaen, Saint-Saëns en Chaus-
son. De aanvang in Valkenburg is
om 20.00 uur en zondag in Maas-
tricht begint het programma om
15 uur.

Internationale artiesten naar Sittard

Jazzfestival in
Theater Sirkel

Over enkele weken vindt in Sittard de eerste editie plaats van
Sirkeljazz, een internationaal jazzfestival op initiatief van het
gelijknamige Sittardse theater. Dit jaar, op 3 juni, zal het pro-
gramma slechts één dag beslaan, maar het is de bedoeling dat
Sirkeljazz uitgroeit tot een driedaagse, jaarlijks terugkerende
ontmoeting.

Organisator Math Bruis: „Hel idee
voor dit jazzfestival is eigenlijk
pas een paar maanden geleden
ontstaan, en in eerste instantie
waren er plannen om Sirkeljazz in
het najaar te laten plaatsvinden.
Het probleem dcvd zich toen voor
dat we in dal geval in tijd Ie dicht
bij andere jazzfestivals, zoals dat
van Maastricht, zouden zitten.
Vandaar dat besloten is te probe-
ren het festival toch op korte ter-
mijn in het voorjaar te organise-
ren."
„Vanwege de korte voorberei-
dingstijd was het niet gemakke-
lijk om sponsors te vinden. Grote
bedrijven stellen in het najaar al
hun sponsorplanning op voor de
komende tijd, en we waren dus
gewoon te laat. Ze waren over het
algemeen wel enthousiast over
hel initiatief voor Sirkeljazz en
hebben toezeggingen gedaan voor
volgend jaar, waardoor we voor
de volgende editie al meer spon-
sors hebben dan voor dit jaar.
Daarnaast hebben we een aan
vraag voor subsidie gedaan bij de
gemeente Sittard."

# Deborah Brown. ui Sittard tijdens Sirkeljazz '89

Uniek
Sirkeljazz biedt een gevarieerd
programma van internationale al
luie, dat zich op verschillende po

dia tegelijk zal afspelen voor
Zuid-Nederland een vrij unieke
formule. Math Bruis: „We begin-
nen niet Toots Thielemans op het
buitenpodium en daarna wordt
hel programma voortgezet op drie
podia tegelijk. Mensen kunnen
van de ene groep naai' de andere
lopen of besluiten het complete
optreden van één bepaalde groep
bij te wonen. Op het buitenpo-
dium wordt dan tenslotte het fes-
tival afgesloten met een optreden
van het European Jazz Ensem-
ble."

Naast Tools Thielemans en het
European Jazz Ensemble zullen
er optredens plaatsvinden van
Deborah Brown en het Jack van
Toll trio, het Hart Rademakers
Kwintet, Margo van Bergen en
het Frank Giebels Kwartel en het
Jacques Pirolton-trio.
Deborah Brown groeide op in
Kansas City en stond op hel po-
dium met veel bekende ja>.'arties-
ten en maakte een aantal zeer suc-
cesvolle tournees door Europa en
de Verenigde Stalen. Bart Rade-
makers is één van de pioniers van
de Lmibiirg.se jazzscenc en ver-
wierf zowel als pianist en als com-
ponist arrangeur de afgelopen ja-
ren een goede naam, wat leidde
tol samenwerking met onder an-
dere John Scofield, Charlie Green
en Kon Wilson.

Jacques Pirotton studeerde brj
Bill Frisell en bouwde al snel een
naam op als jaz/.gitarist. Momen-
teel is hij werkzaam als docent
jazzgitaar aan hel Luxemburgs
conservatorium. Margo van Her
gen tenslotte studeerde hel hoofd-
vak 'zangaan het conservatorium
te Maastricht en specialiseerde
zich in de jazzrichting.

Prijskaartjes
Math Bruis: „Ook met de artiesten
hebben we alles heel snel moeten
rondbreien. In eerste instantie
zijn we gaan kijken wat er in juni
op tournee was door Europa en
daarna zijn we de 'prijskaartjes'
gaan vergelijken om te zien wat
voor oiis haalbaar was. Toots
Thielemans is in juni in Duitsland
en zodoende was het mogelijk
hem naar Sittard te halen. Het
European Jazz Ensemble was he
lemaal volgeboekt, maar plotse-

nng viel juist het optreden op 3
juni uit, waardoor ook zij naar
Limburg konden komen.''

Het European Jazz Ensemble is
een formatie die eigenlijk alleen
in het festivalseizoen van mei tot
oktober als zodanig optreedt.

Daarbuiten zijn ze voor speciale
concerten ook wel bij elkaar te
krijgen, maar alle leden hebben
ook hun eigen bands en activitei-
ten. De vaste leden, Manlied
Schoof, Allan Botschinsky, Ernst
Ludwig Petrowsky, Gord Dudek,
Rob van der Broeek, Ali Haurand
en Tony Oxley, vertegenwoordi-
gen vijf verschillende landen. Tij-
dens deze tournee treden de vol
geilde gastsolisten op: Eniico
Cava, Louis Sclavis, Uschi Brü-
ning en de Belgische gitarist Plu-
lipe Catherine.

Sinds hun oprichting in 1977
heeft het European Jazz Ensem-
ble op alle grote Europese jazzfes

tivals gespeeld en tijdens Sirk^l
jazzverzorgen ze het twee uur dn
rende slotoptreden.

Het programma van Sirkeljazz b*l
gint op zaterdag 3 juni om 15 U 1*)!
en duurt tot ongeveer 2',i.'M) i"1"
De entreeprijs 15../ 20,- in de v'ol)ft
verkoop en ’ 25.- aan de kassa i>j
de dag zelf. Voor informatie: *04490-25574.

" De Belgische gitarist Philip Catlieruie, gastsolist bij lie\
European Jazz Ensemble
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(c) Standaard Uitgeven] n v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. sGravenhage

recept
Geroosterde
lamskoteletjes
Lamskoteletjes laten zich heel goed
onder een hete grill, op een grill-
plaat, in een grillpan, in een kon-
taktgrill en op de barbecue rooste-
ren.
Benodigdheden voor 4 personen: 12
lamskoteletjes, stukje citroenschil,
olijfolie, gedroogde tijm. peper en
selderijzout.

Dep het vlees droog met keukenpa-
pier. Snijd de veliandjes op regel-
matige afstanden (ca. 1 cm) in. Knijp
hel stukje citroenschil hoven elk
koteletje even uit. Wrijf het vocht in
het vlees. Bestrijk het vlees aan
weerszijden met een kwastje met
olie. Rooster de koteletjes niet lan-
ger dan 2 tot 2' '■> minuut aan elke zij-
de Schep I eetlepel olie in een kom
metje. Voeg wal peper uit de molen
en Vi theelepel Fijngewreven ge

droogde tijm toe. Roer alles goed
door en bestrijk de koteletjes daar-
mee nadat ze zijn gekeerd. Bestrooi
/e na hei roosteren met een snufje
selderijzout.
TIP: Bij geroosterde lamskoteletjes
kunnen heel goed een smakelijke
kruidenboter (met of zonder knof-
look), een frisse gemengde salade
en luciferdunne gefrituurde aardap-
peltjes worden geserveerd.
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Dissident Havel
Vervroegd vrij
jJ^AG- De Tsjechische autoritei-
ihebben gisterochtend de toneel-Jirijver, Erasmusprijwinnaar en
j°s'dent Vaclav Havel (52) vrijgela-
?" Dat gebeurde op de dag dat Ha-, Precies de helft van zijn gevan-
>strafachter derug had. Hij wasroordeeld tot acht maanden.
:; schrijver werd op 16 januari ge-
justeerd tijdens demonstraties te-
?j het Praagse bewind. De acties
j*Jdenverband met de herdenking
5 de zelfverbranding van Jan Pa-

20 jaar geleden. Palach protes-
[*rde daarmee tegen de Russischeval van 1968 in zijn land. Havel's

leidde tot felle protestenLinnen- en buitenland. Voor Ne-
.rand vormde het incident een
r 1de aanleidingen om een proce-
!*6 aan te spannenonder deklach-tprocedure van de CVSE-confe-

De regels geven deelnemen-. landen het recht schendingen
?J de mensenrechten in een ander

land te onderzoeken.
,Praag wordt aangenomen dat de
rjllating van de dissident te maken
j*ftmet de komende mensenrech-

in Parijs, later deze
J*and. De Tsjechische regering zouPJlen voorkomen dat ze op die con-J^ntie onder vuur wordt genomen

de westerse landen.

Communistische
partij Polen
eventueel in
de oppositie'

I^M HAAG - De Poolse commu-IJ^üsche partij is eventueel bereid
P| in de oppositie te gaan als zij bij
■We vefkiezingen een nederlaag
Pot. Dit heeft de Poolse minister
wfa Buitenlandse Zaken, Tadeusz
|Clechowski, gisteren gezegd in een
B^aggesprek met het ANP. Ole-
IFHvski is voor een tweedaags be-
Ipk in Nederland.
rJUni worden voor het eerst parle-
mentsverkiezingen gehouden waar-in ook de oppositie mag deelne-
|ï*h. Maar helemaalvrij zijn de ver-
dingen niet. De zetelverdeling in
' 'Sejm', de Poolse Tweede Ka-

.?*r, ligt al vast: 65 procent voor de
L^munistische partij en haar
Jjldgenoten, 35 procent voor deJjPositie. Volgens de Poolse be-
r^dsman is dit slechts de eersteï86- „Ik hoop dat de volgende ver-
dingen over vier jaarvolledig vrij
"^len worden," aldus Olechowski.

Cambodja
In zijn meer dan een uur durende
toespraak zei Gorbatsjov te geloven
dat een oplossing voor de kwestie-
Cambodja binnen bereik is. Hij gaf
toe dat China en de Sovjetunie daar-
over vele verschillen van mening
hebben. Hij zei dat 'deze geschillen
met begrip moeten worden bena-
derd. Gorbatsjov leverde evenwel
felle kritiek op Pakistan, bondge-
noot van China. Hij beschuldigde
de, wat hij noemde, militaire kliek
in Pakistan van 'openlijke agressie
tegen Afghanistan.

Sprekend over de 30 jaar durende
vijandigheid tussen beide landen,
zei Gorbatsjov dat zowel de Sovjet-
unie als de Volksrepubliek daaraan
schuldig waren. Hij zei te hopen dat
uit deze fouten een les zou worden
getrokken. De Russische president
zei dat de Sovjetunie tegenwoordig
het recht van andere socialistische
landen "op een eigen ontwikkeling
respecteert.

De Russische leider, die gisteren
met zijn vrouw Raisa een bezoek
bracht aan de Grote Muur, vertrekt
vandaag naar Sjanghai, waar hij
maar vijf uur zal blijven. Daarna
reist hij terug naar Moskou.

Voor Nederland verlaging met 3,5 procent

EG-Commissie wil
andere BTW-schaal
."USSEL - Aan de vooravond van?1 informele, maar belangrijke
y;rgadering van de EG-ministers

Financiën in het Spaanse S'A-
rro, heeft de Europese CommissieJ**r plannen om de sterk uiteenlo-
j Ide BTW-tarieven en accijnzen in
* EG-landen dichter bij elkaar te
langen ingrijpend gewijzigd,

Christiane Scrive-
hr (belastingen) zei gisteren in
Ij dat zij met nieuwe sugges-*s de onderhandelingen nieuw Ie-

ven wil inblazen. Eerdere voorstel-
len waren op fel verzet van Groot-
Brittannië, Luxemburg en Dene-
marken gestuit. Over harmonisatie
van belastingen kunnen de EG-mi-
nisters alleen eenstemmige beslui-
ten nemen.

Voor het hogeBTW-tarief stelt Scri-
vener nu een standaardtarief voor
van 'iets meer dan veertien procent'
zonder bovengrens. Aanvankelijk
werd gestreefd naar een schaal van

veertien tot twintig procent. Het
wegvallen van een bovengrens
stemt overeen met de door minister
Ruding verkondigde opvatting dat
de belastingharmonisatie gedeelte-
lijk aan de markt zelf kan worden
overgelaten.

Voor het lage tarief houdt Scrivener
vast aan een schaal van vier tot ne-
gen procent. Maar zij is 'onder be-
paalde voorwaarden en in het kader
van een compromis' bereid het Brit-
se nultarief voor voeding en kin-
derkleren tot in lengte van dagen te
dulden.

Verlies
Voor Nederland zou een standaard-
tarief van vijftien procent een verla-
ging met 3,5 procent met zich mee-
brengen, een fors verlies voor de
schatkist.

Leuzen tegen leiders grimmiger van toon

Miljoen Chinezen steunen
hongerstakende studenten

Van onze correspondent
PEKING - Bijna een miljoen men-
sen hebben een indrukwekkende,

vreedzame betoging gehouden op
het Tiananmanplein, uit solidariteit
met de 3000 hongerstakende stu-
denten die een directe dialoog eisen
met de regering en de partijleiding.
Zij eisen grotere vrijheden voor de
pers enkrachtige bestrijding van de
corruptie. De studenten, arbeiders,
intellectuelen, artiesten en schrij-
vers, vrouwen en kinderen kwamen
uit alle delen van de stad, op de
fiets, met de bus, de bakfiets of te
voet naar het Plein van de Hemelse
Vrede om hun sympathie te betui-
gen met de hongerstakers. Ook in
andere Chinese steden en Hong-
kong werden massale demonstra-
ties gehouden.

Het warme weer speelt de honger-
stakers danig parten. Volgens art-
sen, die vrijwillig over de gezond-
heid van de hongerstakers waken,
gaat om de 30 seconden een honger-
staker van zijn stokje. Het aantal
studenten dat gisteren bezweek,
steeg tot over de duizend. Ambulan-
ces reden met loeiende sirenes afen
aan. Veel studenten keerden na een

korte medische behandeling terug
naar het plein om hun actie voort te
zetten.

" Een verpleegster, zittend onder een spandoek van een Pe-
kings ziekenhuis, tussen de duizenden studenten, wier honger-
staking op het Plein van de Hemelse Vrede gisteren de vijfde
dag inging.

Applaus
Het verkeer in de miljoenenstad
werd door de demonstraties volko-
men ontwricht. De leuzen tegen de
leiders kregen een grimmiger ka-
rakter. 'Xiaoping, je bent te oud,
trek je terug. Op één van de span-
doeken stond ook te lezen: 'Als je
het niet aankunt, treed dan af, zoals
Takeshita'. Er werd geen naam ge-
noemd, maar het feit dat verwezen
wordt naar de Japanse premier Ta-
keshita zou betekenen dat de snier
bestemd was voor premierLi Peng.
Een spandoek met een klassieke
spreuk, waarin de regering wordt
gewaarschuwd voor de woede van
het volk, kreeg van omstanders een
donderend applaus.

De 3000 hongerstakers hebben aan-
gekondigd dat zij met hun actie
door zouden gaan tot de leiders be-
reid zijn om met hen een dialoog
aan te gaan.

binnen/buitenland

Ook minder militairen aan Russisch-Chinese grens

Gorbatsjov: inkrimping
troepenmacht Sovjet-Azië

Van onze correspondent

PEKING - Sovjet-president
Michail Gorbatsjov heeft gis-
teren belangrijke verminde-
ringen aangekondigd in het
Russische kernwapenarsenaal
en de troepenmacht in Sovjet-
Azië. In een toespraak voor
academici en diplomaten in de
Grote Hal van het Volk aan het
Tiananmanplein in Peking
onthulde Gorbatsjov dat 446
middellange- en korte-af-
standsraketten in het oostelijk
deel van de Sovjetunie zouden
worden vernietigd, krachtens
een overeenkomst met de VS.

Hij zei verder dat deSovjet-troepen-
macht aan de grens met China met
200.000 man zouden worden inge-
kort, inclusief 130.000 man in het
Aziatische deel van de Sovjetunie.
In totaal liggen er rond 750.000 Sov-
jetsoldaten langs de Chinese grens.
Een tijdstip waarop de troepen en
materiaal zullen zijn teruggetrok-
ken, kon hij niet geven. Daarvoor is
een speciale werkgroep ingesteld.
De Sovj et-leider deed het voorstel
aan de 7500 km lange grens tussen
beide landen een gedemilitariseer-
de zne in te richten. Daarin zouden
alleen grenswachten actief mogen
zijn.

PvdA: geld
uittrekken

voor herstel
koppeling

DEN HAAG - De Partij van de Ar-
beid wil de koppeling van de uitke-
ringen aan de loonstijging in het be-
drijfsleven herstellen. Daarvoor
moet per jaar drie miljard gulden
worden uitgetrokken. Dat staat in
de voorstellen van de PvdA-pro-
grammacommissie, die zijn voorge-
legd aan het partijbestuur. Een
woordvoerder van de PvdA heeft
dat gisteren bevestigd.

Het PvdA-bestuur zal in een mara-
thonzitting (vrijdag, zaterdag en
mogelijk zondag) het ontwerp-ver-
kiezingsprogramma vaststellen.
Het voorstel van de programcom-
missie is geheel in lijn met het
standpunt dat de PvdA-fractie zon
twee jaar geleden na interne discus-
sie heeft ingenomen. Het houdt in
dat de automatische koppeling al-
leen ter discussie kan komen wan-
neer zich barre economische om-
standigheden voordoen; concreter
gesteld, wanneer het aantal uitke-
ringsgerechtigden explosief zou
stijgen. De PvdA gaat ervan uit dat
dit laatste dekomende jarenniet het
geval zal zijn. Vandaar dat de com-
missie heeft voorgesteld in de finan-
ciële paragraaf van het programma
de nodige financiële ruimte voor het
herstel van de koppeling te reserve-
ren.
Op zich is een hoge loonstijging in
het bedrijfsleven voor de PvdA-
commissie geen aanleiding van de
koppeling af te zien. De commissie
gaat met dat standpunt verder dan
het (meerderheids)advies van de
SER.

Argentinië
Handig inspelend op de
economische rampspoed en
sociale onrust in zijn land, is
Carlos Saul Menem erin ge-
slaagd een royale meerder-
heid van het Argentijnse
electoraat achter zich te krij-
gen. Als een 'Verlosser'
heeft hij zich in de aanloop
naar de verkiezingen in pos-
tuur gezet, hamerend op de

belangen van de arbeiders en de minder gegoeden, en op de
noodzakelijke restauratie van Argentinië als de trotse natie van
weleer onder hetbewind van de legendarische, populistische Juan
Peron.
Naar diensvoorbeeld in het verleden heeft Menem de Argentijnen
beloofd de huidige malaise te pareren met een 'produktieve revo-
lutie' en een 'sociaal contract' tussen bedrijfsleven, de werknemers
en de regering. Niet rendabele staatsbedrijven zullen niet gesloten
worden, maarblijven volop in bedrijf, is een van de opzienbarende
toezeggingen.

Op de flamboyante Menem rust thans de niet geringe taak zijn be-
loftevolle retoriek in de daad om te zetten. En de toestand van nu
liegt er bepaald niet om. Sinds februari is de Argentijnse munt met
86 procent in waarde gedaald. De inflatie beloopt honderden pro-
centen op jaarbasis en de lonen daalden dit jaar al met 30 procent.
Noodgedwongen heeft Buenos Aires de terugbetaling van 108
miljard gulden buitenlandse schuld in 1988 op moeten schorten.
Gegeven de deplorabele stand van zaken moeten Menems belof-
ten het beproefde Argentijnse volk wel als muziek in de oren klin-
ken, hoewel - en dat is dan kennelijk toch een minuspunt op de
'conduitestaat' van het nieuwe staatshoofd - insidersstérk aan zijn
bestuurlijke capaciteiten twijfelen.
Alle kritiek opAlfonsin ten spijt moet van de scheidende president
gezegd worden, dat hij erin geslaagd is na de ontmanteling van de
gehate militaire dictatuur in zijn land de broze Argentijnse demo-
cratie in stand te houden, niettegenstaande tijdens zijn regeerpe-
riode verscheidene malen muitende officieren de totalitaire situatie
wilden herstellen. De vraag of Menem, die in zijn campagne op dit
punt slechts vaag op verzoening zinspeelde, sterk genoeg is om
de, naar het schijnt latent aanwezige militaire dreiging te doorzien
en te pareren, valt nog niet te beantwoorden. Men kan slechts ho-
pen dat dit wel het geval is.

Opvijzeling van Argentinië als trotse natie kan ook betekenen dat
Buenos Aires zich ten aanzien van de Falkland-eilanden in de na-
bije toekomst manifester gaat opstellen, temeer daar het Brits-Ar-
gentijnse overleg over deze eilanden na de invasie van 1982 nooit
behoorlijk van de grond is gekomen. Een hernieuwde militaire con-
frontatie lijkt nochtans onwaarschijnlijk, nu de Britten ter plekke
voorzieningen hebben getroffen die een Argentijnse interventie tot
een groot risico maken.

F.S.

Gespannen
situatie in

Ethiopië na
couppoging

NAIROBI - Legereenheden in de
Noordethiopische stad Asmara zou-
den de in Addis Abeba uitgevoerde
couppoging steunen en het plaatse-
lijke vliegveld en radiostation heb-
ben bezet. Dit meldt het Eritrese
Volks Bevrijdingsfronl (EPLF).
President Mengistu Haile Mariam
heeft ondertussen zijn bezoek aan
Oost-Duitsland afgebroken en is te-
rug naar Ethiopië gevlogen.
Hoewel de Ethiopischeregering gis-
termorgen meldde dat een staats-
greep in de hoofdstad Addis Abeba
was verijdeld, is de situatie de hele
dag zeer gespannen gebleven.
Vooral in de buurt van het vlieg-
veld, waar zich een aantal legerba-
ses bevindt, is in de morgen hevig
gevochten. Ook in andere delen van
de stad werd flink geschoten. Niet
duidelijk was echter of de gevech-
ten represaillemaatregelen waren
door aan president Mengistu trouw
gebleven troepen óf dat pogingen
om de rebellie te onderdrukken nog
steeds voortduurden. Het interna-
tionale vliegveld bleef gesloten en
de inwoners van Addis Abeba werd
aangeraden binnen te blijven.
Volgens de Ethiopische staatsradio
kwamen bij de couppoging zowel
het hoofd van de land- als de lucht-
macht om het leven, terwijl een aan-
tal officieren gevangen werd geno-
men. De poging het Mengistu-be-
wind omver te werpen, komt naar
alle waarschijnlijkheid voort uit on-
vrede met het gevoerde beleid ten
aanzien van de provincies Tigre en
Eritrea. Het leger heeft hier het af-
gelopen jaar zware verliezen gele-
den.

Voor verkiezingen Tweede Kamer

Akkoord ophanden over
één lijst PSP-CPN-PPR
Van onze 'parlementaire redactie

DEN HAAG - Onderhandelingsde-
legaties uit de PSP, CPN en PPR
zijn het zo goed als eens over de vor-
ming van een gezamenlijke lijst
voor de Tweede Kamerverkiezin-
gen. Aanstaand weekeinde zouden
de besturen van de drie partijen hun
goedkeuring moeten geven aan éen
voorstel voor de samenstelling van
de lijst en een concept-programma.
Vooral het PPR-bestuur, dat zich
eerder tegen de wens van de leden
tegen samenwerking keerde, krijgt
het moeilijk.

De onderhandelingsdelegaties van
de partijen buigen zich vandaag
over de concept-tekst van een geza-
menlijk 'groen-links' programma.
Een akkoord daarover is nabij, zo
heet het in kringen van de PSP en
PPR. Wat de lijst betreft: de PPR le-
vert de lijstrekker, de tweede plaats
is voor de PSP en de derde voor de
CPN. Op de lijst is ook plaats inge-
ruimd voor vertegenwoordigersvan

de Evangelische Volkspartij EVP
en voor 'onafhankelijken'.

De onderhandelingen over klein-
linkse samenwerking werden enke-
le weken geleden door het PPR-be-
stuur afgebroken. De radicalen
eisten van de andere partijen de in-
tentieverklaring dat de samenwer-
king na verloop van tijd zou worden
omgezet in een fusie. Dat ging voor-
al de CPN veel te ver.

Moeilijk
Mochten de drie partijen het inder-
daad eens worden, danzal het PPR-
bestuur het daar erg moeilijk mee
krijgen. Vaststaat dat de PPR-leden
in meerderheid de samenwerking
met PSP en CPN willen. Het PPR-
bestuur zou zich alsnog bij die wens
kunnen neerleggen. Een andere mo-
gelijkheid is het aftreden van het
bestuur, eventueel op een nog te be-
leggen, extra congresvan de radica-
len.

IRA
De omstreden lerse priester
Patrick Ryan geeft geen gehoor
aan de oproep van zijn orde
zich terug te trekken als onaf-
hankelijk kandidaat voor de
Europese verkiezingen op 15
juni. Ryan wordt in Groot-Bri-
tannië .gezocht wegens activi-
teiten voor het verboden lerse
Republikeinse Leger (IRA).

Gedood
Bij een vluchtpoging vanuit
Oost-Duitsland naar het westen
via een Tsjechoslowaakse
grenspost is een 9-jarig jongetje
om het leven gekomen en zijn
een aantal anderen gewond ge-
raakt. Volgens het Tsjechische
staatspersbureau probeerden
zeven Oostduitsers met hun
wagen door een versperring bij
de Tsjechoslowaaks-Westduit-
se grenspost bij Strazny, ruim
160 kilometer ten zuidwesten
van Praag, te rijden, maar ver-
ongelukten daarbij. De 9-jarige
jongen overleed ter plaatse.

punt uit
Lockerbie

De Amerikaanse luchtvaart-
maatschappij Pan Am heeft
sinds de vliegramp in Locker-
bie ruim 120 miljoen gulden
verlies geleden omdat passa-
giers bang zijn voor nieuwe
bomaanslagen. In het eerste
kwartaal van 1989 had de maat-
schappij door annuleringen al
ruim 120miljoen gulden verlies
geleden.

Zeldzaam
Tijdens het restaureren van een
deelvan het provinciale archief
van Groningen heeft een van de
restauratoren een deel van een
zeldzaam, bijna 400 jaar oud
drukwerk aangetroffen in het
Rijksarchief van Groningen.
Het gaat om een gedeelte van
het boek 'Eine Christlicke Tra-
gedia die Coopman offte dat
Ordel geheeten' van de protes-
tantse schrijver Doede van
Amsweer. Het boek werd in
1593 gedrukt in Bremen waar
Van Amsweer verbleef nadat
hij uit Groningen was gevlucht.

Vliegtuig
De Amerikaanse Senaat heeft
dinsdag na een emotioneel de-
bat de weg vrijgemaakt voor
een Japans-Amerikaanse pro-
ject voor de bouw van een ge-
vechtsvliegtuig, de FSX.

Condooms
Het ziet ernaar uit dat de uitrus-
ting van Franse dienstplichti-
gen zal worden aangevuld met
een felgele plastic condoom-
houder, hangend aan de broe-
kriem en die tevens als sleutel-
hanger kan dienen. Militaire
artsen hebben hierover een ad-
vies uitgebracht en het hangt
van het leger af of dit eraan ge-
volg geeft.
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SONY F 330 VIDEO 8 CAMCORDER aftiteling etc. etc. De camera is voorzien
De handycam is kompakt, fraai van van CCD beeldchip, TTL-autofocus, au-
vorm en vooral zeer gemakkelijk te be- tomatische witbalans, auto-iris, tegen-
dienen. De camera heefteen digitaal ge- licht korrektie, 6x motorzoom, macro-
heugen waarmee u zelfgemaakte tek- standeci data-display. Inklusief accu, ac-
stenen tekeningen in decameraopslaat culader en adapter. Gewicht 1200 gr.
en oproept op het moment dat dit uit- Afmetingen(bxhxd): 11x31x31 cm.
komt. Ideaal voor hetkompleteren van OUDE VOGELZANGPRIJS 2799,-
-uw film metgrappen en grollen,aan- en VOGELZANGPRIJS

OF F 80 O/LQQPER MAAND fiaTWW
SHARP %BLAUPUNKT

SHARP VC-A 105 HQ VHS VIDEO- *É-" ffif
RECORDER MET AFSTANDSBE- BLAUPUNKT RTV 560 VIDEO- H
DIENING RECORDER

! VHSvideorecorder met HQ opname en Programmeren mogelijk met vernieuw-

' videozoeksysteem dat van elke opname de digitale streepjescode leespen type
deeerste 7 secondenkan latenzien. Ka- ACT 200, waarmee uop een LCD dis-
beltuner met 60 voorkeuzezenders, play de uitgelezen datumen tijd kunt af-
Eenvoudig in te stellen timer met 8 pro- lezen ter kontrole. Ook met de afstands-
gramma's in 365 dagen. Automatisch bediening is programmeren mogelijk,
terugspoelen aan het einde van de SuperOTR systeem, S- en hyperbandtu-
band. Ruisvrij stilstaand beeld. Duidelijk ner met 56 voorkeurzenders, ook voor
display metreal-time teller. Voorzienvan DDR Secam geschikt. De timer is ge-

" ~ elektronisch kinderslot. schiktvoor 4 programma'sin 31 dagen,
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

PER MAAND *#*#%# X X W%#

PANASONIC NV-L2O EO VIDEO- 99 kanalen en50voorkeurzenders. Drie
RECORDER videokoppen zorgen voor een perfekt,
Geheel nieuw is bij dezerecorder dat de streeploos stilstaandbeeld en slow moti-
streepjescode pen met LCD beeld- on bij verschillende snelheden. Automa-
scherm om de recorder mee te pro- tisch terugspoelen aan 't eind van de
grammeren geheel geïntegreerdis in de band. Aanduiding verstreken speeltijd in
afstandsbediening, dusallesin één. Pro- uren, minuten en seconden,
gammermg is mogelijk van 8 program-
ma's in 1 maand. Hyperbandtuner met VOGELZANGPRIJS

OF F 45,- H OQö
PER MAAND g£JJJ/

iMiiini'Hn\

JVC MDIDI W-5 SET MET DRAAD- deck met een directCD-opname. Dupli-
LOZE AFSTANDSBEDIENING ceren op normale en dubbele snelheid
Bestaande uit: en Dolby B ruisonderdrukking.
JVC DR-E 5TUNER/VERSTERKER JVC AL-E 1PLATENSPELER
CASSETTEDECK Quartz PLL synthe- Volautomatische platenspeler met MD-
sizer tuner met 16x voorkeuze FM en element,
middengolf. Versterker met een vermo-
gen van 2x50 Watt en 5 bands S.E.A. OUDE VOGELZANGPRIJS 1789,
grafische equalizer. Dubbel cassette- VOGELZANGPRIJS

OF F 40, l 1 QQ
PER MAAND JL X W W

JVC RX 222 TUNER/VERSTERKER thesizer tuner met een geheugen voor
Pracht van een receiver met groot digi- 40 willekeurige FM/AM zenders. Auto-
taal display voor aflezing van alle belang- matisch geheugen en preset scan laat
rijke funkties. Het uitgangsvermogen is alleen devoorkeurzenders afzoeken. In-
-2x35 Watt aan 8 Ohm. Surround voorvi- klusief draadloze afstandsbediening,
deogeluid. Schuifregelaars voor toonre-
geling. Computergestuurde digitalesyn- VOGELZANGPRIJS

OF F 40, f^QQPER MAAND \J-%J^

AKAIHX-A 351 W DUBBEL m.b.v. schuifregelaars en LED niveau-
CASSETTEDECK meters. Bandteller, hoofdtelefoon-
Dubbel cassettedeck, Dolby B ruison- uitgang. In zwart en zilver uitgevoerd,
derdrukkmgvoorruisvnje opnamen.Ko- Afm.(bxhxd): 44x12,3x27,9 cm.
pieren op normaleof dubbele snelheid,
voorzien van automatische bandkeuze- OUDE VOGELZANGPRIJS 498,
selector. Opnameniveau instelbaar VOGELZANGPRIJS
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" NA WETTELIJKE AANBETALING. RENTE 21.56% EFFEKTIEF TOT

' F 2.500, EN BOVEN F 2.500.-17,34% EFFEKTIEF MAK. KREDIET f 5.000,

Boordevol aanbiedingen en diverse waardecheques.

GRAMS
MAGAZINE

nieuwe Vogelzang magazine is
p—:z^=^^ \ weer uit! Tachtig pagina's dik en

'1 \ boordevol aanbiedingen en nuttige
1KjWß^"^w 1informatie op het gebied van beeld,
IÜT® vooiuam im \ geluid, computers en elektronika.
I a . A-r-gt I Ook voorzien van diverse waarde-
l o cheques voor direkt kassa voordeel.

Jf|g^~.W' \ Vanaf a.s. zondag wordt hij gratis

' l / 1 huis-aan-huis verspreid, maar alle
IfeSËn bBM^ÏJt\ aant)iedin9en staan nu al in onze

WSjkKm^ I snel lan9s.dan künt u
l|k\^pPte:ftv? ;;';;;'l^ lzien wat W'J bedoelen met
f!^^!^^ boordevol aanbiedingen.

Vanaf a.s. zondag gratis in debus!
ri COMPACT

»RiSTONFk CD klapper mj[|g(g
DIGITAL AUDIO

ISH^^Hl^^^^B^^^^ i i i "*^|
ARISTONA CD 1380 COMPACT DISC SPELER 2 met geluid. Herhaalmogelijkheden, LED display voor tijd of
Nieuwste CD speler van Aristona van 36 cm breed. Gemotori- nummerindikatie, tiptoetsbediening. Aansluiting voor hoofdtele-
seerd ladesysteem, digitale indikatie van totale tijd en verstreken foon en infrarood afstandsbediening. Uitv. zwart. Afm. (bxhxd):
tijd, programmeren mogelijkvan 20 nummers. Geschikt voor de 36x8,1 x2B cm.
nieuwe CD single van 8 cm. Drievoudige zoeksnelheid, waarvan VOGELZANGPRIJS

OF F 40,
PER MAAND

SONY CDP 250 COMPACT DISC ren. Diverse zoek- en herhaal funkties. W^
SPELER Muziekkalender een regelbare hoofdte- DENON DCD-610 COMPACT DISC ling en digitaal filter. Uitgebreid FL dis-
Een uitstekend geluid wordt gekregen lefoonuitgang. Uitvoering zwart. Breed- SPELER play met muziekkalender voor 20 num-
doortoepassingvan een digitaal filter, 4x temaat:43cm. Nieuwe CD speler met infrarood af- mers. Eenvoudige bediening m.b.v. 10
oversamplingen2gescheiden D/Acon- standsbediening. Uitstekende weerga- nummertoetsen. Voorprogrammering
verters. Shuffle play om de nummers in OUDE VOGELZANGPRIJS 549, ve dankzij Denons Real-Time superli- tot 20 nummers. Uitvoering zwart,
verrassend willekeurige volgorde te ho- VOGELZANGPRIJS neaire D/A omzetter met 4x oversamp- VOGELZANGPRIJS

AACk OF F4O TQQtT^V PER MAAND f %J^

d4 ôo\ Ui f iVfcrHBMvaMJ OPENINGSTIJDEN:DI.T/MVR.0930-18.00UUR DONDERDAGKOOPAVONDTOT2I 00UUR ZATERDAGVANO93O-1700UUR |f|l"* "* |
.^ lp! aanbiedingen zolang de voorraadstrekt afwukingen in de afbeeldingen, l«w«1,* ,n"*0,**a|

K!;!!!;!!!!!!!!;j;ijpPY ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN \^=^=====i=^^k\i uocEiznnc
Daar kun jeniet omheen

PIONEER KEH 3060 B AUTORADIO memory, automatische loudness, fader Ë
CASSETTESPELER voor 4 luidsprekers, amberkleurige I
Auto-reverse cassettespeler met kwarts nachtverlichting, 4x7 Watt. Inkl. anti-
PLL synthesizer tuner, FM stereo, MG diefstalslede. *en LG, 24voorkeurzenders best stations VOGELZANGPRIJS

OF F 40,-
PER MAAND WWW

PHILIPS DBO9B SOUNDMACHINE bouwde mikrofoon, FM stereo en AM
Tandem soundmachine met 2 cassette- ontvangst. Kleur zwart,
decks, met kopieermogelijkheid, inge- VOGELZANGPRIJS

179^

II HU^a^^^lfl t; I

Hlll SONY WMB 602 JUBILEUM MODEL
AIWA HST 34 Het is al weer 10 jaargeleden dat Sony
Stereo walkman met gevoelige FM ste- de eerste walkman op de markt bracht,
reo en AM ontvangst, auto-reverse cas- daarom heeft Sony nu een super walk-
settegedeelte, Dolby B ruisonderdruk- man geïntroduceerd met autoreverse,
king, Metal (CRO 2) schakelaar, FM mo- Dolby B ruisonderdrukking, een mega-
no/stereo schakelaar, anti-rol mecha- bass systeem met 3 standen voor een
nisme. Wordt geleverd inkl. hoofdtele- periekt basgeluid. Inkl. hoofdtelefoonen
foon. riemklip.
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

IQQ OF F 40, IQQ±%J%J PER MAAND AWW

.JÉ^èV /^O^TN l~~^ ir— - in ■
/ / /""* '/f/ff MICRO ELECTRIC DHS 5000

C^^ / Draadloze intercominstallatie, uitsteken-
EATEL 3838 de geluidsoverdracht d.m.v. FM tech-
Draadloze babysitter en geluidsmelder, niek, geschikt voor kontinue gebruik en
komplete set met zender, ontvangeren als babyfoon. Als beste getest en met2
één netadapter, PTT goedgekeurd. jaargarantie.
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

Ï69 Ï69
PHILIPS i ' ij f 1000f.

PHILIPS NMS 9115 PERSONAL Hercules, CGA en Plantronies kleur, 4
COMPUTER vrije slots, seriële-en parallele poort, real
Personal computer met 8088-2,16 bits time clxk, MS/DOS3.21 en GW/Basic,
microprocessor meteen klok frequentie inklusief Philips BM 7523 monochroom
van 4,77/8 MHz, 768 Kb intern geheu- monitor,
gen, 1x3% inch 720 Kb floppy disk, OUDE VOGELZANGPRIJS 3998,
harddisk 20 Mb, video kaart met MDA, VOGELZANGPRIJS

OF FlOO, OQQQ
PER MAAND ZJO
YAMAHA Met ingebouwde

versterker en speaker

YAMAHA SHS-10 SYNTHESIZER rekt op je stereo-installatie of op je
Deze waanzinnige synthesizer speelt computer aangeslotenwaden(Midi-out)-
-25 verschillende instrumenten en heeft OUDE VOGELZANGPRIJS 499,
een uitgebreideritmesektie, kan ook di- VOGELZANGPRIJS
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miII fkw/l 'MIÈmM /.' 'i Wk"& "^^ssßöfßß
ALSTEWART

BLONDIE "Year of the cat" .fr\9s"Greatest hits" H Q95 DEZE WEEK I^7.
DEZE WEEK J.ÏJ HITSINGLE V/D WEEK:ALAN PARSONS DE LA SOUL
"Eyeinthesky" 1 Q95 "Me myself and P. A95DEZE WEEK 15*. DEZE WEEK 4.

EINDHOVEN: HERMANUS BOEXSTRAAT 22. HEERLEN: AKERSTRAAT 19-
MAASTRICHT: WOLFSTRAATII. M. SMEDENSTRAAT 25^J



E323SSa^TÜNT
wMaïmmwW^f^0" A 1 o Veilige snelbruinlampen

I / 1 «10 Wolff® systeem reflectoren
Ij^^^^^l " Elektrische warmte-afzuiging

I P"^^^^^ " Optimaal gebogen
f " Extra brede hemel 80 x 200 cm.- .vVl ii, I " Veilig kantelstatief
WÊÊm^^. Metalen chassis en

WÊm^^^k^ behuizing— im**f±
WM Slechts enkele stuks. NU: uHIm Wf"

, HFELEMKTRÖLAND
= K«KREMERS
I Streeperstraat 72 BRUNSSUMKerkstraat 324

RAMEN en DEUREN I

u^^i 1000000^000^ Kunststof
Bezoek vrijblijvend onze SHOWROOM met uitsluitend in
eigen fabriek op maat gefabriceerdekozijnen.
Bocholtzerweg 14, Simpelveld

l DE GAAS b.v. 045-442726

Vakantiegeld verdienen!
Voor de verkoop van het Limburgs Dagblad op enkele
Zuidlimburgse campings, vragen wij scholieren woonachtig
in de plaatsen

Heerlen, Voerendaal, Valkenburg of Gulpen
die beschikbaar zijn van 3 juli t/m 19 augustus 1989

De verkoop vindt plaats van ma. t/m zat. van ca.
8.30-12.00 uur.
Voor vervoer wordt gezorgd.
Leeftijd vanaf 16 jaar.

Bel tijdens kantooruren 045-739357 of 739386 of schrijf naar
Limburgs Dagblad, postbus 3100, 6401 DP Heerlen,
t.a.v. dhr. B. Janssen.

Limburgs Dagblad

wasautonaat */S^." HICK EEII ilKEEK UI portable kleur» t» p57 552
■14 programma's ■4-delige zeepbak - I Aliap ■ ■ *%■■»«»■»«■««■«.■ l#J%#%!% ■ ■■#*. a:7 cm BMiasi:herm "monitol moöel

"r"« J^aUHI IONZE HONDERDEN KOOPJES sktt "PEr
#?R* ',<«S*ti __^^^H^B^rt «oor 07<**

wasautomaat /■ lUtll kleureu tv met teletekst ei
■vh kg inhoud ■ regelbare thermostaat f S Bka>t draadloze afstandsbediening
■ spaartoets voor kleine wasjes ■ roestvrij Em\ ■ 99 kanalen ■ 30 voorkeuzetoetsen
stalen trommel en kuip ** I SfetèjS ■ teletekst ■ monitoraansiuiting
■ 800 toeren fAfAtJ \ ' PV

■ 5 kg inhoud» 16 wasprogramma's - kleuren tï net teleteksts2 xv 2525 n■ 1100 toeren centrifuge met soft-start _———T^Ï*ïS\ HMta»-.. /'I ■ donkere 55 cm flat square beeldbuis voor■ aparte temperatuurregelaarß energieën r«AftTOfc ■ ??■!■ -J>M Deter kontrast ■60 voorkeurzenders ■ met
%-wastoets ■ roestvrij JJyi/\ \ RQU [fc«ÏU ji ■■■■ BMi ■/ sleeptimer «oor automatisch uitschakelen

vw; rllvCs. t / | n 1 \ . UJdG*wamm blueairèji wasautomaat ihportable kleuren tv »00, w IMP:
wasautomaat NOVOTRONIC w 729 iw m^wSöwnmnöcT JBBJfA. JoBbk. M\wh BkmmW AËkW■5 kg inhoud met elektronische programme- ILt „K"Ji. M Wk jËè _

mot ~„„rl/Q„r ,DnrtDrc AM MkW Ei^fl RDring en besturing ■ sopschuimbewaking en geschikt voor alle soorten V*^RJV^AMM ■ met voorkeurzenders /&W Ï^Ï^^ÏÜL» .. "."***.«
elektronische foutmelding ■ centrifuge eiek- wasgoed. ■ 4-dellge zeep Emma ML IC W voordirekte zender keuze, mW M BmWï&SI kleuren tv met stereo ei teletekst
tronisch instelbaar van 0 tot 1500 toeren bak ■ enerqietoets Voof tBÊ\WLÊk\ r\. ■ dubbele sprlet-antenne T^ÉW jB*7 >■ ■70 cm grooröeeloa stereo geiuKK-

■ %-wastoets en energiespaarprogramma J 5 iZ MtW HaV umr MPntiiPlP nntvanost ilfl ißi ■■ k^ weergave ■ infra rc^ afsündsbemening
■ met wastiidgarantie voor een altijd schone energie-Desparena wassen a« ■«. voor eventuele ontvangst. AA 1Pmß Mn, ■ teletekst met geheugen ■90 voorkeur
was 1 >w>va op 60 ■ 800 toeren a\lm MMM zonder een buitenantenne. WuSwa maeri J*T/Jk/1M gjAfJO centrifugegang voor sneller ju» ■ forse beeldbuis voor mfiMm E3Ë WIUIBSë M A m+lMd*Am y7.*Wï drogen en geschikt voor MV C |r V H| kijkplezier op hobbykamer, « WSÊ *a WéÊ mw I MiMrJ*

[VOOR: "** 't^rfr gebruik wasdroger. Oy 11camping enz. ]|vqqr: ~ I t l/i*^

VHS videorecorder met sharp WHH luxe koelkast £? ~~l^ ■■■■uicondens-
draadloze afstandsbediening compact disc speler DX-150 IKIIEISI fc—a^tT^lsKKriSvak ° AMB-519
4 programma's programmeerbaar. ■ met digitale filters en APSS STËT.f^wB | gjjffjf*» JJ^ a thermostaat !'■■■■■■ ■ inhoud 45 kg ■ links- en

AsN^Vj ■ uitgebreid display ■ programmeerbaar > ■ binnenverlichting H I rechtsdraaienöe trommel
/ --^1 ■—\ LLL_3^él . voor 16 muzieknummers A^ Ss^^H 4ml ■ kunststof m deur links-en .- AA

UiSf*ïil2e.-L^JJïxs,S^n ■■■«■"■« compact disc speler WÊ^ \WÈËW!SSSm "^«atwasser
digitale leespen RTV 520 STSflöo^ ■■■ l^"wkoelkast pv-fTffl 5M2012■ timer voor 4 programma's in 31 dagen m OTR voor snel ru m HVV RIBBII tL tftUBSÏ' ■ 240 liter inhoud ■ automatische fc" -ï < A

programmering ■56 voorkeuzezenders ■ 5 koppen 'jfti,-- ■ multiplay cd speler met magazijn voor 6cd lilßiHl '8^360 ontdooiing koelgedeelte ■49 liter B^* -s^'-vi ■1? standaardcouverts■ stilstaand beeld ■ programmeerbaar via de speciale ffA, plaatjes ■random play voor willekeurig afspelen u^i^mw japelHi vriesvak ■ verstelbare rek-en Fv7 1■ ; waso oorammasprogrammeerpen M|||m| M^^mm ■ programmering van 52 muzieknummers. >&>» P^-"--»*-. ! deurindeling it/k/l IV ' 1■3 sorMimveau s *m*k*i

I digitaal midi hifi-set w29met ■■■radio-recorder AJW 258 s'_" -j- groot model HLHH \, draaitop stofzuiger
afstandsbediening en bOXen ■ versterker met ■ dubbeldeck met high speed dubbing / j.i.;.. c . \ diepVNeSkaSt \ HR 6500

" ?quaiizerm digitale tuner met 24 voor «equalizer ■radio. 3 golf lengtes i'fflPjll tS^£^ m 4 lades m inhoud 165 liter \^r~-~~~\ ■ 1000 watt zuigkracht■keurzenders «dubbeldeck met ■ hoofdtelefoonaansluiting gaaif!——\ IF , ■ controlelamp ■ thermostaat ■ M^^iferi^ ■ oprolbaar snoer
dolby Een high speed dubbing ■ 2-weg boxen B,»«wwS«»..«! ■■|i r̂ €t m invriesschakelaar JgKTS ■ opbergvak voor hulp
■ semi automa Ê^Skfk f^T^iJS^ roßTittf M **. WW^^ MSk^ ËTn^—^ stukken^ >"tische platen ■ eJ-rr^Êßm I■» r VW JTM^'^A^speler A>Ms FOTO IfV» Ini^J!■ ■■ 4Z*ty5XSw!S J^^LJJö^IAZÏWS■ kompleet i iT/wJ IS *^T #" \f^T^-^ ~l M k Jkfj 9y%wlrM
met boxen i/|/C^ IM^^^^/V/lA Wl /t/C^ éV>ttXV>»

I ip^BK■■■ midi system r^—^ (ffll luxe koffiezetter ■■■ magnetron avm 754 WT
MSaSSB met Cd Speler Sl5 CDT ! /ffT m

, ■ elektronische magnetron
g^l^^^Pl ■ digitale tuner met 24 voorkeurzenders a draaibare filterhouder ■ vermogen 2000 watt ' Am 8 keuzestandenm^^tJ B2x 50 watt «dubbeldeck met auto- - , ■ druppelstop I■ inhoud 2% liter ■n«j«BBfcl^ï/ l«geheugen voor 4 programma s

reverse ■ dubbele programmeerbare cd w^üo)VTv ■ snoeropbergruimte |r ■ regelbare thermostaat en «ft ■ geschikt voorB speler ■ met 4^JJB/| :'i-^^« M >| J^ L A diepvriesstand -^^^rS 1 2 borden jP%S%fI

GOEDKOPER DAN ANDEREN - GEGARANDEERD GOEDE SERVICE! 74n„ ln-Mji-m.uin'jj-I'M.ul HMSmm 1 111MAKADO 04490-74051 |«i*lJ*ttÜWlii^^ KEIZER KARELPIEIN »ltf'"" -—. |\ fsl^■L I BL n^h^. nj«K /^ >v cfifeh fH'inü'itii.'iHj.'i'M.'i ito St. Servaaskerki 1 _3», \ °„„£

I^ÉJ \ \/ \ MARKT 118 04490-51962 |MM||"!H MUNTSTRAAT 22 043-218222 Sl^Wirtr»b«le^i<» gfsS■ |M \ nm*\ V iTI «I STATIONSSTRHAAtTo4S-716937 Bf¥^W tcu-c,.,^^^^, """ '" b*t"M ,tt,ll* S
■Bil «VM I L/ AKERSTRAAT 14 045-710254 rTTÏÏTTTTTiTI TEMPELPLEIN 7 04490-16057 _~,.,,. iiljji 'I , T Hê|£

Ff b^PAB # HOMKRin» 111 l Hlf.l' BERCERWEC 51/53 04490-18162 lil1! lißill.lllni''''"1^ RS»*■W Jlr HOOFDSTRAAT 44 045-214144 |:!JHJI"IJ.UIi.ii-!IIHT,|i!H-!iil:Ll^ VENIO U* fïVOrlttl »»HOOP i.oa.S■■ |^Q T ROERMOND tMl'l^iriÉllWt'r.f■ PARADE 66 077-544733 I »»Mf fJ- D«r MMldl I ~js i|
|V fa^ #^ I\ \ JOEP NICOLASSTRAAT 17/31 MMfitffifiPiP«l "EERT *U,KS!I"" |sf?£1^ M |\ \ 04750-16349 I «lrlVnrWflfPPlil'lTrri'lll'W | MUNTPASSACE 23 04950-37530 I .^Awcmzi wwKELS LEegep

Mf [ \ \ I BBiHHMi^^H^ai^K^^i^^ii^HHiiHmi^ nj wttteliikeunMUhng & KSS■10 J«^ I ■ \ % ■ I «ESIICKCE» IK A«T»fl«»ll),U>IIE>, lEE«, lEKH Of 1001. lIEOJ, MN 10SCM. EINDHOVEN. EnEH-IEWI, CELEE», CEKEIII. HEEtLED. HELEWIID eftKWïe UarrEntE 21 6S VU coJSX

*■■■■■ '3 WM^ «ejjjjjjjt^BJJJJ »oensi«oe«. nusiekmi, »u«ta«, oosieekoui, oss. »mi«o»d, «oosjnoui nmnu. Schiedam, sinuo. tihuec, vtekiii «enlo. mccii comfort financiering ' Jf^sS

UniT-shirt in diverse kleuren. Maxishort in prachtige prints. Vlottekreuk katoenen band- Modieuzekatoenen broek met Katoenen twill broek met afge- I\vülkwaliteit katoenen broek. Polyester/katoenen twill pantalon. Klassieke twill bandplooibroek
Katoen. S-M-L *é{\ Katoen. S-M-L g plooibroek. 38-46 *yg% plooien en can- werkte zakken. Ind*»O 38-46 20 Met ceintuur. 38-46 AéT% van polyester mix. Ag%-"■v* >F.— Aiy.— vasriem. 38-46 AiJ.— ceintuur. 38-46 — &S*~~ Met ceintuur. 40-48 T^V»""
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Bij aankoop van een doos Beckers hamburgers (12 stuks) a 5.50 jH5BiJi% IGLO pizza Venetiana Liebiraumilch IflOO SSf Royco soepen: kip, groente,

krijgt u van ons deze week helemaal gratis een fles Golden Wonder HéjÏ 300 Bram 3-89 °7 llterfles 3-49'nu 3 Vüor ***" tomfat ' Julienne. Per pakje 87
i i /"-, ii i , ,-. l^PtiMp Hierbij'n pizza |rY^*__?L Nu bij 2 pakjes: 1 pak Roycotomatenketchup (300 ml) ter waarde van 1.19. MBfiP Margemha gratis* Honig mie -( 79 jg^g Cup-a-Soup gratis*JWBWW»» * pak a 500 gram !" *^ Ö

Beckers hamburgers J" Ambachtelijke vleeswaren: Benco cacao-korrels r*% TO Campina yoghurt met vruchten
doos 12stuks a 75 gramS^,nu 3» Heerlijke rauwe ham 400 gram ___■" p^^Sl Halvetta kaas keuze uit 4 smaken "115Hierbij 'n fles Golden Wonder Fg van de magere hampunt "169 Ipgsl met dehelft mindervet 75 0.5 literbeker ±m
tomatenketchup __^_tw W 100 gram nu ±m Bronwater "Top" f" r I§||&J 500 gram !_)" „ , , .Sü7l<^È^ I lUUgramnu^ y rood etiket, literfles 33 *■■* Mona chocolade-mousse

twvll9 HIS mm Fl)ne champignon-pate 159 n .., .. ... . Verse Kaiserbrötchen 1 Cft wk en bruin 199t.w.v i.iy m g» per 100 gram .JU Creamex halfvolle gesteriliseerde 3U 250 gram van_k2s~voor X»gratlS*
" , L melk doos 12 liter- 1O 00, , .^^ V Vgg> Sense dieetmarganne hght akken nu yoor X #"" Verse rozijnenbollen Dikke patat-frites f\J<)

Malse varkensfncandeau tt%*#"-€ kuip * 50°gram' "1 79 4 stuks 149 aardappelen 5 kilo Z—
aan het stuk of in lapjes *-^ terkennismaking 1. Nusco hazelnootpasta 179 de tweede 4 stuks, halve prijs 74 Hollandse tomaten lOögesneden 500 gram /" _. „ . pot a 350 gram ±» * ' Hollandse tomaten Iyy

Blue Band marganne « ,^^-, . hele kilo X»
Friki: verse kippebouten pakje 250 gram-69; /"Q gelandS A NIEUW: Glorix Fris Versejtoinpouces ± 120 gramr^r stuk
nu 2kg voor .afi^*^^ dell'k 3V|Sfe ö fles 750 ml. 2.98, ter -| 49 +1 9" r "ïf *ï 75

JaWlflËf&è ""-"""" ötófc , ~ Uo ,,
M „"" r*7 -^*^^^^f 3+ 1 gratis "Red Dehcious" 10 stuks voor v-/«

9-^ SOuOKI .jteT^^ifci IGLOvi ti ks W kenrusmalong halve prijs X» a ,u ,,t ~ ijtny ö

**^ £9 >$ÊÊi \ , -, n 1 a. r-^v » T' -1 /-»^ i ■— f- Grote kiwi's -| 00" pak alO stuks
<’ 50 Nivea creme-toiletzeep "| QO Grote rijstevlaai C5O 9 1 UI/

Ook per stuk verkrijgbaar voor dezelfde kilo-aktiepnjs. %B^,X\W. *-*" %mm 3 X 90 gram X* 0 27 Cm. ± 1000 gram-6,95-, nu sj%

Mager, mals nasi- en £" 95 /^¥> ft "ü a naP"saP
bamivlees 500 gram nu 3. | | IHB % W^^^^Ê sinaasaPPelen O 95.
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Weekstaat
m.oenen guldens) verschil

C?ÏVa 16mei 89 08 mei 89
B°ud 27.608.2
IMp trekkingsrechten in
r, 1.477,7 +28,1
«■servepositie in IMF 1.460,9 +9,2

Vnüi 11.529,3 +1,9"f-eringen in goud/
VZ^en 20.151,4 +229,4"°rsuhoUen rekening-p°Urant 4.620,6 -478,4
oJP'er in disconto 511,8 +145,8

3.585,3 -1.384,7
t^/aensvordenngen 10.776,4 -1.396.3j^ügingen 2.013,6 -26.9
-t„, erse rekeningen

munten) 1.030,6 +16,9

„ankbiljetten in omloop 34.787,6 -63,4
ft, ,tkist 3.965,8 -954.3
Arm n'n Nederland 78.0 +61,9
B??,ere ingezetenen 70,0 +9,0
An„ nin buitenland 61,6 -67,7yJKlore niet-ingezetenen 205,3 +3,3
|/rPlichtingen in guldens 4.380.7 -947,8

4.680,9 -312,0
Bf,uP^cntingen in vreemd

649,5 +12,5
Kenwaarde toegewezen

ty*king Srechten IMF 1.470,2 +9,3
Bo

a
ua'deringsverschillen

27.522,4 +209,5
|.trWaarderingsrekening 387,7
rj'PiUial en reserves 2.040,6
T 'Verse rekeningen 159.4 -45,6I "«al goud en deviezen 61.991,5 +333,2
rSrvan convertibel) 20.151,4 +229,4

kkingspercentage 157,29 +4.59

mutatie
directeur ir L.C.M, de

jj °" van de Nederlandse Draadin-ustrie NDI in Venlo gaat op 1 juni
Vrjl Pensi°en- Hij zal worden opge-
°'gd door de heer W. Alsters.

beurs-voerzicht

Vrees
- De beurs raakte

steeds meer bevreesdoor rentestijging. De geruchten
J'er discontoverhogingen in West-

uitsland werden dinsdag steeds
terker en toen in de middag de

ptrierikaanse handelsbalanscijfersager uitvielen dan verwacht, waar-, P de dollaromhoog schoot, begon,' et steeds waarschijnlijker te lij-er» dat derente aan deze kant vanQe oceaan omhoog moet.
e aandelenmarkt toonde dan ookccleel lagere koersen. Bij een totale

rrizet van f 1,1 miljard, waarvan
, '18 miljoen in aandelen, daalde,e stemmingsindex 1,6 punt tot'5,7.

*7e staatslening, die voorbeurs
erd aangekondigd tegen een cou-P°nrente van 7,5 procent, een half

*-roeent hoger dan de vorige, moet,°lgens handelaren enkele miljar-en kunnen opbrengen. De meest
.erhandelde staatsleningen daal-uen woensdag rond 0,3 punt.

HP de aandelenmarkt lagen vooral
**°ogovens en Akzo zwak. Hetl^alibnds verliet de markt f 2,30'aëer op f 97,70 en Akzo moestJ"Ulm f 2 terug naar f 145,70. DSM

er vanaf met een verlies van'wee dubbeltjes op f 131,40. Inter-
'atio Muller lag aanvankelijk ge-
,rukt, maar herstelde zich en°racht het tot een winst van f 0,40SP f 92-
-'Msevier verloor f 1,40 op f 66,50.

Lokaal
n de lokale sector zakte Norit f 5«aar f 793. De nettowinst steeg in~e eerste drie maandenvan het jaar

20 procentten opzichte van de-
periode vorig jaar. Het be-tuiu- liet weten zich te houden aan

?e eerder uitgesproken verwach-,lr»B van een verdere winst per aan-deel.
van der Giessen deNoord was fl7!aëer op f 210. Holdoh, die verlies
*J eeft geleden, noteerde fl5 lager
H
p f 715. Multihouse verloor twee

op f 11,10. De winst en!je dividendhervatting van Hollan-
JJ la Kloos maakten weinig indruk:?e koers sloot onveranderd op[410.Pc optiebeurs was flauw gestemd.
7^: stijging van de dollarkoers re-
citeerde in forse belangstelling
°°r dollaropties, de vrees voor

j^ntestijging deed ook belangstel-
de uitgaan naar de obligatiehoek

'n in de aandelenhoek was hetruk wegens de dalingvan de aan-
e'enkoersen. Het drukst verhan-delde fonds was de EOE-aandele-"mdex die 3,13 punt daalde tot

Machtsvertoon
Zowel ten aanzien van de onderzoeken als
het gebruik ervan constateert Pröpper dat
machtsvertoon de boventoon voert en dat er

slechts in 30 tot 35 procent van de uitspraken
en conclusies sprake is van deugdelijkeargu-
mentatie. De onderzoeken geven onvoldoen-
de aanleiding voor de positieve conclusies
die er aan werden verbonden, zo oordeelt
Pröpper.
Het zo mooi mogelijk voorstellen van de
WIR-effecten had een politieke achtergrond,
zo stelt Pröpper vast. De TweedeKamer stel-
de zich volgens Pröpper overigens niet kri-
tisch genoeg op tegenover de rapportages
van het ministerie en de onderzoeksinstellin-
gen.

De lichtvaardigheid waarmee het parlement
met de onderzoeken omsprong stond naar de
mening van Pröpper in schril contrast met de
50 miljard gulden aan WIR-premies die in de
periode 1978 tot en met 1988 werd uitgekeerd
om de investeringen in het bedrijfsleven te
stimuleren. De effecten van de WIR heeft
Pröpper niet bestudeerd.

Flinke handelsmissie
bij staatsbezoek China
DEN HAAG - Om de relaties met
bedrijven in de volksrepubliek Chi-
na te versterken reist er volgende
week parallel aan het staatsbezoek
van koningin Beatrix en prins Claus
een economische missie mee. De
omvangvan de Nederlandse delega-
tie, met onder anderen afgevaardig-
den van KLM, Fokker, Philips en
Nationale Nederlanden, en het af te
werken programma zijn groter dan
ooit bij een soortgelijkereis.

„Wij verwachten geen grote orders,
dat is ook niet de bedoeling. Een
concreet resultaat kost een langere
adem", aldus mr. Cees van Lede, de
voorzitter van het Verbond van Ne-
derlandse Ondernemingen, die

naast staatsecretaris Yvonne van
Rooy leider van de missie is.

Voor Nederlandse ondernemingen
is een goede band met hun Chinese
collega's van groot belang. De han-
del met de volksrepubliek vertoont
sinds een paar jaar een stijgende
lijn, maar is nog maar een paar jaar
op gang. Tijdens de bezoeken aan
bedrijven, seminars en symposia zal
vooral de technologie centraal
staan. Op dat gebied moet „de reus
China zich nog ontwikkelen". Daar-
voor oriënteert het land zich op
Europa en Amerika. Bezocht zullen
worden bedrijven op het gebied van
landbouw, elektronica en telecom-
municatie en medische technologie.

beurs van amsterdam slotkorsen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 99,80 98,80
Ahold 108,50 108,10
Akzo 147,80 145,70
A.B.N. 41.30 41.10
Alrenta 161,10 161,40
Amev 47.20 47,40
Amro-Bank 75,70 75,30
Bols 141,20 139,10
Borsumij W. 146,50 144,50
Bührm.Tet. 67,70 66,80(
C.S.M.eert. 64,00 64,00
Dordtsche P. 251.80 251,50
DSM 131,60 131,40
Elsevier 67,90 66,50
Fokker eert. 42,00 40,80
Gist-Broc. c. 35,20 34.40
Heineken 112.20 112,50
Hoogovens 100.00 97,70
Hunter Dougl. 104,40 103,50
Int.Müller 91,60 92,00
KBB eert. 74,50 74,00
KLM 46,00 45,20
Kon.Ned.Pap. 57,80 56,30
Kon. Olie 135,80 135,70
Nat. Nederl. 59,40 58,00
N.M.B. 222,00 220.00
Nedlloyd Gr. 401,00 400,00
Nijv. Cate 92,20 92,30
Océ-v.d.Gr. 304.00 300,00
Pakhoed Hold. 131.20 d 130,00
Philips 36,40 e 36,20
Robeco 105,40 105,90
Rodamco 164,90 165,00
Rolineo 104,20 104,90
Rorento 61,60 61,60
Stork VMF 35,50 35.10
Unilever 136.60 136.00
Ver.Bezit VNU 101,20 101.30
VOC 47.90 48,00
Wessanen 78,70 77.90
Wolt Kluwer 181.00 180.00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 43,90 43,50
ACF-Holding 54,00 53,80
Ahrend Gr. c 295,00 292,50
Alg.Bank.Ned 40,80 40,80
Asd Opt. Tr. 23,80 23,70
Asd Rubber 8,10 8,10
Ant. Verff. 340.00
Atag Hold c 89.50 88,50
Aut.lnd.R'dam 73,00 74,001
BAM-Holding 383,00 381.00
Batenburg 94.50 93.50Beers 135,80 135,50
Begemann 103,00 100,50
Belindo 373.00 374,00
Berkels P. 6.20 5.25
Blyd.-Will. 22.00 22,30
Boer De, Kon. 432.00 a 429,50
de Boer Winkelbedr. 59.00 58.70
Boskalis W. 16,25 16,30
Boskalis pr 13,20 13,15
Braatßouw 1035.00 1033,00
Burgman-H. 3000.00 2900,00
Caivé-Delft c 909.00 913.00
Calvéprel'.c 5075.00 5000.00

Center Parcs 75,80 74,50
Centr.Suiker 64,00 64,00
Chamotte Unie 12,20 12,40
Chamotte div.B9 11.50 11,70
Cindu-Key 110,50 112.00
Claimindo 361,00 361,0.
Cred.LßN 79,50 79,80
Crown v.G.e 104,00 104,00
Desseaux 208,00 206,80
Dordtsche pr. 250,00 250,50
Dorp-Groep 52,50 52,50d Econosto 236,00 233,00
EMBA 134,20 134,00e
Enraf-N.c. 48,00 48,00
Enks hold. 382,50 380,50
Frans Maa,s c. 67,00 67,00
Furness ' 130.00 129,50
Gamma Holding 78,00 77,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 26,50 25,80
Geveke 38,50 38,30
Giessen-deN. 227,00 210,00
Goudsmit Ed. 258,00 258,00
Grasso'sKon. 90,00 90,00
Grolsch 122,00 121,80
GTI-Holding 184,50 185,00
Hagemeyer 89.70 90,10
H.B.G. 206.50 d 206,50
HCS Techn 15,80 15,60
Hein Hold 93,30 93,50
Hoeks Mach. 186,00 186,00
Holdoh Hout 730,00 715,00
Holec 27,90 27,10
H.A.L.Tr. b 1618,00 1615.00
Holl.Am.Line 1625.00 1626,00
Heineken Hld 93,30 93,50
Holl.Sea S. 1,40 1,37
Holl.Kloos 410,00 410,00
Hoopen Co 12,70 12,70
Hunter D.pr. 6,80 6.10
ICA Holding 17,90 17,90
IGB Holding 56,60 60.00
IHC Caland 30,30 31,10
Industr. My 193,50 193,50
Ing.Bur.Kondor 561,00 560,00
Kas-Ass. 42,30 41.30
Kempen Holding 14,60 14,50
Kiene's Suik. 1300,00 1298.00
KBB 75.80 73,80
Kon.Sphinx 98,50 95,20
Koppelpoort H. 278,00 277,00
Krasnapolsky 175,00 178,00
Landré & Gl. 55,20 55.20

° Macintosh 50.00 48.50f Maxwell Petr. 685.00 680,00
Medicopharma 75,20 73,00
Melia Int. 7,00 7,00e
MHVAmsterdam 23.70 23.70
Moeara Enim 1165.00 1160,00
M.Emm 08-cert 14950.00 15000.00
Moolen en Co 29,70 29.00
Mulder Bosk. 49,50 49,50
Multihouse 11,30 11,20
Mvnbouwk. W. 456,50 455,50
Naeff 225,00
NAGRON 48,00 48,00
NIB 543.0(1 541,00
NBM-Amstelland 19,20 19,00
NEDAP 302.00 300.00

NKF Hold.cert. 345,50 345,50
Ned.Part.Mij 37,40 d 36.90
Ned.Spnngst. ' 9750,00 9750,00
Nont 798,00 793,00
Nutricia 227,00 d 230.00
Omnium Europe 16.90 16,90
Orco Bank c. 84,60 83,10
OTRA 656.50 664,00
Palthe 136,00 a 135,00a
Polynorm 98.30 98.20
Porcel. Fles 136.00 136,00
Ravast 57.50 56.60
Reesink 65,00 64,20
Riva 52,40 52,50
Riva (eert.) 52,20 52,00
Samas Groep 66,20 66,00
Sanders Beh. 100.00 99,00
Sarakreek 29,70 29,50a
Schuitema 1675,00 1675,00a
Schuttersv. 126.30 124.90
Smit Intern. 39.70 41.10
Stßankiers c. 27.40 28.00
Stad Rotterdam 152,00 151.50
TelegraafDe 491.50 489,00
TextTwenthe 249,00 249,00
Tulip Comp. 63,00 63,70
Tw Kabel Hold 149,50 147,50
Übbink 124,00 122,50
Union Fiets. 16.05 16,10
Ver.Glasfabr. 278.00 277,50
Verto 72,80 72,00
Volker Stev. 60,20 58,50
VolmacSoftw. 61.40 60,40
Vredestein 18,00 18,00
VRG-Groep 61.00 61,40
Wegener Tyl 205.00 205,00
West Invest 30,00 31,00
Wolters Kluwer 180,50 180.00
Wyers 58,00 e 57,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,90 36.90
ABN Aand.f. 71,90 72.00
ABN Beleg.f. 54,40 53,80
ALBEFO 52,50 52,50
AldollarßFS 20,90 21.00
Alg.Fondsenb. 232,00 231.00
AllianceFd 11,10 11.10
Amba 45,10
America Fund 310,00 305,00
Amro A.in F. 92,40 92,30
Amro Neth.F. 74.00 73,00
Amro Eur.F. 68.40 69.00
Amvabel 98,50 99,00
AsianTigersFd 64,10 64.20
BemcoAustr. 61.80 61,70
Berendaai 110.00 110.00
Bever Belegg. 25.70 25,30

" BOGAMIJ 110.50 110.00a
Buizerdlaan 41,50 41.50
Delta Llovd 39,80 38,60
DP Am. Gr.F. 24.00 24.00
Dp Energy.Res. 34,10 34,10
Eng-H011.8.T.1 10,60 10.60
EMFrentefonds 71.60 71.60
Eurinvestü) 110.00 110,00
Eur.Ass. Tr. 7.00 6,90
EurGrFund 57.20 57.40

Hend.Eur.Gr.F. 187,00 187,00
Henderson Spirit 76,50 76,80
Holland Fund 69,80 69,50
Holl.Obl.Fonds 119,00 118.50
Holl.Pac.F. 112,00 112,00
Interbonds 558,00 558.00
Intereff.soo 39,00 39,50
Intereff.Warr. 300,00 302,50
Japan Fund 44,00 44,00
MX Int.Vent. 62,00 61,80
Nat.Res.Fund 1460.00 1450,00
NMB Dutch Fund 36,20 36,00
NMB Obhg.F. 36,40 36.40
NMBRente F. 102,30 102,20
NMB Vast Goed 40,10 40.20
Obam, Belegg. 206.90 207,00
OAMF Rentef. 14,55 14,45
Orcur.Ned.p. 48,90 48.80
Pac.Prop.Sec.f. 51,70 51,40
Rabo Obl.inv.f. 75,10 74,80
Rabo übl.div.f, 50.10 49.90
Rentalent Bel. 1348.40 1346,10
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 108.30 107.80
SdTech 18.20 18.30
Technology F. 16,90* 16,90
Tokyo Pac. H. 275,00 274.00
Trans Eur.F. 73,90 73.70
Transpac.F. 590,00 595.00
Uni-Invest 114,50 115,50
Unico Inv.F. 82,50 82,50
Unifonds 27,80 27,40
VastNed 118.50 118,60
Venture F.N. 42.00 42.00
VIB NV 85,60 85,80
WBO Int. 77,30 77,30
WereldhaveNV 204,30 204,00

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4(I) 102,20 102.20
3. EngWarL 36,00 36,00
s*i EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen .
Alhed Signal Ind 33,00 d 33.50
Amer. Brands 69,50 68,80
Amer. Expres 33.30 33.10
Am.Tel.& Tel. 34.25 34,15
Ameritech 57,00 56,00
Amprovest Cap. 118.90
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 29,00 29,00
Atl. Richf. 89,00 d 89.40
BAT Industr. 5.45 5.40
Bell Atlantic 83,80 82.80
BellCanEnterpr 38.00 37,70
Bell Res.Adlr 0,95 0,95
Bell South 47.60 46.60
BET Public 2.55
Bethl. Steel 23.20 22.75
Boeing Comp. 81,00 81.25
Chevron Corp. 53,75 52,80
Chrysler 24,00 24,20
Citicorp. 29,80 29.80
Colgate-Palm. 51,00 51.00 'Comm. Edison 34.75 35.50
Comp.Gen.El. 407,00 415.00 b

Control Data 20,25 20,50
Dai-IchiYen 3330,00 3330,00
Dow Chemical 94,10 93,10
Du Pont 110.60
Eastman Kodak 42.40 43,00
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 239,00
Exxon Corp. 43,00 42,80
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 25,30
Ford Motor 48,25 48.60
Gen. Electric 51,70 51,60
Gen. Motors 40,25 40,90
Gillette 39,20 39,50
Goodyear 54,00 53,50
Grace & Co. 32,90
Honeywell 79,50 78,50
Int.Bus.Mach. 112,70 110.00
Intern.Flavor 54.70
Intern. Paper 48,50 d
ITT Corp. 58.00 57,60
Litton Ind. 80,30 79.80
Lockheed 47.20 47.20d
Minnesota Mining 73,20 73.20
Mobil Oil 50,00 50.60
News CorpAuss 13,00 13.00
Nynex 73,70 74,00
Occ.Petr.Corp 27,00 28.00
Pac. Telesis 40,00 39,30
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 52,25 52,10
Philip Morris C. 132,80 133,00
Phill. Petr. 22,40 22,70
Polaroid 39,20 39,20
Privatb Dkr 302,00
Quaker Oats 58,00 58,80
RJR Nabisco 85,00
StGobin Ffr 592,00 585.00
Saralee 51,00 51.20
Schlumberger 39.10 39,00
Sears Roebuck 45,70 45,90
Sony(yen)
Southw. Bell 50,70 50,70
Suzuki (yenl 910.00
Tandy Corp. 44.10 44,25
Texaco 53.80 54,00
Texas Instr. 41,30 42,50
T.I.P Eur. 1,76 1.72
ToshibaCorp. 1360,00 1325,00
Union Carbide 29,50
Union Pacific 71.50 71,50
Unisys 25.50 25.10
USX Corp 34.20 35.00
US West 67.20 67,00
Warner Lamb. 90,40 92,00
Westinghouse 60,70 59,80
Woolworth 52,50 52,30
Xerox Corp. 67,50 66.75

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 54.50 54.50
Am. Home Prod. 195,00 201,00
ATT Nedam 73.50 74,00
ASARCO Ine. 56,00 56,00
Atl. Richf. 198,50 200,00
Boeing Corp. 173,00 178,50
Can. Pacific 38.00 37,30
ChevronCorp. 113.00

Chrysler 48.50 49.00
Citicorp. 64,00 64.20
Colgate-Palm. 111,00 112.00
Control Data 39,00 39,50
DowChemieal 201.80 203.00
Eastman Kodak 91,20 93,00
ExxonCorp. 91.50 91,50
Fluor Corp. 53.00 53,00
Gen. Electnc 113.50 111,20
Gen. Motors 179.00 180.00
Gillette 84.00 85,00
Goodyear 116,00
Inco 66,00 67,00
1.8.M. 241,00 241,50
Int. Flavors 118,50
ITT Corp. 124.50 124,50
Kroger 23,00 23.00
Lockheed 102.00 102,00
Merck & Co. 148.00 153,00
Minn. Min. 158.50 158,50
PepsiCo. 111.00 113.50
Philip Morris C. 289.00 288.00
Phill. Petr. 47.00 48.00
Polaroid 77,00 77.00
Procter & G. 204.00
Quaker Oats 107.00 110.00
Schlumberger 83.00 84,00
Sears Roebuck 97,00 97,50
Shell Canada 76.00 76,00
Tandy Corp. 94,00 95,00
Texas Instr. 88,00 91,50
Union Pacific 154,00 154.00
Unisys Corp 55,00 58.00
USX Corp 73.00 75.00
Varity Corp 4,20
Westinghouse 133,50 133,50
Woolworth 112.50 113,00
Xerox Corp. 136,00 136,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 526.00 520,00
Dresdner B. 315.00 312,00
HitachnSOO) 1450.00 1450.00
Hoechst 301.00 299,00
Mits.El.(sool 700.00 780.00
Nestlé 7325,00 7300,00
Siemens 520.00 a 515.00

Watrants
Akzo 38.80 37.50
AMROwarr. 1.55 1,55
Bogamij 5.50 4.50
Falcons Sec. 18.20 17.80
Honda motor co. 2230.00 2230.00
K.L.M. 85-92 148,00 148,00
Philips 85-89 6.50 6.50
St.Bankiers a 1,05 1,05
St.Bankiers b 2.80 2,80

Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 100,00 100.35
Aegon wirr 12,50 12,50
10Vj ABN 87 97,80 97,80
13Amev 85 97,40 97.40
13Amev 85 94,75 94.75
10 AmevBs 100,50 100.25

11 Amev 86 96.50 96,50
14'4Amro87 97.60 97.60
13 Amro-BankB2 100.50 100.50
10.Amro 86 97.75 97,75
10Amro 87 96,25 96.25
53 jAmro 86 97.75 97,75
Amro Bank wr 18,50 18,70
Amro zw 86 67.25 67,00
9 BMH ecu 85-92 98,70 98,70
7 BMH 87 95.00 95.00
10'nEEG-ecu 84 100.25 100.25
9J4E18-ecuBs 101.70 101.70
12V. HIAirl.F 92,25 92,25
12 NIB(B) 85-90 101.50 101.50
IP-4NGU 83 100.25 100,25
10 NGU 83 100.50 100,50
IVt NMB 86 83,70 83,20
NMB warrants 64,25 62,00
B*4 Phil. 86 95.25 95.50
634 Phil.B3 96.00 95.50
11 Rabo 83 100,50 100,50
9 Rabo 85 100,50 100.50
7 Rabo 84 102.00 102.00
12/4 Unil. 99.00 99.00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 6.00 5,80
Bredero eert.. 4.50 4,30
11 Bredero 2,90 2,90
Breev. aand. 12,80 12,80
Breev. eert. 12,50 12,60
LTV Corp. 2.10 2,10
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 1.45 1,40
7Vta RSV 69 92,00 92,00 a
Parallelmarkt
Alanhen 20,40 20.20
Berghuizer 68.80 67.00
Besouw Van c. 48.60 48,20
Comm.Obl.F.l 99.10 98.90
Comm.Obl.F.2 99.00 98,80
Coiran.Obl.F.3 99.20 99.10
De Drie Electr. 28.20 28.20
Dito Intern. 121.00 120.00
DOCdata 35.00 34.10
Geld.Pap.c. 97.50 96,00
Gouda Vuurvc 91,40 86.00d
Groenendijk 34.10 34.00
Grontmij c. 143.00 140,00a
Hes Beheer 292.50 290,00a
Highl.Devel. 12.00 b
Homburg eert 5.00 4.90
Infotheek Gr 28,20 28.00
Interview Eur. 8.10 7.90
Inv. Mij Ned. 61.00 59.50
KLM Kleding 33.70 33.40
Kuehne+Heitz 36.60 35.50
LCIComp.Gr. 41.20 40.10
Melle 260.20
Nedschroef 110.00 107.80
Neways Elec. » 10.90 10.50
NOG Bel.fonds 29.80 28,70
PieMed. 11.90 11.80
Poolgarant 10.20 10.20
Simac Teen. 17.50 17.50

Text Lite 7,60
Verkade Kon. 242.0
Weweler 108.20 105,00

OPTIEBEURS
serie omzet

abn c jul 40.00 394
abn c okt 40.00 4Ui
akzo c jul 150,00 1488 3.8 t
d/n c mei 220,00 325 0,50 I,Bob
d/fl c jun 210,00 365 7,80 11,50
d/n " c jun 215,00 447 4.20 6,50
d/n c jun 220,00 29.
D/n p jun 215,00 374 1,70 1.00
dsm c jul 130,00 397 5.9',
coc c mei 275.00 1816 15,10
coc c mei 285,00 1133 6.00 3.10
coc c mei 290.00 1161
coc c mei . 295,00 786 1.00 0,20
coc c mei 300.00 401 0,30 0,10
coc c jun 290,00 296 6.i
coc c jun 295,00 355 4.20 3,30a
coc c jul 285,00 640 13,00a 10,00
coc c jui 290,00 1329 10,01
coc p mei 280,00 431
coc p mei 285,00 776 1,01
coc p mei 290,00 1214 2,50 5,00
coc p mei 295,00 644 6.10 9.00
coc p jun 260,00 400 0.70 0,60
coc p jun 290,00 339 6,40 8.30
coc p jun 295,00 433 9,20
goud p mei 380,00 48! 6.00 8,60
goud p aug 380,00 333 8>
hoog c jul 95,00 508 9.0'
hoog c jul 100.00 361 5,8'
hoog c jul 105.00 394
hoog c jul 115,00 488 1,30 1,00
hoog c okt 95,00 427 12,80 11.00
kim c jul 45,00 406 2,80 .2,10
nlh c aug 97,50 1000 0>
nip c aug 97,50 1000 I,ooa 0.50
nis p aug 107,50 510 1,50 a 1,90
natn c okt 65,00 578 1,30 1.00
natn p jul 65,00 509 5,90 6,50
natn p okt 65,00 325 6,30
obl c feb 97,50 1000 0.2.:
obl p nov 92,50 1670 0,20 a 0.25
obl p nov 95.00 416 0,70 0,95
phil e jul 40.00 400 0.70 0,60
I jul 130.00 794 8,5
l jul 140,00 159
olie c okt 130.00 962 9,50 9.90
olie c okt 140.00 281 4,6
unil c jul 130.00 411
unil p jul 130.00 612 0,90 1.20;

a laten g=bieden+ei-div.
b=bieden h = laten-t ex-diw.
c=e«-claim k-gedaan
d=ex-dividend 1= gedaan+g
e^gedaan + bieden wk=slotkoeis vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Conclusie proefschrift

'EZ misleidt
parlement met
WIR-gegevens'

ENSCHEDE - Het ministerie van Economi-
sche Zaken heeft de TweedeKamer herhaal-
delijk misleid met informatie over de Wet In-
vesteringsrekening (WIR). Dit staat in een
proefschrift dat drs. I. Pröpper vrijdag verde-
digt aan de Universiteit Twente.

Ook onderzoeksverslagen van het Centraal
Planbureau en TNO bevatten volgens Pröp-
per misleidende passages; in deze rapporten
wordt in feite meer macht uitgeoefend dan
deugdelijk geargumenteerd. De onafhanke-
lijkheid van deze onderzoeksinstituten staat
daarom naar het oordeel van Pröpper ter dis-
cussie.

Pröpper trekt zijn conclusies aan de hand
van studies naar alle zogenoemde evaluatie-onderzoeken over de Wet Investeringsreke-
ning diein opdrachtvan de ministervan Eco-
nomische Zaken zijn verricht in de periode
1980-1987. Tevens heeft hij nagegaan hoe die

onderzoeken zijn verwerkt in de ambtelijke
en regeringsstukken en hoe de discussies in
de Tweede Kamer hierover verliepen.

Problemen bij vinden van vestigingsplaatsen

Metaalsector klem
door milieu-eisen

Van onze redactie economie
ZOETERMEER - De leefruimte van de Nederlandse industrie
dreigt te klein te worden. Door strengere milieu-eisen zoals de
nieuwe geluids- en stanknormen waar bedrijven zich aan moe-
ten gaan houden, blijven er nog maar erg weinig plaatsen over
waar bedrijven zich kunnen vestigen. Dat zei FME-voorzitter
drs J.C.Blankert gisteren bij de presentatie van het jaarverslag
van de vereniging van metaalwerkgevers.
Blankert, die als vertegenwoordiger
van de werkgeversorganisatie VNO
betrokken is bij het milieuoverleg

met de vakbeweging, benadrukte
dat hij niet tegen strengere milieu-
eisen op zich is. Maar het is volgens

hem verkeerd om 'Nederland te be-
dekken met een web van strenge
vergunningen. Bedrhven moeten
volgens hem een milieuplan opstel-
len, waardoor ze binnen een bepaal-
de termijn aan de nieuwe normen
gaanvoldoen.

Investeringen
Het milieu eist grote investeringen.
„En investeren is een lange- ter-
mijnzaak",aldus deFME-voorzitter.
Daarom willen de werkgevers be-
trokken worden bij de normering
en de snelheid waarmee deze nor-
men van kracht worden. Bovendien
pleitte Blankert voor duidelijkheid
op korte termijn over het Nationaal
Milieubeleidsplan, zodat onderne-
mers weten waar ze aan toe zijn.
De industrie in Nederland krijgt
volgens Blankert niet de aandacht
die ze verdient. Hij leidt dat onder-
meer af uit de afschaffing van de
WIR, maar ook uit de aandacht voor
Nederland als distributieland.
„Voor een goedepositie als distribu-
teur heb je ook producerende indu-
strieën nodig", waarschuwde hij
gisteren. Hij pleitte daarom voor
een beter industriebeleid van het
ministerievan Economische Zaken.

Niet slecht
Ondanks zijn waarschuwende
woorden hebben de metaal-, elek-
tro- en de elektronica-industrie het
het afgelopen jaar niet slecht ge-
daan. De gezamenlijke omzet be-
droeg 55 miljard gulden, zon 5 pro-
cent meer dan in 1987. Daarvan
werd ongeveer zestig procent geëx-
porteerd.

Blankert zei dat de gematigde loon-
kostenontwikkeling van de afgelo-
pen jaren heeft bijgedragen aan die
groei. Niet geheel onverwacht pleit-
te de werkgeversvoorzitter ervoor
dat de loonkosten ook in de komen-
de jaren in de hand moeten worden
gehouden.

Blankert verwacht overigens dat de
vakbonden de komende CAO-on-
derhandelingen hoge looneisen zul-
len stellen. „Ik verwacht moeilijke
onderhandelingen."

economie

weekstaat

Rente omhoog
uit angst voor

discontoverhoging
- De rente op dese dmarkt is dezeweek flink op-gelopenuit vrees voor een moge-«Jke verhoging van het officiële

'sconto. Handelaren gaan daar
teeds meer op rekenen nu het

handelstekort
"°ensdag kleiner bleek dan ver-
acht. Als reactie stoof de dollar

een niveau van ruim f 2,22,
wat een rente-aanpassing in de
bondsrepubliek en Nederlandsteeds dichterbij brengt.

e komende week zal de geld-
markt er ruim bij komen te zit-
*«■ Mogelijk daalt het tekort tot
[ lechts f 1 miljard. Er zal name-
Jk maar weinig belasting be-

behoeven te worden (onge-
ler f lmiljard), terwijl onderl^eer onderwijsgelden (f 1,5 mil-jard), WVC-gelden (f 800 miljard)?n AWBZ-gelden (f 400 miljard

ïï? de markt komen.
t f afgelopen week bedroeg het
'e«ort f 8,2 miljard, zo blijkt uit«e weekstaat van De Nederland-,c_he bank. De schatkist bevatte f3,1 miljard.

Record-winst
Koopmansbank

AMSTERDAM - De Hollandse
Koopmansbank heeft de nettowinst
over vorig jaar met 109 procent zien
toenemen tot f 9,8 miljoen, terwijl
de toevoeging aan de stroppenpot
(var) werd teruggebracht van f 4,75
miljoentot f 4,4 miljoen. Het balans-
totaal steeg met 46 procent tot f 1,2
miljard. Doordat achtergestelde le-
ningen werden omgezet in f 10 mil-
joennominaal nieuw aandelenkapi-
taal en beide aandeelhouders - De
Centrale Verzekeringen en Bank für
Gemeinwirtschaft - f 10 miljoen no-
minaal nieuw bij stortten is het ka-
pitaal gebracht op f 35 miljoen. Het
eigen vermogen steeg al met al na
winstverdeling van f 52,5 miljoen
tot fBl miljoen.

Transavia koopt tien Boeings
SCHIPHOL - Transavia Airlines heeft een order geplaatst voor acht
Boeing 737's en twee Boeing 7575. De 737-300'svervangen voor een
deel de oudere 737-200's. De 757 is een nieuw vliegtuig voor Transa-
via.

De maatschappij maakte over het boekjaar 1988 17,7 miljoen gulden
winst bij een omzet van 288 miljoen gulden. De winst verbeterde met
zes procent ten opzichte van 1987.

" President-directeur Peter Legro van Transavia tijdens
de presentatie van het jaarverslag.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 17-05-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.110-/26.610;
vorige ’ 26.050-/ 26.550; bewerkt ver-
koop ’ 28.210; vorige ’ 28.150 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 350-/420 vorige
’350/420; bewerkt verkoop ’460 la-
ten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,13 2.25
Brits pond 3,45 3,70
Can. dollar 1,78 1,90
Duitse mark(lOO) 110,65 114,65
lers pond 2,87 3.12
Austr. dollar 1,61 1,73
Jap. yen (10.000) 156,25 161,25
Ital. lire. (10.000) 14,75 16,15
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 123,65 128.15
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) 1,73 1,88
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 2,19025-19275
Brits pond 3,5840-5890
Duitse mark 112,715-765
Franse franc 33,275-33,325
Belg. franc 5,3815-3865
Zwits. franc 125.820-970
Japanse yen 159,22-159,32
Ital. lire 15,425-475
Zweedse kroon 33,315-33,365
Deense kroon 28,925-28,975
Noorse kroon 31,135-31.185
Canad. dollar 1,83775-84025
Oost. schill 16,0170-0270
lers pond 3,0090-0190
Spaanse pes 1,7970-8070
Gr. drachme 1,2800-3800
Austr.dollar 1,6750-6850
Hongk.dollar 28,15-28,40
Nieuwz.dollar 1,3300-3400
AntiU.gulden 1,2125-2425
Surin. gulden 1,2125-2525
Saudische nal 58,30-58,55
Ecu gulden 2.3440-3490

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 238,60 237,30
id excl.kon.olie 220,30 218,40
internationals 248,30 247.50
lokale ondernem. 227,60 225.50
id financieel 168,30 166,60
id niet-financ. 284,50 282,10'
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 186,30 185.20
id excl.kon.olie 179,90 178,40
internationals 187.00 186,50
lokale ondernem. 187,30 185,60
id financieel 133,20 131,90
id niet-financ. 240,70 238.60
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 177,30 175.70
internation 182,80 181,00
lokaal 176,40 174,80
fin.instell 139,70 138,50
alg. banken 137,50 136,60
verzekering 140,90 139,50
niet-financ 188,20 186,50
industrie 177,40 175,40
transp/opsl 222,90

Avondkoersen Amsterdam
In het telefonisch avondverkeer kwa-
men gisteravond de volgende koersen
tot stand (tussen haakjes de laatste no-
tering van diezelfde dag):Akzo 145,70-
-145,90 (145,70)
Kon. Olie 135.70-137.00(135,70)
Philips 36.20-36,40 (36,20)
Unilever 136,00-136,80(136,00)
KLM 45,20-45,60 (45,20)Hogere rente staatslening

DEN HAAG - Op 23 mei kan wor-
den ingeschreven op een nieuwe
tienjarige lening van de staat, die
een rente draagt van 7,5 procent,
een halfprocent meer dan de vorige
lening.

De inschrijving zal weer plaatsvin-
den volgens het tendersysteem,
waarbij inschrijvers zelf aangeven
tegen welke koers zij voor welke be-
dragen willen deelnemen. De aflos-
sing van de lening zal in zijn geheel
plaatsvinden op 15 juni 1999. Ver-

vroegde aflossing is niet toegestaan
De stortingsdatum is 15 juni.

De nu aangekondigde is de zesde,
waarvan de opbrengst bestemd is
voor de dekking van de financie-
ringsbehoefte van de staat in 1989,
nu geschat op ’ 42 miljard. Uit de
vorig vijf openbare leningen is

’ 15,6 miljard ter beschikking geko-
men. Daarvan is ruim ’ 1,4 miljard
toegewezen aan De Nederlandsche
Bank voor de open-marktporte-
feuille.

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Indi
eenvolgens 30 fondsen industrie
spoorwegen en overig transpoi I
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

gegln, 2457.84 1140.69 196 66Hoogst 2478.74 1148.77 198 91Laagst 2439.70 1131.47 196 18'
Winsf 246243 H40.69 198.44 939.06
verlies +8.98 +1.62 +1,84 +3.55
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I NEE.'T IS INSPECtïURFRANK DREBIN! I £ff 'JWJV, _Xi_______L---il I *iszoNHß*iisucnMMZ(XN(NENSfx(».TDiia

--^jJi.^b^^^ I ACCIDENTAL "Pj N^*rM' 'Sr»jnI TOURIST MvSteorrotherlsAnMen
_"__—h_c**^______' I ONE OF THE YE. .R'S 10BEST de meest sexykomedie van het iaar.

_____^^r^^l^-l^_^-P^___-___r^____H^l___3 _____^^l^^-^^_!^C--____l_-r^-______l^_______l^___] mmmJmmmmmmma âmaK*m7j. _|I_F_l___|||*U_l

.^Z?%\ GELEENSTRAAT 9 HEERLEN

WÊ 5 THEATERS IN 1Efl \ Do. 18 mei t/m woe. 24 mei

■ BEKROOND 11 X WÊt .. f__t-__i __■ iirr w w w ■.K; ~— f■:■ MET i ■ ■ m^É, '**y «rif■J9E 3QSCARSII-k-_-A VHF GLENN CLOSE. JLM ï JOHN MALKOVICH

ES ■ MICHELLE PFEIFFER ~-*'-»'^^J|
_l E DANGEROUS m \MH| LIAISONS |§
I^HJE^F wraak. Meesters in BsfiÉHrl 1
|IH____S __E_| 'ntr'9e en manipulatie ' L»; A
vmSSmw\ 2 15-7.00-9.15 uur. '-Cjlß
V __H Za.zo 4.15-7.00-9.15 uur. Wo. 7.00-9.15 uur.■BEKROOND MET 4 OSCARS ! IDUSTIN HOFFMAN en TOM CRUISE in

RAIN MAN hthh AL
mi-Mm—oi 1111

i Dag. 2.30-8.30 uur. Za., zo. 5.30 uur.

l De grootste triomf is niet om te doden, maar
I om te laten leven; DE BEER AL, Za., zo., wo. 2.00 uur.

SÜ9 ' Alleen hun moeder kan ze uit elkaar houden.
Sjm-f TWINS mioc--<.-i.«oi AL
_E_rr_r^_C Met
Br_E-_L__E Arnold Schwarzenegger en Danny de Vito
m-JJEj] Dag 2 00-6.30-9.00 uur Za . zo. óók4.00 uur

HïtjTHE ACCUSED 16
MjAJjM BEKROOND MET 1 OSCAR !KEQÏj? ■ De enige misdaad waarbij het slachtoffer Jk
M-C__r ' heer onschuld moet bewijzen_P3__ft ■ Do ,vr., ma., di. 2.00-6 45-9 00 uur Jk

fc J Za, zo. 4.00-6.45-9.00 uur Wo. 6 45-9 00 uur

M ï FRANK & FREY AL
Ir ! Geheel Nederlands gesproken en gezongen
k \ Walt Disney-film KINDERVRIENDELIJK., Za., zo .wo 2 15 uur

3 K i TOM CRUISE nieuwste topper is:
E ; COCKTAIL AL
|E ! Do., vr, ma., di 2.00-6.45-9.00 uur■■ K l Za., zo. 4.00-6.45-9 00 uur. Wo. 6.45-9.00 uur.

i DE JACHT OP ♦♦♦ ♦_l E ROGER RABBITIXH AL■■ W BEKROOND MET 4 OSCARS ! I
iB Za.. zo., wo. 2.00 uur.

■9 E VERWACHT
9 E 'TEQUILA SUNRISE* Met
9 E MELGIBSON en MICHELLE PFEIFFER

t *POLICE ACADEMY 6*
VfIIHMIMI_IMJUI.TITFH

Wijngrachttheater

[Cf Rodahal
A Kerkrademm

KERKRADE
Even bellen is Zondag 21 mei 15-00 uur
Voldoende: Lambertuskerk
045-454141 MARTIN NEARY

(Londen)
Openingstijden kassa: Als organist verbonden aan de
di.-vr. 10.00-16.00 Westminster Cathedral en als

orkestdingent aan de Win
za 10 00-12.00 uur; chester Cathedral.
vanaf één uur voor ?„_<_, o» -»; 1000 I£m
aanvang voorstelling

LUC PONET (Tongeren)
* Organist aan de Onze Lieve

Vrouwe Basiliek in Tongeren
Docent aan het Lemmeninsti
tuut in Leuven en aan het Ste
delijk Conservatorium in Has
selt.

Zondag 4 juni, 15.00 uur,
Abdijkerk Rolduc
ANDREAS ROTHKOPF
(Saarbrücken)
Professor voor orgel aan d«
Musikhochschule des Saarlan
des.

Zondag 11 juni, 15.00 uur,
Abdijkerk Rolduc
TJEU ZEVEN (Kerkrade)
Stadsorganist van Kerkrade er
artistiek adviseur van de Or
gelcyclus Kerkrade.

9 I
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 -12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

LIMBURGS SYMPHONIE "i_?TPQ _-di«t_.i ------ORKEST 0.1.v. Salvador Mas "EAI!.„^'STAL ~Za"9e
Conde; soliste: Zhou Qian, h

V
t_^__?eTÖn__ic t v „„

~i--i a__.r,„„„„ „,-- 4oi nachtegaal . Toneelstuk opviOoLßeethoven-prog^ ’ 21,- teksten*van Fernando Arra£el'AlIS° "/' ' P P en Sapphon. ’ 10,-; pasp.
;l4,au ’7,50.

le-U__-__- B-ü ROTTERDAMS
c-_-r iri_i-_ -..i PHILHARMONISCH ORKEST

-.l.v. Paul Daniel; solist:JAZZ-SESSION toegang Raph
_

ë| -,__ vioQ| progr.gralls Debussy - Slbelius ’51,--
-’ 48- - ’ 45,-; pasp. ’ 35,-.

_^_^_^^^^^^__ a^_
Bij aankoop van een
toegangskaan (m.u.v._____________________■_■_■ paspoort- en

ROELAND GEHLEN, viool. passe-partouthouders)
Winnaar Oscar Backconcours ontvangt u een gratis CD
1989 ’ 8 50 pasp. en 19.15-19.45 u. (kleine zaal)

kinderen tot 14 jaar ’ 6,-; inleiding door Toine Sporken,
crèche ’ 2,50. docent Muziekschool.

SIRKÊL „Dekleine Prins".
M_________________________i Familievoorst. ’ 5- mcl. lim.
LIMBURGS SYMPHONIE |3|W__i
ORKEST 0.1.v. Ed Spanjaard; BJüflm^H_______________i
solist: Ed Spanjaard, piano. HANS KEULS (lm 31 mei)
Beethoven-progr ’21,-- pastelkrijttekeningen.

’ 18,50- ’ 15,50; pasp. Geopend tijdens kassa-uren

’ 14,50. en voorstellingen.

Za. 20 mei Die Fledermaus
20.00 uur Operette van J. Strauss door opera

Forum.
Entree ’ 29,50/23,50

Expositie: t/m 20 mei Dolf Jansen,
olieverfschilderijen.

Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag
10.00-16.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag
gesloten. 186445

Mama,
bestaan er
nog echte

lneushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word voorf 27,50 donateurvan het

Wereld Natuur Fonds. Giro 25,Zeist. &
WWF

V^^yi ' E ■ 1 mogelijk- AÊO*U% Phil pstweedeurs koel/vries- I
I heid.Met £L^#^#« kombinatie ARG 280 E

,i||| ; tr.'ivi1 " 'fiiiiiiiiinii mii ."'in, -sas-sasss. kookboek i_r MW% Inhoud 242 liter bruto. Boven: 157 I E
willij netto koelruimte. Onder: 771 netto I—_________________uu

________^______________________ 1-
_
I^^

diepvriesruimte met twee laden. Invries- H
l_________________________-___--^^ kapaciteit 3 kg/24 uur. Vrieskast met I

Philips droogautomaat / \ ig1!:!!!""""""" \ SastmeT^^ÏÏi.'ÏÏlL IAMB 517 b—!■!»------«) p : :^Z automatische o^_)^_}___ I
Kapaciteit 4,5 kg droog wasgoed. __A_E Mnr> O ontdooiing. f-M ■Roestvrijstalen trommel draait links- en ___________________________■ -i _l____ 1— — ~^aw m»
rechtsom. Afkoelcyclus na elk 55**^ y 'S. ____________ I

AWB93Ï illlll I |l|||i'' I
Voorlader, 17 programma's, e-knop en ijl I I .„hill'llilllilllllllllllilllli I
2 kg-knop. Regelbare centrifuge 120- _^^^^^^j^lUjjliMJ » » I
850 t.p.m. Trommehnhoud 4.5 kg ■_■ BE ' __ I
Kemakeur. V^\^>^> _.... Philips volautomatische __--■ I
in geheel w,t ffJVVL" gM'^^53"*0»"33* vooriader AWB 978 k _ J Ite uitvoering, f%#^ AWB9IZ Regelbare centnfuge 120-1000t.p.m. Xi-" I
C _

mfln fOAO Voorlader, 16 programma smklusief 14 Programma's mklusief wolwas en Phili" riipnvrieskist AFB 567 ISamen IXWXb wolwas en e-knop. Centrifugesnelheid speciaal Eco-programma. Water- Wul||»d!__pvnesK»t Am -b/_ ■■ %aW Ar XaWm 400 en 850 tp.m. temperatuur afzonderlijk instelbaar van Bruto inhoud 215 liter. Met aluminium ■

Cm Trommelinhoud O ____■____"_"" koud tot 90°C. 2 Kg-knop. Trommel- binnenwanden en ruim voorvnesvak. ■
4,5 kg. M%*WJoa\ mhoud 45 kg mmMh. _*-!_. #% Invrieskapaciteit 18 kg/24 u. Dooiwater- I

\ Kemakeur. %*'Mr __F» droogwasgoedï#lCjïJ M afvoer aan de A7Amm\^\ I
___B i-_f^li»---g 1 Witte uitvoenng.f^/y^^o voorzi]de. I

philips I

Philips volautomatische ____^_^__^g |y|IM N____T_----
bovenladerAWGOll -_-___-_-__■ < p»^-^^^ x——

Zeer laag geluidsniveau. Regelbare Philips wasautomaat >i- """" ___«.«
centrifuge 120-1100 tp.m. AWG 089/01 Philips diepvrieskast AFB 713
17 Programma's inklusief wolwas. Boyenlader, 14 programma's, inklusief Philin« tafplmnrlpl Icaplp- lnnoud 130 llter Met 3 aaneensluitende
Watertemperatuur afzonderlijk instel- wolwas, e-knop. Regelbare centrifuge X_^ inct

«hmw voorraadladen. Royaal voorvriesvak,
baar van koud tot 90°C. E-knop en 120-850 tp.m. Trommelinhoud 4,5 kg. ARG 193 Invrieskapaciteit 13 kg/24 u. Verlaagd
2 kg-knop. Am JÊmf^kaf*^ Kemakeur. aËaËafm\af% Inhoud 163 liter. kWmmW^% energiegebruik. mwa^\Am%Trommelinhoud mATmWkmW^Jmm lIUU-i Automatische *\ W^mT m Pearl-grey m%m»W^mW mt
4,5 kg. mtmaaTAr M% ||# #| ontdooiing. *aWAT W'% interieur. kmW W M%
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i \ Epilepsie? |
I j|§^ 1 f*& Zet jezelfniet buitenspel

TTV , >y- ;__&f&Jmi? m, Nederland telt ruim 90.000 mensen met
\fr&*' '"jË?I\'}fSPi^HJ*!*M ePilePsie- Er is jaarlijks o.a. de nationale
V^if V \ P^ . C__É collecte- Dit Jaar is er no9 iets: de EPilePs'e\'__________-'S'- X "i*JPS^_§ -^"-*v» Vereniging Nederland (EVN) bestaat 10
\fi !_______ ?s^**tfl_ )JlSÊÊ^^'^'Wi Jaar'Zi ' 'S een belan 9envereni9in9van en

n
m*^^mam_^^ v^*\ voor mensen met epilepsie. Dit jaar vinden

VïïS IfiV^^ o/E**'? \ vele re 9ionale en lokale info-markten
\sjj?j J^\U -^ plaats. Waarschijnlijk ook in uw omgeving
\ 61* een langs. Wij geven u graag alle inforrn^'
\ Epvu pxV&JÜ?-— tic. Ruim 90.000 mensen hebben epilepsie, zijn enige
\____—-—"^"nieuwe leden dan teveel gevraagd?

R__l " tnrin\ K9I*. 7ft EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND I t-Sfe _,nS/Bel. (030) 52.35.78 -— _ «ftfl £ NATIONAAL EPILEPSIE FONP5'
Hoe meer leden, hoe /Cv/X^TVV WxP_? DE MACHT VAN HET KLEINE
meer wij voor uw belangen '*£**> Postbus 9587> 3506 GN utrechtJkunnen opkomen. EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ fNSIA ____-^



Tweebanen
'v-presentatrice Joan Lunden is*en werkende vrouw met twee-anen. „Als mijn gezin slaapt,
Jyerk ik in de studio en als ikJjüis kom, neem ik het werk'huis van mijn man over. Elke
*yond heb ik telefonisch een uur01 anderhalf uur contact met de
".edactie van het programma om
fe items van de volgende och-'end door te spreken. Dat kan ik

vanuit huis doen. Maar ikj^esenteer dit programma alfl*im tien jaar, dus ik ben dat on-gewone leven wel gewend".
""elk beroep oefent haar man
■J't? Joan: „Die is tv-producer bij
dezelfde maatschappij waar ik
J'erk".j^oan heeft twee van haar drie
hinderen, acht en zes jaar, mee
[Jaar Nederland genomen. De kij-
kers zagen ze bij een bezoek aan
het Arme Frank-huis. De derde
ïfas nog te klein: twee jaar.

Gibson heeft zijn vrouwen twee dochters van 12 en 17jjjar gewoon in Amerika gelaten.
kwam twee jaar geleden

f^aast Joan te zitten als presenta-

„De ochtendshow was°t dat moment naast Joan ge-
presenteerd door David Hart-man, die de formule van deze
j*chtendshow ook helemaal heeft
sedacht. Hij ging met pensioen".
£[1 hoe kwam Charles er bij?Sharles: „Ik werd door David ge-beld. Ik werkte als tv-reporter bij

tv-station. We woon-den in Washington, ik maakte
,°ornamelijk reportages overJjet Congres, parlementsverslag-
«ever dus. Ik wist van die vacatu-e, maar ik dacht dat ze er wel"*n beroemde filmster voor zou-den kopen. Hartman was ook
lelf acteur voordat hij op de■^nerikaanse tv programma's
?lr>g presenteren".
? het presenteren van ochtend-
»nows leuker dan het zelf makenan tv-reportages? Charles: „'t*?etaalt veel beter. Maar in Ame-
'ka maken de presentatoren ook
e'f reportages, die dan in de
'gen ochtendshows worden uit-

gezonden, dus dat vak heb ik niet
nelemaal achter me gelaten".

Sterren
J^n: „Eigenlijk krijgen de Ne-
derlandse kijkers niet zon goedee ld van wat we in Amerika

doen in de 'Good morning Ame-
rica'. In Amerika is onze bijdrage
aan de shows veel groter. We in-
terviewen daar in de studio ook
gasten, die 't laatste nieuws ana-
lyseren of zelf bij dat nieuws be-
trokken zijn. Daarnaast hebben
we elke ochtend wel een ster uit
films of tv-series. In Nederland
kunnen we alleen Amerikaanse
sterren laten overvliegen. Zoals
de eerste dag twee sterren uit
'Dynasty.' Het nieuws moet nu
van onze correspondenten in de
hele wereld komen".

Charles: „Bovendien zitten we in
Amerika het grootste deel van
het jaar in de studio. Hier zijn we
elke dag op een andere lokatie.
Je komt dan wel voor nieuwe
verrassingen te staan: Mijn script
woei van het podium de Amstel
in en ik werd ook nog afgeleid
door een vrouw, die heel verlei-
delijk uit het raam van zon ty-
pisch Amsterdams grachtenhuis
ging hangen".
Net als Joan is Charles zijn tv-
loopbaan bij een lokaal tv-station
begonnen: „In de meeste steden
heb je wel één tot vier lokale tv-
stations. En dan maar hopen, dat
ze bij één van de drie landelijke
tv-stations je talent ontdekken".
Wat wisten Joan en Charles van
Nederland voordat ze er zelfvoor
het eerst kwamen?
Joan: „We wisten er net zoveel
van als de gemiddelde Ameri-
kaan: weinig tot niets dus. Klom-
pen, molens en bloembollen en
Rem brandt. Twee weken gele-
den zijn researchteams, die al
een jaar lang gegevens bij elkaar
hebbenverzameld en die tevoren
al de onderwerpen hebben geko-

zen en de reportages hebben ge-
filmd, begonnen met ons overHolland in te lichten. Elke och-
tend ging ik met een groot pak
informatie onder de arm naar
huis terug. Ik had er bijvoor-
beeld geen idee van dat Neder-
land na Engeland de grootste
buitenlandse investeerder is in
Amerika".
Charles: „Dat The Netherlands
hetzelfde is als Holland weten
bijvoorbeeld de meeste Ameri-
kanen niet. Sinds mijn aankomst
zaterdag op Schiphol is de in-
druk, die ik de laatste twee we-
ken via ons researchteam had ge-
kregen, alleen maar verstrekt:
Een welvarend, erg mooi land
met een hoog ontwikkelde eco-

nomie en industrie, met veel be-
langwekkende zaken op artistiek
terrein en met veel mooie bloe-
men. Wij geven vooral veel infor-
matie over wat de Amerikaanse
toerist interesseert".

" Het presentatie-duo van
de Amerikaanse ABC-tele-
visie, dat vrijdag de 'ont-
bijtshow' vanaf het Onze
Lieve Vrouweplein in Maas-
tricht presenteert.

Effect
Over het effect van hun vijf och-tendshows in Amerika heeft het
presentatie-duo geen idee, hun
meegereisde chef, Philip R.Beuth (vice-president van de
ABC-ochtendshows staat er op
zijn visite-kaartje) heeft er even-
min een notie van: „Dat kunnen
we pas achteraf vaststellen. Maar
wel is gebleken dat deze vorm

van toeristische informatie door
de Amerikaanse kijkers erg
wordt gewaardeerd".
Philip R. Beuth, Joan en Charles
hebben één grote wens: Ze ho-
pen dat koningin Beatrix op hun
uitnodiging voor de camera's te
komen, zal ingaan: „Ze heeft
jammer genoeg nog geen ant-
woord gegeven op onze uitnodi-
ging".

Tv-sterren als Columob
en Sherlock Holmes

Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - Entertainer en tv-ster Harald Juhnke heeft voor de kijkers een verrassing in petto TijdensJS"f"de..aflevering van 'Willkommen im Club' (volgende week donderdag vanaf 2 03 uur opüri t a
} b,,ewiJzen

f
h)J en Freddy Quinn hun veelzijdig talent. Tijdens een sketch neemt Quinn de ro.

HnPt Pr n"ler T tvll?sPecteur Co -mbo voor zijn rekening, Harald Juhnke (in juni wordt hij zestig)
Sherlock Holmes-Gasten ,n het programma *»"

"Freddy Quinn als 'Columbo' en Harald Juhnke als Sherlock Holmes

show

'We zien onze gezinnen rijf dagen in de week nooit wakker worden'

Presentatie-duo Amerikaanse
tv vrijdag in Maastricht

Van onze rtv-redactie

MAASTRICHT - „In Amerika staan we vijf dagen in de
■jveek elke ochtend om kwart over drie 's nachts op. Dat be-tekent voor mij dat ik mijn drie kinderen en mijn man op
die dagen nooit wakker zie worden. Als ik weer thuis kom,
zijn twee van de drie al naar school", zegt Joan Lunden (39).".Ik noem mijn vrouw wel eens hoofd van een vrouwen-School. Ik heb twee dochters", voegt Charles Gibson (46)eraan toe.

■Joan en Charles presenteren hunQagelijkse ontbijtshow 'Good
America' deze week

Nederland. De feestelijke''sluiting - rechtstreeks via de
voor miljoenen Ameri-

kaanse kijkers - wordt vrijdag-
middag tussen 13.00 en 15.00 uurGepresenteerd vanuit Maastricht
J'anaf' het Onze Lieve Vrouwe-P'ein. In ons land zijn de beelden
Zaterdagochtend tussen 7.25 en"00 uur via Nederland 2 te zien.

onderwerpen komen onder
aan de orde: eenreünie tus-jjen Amerikaanse bevrijders van*|aastricht en de Nederlandersjj'e hen hebben zien binnenko-ken; de Amerikaans-Nederland-

?e militaire verhouding; typisch
sporten; een iteman Ron Reagan, de zoon van deVoormalige Amerikaanse presi-dent; Nederlandse astronauten?l natuurlijk komt Wubbo Oc-

*els aan het woord; honderd jaar
vincent van Gogh; het neder-
andse gezin en dan wordt metaarne de nadruk gelegd op de so-
jjiale structuur; de grotten vanPJaastricht; een aantal Neder-aldse gewoonten en natuurlijk
"Hiziek.

Optreden
van Raetis
in Heerlen

HEERLEN - Drie wakkere en
vrolijke muzikanten telt de
groep Raetis, die vrijdagavond
in de Raadskelder aan het
Raadhuisplein in Heerlen, zijn
debuut maakt. Als solist en
zanger is dan Eddie Jurg van
de partij, die het 'Raadskelder-
lied' en een aantal Franse chan-
sons laat horen. De hele Raetis-
show begint om 22.00 uur.
ledereen is welkom.

VPRO weer met
'Zomergasten'
Van onze rtv-redacti€

HILVERSUM - De zomermaan-
den juni, juli en augustus staan
bij de VPRO-televisie in het te-
ken van drie hoofdthema's. In
juni staan, net als vorig jaar, de
Zomergasten centraal. In juli
viert de nieuwe garde program-
mamakers het afscheid van de
jaren tachtig en augustus is ge-
wijd aan het thema film, tv en
geschiedenis.

De VPRO-zomergasten zijn ook
dit jaar weer 'interessante land-
genoten' in wier leven de televi-
sie een belangrijke rol heeft ge-
speeld. Op de vier juni-zondag-
avonden ontvangt presentator
Peter van Ingen achtereenvol-
gens dr. L. de Jong, Andrée van
Es, Louis Andriessen en Joop
van Tijn.
'Fietsend door de jaren tachtig'
is het motto waaronder in juli
vijf avondvullende program-
ma's worden uitgezonden waar-
in wordt teruggeblikt op ont-
wikkelingen in het Nederlandse
taalgebied tijdens het, bijna
voorbije, decenium. Elke avond
wordt ingeleid door een kort
historisch overzicht en afgeslo-
ten met een speelfilm die op het
behandelde thema aansluit. On-
derwerpen die - onder andere -
aan bod komen zijn: de opkomst
en ondergang van de kraakbe-
weging, de tegendraadsheid, de
trends van de jaren tachtig, bui-
tenstaanders in de samenleving,
de kleine en grote idealen en
Vlaanderen. De speelfilms, in

volgorde van uitzending, zijn:
Sid & Nancy (Alex Cox), Stop
making sense (Jonathan Dem-
me), Down by law (Jim Jan
musch), Drachenfutter (Jan
Schutte) en Brussels by night
(Mare Didden).

De vier zondagavonden in
augustus zijn geheel gewijd aan
de manier waarop de televisie
de vaderlandse geschiedenis be-
handelt. Aan de hand van ge-
sprekken met historici (o.a. de
professoren Bank, Blom en Von
der Dunk) en programmama-
kers wordt ondermeer een over-
zicht gegeven van het belang en
de problematiek van historie op
tv. Tot het augustus-program-
mapakket behoort ook de her-
haling van de VPRO-documen-
taires 'Indonesia Merdeka!', ge-
maakt in 1976 door Roloef Kiers
en 'Vastberaden, maar soepel en
met mate...herinneringen aan
Nederland in de jaren 1938-
-1948', gemaakt in 1974 door
Hans Keiler, Hans Verhagen en
Henk Hofland.

De opzet van de jeugdprogram-
mering zal er, aldus de VPRO, in
de zomermaanden nauwelijks
anders uitzien dan in de afgelo-
pen winter. Op de programma-
mering staan onder meer een se-
rie 'stomme' Laurel en Hardy-
films en (al eerder uitgezonden)
Charlie Brown-filmpjes. De dik-
ke neef van de dames Mies, Tini
en Wil zal in de zomermaanden
de presentaties van de jeugd-
programma's voor zijn rekening
nemen.

Nederlandse top veertig
HEERLEN - Een overzicht van de Nederlandse top veertig, zoals die vrijdagmiddag vanaf 15 03 uur or>
Radio 3

te belulsteren' Wie alle hits °P eenri JlJewil horen- moet daarvoor vanaf 15.03 uurafstemmen or.

1(1) Eternal flame The Bangles
2 ( 3) Wonderful - Patty & Shift
3 ( 2) The Look -Roxette
4 ( 8) Me, myself and I - De la Soul
5 ( 4) Paradise City - Guns 'n Roses
6 ( 7) I beg your pardon - Kon Kan

# 7 ( 6) This is your land - Simple Minds
8 (11) Keep on movin' - Soul II Soul
9 ( 5) Too many broken hearts - Jason Donovan

10 (12) Ifyoudon'tknow me by now-Simply Red
11 (18) Lullaby - The Cure
12 (10) Turn the world around - Golden Earring
13 ( 9) Kokamo - The Beach Boys
14 (17) Into Temptation - Crowded House
15 (20) Nothin'(that comperes 2 u)- The Jacksons
16 (24) Lolly Lolly - Wendy & Lisa
17 (13) 1, 2, 3 - Gloria Estefan & Miami Sound Ma-

chine
18 (27) The eve of the war - JeffWayne
19 (19) Funky cold medina - Tone Loc
20 (30) Americanos - Holly Johnson
21 (28) I'll be there for you - Bon Jovi

22 (—) El Cordobes - BZN
23 (—) I want it all - Queen
24 (26) Duet (ik hou alleen van jou) - Rob de Nijs

& Martine
25 (39) Heaven help me - Deon Estus
26 (32) Good thing - Fine Young Cannibals
27 (23) Ordinary Lives - Bee Gees
28 (14) When love cames to town - U 2
29 (16) Like a prayer - Madonna
30 (15) Straight up - Paula Abdul
31 (—) Forever your girl - Paula Abdul
32 (—) Free - Stevie Wonder
33 (22) Ik kan het niet alleen - De Dijk
34 (25) This time I know it's for real - Donna Sum-

mer
35 (21) Alles kan een mens gelukkig maken- René

Froger & Het goede doel
36 ( —) Blijf zoals je bent - Justine
37 (29) Real love - Jody Watley
38 (31) Be there - Clive Griffin
39 (33) Twins - Philip Bailey & Little Richard
40 (34) In the air tonight (Remix '88) - Phil Collins

show/rtv

Ook AVRO
breekt met

Van den Ende

HILVERSUM - Na'
NCRV en KRO heeft
nu ook de AVRO
iedere samenwer-
king met Joop van
den Ende Produk-
ties verbroken. Vol-
gens de AVRO-di-
rectie is dit 'in goed
overleg' met Van
den Ende gebeurd.

De AVRO is van me-
ning dat Van dentEnde niet tegelijker-'
tijd leverancier van
programma's én
concurrent kan zijn.
Joop van den Ende
is benoemd tot alge-
meen directeur van
het commerciële sa-
tellietstation TV 10,
dat met ingangvan 1
november gaat uit-
zenden.

Concreet betekent
het opzeggen van de
contracten met Van
den Ende dat de
voor de winter ge-
plande zes afleverin-
gen van 'Wedden
dat..?' met Jos Brink
en vier afleveringen
van 'Wedden dat
je..?' met wedden-
schappen voor kin-
deren niet door de
AVRO zullen wor-
den uitgezonden. In

plaats hiervan komt
de AVRO met eigen
amusementspro-
dukties.

Van den Ende heeft
voor de AVRO vier
jaar 'Wedden Dat...'
geproduceerd en
voorts het geldinza-
melingsgala 'Samen'
met Mies Bouwman
en twee seizoenen
'Sterrenslag' vanuit
de Eftelmg.

Top veertig: Erik
de Zwart opvolger
van Lex Harding
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM-Erik de Zwart
is deopvolger van Lex Harding
als presentator van de Top 40
bij Veronica. Harding heeft de
Top 40 ruim 18 jaar wekelijks
via de radio bekendgemaakt.
Hij zag zich genoodzaakt te
stoppen met de presentatie van
dit populaire programma om-
dat hij algemeen directeur
wordt van de commerciële zen-
der Radio Télé Veronique..

Erik de Zwart is bijzonder in
zijn sas met het feit dat Hard-
ing hem uitkoos als opvolger.
„Het is natuurlijk heel bijzon-
der om aangewezen te worden
als opvolger. Makkelijk zal
mijn taak nietworden. Tenslot-
te heeft Lex niet alleen met zijn
Top 40-presentatie zijn stempel
op de Nederlandse muziekin-
dustrie gedrukt, maar zijn
enorme ervaring, vakman-
schap en kennis maakten van
deze hitlijst een instituut."
Het vertrek van Harding heeft
nog meer gevolgen voor de ra-
dio-uitzendingen van Veronica
op Radio 3. Het programma
'Goud van Oud' met Bart van
Leeuwen gaat een uur langer
de lucht in. Wessel van Diepen
neemt de uren van Erik de
Zwart over.

TROScontinueert serie

Jaap Aap krijgt
Ronnie als
assistent

Van onze rtv-redactiï
AMERSFOORT - De bekende
TROS-televisie presentator Jaap
Aap kan vanaf volgend seizoen
een beroep doen op een collega.
In de Amersfoorste dierentuin is
een paarweken geleden de chim-
pansee Ronnie geboren. Ronnie
is familie van detv-kijkende aap-
jes Oscar en Quintus die samen
met Jaap Aap de hoofrollen spe-
len in 'Wegtrekkers en Animal
Crackers.
Jaap Aap is een creatie van An-
dré van Duin, die al een kijkje
heeft genomen in de Amersfoort-
se dierentuin. Tijdens het Pink-
sterweekeinde werd Ronnie voor
het eerst aan het publiek ge-
toond.
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(ADVERTENTIE)

T/i/Levenslijn
®4®~g®mtw

ma t/mvr van 14.00tot22.00 uur... voor een vertrouwelijk gesprek
f~^^zn hart tot feft-^r.

(ADVERTENTIE)
p__~ * -««k, mt ,

.^ /fa I
verrassende

voorjaarsmode
onze merken:neika - bugatti - baiimler - new mart
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LENTE MEUBELSHOWj
"■** mii

3 Van harte welkom in onze WOONDORADO te Kerkrade en Weert! S
:^s:i^ Een uitgelezenkollektie moderne- en klassieke meubelen in

#/l x, fleurige lentekleuren worden er voor U geshowd. - JjÈk^
>_~^ffiÉgUN, ,^^a^^_^liP_l, Met een vrijblijvend bezoek kunt U zich overtuigen, dat onze _ % [^

lè^^!__^^^^^_^§^__P^ WOONDORADO's ook Uw interieurwensen kunnen vervullen. __T_> I I ib^ A m]T§ 1 _■■ T

'te'f V N\l "^ r |_£>v|JlYjrli>^

’ Openingstijden: Maandag 13.00-18.00uur, dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00 uur, lunchpauze 12.30-13.30uur. Kerkrade, Holzstraat 134, Straterweg 47. Tel 045 - 455151* KERnE I^VEERT | M|1/ Zaterdag 10.00-17.00uur. Donderdag koopavond tot 21.00 uur. Weert, Hoogveldstraat 16, Nabij ringbaan Noord/Boshoven. Tel. 04950-34819

rEn morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen.'
MÊÊ^ 'Onze oude auto was helemaal op. We wilden dolgraag
J| |j& een nieuwe. Maar daarvoorkwamen wij nog een vrij groot

bedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen van deM^'l CMVBank En noggeentwee dagenlaterkonden wede auto
Jjp^fct al bestellen.'

M Een PersoonlijkeLening ofeen DoorloopKrediet van de
____Éw; '\__» ammtrm *^Êk °^V 'ser nieta"een voor ac nieuwe auto-o°kvoorde

_i |^__t__R S'>*p caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave. We
> JM^ werken snel,discreeten berekeneneen schappelijkerente die

'm I . * fcjL lager is dan u denkt
Wilt u weten hoeveel u kunt lenen? En wat het kost?

Mi '" ïll Bel dan nu voor meer informatie.

M 3 1 ME v_nl7.oo-21.00uurenzaterd_gsvan9.00-13.00uur:06-0227272.
■ :;l*^ 1 m Een voorbeeld?Pyi Hl__. __j__. Voorf 12.000,--betaaltu6O maandelijkse termijnen van

Sf f 263,73.Effectieve jaarrenteis 12,1%.Kwijtschelding bij overlijdentotW 7f20.000,-. Wij verstrekken leningen van f 2.000,-t/m f 50.000,-.
&■ __ëpl___b ■■ -Bi:

|§ Kerkstraat 294, Brunssum.

1 MIELE MAAKT DE MOOISTE T_lEN DE BESTE KEUKENS M

fl v -____fö_&fr' ÉÊ fIrE3 1' f i ____J_nVÉ: j^-Hr r, f;.
*~ . f ij __(____ iifc HB Bpü-*-)

\T !

Miele maakt erg mooieen zeer goede keukens. Met deperfektie en duurzaamheid
die u van Miele mag verwachten. De hoge kwaliteit vindt u veelvuldig terug in

elk van de tientallen Miele keukenprogramma's, in de meer dan 200 oogstrelende
designs, in de doordachte details en in de fantastische afwerking. Naar onze mening
maakt Miele de mooiste en de beste keukens. Het zal ons niet moeilijk vallen ook u
daarvan te overtuigen. Want met Miele kunnen we van uw keuken een eenheid
maken, passend bij uw stijl en uw woonomgeving.Daarin zullenwe u graag vrijblijvend
adviseren en uw keuken, samen met u, stap voor stap laten "ontstaan". Tot in de details.
Want bij Miele levensduur en Miele komfort hoort een doordacht, vakkundig op-
gesteld totaalkoncept. Ook daarom onze voorkeur
voor Miele. Ên waarschijnlijk, binnenkort, ook van u. I ▼ f^^^^^Na 'n vrijblijvendinformatiebezoek aan onze Miele- f __ wj __
keukenshowroom. _R4__flPN-J- l̂-r^-^CT9--_l

Miele-Keuken-Centrum _T€Vpp€
Heerlen: Breukerweg 3. Tel.: 045-719700 (industrieterrein "In de Cramer")

_, i 16.0-

Echte juweeltjes
zijn schaars. I

_.« J.H Slik 3-.'

dm __r li__9 ük IQ.i
dm WW f!_U m '"■dm W fflMI \ \ ;

_____._■ P^ JMJPBI m \v '«.
BB ■H_______!_^^^ \k 1«-

-..:...'J: j^LAßA'^^^^ 1 *jl ___________■■ "#Tr -.yp*"'1 Jpfe- \ 9__l Pt’ —|A^ '^WBÉÉi/_st\ _____________■_____ 9

1^ ■—....^ « 1 n
«„■.■....,.,,.... irn |RS|i « ■«
■'::v:y ____? & *$$$ ____^'/^_i___.'£s^_l 'H ■«-▼*! Ws* *{H _F^_h"1 B__f/ TM B W^ 'fl ff 'w I » 17
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De AX Bijou is een schitterende auto. Tenminste als u loos comfortabel. Natuurlijk zijn ook klokje en sigaret-
van zwart houdt. Zwart zijn zn bumpers. tenaansteker present. Niet in het zwart overigens.
Zwart zijn de GT flankbeschermers. En zwart zijn de Maar dat is weer wêl de handige wisser op de achterruit,
beide buitenspiegels. De Citroen AX Bijou. Diep glanzendzwart, subtiel

Zelfs het interieur is overwegend... zwart ja. Toch onderbroken door de speciale striping en wieldoppen,
schuilt de kracht van de Bijou niet alleen in Ja, de Bijou schittert. Zeker als u hoort dat hij
consequent kleurgebruik f17.900*kost.

Het interieur bijvoorbeeld, is geheel herzien. Helaas zit er één echt donkere kant aan dit ver-
De nieuwe stoffen die gekozen werden voor stoelen, haal: er zijn slechts 700 Bijous beschikbaar,
vloer en dakbekleding getuigen van een uiterst Wat 'm schaars maakt, zeldzaam, wellicht onbereikbaar,
smaakvolle originaliteit. En zijn bovendien compromis- Maar zeg 'ns eerlijk zijn alle juwelen dat niet?

"cxci afleveringskosten 1

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129,KERKRADE. i

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.I <

IKoekepanen steelpan. Veldbedden. Reliëf pullover. Sportieve blouses. Damesshort Dekodream slaapzak.
Metanti-aanbaklaag. 4 Cm matras.69^ 57- Acryl/katoen. PoL/katoen. In vele Katoen. Uni of gestreept. ■ In fraaie dessins, met
Koekepan 024 cm, *\f_* 1,5 Cm matras59^,47.- -Jyv |In modischekleuren o.a. MÉ\ kleuren o.a. geelen rood. : !%#% | Met elastische taille- *fl_, polyester vulling. AZt*^ Jkt\ésteelpan 014 cm. a -ycpj ■:'■_/*%«£ Katoenen jrv- afm emeralc|. paars, lila,apricot £Ë%,M— Keuze uit 2 modellen. JgV"* band. 38-46 -jQQ< ■^~, Royale maat nry ■% i""Samen \\\\r£^rJ êvhJt* bekleding 9Ö7 \AË% len kobalt M-XL CQ9S *>** 38-46 "3Q95 :**W» *s- %tArn ' ±200xi50cm./*7r W_#» ■ Ni«verkrijgbaar.„.mns-j-.. IV'
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1-J5 ZDF-info Arbeit und Beruf.,ï*o Heute.
I, 03 (TT) UEFA-cup voetbal. Herh.,'*o Kontext: Frieden in Gerechtig-
]j "■ Herh.
,j'JO Studio 1. Herh.i,*s Persoverzicht.
u 00-13.15 Heute.
'S'rlft Teletekstover-'-ht.u'oo Tagesschau.
j°s Sinha Moca - die Tochter desMavenhalters. Braziliaanse serie?*l Lucelia Santos, Rubens de Fal-

fö Marcos Paulo e.a.

'3P Penny McLean - Mem Schutz-
«ist und ich. Portret van Penny
McLean en haar interesse voor de al-l^atieve geesteswetenschappen.

Die Trickfilmschau.
"'5 Auf und davon! Kinderserie.

|3 1: Allein gegen alle.
■40 Tiere in Spanien. Natuurserie.

,^n.: Zuflucht im Walde (2).
"°5 Hexe Lakritze. Kinderporgam-

-1-15 Tagesschau.
,»S Remmington Steele. Serie..

Kunstliebhaber.
18?6 Tagesschau.

Ilft'c
0 er vn- Heute. Actualiteiten.i's2Falcon Crest. Serie. Afl.: Rache

1ïSiSÜSS-j.SB Programma-overzicht.
jjj'oo (TT) Tagesschau.

■'S Veto. Burgers tekenen bezwaar
Ji « Presentatie: Heinz Burghart.
?]°o Der 7. Sinn.

"°3 "" Mensch Meier. Spel en mu-
glek met Alfred Biolek, Inge Meysel
jj The Jacksons.
& n Tagesthemen. Actualiteiten.p°o Ein Stück Himmel. TV-spel vaneer Franz Wirth naar de autobio-

grafie Ein Stück Fremde van Janina"avid. Met: Dana Vavrova, John Ver-ja' Ulli Philipp e.a. Herh. De Poolsear,ina weigert een huwelijksaanzoek

omdat ze geen vaste relatie wil. Ze
heeft het moeilijk, maar ze weet toch
innerlijke rust en vertrouwen te vin-
den.

00.55 Tagesschau.
01.00-01.05 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
»on'" en CAI-abonnees:r kanalen zie schema exploitant

= zwart wit programma
= stereo geluidsweergave

-p? - tweetalig bij stereo-app.
= teletekst ondertiteling

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

Nederland 2:31, 33. 35. 49, 54. 56 en 60Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59Duitsland 1:9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50, 55 en 58Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
BelgiëRTBF 1: 3 en 8
België/Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: 27 en satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
v-J?..Schooltelevisie. Verkeersop-
Pad'ü9' Met Tut en Tat op het goede
d a- Het meisje - het café?Aan zee -

ISon aAavan-
IS 4n £>e Drie Wijzen. Herh.

Herh Pr'izen van J°s Ghysen.

17-00 camera- Afl 9- Herh-
rje Amerikaanse jeugdse-

-1? 5/" " 24: Flipper en de olifant (3).iuke Box-
rje Arnold. Amerikaanse jeugdse-
rad 2"■ BiJna Amerikaan. Met: Con-
q_e ain' GaiV Coleman, Todd Brid-lf|s e.a. Herh. ,

ie:Üo ?ieuws--18 os l!k Tak- Animatieserie. Herh.
Herh Afl': Plons en de uitstaP-

',-metr^Ung Fu. Amerikaanse serie
liD Ik dCarradine. Keye Luke, Phi-

!9 On ■
ca- AfL: Arrogant dragon.

laiog n-ke Box-
9ram tzendin 9 door derden. Pro-

-19.25i va Van het ACV-Informatief.
oVer

M®dedelingen en programma-

io! £ieuws-
spelßn'lCe! Quiz waarin twee duo'sschpr" op vierentwintig televisie-
miano n- Presentatie: Felice Da-

io'35 Panorama,

llllllllllllllliiiniiiii

21.30 The Dirtwater Dynastie. 10-de-
lige Australische serie. Met: Hugo
Weaving, Victoria Langley, Steve Ja-
cobs e.a. Afl. 4.

22.20 Intermezzo.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Cannes - special. Nieuws over

het filmfestival van Cannes 1989.
22.55 De Koreaanse oorlog. 6-delige

Britse documentaire van Philip White-
head over de oorzaken, het verloop
en de gevolgen van de Koreaanse
oorlog (1950-1953). Afl. 1:Aanleiding
en oorzaken.

23.45-23.50 Coda. Asturiana, van De
Falla. Uitgevoerd door Michel Dispa,
cello en Janine van Mever, piano.

*

Nederland 2
AVRO
07.25-09.00 Good Morning America.

Ontbijttelevisie.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.45 Kokkerellen. Culinair program-
ma. Afl.: Lamsstoofpot.

16.05 "" Service Salon. Familiema-
gazine.

17.40 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Condemned. Door een laborato-
rium wordt een stof ontwikkeld die
kleurloos, geurloosen dodelijk is. De
makers ervan zijn reeds besmet en
Stringfellow wordt ingeschakeld om
verdere besmetting te voorkomen.

18.25 "" David, de kabouter. Serie
naar het boek De Kabouter van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Af1.8.: Het
Zwarte Meer. Herh.

18.55 "" Donderslag. Jeugdmagazi-
ne. Presentatie: Nada van Nie en
Mare Postelmans.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 (TT) Beppie. 12-delige serie.

Afl. 11: Hogere sferen. Norbert en
Maddy zetten hun scheiding door en
krijgen ieder een deel van de op-
brengst van hun huis. Dat dit proble-
men oplevert is duidelijk.

20.55 Tussen kunst en kitsch. Ex-
perts geven hun commentaar op
kunst en kitsch, gepresenteerd door
Cees van Drongelen.

21.45 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl.: Dummy dearest. Benny wordt
geplaagd door een buiksprekerspop.
Arm doet er alles aan een kind te
adopteren en Kuzak zit in moeilijkhe-
den.

22.30 Op het Binnenhof. Politieke ru-
briek. Presentatie: Marijn de Koning.

23.00 "" Ontdek je plekje. Van-
avond: Edam. Herh.

23.15-23.20 Journaal.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.

13.00 Die Sportreportage: Internatio-
nale Duitse tenniskampioenschap-
pen voor dames, vanuit Berlijn. Acht-
ste finale. Commentaar: EberahrdFiggemeier en Hermann Ohletz.15.45 ZDF - Ihr Programm. Wer kermt
sich aus in diesem Haus? Spelpro-
gramma.

15.55 Heute.
15.58 Uhli und Wuhll: Tierische Be-

gegnungen.
16.10 Logo. Jeugdjournaal.
16.20 Pfiff. Sportprogramma voor dejeugd. Presentatie: Sabine Noethen.

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern. Regionaal nieuws.

17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.45 Forsthaus Falkenau. 14-delige
tv-serie. Met: Christian Wolff, Bruni
Löbel, Gisela Uhlen e.a. Afl.: Eine un-
heimliche Nacht (1).

18.20 Forsthaus Falkenau. Afl.: Eine
unheimliche nacht (2).

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Der Superflip. Telefoonspel

met Michael Carl.
20.00 Belmer Weisse mit Schuss.

3-sketches, waarin Günter Pfitzmann
de hoofdrol speelt: Der Klassenunter-
schied; Die Traumreise; Ein Schift
wird kommen.

21.00 Abenteuer Forschung. Weten-
schappelijk magazine, vandaag met
de volgende thema's: 1. Raadsels
rond kernfusie; 2. De kracht van plan-
ten; 3. Schimmelinvasie; 4. Zonsver-
duistering.

21.45 Heute-journal.
22.10 Burger fragen Bundestag-

sprasidentin Rita Süssmuth. Ge-
sprek 0.1.v. Reinhard Appel met de
voorzitter van de Bundestag.

23.25 Neugierig wie einKind. TV-film
van Oswald Döpke. Met: Rosemarie
Fendel, Sabine von Maydell, Günter
Strack e.a. Brigitte Rückert komt uit
een harmonieus en beschermd mi-
lieu. Met 17 denkt ze volwassen te
zijn, maar dan komt ze er via een
vriendin achter, dat haar moeder er
een minnaar op na houdt...

00.35-00.40 Heute.

" John Verea, UU Philipp en Dana Vavrova in 'Ein Stück
Himmel'. (Duitsland 1 - 23.00 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93 7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Way-
ne gaat Susan achterna, maar dit
heeft onverwachte gevolgen. Caroli-
ne neemt een beslissing die haar
duur komt te staan.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 De foto. Griekse speelfilm uit

1987 van Nico Paptakis. Met: Chris-

tos Tsangas, ArisRetsos, Zozo Zarpa
e.a. Elias Apostolou, een jonge bont-
werker, ontvlucht in 1971 de Griekse
militaire junta om in Frankrijk zijn ge-
luk te beproeven. Hij heeft slechts
één aandenken meegenomen, nl. de
foto van een Grieks zangeresje...

21.40-22.25 Symfonisch Orkest van
de BRT 0.1.v. Fernand Terby speelt
Helios; Mythe der lente; In memo-
riam; Morgenstemming, van Lodewijk
Mortelmans.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

09.30 Schooltelevisie. Ik(ke) en de
rest. Les 2.

10.00 Geld. Les 1.
10.30-10.55 Omrop Fryslan Eduka-
tyf: Skriuwers yn byld. Diel 1: Fedde
Schrurer.

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 program-
ma in het Servokroatisch en het Ne-
derlands.

18.15 De ezan in de lichtstad. Pro-
gramma over de grootste nieuw-
bouwmoskee van Nederland.

18.30 Van Quantum tot Quark.Les 5.
19.00 (TT) Het klokhuis.

19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd programma.
20.00 Journaal.
20.29 Wie beslist. Tweede discussie-

programma van een driedelige serie
over besluitvorming.

21.15 De uitdaging. Tweedelig pro-
gramma over onderbelichte aspecten
van de sport. Afl. 1: De medaille.

21.40 Uit de kunst. Wekelijkse kunst-
rubriek vanuit het Shaffy theatercafé
in Amsterdam. Presentatie: Leoni
Jansen.

22.05 Kwartslag: Oud, alleen en
eigenzinnig. Documentaire. Herh.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

.— _——————- ■—— —*-i T~ " ■» * i

# Rijk de Gooyer en Adèle Bloemendaal in 'Beppie'. (Ne-
derland 2 - 20.29 uur)

België/RTBF 1
14.00-14.30 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie. 17.45 Vacatu-
rebank. 18.00 Nouba, nouba, met Co-
mic Strip en Cocologie. 18.30 Jamais
deux sans toi, gevarieerd informatief
programma. 19.00 Journaal. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.00
Autant savoir, consumentenmagazi-
ne. Vandaag: Afvalverwerking. 20.20
Attention bandits, Franse speelfilm uit
1987 van Claude Lelouch. Met: Jean
Yanne, Patrick Bruel, Charles Gérard
e.a. 22.10 Le monde du cinéma, film-
magazine. 23.10 Uitslag Nationale
Loterij, laatste nieuws en weerbericht.
23.45-23.55 Les Chrétiens dans la
vie sociale, politieke uitzending.

TV5
16.10 Sylvie Des Trois Ormes. Feuille-
ton. 16.30 L'Alcase Gourmande. Gast-
ronomie. 16.45 Récréation. Ontspan-
ningsprogramma. 17.30 Des chiffres et
des lettres. Spel. 18.00 La decade pro-
digieuse. Frans melodrama uit 1971
van Claude Chabrol. 20.00 Journal té-
lévisé en direct. 20.30 Champs-Ely-
sées. Variété. 22.35 Apostrophes. Lite-
ratuur. 00.00-00.50 Eurosud. Econo-
misch magazine.

programma's donderdag televisie en radio

Nederland 1
JOO-13.05 Nieuws voor doven en'^'echthorenden.
J 1 Neighbours. Australische serie.

J°°tt heeft niet veel trek in het feestje
*n Pete en Duffer. Intussen probeert

$*■ van Terry af te komen.
e24 Kermis der ijdelheid. 16-deligen9else serie naar de gelijknamige
°Tian van William Makepeace Thac-

Afl. 11: Heimelijke ontmoetin-»en. Becky weet de nieuwe SirPitt enarnilie voor zich te winnen, maar haar
-S'melijke ontmoetingen met Lord

l 6 j?yne gaan voort...
TV-Werkjournaal. Presentatie:

aula Patrico en Pieter Jan Hagens.

v'19 Europa 199273. Humoristische
°°ruitblik op de komende eenwor-

van Europa.
:|j'j° Journaal.

*6 Eindexamenjournaal. Nabe-
van de vandaag gemaak-

te examens. Presentatie: Hieter Jan
Hagens.

18.01 Ovide en zijn vriendjes. Bel-
gisch/Canadese tekenfilmserie. Afl.:
De magische ring.

18.14 De avonturen van Teddy Rux-
pin. Tekenfilmserie. Afl.: Grubby
wordt verliefd. Herh.

18.36 Boes. Tekenfilmserie.Afl.: Boes
slaat zijn slag.

18.47 Europa 199273. Humoristische
vooruitblik op de komende eenwor-
ding van Europa.

19.00 Journaal.
19.21 Een klas apart. Amerikaanse

comedyserie. Afl.: Valentijnsdag. Het
schoolleven staat helemaal in het te-
ken van Valentijnsdag. Charlie wordt
in beslag genomen door de auto van

" zijn dromen.
19.51 Natuurmonument. Aandacht

voor Natuurmonumenten. Presenta-
tie: Hanneke Kappen. Herh.

19.56 Tommy Cooper. Hoogtepunten
uit optredens van de in 1984 overle-
den kunstenaar van de 'mislukkende'
goocheltrucs.

20.20 Lingo. Spelprogramma gepre-
senteerd door Robert ten Brink.

20.45 Sonja op donderdag. Sonja
Barend met gasten, rechtstreeks van-
uit de Stopera in Amsterdam.

21.35 Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse serie. Afl.: De marathon. Als
een Zuidafrikaanse mee wil doen aan
de marathon van New Vork, moeten
Cagney en Lacey ervoor zorgen dat
de vrouw veilig over de eindstreep
komt.

22.30 Journaal.
22.40-23.20 Impact. Thema: De etni-

sche minderheden en hun toekomst.

lommy Cooper. (Neder-
land 1 -19.56 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 25. Herh.
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Die Sendung mit der Maus.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 19. Herh.
10.10-11.55 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg II: Chemie. Cursus

scheikunde, les 19.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
20.00 ■ Der ungebetene Gast. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1944 van Lewis
Allen naar de roman 'Uneasy free-
hold' van Dorothy Macardle. Met: Ray
Millard, Ruth Hussey, Donald Crips
e.a. In het Duits nagesynchroniseerd.
Herh. Riek Fitzgerald en zijn zuster
Pamela kopen een eenzaam huis op
een steile rots aan de Engelse Zuid-
kust. Door talloze merkwaardige ge-

beurtenissen lijkt het een spookhuis =
te zijn. Riek wordt verliefd op Stella, =
die bezeten door geesten schijnt te =zijn. Om haar te redden onderneemt |
hij alles om de ongenode gast uit zijn |
huis te verdrijven.

21.35 West 3 aktuell.
21.50 Geschichte: Fahnenflucht. Do- =

cumentaire over Duitse deserteurs tij- =
dens W.O. 11.

22.32 Mitternachtsspitzen " Richard =
Rogier und Gaste. Talkshow.

22.50 Dempsey and Makepeace. 10- =
delige serie. Afl. 10 (slot): Verbre- =
cher-lmperien. Met: Michael Bran- =don, Glynis Barber, Ray Smith e.a. In =een casino bemerkt Dempsey dat Ja- =mie Bessel, telg uit een voorname =Engelse familie, een ruzie met de 5
croupier forceert op het moment dat E
de kassier een grote som geld naar =de kluis wil brengen. Kort daarop zakt =
de kassier zwaar bloedend in elkaar. 1
Dempsey en Makepeace krijgen de I
opdracht deze zaak zonder schan- §
daal op te lossen.

23.40 Die Aktie an der Wand. Repor- =
tage over kunst als investering.

00.10 Laatste nieuws. Aansl.: Zur |
Nacht (eindtijd onbekend).

Belaië/Télé 21
______________———____——_———■

19.00 Les Chrétiens dans la vie socia-
le. Politieke uitzending. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.00 Histoire de la
mode. Engelse documentaireserieover
de geschiedenis van de mode van van-
af de 20e eeuw. Afl. 2: Kunst, sport en
mode. 21.00 Musiques: Concours mu-
sical international Reine Elisabeth de
Belgique - Violon 1989, 2-delige pro-
duktie gewijdaan de viool. Afl. 1: Tous
au violon. 22.50-23.45 Carré noir: De
regen. Gedramatiseerde documentai-
re.

Radio 1

radio(Elk heel uur nws.) 7.04 AVRO's
Radiojournaal (7.30 Nws.). 9.06 Ar-
beidsvitaminen. 10.50 Leuterkoeken zandgebak. 11.06 Arbeidsvita-minen. 11.50 Ken je dat gevoel?
12.06 De Burgemeester is jarig!
12.55 Meded. voor land- en tuin-
bouw. 13.09 AVRO's Radiojour-
naal. 14.06 Koperen Ko en Nikke-
len Nelis. 16.06 Echo-magazine.
18.35 Man en paard. 19.03 Ondertafel. 19.53 Column. 20.03 Voor
wie niet kijken wil. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02 Midnight
hour. 1.00 lerland. 6.02-7.00 Q QleQ.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het le-
vende woord. 7.11 Vandaag... don-
derdag. 8.04 Hier en nu. 8.53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.30 Heer en meester.
12.40 Middagpauzedienst. 13.04
Hier en nu. 13.20 Skip Voogd pre-
senteert... 14.04 De talel van vier
15.04 NCRV Coupe soleil. 16.04
De Familieshow. 17.04 Hollandse
hits. 19.02 NOS Jazz platform.
20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nws.) 6.02 De haver-
moutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.04 50 Pop pf een envelop.
14.04 De nationale hitparade top
100. 18.04 Driespoor. 19.03
TROSdancetrax. 21.03 De CD
show. 23.03-0.00 Sesjun.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming

(8 00 Nws.). 9.00 Veronica's mees-
terwerken: Belgisch Kamerork I
Fiamminghi met cello. 10.30 Mu-
ziek voor miljoenen. 12.00 Veroni-
ca's meesterwerken II: Gelders Or-
kest met piano. 13.00 Nws. 13.02
Nederland Muziekland Klassiek.
14.00 Metrononium in konsert'.
15.30 Zeggen en schrijven. 16 00
De beweging, met om 16.02 Tus-
sen de schuifdeuren.; 17.00 Het
portret; 18.00 Nws. 18.02 Muzie-
kactualiteit; 18.40 De leestafel;
19.10 Nieuwe plaatuitgaven en
CD's; 19.30 Het feuilleton: Wagner
op de vlucht (26). 20.02 Nws. 20.06
Het podium, met om20.06 De wan-
delende tak; 21.00 Voorland, ac-
tualiteiten; 22.00 Downbeat; 23.00-
-0.00 Liszt journaal.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun- |

de. Les 19.
16.45 Mitreden! Mitentscheiden? =
Reportage over inspraak van werkne- §
mers. Herh. =

17.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun- =de. Les 19. Herh.
18.00 Die Sendung mit der Maus. =
18.28 Die Wombles. Kinderserie. Afl.: =

Trinidad im Femsehen.
18.32 Disneys Gummibarenbande. =Tekenfilmserie. Afl.: Das Buch der =Zauberer. =
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land. =19.30 Der Fluch des Tut-Ench- =Amun. Amerikaanse speelfilm uit =1979 van Philip Leacock. Met: Eva =Maria Saint, Robin Ellis, Raymond =Burr e.a.
21.05 Südwest aktuell - Neues urn =

Neun.
21.20 Transparent. Politiek magazi- =ne. =
21.50 Sport unter der Lupe. Sport- E

programma.
22.35 Dempsey and Makepeace. En- =gelse serie. Afl.: Make peace, not =war.
23.20 Ohne Filter. Muziekprogramma |

met Felix Parbs.
00.50-00.55 Laatste nieuws.

SAT 1
| 09.00 Programma-overzicht. 09.05
| SAT 1 - Teleshop. 09.30 Programma-
I overzicht. 09.35 Niklaas, ein Jungeaus= Flandern. Afl.: Unter dem Baum. 10.00
| SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
= Afl.: Heathers Intrigen. 10.50 Teletip
| Gesundheit. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
| lm Feuer der Gefühle. Amerikaanse
§ oorlogsfilm uit 1986 van Karen Athur
| met Cheryl Ladd, Lee Horsley, Christ-
-5 opher Plummer e.a. Deel 3. Aansl.: Te-
| kenfilm. 13.00 Telebörse. 14.00 Ihr Ho-= roskop. Aansl.: Programma-overzicht.
| 14.05 Arme mit den roten Haaren. Afl.:
| Der vergiftete Apfe. 14.30 Die Mon-
= kees. Afl.: Die Monkees suchen fieber-_ haft. 14.55 Der Goldene Schuss. 15.05
= General Hospital. Afl.: Auf nach New
| Vork. 15.50 Teletip Koenen. 16.00 SAT; 1 - Teleshop. 16.25 Der Goldene
5 Schuss. 16.35 Bonanza. Nieuwe serie.
= Afl.: Eine Falie für Little Joe. 17.25 Te-
| letip Auto. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
| Programma-overzicht. 17.50 Sherlock
| Holmes und Dr. Watson. Afl.: Der dop-
-1 pelte Millionar. 18.15 Taxi. Afl.: Mama
| Gravas. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00
I Glücksrad. Quiz-show. 19.30 Lotterie.
| Afl.: Honolulu. 20.25 SAT 1 Wetter.
= 20.30 Cagney & Lacey. Afl.: Nachbar-
| schaftshilfe. 21.25 SAT 1 Bliek. 21.30
| China-Story. Engelse avonturenfilm uit= 1961 van Leo McCarey met William
= Holden, Clifton Webb, France Nuyen
| e.a. 23.30 SAT.I Bliek. 23.40 Topics.
1 00.10 Spieier ohne Skrupe. Ameri-
| kaanse speelfilm uit 1974 van Karel
ï Reisz met James Caan, Paul Sorvino,
: Lauren Hutton e.a. 01.55-02.05 Pro-
-1 grammaoverzicht.

= »

SSVC
E 12.30 For schools. Our world.
| 12.45 For school. Look, look and look
= again.
= 13.05 Children's SSVC. The Raggy
I Dolls.
| 13.20 Playbus. The Patch Stop.
| 13.405 Under sail. De Lough Erne
| Vacht Club is een van lerlands oudste
I zeilclubs.
| 14.00 News and Weather.
| 14.25 Neighbours. Serie.
| 14.50 What's my Line? Spelprogram-
I ma.
Ë 15.15 Take the High Road. Serie.

15.40 Children's SSVC. Afl.: Pigeon
Street.

15.55 The Snorks. Afl.: The King of
Kelp.

16.10 Mike & Angelo. Jeugdserie.
16.35 Fun House. Te gekke jeugd-

show met als gastheer Pat Sharp.
17.00 Children's Ward. Dramaserie.
17.25 Home and Away. Serie.
17.50 Connections. Spelprogramma

met Simon Potter..
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here. Magazine.
19.15 A Question of Sport. Sportquiz

met David Vine en de teamcaptains
Bill Beaumont en lan Botham.

19.45 Treasure Hunt. Afl.: The Tha-
mes Valley.

20.40 Wildlife Showcase. Afl.: Puf-
fins.

21.05 Tanamera. Nieuwe serie. Afl.:
Lion of Singapore.

22.00 News and Weather.
22.30 Horizon. Magazine. Afl.: Gaze

in Wonder.
23.20-23.55 Clive Anderson talks

back. Clive Anderson presenteert
deze serie van comedie, conversatie
en alle andere zaken die met een 'c'
beginnen.

Radio 5
6 30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Stadsarcheo-
logie. 10.00De zonnebloem. 11.00
De 50+-Seniorenshow. 12.00
Nws. 12.05Kruispunt. 12.20 Tus-sen de regels. 12.30 Als in een
spiegel. 12.53 In gesprek met de
bisschop. 13.00 Nws. 13.10 De
Derde Wereld. 13.40 Da Capo.
14.00 Klasse. 15.00 Damokles.
16.00 NOS Cultuur. 17.25Marktbe-
richten 17.30 Scheepspraat. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine. 17.55
Meded. en schippersberichten.

18.00 Nws. 18.10KRO-literair: Le-
zen voor de lijst. 18.40 Turks progr.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-mers 20.30 Twaalf provinciën.
21.00-21.30 Rechtswijzer.

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland. Informatief programma.

08.30 California Clan. Serie. Herh.
09.15 Die Springfield Story. Serie.

Herh.
10.00 Reich und Schön. Serie. Herh.
10.25 Der Preis is heiss. Spelpro-

gramma.
11.00 Die zwei mit dem Dreh. Serie.

Herh.
11.45 Rapido. Muziekprogramma

voor jongeren. Herh.
12.30 Klassik am Mittag, met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: RTL-
Spiel.

13.10 California Clan. Serie.
14.05 Kampfstern Galactica. SF-se-

rie. Herh.
14.50 Heimatmelodie. Herh.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15 55 RTLaktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Der Preis ist Heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Tekenfilm.
18.00 Die zwei met dem Dreh. Serie.

Afl.: Drei Fliegen mit einer Klappe.
18.45 RTL-aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Reporter des Verbrechens.

Amerikaanse serie.
20.00 Weerbericht.
20.10 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Serie. Afl.: Das Doublé.
21.05 Der Schutzengel von New

Vork. Misdaagserie. Afl.: Strassen-
Terror. Herh.

22.00 RTL aktuell.
22.20 'Explosiv'.
23.00 Flucht vor dem Tode. Ameri-

kaanse western uit 1951 van Budd
Boetticher. Met: Audie Murphy, Yvet-
te Duguay, Beverly Tyler e.a. Herh.

00.20-00.25 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Zakelijk nieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-

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

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

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

beelden met muziek.
15.00 As The World Turns. Drama-

serie.
16.00 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Affair. Komische serie.
17.00 Countdown. Popmuziek.
18.00 Eurosport preview.
20.00 Mobil Motorsport.
20.30 Surf Magazin.
21.00 Tennis in Rome.
23.00 Atletiek in Parijs.
00.00 Australian football.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

07.00 World News and Business.

Super Channel
Nieuwsprogramma's.

08.00 The Mix. Entertainment.
14.30 The U.K. Top 40. Hitparade.
15.30 Tracking. Popmuziek.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 The New Music Show. Popmu-

ziek.
19.30 Richard Diamond. Detective-

serie.
20.00 The big trees. Amerikaanse

western uit 1952 van Felix Feist.
21.45 World News. Nederlands ge-

sproken.
22.00 The abduction of Kari Swen-

son. Amerikaanse tv-drama van Ste-
phen Gyllenhaal.

00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 MTV Playback.
13.00 MTV! Pop(nieuws).
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5. UB 40.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV at the Movies. Filmru-

briek.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 VJ Kristiane Backer.
20.30 MTV Spotlight.
21.00 MTV's Metal Hammer.
22.00 VJ Kristiane Backer.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 MTV - Yo!.
00.30 MTV - Funk Mix.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30-07.00 Night Videos. Clips.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg.
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg.
17.55 Kort nieuws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 7.00 Nws. 7.30 Nws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.12 Bistro
& Co. 10.00 Nws. 10.03 Parkeer-
schijf (10.30 In het spionnetje).
11.55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 1300 Nws 13 10Het schu-
rend scharniertje. 13.15 Roddelra-
dio. 14.00 Hitbox. 17 00 Focus
17.10 Amazone. 18.00 Nieuws.
18.10 Over stuur 20.00 Het or-
geltje van Yesterday. 22.00 Nws.
22.05 Boem boem. 23.30-6.00
Nachtprogramma. (5.00 en 5.30
Nws.)

Belg. Rundfunk
6.30 Fröhlicher Auftakt. 7IJ
Wunschkasten. 7.45 Veranstal-
tungskalender 8.30 BesinnlicheWorte. 9.05 Musik zum Tage
10.00 Eurosong-Contest. 12.0C
Veranstaltungskalender: Musik be
Tisch 13.00 Frischauf 14.05Schulfunk: Biologie. Afl.: Mit dem
Mikrofon belauscht: Die Feldgrille
14.20 Musikzeit heute: Country and
Western 15.00Nachmittagsstudio'6.05 Spotlight 17.05 Oidiekiste
18.00 Regionalnachrichten. BRF-
Aktuell 18.30 Jazz. 20.00 Nach-
richtea'Sendeschluss

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Taj
wie kein anderer. 11.00 Treff nacf
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00 Viva
16.00 Entenjagd 17.00 Musikduell
17.50 Sport-Shop. 18.00 Musik
duell. 19.00 Neunzehn - Vierund-
zwanzig: Haste Töne: 20.00 Oper
house; 21 00 Kuschelfunk; 22.00--0.00 Musik Non-Stop.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Gut aufgelegt 1207Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-menade 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie 1700 Mu-
sik-Express 20.05 ZwischenBroadway undKudamm. 21 00 Mu-sik zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press.

Donderdag 18 mei 1989 "" 11
Limburgs dagblad
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Steun de mrwumfflk
AVO-collecte IaVPA
y« 15 t/n 21 aal

9«ro 625000 BlmflÉl

ONKYOMDISET
Een volledig op elkaar afgestemde
kombinatie van Compact Disc Speler,
Tuner, Versterker en dubbel
Cassettedeck van hoge klasse.
Deze kombinatie moet u zien en horen
om net als wij verrukt te raken van de
vele mogelijkheden die door de
geavanceerde software allemaal
mogelijk zijn, met afstandsbediening.
Wij demonstreren u dat graag.

ONKYQ>r
ONKX)H-R GAATALTIJD DtE ENE STAP VERDER

Jan Hoens HiFi Center
BUCHTEN (Bom) Oude Baan 1, Tel. 04498-51513

Goossens TV-Video-HiFi
ECHT Molenstraat 1, Tel. 04754-1490

Willems HiFi Center
GELEEN Pieterstraat 73, Tel. 04490-43306

Aben Beeld & Geluid
HEERLEN Honigmanstraat 55, Tel. 045-716830

Elektro Wijnbergen Audio-Video
HEERLEN Limburgiastraat 41, Tel. 045-720560

Electro Bemelmans Bang&Olufsen Center
HEERLERHEIDEWannerstraat 10, Tel. 045-212330

Gijs de Jong
LANDGRAAF Sunplein 48, Tel. 045-312508
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M|^k I ltf^£^ J^ __^.l ______P I ____? _______F I --P---I H^^ katalysator. Het extra comfort van een 4-traps automaat me*

I ll__Pfc_V__P^kll^l __----r_-_l_-^-fe^_-____i_-____P| I elektrisch bedienbare overdrive is leverbaar op de SLX. Omdat)
Wie in het zakehjk verkeer ook privé-belangen de ruimte bumpers in de carrosseriekleur, brede 70-serie banden, eco- elke Bluebird minutieus vervaardigd en gecontroleerdwordt m^
biedt, denkt al snel aan de Bluebird. Representatief en onbe- nomy-meter, 4-spaaks stuurwiel, luxueuze rachelle bekleding, het oog op een lange en probleemloze levensduur geeft Nissan 3

twist de meest complete auto in zn klasse tegen een prys die gedeeld neerklapbare achterbankleuning, elektrisch bedienbare sterkeen langdurige garanties.Naast I W Sjaarlakgarantieei1

f£
anders zou doenvermoeden. Een greep uit detientallen standaard zijruiten en spiegels, centrale portiervergrendeling, in hoogte O 6 jaarcarrosserie garantie nu ook 3 jaarof 100.000 km "P

°3-_sb- I
"extra's" waarvan élke Bluebird voorzien is. Wat te denken verstelbare gordels etc. En om 't u niet al te gemakkelijk te de hoofdcomponenten van aandrijving en wielophanging. We wil'
van getint warmtewerend glas, een verstelbaar stuur, dubbele maken is de Bluebird er in 18 verschillende typen. Sedan, lennietop I wW-iVVwH dezaken vooruitlopen, maal*

* KM OF J JAAR GARANTIE OP HOOFDCOMPO
NfNtiN VAN AANOHUVINa EN WMELOPMANOMO

buitenspiegels, rolgordels voor en achter, toerenteller en een hatchback en wagon. In zowel diesel (2.0 liter) als benzine (1.6 misschien is'tverstandig deagenda te trekken voorn bezoek;

economische vijfversnellingsbak. Voorzieningen waarvoor bij en 2.0 liter) uitvoering. Waarbij alle handgeschakelde benzine- ons. Wij weten wat er te koop is vanaf /rkW^ffA'J-fm1
andere auto's veelal een stevige meerprijs in rekening wordt versies zijn voorzien HPI"^1"^
gebracht. En de Bluebird gaat verder. Vanaf de LX is zelfs stuur- van 'n milieuvrien- JÊw #__ wr II ik T_!^_tl-__K
bekrachtiging standaard. Het toppunt van comfort en luxe wordt delijke 3-weg J^ffF _H_Ü ÊÊ W^ m \Bl^-__*v

__n______-_-_-_-_-_-_-----__-i __r -s f» Wt h11 m\W \IW Hf Hüfmm hl HiS ____üf mwmw
m WÊ '" il WÊ I
Hl m% "mW^^^^^^^m I

Prys mcl. BTW, excl. afleveringskosten. W .zigingen voorbehouden. Ook voor fleetsales én leasing. Nissan is ook de makervan de Micra, Sunny, Prairie,Laurel, Maxima, Silvia, 200 SX, 300 ZX,Terrano,King Cab, Patrol, Vanette, Urvan en Cabstar.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.E Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727.Brunssum, AutobedrijfChiaradia (servicebedrijf),Trichterweg 122, tel. 045-212843.Kerkrade, JurgenAutocentrum, Langheckwetf'
tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, Autobedryf André Feyts 8.V.,Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen 8.V., Groenste11
tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers BV, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, AutobedrijfG. NelissenBV, Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.
■
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Vrijwilligers
Ook bewoners uit tehuizen heb-
ben belangstelling voor Omni-
bus-reizen. Door de bezuinigin-
gen in de gezondheidszorg is er
een gebrek aan begeleiding
waardoor niet iedereen uit het te-
huis met vakantie kan. Boven-
dien kunnen gehandicapten bij
een 'reisbureau' als Omnibus zélf
kiezen waar ze naar toe willen.
En niet bijvoorbeeld verplicht
het jaarlijksereisje langs deRijn
te maken. Stichting Omnibus
maakt goedkope reizen moge-
lijk, omdat er behalve een be-
roepskracht en een arts, voorna-
melijk onervaren vrijwilligers
meegaan. De prijsvoor een week
vakantie . varieert van vierhon-
derd tot zevenhonderd gulden.
De vrijwilligers ontvangen van te
voren instructie hoe ze met licha-
melijk en geestelijk gehandicap-
ten om dienen te gaan. Wel blijft
het moeilijk om uit te leggen wat
een gehandicapte is. Spaas: „Je
kan wel vijfentwintig ziektebeel-
den noemen, maar ieder individu
is nu eenmaal verschillend. Men.-
sen die de film Rainman gezien
hebben, waarin Dustin Hofmann
een autistisch kind speelt, den-
ken ook te weten wat autisme is.
Zo werkt het natuurlijk niet".

Parkeren caravan
voor woning
aravanbezitters mogen hun on-tkomen maximaal drie dagen

j?or hun woning parkeren om
'e voor of na vakantie in orde te

, aken. Gemeenten moeten
«aartoe, volgens de ANWB, hun

Plaatselijke Verorde-
'ur>g (APV) voor zover dit nog
'et het geval is, aanpassen aan

van de, NG. De modelverordening
°üdt in datcaravans bij een wo-k' ng drie dagen vrij mogen par-eren. Voor langer parkeren
'ent een ontheffing te wordenongevraagd.

remeenten die een verboden(n)den om de caravan zonder
, r̂gunning te parkeren, hande-en daarmee volgens de ANWB
|*1 met haar de VNG- in strijd
Vin

1 de wegenverkeerswetge-. ng. Inmiddels zijn die gemeen-
,ejï waarvan bekend was dat zij
rip 1 verbod hanteerden, bena-

erd met het verzoek om hunerordening aan te passen.

Informatie
Toch noemt Spaas voorzichtig
een aantal karaktertrekken die
voorkomen bij geestelijk gehan-
dicapten. „Als er iets fout gaat,
zoeken ze meestal de schuld bij
een ander. Als ze bijvoorbeeld
een slechte tenniswedstrijd spe-
len, ligt dat niet aan hen maar
aan het racket. Begeleiders die-
nen dit te weten om er goed op te
kunnen reageren". Verder wordt
vrijwilligers verteld welke dok-
ters ze in noodsituaties moeten
raadplegen. ledere deelnemer

dient op een inschrijfformulier
zijn of haarhandicap in te vullen.
Ook dient vermeld te worden of
iemand zijn eigen zakgeld kan
beheren en wat voor medicijnen
de deelnemer slikt. Aan de hand
van die informatie worden de va-
kantiegangers in groepjes inge-
deeld.

hapje her slokje der

y^J- .gemak dient de mens. Opoie avonden bijvoorbeeld als
5 . teTJiperatuur iedereen naar
te V eï} lokt en dezin in eigen huis
r>_i teneinde de late da-
het e-maalti3d te bereiden, tot
av minimum daalt. Op zon
tiThh n toer ifc araaa door het
er i<Urase land. Ergens word ik
9/_l we^ verujend, een gevuld«« en bord staat in deze streek
ken Qereed- En per slot van re-
een »n9hoeft het niet elke avond
het nrasie aan het VriJihofofop
Afn nze Lieve Vrouweplein in
<ian Stricht te zi:>n- Zo kwam ik
nQ fen dezer avonden in de Ber-
fAf Ushoeve in Übachsberg
een

n9e»-sborg 20) terecht. Eens
nee m°numentale, zeventie-
bQuUxvse boerderij. „Gesloten" ge-
£)aJ^drond een groot binnenerf.
en | knorren geen varkens meer
j^ °pen geen kakelende kippen
ÜTot ron d, daar 'ademt' geen
"u »

C niesthoop meer. Daar staan
in M^ek en stoelen, daar zit men
ras L?.st^te °P een omheind ter-
(q ,°y een glas Limburgs bier
yn„ pc.neTM te genieten en wiln uiteraard ook naar de klei-

Ne kaart grijpen. De late dage-
lijkse maaltijd, weet u wel? Ge-
droogde boerenham (7 gulden) ofeen stukje rommedou-met-stroop
(mét penetrante geur!)en boeren-
brood (4,50 gulden)? Kippenpas-
teitje (7,50 gulden) of spek en ei
(8,50 gulden)? Eenvoudige, eerlij-
ke happen maar wel verdomd
lekker. Pure gerechten van eigen
bodem. Gedienstige RIA serveer-
de me nog een glas geel gerstenat,
terwijl ik een portie hoofdkaas (5
gulden) en een zogenaamde scho-
tel van het huis (10 gulden) be-
stelde. De hoofdkaas kwam op
boerenbrood en bleek een ware
tractatie, de schotel-van-het-huis
was weliswaar een aangepaste
'kow schjottel' maar wél met zo-
geheten soepevlees en appel in
verwerkt. Zoals vroeger dus. Op
zn Limburgs. Vroeger. " Oma
FIEN vertelde over die periode,
die tijd van het harde leven op
het land. „Koeien melken en
aardappelen rooien met de
hand", zei ze en haar ogen
dwaaldenaf naar de Bernardus-
hoeve van nu. Een complex met
vakantieappartementen, met een

restaurantje en een zaal voor
partijen (feesten, beter uitge-
drukt), met een rustig terras en
met overal om de hoeve heen
schitterende uitzichten over het
glooiende Limburgse land. Van-
af het op één na - Drielanden-
punt in Vaals- hoogste punt van
Nederland. Niet ver van de oude
windmolen van Vrouwenheide.
Het complex Bernardushoeve
wordt gerund door VERONIE en
PIET JACOBS. Het is zeer in-
trek. Niet bij toeristen van elders
alleen, ook bij Limburgers die
hun land naar waarde weten te
waarderen. En diezittend op het
terras, wel of niet met een stuk
vlaai in de hand, verwijlen wil-
len in oud Limburgse sfeer. Ofin
wat er van overgebleven is. Op
zulke avonden ruil ik simpele
Limburgse gerechten voor géén
prijs. En kan mij een dinerin een
restaurant van niveau (met wel-
gemeende excuses aan PAUL
VAN DE BUNT van De Leuf in
datzelfde Übachsberg) ronduit
gestolen worden. Jawel, het ge-
mak dient de mens. En de simpel-
heid dus ookvan zon late dage-
lijkse maaltijd d £a Bernardus-
hoeve. En als men dan, op de te-
rugweg naar de stad, 'binnen-
door' via Trintelen en Eys naar
Wittem rijdt, dan ontvouwt zich
in vele boeiende schakeringen
een prachtig stukje land. Wie
sjoen Limburg toch is

* Op het terras van de Bernardushoeve in Übachsberg. Praten over vroeger en nu met
(itoeede van jin/-sj oma Fien, Veronie, (serverende) Ria en Piet Jacobs.

Integratie
Voor deze zomer heeft de Stich-
ting Omnibus vier reizen volge-
boekt waar totaal vijftig gehandi-
capten aan deelnemen. Zo trekt
een groep tieners met een licht
verstandelijke handicap met een
busje door midden-Nederland.Ze overnacht in drie verschillen-
de trekkershutten. Het gaat hier
om kinderen die net niet hele-
maal goed mee kunnen komen.
Volgens Spaas is dit een „verge-
ten groep". Wel zijn er reis-orga-
nisaties in Nederland die vakan-
ties organiseren voor lichamelijk
gehandicapten of voor volwas-
sen met een geestelijke afwij-
king. De groep tieners met een
licht verstandelijke handicap
valt meestal buiten de boot".
Spaas: „Vaak is hun handicap
onherkenbaar. Ik heb een keer
meegemaakt dat ik pas na een
week ontdekte wat iemand pre-
cies mankeerde. De jongenkreeg
een briefvan zijn vriendin diehij
aan iedereen liet lezen. Ook aan
mij. Ik maakte een opmerking
over de inhoud. Hij reageerde
heel verrast. Pas toen vertelde hrj
mij dat hij niet kon lezen. Het
zijn vaak eenlingen die niet dur-
ven meepraten. Ze leven op hun
eigen eilandje".

Organisatie
Omnibus organiseert vakanties
zoals ze ook voor niet-gehandi-
capten georganiseerd worden.
Als aanpassing van wc ofdouche
niet per se nodig is, reserveert
Omnibus liever drie bungalows
in een gewoon bungalowpark.
Spaas: „Begeleiders kunnen
iemand, diezelf moeilijk naar de
wc gaat, gewoon optillen. Ook
een bel naast het bed is niet
noodzakelijk. Een gehandicapte
kan roepen als-ie hulp nodig
heeft".

Geïnteresseerdenkunnen schrif-
telijk contact opnemen met de
Stichting Omnibus: Van Die-
menstraat 202, 2518 VH Den
Haag.

Carine Neefjes

Wandeltochten
rond Volmolen
Zondag 21 mei dag van de derde
Volmolenwandeltochten. Start-
plaatsen: Hotel de la Frontière
(Slenaken), afstand 16 km van
wandeling die gedeeltelijk over
Belgisch grondgebiedvoert; café
De Mechel (Hoofdstraat 40, Me-
chelen), afstand 10 km en hotel
Alkemade (Kapelaan Houben-
straat, Epen), afstand 5 km.
Starttijd Slenaken en Mechelen:
9.00-14.00 uur; starttijd Epen
10.00-14.00 uur. Inschrijfgeld 3,50
gulden p.p.
De Volmolen zal degehele dag in
bedrijf zijn. Molenaar Giel Kroo-
nen geeft uitleg en demonstra-
ties graan malen en brood bak-
ken op takkebossen. Info:
L.Koonen, 04455-1773.

Informatie
Ardennen
Ook dit jaar kunnen geïnteres-
seerden voor informatie over de
Ardennen terecht bij de toeristi-
sche dienstenvan Hasselt (B). De
rijkelijk gevulde infopakketten
(ook in het Nederlands), inclusief
toeristische kaart, zijn rijkelijk
gevuld. Het pakket kost 100
B.francs en is uitsluitend ver-
krijgbaar bij de Dienst voor Toe-
risme, Lombaardstraat in Has-
selt.

Spanje blijft
in trek
In het eerste kwartaal van dit jaaris het Nederlands toerisme naar
Spanje met 17,3 procent geste-
gen ten opzichtevan dezelfde pe-
riode vorig jaar. In totaal zochten
de eerste drie maanden in 1989
226.730 Nederlanders de Spaan-
se zon op tegen 193.270 in die pe-
riode in 1988.
Portugal heeft als belangrijkste
toeristenleverancier voor Spanje
dit jaar de vlag van Frankrijk
overgenomen. Precies 1.707.114
Portugezen bezochten in de eer-
ste driemaanden van dit jaarhun
buurland, tegen 1.495.221 in de-
zelfde periode vorig jaar (plus
14,2 procent).
Voor Frankrijk lagen die aantal-
len op respectievelijk 1.705.044
en 1.667.002 (plus 2,3 procent).

tijdje vrij

Stichting Omnibus organiseert reizen voor gehandicapten

Zonder ouders met vakantie
»Het is juist heel leuk voor gehandicapten om eens zonderbegeleiders van een tehuis of zonder ouders met vakantiete gaan. Die kennen al hun kwaaltjes en streken. Ze kun-
n^n niets meer uithalen. Bovendien, bij ons kunnen ze er
|?°g eens een vakantieliefde aan overhouden", zegt Gode-
jjeve Spaas, voorzitster van de onlangs opgerichte Stich-llr>g Omnibus. Een landelijke organisatie die vakanties or-
ganiseert voor kinderen, tieners en volwassenen met een
Afstandelijke of meervoudige handicap.

HTnnibus is een organisatie in
Nederland die voor mensen metsen verschillende handicap een
eis verzorgt. Zo worden er va-

kanties georganiseerd voor do-en> slecht zienden of voor men-
.<rri die niet kunnen horen én
J'und zijn. Ook mensen in een°lstoel of die geestelijk een klei-
q afwijking hebben, kunnen bij

een reisje boeken. De
voorwaarde is dat contact

moet zijn. Omnibus-rei-en zijn bedoeld voor thuiswo-
nende en uitwonende gehandi-
apten. Uit overleg met ouder-
erenigingen bleek dat veel
üders thuiswonende gehandi-aPte kinderen tijdens de vakan-e graag uit willen besteden.

Tpaas: „t_en geestelijk of licha-
gehandicaptkind eist veel

""andacht. Men kan niet van
ouders verwachten dat ze het ge-

hele jaar door die nodige aan-
dacht kunnen geven. Als even-
tuele andere kinderen ook thuis
zijn, ontstaan er vaak spannin-
gen binnen het gezin".

" Godelieve
Spaas,
voorzitster
Stichting
Omnibus.

Feestmiddag van
Pim de Pinguin

In het kader van de Neder-
landse première van een nieu-
we serie kinderboeken en
-films (hoofdpersonen in de
verhalen: 'Pim de Pingvin en
zijn vriendjes op de Noord-
pool'), wordt er zondag 21 mei
in Novotel Maastricht Open
Huis voor kinderen van vier
tot tien jaar gehouden. En wel
in de vorm van een Pim de
Pingvin Feestmiddag van
14.00-17.00 uur.

Op het programma staat on-
der meer: ontvangst door een
Novotel Pingvin; een Pim de
Pingvin verkleedpartij; Pim
de Pingvin films; uitreiking
van het eerste Pim de Pingvin
boek; Pinguinbuffet; Pingvin

tombola met als prijzen drie
geheel verzorgde weekeinden
voor het gehele gezin in een
Novotel naar keuze in Neder-
land of in België, vijfentwin-
tig Pim de Pingvin boeken,
tien Pim de Pingvin CD's,
vijftien Pim de Pingvin mu-
ziek- en tien Pim de Pingvin
videocasettes.

Reserveren voor 19 mei nood-
zakelijk, via telefoon 043-
-611811 vervolgens vragen
naar Alexandra.
Novotel Maastricht is onder
meer bereikbaar via de
A2/E25 Eindhoven-Luik, de
afslag Berg en Terblijt en ver-
volgens bordjes Novotel vol-
gen.

In
Novotel
Maastricht

korte toer
DONDERDAG 18 MEI:

VALKENBURG: Avond-wan-
delvierdaagse. Start café Kurzaal
(St.Pieterstraat 24) van 16.00-
-19.00 uur. Afstanden 5, 10 en 15
km. Inschrijving tot 16 jaar 3,75
gulden p.p.; vanaf 16 jaar 4 gul-
den p.p.
Expositie schilderijen Sim Vis-
ser in Hotel Tummers.
Expositie aquarellen Lou Hey-
nens in Casino.
MECHELEN: Bezichtiging,
rondleiding De Commandeurs-
molen (Hoofdstraat) van 9.30-
-17.00 uur.
MAASTRICHT: Expositie schil-
derijen José Lips-Besselink in
restaurant Galerie (O.L.Vrouwe-
plein).
Expositie werken Oude Maas-
trichtse School in kunsthandel
Rob van Rijn (St. Pieterstraat 15)
van 12.00-18.00 uur..
BORN: Expositie werken Paul
Lamers en Dim Moerman in Ho-
tel Bom.

VRIJDAG 19 MEI:

VALKENBURG: Avond-wan-
delvierdaagse. Start café Geul-
hemmermolen (Geulhemmer-
weg 47, Berg en Terblijt) van
16.00-19.00 uur. Afstanden 5, 10
en 15 km. Inschrijving tot 16 jaar
3,75 gulden p.p.; vanaf 16 jaar 4
gulden p.p.
Expositie schilderyen Sim Vis-
ser in Hotel Tummers.
Expositie aquarellen Lou Hey-
nens in Casino.
MECHELEN: Bezichtiging,
rondleiding De Commandeurs-
molen (Hoofdstraat) van 9.30-
-17.00 uur.
MAASTRICHT: Expositie schil-
derijen José Lips-Besselink in
restaurant Galerie (O.L.Vrouwe-
plein).
Expositie werken Oude Maas-
trichtse School in kunsthandel
Rob van Rijn (St. Pieterstraat 15)
van 12.00-18.00 uur.
Carillonconcèrt van 11.30-12.30
uur vanuit toren stadhuis door
stadsbeiaardier Matthieu
Steijns.
BORN: Expositie werken Paul
Lamers en Dim Moerman in Ho-
tel Bom.
KANNE (B): Ambachtslieden in
actie in de grotten van Kanne.
Van 20.00-22.00 uur.

ZATERDAG 20 MEI:

VALKENBURG: Expositie
schilderijen Sim Visser in Hotel
Tummers.
Expositie aquarellen Lou Hey-
nens in Casino.
MECHELEN: Bezichtiging,
rondleiding De Commandeurs-
molen (Hoofdstraat) van 9.30-
-17.00 uur.
MAASTRICHT: Expositie schil-
derijen José Lips-Besselink in
restaurant Galerie (O.L.Vrouwe-
plein).
Expositie werken Oude Maas-
trichtse School in kunsthandel
Rob van Rijn (St. Pieterstraat 15)
van 12.00-18.00 uur.
Antiek- en vlooienmarkt in de
Stationsstraat van 10.00-16.00
uur.
BORN: Expositie werken Paul
Lamers en Dim Moerman in Ho-
tel Bom.
GELEEN: Jaarmarkt in het cen-
trum.
KANNE (B): Ambachtslieden in
actie in de grotten van Kanne.
Van 13.00-19.00 uur.
BÜTGENBACH (B): Volkswan-
deling. Start vanaf zaal Niessen-
Reinartz van 7.00-14.00 uur. Af-
standen 7, 13 en 25 km. Info: 09-
-32-80-446358.
ZONDAG 21 MEI:

VOERENDAAL: Mivo-mars.
Startplaats De Davidsbron
(Looierstraat) tussen 8.00-14.00
uur. Afstanden 5,10,15 en 20 km.
BRUNSSUM: 7th Annual Inter-
national Walk. Start Afcent-
school vanaf 7.00 uur. Afstanden
5, 10, 20 en 30 km.
VALKENBURG: Expositie
schilderijen Sim Visser in Hotel
Tummers.
Expositie aquarellen van Lou
Heynens in Casino.
MECHELEN: Bezichtiging,
rondleiding De Commandeurs-
molen (Hoofdstraat) van 9.30 tot
17.00 uur.
MAASTRICHT: Expositie schil-
derijen José Lips-Besselink in
restaurant Galerie (O.L.Vrouwe-
plein).
BORN: Expositie werken Paul
Lamers en Dim Moerman in Ho-
tel Bom.
ARCEN: Demonstratie model-
boten in Kasteeltuinen Arcen
van 14.00-17.00 uur. Tuinen (da-
gelijks) geopend van 9.30-18.00
uur.
KANNE (B): Ambachtslieden in
actie in de grotten van Kanne.
Van 13.00-19.00 uur.
HASSELT (B): Visexpo'B9 in
Grenslandhallen. Info: 09-32-11-
-225775.
EUPEN (B): Volkswandeling.
Start vanaf zaal Niessen-Reinarts
van 7.00-14.00 uur. Afstanden 7,'
13 en 25 km. Info: 09-32-80-
-446358.

(ADVERTENTIE)
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Spreekuren voor
(ex)pendelaars tussen
Nederland en België
Pendelaars, ex-pendelaars en andere
belanghebbenden die informatie wensen over de op
hen van toepassing zijnde regelingen betreffende de
sociale zekerheid en de bijzondere regelingen voor
grensarbeiders, kunnen elke eerste en derde vrijdag
van de maand terecht bij de Sociale Verzekerings. Bank, distrikt Maastricht, Brusselsestraat 84.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische Zaken
te Breda zijn op die dag van 10.00 tot 14.00 uur
aanwezig om u alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.

Voor de behandeling van persoonlijke problemen
dient u alle bewijsstukken en andere papieren mee
te brengen.

Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken:
tel. 043-298239""'^ 212767

U kunt er wat aan dren. Uw geld kan
vcxjr een reumapatiënt direct omgezet

._ worden in verlichting Dcorrevalidatie, hulp-
middelen en onderzoek.Het "r^m^^
Reumafonds helpt daarbij. | %
Helpt u het Reumafonds?

REUMABESTRIPNG \ GIROi W
MÓÉTDOORGAAN (324 J

Statenlaan 128,2582 GW Den Haag.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

Mama,
bestaan er
nog echte
olifanten?

%

GEEF OH DE TOEKOMST.
Wordvoorf 27,50 donateurvan het

Wereld NatuurFonds. Giro25,Zeist. &
NWF

Magik
vandaageens op
uwwaaksheid

l rekenen?

in gedachten heeft is j_j B9k SlUur m°P 'n een open
om te janken.Daar fl_^^B^x^^\ envc'°P (postzegel van

, BIJ VAL-BON ,
| Zetdanhieruw"poot".!
I Ik ickcn ook voor _k betere üicrcmvci van Je 1 )icrenrx'schermin^ I

I ■ I

I : |
Wili u méérdoen, dan kan 't zo: iHcn-ntvMlK-mnnitlKn>I__k»« » «-m'-

I>.i_ik Wituï'viiii:
ii J./i -.iiii|\Éi;iii U l.ilui Ik vMird hd \,éiiik' Oicrintx^vlKrmiiii;

* u Ik m.i..k ..h._lj_u: nuul M«>rl .^-[vr i.urtiniin\.ÉHi;hkr\«KH'r>\

J lAvriTHiror.kuuncnr 2>MH Ui. _k rxr i.'-ir ct.üis Int kkiinnhLiJ Uur

r* 4DE TOYOTA-DEALER HEEFT LUISTERRITKE VOORDELEN. |

IN DE TOYOTA SUPERRALLY NU
fOyer

FFN IIFAI FRAKTIF IN STFRFfI -LLII ULnLLflnlM IL lil Ol LilLU. s
i—z ~ , „..,—i , ■ r£Wie nu zn oor te luister legt by de -_ -.. TT -I ft f||

Toyota-dealer hoort van allekanten dekostelijke J) IAKLt I I.U UL
Het lijkt wel ofze bij Toyota de zomer al in hun -^~y „dlf?^ f_rm De kompakte, handige multiklepper van I(qq

records breken met topinruilprijzen, maar de _«__lS3f^ *K~^SÉPSW^| WmÊ mk ute beginnen D|j de Starlet. Dus ontzettend
ongelooflijkste toegift die de Toyota-dealers «^lP^^ " "%, « veel autovoor zn prijs. Ook leverbaar als Starlet
voor u in petto hebben is bij een groot aantal jfÊÈÊÈÈÊÈÊb (*" *»____sdl_ 13 XL. Tijdelijk met gratis hifi stereoset. -.
auto's een gratis hifi stereoset (kost kompleet lf ÉBê^ÊSSêê ffi STARLET 1.0 DL (3 DEURS, 4 BAK) *H

* GRATIS TOYOTA HIFI STEREO 0(1001 I A UATPURAPk 1Q Yl /^^^jß_l^^_fe!HHS__t^S C
SET 882 NP INCL. MONTAGE | UUKULLft nMIÜIIPHUIV I.J AL | j|~^^sl J
(kost kompleet f 795,50) Als het allemaal iets ruimer moet zijn is deCorolla Hatchback I^JH| MH^WMil^^^Mp^

-^Ö_(Ê^^iÉÉÉÉ--^^^^iÉÉi___ï__^^ r — I m-^^k'30 watt inbouwspeakers dubbelconus, PLL- y^~iÊ9 _■___ ■. -x-<aM .« i
___

, . . , , x -'«lü SS_SSli____.__ I. Alle kenmerken van een eigen- rtsynthesizer tuner, automatisch signaal geheugen, /'-' .-' nwm| WÊr ÏWL . 'TMttul.". "■_ " 11
i.ii i „,,,,^ / --"" ~<_&_J_P__l al _«i«sl-_f__---M--i^HRÉ«>»_. tiidse representatieve klassewaeen m15 voorßeuzemogeliifeheden, auto DX/LO voor yr^ JPSS^T-HF" BW wfflißP"I^^ a____, . , . , _. . „- ,- , . , I.U ■^^.«r -__hH__Ü__H tH, "^__-__iM_____- vindt u terug mdc Canna II Sedan,

.oefe/unfetie, ruisonaerarußfemgscircuits, cassette- , r '*^lMHr^ :-:>mmmY ' \_____^Ui!J!»#SsE!ïiïS!!^m „ " - . i.. . , v»- ii i - ■ ,
■" i ui»* -*»Hl_w_. _#__&_____Ü_H lm_^___«ass»*^^^^ -—> s_ÉÜra De vloeiende lijn van de lage neusdeck met automatischestopfunntie, LCD display, ____*»**^ "^^lHl___i '":'Wm Mmmmm^ Wm .. ■ ,

■ r i. i _-_-, iMMÏÏIffI ___-_SPiP^^"\' H|pH || die iets oploopt naar achteren.
a^ti-dit7s£atsiede, antenne. tQ| w^ ' -S- -> ' mm ~ i r . i

_
"..„!.-____■ P-H"B^W^ _________________ÉÉ___i _R__hl __f

komlortabele business class

__B_^v _^B_s ____B£^ Skk?-'

De superieure top van Toyota, deCamry, | m\s \
heeft geen uiterlijkvertoonnodig om zijnbuiten- ftADIIÜ h II I ICTD AOlf 1 C VI TU/IKi PAM ifi
gewone kwaliteiten te bewijzen Uiterlijk _, _ ______-_-_^-_ UAKIIIft II Lir I DftUlV I.U AL 1 11111 üftlfl HL.

a"I"»ÏÏxvuv.a.f38.245,-. LIFTBACKIj Sïj

Jf f J_-^T^w^^"tttfcßfjpf^ffc|£4r̂

_
hhiimiiii i PH*»^_^ p 'f* ______________^^Q_H________ ____F___G____l^^]C t

~^^ IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL. 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN M_^pM-HB_Ha_aH_H
-~Mi>llTlÏÏi|i]OL MAXIMUM VAN 100.000 KM. BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE - AF I IQ_k 40_l W*^ JAREN BETEK'

FABRIEK - GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN.

HEYTHUYSEN -AUTOBEDRIJF GIELEN-AARTS B.V. -Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728. OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -ProvincialewegZuid 91 -
Tel. 04492-1814 " POSTERHOLT -AUTOBEDRIJF JAN BAKKES B.V. - Roermondseweg 16A-Tel. 04742-2444 " LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -
Baanstraat 129 -Tel. 045-318888 " SCHIN OP GEUL -*GARAGE WIERTZ - Valkenburgerweg 133-Tel. 04459-1258 "SITTARD -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -
Rijksweg Zuid 212 -Tel. 04490-21000.SUSTEREN - 'AUTOM.BEDRIJF SWENTIBOLD B.V. -Rijksweg Noord 54 -Tel. 04499-3300. ULESTRATEN -AUTOM.BEDRIJF
LOUIS PETIT B.V. -Langs de Gewannen 8 -Tel. 043-642703.

'Off. Agent 40

Epilepsie en Sport?
Zet jezelfniet buitenspel
Steun de epilepsiebestrijding. Dit jaar is

ons thema: sport. Laat vooroordelen niet
meespelen. Ruim 90.000 Nederlanders
hebben epilepsie. Nog veel meer hebben
er dagelijks direct mee te maken. Uw

steun is onmisbaar.

1 *BSS - NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
V&Êr/ DE MACHT VAN HET KLEINE
' Ws, -^ Postbus 9587, 3506 GN Utrecht

M —--—-----------------------------------------___l

Van maandag

*S LimburgsDagblad_ t/m vrijdag van

_f______Hl___A _____J^ ■ _#^ _#^ ___f^ I _-#^^__-_^ 8.30-17.00 uur, kunt u

ipsi DICCfjIO S uw p,ccolo vo°^
S"* ■^■%-F%_F %_F I%^ %y Limburgs Dagblad

telefonisch opgeven.
Bel 045-719966.
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J°°rten leningen,
pele voorbeelden P.L

;_L 84 x 60 x 36 x
Cj* - 109,- 165,--■ '"0 ... 158,- 240,--£?> - 210,- 322.--5500 326,- 417,- 638,-F00*) 402,- 521,- 797,-
-r^tieve rente vanaf 9,6%
Fveri 72 mnd is voorf"-ame gebruiksgoederen
apotheken va. 6,9%

2e hypotheken
ll__. 240 x 180 x 120xJgO 97,- 107,- 132,--5 g194,- 215,- 265,-JS 29V 323,- 397,-Joofl0 388,- 431,- 530,-

-.—-^lgyerwaarde
p^opend krediet

mcl rente theo- rente
p.mnd. retische mnd

Sftv, loop,i|d
ii_ïï 100>- 69n,nd- °.97,£"» 220,- 66 mnd. 0,87
j2SJ 320,- 65 mnd. 0,83
jr*TC 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
ÜggNSBROEK

Giro
SSOSS

I 7
*stmaFonds

j5
Lw L .

"Uis op dit formaat in
e krant kost meestal
'nder daneen maandhypotheekrente en
'rkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

mensen
over de vloer.

de makelaarweet van
*anten en kranten.

S'TSLACII|£V |*S| Een service vooronze
Nederlandse klanten.

Neemvoormeerinformatie
toezending van de volledige
trekkingMijst kontakt op mei

*. "n 9Klantenservice&HINDLEI
■_?(*r,ni°soC_ D-6900Heidelderc|%^_62_-n6 62 61

I Wedden dat ute veel betaalt voor I
I uw autoverzekering? I

W// z/yn er absoluutzeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.
Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60

verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

I de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24I Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

Mooi en schoon
bij Crombag staan ze allemaal

a.d. Rijksweg Zuid 236 t/m 240 Geleen

ALS U ONS NU NOG NIET KENT
WORDT HET LANGZAAM TIJD
t^MMS-SËÖWfBÏTt MAXI SET ~j ■■ -■

___a>»"-* I s«_s_s___ f Pl""'s"v III ■■kolossale I y 124Ir»\__K_i Ë190WM( 1 U^-^JI I +4t _■

\m ■ 1 MAXI SET Digitale tuner 2fJJyt*-y!■ |1 cassettedeck, FM/AM /S
\mt ■_ i in iniiiiii + «_,«_,«_, JÊno, __!=*
-■"~_- I3ÏÏÏ 899,- f;£"XF^|t

SS*-- 399- IJ^jgiJp E":' ~

-I _^ RAADHUISSTRAAT 48 HEERLEN

telediscount "- 045717748
P£Jj^j9n_modelwiiziQinaen voorbehouden_

Laat een

m LimburgsDagblad piccolo ,n he.I<§piccolos ~
________k______UL__---L--J-______]J______L_JB ■ doen Bel

.»,„ 045-719966.

' F-trekking 6eklasse 84e loterij
DM 5.000.000,- OP lOtnr. 656725
DM 1.000.000,-OP lotnr. 65225a
DM 250.000,-op lotnr 105416 119857 593399 ~"

of DM 100.000,-OP IQtnr. 096986 172159 531956 711042 '
! DM 80.0Q0,-OP lotnr. 558161 515018 742830

' DM 60.000,-OP lotnr. 136482 303884 824854
DM 50.000.-OP IQtnr 069694 218087 691555
DM 40.000.-OP IQtnr. 048814 399527 413742 784017
DM 25.000.-OP IQtnr. 124442 762859 765056 778265
DM 10.0Q0.-OP IQtnr 058333 091095 123553 126568 209919 226840 261715_387185 395885 406200

491867 501555 510242 527838 564964 656648 707045 745272 821006 837887
DM 5.000,-OP lotnummerseindigendOP 02099 05278 20514 57382 59555 45047 47485 47876 65306 96981
DM 2.500,-op lotnummerseindigend op3167 7875 9258

% DM 1.500,-op lotnummerseindigend op602 londer voorbehoud!

Süddeutsche Klassenlotterie■ mmmaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmwmmaawmmmmaammmmmmammmmammmmmwaaaaaaaam

LiU^tj IiIiyooRJAARS Voordeel

WtülSaallfölWili _______H_K ______ _______ -^ ___■_____* _______
nH-f-------------. ''^^^Ü-H ______H_r £__9 * £ __kIhB__I::'If M*

■~-_IBM ____t-*\ v;: \ï.

KIP i| polo's met fantasieprint. sweatshirt in lavendel/fuchsia, piqué-polo in 7 modekleuren. fantasie-sweatshirt met opdruk.

Kleuren emerald/lavendel en fuchsia/emerald. y\| ___É_fl tjr/ -/o^~r —'^^cï^r^^'^^ÊÊm

M___ jpËSc^ fl||g HALVE PRIJS leder vlecht-pump in de^#\
♦ J 'm" U> f Maten 36 -41 ) vlotte 'SLING-BACJ^^^r ’ f Maten 36 - 42l 6" "^mEIJiX

f Maten 23 35 V MY UTTLE PoNYieder trim-/vrijetijd- Qfl _^T /^ ÊÊ&Stf kD __. >__« J?t3_SwASreSrüs |;sl,3j/J.irt d8k,euren "ri,/fleel I ISpf // JPv Oi3'mm UW

'S Xi^>^ ■ «Maten 40 -46^ leder 'D'SCO'-molière met imit. vlecht- /Maten 40 - 46l leder vlecht-loafer in zwart en
y£- , S^^#*7 ' d Adviesprijs voorblad. In zwart en lichtgrijs. i AdviesprjjS bruin. 'Uitgekiende'pasvorm.
pv_^ '*■''"'"'*";%^#^g^lfe*^ A&9€r óók als instapper ._§9^s~ sterke Zool'

f^^2^^T\ vlotte trim/vrijetijdsschoen. Kleuren ê "'^tlfl i^_B___ JlAdviesprijs ASAk. yo>%^^\ ~*mmm%tmW~so%\

I m%^&^^^>y^^ j. j .jfo.lMilS^ <!_wli Ü_^^^ <!_ij*!>
l|^^^^^^pyviaten 40 -46 ' |eder instapper met rubber zool. f Maten 40 - 461 sportieve leder instapper met een

/'^^^__>v \- "* ' >^^!^^*J _-_)_■ ___)_¥ m Ê ___. k\ ■ ■ MEERSSEN: koopcentrum Au Ciel

k '^^^?"^'*^^_!l^_^!Ö,^ \rtY»^"""' __»^""^^^^., Donderdag KOOPAVOND tot 21.00 uur, r-----r---sz__^y^g^ \^^.,---' wk 20- 89 aanbiedingen geldig t/m zaterdag 20 mei 1989 I

mmmmW^^^Kl^^^^^^^^^^^^^^KKt^^^^^^^^^^tm _^_____-__-_-__i_i_|

_-__r kmW _-_-_-__. aWW _______._-___! __B_k ij^g l__^^4i^^H
m^l lv mWA m\W _____r_. "B BP^^^

____■ <* ' _________! _____F ' _____i _________ ________K^^^'^M______P' *^» 41 _____MK_fö*_ _F w* .^_B||^^ ***'

____■ M Jb .Bi l____l _É____^#:^'^M_______t ***^i^__!___MßÏ_^^T___B -_-_-_-_ J-ft"

£i^É ■ in vele fiuorkieuren Q OH heren tennisschoen OQ■ H Lang en kort model ■ ■%# \# Adidas Springcourt Geen 79.50 nu *ïr ■ #

HereilCOlbertS Hé,ène m _
trjch Trainingspakken Hl N r____hCl M Im vele kleuren en dessins pantalon maten36t/m44 35-- m veie kieureo en dessins. Aiie

-_■-_-_-_--■ _■ ,^----- r̂ -___i'^_---i----i^^--______r

alle maten __i _-%_-*. —«*
Bijpassend maten voor dames als heren ■■!MHmjf■Hl 1 piH _f9l_____f__A__129.50 modieus jasje 39.75 Süp" 59.50 1 _E5JRL ■ lEL JV

Black denim fantasiepantalons 00 _- I G,GANT,SCHGROOT,NKWAL,TE,TENUGEPR,JZEN!
. r "C^mß éT *"___: HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond PARKEREN
iUXe pnntS t/m maat 176 <fcdP "mtmW M m "maf* SITTARD, BRUGSTRAAT I,tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond 0^ IJI ■r^^-ü--- ' ,MI ' ' '<<* HASSELT (B), GENKERSTEENWEG 245, tel. 09-3211212686. Zondag geopend ' >
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X^_Cl_l\________ __Ll OC I V7_E_jlN __LI_LV I\A I "DAll Reeds meer dan SO jaar zijn Peree &
,

** nieuw ,___9__i ______w ______________________ imi__www»ii Jongen en Ray-Ban partners. U
Dealer van- I^^^^KFaiTS____________________. _1 ■ 9 B . ÉTiffJ ______ Hierdoor hebben wij een streepje voö

>V p—'M ■ ■ R .1 ■"■ ■ en Zl^n daardoor Precious-metal deale
T_Li*ftAH8

*■ ■ ■ _r _r ■ H Wi' nebben alleen originele Ray-Ban
ivj * ■ ■ P^ Pr ■ p zonnebrillen met genummerd zegel. :hei

Porsche Desian w F Classic Metai Arista RB3 wr wr Hierdoor heeft U zelfs op Uw zonnebf'Aß
Adviesverkoopprijs ’ 155- 1 jaar garantieCARRERA Explorer Black Chrome BB Gl5 Onze prijs ’ 139,50 Shooter Arista RB3 'n _. .nHorHo|.n ._, -~_,,«„ _,t _,_.

Rnf_ïnn Adviesverkoopprijs ’ 195,- Adviesverkoopprijs ’ 195,- Ook onderdelen en glazen Steeds
DOeing Onze prijs ’ 175,50 k. Onze prijs ’ 175,50 voorradig.
CEBE - ____M_^__fe_ *__! ■"*"■ ■ " ékaWaammmmmm^. _______■__________<. Onze prijs zal u verrassen. ■Qaza| Ê ■ ■ Voor de meest complete Ray-Ban

FRED sharpshooter Arista gi5 Akerstraat 1 8a " Heerier
CHAI Adviesverkoopprijs ’ 269- Adviesverkoopprijs ’ 205- NIEUW [r
PcrhanhQPh °nZe PriJS f 242'1° °nZe PriJS f 184,5° Adviesverkoopprijs ’ 269,- Tel.! 045-714856 S§LsenenDacn yppß EEN GOED EN VAKKUNDIG ADVIES OVER BRILLEN OF CONTACTLENZEN Onze prijs /242,10

GUNSTIGE LENINGEN

(
f HUISBEZITTERS; \W PERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND \

EXTRA LAGE LASTEN ■,11,1.1J,1JJit.M1.M...1.f.|| KREDIET
16, 26 611 36 nYPOTn. Persoonlijk» l«ning-nzond«ron-trpand

zonder taxatie-kosten I "*"^ïïjrN* Sff \sU £:„_ Es
KREDIET- LOOPTUOIN I WETTOIN

__
BEDRAG MAANDEN | HANDEN ' 72» 54X 42X 5.000,- 100," 0,89% 67g- meP iBQh,yP|| 3.000,- - 75,- 91,- 11-000'- m>- °'89% 67
10.000,- 72,- 103,- 113,-1 6.000,- 124,- 143,- 175,- !°°°°'' JJJ" °'*j* JJ15.000,- 107,- 155,- 170,- II 12.000,- 225,- 280,- 343,- JO.OOO,- 600,- 0,89% 67
25.000,- 179,- 258,- 283,- |l 18.000,- 338,- 419,- 514,- 40.000,- WO,- 0,87* W>
40.000,- 285,- 414,- 453,- || 24.000,- 450,- 559,- 685,- ■H_________________i_______i______H_i
75.000,- 535,- 775,- 850,- II 36.000,- 674,- 839,- 1028,- | FINANCIERINGSKANTOOR
Andtr. b.drao..n/loopt,jd.n óók moelijk. M50.000- 936,- 1165,- 1427,-1 [TVT! fVI ["FIAT

i^^^H^_Hi_^HßM| Ischarnerweg 108 Maastricht
ïï/m\\%L >_a*>l«7i*l>___■ te1.043-636200___i__________M__ffif'T'w!VN'V_Nf__ï_%Hfl I Biikantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek■ ■Z£LjL|£L£^^^^^<^^^fl [ Tel. 045-225000 van 11.00- 20.00 uur

>-Hl _r -«k^'v/iV /f__E __L
/ '■ & _^CnE Johan L. kreeg als gepensioneerd. .^^Ê mV I cna-ffeur een hersenbloeding.Zijn
f «I B-É-f m\\ mr liefste wens was om toch zijn weke-al ''<ks ui,ie te bliJven houden. Dankzij

Bfc_\ een aanvullende bijdragevan AVO-■________! __s\ _f_f 1 Nederland neeft h'i nu een rolstoel
■K JÊÊk tk I waarmee hij naar zijn harmonieclubIl Rl .____ _■_ I kan9aan'
■| I ■ ma | Als wettelijke regelingen niet toe-

|§B B^b reikend blijken, kunnen vele gehan-
Bd| f J H| I dicapten op AVO-Nederland reke-

, nen. Steun ons werk. Word lid!
Stuur mij nadere informatie ' Steun onsn | wordlid A VO-Nederland
Postcode/plaats vereniging voor arbeid en welzijn voor mensen_ ' met een handicapDeze bon in gesloten envelop zenden naar AVO- I
Nederland, postbus 850, 3800 AW Amersfoort | Postbus 850, 3800 AW Amersfoort. Tel. (033) 75 33 44. Giro 625000

De Nieuwe LanciaYpsilon.
HB-__E-^-_______S-_________________S-______i l________j__a____iÉß___S_S__|-^

I J JT k /" "■■ '~ /

■ipßg Biiii'-___^_-l- il i 5
H____^_i^^^_______iifl___i_ipH_^_______!

■E__i_____nsSS P^^y __HM_ï^_____^___i

Past Prachtig Bij Uw Christian Dior Horloge,
Uw Ensemble Van Puck & Hans, Uw Genny Parfum,

Uw Stephane Kelian Schoenen, UwLancaster
Make-up En Uw Briefcase Van Gucci.

U heefteen eigen expressieve stijl enkiest net dat per uur. Onmerkbaar bijna, dankzij de perfekte geluids-
wat u boven de middelmaat verheft. En daar past de isolatie, het veerkomfort en de stabiele wegligging.
Lancia Ypsilon, telg uit een adellijk automobiel- LfASfPRUZEN VJL 'n de showroomkunt vin alle rust bekijken of
geslacht, prachtig bij. F540- EXCL BTW de Lancia Ypsilon met haar elegante bekle-

Haar uiterlijk is haute couture. Haar prestaties dingen gestileerde dashboard bij u past. En sportvelgen
zijn Italiaans temperamentvol. Haar uitrusting buiten- hebben we natuurlijk ook.
gewooncompleet. De injectiemotormetgeregeldekata- - .. T\ Plysator (USA'B3 norm) brengturazend rap naar 170km LANCIA YPSILON. DE jTIJL.

Lancia Ypsilon vanaff 17.690,-mcl. 8.T.W., excl. afleveringskosten. Prijswijzigingen voorbehouden.

HEERLEN: Automobielbedrijf Kompier BV, Akerstraat 150, tel. 045-717755
MAASTRICHT: Automobielbedrijf Kompier BV, Galjoenstraat 45, tel. 043-632547
ROERMOND: Autobedrijf Boy Heynen, Wilhelminalaan 5, tel. 04750-27645

ll_^ *ü'
m r__^7__^___^rv_r^^r^_^ r___ s"«1/11/iM'iV 11 J IL_i__t__- » k kv^L m Wj___^ ___^

IÊ f _____ i __| l IB^ _____ Ti ___!___ IME i __L_T ___j öü'
_____^X__^^_______4__L__L L* ' __k A-^^^J _L . L^-L^-l -fa______! ______! ________________!

ll^^l "^ V-4 *< o_^É Mona volle yoghurt g

f§\^\-~ \ 1 _~ ;r y>>",r^^ "*" JU! H| bekertje 150 ml. -B€r W# «ei

f^^r
'^Hp l_ I I ________u_—_B__9 9f___M-^

__gS—l * ~^^^^|7Vmiiim^^~^~^~*°l*\ fcJQr_IQ|JJC_I ':^9K l________Sa_r

j£—^~~~!~~iBW~*JBfl"WW~~is. S .i_____l s*^i

v :j| / .^sSÜ^I t&f^ \ rf

/ _P^__rt^^_Ji_H i’ «111k SrS_B^^l__É_fiü I 1
l^ÜÜii ________________"__ f ilfPlr- i^Sw__Bl 1 li,J2BBWtt___________W-_MMwM Sje * ËHT

Bokkepootjes Calvé tafelsauzen ]
pak 150 gram diverse smaken, _ Bierwurst Fleischwurst

1-^ Q flesje 250 ml. 1 _WW snijvers, WW snijvers, WW4r79- I»T# 4*99- l*C/7 per 100 gram 4*39. # # per 100 gram 4r39. # #

Ënan Nieuw: Ënan Nieuw: tnSh Driemix variatie*!_P Vleeskruiden fCC W Paprikapoeder QQ W voor de kat TQQ h
strooibusje 50 gram 4r?s'__ 1 *JJ strooibusje 50 gram 449- / # zak 1000 gram *? " # # c. j

ïnïfi Nieuw: Nieuw: Vleesbrokken met *W* Kipkruiden QQ ££P Kerriepoeder QQ W merg voor de hond OTQ Jstrooibusje 50 gram 4r19" # # strooibusje 50 gram 449- # # blik 1220 gram Aa mi M

?n_n Nieuw: plïïs Zeevis met tonijn «fcïgf Rundvleesmenu ,
W Kaneel QQ W voor de kat \ CQ voor de hond CQstrooibusje 50 gram 4rr9" # # blik 40Ó gram 1«<_S # blik 400 gram 1"<*/ #

ïïuSI Nieuw: fffih Rundvlees met hart st^ïj Diner voor |W Witte peper i CC voor de kat 4 UQ *W de hond 7AQstrooibusje 50 gram 4r?ï__ !"«_)«■/ blik, 400 gram 1 "*_} # zak 3000 gram /" l"_f I. 1 i

Bnaii Nieuw: ctTJij Vleesbrokjes =<^ff Menu vleesbrokkenW Nootmuskaat i CC W voor de kat * QQ W voor de hond T QQstrooibusje 50 gram 4r?9_ 1 "«_# oJ doos 400 gram . 1" # # zak 1500 gram *_/"/#

Edah heeft steeds meer te bieden. yItAÜ
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10 tot 12uur en 's middags van 2 tot
4 uur kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen t.g.v. over-
heids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden Prijzen geldig t/m zaterdag 20 mei 1989. Zolang de voorraad strekt.
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Wat scheelt er aan Heerlen
en wie pikt het niet langer

Dat Heerlen verlekkert zijn rug
schurkt aan de eigen winkel-,
school- en cafédeur, is wat pot-
sierlijk. Zeker voor wie op de
hoogte is van het gekrakeel tus-
sen grote en kleine grutters over
het cityplan. Jeacademische sta-
tus meten aan de aanwezigheid
van de Open Universiteit
zweemt naar snoeverij. En na de
'biertwist' onder uitbaters in
hartje Heerlen tijdens de afgelo-
pen carnaval krijg je alsnog een
kater van het predikaat 'terras-
stad.

At/ure
Nogmaals, watje over Heerlen tehoren krijgt, hangt af waar en/of
bij wie je jeoor te luisteren legt.
Burgemeester Piet van Zeil bij-voorbeeld blijft volhouden dat

zijn stad nu de wind in de rug
heeft.

Loop je binnen bij het ABP dan
merk je dat deze belegger meer
brood ziet in Maastricht dan zijn
thuishonk. Beleggingsdeskundi-
ge drs Dick Regenboog liet on-
langs nog noteren dat 'Heerlen
het gewoon niet heeft. Geen allu-
re en zo.'

Ontbreken
Sla je die opgepoetste folder er
weer op na, dan moet je geloven
dat het nieuwe Heerlen 'de ge-
volgen van de mijnsluiting volle-
dig heeft kunnen verwerken.'
Zwart werd groen. En als het aan
Van Zeil ligt, heet de Oostelijke
Mijnstreek vanaf gisteren voor
altijd Oostelijk Zuid-Limburg.

Met Heerlen als bedrijvig epicen-
trum, uiteraard.
Haal je de krant er bij, dan draait
-het je al gauw zwart voor de
ogen. De werkloosheid in de
Oostelijke Mijnstreek -vooruit
dan: Oostelijke Zuid-Limburg,
blijft iets steken boven het lande-
lijk gemiddelde. Maar maakt een
geflatteerde indruk, omdat dage-
lijks vlot zeven procent van de
beroepsbevolking buiten deze
mijnstreek de kost verdient.
Startende ondernemers zouden
hier ook met een mijnlamp te
zoeken zijn. Onlangs nog be-
weerde de Kamer van Koophan-
del in Heerlen dat de reden alles
te maken heeft met de dichtge-
spijkerde mijnen. Wie daar werk-
te, hoefde alleen wakker te lig-
gen van zn duiven...
Nu, vijftien jaar na het sluiten
van de mijnen, zitten de kinde-

Oude Kerkje
Eygelshoven
weer gebruikt

Nadat verbinding Heerlen-Aken tot stand is gekomen

Heerlen wil grensstation
worden voor treinverkeer

Van onze verslaggever

HEERLEN - Als in de toe-
komst de intercity-lijn naar
Heerlen wordt doorgetrok-
ken tot Aken, dan wil Heer-
len een deel van het interna-
tionale treinverkeer van Ne-
derland naar Duitsland naar
zich toetrekken. Burgemees-
ter en wethouders van Heer-
len zullen deze visie binnen-
kort voorleggen aan de Ne-
derlandse Spoorwegen.

Welkom
Even verrassend als hartver-

J^mend was het welkoni, dat
JfWiia Haagmans < 7) dinsdag
bln u*e'' a zeven weken■ f-d, zweet en tranen in het
i^enhuis mocht ze weer naar

y^rtvereniging 't Vetertje had
Jol*. met voorzitster Gertie
i °e'je voorop, ingespannen om

' ouderlijk huis van Synthia
iC(de straat te versieren. Jui-
(. spandoeken staken Syn-
£ !a een hart onder de riem.
Lak gezegd belandde Synthia
\Z^l!n weken gieteden in liet hos-
lu>i a e werd aangereden op- 'zebrapad. Defamilie Haag-
i ÜTls is weer gelukkig
*Tenigd.

Vriendelijk
Z\i 9 heel even, om precies teJn deze middag, zal bijna nie-
keu^ Vleer kunnen zien dat en-
j. * dagen geleden het Pink-

op de Schaesbergse
dJV- en Renbaam werd gehou-
Bei beweerde sportverslag-
u er Kees Jansma maandag-
|j °nd, i?i navolging van Phi-
l£s> dat Pinkpop in Geleen ge-
jj'fden werd. Misschien kunt u
"W 'ier*nneren dat wethouder
j

n Bonten zich daaraan eer-
t
r,a' gruuietijA; ergerde. Ë« te-ns'lL Diezei/de Bonten, pop/'a-

j Qt bij nitste/c, u;as maandag
r Gehele dag op hetfestivalter-n- Zoals ook Thei Middel-
t rP, Maarte?i «on Hulst en
jQemeester Hans Coendersffitinaleerd werden. Hoewef

Ij e raadsteden een backstage
i °-rt konden krijgen. Maar
ee7' Bonten op Pinkpop bleek
Irn ,luofdstuk apart. De man

zich kostelijk.

Vrièndelijk (2) Sittardse
advocaat

bezorgd om
Kerkrade

Heerlen wil graag opgenomen wor-den in het EC/IC-net, dat is het net
van internationaletreinen door heel
Europa. Dat is tot nu toe niet het ge-
val. Maastricht is wel in dat net op-
genomen, omdat daar de treinen
doorgaan naar België. De NS heeft
al samen met de provincie en de ste-
den Maastricht en Aken besloten
dat vanaf 1992 een verbinding Heer-
len Aken tot stand moet komen. Er
moet een tweeuursverbinding ko-
men. De Deutsche Bundesbahn
heeft echter al later weten het geld
niet te hebben voor de 'nieuwe'
spoorlijn en al helemaal niet voor
eventuele exploitatieverliezen.

jj t~eze Jan Bonten vermaakten misschien nog het best tij-
k£ s ' let concert »'an Tanila Ti-
°l»am' e ZW('e^e dame wiens
l rede?i er in de pers maar be-
Uto lel vanaf kwam. Maar ieder
lijri vleuQ- De wethouder was
*g, ns het concert van Tika-
_j" f' steeds voor het podium te
j. °-en. Afen toe maakte hij een
niet Vooi"U)aarliS °"1 de dame
°D hZ^ u eiaen pockel-camerar ac gevoelige plaat vast te
ir j?en- Voor boven zijn bed, of
hei foto-album. Niet lang na
£_ °ptreden zag Bo?ite?i zipi
ta 7?■ec,lt schoon toen hij Tani-
-n a'" achter het podium

hu hel. li3f lieP- Flukis haalde
en Zli11fototoestel te voorschijn
Hei v'ereeuw i9<ie de zangeres.
X)<i-, aaH toi oroot ongenoegen
Tik e Manager en vriend vanrriQ?ïAm- Die begon Bonten de
le d

te' uit te vegen. En dat pik-
ttie * U>ethouder niet. Dus inj'or-
.q rde hij even naar de status
na ac man. Jk ben haar ma-
*>ro T ' '*et deze welen. En
helf9 Vervol9ens: „ And who the
Iq7 .are you"?. Waarop de
niek-- ravenaar droog en laco-
cf-j " J am Jan Bonten". En
ni/-,r. on de minnaar van Ta-'a het mee doen.

"De politie verbaliseerde
ook op de veelbesproken
St. Pieterstraat veel hard-
rijders. De verkeerssituatie
baart al jaren zorgen.

Foto: DRIES LINSSEN Behouden

Voor
Zwarte

Piet

Van onze verslaggever
KERKRADE - Bij een controle
in het kader van de 'Actie -25%'
verbaliseerde de Kerkraadse po-
litie gisteren 101 automobilisten
die op de St. Pieterstraat, Tun-
nelweg of Locht te hard hadden
gereden. Op deze wegen mag je
maar 50 kilometer per uur rijden,
maar de snelste auto bleek het
cijfer 86 op de kilomterteller te
hebben.

Dat de controle bevestigde dat er
op de St. Pieterstraat regelmatig
te hard wordt gereden, is een pi-
kant gegeven. Dit aangezien de
daar heersende verkeersdrukte
algemeen gevaarlijk voor met
name kinderen wordt geacht.
Door de aanleg van de noord-
zuid-verbinding hoopt de ge-
meente de St. Pieterstraat te ont-
lasten. Deze kwestie komt vol-
gende week woensdag in de
raad.
Aan de actie van gisteren ver-
leenden ook de politie van Heer-
len, Landgraaf en de Marechaus-
see hun medewerking mee. Door
van tijd tot tijd grootscheeps en
ook regelmatig op kleinere
schaal in de gemeentes afzonder-
lijk te controleren, hoopt men de
autobestuurders in de bebouwde
kom tot langzamer rijden te be-
wegen.

Bon voor 101
hardrijdersB en w van Landgraaf nemen de

conclusie uit een onderzoek van het
Streekgewest over waarin staat dat

dc uitbreiding van dc golfbaan niet
schadelijk is voor dc Brandenberg.
Onder andere het IVN, dc Milieufe-
deratie en Leefbaar Abdisschen-
bosch zijn het daarmee niet eens.
Voordat dc golfbaan kan uitbreiden
met vijf holes moet eerst dc Land-
graafse raad nog het bestemmings-
plan Brunssummerheide Deel-
plan 1 goedkeuren. Binnen dat
plan vallen ook dc kwesties van ont-
gronding en vuilverwerking. Van-
avond zullen twee commissies het
bestemmmingsplan behandelen.

College welvoor uitbreiding golfbaan Brunssum
Geen golfwedstrijden
op Landgraafse grond

„Heerlen verdient het als stedelijk
knooppunt genoemd in de Vierde
Nota Ruimtelijk Ordening, aange-
sloten te zijn op het volledige inter-
nationale net van de spoorwegen.
Nu nog gaat al het internationale
treinverkeer van Nederland naar
Duitsland bij Venlo de grens over.
Als jenaar de Roerstreek toe moet,
Düsseldorf bijvoorbeeld, dan is dat
prima. Zou jeechter naar het zuiden
van Duitsland moeten, of zelfs naar
Keulen of Bonn, dan kun je beter
vanuit de Randstad via Eindhoven
naar Heerlen gaan en dan via Aken
naar Keulen en zo verder. Wij gaan
ervan uit dat de verbinding Heer-
len-Akener komt en dat dit dus alle-
maal mogelijk is."Aldus wethouder
Jo Andriesma van Heerlen gisteren.

Sneller

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Het college van
Landgraaf wil niet dat op Land-
graaf- grondgebied golfwedstrijden
gehouden worden. De Brunssumse
openbare golfclub zal voor elke
wedstrijd zowel bij de gemeente
Landgraaf alsook bij de provincie
toestemming voor wedstrijden
moeten vragen. Wethouder Wiei He-
inrichs verduidelijkte gisteren dat
die toestemming doorgaans niet
verleend zal worden. Golfwedstrij-
den zijn met name vanwege de te
verwachten drukte taboe in Land-
graaf. Wel vindt het college dat de
Brunssumse golfclub kan uitbrei-
den nabij het natuurgebiedje de
Brandenberg. En dat is slechts een
kleine tegemoetkoming aan hen die
bezwaren hebben ingediend tegen
de plannen.

Protestmars

Regio-indeling
Terwijl Heerlen droomt van een
groot station waar internationale
treinen aankomen en vertrekken,
zaagt de NS langzaam de ene poot
na de andere onder het Heerlense
station vandaan. De voorgenomen
regio-indeling van de NS kent aan
Heerlen op het gebied van hoger
NS-'management geen enkele plaats
toe. Al het managementpersoneel
wordt geconcentreerd in Eindho-
ven. De FNV Vervoerssbond heeft
dat geconstateerd en zowel de NS
alsook de gemeente Heerlen daarop
gewezen. „Naar onze mening dient
de NS te Heerlen op een behoorlijk
managementsniveau vertegenwoor-
digd te zijn," aldus de Vervoers-
bond, die erop wijst dat Heerlen als
NS-steunpunt met ongeveer 300
werknemers een duidelijke eigen
identiteit heeft.

ven op het dak," al-
dusredeneerde de
bouwmeester. Giste-
ren kwam er een
hoge hijskraan aan

te pas om de keurige
schoorstenen naar
boven te hijsen.

Foto: FRANS RADE

Van onze
verslaggever

" Opdat Zwarte
Piet over enige tijd
ook bij nieuwe wo-
ningen aan de Tree-
beekstraat in Bruns-
sum zijn werk zal
kunnen doen, zijn
daar gisteren schoor-
stenen op het dak ge-
zet. Niets bijzonders,
ware het niet dat de
schoorstenen voor-
dat ze 'naar boven
gingen' volledig ge-
reed gemetseld wa-
ren in de voortuin
van de woningen.
Dat gebeurde door
leerling-metselaars.
„Gaat er iets fout,
dan kunnen we het
beter voor in de tuin
over doen, dan bo-

„Wij verzoeken u dringend de thans
voorliggende regio-indeling te her-
overwegen, waardoor Heerlen een
betere herkenbaarheid binnen de
regio Zuid-Oost zal krijgen," schrijft
H. Marinus, de voorzitter van de
Afd. Ep. Heerlen/Sittard van de Ver-
voersbond in een brief aan de NS.

Maar politiek gezien lijken de colle-
geplannen voor wat betreft de Bran-
denberg gesneden koek. Alleen de
fractie Vrouwenappèl heeft zich tot
dusver uitgesproken tegen de plan-
nen.

Tegen

Ongeveer een maand geleden hield
het IVN afdeling Übach over
Worms nog een protestmars tegen
de uitbreiding onder het motto:
'Leg neer die bal. In totaal hebben
negen particulieren en instellingen
officieel bezwaar aangetekend.

(ADVERTENTIE)

In verband met werkzaamheden
aan het kabelnet is het mogelijk
dat ons kantoor in BRUNSSUM,
tel.no. 045-256363, heden
teletonisch niet bereikbaar is. In
dat geval kgnt u contact
opnemen met ons kantoor in
Hoensbroek, teletoon
045-218555.

Limburgs Dagblad

Vriendelijk (3)
L(x n£ Je de geluiden in de
/ioq Sraafse wandelgangen
de 2' dan zal JanBonten hel in
?_j0

Qo _e toekomst heel wat
konu er kriJaen- °P 25 mei
rne en llameliJk in deraad de ge-
Nüa leorgayiisatie aan de orde.
x°oorH Verluidt zal de verant-
etQn aefyfce wethouder. Bonten,
-eeo/7e om de mantel uitge-
zijri Würden. Enkele fracties
Ze ten.arnelijk van mening dat
de ij ° «loesten u>ac/iten op
Pit»itiTHlddels gedateerde knel-
een Jlnota en dat nu opeens in
strUct H van tyd de hoofd-klQ.ar^ Ur Van de reorganisatie

atseri9^ns loopt door dat plan
Vrienrif- draad het publieks-
*eent$ker maken van de ge-
-1ijk A' ooede zaak natuur-
met

Ule evenwel meteen weer
tycLntl°eten aetreden wordt,
dader °rr9aande aan de ver-
CW hl9 mt de raad in con-TentL 3een ln een raadsconfe-9ee?^ond J9OO uur' Gevole:
opetibo weet hoe Laat de
9int WrÜ raadsvergadering bc-
-iCe' «V „Je noemt publieksser-
rftarf JÜ ht dat daar eens eenus«d iets over kan zeggen.

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg

imago

door hans toonen
OOSTELIJKE MIJNSTREEK -
Noem Heerlen en menigeen
stuift alle kanten op.
Heerlen is niks.
Hoezo niks?
Acht van de tien keer wordt er
meteen gewezen naar de junks
en andere stadsnomaden, schui-
lend op 'de kop van de Sarool',
schuintegenover het NS-station.
Aan diezelfde 'kop' lonkt echter
ook de VVV. En daar ligt een an-
der verhaal voor het meenemen.
Heerlen is dynamisch, centraal
gelegen, gezellig, bruisend en
schoon. Een winkelcity, een uni-
versiteitsstad, een stad om je te
laven.
Foldertaai die recht praat wat
krom is?
Het ligt er maar aan bij wie je je
oor te luisteren legt.

Imago is een serie over het omstreden aanzien van de
Oostelijke Mijnstreek met Heerlen als mikpunt.
Vandaag is de inleiding tot deze serie gewijd aan de
even merkwaardige als tegengestelde reacties op de
uitstraling van Heerlen en de regio.

Donderdag 18 mei 1989 " 17

ren van de ex-kompels achter
schnjfsbureaus. Of in de steun of
aan de drugs. En houden mede
het verhaal overeind dat Heerlen
zijn mouwen niet opstroopt. Dat
Heerlen niks is. Wat heet... zelfs
niet bestaat, zoals een landelijke
krant onlangs keihard beweerde.

Last
Wat scheelt er toch aan Heerlen,
met 94.000 inwoners de tweede
stad van Limburg?
Vanwaar die rouwstemming als
je vertelt dat je naar deze 'Hol-
landse' stad verhuist?
Waar komt dat imago vandaan?
Is het verdiend? Slaat het alleen
op Heerlen en voelen Brunssum,
Kerkrade, Landgraaf, Nuth,
Simpelveld en Voerendaal zich
niet aangesproken. Wie heeft er
last van? En wie neemt het niet
langer?

In deze Imago-serie spitten wij
naar het antwoord op deze, wat
nijdige vragen.

Komende zaterdag: 'Gestuntef
en fouten', depoging tot herslruc-
tuering van Oostelijk Zuid-Lim-
burg.

EYGELSHOVEN - Het Oude
Kerkje in Eygelshoven wordt
vanaf aanstaande zondag weer in
gebruik genomen. Deze kleine
kerk, gelegen in de parochie Sint
Joannes de Doper, deed tot mid-
denjaren twintig dienst als paro-
chiekerk maar werd daarna
slechts zeer sporadisch gebruikt
vanwege de bouw van een nieu-
we kerk.
In de toekomst zal in het Oude
Kerkje op zondag om half tien de
Latijns Gregoriaanse Hoogmis
worden gehouden. Tot onlangs
werd die viering in de grotekerk
bezocht door ongeveer zeventig
kerkgangers. Initiatiefnemers
voor het verplaatsen van de Gre-
goriaanse mis zijn met name de
leden van het kerkelijk zangkoor
geweest die de alleenzang tijdens
die mis verzorgen. Zij zijn de
laatste weken regelmatig in touw
geweest om het interieur op te
knappen.

Van onze verslaggever
SITTARD - Een Sittardenaar die
zich druk maakt over monumenten
in Kerkrade. Deze schoen past
mrP. Boudewijn uit Broeksittard,
wiens pennevrucht 'Kerkrade, mo-
numentje van uw tijd waard' vanaf
deze week bij de Kerkraadse boek-
winkels in de etalage ligt. De Sittar-
denaar werkt al een jaar of zeven in
Kerkrade en zag met lede ogen toe
hoe de monumenten, voor zover zy
de saneringen in het centrum en de
buitenwijken hadden overleefd,
nauwelijks enige aandacht laat
staan bescherming kregen.

Met Sittard in zijn achterhoofd, dat
al in 1972 als beschermd stadsge-
zicht werd aangewezen, klom hij in
de pen en riep bij herhaling op tot
het behoud van het monumentale
erfgoed van Kerkrade. Eigenaren
van historische panden kregen van
de Sittardse advocaat een brief in de
bus met het vriendelijke verzoek
hun waardevolle bezit niet te laten
verpauperen. Op die manier heeft
mr Boudewijn ervoor gezorgd dat al
verschillende kleine restauraties in
het Kerkraadse werden uitgevoerd.
Zo heeft hij het dorpsschooltje in
Spekholzerheide voor de slopersha-
mer behoed. Mede door zijn toe-
doen wordt door de gemeente de
laatste hand gelegd aan een monii-
mentenverordening. Ook de oprich-
ting van een speciale monumenten-
commissie is zo goed als rond.

Burgemeester Mans van Kerkrade
heeft gisteren het eerste exemplaar
van 'Kerkrade, monumentje van uw
tijd waard' gekregen.



Zaterdag 20 mei hopen onze ouders

Piet en Mia Olbertijn
hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Er wordt uit dankbaarheid een h. mis
opgedragen om 16.15 uur in de Christus

Koningkerk te Hoensbroek.
Receptie van 19.00 tot 20.00 uur in het

gemeenschapshuis Mariarade te Hoensbroek.

Kinderen en kleinkinderen

Sophiastraat 3
6433 JD Hoensbroek

t
Jij hield de lamp steeds brandend,
dieons warm gekoesterd heeft;
geen wonder dat Hij tot Zich nam
een licht dat zoveel warmte geeft.

Heden overleed geheel onverwacht in het St. Jozef-
ziekenhuis te Kerkrade mijn lieve vrouw, zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma

Odilia (Tiela) Pelzer
echtgenote van

Jan Peter Hubert Grooten
Kerkrade: J.P.H. Grooten

Maasmechelen
(België): Adi en Albert Redig-Grooten

en kinderen
t Theo Grooten
Familie Pelzer
Familie Grooten

6463 AT Kerkrade, 16 mei 1989
Nassaustraat 38
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
zaterdag 20 mei as. om 10.30uur in deparochiekerk
St. Petrus-Maria ten Hemelopneming te Kerkrade-
Chèvremont, waarna aansluitend begrafenis op de
centrale begraafplaats Schifferheide.
Voor vervoer naar de begraafplaats is gezorgd.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het toch nog onverwachte overlijden van

drs. G.E.G.
van der Kruijs

In de periode van 1976-1987 heeft de heer Van der
Kruijs als lid van de concerndirectie van DMV
Campina en als directeur-secretaris van de Zuivel-
coöperatie Campina een zeer wezenlijke bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling van de Zuidneder-
l_ndse melkveehouderij en zuivel.
Zijn brede ervaring en zijn grote deskundigheiden
toewijding zijn voor onze coöperatieve onderne-
ming van bijzondere waarde geweest.
Wij zijn hem daarvoorveel dank verschuldigd.
Ons medeleven gaat in het bijzonder uit naar zijn
echtgenote en kinderen, die wij de kracht toewen-
sen om dit zware verlies te kunnen dragen.
Namens het bestuur Namens de
van de concerndirectie en
Zuivelcooperatie de medewerkers van
Campina b.a. DMV Campina bv
P.J. Loonen mr. W. Overmars
Veghel, 17 mei 1989

Enige en algemene kennisgeving
t

Heden overleed, geheel onverwacht, voorzien van
het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van 84
jaar onze goede en zorgzame moeder, schoonmoe-
der, oma, zus en behuwdzus

Hubertine Bremen
weduwe van

Jozef Hofmeier
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: Johann Hofmeier

Annie Hofmeier-Hauber
Hans, Fred en Claudia
Familie Hofmeier
Familie Bremen

Kerkrade, 16 mei 1989
Huize St. Elisabethstift
Corr.adres: Nieuwstraat 84
6462 GN Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 19 mei a.s. om 9.00 uur in de kapel van het
St. Elisabethstift, gelegen aan de Hammolenweg 7
te Kerkrade, waarna begrafenis op der.k. begraaf-
plaats te Bleijerheide.
Bijeenkomst in voornoemde kapel.
Geen condoleren.
Heden donderdag, tijdens de avondmis van 18.00
uur zal de overledene bijzonder worden herdacht
in voornoemde kapel.

t
Vandag is het geluk je deel
en morgen vallen klappen
oh er gebeurt zoveel zoveel
waar wij nietsvan snappen

Toon Hennayis

Wij hebben afscheid genomen van mijn man en
onze vader

Toon Plüm
echtgenoot van

Truus Hendriks
Hij overleed in de leeftijd van 58 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Abdissenbosch: T. Ptüm-Hendriks
Amsterdam: Jeannettc en Ron

Maastricht: Marion en Demetris
Familie Plüm
Familie Hendriks

6374 CH Landgraaf, 17 mei 1989
Europaweg Noord 149
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zater-
dag 20 mei as. om 12.00 uur in de parochiekerk van
de H. Bernadette te Abdissenbosch, waarna aan-
sluitend de crematie in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Toon wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
vrijdag 19 mei as. om 19.00 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed, in de leeftijd van 77 jaar,
onze dierbare vader

Jan E.V. Wassenberg
weduwnaar van

Alice C.G. Pluymakers
Uden: R.C.H. Wassenberg

Heerlen: L.P.J.A. Wassenberg

Heerlen, 13 mei 1989
Muzenlaan 46
Corr.adres: notaris mr. P.A.H. Eurlings
Heerlerweg 1
6367 AA Voerendaal

De begrafenis heeft in naaste familie-
kring plaatsgevonden op woensdag 17
mei te Heerlen.

I *Diepbedroefd, maar dankbaar voor het vele fijne
en goede dat zij tijdens haar leven ons heeft gege-
ven, is na een voorbeeldig gedragen lijden, voor-
zien van de h. sacramenten, op de leeftijd van 84
jaar van ons heengegaan, onze lieve moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Tiny Weelen
weduwe van

Peter Lennertz
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Weelen
Familie Lennertz

6462 TX Kerkrade, 16 mei 1989
Ursulastraat 166
Corr.adres: Klaasvelderweg 39, 6295 AH Lemiers
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 20 mei om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide,
gvolgd door de crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt moeder bijzon-
der herdacht in de h. eucharistieviering in boven-
genoemdekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chèvremont, St. Pieter-
straat 145, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Eens komt de dag in ons bestaan
dat de tijd voor één van ons stilblijft staan
Jouw moment is daar

" -—---—— al ben je nog niet klaar
Werken was je lust en leven
je hebt alles gegeven

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons gaf en voor de tijd dat
wij hem in ons midden mochten hebben, is geheel plotseling
van ons heengegaan

Wilhelmus Hubertus
(Will) Vrancken
echtgenoot van

Mia Rademacher
Hij overleed op de leeftijd van 61 jaar.

i* Geleen: M. Vrancken-Rademacher
Neerbeek: Luck en Sacha

Geleen: Ben
Dilsen (B): Marlies en Jean

Familie Vrancken
Familie Rademacher

6165 AZ Geleen, 16 mei 1989
Rembrandtlaan 36
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 20 mei
om 10.30 uur in de Verrijzeniskerk (Potterstraat) te Geleen.
Daarna zal zijn lichaam ter beschikking van de medische weten-

% schap gesteld worden.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis gehouden in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen wij dat deze
annonce als kennisgeving beschouwd wordt.

f
Na een voorbeeldig, zorgzaam en werkzaam leven, is heden, in zijn eigen,
vertrouwde omgeving, van ons heengegaan, onze goede vader, schoonva-
der, opa, oom en neef

Johannus Nicolaas
Smeets
echtgenoot van wijlen

Elisa Marie Smeets
Hij overleed, voorzien van het h. sacrament der zieken, in de gezegende
leeftijd van 97 jaar.
Wilt hem in uw gebeden gedenken.

Sittard: Gerda Cremers-Smeets
J. Cremers
Nicolette

Bingelrade: Mia v.d. Venne-Smeets
M. v.d. Venne

Sweikhuizen: Bea Fuchs-Smeets
J. Fuchs
Frank
Ingrid en Jean

Papenhoven: Harie Smeets
R. Smeets-Meurs
Johnny, Mare, René

Merkelbeek: José van Lierop-Smeets
M. van Lier op
Francesco, Manon
Familie Smeets
Familie Smeets

6124 BC Papenhoven-Grevenbicht, 17 mei 1989
Merker-Eyckstraat 20
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
vinden op zaterdag 20 mei as. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Catharina te Grevenbicht.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur in voornoemde
kerk.
Wij zullen hem gedenken in de avondmis van vrijdag 19 mei as. om 19.00
uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in het mortuarium, Heirstraat 41 teElsloo; bezoek da-
gelijks van 17.00 tot 17.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

I f I
Het enige verdriet wat een moeder
haar kinderen aandoet,
is te sterven en hun te verlaten.

In haar 82e levensjaar is toch nog vrij plotselingvan ons heengegaan, onzelieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus en tante

Maria Elisa
Marx-Meulenberg

Amsterdam: Anny en JoopKlaversma-Marx
Kerkrade: Louis en Margot Marx-Beckers

Beek: Jo en Chris Marx-Nijsten
Schinnen: Fieny en Hub Knubben-Marx

en haar kleinkinderen
Heerlen, 16 mei 1989
Corr.adres: Nagelbeek 52, 6365 EL Schinnen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
op zaterdag 20 mei om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Laurentius
te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Vrijdag om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen 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.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, dat al-
les voor hem betekende, geven wij met droefheid kennis

■■■■■■ ■■■-■-, dat, geheel onverwacht, van ons is heengegaan, mijn in-
niggeliefde man, onze zorgzame vader en opa

Zef Wijers
echtgenoot van

Hubertina Heugen
Hij overleed in deleeftijd van 65 jaar, gesterkt door het h.
oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Hubertina Wijers-Heugen
Wiel en Maud Wijers-Moors
Bart
Jo en Lucie Wijers-Penders
Paul, Torn
Marleen en Jos Kneepkens-Wijers
Pascal
Cor Wijers en Ria Toonen
Gerard enKitty Wijers-Clement .
Loes
Familie Wijers
Familie Heugen

6365 AB Schinnen, 16 mei 1989
Hommerterweg 21 |
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op za-
terdag 20 mei as. om 11.00uur in de parochiekerk van Ma-
ria Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof
aldaar. 1
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren. t
Avondwake vrijdag 19 mei om 19.00 uur in voornoemde
kerk. ■ " 'Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer van
Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen, da-
gelijks van 18.00tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

-

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijkte bedanken voor het me-
deleven, ondervonden tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis
van onze onvergetelijke moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der

Cor Cardinaal-Welling
willen wij u langs deze weg hartelijk danken voor de condoleances, h.
missen en bloemen, alsmede uw aanwezigheid bij de begeleiding naar
haar laatste rustplaats.

Kinderen, kleinkinderen
achterkleinkinderen \

Hoensbroek, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden op zondag 21 mei a.s. 'i
om 11.00 uur in de dekenale kerk van St. Jan Evangelist te Hoensbroek. "
Daar het ons vanwege de grote gewaardeerde blijken van medeleven, in .
welke vorm dan ook, woorden van troost, uw aanwezigheid in de kerk, de
bloemen, h. missen enz., onmogelijk is eenieder persoonlijk te benaderen, i 1betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank aan familie, vrienden, be- [
kenden en aan allen dieons nabij stondenbij het toch vrij plotseling over- R
lijden en de begrafenis van onze inniggeliefde echtgenote, moeder, k
schoonmoeder en oma

Fien M.H. [
Lutgens-Deneef t

Het deed ons allen goed!
W. Lutgens |J
kinderen en kleinkinderen [[

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 20 mei a.s. in de paro- fchiekerk van de H. Jozef te Waubach om 19.00 uur. f.

t
In grote verslagenheid, diepbedroefd, maar dank-
baar voor hetgeen hijvoor ons betekende, delenwij
u mede, dat op 10 mei 1989 tijdens zijn laatste reis,
in Rome vrij onverwacht van ons is heengegaan, in
de leeftijd van 62 jaar, mijn lieve man, onze aller-
liefste vader, schoonvader, schoonzoon, broer,
schoonbroer, oom enmeef

Leonard Jozef Engels
echtgenoot van

Leonie Francisca Maria
Hermans

Kerkrade: Leonie Engels-Hermans
Kerkrade: Sibylle Engels
Vries (Dr.): Marjo en John Janssen-Engels

Familie Engels
Familie Hermans

6461 GA Kerkrade
Smedenstraat 16
De eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis,
zal plaatsvinden op zaterdag 20 mei a.s. om 11.00
uur in de parochiekerk van de St. Lambertus te
Kerkrade, waarna begrafenis op de algemene be-
graafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht tij-
dens de avondmis op vrijdag 19 mei a.s. om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Voor vervoer naar kerkhof wordt gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten cfntvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een liefdevol leven, dat getekend werd door
eenvoud, goedheid en zorgzaamheid, is heden,
voorzien van de h. sacramenten, in de gezegende
leeftijd van 96 jaarvan ons heengegaan, onze lievemoeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgroot-
moeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Giesen
weduwe van

Johan Duijsings
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Mevr. J.J. Kaul-Dui.jsings
Kerkrade: M. Duijsings-Kalenka
Kerkrade: T. Duijsings-Hermans

klein- en achterkleinkinderen
Familie Giesen
Familie Duijsings

6462 BW Kerkrade, 16 mei 1989
Bouwerweistraat 45
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
zaterdag 20 mei om 13.00 uur in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua te Bleijerheide, ge-
volgd door de begrafenis op de centrale begraaf-
plaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt moeder bijzon-
der herdacht in de h. eucharistieviering in boven-
genoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chèvremont, St. Pieter-
straat 145, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I 1_____
I t

Tot ons groot verdriet moesten wij voorgoed af-
scheid nemen van mijn lieve man, mijn goede va-
der, onze zorgzame zoon, schoonzoon, broer, oom,
neef en vriend

Chrit Vandenbooren
echtgenoot van

Annie Beckers
Hij was 35 jaar.

Utrecht: Annie Beckers
Kenia
Familie Vandenbooren
Familie Beckers

3524 TE Utrecht, 15 mei 1989
Corr.adres: Eynattenweg 53, 6271 CR Gulpen
Wij zullen op zaterdag 20 mei 1989 om 11.00uur bij-
eenkomen in de parochiekerk van de H. Johannes
de Doper te Mechelen, waarna we afscheid zullen
nemen van Chrit op het r.-k. kerkhof te Mechelen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen gelegenheid tot condoleren.
Vrijdag om 19.00 uur vigiliedienst in voornoemde
kerk.
Chrit is opgebaard in de rouwkapel Sjalom, Hilles-
hagerweg 11 te Mechelen; bezoek dagelijks van
11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van mijn lieve vrouw, onze goede en zorgza-
me moeder, behuwd- en grootmoeder, zuster, be-
huwdzuster, tante en nicht

Lenie Wessels
echtgenote van

JozefKörver
Zij was 62 jaar.

De bedroefde familie:
JozefKörver
Gerda Körver
Pierre Waelen
Janneke, Yvonne
Fred Körver
Thessy Körver
Familie Wessels
Famile Körver

6461 VM Kerkrade, 17 mei 1989
Rolduckerstraat 30
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrijdag 19 mei as. om 14.00 uur in de parochiekerk
van de H.H. Jozef en Norbertus (O.L. Vrouwe-
straat), waarna begrafenis op de algemene begraaf-
plaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Heden zal om 19.00 uur de rozenkrans worden ge-
beden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium gelegen op het terrein van de Lückeheidekli-
niek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont;
bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Ons ging voor naar het eeuwige leven bij G&
voorzienvan het heilig sacrament der zieken, in &
leeftijd van 65 jaren, in het ziekenhuis te Sittar1
mijn inniggeliefde man, onze zorgzame en goed
vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, o-'
en neef

Theodorus Hubertus\
de Wildt

echtgenootvan

Maria Christina Willen *je,
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

De bedroefde familie: &j
Guttecoven: M.C. de Wildt-Willen [j

Elsloo: John en JolandadeWildt-OffermaU if
Nicolle, Mike, Miranda .

Susteren: Harry en Anita de Wildt-Maessen .
Guttecoven: Marie-José en Dick i(

Pattinaja-de Wildt
Didy >„
Familie de Wildt
Familie Willen «t

6143 AV Guttecoven, 16 mei 1989 [I
Dorpsstraat 25 *i
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden "U.
vrijdag 19 mei a.s. om 11.00 uur in de parochiekef'
van deHeilige Nicolaas te Guttecoven, waarna aa"1 *"sluitend de crematie in het crematorium Nedef
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Heden donderdagavond 18mei om 19.00 uur zal &
avondmis mede tot zijn intentie worden opgedfJ
gen in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel va'
het ziekenhuis te Sittard. Bezoekuren dagel.f
van 17.30 tot 19.00 uur.

\
4-Bair van Hoef, 78 jaar, echtgenoot van Mie'

1 Peeters, Vlaanderenstraat 4, 6043 EG Roe
mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden I?
houden op vrijdag 19 mci om 11.00 uur in de "
Hartkerk te Roermond.

tHub Julicher, 67 jaar, echtgenootvan Jeannei*
nissen, Veldbeek 5, 6071 NK Swalmen. &

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden °[
zaterdag 20 mei om 10.30 uur in de parochiekef''
van de H. Lambertus te Swalmen.
4. Arnold Cox, 35 jaar. Corr.adres: V.J. Cox, Maa5

1 trichterweg 140, 6041 PA Roermond. De plecht1'
ge uitvaartdienst zal worden gehoudenop zaterda*
20 mei om 10.30 uur in de H. Geestkerk te Roef
mond.
4-Modesta Ngamelubun, 25 jaar, Seringenstraaj

1 79, 6101 NG Echt. De plechtige uitvaartdienst zf'plaatsvinden op zaterdag 20 meiom 14.00 uur in o'
parochiekerk van de H. Pius X te Echt.

tSjra Geelen, 98 jaar, weduwnaar van Anna V^gels, Markt 17, 6065 AV Montfort. De plechtifß
uitvaartdienst zal worden gehoudenop zaterdag *mei om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Ca
tharina te Montfort.

Vervolg familieberichten
zie pagina 20
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ILMOND - De autobranche heeft een duidelijke taak om tot
Penlijke verbeteringen te komen in verband met het milieu-
togstuk. Dat zei de president-directeur van Volvo Car, Ir An-
* Öeleye gisteren bij de presentatie van het jaarverslag. Hij
Nadrukte echter tegelijk dat de rol van de auto als vervuiler
ft moet worden overschat. „De auto is slechts voor 15 pro-
ft verantwoordelijk voor de zure regen en voor 12 procent
Dr het broeikaseffect."

ma r/m vr ven 14.00lor 22.00 uur.. .eengesprek van hart tothart.

Vier jaar voor
koerierster
Van onze correspondent

Van onze verslaggever

\f f + *J De Open universiteit:
kansen voor vrouwen!

De Open universiteit organiseert speciaal voor
vrouwelijke belangstellenden op zaterdag 20 mei een

X OPEN DAG in Sittard.
A

IJPII
ffmWr fffr r"*

Stap er gerust eens binnen voor informatie. Al het
cursusmateriaal ligt ter inzage en de studiegidsis

' verkrijgbaar.

t De open dag wordt gehouden van 10.30 tot 13.00 uur in
het studiecentrum, Rosmolenstraat 34-36 te Sittard,
telefoon 04490-25656.
\

Maak werk van een studie.

V/ / /

vervolg van pagina 1

Smak geld
Venlo, zelf een artikel 12-gemeente,
moet 5 miljoen gulden investeren
om de haven te saneren. Er liggen
75.000 kubieke meter voornamelijk
met zink, cadmium en koper ver-
vuild slib. „ledere vijf jaar zouden
we zon smak geld kwijt zijn om de
haven te reinigen", aldus Nooijens.
Volgens hem kan de armlastige ge-
meente dat nooit en te nimmer op-
brengen.

Nadat Stem de rekening van Rijks-
waterstaat had gekregen, liet het ge-
meentebestuur weten de sanering
(kosten acht miljoen gulden) niet
zelf tekunnen betalen. Zou Stem dit
bedrag moeten ophoesten, dreigt de
status van een artikel 12-gemeente,
een maatregel waardoor de gemeen-
te onder curatele komt van het mi-
nisterie van binnenlandse zaken.
Stem kaartte de zaak aan in Den
Haag, waar de ministeries van bin-
nenlandse zaken en verkeer en wa-
terstaat momenteel bekijken of er
een regeling te treffen is. De ge-
meente heeft hierop haar hoop ge-
vestigd. Volgens Zelissen en Nooij-
ens, die al eens eerder in Den Haag
aan de bel hebben getrokken, heeft
overleg totaal niets opgeleverd.
„Stem wordt wel gesaneerd, maar
moet uiteindelijk zelf betalen", al-
dus Nooijens.

Tjr&L^evenslijn

mal/m vr van 14.00 10l22.00 uur...een gesprekvan hart tothart

fëens Deleye onstaat er een toe-
end spanningsveld tussen ener-
* de zorg voor het milieu en an-;Üjds de toenemende mobiliteit.
Vroeg zich af of de consument
bereid is vaker de auto te laten
Jj. „De cijfers tonen het tegen-

benadrukte dat Volvo zijn
°'s al op een milieuvriendelijke
toer produceert. Er wordt geen
*st meer gebruikt, in de roestbe-
'Srmingsmiddelen en de lakken
geen cadmium meer en Volvo

maakt gebruikvan schone motoren,
die geschikt zijn voor ongelode ben-
zine. Het bedrijf heeft alleen nog
moeite met de vervanging van het
ozon-aantastende Freon dat is ver-
werkt in de airconditioning en
schuimplastic.
Volvo Car heeft in 1988 een netto-
winst gemaakt van ’ 51,9 miljoen,
een aanzienlijkeverbetering ten op-
zichte van het jaar daarvoor, toen
een winstvan ’ 20 miljoen in de boe-
ken werd bijgeschreven. De winst
werd veroorzaakt door de introduc-
tie van de Volvo 440, stabiele koers-
ontwikkelingen en het gevoerde
prijsbeleid.
Het resultaat bedraagt nu 8,6 pro-
cent van het eigenvermogen. De di-
rectie streeft echter naar een rende-
ment van 12 procent.
De omzet van Volvo Car hield geen
gelijke tred met de winstcijfers. In
Bom werden 119.800 auto's gepro-
duceerd, vijfduizend minder dan in
1987. Als oorzaak voerde de directie
gisteren aan dat het produktenscala
verschoof in de richting van de lu-
xere types. Roofvissen werden 'Jaws-temmer' de baas

" 'Haaientemmer' Arthur ten Hom (rechts) en medewerker Guido Wouters van de Genkse
dierentuin op haaienvangst in het huiskamer-aquarium van de Sittardenaar.

Foto: PETER ROOZEN

ze nergens te koop zijn. In som-
mige viswinkels vind je hooguit
hele kleine exemplaren," legt
Wouters uit.Sittardse haaien

naar Belgische Zoo

In tegenstelling tot in de meeste
Europese landen, verkocht Volvo in
vorig jaar in Nederland aanzienlijk
minder auto's. In 1987 bleven ruim
20.000 auto's uit Bom binnen de
landsgrenzen, vorig jaar werden
krap 16.000 exemplaren in Neder-
land afgezet.

door laurens schellen

Om politiek sterker te komen staan
en om de Maasproblematiek beter
te kunnen presenteren, willen Gra-
ve en Venlo de tachtig Nederlandse
Maasgemeenten mobiliseren om
een totaalbeeld te verkrijgen van de
slibproblematiek in de verschillen-
de Maashavens. Hiertoe zullen de
gemeenten deze week een enquête
ontvangen. „Met de resultaten stel-
len we een zwartboek samen", aldus
Zelissen: „We zijn het er niet mee
eens dat het uitbaggeren en verwer-
ken van het vervuilde slib volledig
voor rekening van de gemeenten
komt. Bij het verwerken van zoge-
naamde droge bodems blijven de
kosten voor de gemeenten beperkt
tot 10 procent van de totale kosten.
Wij zijn slachtoffer van de vervui-
ling van de Maas, die wordt veroor-
zaakt door Belgische fabrieken."

Zwartboek

Volgens de Sittardernaar is de
marktwaarde van een gezonde
jonge 'jaw' van deze lengte al
gauw een paar honderd gulden.
„Nee, ik hoefgeen geld voor ze te
hebben. Ze zijn daar in goede
handen, daar gaat het me om. Als
tegenprestatie mag ik voortaan
gratis naar Zwartberg om mijn
dierbare vrienden af en toe eens
op te kunnen zoeken."

- De actie-"*P Verplegenden en Verzorgen-■ n m'üpstand, de WIO, gaat zich
i. Romende tijd zoveel mogelijk

J.'tten op 'de politiek. „De mensen
liever geen acties meer in de

rillingen," aldus een woordvoer-cr van de VVIO in Urecht.
I^an Hout, woordvoerder van de
r loLimburg, bevestigt dat de ac-
Proep zich de komende zomer-
reden voornamelijk zal bezig
?den met het opzetten van een
£t>ond en het aanspreken van po-

| VVIO gaat de partij- en verkie-
Ssprogramma's bestuderen en
«aar ook een boekje over samen-'"en. Daarin zal het niet alleen

ff om de vhf procent-looneis,
Pr ook om inhoudelijke zaken.
reens de woordvoerster van def'O zijn de actievoerders lichame-
F moe, maar geestelijk absoluut

VVIO stopt
met acties in
instellingen

AMSTERDAM - Een 43-jarige
vrouw uit Kerkrade is door het ge-
rechtshof in Amsterdam veroor-
deeld tot vier jaar onvoorwaardelij-
ke gevangenisstraf.
De verslaafde vrouw was door haar
eigen drugsdealer overgehaald om
in maart vorig jaaropAruba cocaïne
op te halen. Bij terugkeer naar Ne-
derland werd ze op Schiphol be-
trapt.
De rechtbank had de vrouw eerder
ook al vier jaar cel gegeven. Omdat
ze zelf in de veronderstelling ver-
keerde dat het om een kleinere hoe-
veelheid drugs was gegaan, had de
vrouw hoger beroep aangetekend in
de hoop dat de straf verminderd zou
worden. Het hof voelde daar niets
voor en vonniste conform de eisvan
de procureur-generaal.

Wethouder Nooijens is somber ge-
stemd over de toekomst van de in-
dustriehaven in Venlo. Wordt het
vervuilde slib niet binnen afzienba-

Volvo is van plan zich intensiever
op de Japanse markt te begeven. De
auto's die naar Japan gaan krijgen
voortaan het stuur rechts en er is
een overeenkomst gesloten met
Subaru voor het distribuerenvan de
auto's in het land van de rijzende
zon.

De directie verwacht dit jaar een
stijging van de verkoop van de 440
en 480 en een daling van de kosten.
„Samen moet dat leiden tot een goe-
de financiële toekomst", aldus L.
Schouten, lid van de raad van be-
stuur van Volvo Car.

„Het ging gewoon niet meer. De
beesten nog langer hier houden,
zou echt niet meer verantwoord
zijn. Ze zijn nu al veel te groot ge-
worden voor mijn aquarium, dat
ik trouwens verleden jaar nog
heb vervangen omdat het vorige
al snel te klein werd."

Want de voorspoedige groei van
de beesten bracht de 31-jarige
haaientemmer dermate in verle-
genheid dat hij vorige week de
knoop doorhakte en besloot zijn
uitgedijde troetelbeestjes te
schenkenaan de Zoovan Zwart-
berg nabij het Belgische Genk.

et totaal aantal medewerkers van
VolvoCar bedroeg aan het eind van
het jaar circa 9.500, waarvan zon
1.200in tijdelijke dienst.

Fel
Net als hun baas hadden ook de
hypernerveuze vissen het duide-
lijk te kwaad met hun gedwon-
gen vertrek naar België. Na een
kwartier lang zeer fel te hebben
tegen gesparteld, gaven de bees-
ten zich uiteindelijktoch gewon-
nen en lieten zich met een schep-
net vangen. Arthur zelf moest er
echter aan te pas komen om de
grootste van hen met zijn blote
handen uit het water te halen.Waarderinsloeslag na overname

Driekwart miljoen
voor Brandpersoneel

waanden en inmiddels al een
lengte van zon veertig centime-
ter hebben. Maar juist hun Hol-
lands welvaren betekende voor
de zes vissen het voortijdig ver-
trek uit de Limbrichtse woonka-
mer.

LIMBRICHT - De Sittardse
'haaientemmer' Arthur ten Hom
gooit na ruim anderhalfjaar met
lede ogen het bijltje erbij neer.
Gistermiddag nam hij in zijn wo-
ning in Limbricht noodgedwon-
gen afscheid van zijn zes blauwe
haaien, die zich al die tijd als de
spreekwoordelijke vis in het wa-
ter van het.door hun baas spe-
ciaal gebouwde huiskamer-
aquarium hebben thuisgevoeld.
Zó zeer zelfs dat de in principe
bloeddorstige roofdieren zich in
de plaatselijke Steenstraat bijna
in hun 'thuishaven' - het Zuida-
merikaanse Amazone-gebied -

De Belgische dierentuinbedacht
zich geen moment over het aan-
bod van de Sittardenaar om de
blauwe haaien gratis over te ne-
men. Gistermiddag kwam Zoo-
medewerker Guido Wouters per-
soonlijk vanuit Genk de beesten
ophalen. „Blauwe haaien van een
dergelijk grote afmeting zijn
voor ons zeer interessant omdat

Overigens waren de haaien vol-
gensThuur 'makkelijken prettig
in de omgang', althans zolang ze
op tijd te eten kregen...

Huis-aan-huis in 60 duizend woningen

Vereniging verspreidt
krant over vliegveld

de vereniging die ook de grote
gemeenten rond het vliegveld
om een bijdrage heeft gevraagd.

Th Van onze redactie economie£ERLEN- De familie Brand geeft
I huidige personeel in vaste
Jlst, VUT-gerechtigden, WAO-s en gepensioneerden een 'waar-
j^ngstoeslag' van in totaal ruim

j, Jekwart miljoen gulden. Dat is de,ectie van Brand overeengeko-,
met districtsbestuurder Hub.

j^nders van de Industriebond

L,
I waarderingstoeslag' is bedoeldeen gebaar naar het personeel in

}.
1 kader van de overname van de
J'rese bierbrouwerij door Heine-

J- Afhankelijk van de lengte van
ot J dienstverband krijgen de mede-

er" rkers per persoon een uitkering

contant van 2000 tot 3500 gulden.

Brand en Heineken zijn verder be-
reid tot het geven van een schrifte-
lijke werkgelegenheidsgarantie die
loopt tot 1995, maar de Industrie-bond is mondeling verzekerd dat
ook na die tijd de werkgelegenheid
bij Brand gehandhaafd blijft.

In de volgens Hub. Reijnders tot
nog toe zeer constructieve gesprek-
ken met de brouwers ontbreekt nog
een akkoord over de arbeidsvoor-
waarden. Tot 1 april 1990 blijft bij
Brand de huidige CAO van kracht,
maar de industriebond wil voor de
periode daarna de gunstigere Hei-
neken-CAO naar Wijlre halen.

De actiekrant bevat verder bij-
dragen over de problematiek
rond de Oost-westbaan.

DEN HAAG - Ingenieursbureau
Cauberg-Huygen BV (onder meer
gespecialiseerd in woning-isolatie)
heeft in eerste instantie de ministe-
ries van VROM en Verkeer en Wa-
terstaat gevraagd of ze interesse
hadden in een onderzoek naar de re-
latie tussen nachtelijk vliegtuigla-
waai en slaapverstoring. Pas toen
dieniet toehapten omdat ze te direct
bij die problematiek waren betrok-
ken, is het ingenieursbureau met
meer succes naar de directie van
Maastricht Airport toegestapt.
Die bekentenis deed ir Puts van
Cauberg-Huygen BV gisteren bij de
presentatie van het rapport. Om er
haastig aan toe te voegen dat dit
geen gevolgen heeft gehad voor de
objectiviteit. Evenmin als het feit
dat prof. dr Vossen - die een eerde-
re, weinig opwekkende studie naar
de gevolgen van vliegtuiglawaai
voor de volksgezondheid bagatelli-
seerde - een niet onbelangrijk aan-
deel in het onderzoek heeft gehad.
De opsteller van dat rapport zei gis-
teren overigens dat prof Vossen 'on-
eigenlijk gebruik van d.e weten-
schap had gemaakt.

Kritische vragen wekken wrevel

Ingenieursbureau
leurde met studie

wetenschapper, naar andere belan:gen heb ik niet gekeken". En over
zijn kritiek op het eerdere onder-
zoek: „Dat was niet volledig. Aan es-
sentiële gegevens was voorbij ger
gaan".

Financieel directeur Messelink van
Maastricht Airport schoot het twee-
tal te hulp: „We zijn niet echt tevre-
den met het rapport. Het toont wel-
iswaar aan dat de ad hoe-normen
die derechter nu hanteert te streng
zijn, maar aan de andere kant legt
het ons evengoed nog veel beper-
kingen op. Op andere luchthavens
mag alles, op Maastricht Airport
niets. Wij zien het rapport als eert
ondergrens".

SCHIMMERT - In zestigduizend
woningen rond Luchthaven
Maastricht en delen van de Bel-
gische grensplaatsjes Lanaken
en Maasmechelen valt de ko-
mende dagen een informatie-
krant over het vliegveld in de
bus. Het betreft een uitgave van
de Vereniging Geen Uitbreiding
Vliegveld Beek, die zo onder
meer geld wil inzamelen voor
een onderzoek naar een deugde-
lijk geluidbewakingssysteem
voor het vliegveld. Het gerechts-
hof heeft op de invoering vanzon systeem aangedrongen
maar destaat weigert te laten on-
derzoeken welk systeem het bes-
te zou zijn.

Op pagina 5 van de krant doet de
vereniging de 'wat ongebruike-
lijke stap' een risicodragende le-
ning uit te schrijven. Wie bedra-
genvan 100 gulden of meer over-
maakt, wordt een schuldbeken-
tenis en 8 procent rente toege-
zegd. Het geld wordt terugbe-
taald als de juridischeprocedure
over het bewakingssysteem te-
gen de staat is afgerond en de
staat wordt gesommeerd de kos-
ten plus de rente te betalen. De
vereniging gaat er op voorhand
van uit dat dit zal gebeuren, hoe-
wel ze in de actiekrant toegeeft
dat aan de lening wel enig risico
verbonden is. 'Maar gezien de
thans voorliggende rechterlijke
uitspraken hebben wij er alle
vertrouwen in dat dit lukt', aldus

De actiekrant wordt deze week
huis-aan-huisverspreid in de ge-
meenten Beek, Meersen, Margra-
ten, Valkenburg, Heerlen
(Hoensbroek), Maastricht (-oost),
Lanaken (B) en Maasmechelen

Volgens Willems is het devereni-
ging niet enkel om een inzame-
ling te doen. „Er is momenteel
een luwte in de procedures die
wij voeren. Deze gebruiken we
om wat zaken op eenrijtje te zet-
ten."

Algemeen directeur Jense van
Maastricht Airport had het rapport
eerder enthousiast „een geweldige
bijdrage aan de discussie over vlieg-
tuiggeluid en de daarmee gepaard
gaande hinder voor omwonenden
genoemd".
Maar toen journalisten voorzichtig
hun twijfels uitten over de objectivi-
teit van Puts en Vossen, was het met
zijn goede humeur snel gedaan.
„Die vragen vind ik beledigend en
ik heb helemaal geen zin om daarop
in te gaan". Jense deed er vervol-gens'veelzeggend het zwijgen toe en
stapte even later zelfs op. Om telefo-
nisch een radioverslaggever te
woord te staan, maar na afloop van
de presentatie, die dikeen uur duur-
de, was zijn plaats achter de tafel
nog steeds leeg.

„Ik weet niet eens of de directie van
Maastricht Airport wel zo gelukkig
is met de uitkomsten van het rap-
port", zei Puts. En Vossen, hoogle-
raar vergelijkende en fysiologische
psychologie aan de universiteit van
Nijmegen: „Ze hebben me gevraagd
omdat mijn team en ik over een
hoop knowhow beschikken op dit
terrein. Ik heb mijn werk gedaan als

Veertig nachtvluchten niet
schadelijk voor gezondheid

Start en landingen wel over beide vliegrichtingen verdelen

" De directie van de luchthaven, de heren H. Messelink en
W. Jense (rechts) bestuderen vlak voor de persconferentie nog.
even het rapport.

In dit verband merkt Cauberg-Huy-
gen op dat elders in Europa de
grenswaarden voor vliegtuiglawaai,
waarbij aanvullende bouwkundige

Voor geluidsisolatie van woningen
hoeft volgens het ingenieursbureau
maar erg weinig geld uitgetrokken
te worden. Cauberg-Huygen acht
het raadzaam die woningen te isole-
ren waar in de slaapkamer 55 deci-
bel of meer geluid optreedt..

De directievan het vliegveld gafop-
dracht voor de studie omdat voor
een discussie over normen voor
vliegtuiglawaai eensluidend weten-
schappelijk materiaal ontbrak. Dit
bleek onder meer tijdens gerechte-
lijke procedures over nachtvluch-
ten. De luchthavenwil de discussie,
die in afzienbare tijd moet leiden tot
een besluit over de aanleg van de
Oost-westbaan door de Tweede Ka-
mer, met het gisteren verschenen
rapport voeden.

en dat vaak 140 tot 160 keer per
nacht.

DEN HAAG - Indien de geadviseer-
de normen worden gehanteerd kun-
nen volgens Cauberg-Huygen pre-
cies alle veertig nachtvluchten wor-
den uitgevoerd die nodig worden
geacht voor een gezonde bedrijfs-
voering van de luchthaven na uit-
breiding, inclusief vijf a zes met
zware straalvliegtuigen. Voorwaar-
de is wel datalle starts en landingen
zoveel mogelijk over beide vlieg-
richtingen worden verdeeld.

De betrokken bewoners zouden vol-
gens de werkgroep Vossen in de ge-
legenheid moeten worden gesteld
op eigen initiatief een aanvraag tot
isolatie van hun woning in te die-
nen. 'Op soepele wijze inspelen op
de problemen van risicogroepen'
noemt de werkgroep dat.
De werkgroep Vossen adviseert de
nachtvluchten zoveel mogelijk te
spreiden over alle te gebruiken
vliegroutes. De kans op ontwaakre-
acties kan hierdoor aanzienlijk wor-
den verminderd.
Ter vergelijking geeft het inge-
nieursbureau nog aan welke over-
last het hedendaags wegverkeer
veel mensen oplevert. Volgens Cau-
berg-Huygen zijn geluidspieken
van 80 tot 85 decibel geen uitzonde-
ring. Binnenshuis leveren die tel-kens 60 decibel of meer geluid op,

tricht in principe geen strengere
normen moeten gelden dan voor an-
dere luchthavens, ook niet buiten
Nederland. Hun bezorgdheid wordt
versterkt door de constatering van
Cauberg-Huygen dat het Limburg-
se vliegveldzowat de enige luchtha-
ven in Europa is met een nachtslui-
ting tussen 4 en 6 uur.

maatregelen als isolatie worden
voorgeschreven, hoger liggen danin Nederland.
Voor de woningen die binnen de
grenswaarden liggen zijn in Neder-land de meest vergaande voorzie-
ningen voorgeschreven. De lucht-
haven en ook de provincie Limburg
vinden dat voor Luchthaven Maas-

GRAVE/STEIN - De kans is groot
dat Stem de sanering van de met
looderts vervuilde haven zelf moet
betalen. Dat beweerden Venlos
wethouder ing. Martin Nooijens en
Grave's burgemeester dr Piet Zelis-
sen, gisteren tijdens een persconfe-
rentie in Grave.

Van onze verslaggever re tijd weggehaald, zal die moeten
worden gesloten. De vereiste diep-
gang is 2.80 meter, maar momenteel
meet die slechts 2.40 meter. „Eigen-
lijk moeten we de haven dichtgooi-
en. Vorig jaarzomer is bij lage wa-
terstand een bij na-ongeluk ge-
beurd, toen een schip op een zand-
bank liep en bijna middendoor
brak", aldus wethouder Nooijens.

'Steinmoet sanering
haven zelf betalen'

Venlo waarschuwt na slechte ervaringen:
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tMath Custers, oud 55 jaar. echtgenoot van Lies-
ke Brouwer. 6218 SP Maastricht, Kroesruwe 4

'De uitvaartmis zal gehoudenworden vrijdag 19 mei
om 11.00 uur in de parochiekerk de Vier Evangelis-
ten. Dukaatruwe. Malberg-Maastncht. Gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40 uur ach-
ter in de kerk.

tJan Bloem, oud 83 jaar. echtgenoot van An Wij-
develd. 6225 CG Maastricht. Van Goghstraat 3.

De uitvaartdienst is heden donderdag 18 mei om
11.00 uur in de parochiekerk van St. Walburgis,

"Amby-Maastncht. Geen condoleren.

tAnna Maria Merkelbag, oud 74 jaar. Maastricht,
Vijverdalseweg 1. Corr.adres: Zandstraal 33,
3 TG Venlo. De uitvaartdienst zal worden ge

.houdenvrijdag 19 mei om 14.00 uur in dekapel van
het Medische Centrum Vijverdal te Maastricht.

-Schriftelijk condoleren achter in de kapel.

-j- Helene Jaegers, oud 78 jaar. weduwe van Ed-* mond Eijmael. Maastricht. Vijverdalseweg 1.
.Corr.adres: Heugemer Kerkstraat 16, 6229 AJ
Maastricht. De uitvaartdienst zal worden gehouden
vrijdag 19 mei om 11.00 uur in de kapel van het Me-
disch Centrum Vijverdal. Maastricht. Er is geen

ndoleren.

Dankbetuiging
■Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
"bedanken voor de vele blijken van medeleven die

mochten ontvangen bij de begrafenis van mijn
e echtgenoot en onze vader, schoonvader en

opa

Jozeph Lipsch
"betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

J.H.J. Lipsch Keulers
kinderen en
kleinkinderen

De plechtige zeswekcndienst zal plaatsvinden op
zaterdag 20 mei om 19.00 uur in de parochiekerk
van St. Catarina te Buchten.

Hartelijk dank voor uw medeleven, betoond bij hel
dijden van on/e moeder, schoonmoeder en

'oma

Maria Petronella
van Soest-Schepers

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Corr.adres:
Merelstraat 15

'6165 SX Geleen
De zeswekendienst zal worden gehouden op zatcr
dag 20 mei 1989 om 19.00 uur in de parochiekerk
van de 11.11. Marcellinus en Petrus Ie Oud Gcleen.

Dankbetuiging
Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
bij het onverwacht heengaan van mijn lieve man

Bas Boers
betuig ik langs deze weg aan allen mijn hartelijke
dank. Een speciaal woord van dank gaat uit naar de
burgemeester van Simpelveld, de weledele heer
pastoor Hausman en het zangkoor van de St. Marti-
nuskerk te Spekholzerheide, de Witte Zusters, de
bewoners van de Sterflat en het gezamenlijk perso-
neelvan het bejaardenhuis te Bocholtz voor de goe-
de verzorging.

Lieske Boers-Jeukens
Simpelveld. mei 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 21 mei om 10.00 uur in de St. Marünuskerk
te Spekholzerheide.

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij het overlijden en de begrafenis van

Hermann Josef
Schwartzenberg

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Jo Rinkens
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zondag 21 mei a.s. om 11.00
uur in de Johannes de Doperkerk te
Eygelshoven.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor devele blijken van me-
deleven die wij mochten ondervinden bij het
overlijden en de begrafenis van onze lieve
zoon, kleinzoon, neef, vriend

André Brauers
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Namens de ouders,
grootouders, tantes, ooms
neven,nicht

Kerkrade, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
inuiden op zaterdag 20 mei a.s. om 19.00 uur
in de parochiekerk H. Maria Goretti te Kerk-
rade-Nulland.

IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH * Niet voor iedereen
i zijn gezondheidszorg en
■■■■^^^^^■■^^^^^'■■■■■■■■^^■■'^^^^^■■^^^■■^^^^^^^^^^^■■^i^B onderwijs vanzelfsprekend.

jé/k Modehuis Baks sympatia
Êlrl^m^m\ Uw 3tlres voor excius,eve damesmode
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t****^'^^ ' r /""J Actie Sympatia Biltsewegl4,
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japonnen, blousen etc. Tel-030281822
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Administratie BP en WUBO blijft, WUV gaat weg
ABP voorlopig gered

Van onze Haagse redactie
"DEN HAAG De administratie
Van de Wel Uitkeringen Vervol
gingsslachtoffers (WUV) wordt
definitief bij hel ABP wegge
haald. Met de afhandeling van
de WUV zal een nieuw op te
richten organisatie worden be-
last. Daar slaat echter tegen-
over dat het ABP de admmi
stratie van de oorlogsuitkerin-
gen Buitengewoon Pensioen
(BP) en de Wet Uitkeringen
Burgeroorlogsslachtoffers
(WUBO) voorlopig mag blijven
doen. Munster Brinkman van
WVC schrijft dat in een brief
aan de Tweede Kamer.

Voor <le afhandeling van de BP
en de WUBO heeft Brinkman

in eerste instantie twee vesti-
gingen voor ogen: een m het
westen van het land (Zoeter
meer, Diemen of Den Haag) en
een in het zuiden (Heerlen).
„Bij een goede opzet is dat voor
mij alsnog acceptabel", aldus
de minister.
..Maar mede op basis van de
verrichte onderzoeken hen ik
van oordeel dat in de toekomst
volstaan kan worden met een
kleinere en meer op de nieuwe
toegesneden organisatie". Dan
zullen gedwongen overplaat-
singen in ieder geval onvermij-
delijk zijn. Brinkman daarover
in zijn brief: „Bevorderd zal
worden dat hel zittend perso-
neel zoveel mogelijk in de nieu-
we structuur wordt ingepast op

basis van het principe 'mens
volgt werk. Daarover zal over-
leg worden gevoerd met het
ABP en de dienst- en bijzonde-
re commissies.

Brinkman verwacht dat hij in
september een plan voor de
nieuwe uitvoering van de WUV
kan ontvouwen. Begin volgend
jaarzal de minister bekend ma-
ken hoe de administratie van
de BP en WUBO zijn inziens
het beste kan worden afgehan-
deld.

Overigens is het kabinet, on-
danks de demissionaire status,
van plan over de reorganisatie
van de administratie van oor-
logsuitkeringen overleg te ple-
gen met de Tweede Kamer.

Katholieke Kerk in Polen gelegaliseerd
WARSCHAU Het Poolse par-ament heeft gisteren een wet
aangenomen die de rooms-ka-
tholieke kerk een wettelijke
status geeft, voor het eerst
sinds de communisten na de
-

oorlog de macht in Polen gre
pen. Polen is hierdoor het eer-
ste Oostblokland geworden dat
zich formeel met de katholieke
kerk heeft verzoend. De wet
werd aangenomen met 306

stemmen voor en twee tegen.
Er waren 12 onthoudingen.
Partijleider Wojciech Jaruzels-
ki en twee katholieke bis-
schoppen woonden het debat
in de Sejm bij.

OV-jaarkaart studenten
zaak volgend kabinet4w\ Cw^r*♦"'■ f^v

WATERSCHAP
ZUIVERINGSCHAP LIMBURG

BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het Wa

hap Zuiveringschap Limburg
maakt bekend dat in de openbare

idenng van het algemeen be-
stuur van 27 april 1989 hel helïings

ig voor 199(1 is vastgesteld op
":4 per vervuilingseenheid (in-
requivalent).

Roermond, 18 mei 1989.

Het dagelijks bestuur vnd..
ir. B.C.E. Janssen, voorzitter,
mr. C.Th. Smit, secretaris

DEN HAAd Oe eventuele
invoering van een openbaar
vervoer-jaarkaart voor stu-
denten wordt een zaak van
het volgende kabinet. De hui-
dige demissionaire ministers-
ploeg-Lubbers zal geen initia-
tieven voor invoering meer
nemen nu de Eerste Kamer
heelt besloten een wetsvoor-
stel daartoe voorlopig niet te
behandelen, omdat dit te con-
troversieel zou zijn.

Minister Smit-Kroes (Ver-
keer) heelt dit gisteren in de
TweedeKamer gezegd in ant-
woord op vragen van het
PPR-Kamerlid Lankhorst. De
bewindsvrouw wilde niet in-
gaan op vragen over de inves-

leringen die de NS ten behoe-
ve vun de invoering van de
jaarkaart voor studenten
heeft gedaan. Zij stelde dat dit
een eigen verantwoordelijk-
heid is van de NS en andere
openbaar vervoerbedrijven.
„Ik ben geen partij," aldus de
minister. Smit-Kroes zei dat
van haar kant geen initiatie-
ven zijn te verwachten om de
studenten, of'andere groepen,
op andere wijze toch te ver-
lokken het openbaar vervoer
te pakken. „Mijn status staat
dat niet toe," aldus de minis-
ter. De openbaar vervoerbe-
drijven kunnen hoogstens op
eigen gezag wervende acties
voor welke groep burgers dan
ook te starten.

Heden is het een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn lieve dochter, onze zus,
schoonzus, tante en nicht

Roos Lenssen
M. Lenssen
Kinderen en kleinkinderen

Schinnen, 18 mei 1989
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou
den op zaterdag 20 mei a.s. om 19.00 uur in de H.
Dionysiuskerk te Schinnen

Het is eenjaargeleden dat wij afscheid moesten ne-
men van

Eric Jongen
Hiervoor wordt de plechtige jaardienst gehouden
op zaterdag 20 mei om 19.00 uur in de parochiekerk
H. Clemens te Hulsberg.

Yvonne Jonggcn-Niessen
Hulsberg, mei 1989

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

f
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij het
overlijden en de begrafenis van mijn man, va-
deren schoonvader

Willij Joseph
Beckers

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Mevr. Beckers-Huynen
en kinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 21 mei om 9.30 uur in de parochiekerk
St. Gertrudis te Jabeek.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn go<
de man

Jan Smeets
zal gehouden worden op zaterdag 20 mei a
om 19.00 uur in deFatimakerk te BrunssuüB

Mevr. D. Smeets-Geraeds I

1
De plechtige eerste jaardienst van onze moederf
oma

Helena
Habets-Gibbels

zal plaatsvinden op zondag 21 mei a.s. om 10.00 u'
in de Paneratiuskerk te Heerlen.

Kinderen en klcinkindert'

I ■ie
I : , . " -.
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Van onze verslaggeefster

Samenvatting

De 73 Havo-leerlingen van het
Antonius Doctor College (ADC)
in Kerkrade hadden het op de
eerste dag vooral 's middags niet
gemakkelijk. De Nederlandse
tekstverklaring was heel moei-
lijk voor de Havo, constateerde
leraar Nederlands Van Melick.
De reacties van de leerlingen va-
rieerden ook van 'ging wel' tot
moeilijk. Maar niemand vond het
gemakkelijk, zegt Van Melick.
Niet alleen de tekst - een weten-
schappelijk onderzoek naar spij-
belen - maar ook de vragen stel-
den hoge eisen aan de leesvaar-
digheid. Soms was onduidelijk
wat de vragenstellers nu eigen-

Journaal

LBO/MAVO-C NEDERLANDS
1. A; 2. A; 3. A; 4. B; 5. C; 6. A; 7. A; 8. B; 9. D; 10. B; 11.A; 12. C;
13. B; 14. A; 15. open vraag; 16. open vraag; 17. D; 18. open
vraag; 19. B; 20. A; 21. open vraag; 22. B; 23. B; 24. B; 25. open
vraag; 26. open vraag; 27. C; 28. D; 29. B; 30. B; 31. A; 32. A; 33.
A; 34 A; 35. B; 36. A; 37. open vraag; 38. open vraag; 39.D; 40. A;
41. C; 42. D; 43. D.
LBO/MAVO-D
1. A; 2. A; 3. A; 4. B; 5. C; 6. A; 7. A; 8. B; 9. D; 10. B; 11. A; 12.C;
13. B; 14. D; 15. A; 16. A; 17. open vraag; 18. open vraag; 19. D;
20. open vraag; 21. C; 22. B; 23. D; 24. open vraag; 25. C; 26. open
vraag; 27. open vraag; 28. D; 29. D; 30. C; 31. B; 32. B; 33. D; 34.
D; 35. open vraag; 36. C; 37. C; 38. D; 39. B; 40. A; 41. open vraag;
42. A; 43. C.

De eerste horde
" In de gymzaalvan hetAntonius Doctor College inKerkrade zitten de Vwo- en Havo-leer-lingenklaar voor hun eerste examen. Foto: DRIESLINSSEN

erel vervolg van pagina 1
_JeepE?'ïi ~De Pr°Paanbrander blaast hete lucht in de nog half

Nt st f
van GreenPeace. Het vuur uit de brander lijkt bijna—- ïrepj. van de ballon te raken. Enkele leden van de actiegroep

'oud vre nanSen aan een touw om de ballon op zijn plaats te
du ,n- v°or de toeschouwer lijkt het een zeer gevaarlijke_ü ' aie elk moment verkeerd kan gaan. Ballonvaarder Ton
;ele m-

S 6n Z^ri bemanning hebben echter alles in de hand. En-"psoh^^i6ll voor zeven is het zover. Een spandoek met het
■n düTu ; , op Produktie CFK' wordt aan de mand bevestigd
'ctip t chtballon van Greenpeace kiest het luchtruim. De
Du p e^en de produktie van CFK's bij Akzo Chemie Weert enDordrecht is begonnen.

dering van de afweer tegen infectie-
ziekten en een verhoging van de
kans op staar en huidkanker.
Wereldwijd is De Pont de Nemours
een van de grootste producenten
van CFK's. Alleen al in Europa en
de Verenigde Staten produceert Du
Pont naar schatting 250.000 ton
CFK's. Dat is meer dan 20 procent
van het totaal dat jaarlijks in de we-
reld aan CFK's wordt geprodu-
ceerd. Akzo neemt met haar pro-
duktie in Weert 2 tot 2,5 procent van
de wereldproduktie van CFK's voor
haar rekening.

plaats van boven het bedrijfsterrein
te blijven hangen, zoals de bedoe-
lingwas, drijfthij over het kanaal en
daarna in zuidelijke richting. Maar
ach, de ballonvaarderheeft ook toe-
stemming om in België te landen,
dus dat zal niet op problemen stui-
ten, zegt Bas Bruyne van Greenpea-
ce.

De milieuorganisatie is van plan
nog meer acties te gaan voeren te-gen de produktie en consumptie
van CFK's. De actie in Weert is de
eerste in een rij, zegt één van de ac-
tievoerders. Greenpeace vindt het
van uitermate groot belang dat de
produktie van de levensgevaarlijke
CFK's wordt gestopt.

ers^. efn handjevol verslagge-
hH t

ot°grafen is er getuige van.
;eie vroege uur is slechts een en-
'erknTeuknemer op weg naar de
aanH Evenmin is er veel door-
iuiriVf,rkeer °P de weê lanê"s de

Willemsvaart van Weert naar

de Belgische grens. Achter het toe-
gangshekvan Akzo Chemie blijft al-
les stil. De actievoerdersvan Green-
peace hadden ingecalculeerd dat
bewakers of politieagenten tijdens
de actie poolshoogte zouden komen
nemen. Toen zij het terrein rondom
Akzo Chemie waren komen verken-
nen, doken wel enkele „kodde-
beiers" op, aldus een van de actie-
voerders. Daarvan is nu geen spra-
ke.

Als het aan de producenten ligt,
wordt de produktie nog lang niet
gestopt. Akzo en De Pont willen
doorgaan tot het moment dat er
geen vraag meer is en/of tot er min-
der schadelijke alternatieven voor
de CFK's zijn. Dat vindt Greenpea-
ce onverteerbaar, gezien de schade
die deze stoffen aanrichten aan de
ozonlaag. Bovendien zijn er vol-
doende alternatieven, zowel in con-
sumentenprodukten als in indu-
striële toepassingen, zegt Greenpea-

Strenger

CFK's zijn verbindingen die uit
koolstof-, fluor- en chlooratomen
bestaan. In de natuur komen ze niet
voor, maar ze werden en worden in
het Westen wel op grote schaal ge-
produceerd vanwege de vele voor-delen. Ze zijn niet giftig voor mens
en dier, geschikt voor vele toepas-
singen en relatief goedkoop. CFK's
zijn onder meer te vinden in drijfgas
voor allerhande spuitbussen en in
schoonmaakmiddelen of koelvloei-stoffen die worden gebruikt in de
industrie

Gevolgen

AanplakbordenRL verdwenen
IC,HT - Een twintigtal

"aren rden die in Maastricht
ten v

opSesteld voor de verkiezin-
'Ure ki

Rijksuniversiteit Lim-
lwen ken gisteren, te zijn ver-
liep e?' Een gedeelte ervan is ver-
tonri teruggevonden. De borden
ti 'T? aar» de Wycker Brugstraat
eckrrn Servaasbrug. Zij maakten
ar, "] _yoor de groepering DOPE
>onrW SL' de 'Deskundige Onge-

in Pragmatische Eenheid.

De stilte regeert in het grensgebied
tussen Weert en Budel. Het indu-
strieterrein ligt er nog verlaten bij in
de ochtendnevel. Het geluid van de
fabrieken van Akzo Chemie,
Hoechst en Budelco wordt over-
stemd door de kokmeeuwen die
krijsen boven het nabijgelegen
veengebied. Afen toe wordt derust
verstoord door de propaanbrander,
die met luid geraas extra lucht in de
ballon blaast.

Ook het beleid van de Nederlandse
overheid moet strenger worden,
vindt de actiegroep. Op dit moment
wordt ernaar gestreefd het CFK-ge-
bruik in consumentenartikelen te-
rug te dringen tot nul in het jaar
1995. „Maar aan het gebruik in dein-
dustrie, de export en de produktie
wordt niets gedaan. Het enige juiste
antwoord op de ozonproblematiek
is een onmiddelijke beëindiging
van alle CFK-uitstoot," stelt een
Greenpeace-woordvoerder.

HEERLEN - Om precies 09.00
uur was het zover, gisterochtend.
De vele duizenden leerlingen uit
de examenklassen in het Lbo,
Mavo, Havo en Vwo in Limburg
kregen de eerste opgaven van
het centraal schriftelijk uitge-
reikt. De laatste hordes naar het
felbegeerde diploma moeten de
komende twee weken worden
genomen. Op dinsdag 30 mei vin-
den de laatste examens plaats in
het Voortgezet wetenschappelijk
onderwijs. Een dag daarvoor
wordt het centraal schriftelijk af-
gesloten op de Havo-, Mavo- en
Lbo-scholen. Voor veel leerlin-
gen zal het al eerder zijn afgelo-
pen, daar op de laatste dagen de
wat minder gangbare vakken
worden geëxamineerd. De ene
leerling, met goede cijfers voor
de schoolonderzoeken op zak, is
er wel gerust op dat het papiertje
behaald wordt. De ander houdt 't
nog op een 'misschien.

lijk wilden weten. Met name
vraag elf blonk uit in onduide-
lijkheid, aldus de leerlingen. Dat
was een ware steen des aan-
stoots.

Vandalisme
Ook de examenkandidaten van
de Mavo en het Lbo kregen giste-
ren een tekst voorgeschoteld.
Volgens leraar Nederlands Nij-
dam van de Heyendal-Mavo in
Kerkrade was zowel het examen
op C-niveau als dat op D-niveau
redelijk te maken.

De teksten gingen over vandalis-
me, een onderwerp dat al vaker
is gekozen voor het centraal
schriftelijk aldus Nijdam. Dat
vond hij jammer, evenals de ten-
dens om steeds meer meerkeuze-
vragen op te nemen in het exa-
men Nederlands. Maar acht vra-
gen van de 43 waren open. Dat is
volgens deKerkraadse leraar Ne-
derlands vooral ten nadele van
de iets zwakkere leerling. Het
examen kunstgeschiedenis en
kunstbeschouwing voor het lbo-
/mavo was pittig.

's Morgens boog een deel van de
Havo-leerlingen zich over de op-
gaven Handelswetenschappen-
/recht. Angelique, Dominique en
Rico vonden het schoolonder-
zoek moeilijker dan het centraal
schriftelijk, ook al hadden ze gis-
teren bijna allemaal drie uur no-
dig om het te maken. Ze konden
het niet eens worden over de
vraag welke opdracht de moei-
lijkste was. Er waren sommmen- „standaardvragen" - en een

De uitvoeringvan de actie loopt niet
zoals gepland. De luchtballon- met
aan boord ook enkele mensen van
Greenpeace - wordt door dewind in
de verkeerde richting geblazen. In

CFK's hebben echter één groot na-deel. Ze tasten de ozonlaag aan en
die is essentieel voor al het leven op
aarde, omdat het de ultraviolette
straling van de zon grotendeels te-
genhoudt. CFK's vergroten dus de
hoeveelheid schadelijke ultraviolet-
te straling die de aarde bereikt. De
gevolgen voor de mens: een vermin-

leeft 001-0 aantal kandidaten (215)
.n yJl^ dit Jaar aangemeld voor
*L n ln een van de raden van de
vom verkiezingen, die eind mei
tin„^n gehouden, hebben betrek-
ittfn a zetels van aHeraden. De
ien gsPeriode die voor de gekoze-
lraa°P 1 september 1989 begint, be-, _i voor het wetenschappelijk
-hl el en het ondersteunend en
'e -ter,sPersoneel twee jaar en voor

jaar.
e s *iniversiteitsraad telt driemaal
lic: dus 18 zetels. Er hebben zich
ie2 dan 56 personen voor
:ij n raad kandidaat gesteld. Voorts
ieveri^^ faculteitsraden, respec-
>eiri Geneeskunde, Gezond-
£A i etenschaP- Recht, Economienigemene Wetenschappen.

Stoomtreinen
naarLimburg

ttyp^LEN - In julizullen weer
bür sto°mtreinen door Lim-
het L-trekken- Dit Sebeurt in
'150 3der van de feestviering
la ,Jaar Spoorwegen in Neder-
Zat^T _De data zi Jn zaterdag 9envierdag 30 juli. In beide geval-
d" de trein getrokken«ar de befaamde Nederlandse
h °ornioc 3737) die onlangs ge-
ö ei werd gereviseerd.
d,p st°omtreinen vertrekken
den gen vanuit Utrecht en rij-
Mü' vervolgens via Tiel naar

Van hier uit komen
stot?nze provincie binnen en
Hee fn dan via Roermond,
riaa _;n en Maastricht weer
Juist E.mdhoven en Utrecht. De
tUel '-den van door- en even-
worri aankomst' danwei vertrek
rn a ?en nog nader bekend ge-

I limburgs dagblad

Actie Greenpeace in alle stilte voltrokken

Ballon snel verdwenen
van 'plek des onheils'

# Dc ballon gaat dc lucht
in, maar komt door dc
'verkeerde wind' niet bo-
ven dcfabriek te hangen.

rFotO'.JAN PAUL KUIT.

Stichting gaat studie
vluchtelingen betalen

Opgericht na oproep Beyers Naudé in Maastricht

diebeuzen verstrekken voor een
studie aan de RL of aan de Open
Universiteit. „Als zij later redelijk
gaan verdienen, is het dde bedoe-
ling datzij het verstrekte geld terug-
betalen, zoals dat ook met de nor-
male beurzen moet. Dan kunnen we
dat geld opnieuw inzetten", aldus
Roos.

MAASTRICHT - Het verwerven en
het inzetten van wetenschappelijke
kennis tegen de schending van de
mensenrechten, met name in Zuide-
lijk Afrika. Dat is de doelstelling
van de nieuwe 'Stichting Beyers
Naudé', die gisteren voor het eerst
naar buiten trad. De nieuwe stich-
ting, dieook politiekevluchtelingen
die hier willen studeren financieel
gaat ondersteunen, is momenteel
druk bezig startkapitaal te vergaren.

Momenteel is de stichting druk
doende bij particulieren en het be-
drijfsleven fondsen te verwerven.
Zo bestaat de mogelijkheid voor het
bedrijfsleven de beurs van een stu-
dent te betalen; de naam van de des-
betreffende onderneming wordt
dan aan de beurs verbonden. De
Postbank heeft al een beurs voor
haar rekenig genomen en 8500 gul-
den toegezegd.
Ook andere vormen van ondersteu-
ning zijnwelkom. Zo neemt het Col-
lege van Bestuur van de RL de col-
legegelden van de politieke vluchte-
lingen voor zijn rekening. De ge-
meente Maastricht gaat waarschijn-
lijk voor huisvesting zorgen.

Daarnaast wil de onafhankelijk
stichting wetenschappelijk onder-
zoek financieren dat van nut is in de
strijd tegen de schending van de
mensenrechten. Roos: „Bij voor-
beeldhet effect van boycot-acties in
Zuid-Afrika." Maar ook waarne-
mingsmissies, zoals die van Amnes-
ty International, zoudenvan de ken-
nis die met de fondsen van de stich-
ting wordt verworven, kunnen pro-
fiteren.

De oprichting van de stichting is
volgens de voorzitter van het dage-
lijks bestuur, prof N. Roos, een di-
rect gevolg van de oproep die de
Zuidafrikaanse dsBeyers Naudé op
13 januari in Maastricht deed. Bij de
aanvaarding van het eredoctoraat
aan de Rijksuniversiteit Limburg
(RL) riep de Zuidafrikaan alle Ne-
derlandse universitaire instellingen
op de strijd aan te binden tegen de
schending van de mensenrechten,
in het bijzonder die in Zuidelijk
Afrika.

Een aantal medewerkers van de ju-
ridische faculteit van de RL heeft
aan die oproep gehoor gegeven. De
nieuwe stichtingricht zich op twee
hoofdpunten. Op de eerste plaats
wil zij politieke vluchtelingen stu-

Beurzen

In het Algemeen Bestuur van de
stichting zitten onder andere gede-
puteerde Henk Riem, vertegen-
woordigers van (alle gedingen van)
de RL en de Open Universiteit,
maar ook afgevaardigden van FNV
en CNV, de Limburgse Wergevers
Vereniging, bedrijfsleven, LOZO en
LLTB. In deRaad van Advies zit on-
der andere prof Theo van Boven,
hoogleraar aan de RL en oud-direc-
teur van de afdeling Rechten van de
Mens van de VN in Genève.

Onder de medewerkers van de RL
wordt momenteel geld ingezameld
voor de activiteiten van de stich-
ting. Zaterdag om 14 uur begint een
marathon-zwemwedstrijd van 24
uur. Het is de bedoeling dat spon-
sors per baantje van 50 meter een
bijdrage leveren (inlichtingen: 043-
-887160). Een bijdrage storten kan op
girorekening 299299 ten name van
de Stichting Beyers Naudé. Voor
meer informatie kan men bellen
met het bureau van de stichting,
S 043-887020 of 043-887025.

Campagne
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SSIDZIENGOE[)^GEN\

ITALIAANSE KLASSE I
|- Strauss De Ruiter opticiens presenteert Italiaanse toppers. Ultra
p- een perfekt passende monturen, ontworpen doorwereldberoemde
Pin-

6 ontwerpers als: VALENTINO, LEONARDO DE NEFFE, ALBERTOLCINI, COLANI, GUCCI, FERRARI, GIO VISCONTI en GIANFRANCO.
I Monturen die uitblinken in stijl en kwaliteit, kortom: onmiskenbare

2JHJSS CE RUITER (midMMli MODEBRILLEN + KONTAKTLENZEN VcPTEK JkPromenade 60» Heerlen Tel.046-714821

(ADVERTENTIE)

TAPIJT MOOI VAN KLEUR, DEGELIJK VAN
KWALITEIT EN BETAALBAAR IN PRIJS
DAARVOOR MOET U BIJ HEINE ZIJN

wWÊSA
IW^^^jI
llllf/Y 1 9atart'e* - 139,' *OOT -fr -/■Ilfltl van"3' I<; .perstMn|l

NIE « »*»»
r* Donderdag koopavondI HEINE IH^^^ Stationstraat 9, Heerlen

provincie

examens '89

theoretische opdracht. Die laat-
ste was niet zo moeilijk,zeiden ze
maar ,je moest er maar net opko-
men." Leraar Van Ommeren
vond de vragen 1 tot en met 3 re-
delijk te maken. Voor vraag 4
hield hij zijn hart vast. „Een ijve-
rige leerling komt er wel door-
heen. Maar wie de theorie heeft
laten liggen, komt daar in de pro-
blemen."

De leerlingen van het Vwo ston-
den gisteren voor de taak een
drie pagina's tellend artikel terug
te brengen tot maximaal 500
woorden. Het verhaal ging over
mensen die de vuile was in hun
organisatie naar buiten brengen
(klokkeluiders genaamd) en de
voor- en nadelen daarvan.

Elvira, Marielle, Gertie, Wim en
Paulus van het ADC vonden het
wel meevallen. De grote lijnen
van het verhaal over „klikken en
klokken" waren duidelijk en het
artikel was overzichtelijk inge-
deeld. „Alleen dat tellen kost zo-
veel tijd." Kirsten vond dat de
tekst wel erg lang was en er veel
moest worden weggestreept om
onder de 500 woorden te gera-
ken. Ook leraar Van Melick
merkte op dat het artikel nogal
lang van stof was, maar de goeie
samenvatters kunnen hier vol-
gens hem schitteren.
's Middags moesten de Vwo-leer-
lingen dieLatijn in hun examen-
pakket hebben een tekst van Ci-
cero vertalen. In het verleden
had ze wel eens moeilijker tek-
sten moeten vertalen, vond een
leerlinge. Een docente klassieke
talen was het met haar eens. Het
verhaal was niet saai en er zaten
geen struikelblokken in.

En daarmee zat de eerste exa-
mendag er op. Voor leerlingen
die geïnteresseerdzijn in reacties
en commentaren van anderen is
er elke avond tussen kwart voor
zes en zes uur een Eindexamen-
journaal op Nederland 1. Voor
klachten is er een .aparte Klach-
tenlijn Eindexamens ingesteld:
020-731166.
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WINNENDE
STAATSLOTEN

3e TREKKING
MEI '89.

793eStaatsloterij, 3e trekking 16 mei 1989.

In deze trekking ruim 290.000 prijzen samen bijna

’ 14.000.000,-.
De hoofdprijs van ’ 500.000,- is gevallen in de
serie AY op het nummer 027597.
19 troostprijzen van ’ 5.000,- zijn gevallen op het
nummer 027597 van elk van de andere series.
De extra prijs van ’ 250.000- is gevallen in de
serie AB op het nummer 005526.
19 troostprijzen van ’ 2.500,- zijn gevallen op het
nummer 005526 van elk van de andere series.

20prijzen van ’lOO.OOO,- op alle lotnummers 003215
20 prijzen van ’ 25.000,- op alle lotnummers 026377
20 prijzen van ’ 2.000- op alle lotnummers 004084

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 4287
200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 6363

2.000 prijzen van ’ 500,- op alle eindcijfers 546
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 957
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 218
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 001
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 441

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 72
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 14
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 66
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 21

200.000prijzen van ’ 25,- op alle eindcijfers 0

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN.
De prijzen zijn al bij elkaar opgeteld. Wanneer op

een lotmeer dan één prijs is gevallen,
staat achter het nummer dat de hoogste prijs
gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.

Lotnummers Eindcijfer(s) of Totaêl prijzen-
eindigend op: lotnummer(s): bedrag:

1 1 10
21 60

001 110
341 260
441 no

-- 2 15
02 65
72 Vl5

5~ 23 50
2763 1.000
6363 1.000

054063 50.000
4 14 50

004084 2.000
082764 25.000

5 003215 100.000
023225 5.000

6~~ 66 50
546 500

6356 1.000
Extra prijs serie AB 005526 250.000
Troostprijs andere series 005526 2.500
7 607 250

817 100
957 100

4287 1.000
026377 25.000

Extra prijs serie AY 027597 500.000
Troostprijs andere series 027597 5.000
B- 18 ~~SÖ

008 100
218 150

008598 2.000
9 419 100

679 250
005849 20.000

0 0 ~~45
30 95

070 145

Zetfouten voorbehouden.

DE GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN VANAF
VRIJDAG 19 MEI WORDEN GEÏND.

De Staatsloterij keert alles uit wat u wint: op
deprijs wordt geen kansspelbelasting

in mindering gebracht U krijgt het volle pond.
Volgende maand is er opnieuwruim 33 mil-

joengulden in de pot De nieuwe lotenzijn vanaf
vrijdag te koop bij de bekende verkoopadressen.

In de Staatsloterij worden elke maand twee
miljoen loten uitgegeven. En elke maand worden

er één miljoen prijzen uitgeloofd.
Verkoopadressen vindt u in de Gouden Gids.

Ukunt trouwens ook via uw bank- ofgirorekening
meedoen. Maak f 25,- per lot over op bank-

rekening 51.44.44.444 of girorekening 5151 ten
name van de Staatsloterij te Den Haag.

Een paar dagen voor de eerste trekking krijgt
u uw lotnummer(s) thuisgestuurd. De gewonnen

prijzen worden na de derde trekking op uw bank-
of girorekeningbijgeschreven.

Nog gemakkelijker is hetom de Staatsloterij
te machtigen voor automatische overschrijving.
Dan weet u zeker dat u geen kans mist. Alle

inlichtingen: 070 ■ 498 798.
GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

Hlfj^_m |L|a>f|||||Hai|H-|,| tllfH-É-ii l<^:-B-B SSSÏ--''''■■■''

—v ACK I jf%J WÊÈÊÊÊÊ ________MRN

atatouie. ia m. " doos a 250 gram Roombrie versvan het mes I
Mexicaanse maïs. 2 Blikken a425 ml. 2P £*" Per 100 gram TffIUÓÖ.-jr_n9B Doperwten-zeer fijn en dopervvten met wortelen. *in0 jn-f "149 li3öW> l/« . Blik 425 ml. + 25% gratis W1» if8 !" Y%

3AG - VOORDEEL * ZZ^l^l i i i\lM *1 __1 =. =^1 k i fil __ 1 t_ _T

Wacht

met

zeggen

iemand

oni

a- a- a-

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de

■ ■ itijd om uit hun woor-
dente komen. Dat ver-
mindert al gauw de

-7 1spanning.Zo komt een
gesprek vlotter op

11gangen gaan we elkaar
ook'n beetje beter be-
grijpen.Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelr,
in hun gezin of naaste
omgeving:

(><"<"/ stol leraars
even tic lijd.

pubirkot* aangeboden door
dit bldd, in samenwerking met de
Stkrht.ng ideële Reclame UU
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Voor de nieuwe Ford Fiesta bestaat maar één kwalificatie: schakelt u door naar zn 5. U moet meteen al weer minde-
_■."""«-_

tis een kanjer. Dat zie je meteen als je de showroom bin- ren om niet over de 120km heen te gaan. Urijdt In de uit-
nenkomt. Zn royalere afmetingen. Het ruimere interieur. voering met het anti-lock braking-systeem (A.L.8.) en als
De drie- èn vijfdeurs-uitvoering. 't Wordt helemaal duide- de auto voor u onverwacht remt, merkt u hoe prima 't
lijk als u instapt. U voelt even aan de smaakvolle bekleding. werkt. Heel veel kilometers en heel weinigbrandstof later,
Bewondert het uiterst praktische dashboard. En u inspec- gaat u met tegenzin naar de showroom terug.
teert de vele bergruimte om het dashboard heen. De dealerwil unog uitgebreid vertellenover de zink-

Intussenvertelt de dealer alles over de schone moto- coating op de gevoeligeplaatwerkdelen, als extra bescher-
ren: Van ***tC>t met benzine-injectie... in combinatie met ming tegen roest. Over de uitvoeringen C tot XR2i. En de
'n geregeldekatalysator voldoen ze aan destrengste milieu- automaat. Maar u hoort hem niet eens meer. U hebt
eisen... de uitvoeringen met een nieuwe 1.8-liter geen argumenten meer nodig. Vanaf het mo-
diesel. Vol verwachting draait ude showroom E__P^ ment at u et gasPedaal indrukte wist val dat

snelweg. Soepel DE NIEUWE FORD FIESTA.. gende auto wordt.

'ledere Ford is 6 jaar gegarandeerd tegen doorroesten van binnenuit. Over de gunstige Ford Credit Financiering, levenslange garantie op reparaties erj Garantie Extra zal de Ford Dealer
u graag informeren. Er is al een nieuwe Fiesta vanaf f 18.990,-. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief f 405,- afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

.
VanHaaren
Heerlen BV

■as-s.- ski
W-MS-THIS. tel. 045-410155
I |

"B.v.
(__)

"-~r°
Telefoon 04490 16046leietoon U4g._-i__4_

.
JOS BOGMAH B.V.
~s ""
Telefoon 04490-75353

|

AUT^NTER
sittardß.v.

"■^SS-T"
Telefoon 04490-15200

%%2"««VJOS BOGMAN B.V.
issss.

Telefoon 045-423030

'
.charles
usssssr
Korvetweg 20-22

Telefoon 043-632555 J



De drie firma's en de gemeente gaan u gemeenschappelijkeen in-
tegraal ontwikkelingsplan voor de binnenstad van Heerlen op-
stellen. Eergisteravond ging de Heerlense gemeenteraad zonder
veel op- of aanmerkingen unaniem akkoord met de oprichting
van deze ontwikkelingsgroep. Over zes maanden moet het plan
klaar zijn.

Diamanten paar

Gouden paar Schutters

Bondslid

Rob van Tilburg is de nieuwe
schutterskoning van de schutte-
rij St. Johannes-St. Clemens te
Merkelbeek.

Van onze verslaggever
HEERLEN — Heerlen is een reële vestigingsplaats voor bedrij-
ven in de medische technologie. Dat concludeert het onder-
zoeksbureau HP Projectpromotion te Heerlen. Het bureau
heeft in opdracht van de gemeente Heerlen onderzocht of de
stad kans maakt medisch-technische bedrijven binnen te ha-
len.

By stadsschutterij St. Sebastia-
nus Heerlen behaalde de heer
Veneken de ere-koningstitel.
Theo Hendriks werd schutters-
koning en de heer Kwakkelaar
werd jeugdkoning. huis dat door middelvan allerhande

technische snufjes geschikt is ge-
maakt voor bewoning door gehan-
dicapten. Deuren en ramen kunnen
bijvoorbeeld automatisch open, er
is een alarmsysteem, automatische
telefoon, geheel aangepastekeuken.De heer Zef Meijs uit merkel-

beek werd onlangs gehuldigd in
verband met zyn 40-jarig lid-
maatschap van de industriebond
FNV.

Jo van Dongen enlf€es Schoens uit de Pastorij-
j*raat 38a te Nuth, vieren zater-ag het 50-jarig huwelijksfeest,jje receptie vindt van 18.30 tot«0.00 uur plaats in de Smeysters-
*J°ek te Nuth.
i? van Dongen werd in 1912 in
Mlburg geboren. Hij groeide op
lr> Heerlen en werkte voor de
porlog op de mijn. Na 1945 tradN als stucadoor in dienst bij een
°°uwfirma. In zijn vrije tijd deedhij aan wielrennen en zwemmen.**. sleepte daarbij een aardigeverzameling medailles in de

Thanshelpt hij familie en
yrienden met allerlei klusjes,
.-trees van Dongen-Schoens werd
1° 1916 geboren in Beek. Na haar
huwelijk had zij de zorg voor de

Met de computer, moderne telema-
tica en een veelheid aan technisch
vernuft is hetmogelijk een gehandi-
capte zoveel mogelijk zelfstandig-
heid te geven.

De ligging en bereikbaarheid ten
opzichte van Europa zijn zonder
meer goed. Op gebied van export,
transport en distributie bestaat in
Limburg grote ervaring. Hoewel
niet de enige, is Limburg zeker een
gouden plek in dit opzicht. In de
buurt van Heerlen zijn enkele grote
ziekenhuizen te vinden, ver-
pleegklinieken en de Lucas-stich-
ting voor revalidatie. Dat biedt
Heerlen de ruime mogelijkheid
voor het uitproberen van medische
technologieën. Voor de financiële
ondersteuning kan er een beroep
worden gedaan op landelijke en re-
gionale stimuleringsprogramma's.
Dus dat zit ook wel snor.

Research
Wethouder Jo Andriesma: „We ho-
pen dat er een produktie komt van
medisch technisch materiaal, maar
ik zie de eerste spade"voor een fa-
briek nog niet de grond in gaan.
Waar we nu wel ons voordeel mee
doen is de research, het onderwijs,
de kennis ontwikkeling op dit ge-
bied en mogelijkerwijs distributie.
In eerste instantie ben ik daar al erg
tevreden mee."

Reëel
„Samenvattend kan gesteld worden
dat de genoemde criteria in Heerlen
zodanig zijn ingevuld, dat er sprake
is van een reële vestigingsplaats
voor medisch technische bedrij-
ven", aldus HPProjectpromotion in
het rapport. Er wordt dan ook gead-
viseerd om te proberen Amerikaan-
se bedrijven diezich bewegen op dit
gebied naar Heerlen te halen.

Tot nieuwe beschermheervan de
fanfare Eendracht Huls werd de
heer H. Derix uit Simpelveld be-
noemd.

Beschermheer

:n bejaardentehuis De Schutse
f*1 Hoensbroek wordt vrijdag in

kring de diamanten
°ruiloft gevierd van het echtpaar
s*°orsma-Veerman.
?£t diamanten paar, ouders vankinderen en grootouders van 6

en 3 achterklein-
kinderen, is afkomstig uit Fries-lan-d. in 1937 kwamen de Boors-
P^'s naar Brunssum, waar de

ging werken op di-erse mijnen en bij de plantsoe-
ndienst in Brunssum. Ook
[teeft het echtpaar Boorsma een
,'JdJe het gereformeerd jeugd-
huis beheerd. Beiden waren ac-llef in het Brunssumse gemeen-
schapsleven. Bovendien heeft de|Jeer Boorsma vele jaren lang inac kerkeraad gezeten.

drie kinderen en het huishou-
den. Trees is dol op muziek. Ze
zingt sopraan in het Vrienden-
koor, bezoekt graag concerten en
luistertthuis alle soorten muziek
terwijl ze handwerkt.
De gouden echtlieden vervelen
zich nooit. Jo en Trees hebben
wandelen als gemeenschappeli-
ke hobby. Bij goed weer trekken
ze erop uit, zowel hier als in
Spanje, waar ze vaak overwinte-
ren. 'Medische technologie

kan goed in Heerlen'

per persoon " De ondertekening in het gemeentehuis van Heerlen van
het contract voor de ontwikkeling van deHeerlense binnen-
stad. Van links naar rechts H.J.M. van Zandvoort van
Bouwfonds Woningbouw BV, burgemeester Piet van Zeil,
T. Liebe van MBO/Ruyters en H.H.F. Stienstra van Stien-
stra Heerlen Bedrijfsprojectontwikkeling BV.

Foto: FRANS RADE

Conclusie van onderzoeksbureau HP Projectpromotion
# De deelnemers
aan de vastenkuur
op Rolduc zijn
bezig met Tai-Chi,
Chinese
ademhalings- en
ontspanningsoefen
ingen, die helpen
het lichaam te
reinigen en tot rust
te komen.
Foto: FRANS RADE

* Het gouden paar van Dongen-Schoens.

Voortaan ieder voor- en najaar vastenkuur op Rolduc

'Grote schoonmaak in
lichaam noodzakelijk'Zilveren LD-jubilaris

Thuis
Met name wordt de thuiszorgtech-
nologie naar voren geschoven. Het
Instituut voor Revalidatie Vraag-
stukken (IRV) dat te vinden is bij de
Lucasklinieken is al bezig met by
voorbeeld 'smart house. Dat is een

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - Trend is tegenwoor-
dig dat iedereen weer bewuster met
zijn lijf en wat men eet omgaat. De
industrie ziet daar brood in en
brengt allerlei light-produkten op
de markt. Noodgedwongen raakt
men ook meer betrokken bij het mi-
lieu. Mede daardoor raken ook de
oude natuurgeneeswijzen en behan-
delmethoden weer 'in. Bijvoor-
beeld het vasten, waar over de hele
wereld al eeuwen lang in allerlei
culturen gebruik van wordt ge-
maakt.HEERLEN - Henk Reinders (44) viert morgen zyn zilveren bedryfs-

JUbileum bij het Limburgs Dagblad. De receptie vindt plaats in hetbedrijfsrestaurant van 16.30 uur tot 18.30 uur.
Open dag
Rolduc

KERKRADE - Na een restau-
ratie van ruim twintig jaar
wordt Rolduc op zaterdag 27
mei van 10.00 tot 17.00 uur voor
het publiek opengesteld. Er is
onder andere te zien een kant-
klosdemonstratie, expositie
'Versterkte kerken uit de Thié-
rache', restauratie van boeken,
het restauratie-atelier voor
schilderijen, het mijnmuseum
en het vormingscentrum. En-
tree gratis.

jongenkwam HenkReinders met zijnvak in aanraking bij Mercu-
Jus waar hij als leerlingboekdrukker de eerste beginselen leerde. Be-
tere vooruitzichten deden hem besluiten naar hetLD over te stappen-
flier startte hij in 1964.Later werd hijbinnen hetbedryf omgeschoold
lot offset-drukker. Regelmatige studie over de voortschrijdendetech-
nieken binnen het drukkersvak werd beloond met het voorman-Schap. Bij de offset-rotatiedrukkerij heeft hij met een team van twin-ug man dagelijks de zorg over het van de persen rollen van de krant.

Deze week kon men in Rolduc in
Kerkrade voor de eerste keer deel-
nemen aan een vijfdaagse vasten-
kuur in combinatie met Tai-Chi. In
de rest van Nederland worden dit
soort cursussen al veel meer gege-
ven, maar in Limburg blykt de be-
langstelling niet zo groot te zijn.Aan
deze eerste cursus doen 13 mensen
mee, waaronder maar drie uit Lim-
burg. Natuurgeneeskundige Bert
Janssen uitAmsterdam, die dekuur
coördineert, is zeker van plan vaker
in Rolduc te komen. „Net als in de
rest van het land willen we ook in
Rolduc elk voor- en najaareen vas-
tenkuur begeleiden."
„Doel van het vasten is je lichaam te

reinigen, zegt Janssen. „ledereen
krijgt dagelijks met het voedsel veel
gifstoffen binnen. Niet alleen als je
slecht eet, nee, ook als je heel ge-
zond eet. Want tegenwoordig zyn
toch byna alle produkten wel er-
gens door een produktiemolen ge-
haald." Janssen vertelt verder dat
niemands lichaam die giftige stof-
fen allemaal zelf kan verwerken en
afvoeren. Het worden er in deze mo-
derne tijd gewoon teveel om alle-
maal aan te kunnen. „Vandaar dat
het voor iedereen goed is om zo nu
en dan het lichaam eens schoon te
maken van binnen."
Vasten houdt in dit geval niet in dat
er van de ene op de andere dag ge-

stopt moet worden met eten. „Als je
het verantwoord wil doen, daneet je
een paar dagen van te voren al min-
der, daarna een periode niets, waar-
na je het weer langzaam opbouwt",
zegt Lida, een van de deelneem-
sters. Janssen vult aan: „De onthou-
dingsdagen worden ondersteund
door veel te drinken, vooral veel
kruidenthee. Bovendien wordt de
ontgiftingskuur pas compleet als
minimaal twee keer per dag met een
clisma wordt gewerkt. Door water
in de dikke darm te laten lopen en
dat vijftien minuten binnen te hou-
den week je als het ware de schade-
lijke stoffen uit de plooien van je
darmen."

Ook met de ademhaling mee ver-
dwijnen schadelijke stoffen uit het
lichaam. Vandaar dat de deelne-
mers tijdens dekuur Tai Chi beoefe-
nen. „Dat zijn Chinese ademha-
lings- en ontspanningsoefeningen,
waardoor je lichaam weer tot rust
komt en de tyd heeft om te herstel-
len", zegt Ruud Tax, die de Tai-Chi
begeleidt. „Ik voel me er echt goed
door", zegt Lida, nu halverwege de
cursus. „Je wordt er helemaal
schoon en fit van." In haar eentje
had ze ook al eens een poging ge-
waagd. „Maar dat lukte niet. Ik had
me afgezonderd met een sappers-
machine enzo, maar na anderhalve
dag zat ik weer aan de gebakjes."

Bocholtz
oostelijke mijnstreek redactie: 739282

Onderbankende Geerstraat treedt morgen om
21.30 uur de tex-Mex-formatie 'Bor-
derline' op. De entree is gratis.

Jabeek
Foto: DRIESLINSSEN* Jubilaris HenkReinders.

Landgraaf

" De algemene Hulpdienst 'Mens
durfte vragen' van het Ouderenwel-
zijn is dringend op zoek naar vrij-
willigers. Men kan zich aanmelden
bij de Stichting Ouderenwelzijn On-
derbanken, _S 045-259544.

" De jeugdafdeling van de RK VV
Heksenberg is dringend op zoek
naar iemand, die de jeugdspelers in
de volgende competitie wil begelei-
den. Voor informatie: S 216649.

Schaesberg

Heerlen

" De Heemkunde Vereniging De
Bongard houdt op 20 mei als aan-
sluiting op een lezing van drs. Van
Luyn over Luik een excursie naar
deze Waalse stad. Het vertrek in
Simpelveld op de Markt is die dag
om 8.45 uur en in Bocholtz by het
Multi Functioneel Centrum „Op de
Boor" om 9.00 uur. Aanmelding:
Sougnezstraat 17 te Simpelveld, of
Heiweg 22 te Bocholtz.

" Wie met de LVB mee wil naar
Banneux, dientzich voor 29 mei aan
te melden bij mevrouw Stauver-
mann, Vlengendaal 13.

uitgereikt in café Dr Sjoeggeler
Nieuwstraat 105.

" In de hervormde kerk aan de St.
Pieterstraat 1 wordt zaterdag van
14.00 tot 17.00 uur een expositie ge-
houden over de Nieuw Apostoli-
scheKerk. Op zaterdag 27 mei vindt
deze expositie plaats in de Nieuw
Apostolische Kerk aan de Kaalhei-
dersteenweg 150. De entree is vry.

Players Theatre Club van AFCENT
verzorgt morgen om 19.30 uur in dr
Brikke-oave een bonte avond voor
de Nederlandse gemeenschap. De
entree is f 2,50. Kaarten zijn ver-
krijgbaar bij de VW en in dr Brik-
ke-oave.

Hoensbroek

" Clubs, families en buurten kun-
nen zich aanmelden voor een zes-
kamp, die de fanfare St. Caecilia op
21 september houdt. Men kan hier-
voor terecht bij J. van der Schaft,
Bingelraderweg 7, S 04492-3836.

" Met als doel een grote speeltuin
op terichten in dewijk Eikske vindt
morgen om 20.00 uur een vergade-
ring plaats in lokaal Pijls, Oranje
Nassaustraat 40. ledereen is wei-
kóm.

SchinveldKerkrade

" De Schinskoel houdt op 11 juni
eenrommelmarkt en fancy fair. Alle
spullen die kleiner zijn dan een
bankstel zijn welkom. Gulle gevers
kunnen bellen naar S 045-256092.
men kan de spullen ook dagelijks
vanaf 13.00 uur aan de Schinskoel
afgeven.

" De Belangenvereniging WAO-
AWW Hoensbroek-Heerlen houdt
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur een
rommelmarkt in Ons Huis. St. Jo-
sephstraat 21. Tafelhuur kost f 7,50.
Wie nog spullen kan missen mag
bellen naar S 045-216890 of 217015.

Half jaar cel
voor fraudeur

rjj^ASTRICHT - De maximale straf
rria een politierechterkan geven, zes
jj>randen cel> kreeS gisteren de 36-

-'
ge Brunsummer B. Hij werd bij

clv S schuldig bevonden aan ver-
ste S_ier'nSvan geluidsboxen en ver-
korn ers' en net vervalsen van in-

In de periode

van mei '86 tot maart '88 heeft hij op
die manier de gemeente opgelicht
voor ’82.000. „Een stelselmatig
fraudeur met een grote strafrechte-
lijkecarrière", aldus officiervan jus-
titie mr Laumen, die dan ook geen
enkele clementie toonde. Aan dezes
maanden gevangenisstraf werden
door politierechter mrBergmans
nog eens tien weken toegevoegd.
Deze had verdachte tegoed van een
voorwaardelijke veroordeling op 3
juni 1987, en diehem met een proef-
tijd van twee jaar waren opgelegd.

" De Politiehondenvereniging Be-
renbos houdt zaterdag en zondag
vanaf 9.15 uur een bondswedstrijd^
onder auspiciën van de OLDB. Er
wordt op het terrein aan de Beren-
bosweg gestreden in de klassen as-
pirant-, jeugd-, open- en ere. De prij-
zen worden zondag om 21.30 uur

" In het theatercafé van het Grand
theater, Kerkberg 4 te Waubach,
wordt morgen om 22.00 uur de film
'The Wall' van Pink Floyd vertoond.
Entree gratis.

Brunsum
!" De amateur-toneelclub Alliance

" In de gereformeerde kerk aan de
Burg. Waszinkstraat 2 wordt mor-
gen om 20.00 uur een grote zang-
avond gehouden door het Chr. ge-
mengd Sionskoor en The Freedom
Singers. Tussen de bedrijven door
vindt er een interview plaats met de
schrijfster Jos van Manen Pieters.
Na afloop signeert de schrijfster
haar boeken die ter plaatse ver-
kocht worden. Entree gratis. De op-
brengst gaat naar het zendingswerk
van de stichting

" In de bovenzaal van de Nor aan
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" Het diamanten paar Boorsma-Veerman.

Handtekeningen voor
ontwikkeling centrum

Contract tussen gemeente en driefirma's

Van onze verslaggever
HEERLEN - Met enig feestelijk vertoon is gistermiddag in het
gemeentehuis te Heerlen het contract getekend tussen de ge-
meente en de ondernemers MBO/Ruyters, Stienstra en Bouw-'
fonds Woningbouw, omtrent de ontwikkeling van het centrum
van Heerlen.

Lümburgs dagblad| oostelijke mijnstreek

klein journaal
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Monique Hubertina
Margaretha Gemma Rae-
ven, geboren op 18 novem-
oer 1968, wonende in de
Paulusstichting, Watersley
l,i Sittard, onder curatele
gesteld met benoeming
van Hubertus Hendrikus
Pierre Raeven tot curator
en Maria Anna Jacoba
Bergh tot toeziende cura-
trice, beiden wonende te
Sittard, Op de Kamp 8.
Mr. R.A. Haverhoek
advocaat en procureur
Oranjelaan 211
61668MGeleen

l_r^^wVt^__-^__^_?__-^_E

Reuea Mur wird nut dam eigenen Haar
torm- und typgerecnt einpawat*; ohrw
iengJAhnge vertrage. Senaten, taunen,
duechen, Sport tretben für Oamen und
Marren. Alla Fnaurenwönecne wardan er-
(Ml. Raparaturan allar Art. Auterdem gro-
te Autwani an Toupet» und Panieken m
Synthat* und EcMhaar
Unvertrtndliche koetenloee Baraiung von
Dwnataa bia Samatag im Studio NaulFnaurenberatung par jwdechirm.

I vaavaafvaafaai

"Èhstafeinril II
'I J-_ie==--Jl

Een gehaat ander renovatiesys-
teem dan bij deuren Het oude

'front (kastdeurtjes, werkbladen
-enz.)wordt verwijderd. Volgensuw
keuze maken wij de nieuwe delen
op maat. Het voordeligealternatief
vooreen nieuwe keuken.

I 'Ui

49\ <d-_J
Wi| geven uw woning binnen een I

" dag een nieuw aanzien.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 po*i_i

Bunde 043-647833 qB

__.
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[L__ESj
Lees hetboekje dathet

Koningin Wilhelmina Fonds
dezeweek in heel Nederland
verspreidt

't Is nuttig, 't Is nodig.

GEEF
Uw gift is nodigom de

t^aie strijd tegen kanker voort
tezetten. Veel isbereiktMaar
de weg is nog lang Daarom

' doenwijeen beroep op u.
_-_W

Koningin Wilhelmina Fonds
voor deKankerbestrijding

Sophialaan 8,
1075 BR Amsterdam.

Telefoon: 640991.
Postgiro: 26000.

Bankrekening 70.70.70007.

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

"Ziet u diekoekjes? I
Breng ik gratisvoor v mcc bil

Welkom koffier 1
. /nnnpvrn Een lekker kopje koffie met een lekkere sprits erbij. Dat is toch altijd WWUÏStBÊ IVUUKUbLL Welkom! UwSRV-man denkt er net zo over en maakt het deze week extra IjfiS^m I

Hcerii^SSii,spek J^CBl aantrekkelijk. Want bij 2 pakken Welkom koffie krijgt u een heel pak vol I
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len op het grilligetalent van Van
der Waart - ook bij het zwakke
PEC had hij dit seizoen zijn pro-
blemen - omdat hij ondanks zijn
wisselvalligheid toch jaarlijks
goed is voor meer dan tien doel-
punten. En met het oog op het
vertrek van de beide topscorers
Boerebach (12) en Van Loen (8)
heeftRoda JC dringend behoefte
aan spelers die 'garant staan'
voor treffers.

Eric Vanderaerden
kiest voor Raas

Post: 'Wat mij betreft is hel boek gesloten'

Transfermarkt
De leiding van Roda JC zweeg
gisteren in alle toonaarden over
de interesse vóór Van der Waart,
omdat men eerst overeenstem-
ming met de Zwollenaren wil be-
reiken. Trainer Jan Reker gaf
wel toe dat van zijn vr^je woens-
dag niets terecht kwam, omdat
hij druk in de weer was op de
transfermarkt.

JuTTGART - Maradona heeft een Europese beker aan zijn
"^Posante palmares toegevoegd. De Argentijn voerde Napoli
J1 de finale van de Uefacup naar de overwinning op Vfß Stutt-
j-ttzonder zelf continu in de schijnwerpers te staan. De in Ita-e opgebouwde voorsprong van 2-1 kwam vrijwel geen mo-
ent in het nauw aangezien Maradona wel enkele beslissende

£ties in huis had. Pas in de slotfase konden de Duitsers een
nederlaag voorkomen: 3-3.

I-?radona gaat nog slechts voor spe-
gelegenheden voluit. Nationa-

ifpi- Wereldtitels prijkten al op zijn
een Europese beker nog

Vfß Stuttgart - Napoli 3-3 (1-2). Score:
19. Alemao 0-1; 27.Klinsmann 1-1; 40.
Fe-rara 1-2; 62. Careca 1-3; 70. Gaudi-
no 2-3; 89. Olaf Schmaeler 3-3.
Scheidsrechter; Sanchez Arminio
(Sparye). Toeschouwers: 67.000.

De vier overwinningen van Vander-
aerden in de recent afgesloten.
Trump Tour hebben zijn huidige
ploegleider Peter Post niet kunnen'
vermurwen om het salaris van de
Belgisch Limburgse renner te ver-
hogen, zoals Vanderaerden wenste:
„Ik wilde zelfs minder geven", aldus'
Post. „Hooguit was ik bereid een
clausule in te bouwen indien hij in
1990 weer beter zou presteren, maar
daar is hij niet op ingegaan. Hetboek is wat mrj betreft gesloten. Dat
een ander hem nog steeds een grote
som geld wil betalen moet die ander'
weten. Ik moet nu in andererenners
investeren."
Vanderaerden heeft gistereneen ge-
sprek gehad met Jan Raas en heer-
toegezegd voor het eind van de
week een beslissing te zullen ne-
men. Of zijn eventuele overstap
naar concurrent Raas ook konse-
kwenties zal hebben voor Vander-
aerdens deelneming aan de Touwde
France? Post: „Dat moeten we be-
kijken. In principe staat hij opge-
steld, als snelle man naast Van Pop-
pel. Zolang hij zijn werk naar beho-
ren blijft doen hoeft de Tour geen
probleem te zijn. Maar, Raas..., tja.
Voor zover mij bekendkiest hij voor
het geld en datis bij Carrera het best
heeft hij gezegd."

Roda JC heeft het oog laten val-Peter van der Waart is trouwens

Gillhaus

Arie Haan en VfB Stuttgart illusie armer
Maradonameesterlijk
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" Peter van der Waart, pro-
ductief ondanks wisselval-
ligheid.

door huub paulissen
KERKRADE - Roda JC lijkt
zijn eerste versterking voor
volgend seizoen binnen te
hebben. PEC Zwolle-aan-
valler Peter van der Waart
bereikte gisteren een princi-
pe-akkoord met de Kerkra-
denaren. Alleen PEC kan
nog roet in het eten gooien,
want de vrijwel zeker naar
de eerste divisie kelderende
Zwollenaren willen de 25-
-jarige aanvaller niet zonder
slag of stoot afstaan.
Gisteren werd ook duidelijk dat
niets een lucratieve transfer van
John van Loen naar Sochaux in
de weg staat. In eerste instantie
wees Roda JC het bod van 1,9
mihoen (zie LD van gisteren,
red.) van de hand. Daarop ver-
hoogde de Franse subtopper de
aanbieding tot ruim boven de
twee mihoen, waarnaar Roda JC- dat vorig seizoen één miljoen
voor de Utrechtenaar neertelde -wel oren heeft. Het is de bedoe-
ling dat komend weekeinde een
delegatie van Sochaux naar
Kaalheidekomt, om de zaak af te
ronden.

niet de man die Van Loen in de
spits moet vervangen. Daarvoor
circuleert opnieuw nadrukkelijk
de naam van PSV'er Hans Gill-
haus, gezienhet geld dat Roda te
besteden heeft. Van der Waart,
voorheen FC Utrecht en FC Den
Bosch, is meer een rol als rech-
terspits of direct achter de voor-
hoede toebedacht.

„Wij hebben concrete interesse
voor twee spelers. Met hen heb ik
vandaag b. mij thuis gesproken,
met twee anderen heb ik langdu-
rig telefonisch contact gehad.
Namen? Die geef ik alleen door
aan manager Hens Coerver. Ik
heb alleen onderzocht of die jon-
gens in mijn visie passen. De ma-
nager onderzoekt of het finan-
cieel haalbaar is en hij is dan ook
degene die de zaken verder af-
handelt", hield Reker zich op de
vlakte.

Van onze sportredactie
LUMMEN/HEERLEN - Eric Van-
deraerden (27) gaat definitief weg
bij Peter Post en rijdt volgend sei-
zoen vrijwel zeker bij SuperConfex
onder leidingvan JanRaas. De eni-
gekaper op de kust zou nog het Ita-
liaanse Carrera kunnen zijn, dat
Bontempi in 1990 naar elders ziet
vertrekken.

Raas in zijn SuperConfexteam e^BÏsprinter. lemand als Arjan Jagt-is
behoorlijk snel, maar voor het wiu-
nen van een pelotonssprint om de
eerste plaats schiet hrj toch te kort.'
Andere jongeren in het team ook.
Vanderaerden is weliswaar niet
meer de supersprinter van weleer,'
maar hij is toch nog een winnaar, ze-
ker in de jacht op dagprijzen in de
rittenkoersen. Waarschijnlijk is ook,
dat Raas hem juist daarvoor aan-
trekt en niet meer by voorbaat op
hem rekent in de topklassiekers.
Overigens heeft Vanderaerden twee
jaar geleden tijdens een etappe-
koers in Spanje, die in het kader van
de seizoensouverture plaatsvond,
zelf al eens laten weten dat eèn
eventuele switch van Post n»é>
Raas hem zeker niet zou tegenstaan.

Gullit vecht
tegen de tijd..___ (ADVERTENTIE)

I
__^^___________ l̂'«^"_____________l

Schelsberg 126, Heerlen
Tel. 045-725588

(tussen Hendriks en Bristol)

MILAAN - Het blijft de vraag of
Ruud Gullit op tijd fit is voor de
Europacupfinale van AC Milan te-gen Steaua Boekarest, woensdag 24
mei in Barcelona. Woensdag traindehij in Milaan twintig minuten met
veel pijn. De test doet het ergste vre-
zen.

Vfß Stuttgart: Immel,Schaefer, Hart-
mann, Allgöwer, Nils Schmaeler,
Schroeder, Gaudino, Katanec, Sigur-
vinsson, Klinsmann, Walter (Olaf
Schmaeler).
Napoli: Giuliani, Ferrara, Francini,
Renica, Corradini, De Napoli. Alemao
(Carannante), Fusi, Careca (Bigliardi),
Maradona, Carnevale.

pioenschap tikte hh' tegen Engeland
de bal rechtstreeks met de hand in
het doel. De Argentijn ontkent bei-
de voorvallen.

Beladen
Va Argentijn zei aan de vooravond
% de beladen return van de Uefa-
*Uhle zyn contract D - Napoli uit teKu n dienen, wanneer de EuropeseL werd veroverd. Houdt hij
Wrd ' dan kunnen de Zuiditalia-e<s n°g tot 1993 van zijn kunstenbieten,
uo r̂adona gebruikte twee weken
§t'^den in de eerste wedstrijd tegen
l^ttgart zijn hand om de gehjkma-
-0

r af te dwingen. Hij nam de balvJ^-lementair mee, schoot hem
Sy'olgens tegen de hand van
b naefer en kreeg een strafschop.
8t * Was de ommekeer in de wed-nJd. In 1986 bij het wereldkam-

Dubieus
De dubieuze toestanden in het eer-
ste duel - naast de handsbal van Ma-
radona kreeg Stuttgart-verdediger
Buchwald ten onrechte zijn tweede
gele kaart van het toernooi - gaf de
return in de Bondsrepubliek een be-
laden sfeer. De ploegen bestookten
elkaarvooraf met de wilde beschul-
digingen, maar hielden zich tijdens
de wedstrijd goed in bedwang. Dit
kwam mogelijk door de snelle be-
slissing die de Italianen forceerden.

Nijssen kopje onderAl na 19 minuten kreeg het duel een
wending. Alemao, even eerder fors
gevloerd, zette met zijn laatste
krachten aan voor een combinatie

" Liverpool is dichter bij de Engel-
se titel gekomen. Voornaamste con-
current Arsenal speelde op eigen
veld gelijk tegen Wimbledon: 2-2.
Ook Sheffield Wednesday-Norwich
eindigde in 2-2. De stand aan kop:Liverpool 36-73; Arsenal 37-73; Not-
tingham 37-64; Norwich 38-62.

Oranje nog steeds
op laatste plaats

Ingroep van nummers twee voor WK-kwalificatie

demarrage. De twee volgende doel-
punten van Napoli bereidde hrj
voor. Die van Ferrara (40e minuut)
met het hoofd, die van Careca (62e)
met een fluwelen pass van zijn lin-
kervoet. In viervan devijf doelpun-
ten die de Italiaanse ploeg in beidefinales maakte hij de Argentijn de
hand. Al dan niet letterlijk.
Het was niet goed genoeg voor twee
overwinningen. Stuttgart kwam per
toeval langszij. Gaudino, de Napoli-
taan in Westduitse dienst, maakte
2-3. Hij scoorde via de voet van te-
genstander De Napoli. Kort voor
trjd maakte invaller Olaf Schaemel,
na een foutieve terugspeelbal van
dezelfde De Napoli, gelrjk, 3-3.

Ehrens en Kutten
naar buitenland

DEN HAAG - Bondscoach Hénlf
Nooren heeft Rob Ehrens, Piet Ray.
makers, Willy van der Ham.
Lansink en Wout-Jan van _fer
Schans geselecteerd voor het CSIÖ
van Kopenhagen, dat vandaag J*a-
gint. Rob Ehrens uit Weert
schijnt aan de start met zijn paa
Olympic Matchline, Olympic Osj*r
Drum en Jongor 11.
De NHS vaardigt vijf amazone-
een ruiter af naar het internationale
dressuurconcours, dat van 26 ti
met 28 mei in Lausanne wordt^Jh»houden. Daarbij is ook Bert Rutt_yn
uit Hunsel, die met Zirkoon aanT_e}
evenement deelneemt. De andëï-e
deelnemers zijn: Ankie van Gr«ó>
ven, Tineke Bartels, Rooswitha
der Velde, Ellen Bontje en Linda
Koper.

ROME - Torn Nijssen is in de twee-
de ronde van het met twee miljoen
gulden gedoteerde tennistoernooi
van Rome uitgeschakeld. Hij ver-
loor in twee sets van Jaime Yzaga
uit Peru, 6-3, 6-2.
De als eerste geplaatste Mats Wilan-
der bleef in de Italiaanse hoofdstad
wel overeind. De Zweed, al lange
tijd ver verwijderd van zijn top-
vorm, versloeg de Spanjaard Javier
Sanchez, 4-6, 6-3, 6-4. In tegenstel-
ling tot Nijssen had een andere Ne-
derlander, Mark Koevermans, wel
succes. Hrj versloeg in de tweede
ronde de Argentijn José Luis Clerc
in twee sets, 6-3, 6-1. Connors won
van de Italiaan Cierro met 6-7 (7-9),
6-2, 6-3.

Steffi Graf is weer ziek. Volgens
haar vader en manager Peter Graf
heeft zij een fikse verkoudheid. Zij
is met haarklachten bij haar arts ge-
weest. Volgens vader Graf moet er
rekening mee worden gehouden dat
zijn dochter zal moeten afzeggen
voor het dubbelspel bh het toernooi
om de Open Westduitse Kampioen-
schappen in Berlijn. Graf speelt sa-
men met de Argentijnse Gabriela
Sabatini. De verkoudheid zou ook
een verklaringkunnen zijn voor het
zwakke spel van Graf dinsdag in de
tweede ronde van het toernooi te-gen de Deense Scheuer-Larsen
(84ste op de wereldranglijst). De
nummer één van de wereldranglijst
moest negen games afstaan: 7-5, 6-4.

NOVISAD - Het Nederlandse he-
ren volleybalteam heeft in Novi Sad
een nederlaagvan 2-3 geleden in een
vriendschappelijke wedstrijd tegen
Joegoslavië. Setstanden 15-13, 9-15,
15-9, 8-15, 15-10.

Daarna besloot Maradona, die een
dagvoor de wedstrrjd voor de twee-
de keer vader was geworden, tot een

Demarrage

met de tweede Braziliaan van Napo-
li, Careca. De spits kaatste op maat
met zijn landgenoot, die via doel-
man Immel intikte.
Stuttgart, aangevoerd door de mid-
denvelders Sigurvinsson en Kata-
nec, gaf zich niet gewonnen.Trainer
Arie Haan kreeg enkele minuten la-
ter alsnog uitzicht op zijn zesde
Europese beker, ofwel zijn eerste
als oefenmeester. Klinsmann gaf de
toeschouwers in het uitverkochteNeckarstadion hoop door in te kop-
pen na een corner van Sigurvins-
son. Het was een van deweinige ke-
ren dat de spits van het nationale
elftal, die volgend seizoen in Italië
(Inter) te bewonderen zal zijn, los
kwam van zijn tegenstanders.

Hrj liet Dumitrescu en Balint inval-
len. Toevallig werd het doelpunt ge-
maakt door de enige werknemer
van buiten Boekarest: Gheorge Po-,
pescu voetbalt bij Universitatea
Craiova. Hij kopte na 35 minuten
een vrije trap van Steaua-aanvaller
Lacatus hard achter de Bulgaarse
doelman Valov.
Stand in groep I:
Roemenië 4 3 10 7 7-1Denemarken 42206 11-3Griekenland 40222 2-11
Bulgarije 4 0 13 1 2-7
Voordelig voor Nederland is, dat Denemar-ken en Roemenië nog twee keer tegen el-
kaar spelen: op 11 oktober in Kopenhagen,
op 15 november in Boekarest. De toplanden
verliezen samen dus nog vier punten. Als
Nederland in zijn resterende drie wedstrij-
den (twee maal Finland en voorts de uit-
wedstrijd tegen Wales) vijf punten pakt, iskwalificatie voor het eindtoernooi zeker.
Over de andere groep van vier, is minder te
zeggen. Polen speelde pas twee maal, Enge-
land en Zweden driekeer. Er staan nog vieronderlinge confrontaties tussen de toplan-
den op het programma. (Engeland-Polen;
Polen-Engeland; Zweden-Engeland;Polen-Zweden).

De stand in de 'nummerstweegroep':
Denemarken 4-6 (11-3)
Zweden 3.5 ( 4.2)
Nederland 3.4 (2-1)

Alle vier Nederlandseploegen naar Tour kon Kelly zijn belager Mottet
niet voorblijven.

Mottet op troon
HEERLEN - Charly Mottet heeft
Scan Kelly afgelost als aanvoer-
der van de FICP-ranglijst voor
beroepsrenners. In de vier jaar
dat deze rangschikking bestaat,'
officieus danwei officieel, stond
de ler op deeerste plaats. Hrj ver-
wierf er de eretitel 'King Kelly'
mee. Deze week besteeg de 26-ja-
rige Charly Mottet de troon. Ste-
ven Rooks (vierde) is de bestge-
klasseerde landgenoot.

FICP-rangiijst, individueel: 1. Mottet819,05 punten; 2. Kelly 760,88 p; 3. Del-gado 719,52 p; 4. Rooks 593,39 p; 5. Gölz
576.57 p; 6. Bauer 546.43 p; 7. Criquielion
512,82 p; 8. Fignon 506,44 p; 9. Adne van
derPoel 493,94 p; 10. Fondriest 481,00 p;
11. Rolf Sörensen 454.86 p; 12. Romin-ger 453,95 p; 13. Lejaretta 439,82 p; 14.Roche 434,80 p; 15. Hampsten 391,32 p;
16. Van Hooydonck 383,27 p; 17. Breu-kink 380,90 p; 18. Parra 374,25 p; 19. An-
derson 361.22 p; 20. De Wilde 352,54 p
23. Hermans 330,23 p.
FICP-ranglijst, ploegen: 1. PDM
1836,18 punten; 2. SuperConfex 1467.90p; 3. Panasonic 1443,27 p; 4. RMO
1351,39 p; 5. Reynolds 1293,54 p; 6. His-
tor 1279,51 p; 7. Caja Rural 1186.85 p; 8.
Helvetia 1162.71 p; 9. Hitachi 1139,39 p;
10. Chateau d'Ax 1102,60 p; 11. Toshiba1079,77 p; 12. Z-Peugeot 1071,53 p; 13.
Système U 1060,53p; 14. Domex 1057,97p; 15. BH 1053,26 p; 16. TVM 1027,36 p;
17. Ariostea 1026,43p; 18. Carrera 925,22
p; 19. ADR 908,86 p; 20. Seven Eleven
899,20 p.

king per 17 mei, alsmede vier an-
dere equipes, die door de organi-
satoren van de Tour uitgekozen
worden. In totaal derhalve 22
ploegen van negen man oftewel
198 deelnemers.

In het ploegenklassement zijn de
eerste drie (!) plaatsen voor Ne-
derlandse teams: PDM, Super-
Confex en Panasonic. Op de zes-
tiende plaats staat TVM. Het be-
tekent, dat alle vier Nederlandse
teams een startbewijs hebben
voor de Tour de France.

t-^ST- Het Nederlands voetbalelf-
g blijft voorlopig laatste in het
tj °ePje van nummers twee uit de
Vi

'e WK-kwalificatiegroepen metr landen. Denemarken, dat een
fl» Beleden verraste door in So-
Vprlll6l 2"° van Bulgarije te winnen,
la rPletterde woensdag Grieken-p^ met 7-1 en heeft de eerste
Al] ts van Zweden overgenomen.
Ujt^?n de twee beste nummers twee ■de drie groepen plaatsen zich vooremdronde in Italië.

(.^menië, de ploeg van trainer
£^erich Jenei, won woensdag ini ekarest met 1-0 van Bulgarije en
verift na vier duels in ëroeP I pas één
het punt- Voor de Roemenen zou
dat Voor het eerst sinds 1970 z-n>J*1 ze aan de eindronde mogen
le*doen.

t)e
(j. Wedstrijd was een goede oefe-
öo u voor de sPelers van Steaua
r, e*arest, die op 24 mei in Barcelo-
U «e finale van het belangrijksteI^Jropese bekertoernooi tegen AC
gen afwerken- Jenei stelde overi-
Wh slecnts vier voetballers van de
v erHSlCampioen op in de Das's: de
shf,,cdigers lovan en Bumbescu,

Jverdeler Hagi en spits Lacatus.

Toegelaten tot het evenement
zijn namelijk de beste achttien
ploegen in de wereldrangschik-

Voor de vier zogenaamde wild
cards, zoals bij het tennis, komen
de Colombiaanse teams en het
Amerikaanse Seven Eleven in
aanmerking. Daarnaast willen
het Spaanse Teka en Kelme, als-
mede het Belgische ADR enLot-
to, die niet bij de top-achttien
staan, dolgraag naar de Ronde

van Frankrijk.

Regelmatig
De kleine Fransman Mottet uit
de RMO-ploeg presteerde regel-
matig in het voorseizoen en won
onlangs de Vierdaagse van Duin-
kerken. Kelly teerde te lang op
de punten van vorig jaar. Zijn
overwinning in Luik-Bastena-
ken-Luik was het enige spreken-
de resultaat in het voorseizoen.
Door het gedeeltelijk vervallen
van vorig jaar behaalde punten
en de nieuw behaalde punten

" Eric Vanderaerden (links) is aan zijn laatste seizoen bij Pa-
nasonic bezig.

®Sieben b.v.j
Bouwmaterialen

SIERGRINDTAPIJTVLOEREN
(bezoek onze showroom»

Schelsberg 94, Heerlen
Tel. 045-725782 |

Maradona
de hele

vedette
geen

Vanderaerden: „De aanbieding van
Carrera is financieel verreweg het
meest aantrekkelijk. Ik kan daar
ook een paar Belgen en Nederlan-
ders inbrengen voor de klassiekers.
Maar ik heb het niet zo op een echt
buitenlandsavontuur. Bij Raas kom
ik ook in een goed gestructureerde
ploeg terecht en daar is me een
goeie positie geboden. Ik zou wat
meer snelheid in de ploeg kunnen
brengen, naast Van Hooydonck,
Nijdam en Maassen."
Na het vertrek van Jean-Paul van
Poppel naar Panasonic mist Jan

Aanvaller van PEC Zwolle naar Kaalheide

Peter van der Waart
rond met Roda JCLimburgsDagbladSport
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Drie redenen om met ~*
een spiksplinternieuwe Fiat

op vakantie te gaan.
j , ■■.^.■.«■■■^___^_"_i^_i^.^.Bl______^_^_^_^_^_^ ,:le

Eren jaar gratis benzine. Over een jaar pas betalen. |v_.
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 vol I) "j

l

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,Tipo of Cïo 'ik ;
Sev

Uw Fiat dealer geeft ver nu namelijk genoeg geld bij om de hele Gewoon door uw nieuwe auto een jaar lang zonder rente en tot f 4000.- méér dan de ANWB/BOVAG koerslijst aangeeft. Fe
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 inruilprijs die zoveel hoger is dan u verwacht, dat u stra cte,

_______________________________________^^

______
I
_
l
_
l
_
l

_______
l

_______
l
_
l
_
l__^^

terug. Sterker nog, eenmaal weer thuis, blijft u uw misschien wat langer op vakantie kunt blijven. lha

Fiat een jaar lang voor niets volgooien. U begrijpt dat het zeer de moeite waard
Voor de Panda gaan we uit van 7.500 km om nu naar ons toe te rijden en de Vakantie V_g£ u^,

en 470 liter. Voor de Uno 10.000 km en 640 liter. I Hf "^K g^^T^ jSB^^H deel Show te bezoeken. '"<
Loodvrije benzine. Het totaalbedrag, gebaseerd f"~ti_r. éTS/MiJÊ* **w^p#Mk / __■_■ _U__Vll(l"aAV

' Want zoveel goede redenen om een nieüv u
"" llnhii' 11§§|P^"—mm :""-"ï,ï,„, fi o____^_ffl llir _7j

op de huidige benzineprijs, gaat van de prijs van f W * il WKKSSÊÊmm MBüW*%'■ '^ Fiat te kopen, die heb je niet elke dag. ISi
______s f "*~"4._«mY'^^^^^l__WW^^ ':^^^r* _*____i_____i^: __k_l_N______ Hlf fc

uw nieuwe auto af. d_^X____^_____ilffl_l -EÉ-ÉM WÈr &Ém&s&W&88l88BEB^ «W __________v_________■___________'_________■ to<

«-H Wat 11.--S-- j/aaaaW _* __________l^^^^^^^^^^^^^ mÊÊ "^aaaaaaaaam

standaard uitgerust met een vijfversnellingsbak. I ÜHÜi ____ü I ±N U Dij UW Jriai Oeaiwl'
* Voor een nieuwe Panda of Uno kunt u een renteloze lening van een jaar langkrijgen met een minimum tefinancieren bedrag van f 5.000,- en een maximum van f 10.000,-. Het maximum tefinancieren bedrag mag niet hoger zijn dan 75% van de cataloguswaarde van de nieuwe auto en niet nu <

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 aanbetaling kunt u in de meeste gevallen rondmaken door de inruil van uw huidige auto. Bij deze huurkoopovereenkomst, af te sluiten bijFiat Credit Nederland, g*"
de gebruikelijke voorwaarden. Prijzen zijn inclusiefBTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

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 8.V., RIJKSWEG
NOORD 84, TEL. 04490 - 4 31 77 HEERLEN: BASTIAANS AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 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 ft
ÜJï

__R_? m

%7
Elke dag zijn er
meer dan
honderdduizend
mensen in ons
land die snakken
naar lucht.
Mensen die last
hebben van cara,
zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo
levensbedreigend
kan zijn, dat deze
bijna viermaal
zoveel dodelijke
slachtoffers eist
dan het verkeer.
CARA is één van
de meest
onderschatte
handicaps in ons
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling is; gevonden.

: Geef het Astma
Fonds de; mogelijkheid om; te helpen.

uw steun Is
onmisbaar.
i

cv_y
Astma Fonds

Giro

55055

il 1
PIET KLERKX: RUIME KEUS VOOR lEDEREEN! !

A_

Uitstekend zitcomfort. __
—^ —^ —mm Een perfecte zitgroep. —— --—Dit bankstel is geheel vervaar- §^% §T%§r% I nniMDPDnAG KOODAV/QMD TOT 9 UUR Hoogwaardige stoffen bekleding, <fm\ §F^f

digd uit het allerbeste leer. £0 J_lJ_J"^"
UUWUtKUHb RUUKMWUI-U lUI a UUH voortreffelijk afgewerkt en origineel I #J*\m\■■

Als drie- en tweezitsbank __■_■ %_F %_F %_U ■ binnenwerk. Nu als drie- en tweezitter I M %ÊW maÉw ■

n ' ;"_ ,„rv": : I ' :
m^^aaaa%

" spreiding betaling mogelijk bij het Vrijthof]. I*TT"-_llïl rï I »_l ip^%3k , f"*»?">. W^^*W" ook op maandag en zaterdag geopend Parkeergarage -mé I aam I I ___■ Bi &V.V f; I^22^: 1b f- 'W-ï^Tfe «pi
" donderdag koopavond tot 9 uur aanwezig. _______________■____■__! __________ ______■_[ ____________! Jf Reiskosten. Vanwaar u ook komt uit Nederland:

" gratis thuisbezorgd m Nederland Tel. 043-210944. wanneer u voor f 2.500,- of meer koopt, dan betaalt
RA A A CTDIfUT Piet erkx uw re's~ °* benzinekosten terug.



Mannschaft
mist Matthäus

HAMBURG - Het Westduitse voetbalelftal moet het op 31 mei
tha \jff teêen Wales definitief stellen zonder aanvoerder Lo-v'^r Matthaus. Woensdag besloot de FIFA dat de gele kaart
bhift tthèus uit de wedstriJd tegen Nederland op 26 april (1-1)
ter MSitaan' at was de tweede voor de 28-jarige speler van In-

Maastrichtenaren nemen in Oost-
Duitsland deel aan een internatio-
naal toernooi met onder andere ook
Dynamo Dresden en Club Luik.
Eerder diemaand, opvrijdag 21 juli,
speelt MW in De Geusselt al eens
tegen de Oostduitse landskampioen
Dynamo Dresden. Op 6 augustus is
Standard Luik waarschijnlijk te
gast in Maastricht. MW hervat de
training op maandag 3 juli.f voetbal ]

panorama \

Weer topbezetting in
Jo Gerris-toernooi

Behalve uitverkiezing handbalster van het jaar

derdag 25 mei in het Stadion Feyen-
oord gespeeld. Een woordvoerder
van de gemeente Rotterdam beves-
tigde gistermiddag, dat burgemees-
ter Peper daarvoor toestemming
heeft gegeven. Om uiteenlopende
redenen vielen in een eerder sta-
dium de stadions in Utrecht, Nijme-
gen, Eindhoven en Spangen (Rot-
terdam) af.

# Lothar Matthaus (links, naast zijn landgenoot Olof Thon)
moet tegen Wales aan de kant blijven.

Amsterdammer, die ook bij PSV in voor de club 'zeer positief gesprek
de belangstelling staat. met Heylens had.

velijk in het Geusseltstadion en op
de velden van Rapid gespeeld. De
openingswedstrijd, zaterdag om
9.30 uur, is in het Geusseltstadion
terwijl de andere wedstrijden op de
Rapid-velden plaatsvinden. Het
duel om de derde en vierde plaats
en de finale worden in het Geusselt-
stadion gespeeld op zondag om res-
pectievelijk 14.30 en 15.30 uur.

Q

(de ed,stri Jd tegen Wales hoort tot
non atiereeks voor net toer-
Va" .om de wereldtitel in Italië.
..en» dat de Duitsers belang

Matth aan net meespelen van
,Uo,t a.us- Meteen na het duel in

1 Donn am had de Duitse voetbal-
iJt. I . Protest ingediend tegen het_l'lk<ie van scheidsrechter Frede-
*ven nT2m Matthaus een kaart te
tred lnomas Hassler zou de over-
Opgnl "ebben begaan, meende de

ln een verklaring schrijft de
ril de w C r: "Na ruggespraak met

de drblter is duidelijkgeworden, dat. tha.fjPeler met nummer 10, Mat-
gen ""' een gele kaart heeft gekre-

*e.ff 6ns de wereldvoetbalbond kon
Wd* ten door de DFB ingestuurde

m r, tn lj!and het tegendeel niet aanto-
a u,Hf^e beelden waren lang niet zo
doen 1

als de Duitse bond wilde
din_ ff ven- Ze gaven geen aanlei-

1* dSpJpA 18 Vrij te spreken"' al"

Bekerfinale
to?r?JTERDAM - De finale van het
PSV °m deKNVB-beker tussenen Groningen wordt op don-

MVV

" MAASTRICHT - Onder leiding
van de nieuwe trainer Sef Vergoos-
sen zal MVV in de aanloop naar het
seizoen 1989/90 twee keer een trai-
ningskamp beleggen. Van 14 tot en
met 16 juliverbinft de ploeg in Zee-
land. Op het programma staan twee
oefenwedstrijden tegen amateur-
clubs. Later, van 24 tot en met 30
juli, vertoeft MVV evenals de afge-
lopen twee jaar in Dresden. De

Michels niet

" ROTTERDAM - Rinus Michels
wordt geen technisch directeur bij
Feyenoord. Die conclusie kan vrij-
wel zeker worden getrokken uit de
korte, gezamenlijke verklaring, die
beidepartijen na afloop van het eer-
ste gesprek gaven. „Het was een
uitermate positief onderhoud", al-
dus Jorien van den Herik, presi-
dent-commissaris van de NV Sta-
dion, die samen met algemeen di-
recteur Hans Kraay namens Feyen-
oord de twee uur durende bespre-
king met de oud-bondscoach voer-
de. „Over de uitkomst kan ik slechts
zeggen, dat een technisch directeur-
schap voor Rinus Michels bij
Feyenoord waarschijnlijk niet tot
de mogelijkheden behoort. Over
een andere vorm van samenwer-
king praten Kraay en Michels op
korte termijn verder". Rinus Mi-
chels (61) ontkent, dat zijn financië-
le eisen het bestuurlijke Feyenoord-
duo hebben doen. schrikken. „Over
geld is niet gesproken", aldus de

Heylens terug

"LILLE - De trainer van de Franse
voetbalclub Lille OSC, Georges
Heylens, kan, nadat hij vorige week
was ontslagen, toch weer bij de
Noordfranse club aan de slag. Zo
maakte Lille-voorzitter M. Jacques
Dewailly gisteren bekend. In zijn
verklaring zei Dewailly dat hij een

Fortuna zaterdag
" ZEIST- Vier wedstrijden uit het
programma van het betaalde voet-
bal van zondag zullen al op zater-
dagavond worden gespeeld. Het be-
treft Veendam-Fortuna Sittard in de
eredivisie en Go Ahead Eagles-De
Graafschap, Telstar-RBC alsmede

Haslou en Helios
" ELSLOO/HEERLEN - Zowel
Haslou, dat onlangs beslag legde op
het kampioenschap in de derde
klasse A van het amateurvoetbal,
alsook Helios speelt volgende week
tegen een Limburgse profclub. Has-
lou komt op dinsdag 23 mei in actie
tegen Fortuna Sittard. Het duel
vindt plaats op het sportcomplex in
Catsop. Aftrap 19.00 uur. Een dag
eerder (maandag 22 mei om 19.00
uur) neemt Helios in Zeswegen-
/Heerlen het nieuwe terrein in ge-
bruik met een wedstrijd tegen Roda
JC.

" MAASTRICHT - In het komende
weekeinde zal in Maastricht de
Europese finale van het Eurospor-
tring Supercup voetbaltoernooi
voor A-jeugdteams worden gehou-
den. Voor dit toernooi hebben zich
het Engelse Thackley AFC, het
Duitse TUS Enneptal, het Franse
Paris FC en het Deense Silkeborg
rechtstreeks geplaatst. Verder zijn
voor het toernooi acht A-teams van
Europese topclubs geselecteerd, te
weten Ajax, Matra Paris, Bayer Le-
verkusen, PSV, Feyenoord, Stan-
daard Luik, Brondby Kopenhagen
enMW.

Jeugdtoernooi

De wedstrijden worden respectie

Cambuur-SVV in de eerste divisie.
Bij deze vier wedstrijden staat niets
meer op het spel, daardoor behoeft
niet te worden voldaan aan de voor-
waarde dat in de laatste twee com-
petitieronden uit het betaalde voet-
bal alle wedstrijden op hetzelfde
tijdstip moeten beginnen.

Peiper vervangt zieke neoprofRozendal

Panasonic en TVM
startklaar in Giro

De samenstelling van het door Cees
Priem (met assistentie van Henk
Steeyens uit Elsloo) geleide TVM-
team is: Johan van der Velde, Jac-
ques Hanegraaf, JanSiemons, Peter
Pieters, Martin Schalkers, Rob
Kleinsman, de Deen Jesper Skibby,
de Australiër Phil Anderson en de
Belg Flup Vandenbrande.

Lubberding, John Talen, de Austra-
liër Alan Peiper, de beide Zwitsers
Urs Freuler en Hans-Ruedi Marki,
alsmede de Belg Eric van Lancker.

genegleiderPeter Post heeft drie da_
van v?or de start in Taormina een

2ijn renners moeten vervangen.
|a o-prof Harry Rozendal, die het
in sterk begon met een etappezege

4e Ronde van de Middellandse
Au't Werd ziek. De geroutineerde

y ienri i
Alan PciPer neemt Ro-

Wop Pl-ats in. De Panasonic-
F>etpf Van Post voor de Giro, waarin
de j Winnen de enige Limburgse
feit umer is' werd als volgt samen-C,: Erik Breukink, Peter Win-_"" Jean-Paul van Poppel, Henk

EERLEN - Zowel Panasonic als TVM is met een ploeg van
Üeêen man Present in de Ronde van Italië, die zondag op Sici-
To Van Start gaat en op n juniin Florence eindigt. Net als in de
<Wir de France nemen tweeëntwintig formaties (198 renners)

ei aan het evenement.

LONGO STOPT - Jeannie Longo
heeft woensdag bekend gemaakt
dat ze aan het eind van dit seizoen
waarschijnhjk stopt met wielren-
nen. De 30-jarige Francaise was de
laatste twee jaar winnares van de
Ronde van Frankrijk voor vrouwen.
Dit jaar probeert ze haar eeuwigeri-
vale Maria Canins te passeren als
het gaat om het aantal overwinnin-
gen in La Grande Boucle. De Ita-
liaanse zegevierde in 1985 en 1986.
Gisteren won JeannieLongo de eer-
ste etappe van de Tour de la Drome.
Ze had na 72 kilometer in Dieulefit
21 seconden voorsprong op landge-
note Cecile Odin. Longo, die ook in
de proloog eerste werd, leidt in de
algemene rangschikking met 28 tel-
len verschil op Odin. Maria Canins
staat al op grote achterstand: 5 mi-
nuten en 19 seconden.

" WIENER NEUSTADT - Baer
Selen uit Eindhoven heeft op de
eerste dag van de wereldtitelstrijd
zweefvliegen in Wiener Neustadt
de standaardklasse gewonnen. -Er
waren honderdacht deelnemers. -
" KOOG - Volleybal-international
Pieter-Jan Leeuwerink zal Ro-
mend seizoen uitkomen voor de
Brusselse eredivisionist Opel/Len-
nik.

18.10 uur en wordt verricht door
voorzitter Thissenvan Swift en me-
vrouw Angeline Gems. De duels
worden gespeeld in sporthal Don-
derberg en in de Jo Gerrishal.

Van onze sportredactie

" SITTARD - Bert Bouwer uit Sit-
tard is door het bestuur van de
Roermondse handbalvereniging-
Holbox/Swift benaderd om trainer
te worden van de herenploeg. Na-
dat het bestuur Piet Jonker bereW
had gevonden om oefenmeester-
John Somers op te volgen wilde de-
spelersgroep liever Bert Bouwer/Overigens heeft Holbox/Swift zidv
versterkt met Henco de Jong en
Rob Heuser.

" ROTTERDAM - Het wereldbe-
kerschaaktoernooi in Rotterdam
gaat door. Op het laatste moment is
de organisatie er in geslaagd een
geldschieter te vinden. Het toer-
nooi wordt gehouden van 3 tot 25
juni.Prijzenpot 100.000 dollar.

" BEEK - Thuis tegen Leipzig
moest handbalclub Kwantum
Blauw-Wit het onderspit delven.
Na een 4-8 ruststand werd het 15-
-19. De gastheren hebben inmidde.?
een uitnodiging op zak om in ja-
nuari naar Leipzig te komen.

" MUNSTERGELEEN - A. Pes-
gens uit Munstergeleen is door vijf
verenigingen uit deregio 111 kandi-
daat gesteld als bestuurslid van de
afdeling Limburg van de KNVB.
Hij wordt in dat geval opvolgervan
regio-voorzitter Ger Quadvlieg, die
per 1 juli aftreedt.

" Peter Winnen start opnieuw in de Giro d'ltalia, waarin hij
de laatste jaren telkens bij de eerste tien eindigde.

Foto: DRIES LINSSEN.

AD WIJNANDS - In de door de
Franse beroepsrenner Dominique
Gaigne in België gewonnen van-
stad-tot-stad-wedstrijd Binche-
Doornik-Binche over 206 kilometer
was Ad Wijnands debestgeklasseer-
de Nederlander. Hij werd in het veld
van 167 deelnemers zevende.
De uitslag: l. Gaigne, 206 km in 5.28.00; 2.
Bomans; 3. Garnier; 4. Criquielion; 5. Dirk
de Wolf; 7. Ad Wijnands; 8. Adrie van der
Poel; 14. Jelle Nijdam.

Scheuring dreigt
in schaakwereld

ROERMOND - Alle damesploegen
uit de vaderlandse eredivisie zaal-
handbal verblijven komend week-
einde in Roermond om deel te ne-
men aan het inmiddels vermaarde
Jo Gerris-toernooi. Het evenement
geldt als een sportieve afsluiting
van het seizoen, maar ook als voor-
bereiding op de nieuwe jaargang.
Een extra dimensie die aan het toer-
nooi wordt gegeven, is de uitverkie-
zing van de 'handbalster van het
jaar.

Het is voor de zevende keer dat de
Nederlandse damestop in Roer-
mond actief is. De organiserende
vereniging Holbox/ Swift, die dit
jaar kampioen werd in de eerste di-
visie, completeert de twaalf teams
uit de eredivisie. Een prachtige ge-
legenheid voor de Roermondse da-
mes om hun krachten alvast te me-
ten met de opponenten van komend
seizoen. Swift won zelf het toernooi
in 1983. Daarna haalde Ookmeer
drie maal op rij de eerste prijs bin-
nen. In 1987 was het Vonk/Mosam
dat het toernooi in haar voordeel
kon beslissen, terwijl vorig jaarHel-
las de sterkste was.
De dertien ploegen zijVi in twee pou-
les ingedeeld. In poule A spelen
SEW, Quintus, Aalsmeer, UVG, Ni-
loc, V en K en Holbox Swift. Poule
B bestaat uit Herschi/V en L, Hellas,
PSV, Swift Arnhem, OCS en Vonk-
/Mosam.
Zaterdag worden dewedstrijden ge-
speeld tussen 9.00 en 19.30 uur. Om
20.30 uur is er een feestavond in het
restaurant van de Jo Gerrishal. Tij-
dens deze avond wordt om 22.00 uur
de 'handbalster van het jaar' uitge-
roepen, die door de speelsters zelf
gekozen wordt. Zondag wordt om
9.00 uur een vervolg gemaakt met
de poulewedstrijden. Om 12.45 uur
beginnen de kruisfinales, terwijl de
finalewedstrijden om 16.25 uur star-
ten.

" HEERLEN - Komend seizoen
begint de Nederlandse GolfbilJEÜ.
Bond met een interregio-competi-
tie tussen een dertiental teams, die
in een ereklasse worden ingedeeld:
vijf teams van het district Urmorrd,
drie van het district De Oude Mijn-
streek, drie van het district Mi4-
den-Limburgen een uit het district
Weert.

toto/lotto

De prijsuitreiking is gepland ommindervitaal belang. De GMA heeft
aan de FIDE voorgesteld een super-
commissie in te stellen, die de cy-
clus om de wereldtitelvan een per-
manente basis voorziet.

VREDESKOERS - Uwe Ampler
heeft woensdag de zesde etappeze-
ge voor de DDR in de Vredeskoers
behaald. De Olympisch kampioen
ploegentijdrit won de 167 kilometer
lange rit van Dresden naar Mlada
Boleslav. Zijn landgenoot Uwe
Raab, die vrjfde eindigde, behield
de gele leiderstrui.
Etappe-uitslag: 1. Ampler 167 km in 4.16.15;
2. Teterjoek op 8sec; 3. Jetszsch 0.13; 4. Sai-
tov 0.32; 5. Raab z.t.
Algemeen klassement: 1. Raab (DDR)
38.13.32; 2. Ludwig (DDR) op 0.10; 3. Sjoe-manov (Buig) 0.12; 4. Peeters (Belg) 0.17; 5.Ampler (DDR) 0.28; 6. Teterjoek (Sov) 0.36;
7. Capelle (Fr) 0.37; 8. Jentzsch (DDR) 0.38;
9. Sprueh (Polen) 0.40; 10. Saikow (Bulga-
rije) 0.42.

ROTTERDAM - Tussen de wereld-
schaakfederatie (FIDE) en Grand-
masters Association (GMA) is een
patstelling ontstaan, die voor de
GMA veel weg heeft van een plusre-
mise. De FIDE heeft zich in die ne-
telige positie gemanoeuvreerd door
de voorstellen van de GMA tot sa-
menwerking op een bestuursverga-
dering in Warschau te verwerpen.

" ROTTERDAM - Jeroen Piket is
door de wereldschaakfederatie (PI-
DE) officieel benoemd tot IGM, in-
ternationaal grootmeester. Door de
benoeming werd Piket met zijn 20
jaar Nederlands jongste schaak-
grootmeester. Paul van der Sterren
voldeed in München voor de twee-
dekeer aan de IGM-norm. Hij moet
binnen twaalf maanden nog een-
maal een grootmeesterresultaat
boeken. Dan promoveert hij ook.

" DEN HAAG - De Koninklijke
Nederlandse Biljart Bond en de
Snooker en Billiards Bond Neder-
land, die zich primair op het ama-
teur-snooker richt, hebben stap-
pen gezet op weg naar een fusie.
Onder leiding van de Nederlandse
Sport Federatie wordt gewerktaan
de uitvoering van de intentiete ko-
men tot een vorm van samenwer-
king.

RONDE VAN NEDERLAND - De
Profronde van Nederland, die 14
augustus in Nieuwegein begint met
een individuele tijdrit, is dit jaar 857
kilometer lang. De langste etappe,
van Huizen naar Raalte is 203 kilo-
meter. De organisatoren hebben
voor de twaalf ploegen van maxi-
maal acht renners een prrjzengeld
beschikbaar van 120.000 gulden.

HAMBURG - De uitslagen van de West-
duitse lotto zijn:
Trekking A: 4-17-21-31-42-46. Reservegetal:
37.
Trekking B: 3-4-6-20-41-48. Reservegetal:
38.
Spel '77: 9-0-6-6-1-8-7.

" Het eijferspel 19 en 19 A over het afgelo-
pen Pinksterweekeinde heeft een deelne-
mer de hoofdprijs van 100.000 gulden bruto
gebracht. De uitbetaling van toto 19 A is:
eerste prijs, geen winnaar; tweede prijs,
twee winnaars, f. 3.042,50 bruto; derde prijs,
35 winnaars, f. 434,60.

Die commissie moet volgens de
GMA bestaan uit Kasparov, Kar-
pov, Timman, Botwinnik, Bessel
Kok en FIDE-voorzitter Campoma-
nes. Het zestal zou een gefundeerde
titelstrijd op papier moeten zetten
en ter goedkeuring voorleggen aan
het congres van de FIDE en de 250
leden van de GMA. Bovendien zou
daarin ook de financiële afdracht
van het prijzengeld aan de FIDE te-
ruggebracht moeten worden tot 15
procent. Kasparov, als wereldkam-
pioen voorzitter van de GMA, kegel-
de de zorgvuldig opgestelde stuk-
ken omver. Hij sprak zijn veto uit
over een supercommissie en verge-
leek de FIDE meer dan eens met de
mafia.

Door die houdingis de FIDE in con-
flict geraakt met de, zeer machtige,
schaakfederatie van de Sovjetunie.
De voorstellen van de GMA worden
gesteund door oud-wereldkam-
pioen Botwinnik, die de Sovjetfede-
ratie in de schaakvakbond voor
grootmeesters vertegenwoordigt.
„Dit zou wel eens kunnen leiden tot
een splitsing tussen de FIDE en de
Russische bond", verklaarde Bessel
Kok, voorzitter van de GMA,
woensdag in Rotterdam, waar het
sponsorcontract voor het vierde we-
reldbekertoernooi werd onderte-
kend.

Het etappeschema: 14augustus pro-
loog in Nieuwegein, individuele
tijdrit over 5 kilometer; 15 augustus
Nieuwegein-Dordrecht 169 km; 16
augustus Dordrecht-Huizen 92 km
en aansluitend Hilversum-Huizen,
individuele tijdrit over 15 km; 17
augustus Huizen-Raalte 203 km; 18
augustus Raalte-Eindhoven 195 km;
19 augustus Geleen-Gulpen 178 km.
ZEGE BEUMER - Amateur Marcel
Beumer heeft een koers over 160 ki-
lometer op Barbados gewonnen. Hij
versloeg in de sprint medevluchter
Perry Merren uit het Caraibisch ge-
bied in de sprint. Peter Clausen
werd vierde.

Het conflict tussen FIDE en GMA
gaat vooral om deorganisatie van de
cyclus van het wereldkampioen-
schap. Daarin wil deGMA een stevi-
ge vinger en een vetorecht. De ove-
rige punten in de voorstellen, o.a.
een schaakkalender met prioritei-
ten, zijn voor beide partijen van

De houding van Kasparov was voor
Timman en BesselKok het sein hun
bestuursfuncties in de GMA ter be-
schikking te stellen. Daarmee was
de overeenkomst tussen FIDE en
GMA van de baan. Daarmee is de
wereldfederatie in aanvaring geko-
men met de Russische bond, die
voor een groot deel van de voorstel-
len verantwoordelijk is.

(ADVERTENTIE)
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sport kort

(ADVERTENTIE)

Juist deze groep van ongeveer
driehonderd jongeren, de harde
kern van de FC-aanhang, richtte
vernielingen aan en ging met
aanhangers van SW op de vuist.
Dat konden ze vrijwel onge-

stoord doen, want de aandacht
van de politie was gericht op de'
veilige afvoer van de achthon-,
derd supporters die met 26 bus-
sen van de Haagse Tramweg
Maatschappij waren vervoerd.^
De paar agenten die de andere
dan de twee 'risicovakken' be-
waakten, werden na het laatste
fluitsignaal zo ongeveer omver-
gelopen.
De groep zwermde uit in de rich-
ting van het NS-station Nieuw-
land. Groepen MEers dreven de
vandalen naar het station. Ook
hier gingen ruiten aan diggelen
en werden onder het station pas-
serende auto's met stenen beko-
geld. Van een politiewagen werd
de voorruit ingeslagen. Pas tegen
middernacht keerde derust in de
stad terug.

SCHIEDAM - Door een flinke
misrekening van de Schiedamse
politie is het dinsdagavondna af-
loop van de competitiewedstrijd
in de eerste divisie tussen SW
en FC Den Haag tot vechtpartij-
en en vernielingen gekomen. Ne-
gen Haagse 'voetbalsupporters'
werden gearresteerd. In het tevo-
ren opgestelde politie-draaiboek
was geen rekening gehouden
met de (niet begeleide) komst
van supporters per trein of eigen
vervoer.

Van onze sportredactie
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Voetbalgeweld
in Schiedam

jimbiirgs dagblad

Nagele kaart in wedstrijd tegen Oranje

sport
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UrnburgsDagbladgpiccolos
045-719966

~' In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen

l'.-Postgiro: 1035100
jl Bank: ABN 57.75.35.935
! Fax: 045-739364

! Piccolo s en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden. opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand■ adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van

' 8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de

" regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor

' zaterdag).
j 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
j krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00,' uur.

' Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte., Rubrieken Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95 per

" millimeter hoogte.

" Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter *! hoogte.

' Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
j kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met; minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's

'■ en illustraties zijn mogelijk.
I Prijs / 1,55 per millimeter hoogte per kolom.

■ Voor advertenties op rekening worden géén
! administratiekosten berekend.; Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
! kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of

banknummer.
'. Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per

plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

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

■ -g-*-**- ■—--—----____-_,

Personeel aangeboden
beidt zich aan

bejaarden/ziekenverzorgster
Intern van maandagmorgen tot vrijdagavond. I.b.v. uitste-
kende getuigschriften, 6 jr. ervaring. Tel. 01100-23839.
Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
gerna, Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.
OAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
Werkzaamheden, met delangste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel 045-224459i—: :
TUINVERZORGING, aan-
Jeg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00 u,
;alleen op werkdagen.

Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken,
Voordeeïprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
312613.
7^77—_reT>iiD>Tic -^c£-L?ESJAURATIE', °45"
226000 Spec' 9everj?inJ-
g,no" renov-' kelderafdich-
ting, voegw., vochtwering 10
ir- schrift- garantie. Stralen
var\ meubels _ autoplaat-
werk, velgen, chassis etc.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorgers m/v
voor bezorgwerkzaamheden tussen 05.30 en 07.00 uur in

de ochtend in Nuth.
Inl. Rumpenerstraat 81, Brunssum.

Tel. 045-256363 tussen 08.30-17.00 uur.

Bezoek vandaag tussen
9.00 en 20.30 uur.

De Banendag van Techno-Time
Nobelstraat 1, Heerlen.- Diverse interessante vakatures voor LTS'ers, MTS'ers,

HTS'ers en ook schoolverlaters. Kom langs of bel:
045-717183. Tot straks.

Gevraagd
Taxichauffeurs

voor dag- en nachtdienst of weekenddienst.
Liefst met ervaring. Tel. 045-411159. LOO Tax

Model agency La Fleur
-raagt ter versterking huidige team gediplomeerde

Mannequins/Dressmen
£ bel voor info: 045-273104/461849. (na 13.00 uur)

Enquêteren voor het
Nipo

een leuke en prima bijverdienste

-variabele werktijden
-zowel overdag als 's avonds

-in, en in omgeving van, eigen woonplaats
-leeftijd vanaf 21 jaar.

Heeft u belangstelling?

Schrijf dan naar Nipo
Barentszplein 7, 1013 NJ Amsterdam

t.a.v. de heer A.J.M. Baars

of bel: 020-230116
"v\WT u snel een succesvolle
"OfCERNEMING. Na drie.maanden een eigen rij-
.s<sjool, zonder midden-
"sfc_ndsdiploma? Kan! Met
_h__C enige erkende Kader-
.scrlooldiploma. Nieuwe op-
.leidingen starten binnenkort
na-Best en Utrecht. Nog en-
"kele plaatsen vrij. Bel voor
'een gratis studiegids (ook 's
>ónds) Kaderschool
,04998-99425.
'Bouw- en architectenbureauJGEHLEN-GANS B V'Trichterweg 125 Brunssum'
'vr. voor Duitsland timmerlie-
'den, metselaars en ijzer-
,vlechters (handlangers on-
*nodig te soll.), ook colonnes
"omg. Keulen-Mönchenglad-

Tel. 045-229529 of
.229548.

Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, Ift. 18-25 jr., Tel.
045-213451.
Bar Ma Cherie vraagt MElS-
jes voor de middag- en
avonduren. Intern kosteloos
mogelijk. Tel. 045-241829.
_.-,_, -.-.-,_._,. -~,-UPHUbPKHAGH. gevr.
voor horecabedrijf, met ho-
"_=?- ®n ervarin9- Tel.
045-311450.
BARME'SJES_, 9e_,r; V°°T
bar Madame Butterfly. Per-
soonl|ik melden va. 19.00
uur Hommert 24, Vaesrade.
Grandhotel Berg & Dal Val-
kenburg vrgt. WERKSTU-
DENT, tev. gevr. Glazenop-
halers van 22.00 tot sluiting
voor Scala/ Jumbo-Dancing.
Tel. 04406-12741.

Met spoed gevr. CHAUF
FEUR (in bezit van groot rij
bewijs) Werkzaamheden
het afhalen van groente- er
fruitprodukten op divers*
veilingen in Nederland er
bezorgen van deze produk
ten elders. Prettige werk
sfeer, goede toekomstmo
gelijkheden, goede salarië
ring. Schriftelijke sollicitatie!
richten aan: Groothande
Sutherland, t.a.v. Pasca
Sutherland p/a. Burg. Hou
benstr. 22, 6124 BE
Papenhoven
Meisje als hulp in FRITURE
gevraagd. Solliciteren v.a
16 jr., werktijden: 1e weel
dinsd., woends., donderd.
2e week vrijd., zaterd., zond
van 17.00 tot 24.00 uur
Aanmelden persoonlij!
Kerkraderweg 72 A, Heerier
Frituur Molenberg.
Gevraagd HULP voor d<
huishouding, 1-2 dagen p
week 's-morgens. Tel. 045
211531 melden na 16.00 u.
Gevraagd nette vrouwelijke
FRITUREHULP voor maanc
dinsd., dond., vrijd. Telef. af
spraak tussen 10.00-13.0(
uur 045-750483.
GEZOCHT timmerlieden, ij
zervlechters en metselaars
ook onderaannemers voo
werk in Duitsland. Inl. P
Appel tel. 09-49221879722.
Gevraagd: Leerling SCHIL
DERS. Voor meer informatie
045-222278.
Voor ons restaurant vrager
wij voor de zomermaanden
MEDEWERK(ST)ERS voo
keuken en bediening. Erva
ring niet vereist, wel goede
inzet, tel afspr. 04406
13107 na 17 uur.

- Mannequininst. modellen-- buro Shirly zoekt voor op
i: drachtgever vrouwelijke
n TWEELING voor het maker
e van reklamespots. Beller
n 04490-25658 (tevens gele
:- genheid voor aanmelding
;- vrouw, en mann. modellen)'
'" Gevr. nette TAXICHAUF
'- FEURS M/V met enige kens nis van omg. Heerlen. Pers
! aanmelden Anjelierstr. 12.
" A, Heerlen.
I" Gevr. KINDEROPPAS ca
" 24 uur p.w. (ma,di,do) pei
_■ 15-8-'B9 in centr. Landgraa- Br.o.nr. B-0813 LD, Postbus
'■ 3100, 6401 DP Heerlen.

BARDAMES gevraagd tel
[ 04743-2494.

"" SCHOONMAAKHULP gevr
k te Schaesberg, 2 ochtender
n p.wk. Br.o.nr. B-0815 LD_ PB 3100, 6401 DP Heerlen.
e Taxi centrale Bor-Tax, vr.
>. TAXICHAUFFEURS. Pers.
'- melden. Putstr. 103 Bom.
- Voor z.s.m. gevr. een han-
-2 dige KEUKENHULP (vr.);
d vlotte hulp in de bediening- voor de weekends en door
3 de week op afroep. Hotel

Heiligers, Wylre. Tel.
I 04450-1385.

i' VAKANTIEWERK: Gezoch, een rustige en nette D.J

' voor onze disco in Oosten- rijk, juli en aug. Tel. 04493- 4170.
e ______________________________;

Te huur gevraagd
n _
i: Te huur gevr. m.i.v. pim. jul
ir '89 te Sittard: Eensgezins-
i- woning. Huurpr. tot ’650,-.
e Br.o.nr. B-0760, Limburgs
i- Dagblad, Postbus 3100

6401 DP Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden

Appartement te huur in Sittard
woonkamer met kitchenette, 2 slaapk., badkamer met

ligbad, balkon, kelder en cv. ’ 750,- per maand.
Tel. 04490-18803.

APPARTEMENTEN in de
wijk "de Heesberg" te Heer-
len,4/5 kamers, huurprijs ca.

’ 600,- per maand. Voor ml.
De Boer, Den Hartog, Hooft
Beheer 8.V., tel. 020-
-465301 (tussen 9.00 en
12.00 uur).
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Te h. in Hoensbroek Cen-
trum, 1-2 pers. APPARTE-
MENT. Inl. 045-212706, na
17.00 uur.
Te h. aangeb. ruim rustig gel
HOEKHUIS in de kastelen-
buurt met ing.v. 1.7. a.s. Na-
dere inf. 04750-28757.

Kerkrade-Bleyerheide te
huur een nette rustige ETA-
GÉWONING, geschikt voor
echtpaar of alleenst.,

’ 780,- mcl. stook/serv.kos-
ten. Inl. 04490-48180.
Te h. 1 pers. gemeub. ZIT-
KAMER met aparte slpk.,
gez. keuken, w.c, douche
’5OO, - all-in excl. ’500,-
-borg. Te bevr. Hommerter-
weg 86, Hoensbroek, van di
t/m za. v. 9.00 tot 18.00 uur.
Te h. CAFEPAND omgev
Brunssum met compl. in-
ventaris, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-224282.
KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g.
g. 452269.

Onroerend goed te koop aangeboden

Geen verkoop, geen kosten...
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hoger*
beroepen. Rente va. 5,7%
Spaarhyp. va. 7,4%. Ooi
hypotheken tot 130% e.w
Tel. 077-519775.
HUIZEN te koop gevraagc
tot ’150.000,-. Wij advise
ren U gratis over de waarde
van Uw huis. Direkte aan
koop behoort tot de moge
lijkheden. Wijman & Part
ners Vastgoed. Tel: 045
728671.
HOENSBROEK, Akerstraa
Nrd. 326, eengezinswoning
met tuin. Huis is voorzief
van isolatie en deels dubbe
glas. Het pand heeft 4 ruime-
slpkrs, badkamer, 2 toilet
ten. Pr. ’98.000,- k.k. Bi
100% finano, zonder aan
betaling, komt de nette
mndlast op ca. ’ 500,-. Wij
man & Partners Vastgoed
Schelsberg 149, Heerlen
Tel. 045-728671.
Te k. APPARTEMENT me
ruim balkon, 2 verdiep., ro-
yale woonk., aparte keuker
en eetk., badk. met ligb.
ruime berging, slaap.k. 5.5C
x 6.00m. vr.pr.n.o.t.k. Over-
hoven-Sittard. 04490-
-25807, na 18.00 uur.

Kamers
STUDENTENKAMER te h
in Heerlen en kamer te h. ir
Voerendaal. Inl. na 19 u
045-750229.
Te huur ZITKAMER met a
parte slaapk. te Hoensbroel'
Na 14.00 uur 045-229654.
Kerkr. (W) APPART. met i
slpkrs, vrije opgang, huur
subs. mog. 045-442192.
Gemeub. 1 pers. KAMERS
te h., boven 25 jr. Bellen tus
sen 10-18 uur, tel. 045
252000.
Te h. in centrum HEERLEfv
gem. kamers met gebr. v
keuken cv. en douche. Tel
045-717525
Te h. omg. KERKRADE ge
meub. kamer v. persoon var
35 jr. of ouder met gebr. var
gemeensch. keuken er
badk. met ligb., aparte en-
tree. Tel. 045-351294 o
214265.
Goed gem. ZIT/slaapk., cv.
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19, K'rade.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver

b koopt en verhuurt meer dar
>. u denkt! (Verhuur zondei
k 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-

t endaal bellen. Ook voor in-
-3 dustrie. Tenelenweg 8-10.
i Tel. 045-750187.
'lKINDERKOPPEN: werkelijk3 goedkoper dan in Neder-: land. Zutendaal 09.32.11.
'I 611290.
3 Van AFBRAAK te koop gro-. te partyen pannen, kepers,

balken, planken, ant. deu-

' ren, ramen, eiken balken en
hardsteen enz. enz. afkomst- van de kapitale gebouwen

1 Bloemendaal te Vaals. Te
bevr. dagel. op 't werk Bloe-

-1 mendaal of tel. 043-632433.
) Te k. GARAGEPOORT SR. 2,50 m. hoog, 2,0 m. mei. passende latei ’2OO,- Tel.

045-272998.

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

’ 2.000,- p.mnd. 045-
I 721512.

< Te h. gevr. RUIMTE ca. 30m2, met verw. en licht voor
■) opslag van kleine onderd.
I omg. Sittard. 05293-4325.

Te h. aangeb. BEDRIJFS-,; magazijn- of kantoorruimte
_

gelegen aan de Grasbroe-. kerweg te Heerlen 160 m2
’750,- p.mnd. 045-721512.

Reparaties

" TV/VIDEO reparatie. Zondei
- voorrijkosten. Görgens. Tel,- 045-314122., Voor al uw koelkast- en

' DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, tel. 045-441566 ol

f 461658.. Van maandag t/m vrijdag,, van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u- uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Winkel & Kantoor
-■■ ■ II..IIIIIII.IM" in r. im :i i __. „„in,,,

,
Schrijfmachines

IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-
kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW. Emly
Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Autotelefoons
Telef. Centrales
Doorkiëzers faxen

PTT-Goedgekeurd; advies/service/installatie

T.E.S. Telecom
Bel voor ml. en dokumentatie 043-686616.

n 8 Gaan we zelf al 8 \
g I die reisbrochures I j
; I doorspitten? I j
3 m*-M*mnu*uu-aum^ r
[ Design Kantoormeubelen
f Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de*" gehele meubelvoorraad met top-design meubelens waaronder de befaamde

[ Laguna Collection
ontworpen door 'Jan des Bouvrie

zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten zeer luxe bureaux,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

i stoelen enz. Emly Handelsondern., Handelstraat 34b,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.;. Ook verkoop aan particulieren. (

\ I Ofboeken we bij I!j de AMVB. j
J( L Op het reisbureau van de ANWB kunnen ze u alles J -over de bestemmingen op uw verlanglijstje vertellen. Gewoon I
l. PI een betrouwbaar adres met de programma's van solide tour- PI [

operators.Boek uw zonvakantie bij uwANWBreisbureau. I r
" H Aanbevolen bestemmingen: M \
- I D-Tours I
lj I TORREMOLINOS, I \

bungalow/app. Camino Real , o1r ■Ls I 15 dagen, prijs: p.p. vanaf f. DIO," I '' m Evenements Reizen U c
- I RHODOS, I (

app. Rhodos Palace # nnn 3 \_ I 15 dagen, prijs: p.p vanaf T. «J/t),~
Anadolu Aktief Reizen jc
EGEÏSCHE RIVIÈRA, MARMARIS (Turkije), I \I hotel Begonville r 1 OOfl \ '_ ■ 15 dagen, prijs: p.p. vanaf f. I JJUf~ ü'-■> I I f

, l Uw dichtstbijzijndeANWB reisbureau: j \' I Heerlen, Honigmanstraat 100,045-717833 I y, f Maastricht,Koningsplein 60,043-620666 | (

M ■ ------------ 11 -- i ' ■ i-" ■'■■ ■ _-_-__-_-___-_-_-_-___

; j
Hobby/Doe hetzelf ,_ Renoveer zelf uw parket of
plankenvloer 5- machines, schuur- en afwerkmaterialen te huur en te koop :

bij Mesterom- Bunde, Pr. Ireneweg 6. Tel. 043-645959. j
Geldzaken (

Alle hypotheken j
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543. "Transacties
n .
r DRAADLOZE telefoons

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

Als u ons voor 12 uur'smor->
gens belt, staat uwPICCO-■
LO de volgende dag al in het (
Limburgs Dagblad. Tel. 045- <719966. t

■J — ! ---- ,
Landbouw en Veeteelt 1

Fella Hooibouwwerktuigen
o.a. cirkelschudders 5,20 en 6,60 mtr., cirkelharken 3,30,

3,80 en 6,60 mtr., cyclomaaier 1,90 en 2,25 mtr.
Uit voorraad leverbaar tegen zeer gunstige prijzen.

i Tevens ruime keuze uit een 40-tal gebruiktehooibouw-,- werktuigen en een 20tal gebr. opraapwagens (div. merken)- Collé Nusterweg 90, Sittard. Tel. 04490-19980. '" Frite en consumptie AARD-- APPELEN te koop tel.

" 04456-238.
Voor al uw WERKKLEDING,

" hemden, broeken. P.- Raeven Tel 045-322741- t—r—-tz _~-.-.-..,■ plnLt? 7^a
TO,Bln___lQ'- n

o
sdaal 72' Tel' 04459"

1 2___L___
t Te huur ruime PAARDEN-
t BOXEN met uitloopmoge-
J lijkheid te Heerlen. Tel. 045-- 412175.

Gebr. MACHINES Rau en f
Schmotzer 6-r. schoffel- j
machines met fronthef, t
C|aas getrokken veldhakse- I
laar met pick-up, Vicon j
kunstmeststrooier 300, 500,
600 en 1000 Itr. PZ en Fahr I
frontmaaiers, Douven1sproeimachine 15 mtr. Collé 1
Nusterweg 90 Sittard. Tel. J
04490-19980. /
Piccolo's in het Limburgs ;
Dagblad zijn groot in RE- (
SULTAAT! Bel: 045-719966. (

\ Auto's t
Opel KADETT E bwj. '87;
Daihatsu Minivan 55 wide,

- bwj. '83 Peugeot 305 '81; In-
r nocentr9o L '80; Alfa Sud

1300 S '79; Honda Civic aut.- '79; VW Golf 1100 '77; Auto

" Bianchi a 112 E '77, Kissel- 42, Heerlen.
1. Weg. omst.heden van dame

MERCEDES 250, bwj. '80, t.
: '81, in onberispelijke staat!> Vr.pr. ’.6.750,-. Reet. Nelis-r senstr. 37, Hoensbroek
■ (Lotbroek).
- Te k. AUSTIN Metro 1.0 LS

" bwj. Deo '85 i.z.g.st. vr. pr.

* ’ 7.000,- Voor info J. Steen-
j str. 23 H'rade-Kerkrade.

VW DERBY LS '77, ruilmo-
- tor, nw. remmen, kopp. en
" uitlaat, i.g.st., vr.pr.; ’1.600,-. Tel. 045-715988/1 739377.

MINI automaat, bwj. '78, pr.
’1.750,-, i.z.g.st., APK. Tel.- 04493-1970.

1 Te koop BMW 316, bwj. '81
. met LPG, APK gek., t.e.a.b.

' Tel. 04755-2114.
- Te k. BMW 316 bwj. '76 Op-
I, kn. APK april '90. Tel 045-
-j 230092 tussen 19-22 uur.
1 BMW 728 aut. LPG t. '80,_ ’ 5.900,-. Tel. 045-211071.
" Te koop CITROEN GS Pal-

las, bwj. '79, APK, 86.000
echte km., i.z.g.st., pr.
’1.500,-. Tel. 04492-5499.
Beylkensweg 80, Oirsbeek.. Terugname van financ.bank

' DAF 1100 m. meubelbak en- hydraulische laadklep. Bwj.
'81, ’13750,- mcl. BTW.
Emly H.0., tel. 04490-
-23738 of 04498-54510.
Te koop ROCKY Daihatsu
jeep, bwj. '86, i.z.g.st., grijs-
kenteken, km. st. 35.000,
trekhaak, bel 04490-24815.
Van part. te k. Fiat PANDA
45, bwj. eind '81, kl. I. blauw,
APK tot jan. '90, t.e.a.b.
045-225899.

DRINGEND te k. gevr. alle c
type auto's, tevens Merce-
des alle type's vanaf bwj.'B3, "tevens Jeeps 045-414372. 'Ook 's avonds. [!
Auto's. HALLO opgelet, wij '.
betalen ’3OO,- tot 20.000,- [
voor uw auto. 045-411572. j
Koopjes: TOYOTA Carina tbwj.'Bo, 1 jaar APK, LPG, t
trekh., enz., vr.pr. ’1.750,-; £
Toyota Carina bwj.'79,l jaar CAPK, als nieuw, vr.pr. £

’ 2.250,-; Opel Ascona met 2APK, LPG, sunroof enz., vr. -pr. ’ 900,-. Inr. mog. Gou- i:
verneurstr. 33, Heerlen. 1
INRUILERS: Honda Civic 4
automatic '79; BMW 318 au-
tomatic '78; BMW 320, 6 cyl. ''80, deze auto's i.z.g.st. Ed .
Lemmens automobielen, {
Koningsweg 37, Kerkrade. -Tel. 045-455432. 1
Te koop Fiat Ducato, verl.,
verh., bwj. '80, gesch. voor J:CAMPER, repar. plaatwerk. _
Tel. 045-716797. C
Fiat RIMTO eind '81, APK !;
4-'9O, ’2.450,-. Te1.04- J
225913. 1
Fiat ARGENTA 2500 D, bwj. J
'82, ’2.950,-. Tel. 045- L
211071. 1
Ford ESCORT 1300 Laser t
bwj. nov. '84, 63.000 km. 1e -lak, antracmet. 045-228469 1
Te k. Ford ESCORT Laser /
1100, 5 drs., bwj. '85, kl. \
grijs. Tel. 045-724850. G. _
Flinckstr. 15 Hrln 1
Te k. Ford ESCORT Estate, \bwj. '82, ’ 6 500,-. Inr. BMW \323iof 728 mogelijk. Teute- _
Ibroekstr. 28, Kerkrade. 1
Ford type Fiesta 11 L '80, i
APK, sportief, zeer mooi. -Kerkraderweg 166, Heerlen. C
Nissan PERSONENBUS l
bwj.'Bs, gek. 9 personen, I
APK tot 4-'9O. Techn. 100%, (
t.e.a.b. Tel. 045-716356. )
(weg. overcömpl.) C

1000% Zijn onze auto's en
100 % is genoeg!!! Audi 90
Quattro 155 pk km.st.
40.000 met veel extra's wit
85. Audi 100 cc 118 pk
spec. aanb. rood '85. Audi
B0C 75 pk 4 drs. '85. Ci-
troen Axel 11 '86, Ford Es-
cort 1300 Laser '86. Ford
Escort 1.1 Bravo wit '86,
Ford Escort 1300 '81, Ford
Fiesta 1000 '83, Ford Tau-
nus 2000 L '77, Honda Civic
1.3 Luxe '84, Hyundai Pony
1.4 TLS '84, Lada 2107 1.5
GL'B5, Lada 2104 1.5 com-
bi 5 speed '87, Lada 2105
GL '85, Mazda 323 1.5 Es-
tate '86. Mitsubishi Colt
1200 GL '86, Nissan Micra
SDX '86. Opel Kadert HB
1.3 NLS zeer speciale uitv.
88, Opel Kadert HB 1.3 LS
'87, Opel Kadert HB 1.2 S
Flash '83, Opel Kadert 13 S
5 drs. met gas '81, Opel
Manta 19 N cc '81, Opel
Commodore 2.5 S aut. '81.
Opel Manta 19S Berlinetta
'79, Opel Ascona 2.0 S met
gas '79, Peugeot 205XE '86,
Peugeot 309 GL Profil '86,
Renault 5 TL Le Car '84,
Renault 9 TC '83, Saab 900
Turbo 5 '80, Seat Fura Playa
L '85, Seat Ibiza I.2GLK6-
-'B7, Seat Malaga 1.5 GLX
'86, Seat Ronda 1.2 GL '85.
Toyota Supra Targa 3.0 I
'86, Toyota Carina 11 1.6
DX met gas '85, Toyota Co-
rolla Liftback DX '82, Volvo
340 DL 3 drs '84, Volvo 345
Winner 5 drs, '83, Volvo 345
GLS 5 drs< '81, VW Polo C
84, VW Golf 1100 '79, VW
Kever Semi automaat '73.
Bovag garantie of eigen ga-
rantie 6, 12 mnd. Fianciering
tot 100 %. Wij zijn ook uw a-
dres voor algeheel auto-
onderhoud. Donderdag
koopavond. Auto en APK
Centrum KEULARTZ BY,
Locht 42 83, Kerkrade. Tel.
D45-419905.
VW GOLF D, i.z.g.st., APK,
’1.450,-; Fiesta 1100S,
f 1.250,-, APK. 04499-3398
MAZDA 323, '79, ’950,-;
Mini 1100 ’1.250,- Opel 2
ltr„ ’1.150,-. 04499-3398.
Ford Sierra 2.0 3-drs. en
4-drs. '86; Fiat Uno 45
26.000 km '85; Citroen BK
19GT'85; Ford Sierra 1600
LPG '85; Opel Kadett diesel
83; BMW 316 4-drs., s-
versn. '86; Ford Scorpio 2 L
GLI '85; Ford Escort 1300
'81; Opel Rekord 2 Itr. '81;
Opel Ascona 1600 LS 4 drs.
'82; Suzuki minibus '83

’ 3.750,-; Opel Rekord 2 Itr.
'80 ’3.000,-. Auto's met
Bovag-garantie. Inruil en fi-
nanciering. APK-keurings-
station. Autobedrijf Stan
WEBER, Baanstr. 38,
Schaesberg. Tel. 045-
-314175.
Ford Sierra 20 GL 5-drs '86,
'85; Ford Escort 1400 CL s-
drs '87; Ford Escort 1400 CL
3-drs '86 '85; Ford Scorpio
20 CL '87; VW Jetta 1600
CL 4-drs '84; Toyota Corolla
1300 DX '86; Renault 5 TL
'83; Mazda 323 GLX 3-drs
'87; Subaru Justy de luxe
'87; Peugeot 309 GRD '87;
Opel Kadett 1300 LS '85.
Garantie, finan., inruil en
APK. Autobedrijf P. VEEN-
STRA, Rotterdamstraat 98,
Heerlen. Tel. 045-725806,
na 18.00 uur 045-312059.
BOVAG-garage SCHAEP-
KENS, steeds in voorraad
ca. 70 topoccossions, enke-
le aanbiedingen. Opel Corsa
1.2 S TR, 1e eigen. 50.000
km. '85, f 13.500,-; Mitsubi-
shi Colt GLX nw.st. type '85
’12.500,-; Ford Fiesta 1e
eigen, weinig km. '84
’10.900,-; Volvo 340 GL
type '84, ’9.900,-; Opel
Kadett 5 drs autom. '82

’ 7.500,-; VW Golf GTI type
'80, zeer mooi, ’6.250,-;
Fiat 127 sport 70 pk. zwart,
1e eigen, type '80 ’ 3.250,-.
BOVAG-garantie, goede
service, eigen werkplaats,
APK-station. Klimmender-
straat 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
Garage LUCAR vraagt te
koop: luxe-, bestel-, jeeps
en combi-auto's, schade of
defect geen bezwaar. Direkt
contant geld. Tel. 045-
-456963.
Te k. VW GOLF GLI cabrio-
let (amerik. uitv.) '81. Samba
Cabriolet i.nw.st. '84. Mazda
323 HB '81. Ford Sierra 2.0
L m. LPG '84. Opel Senator
3.0 E '81. Peugeot 305 GL
break '82. Ford Escort sta-
tioncar '81. Opel Kadett 12S
stationcar '81. Mitsubishi
Galant GLX '81. Bernhard-
str. 12, Munstergeleen (ook
zondags geopend).
DATSUN 140 V GL, bwj.
79, APK 25-5-'9O, trekh.,
100%, ’1.250,-. Haesestr.
14, Schaesberg.
Te k. Opel CORSA 12 S
Hatchback, bwj. '84
f 8.750,-. Laagstraat 40,
Steenberg Hoensbroek.
Te k. Opel MANTA 2 S, bwj.
81, spoilers, sportvelgen,
Dracht auto, ’5.650,-. Tel.
34498-52479.
DPEL Rekord traveller lux,
dwj. '86, donkergrijsmetallio
Tel . 045-720654.
Te koop Opel ASCONA 2.0
S, bwj. '79, i.z.g.st., trekh.,
iw. banden. 045-460734.
Tek. Opel KADETT 1.3 aut.
dwj. '82, i.z.g.st., 76.000 km,
nr. mog. 045-460734.
Te k. Opel ASCONA bwj. '79
APK tot april '90, i.z.g.st., vr.
ar. ’3.500,-. Tel. 045-
-417680.
Te k. Opel KADETT hatch-
uack 12 N, bwj.'Bo. Pr.
f2.950,-. Tel. 045-728150.
Boven Krytstr. 19, Heerlen.
Te k. Opel KADETT aut.,
APK, in prima staat, ’ 650,-.
Tel. 045-218811.
Opel ASCONA 16S, 5-drs.,
t. '83, LPG, ’6.500,-. Inr.
mog. Tel. 045-211071.
Opel KADETT 13N, '80,
’3.950,-. Inr. mog. Tel.
045-211071.

FIESTA 11 L '81, sportw.,
als nw. APK 4-4-'9O,
’3.750,-. Hamerstr. 37-39,
Heerlen.
Ford FIESTA Ghia bwj.7B,
’1.350,-. APK tot 4-'9O.
Tel. 045-211071.
'Mooie ACCORD EX bwj. '80
APK4-'9O, pr. ’2.150,-. Tel
045-422610.
Honda ACCORD 2.0 EX,
1986, nieuw model, zilver-
grijs, i.z.g.st. 045-270999.
Hyundai PONY, bwj. '79,
APK gek. Te bevr. Maas-
trichterstr. 24, Brunssum, na
16.00 uur.
JAGUAR 4.2, serie 11, auto-
matic, 1979. Inr. kl. auto mo-
gelijk. Tel. 045-219657.
JAGUAR 42, Serie 111, bwj.
3-'BO, APK, als nw., mr.
mog., vr.pr. ’7.950,-. 045-
-319328.
LADA Combi 1500 1987,
veel extra's. Koni's load adj.
’8.700,-. 04490-47218.
Te k. MAZDA 626 coupé au-
tomatiek, '80, APK ’ 1.450,-
Tel. 045-453572.
Zuinige MAZDA 323 HB
LPG, bwj. '84, APK 5-'9O,
km. 85.000 ’7.950,-. 045-
-316940.
Te k. MA_!DA 626 sedan,
bwj. '82, APK tot 25-3-'9O,
i.z.g.st. Tel. 045-459606.
Te k. weg. omst. MER-
CEDES 307 Diesel i.z.g.st.,
APK gek. type '80, vr.pr.
’4.500,-. Tel. 043-644172.
MERCEDES 200 TD, luxe
uitv., bwj. '86, elec. schuif/
kanteldak, 5-bak, metallic.
Tel. 045-720654.
Van part. MERCEDES 190
E, aut. grijs/blauwmet. km.
72.000, bwj. '84, met veel
ace. vr.pr. ’27.500,-. Inl.
045-753066.
Te koop MERCEDES 190D,
1985, orig. km.st. 53.000,
15" I. metalen velgen en div.
opties. Tel. 04498-54973.
Te k. MG-B CABRIO '79, in
concoursstaat verkerent,
veel ace. o.a. spaakwielen,
kl. british racing green, prijs
md. ’ 19.000,-. Alleen ser.
gegadigden, tel 04451-1589
Perfecte SPORTWAGEN
MGB cabriolet, in nw.st., al-
leen voor echte liefhebbers,
t.e.a.b. Tel. 04450-2826.
Te k. aangeb. Mitsubishi
PAJERO 2.5 Itr. turbo die-
sel, bwj. '85, geel kenteken,
vr.pr. ’27.500,-, alle op-
ties. Tel. 04498-55474.
Mitsubishi LANCER bwj.'Bo,
met LPG, APK, i.z.g.st.
’1.500,-. 045-713208.
MITSUBISCHI Tredia, bwj.
'83, automaat, blauwmet.,
km.st. 72.500, elke keur.
toegest. vr.pr. ’ 8.250,- Tel.
04492-2197.
MITSUBISHI Colt GL, bwj.
'80, APK 4-'9O, vr.pr.

’ 2.450,-. Tel. 045-319328.
NISSAN Petrol turbo 3.3, km
st. 43.000, voorzien van alle
extra's, bwj. '87. Tel. 045-
-720654.
Opel ASCONA 1.6, bwj. '78,
gek. tot mrt. '90, vr. pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-351486.
PONTIAC Grand Am autom.
op gas. Info. 045-724628.
RENAULT 5 TL, bwj. '81.
APK t.m. mei '90, ’ 1.450,-.
Tel. 045-720951.
Te koop R5TL, bwj. '81, vr.
pr. ’2.000,-. Tel. 045-
-352764.
Suzuki JEEP SJ4IO bwj.
'83, tel. 045-443339.
Te koop Suzuki JEEP SJ
410, softtop, bwj. '87. Tel.
04406-12289.
Te k. Toyota TERCEL cou-
pé, '80, APK 1-'9O,

’ 1.350,-, tel. 04490-45458.
VW KEVER 1200 bwj. '78,
APK tot mei '90. Tel. 04450-
-2573.
Te koop VW GOLF GTI, bwj.
'79, sportvelg., sunr., vr.pr.

’ 5.500,-. Tel. 045-244671.
Te k. VW SCIROCCO, i. g.st
veel ace, vr.pr. ’3.500,-.
Te bevr. 045-422740.
VW GOLF LS bwj. '79, APK
mrt. '90, i.z.g.st. ’2.350,-.
045-720951.
VWJettal.6LS, M'BI,APK,
bijz. mooi. ’3.950,-. Tel.
045-454087.
Te koop VOLVO 240, sta-
tioncar mrt '85, LPG , vr. pr.

’ 18.500,-. Te bevragen tij-
dens kantooruren 04450-
-2470, Molenweg 15, Gulpen
na 18.00 uur 04455-1896,
Eperweg 3, Mechelen.
Stralen van autoplaatwerk,
velgen, chassis e.a. (meu-
bels). Bel voor informatie,
045-226000.
Ford Sierra 2.0 Ghia '86;
Ford Sierra 2.0 3-drs. en 4-
drs. '86; Opel Kadett 1300
5-drs. '85; Fiat Uno 45
26.000 km '85; Citroen BK
19GT85; Ford Sierra 1600

LPG '85; Ford Orion 1.6 GL
met LPG '85; Opel Kadett
diesel '83; BMW 316 4-drs.,
5-versn. '86; Ford Scorpio 2
LGLI '85; Ford Escort 1300
'81; Opel Rekord 2 Itr. '81;
Opel Ascona 1600 LS 4 drs.
'82; Opel Ascona 1900 '80
’1.900,-; Suzuki minibus
'83 ’ 3.750,-; Opel Rekord 2
Itr. '80. Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK-keuringsstation.
Autobedrijf Stan WEBER,
Baanstr. 38, Schaesberg.
Tel. 045-314175.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's, ook SLOOP en
schade. 045-416239.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt loop-,
sloop, -schade-auto's er
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346. __
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

, Te k. gevr. loop-, sloopt en, SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
,de hoogste prijs in Limburg,
_

Tel 045-254049., Te k. gevr. oud IJZER en. metalen, sloop en schade-
autos. Tel. 045-272216

i b.g.g. 272516 ook 's avonds
ITe k gevr. sloop- en

SCHADEAUTO'S van

" ’lOO,- tot ’5.000,-. Tel.

' 04490-43481.
=-r o^ljap,-:—;Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver

! koop gebr. auto-onderdelen, Tel. 045-411480.
■

Te k. gevr. div. loop-, slo4«
en SCHADEAUTO'S, te«
afg. vrijwaring RDW. 1
045-727711/216475. I

J
Bedrijfswagens

Wij kopen alle luxe I
DRIJFSAUTO'S en bum
vanaf 1979. Donny Klas*
BV. In- en verkoop. Me*
senerweg 219, Maastijl
Tel. 043-635222 of <1
634915. 1
Wat VERKOPEN? A*
teer via: 045-719966.J

Auto onderdelen en accessoires

" _ ; JÊ

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

100.000 km garantie.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

B.V.

In de Cramer 31, Heerlen■ Tel. 045-716951 J. In- en verkoop goede gebr., AUTOBANDEN met gar.,, div. alum. velgen. Passart-
weg 39, Hrl. Tel. 045-; 222675., Achterraam JALOUZIÈN
voor op uw auto. Diverse
merken. Nu ’ 75,- geheel, compleet. G.G. autoshop,

f Heerenweg 284, Heerlen.
(gr. weg Hrl.-Brs.). Te koop div. gebruikte ON-

i DERDELEN en motoren.. Tel. 045-727711 of 216475.
4 SPORTVELGEN met ban-
den voor Ford Capri of Ford- Taunus, ’ 250,-. Rector Ne-

■ lissenstr. 37, Hoensbroek■ (Lotbroek).

Gebruikte en nieuwe 0]
DERDELEN v. jonge söj
de-auto's, Deumens H*
land 20 Brs. 045 -25443

Motoren
Te k. YAMAHA off the
250cc, pas gerevesee'
tussen 16-19 u. Op de n
23, Genhout. J
Van part. BMW K 100, gj
'85enYamahaFJ1100^'84 te koop beide motore"/
nw.st. 045-353504. of "*/456682 tussen 17.00J20.00 uur, zat.de geheleJP'
Te k. YAMAHA DT 400, {J
bwj.'80, pr. ’1.750,-. 0*
421855. ,

(Bromfietsen
i Nieuwe BROMFIETS-
i HELM? Bij ons hebt U keuze
> uit rrieer dan 200 helmen.

Jethelm v.a. ’85,-. Inte-
graal v.a. ’ 99,-. Bromfiets-

I specialist Math. Salden Lim-. bricht.
1 Te k. Vespa CIAO 1 jr. oud.- Vr.pr. ’900,-. Tel. 045-
i 214343.

Te koop div. VESPA'S Ciao.
! H. Kruisstr. 65, Grevenbicht.

Tel. 04498-57844.

Opa-OMAFIETS, dam*!
heren-, kinderfietsen, t.
gens/meisjesfiets. "257371. J
Te koop z.g.a.nw. CRÖj
BROMMER Derby, km*
700. Tel. 045-314901. j

Te k. Vespa SCOOTEfl£50 XL, km.st. 6.200, VonjJ
str. 29, Brunssum. Tel. °*257090, na 17.00 uur.__^/
Wat VERKOPEN? N$
teer via: 045-719966.

Zonwering

F
voorzorg

oficfiï
rolluiken

zonweringen
Aktie knikarm schermen

Type 78/110, zware uitvoering

' Uitval breedte 250 300 .«'350 ’ 1054,-’ H5
■400 ’ 1093,-’ Hg
■450 ’ 1133,-’ 12£"500 ’ 1170,-’ 12{
.550 ’ 1190,-’ 131",
In 10 verschillende effen kleuren. Prijs incl. montage.
BTW. Streepdessin mogelijk tegen een meerprijs 'j

’15,- p.m2. 300 grams 100% Dralondoek dus rot,
■ schimmelvrij. Ook kleinere maten en tussenmaten moQr

G. Jansen, Schaesbergerweg 73, Heerlen.- Tel. 045-727630 b.g.g. 045-711871. _^

Vakantie

Frankrijk- SPECIALE PRIJS 1/7-15/7

' goede vakantiewoningen.
Sèjour en France. Tel.. 08854-1363/085-257366.

■ STRANDVAKANTIE? Huur■ een stacaravan aan Zeeuw-
se kust (Walch.) Vrij vóór, 22-7 en vanaf 12-8. Inl.- 01181-1882.

Te huur mooi gelegen 6fiVAKANTIEBUNGALOW f
camping 't Zoetedal 4
Zutendaal. Info 045-22j^

Watersport j

Te koop opvouwbare 2-PJsoons ZEILKANO, best^-'de uit houten frame
kunststof/canvas huis-
clusief roer, mast, zeil, ES
del en 2 stabilatoren. \.f 550,-. Tel. 04498-581j5>

Caravans/Kamperen .
Camping Cars Ridderbeks- heeft de toonaangevende

" vouwwagens van TOP-

" KWALITEIT in huis: Scout,
Trigano en Europa-Camper,

; snel opzetbaar, 4 jaar ga-
rantie mogelijk en in diverse
kleuren leverbaar. Cara-

" vans: Grauau, Predom va.

" ’ 5995,- tevens reparatie,

' verhuur en onderhoud. Lid- Bovag. Kom eens kijken in
■ Koningsbosch, Prinsenbaan

" 135. Tel. 04743-2213.
; Te k. luxe STACARAVAN
! met tuinh. en voorbouw op

kindervriend, camping in nrd

' Limburg. Tel. 045-314901.

" UNIEK! Bel nu voor camper

' "boeldag". Info 03495-
-72632/71308 (72737 door-

' kiesnr.): Te k. 4 a 6 pers. BUNGA^; LOWTENT, 1 jr. oud, tent, st. op. Granaatstr. 3 Heerlen
i Te k. caravan ADRIA Maxi-; ma bwj. 1987, 6'slaappl. Tel.
) 04498-54973.

Te k. VOUWWAGEN &
jak, Markanto-Majeur, *jH
gebr., als nieuw, 24 '* e
voort., luifel, 3-pits gas<£
fort. Te bevr. 045-4166jj^
Te k. CARAVAN Chat^
m. voort, i.z.g.st. bwj. 'BJ'pr. ’8.500,-. na 18.00"
043-644001/045-227753^,
Donderdag rekreatieko°K
vond: De Olde Caravan -Voor Wilk-Beyerland en
ward TOURCARAVANS »
Walker vouwwagens, jj
onderdelen en acceso%
dealer van Lafuma
pingmeubel. Langs de CJ
7, Ind.park Nrd. Sittard-
__-___±
Te k. CAMPER, Ebro-j^i
da diesel, 3-pers. 88-
km. 1979, compl. inge^
pr. ’4.000,- Tel. 0^
12669. _^y, ,

CARAVANSTALLING et■ tronisch beveiligd. Stati°lfstraat 44, Gronsveld,
04408-1251. _^

i Kontakten/Klubs _
> Babbelbox

' Bel de enigeéchte Babbelbox wanneer je hunkert naar (
j avontuurtje. 50 et./ p.m.

1 06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebbö
50 c/m- 06-320.323.01

\ Babbellijn
r Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar -n -avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen [W

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

[ 06-320.330.03

'- Club Pin Up '

met mooie sexy pin-up girls, enexcl. service. Pr. r\^ A I- laan 312, Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend van ||
t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.
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koop dannu bij derenault-dealeri «j-n top occasion en betaal 'm pas
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1 !
t ~^___ Kontakten/Klubs

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

045-311895.
s Het vertrouwde plekje

Riversideclub
100 mBfSla9 ECht ohé en Laak' Dik 2' ohé efl Laak 'A ,i!) e,er voorbij camping Maasterp, ook geschikt vooiA creditcard accepted. Geopend van

maandag t/m vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur.
Tel. 04755-1854. '__

Warme dagen hete meisjes

320.323.10
h/f "-—— korte rokjes 50 et/min

Power hour bij
% privéhuis Michelle

met nieu\rye Rowana
jongen sexy

045-228481/229680
Nieuw, Nieuw, Nieuw!

Contactburo Yvonne
Gestart te Sittard. Tel. 04490-23203.

Geopend va. 18.00 uur.
Dames!!! Wie wil zich laten inschrijven?

i 06-Sex
7 50 et. p.min.

* * *
s©x non stop

Amanda vertelt
'ke dag iets nieuws

1 °6-320.320.08
I Hemel
# 9fatis surprisepakket
I °6-320.320.07

Relax-Line
f Be«y *** Gratis foto'sI °6-320.320.06
\ Ml Live !!!
'm^x Relax Box5 6r> af_nri'!n oVer S6X Pratefl«spraken maken, doe je°P -e Sex Relax Box

; 06-
-\ 320.324.06; "-~^S__!nk_Productions

* S.M.
's Party box

stout?
-i ierJ e slavin wacnt
j me,esteres wacht niet
v n_> nu bellen-
C:320.323.06

J 50 et/min

MarchaI Grieks -06 -320.325.55—r-_so_j_L_P__l

' o JienersT|S kalender 1989. 06--ï|?p°-321-10
50 et p/m

l've-ijve-iive-iive

sex-box
et. p/min 06

; 320.325.06
" "^~J!__t_y_3-live-live

"ÏÏ,osie* sex-NJnB_ A f^Rosie presenteert

-^§^20,330.70
l o??on

GulPenbOx
1 -VdS;^-31 -50 et p/m

ken na?r ? die bellen snak-naar n echtevent!!

sweet-lips
50 et/min 0 sex

320.320.50
De nationale

live lijn. Tel. 013-921395,
dagen per week geopend

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

328 320.320.68..5tandje 61
320.322.30....Heat line
320.324.00....Pervers

320.324.01....50ft
320.324.02.. ..Potten

320.324.03....Live
320.324.05....Live hot

320.325.02....Heet
320.325.03....Macaber

50 et. p.m. Pb 157, Z'voor
"06-320.321.03"

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 et p.m.

! 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.

Met jou wil ik
wel even samer

zijn ....
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
rijpe vrouwen

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

-320*325*45
Contactburo

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

045-225237.

Venus
Interservice Buro in privé

adressen Brunssum.
Tel. 045-257191.

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

naar <
box i

06-320.325.43 - 50 ct/p.m.
Bel ook 'ns! Misschien kun-
nen we afspreken. .
Nieuw....Nieuw
Vreemdgaan doe je niet
zomaar.... alhoewel??

Anja & Mike presenteren
de vreemdgaan lijn.

06-320.322.08
dag en nacht 0,50 pm.

gay-only
Marcel & André

06-320.320.21
Escort

06-320.323.04
SM Extreem Meester Martin

06-320.323.05
Hete Bliksem_ 06-320.322.06

(sex)Contact Club

06-320.322.07
dag & nacht 0,50 pm.

gay oproep
Ook jij kunt vandaag je- heetste sexervaring aan

Marcel of André vertellen
Bel gratis 020-204998
van 15.00-21.00 uur

via 06-320.320.21 - 50 pm
r Een opleiding hebben de

meiden in de

maak van sex je
hobbybox

niet gehad
06-320.325.13

Ze hebben er werk van
gemaakt!!- 06-320.325.13-50 et p/m

Ze vinden 't gewoon lekker!

XX Tuk XX
NEDERLANDS

BLOOTSTE BLAD 06

320.323.63_ 50 cp.m.
Als het aan de kat lag belde

hij
't stoeipoesje

06-320.325.11_ 't lekkerste snoepje
wat lekker lang meegaat.

50 et p/m

Nieuw AC City
van ma t.m. vr. 10-20 u.
verwacht u Sarah-Gina-~ Heike. Tel. 09-4924139114.

7 Privé en escort
L 045-220866

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

8 Escortservice all-in
045-326191

ma t.m. vrijd. v.a. 14.00 uur.
Zoekt u een beetje vertier?

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

-t plezier

Club
- Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814.

) Nieuwe meisjes aanw. zat._
en zond. 14.00-24.00 uur

ma. t/m vr. 11.00-24.00 uur.. Club; 2000
Rijksweg Nrd. 22a, Geleen.1 Tel. 04490-42315.

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

-1 West. Tel. 045-412762.
Anita

Privé en Escort ook zat. Tel.
045-352543.

De Sabbelbox_ live sex met zn tienen, geen
chaos, geen bandjes, wel

meisjes!!
06-320.325.69 50 et p/m

' Inwijding!
Jiva's Oosterse sexlessen
06-320.323.51
Heden les 12, 50 et p/m

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.- 04492-5605.

Peggy
Privé ma. t/m vr. 11-18 u.
tev. assist. gezocht. Tel.

04490-74393.— Zoek je 'n lekker ding?

sex-contact-lijn. Bel: 06-320.320.33 (50cpm)
Op de

Orgiebox
praten ze nou eenmaal zo.

Daarom is het toch de Orgie
box. Zo vind je die partner.
06-320.324.40 (50 et p/m)

Direct snel sex-contact!
(50cpm) LIVE-afspreek-lijn!
06-320.320.55

kim gr. borsten zkt sexvriend
Erotische-Afsprakenlijn
06-320.325.80

Meisjes zoeken sex-contact
met jouw!Tippelbox. 50 cm
06-320.326.66
Zoek je 'n lekkere boy?

Gay!Date!Live
06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
spreek af met meisjes van
plezier 06-32033066-50cm

Privé Yvonne
De enige echte inKerkrade.
Ma. t/m zat. 11-23 uur, zond.

15-23 uur. Prive-taxi
aanwez.

Porno box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 (50 et p/m)

Wip-ln box
Terug van weg. Nieuw en

anders, heet, recht voor zn
raap, sex-praat, sex-

vrienden en vriendinnen.
Met 13 of heet apart.

06-320.324.60 (50 et p/m)

De Jarretelbox
Voor fijnproevers die geraf-
fineerd weinig mooier vin-

den dan 100% bloot. Met zn
2 of met een gezellig stel.
06-320.326.27 (50 et p/m)

Lijf sex box
waar meer gebeurt dan
praten. Hier vinden ze

elkaar, heet en verlangend
naar meer. Voor echte

sex-contacten.
06-320.324.90 (50 et p/m)

Dacht je dat ze op de
Sex box

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

3drGS
06-320.322.22 (50 et p/m)

Teleservice
Draai eerst 06-320

en dan
320.01 ... Sex'OFoon

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'sGay 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!

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington
06-320.320.22

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

Sex is sex maar
Supersex

is voor sommige mensen
veel lekkerder. Ze hebben

nog gelijk ook. En eh...
jekan ongezien meedoen.

Jj6j20.324.30 (50 et p/m)

Sexsurprise
Box

waar je de onverwachte
afspraken versiert waar ze
op de andere boxen alleen
over praten. Ook paren.

Jj6j20.327.28 (50 et p/m)

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.

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
Nachtvlinders
bij Madame Butterfly.
Ópen va. 17.00 uur.

Hommert 24, Vaesrade.

Jongens
onder elkaar. In de sauna,

ergens buiten of thuis.
Anders dan met meisjes.

Hoor wat ze doen.
06-320.323.86 (50 et p/m)

ZIT U ER DEZE VAKANTIE WEL
EEN BEETJE BEHOORLIJK BIJ?
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Omalvastin destemming tekomen, heeft
HEERujKOPvakantie.Lekker weg ineigen de Renault-dealer een aardigheidje

land of buitenland. Lekker weg van voor u.
de sleur; zorgeloos genieten van het Een leukadressenboekje in de vorm van
vrije,blije leven. En zekerweten datje een ligstoel (zolang devoorraadstrekt).
goed uitgerust op vakantie gaat. Handig bij de hand wanneer u het

Ineen nieuweRenault bijvoorbeeld,want thuisfront wilt laten weten dathet wel
elke Renault is kompleet uitgerust goed zit!
voor komfortabel en zorgeloos rij- | v -._rv~y— 1 '^^Êah-plezier. f ivJ_L ÜP iedere /y/fwÊlÈ^-

rs- _A7" "" m W /§\ nieuwe /// fMm'M:'M'ja*-^Kom daarom eerst naar ons. Wij zijn na- V__/ /VJ Renault ffjgÊwkv'/
melijk al helemaal in de vakantie- RENTE lft2V_B(f /f/fffjr//
stemming en onthalen u op zonnige //;/

DE ZONNIGE AANBIEDINGEN ■■*___& W^&^È\
VANRENAULT. >t"^_g $____f^r=
* Zomerse versies van de Renault 5: de /// '^S^^^__s?^^^i"-""^^Tonic en de Tiga. Voorzien van vele <^K

extra's, tegen een extra lage prijs. \v " ///
*De renault 21 Symphonie en de 21 xs. ///

Nevada. Oogstrelende uitvoeringen .... v//RFNATTTT
van de Sedan en de Break, nu ruim M\ W K^WAULI
indeextra's. W GEEFT JE LEVEN KLEUR

*Wanneeru nu een Renault 5koopt, hoeft u 'm pas over 12 maanden te betalen, üf u kiest vooreen zeer gunstige financi-ring: ()".. rente bij 24 maanden. Financiering op basis
van huurkoop viaRenault Financiering. Minimaal te financieren bedrag f 4.000,-, maximaal f 10.000,-.Aanbetaling 25%. Vraag uw Renault-dealer naar de financieringsvoor»aarden.

ONTDEK HET NU BIJ DE RENAULT-DEALER!

Heerlen; Atro Heerlen BV., Beersdalweg 97, Tel. 045-724200. Kerkrade; Chr. Kerres BV, Domaniale Mijnstraat 25,
Tel. 045-452424. Maastricht; Autocentrum G. M.E dejongheBV, Molensingel 3 (AutoparcRandwijck), Tel. 043-616288.

Valkenburg(L); Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
IVI.I)

Dat
liften

riscant is merkt Hilde te laat.
Mooie bruine benen lacht hij

en dan.... Raak me niet
aan., nee niet zo.

06-320.323.84 (50 et p/m)
Ria 18, is hem veel te jong.
Maar als ze laat zien hoe

lekker bruin ze al is.
overal

kijk maar geen streepje wit...
06-320.323.85 (50 et p/m)
Bij ons geen bandjes maar
live!! Probeer een afspraak

te versieren bij de
Blotebox

06-320.325.14 - 50 cpm
soms chaotisch maar wel

effectief.
Peer, is stroik daar?

Commusexü Sexintellectü
Verboden te beien voor

intelligente menssen en/of
dommerikken!!

puro vlegmasex
voor viroklanten

06-320.322.77 - 50 cpm

llona's live-box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen llona en haai
bloedhete bellers. 50 c/m

06-320.330.60

’ 50,- all-in
tel. 045-423608.

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.
Bel nombre hombre voor de
voortrekkersrol
06-320.320.23 - 50 cpm.

Hetro hardsex

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

1 PRIVÉ
meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053,. 's morgens vanaf 10.00 uur.

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 i

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

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

Likbox !
06-320.325.36 - 50 cpm

Voor sexcontacten met zn

' tienen of met 'n paar apart!! IBel op en spreek af!!x ———— i
Donna-Maria

met haar 7 vriendinnen I- brengen u in de 7e hemel I
van het genot!! 045-227734/ I228738. Tev. ass. gevr. i

Escort Service Sexy
045-459597 |

vanaf 14.00 uur. I
Nieuw Escort Service
Play Girl va. 14.00 uur
045-352428. !
Thai-Prive

voor sport-Franse- en origi-
nele Thaise bodymassage._ Ma-vrij. 11.00 tot 24.00 u.

Suffolkweg 13, Weert
04950-42966 :

Anita
Escort 045-726740.

Diana's escortservice
dagelijks geopend tot 's

nachts 01.00 uur
045-215113

Ik dacht, wat gaat ie nou
doen, toen hij zn

gereedschap liet zien!!
06-320.325.33 - 50 cpm

De Beurtlijn
Videoclub

va. ’ 20,- Kijkotheek
leuke meisjes aanw.

Tel. 045-718067.

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

Contactburo
Maastricht. Bemiddel, in

Priveadressen. 043-635264

't hoogtepunt van je dag
moet je samen met

't Nymfomaantje E
beleven op n

06-320.325.12 k
zij is overal voor in en _i

probeert alles uit!!! 50 et p/m 1
Groene blaadjes vind je bij /
callcuttaü 06-320.320.13 - jj

50 cpm. Voor als je van. a
jong s
houdt!! -

Brunette
en blondine af 10 uur ook
zat, en zond. 045-721759.
In 't oerwoud' laten mannen

zich
besnijden

wat zullen vrouwen doen?
En hoelang? Zoenbabwe
06-320.325.22 - 50 cpm

(Huisdieren I
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.'
045-725260.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Éygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. jonge, witte, zwarte,
bruine KIPPEN. Leg-mest-
kuikens en kalkoenen. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53b, Rimburg. Tel. 045-
-320229.
Te k. jonge HENNEN met
hele snavel. Moonen, Einig-
hauserweg 4a, Guttecoven.
04490-24401.
Te k. MALTESERNEST
best. uit 2 Malteser leeuwin-
netjes, te bevr. 045-727744.
Te k. gevr. RIJPAARDEN.
Tel. 04493-1590/1017
Goed tehuis gez. voor
prachtige AFGHAAN tegen
kl. vergoeding. Tel. 04498-
-54002.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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.
Te k. nest ROTTWEILERS,
vr.pr. ’ 250,-. Oud. aanw.
Carol Smulderssngl. 88,
M'tricht (Caberg)
Te koop RASKATTEN. Tel.
04490-71991.
Te k. prima gladh. FOX-
TERRIËRS, met stamb. Tilly
Busch, Putstr. 50, Sittard.
Weggelopen WODAN 14.5
'89 pim. 12.00u. reu, zw.
vacht, halflang, kruising D.h.
gr. daeler. Teg. bel. terug te
bez. Waalstr.3,Heerlen 045-
-722758. Kind, zeer gedup.
Te koop nest zwarte BOU-
VIERPUPS, ontwormd en
geënt, met stamboom. Tel.
045-723708.
Te k. RIJPAARD 3 jr., za-
delm. Lindenstr. 14, Berg en
Terblijt.
Te k. wit-blonde BOUVIER
pup, reu, ouders aanw. Tel.
04764-1540.

■ ■■■■■ ' I ■ ■■ ■---------__-------_---_-__,

In en om de tuin
)180 Hogedrukreinigers,
lieuw en gebruikt, onderde-
_n, slangen etc. H.O. Mi-
andolle. 045-422797.
I ste soort GRASZODEN
'3.50,- p.m 2 afgehaald,
>oven de 50 mtr gratis
huisbez., ook gehele tuin-
ianl. goedkoop, ook voor
itraatwerk. Tel. 045-323178

HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw bouw- en tuin-
hout. Tuinschermen in vuren
en eiken, op maat gemaakt.
Nieuwe eiken bielzen, b0r-
derpaaljes enz^Buizerdweg?" 'nd,e;- *_^'foecn

l

_
OSCh"

Landgraaf. 045-318518.
Voor Piccolo's

zie verder pagina 30

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

IN JANUARI 1990*.
(VRAAG DE RENAULT-DEALER OM MEER INFORMATIE)

RENAULTTOP
OCCASION

12 MAANDEN GARANTIE
IN HEEL EUROPA.

KZE AKTIK LOOPT T/M 31 MEI 19M9'FINANCIERING OH HASI> VAN Ml RKOOP VIA RENAI'LT FINANI IKRIM. B\
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Let op! Scherpeprijsdaling
bij Superconfex!

Wie deze week bij Superconfexbinnenstapt, slaat steil achterover van de prijzen. \

Maar liefst 50% korting op rekken vol fleurige voorjaarsmode! Neem extra tassen mee en
kom profiteren. Het kan nog t/m aanstaande zaterdag (20 mei).

KERKRADE, Einderstraat 21 (bij markt). MAASTRICHT Fr. deVeyestraat 3 (aan de Noorderbrug). ROERMOND, Wilhelminaplein IOA-11.
STEIN, Mauritsweg 134. WEERT, Stationsstraat 17-19 (bij de Hema).

U BENT VAN HARTE WELKOM: MAANDAG VAN 13.00 TOT 18.00 UUR. DINSDAG T/M VRIJDAG VAN 10.00 TOT 18.00 UUR. M.U.V. KERKRADE EN WEERT VAN 9.00 TOT 18.00 UUR. OP DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR. ZATERDAG VAN 9.00 TOT 17.00 UUR. TELEFONISCHEKLANTENSERVICE: 04490-38^
In en om de tuin

SABO gazonmaaiers, on- (TUIN)HOUT, blokhutten,
derdelen en service. Ook bielsen, schermen, palen,
reparatie andere merken, rolborders enz. Vakkundig
H.ö. Mirandolle. 045- hoge druk geïmpregneerd,
422797. thuis bez. Impreg, In de Cra-
j, mer 104, Hrl. 751687.

25>m3 hout moet dringend
weg tegen elk aannemelijk Wat VERKOPEN? Adver-
bod 04490-24024. teer via: 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking

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. Toegang
jjratis! EJewijs verplicht! Ter kennismaking ontvangt iedere

alleenstaande dame 2 consumpties gratis!

ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur.
Nette wedn. 67 jr. zkt.
VRIENDIN 60-65 jr. houdt
van fietsen-wandelen-win-
kelen-biljarten en gezellig-
heid. Lfst. omg. V'burg. Tel.
04406-16283.

Meisje, 21 jr. zkt. leuke vlot-
te VRIENDIN. Niet lesbisch.
Landgraaf. Br.o.nr. B-0812,
LD, postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

"PARTNERS-TRUSr. Hu
welijk-relatieburo. Info 045
210627.
ALLEENSTAANDEN opge
let. Er zijn nog enkele plaat
sen vrij voor de dagtoch
naar Brugge op 20 mei. In
teresse om mee te gaan, be
dan naar huw.-rel.-buro
Levensgeluk. 045-211948.
Heer 51 jr. zkt leuke VRIEN
DIN om event. rel. mee aar
te gaan. Ben W.A.O.er, liefs
uit omg. Eygelshoven. Br.o
nr. B-0814 Limburgs Dag
blad, Postbus 3100, 640'
DP Heerlen.

Bei de Vakman
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

STOELMATTERU vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
STUCADOOR kan nog alle
stucadoorwerk aannemen.
Tel. 045-462428.

Verstopte afvoer of riolering

ri.K.o.
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht

Districtskantoor Limburg:
Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
-drijf Baburek. Tel. 045-
216969.

TV-ANTENNES ’ 395,- all-.-in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tic. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
45230. Service binnen 24 u.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating vr.
pr opg. tuinaanleg 045-
326574 b.g.g. 423699.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te k. versch. soorten hek-
werk en poorten. Kan ook
gemont. worden. Inl: 045-
316238 ABC HEKWERK.

Mode Totaal-—"—— ■Je kt>oP "^|r"e 'eren
dam.s;«n "^REN JASSEN
v.a. ’ 150,-, 045-228570.

Wonen Totaal
Bankstelkussens

Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-
ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount, Ganzeweide 84, Heer-'
len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622.

Swalmen, Rijksweg 42. Tel. 04740-4383. Wessem,
Mart 9. Tel. 04756-1677.

Koop nu een kwaliteiskeuken
voor een kastjesprijs

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei (10.00 tot 18.00 uur),
staan er 18 SHOWROOM-MODELLEN (van klassiek tot
modern) voor snelle beslissers. ASTO sluit de showroom in

Schaesberg, dus op is op.
ASTO Keukens B.V. - Hoofdstraat 43 - Schaesberg

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. leren BANKSTEL
3-1-1. Tel. 045-443816.
Te k. weg. omst. volledige
INBOEDEL zoals: meubels,
gashaarden, enz. Kijken en
Kopen alleen volgens tel.
afspraak. 04454-4017.
3 splinternieuwe moderne
witte BARKRUKKEN. Nw.
pr. ’3OO,- Nu alle 3 voor
’150,-. Rector Nelissenstr.
37, Hoensbroek (Lotbroek).
Te k. 2 OPKLAPBEDDEN i.
z.g.st. in witte moderne om-
kasting, afm. Ixhxd 315x325
x5O cm., mcl. legkast, toilet-
tafel, spiegel, matrassen,
verlichting, prijs ’ 700,-. Inl.
045-315243, 045-721248.
Bezicht. zat. 20 mei, Euter-
pelaan 112, van 11-14 u.

Pracht, zwaar eiken 8^
STEL, v.p. ’725.-: fSbank als nw. v.p. ’ *045-323830.
Te koop Manou BANKS.
2-2-zits; tafel; fauteuil. *j
’1.000,-. Meezenbroejj
weg 158, Heerlen. Tel- v
722332. >
Ant. eik. slaapk. ’875,'- >
EETHOEK ’275,-; 7
bankstel ’250,-. KoiJ\
derstraat 208, Hoensb^
CAMPING koelk. 150,' u
kast 95,-; gasforn. Lt,,
gasplaat 95,-. 045-725jg/'
VLOERKLEDEN precie-j |j
maat en kleur gemaa^
Leon Jansen Kerkstf7 Ji
Brunssum. Tel. 045jg^(
Te koop verstelbare sP^i
AUPING, 2X 90 X 2.0Vg
’200,-. Tel. 045-4159^
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IWonen Totaal

J Unieke kans
Ivoor keukenko-
] Pers. Massale
J verkoop van

honderden
spiksplinter-

nieuwe keukens
Van modern tot klassiekvoor minder dan
de halve prijs.ons centraal keukenma-?m m Echt worden alle'owrnodellen keukens ver-

geld Uit de Hom keuken.
pers, in alle afmeting voor
°ngekend lage

K prijzen
le

orn geheel vrijblijvend kij-
-or übi'jl VaSt cc" keUke"

Hom keuken-
magazijnen l_o-
Perweg 8 , Echte^ 04754-86188 Geopend

t/m zaterdag.
Dm^AL AltiJd apart en!e?l9oe-k. Deze week: Bie-rmeier eethoek met 6
i9seien en grote ovale tafel

ken =,oderne witte eethoe-nortf Va- 495,-. Bijz. mooi
ü^fn hoekbankstel 395,-,
-m_ eeth°eken v.a. 275,-.

Bn u|r eiken kuipbankstel-
Bn' 2 21,sDanl<ies, toogkas-
ie enz enz. Ó.K. Hal Ag-
aeio Pr,nlhagenstr. 22-24
ïe'e-encentrum, vlakbij Alb.
iniT' Bez°ekt u ook even
luis s

DPeciaalzaak Het Witte
18,'. Hl|ksweg centrum 86-

-ler ls maar pim. 60 m. ver-
tartei uitsl-'tend zeer a-
ipieg . amgen o.a. schitt.
>eeirt ' nou'en en bronzen
érse ' schildereijen, Oos-
eveet meubels. vanzelfspr.

0m op te noemen.
iriiiu sP°rtgoedk. en; ook!

Radio e.d.

Top Hi-fi
_=-_______)__-. _-=i ri*"rrir~i,
_-^_-_.__L.----L- II 11 II J

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

Kunst en Antiek__ , :, , , , : :
Wedden dat !! U bij WIJS-
HOFF Antiques zeer zeker
zult slagen voor uw antieke
meubels, klokken, kachels
etc. Amstenraderweg 9,
Hoensbroek Centrum. Ge-
opend; Dond. vrijd. zaterd.
Tel. 045-211976.
Te k. gevraagd ANTIEKE
meubels, kleingoed enz.
Tel. 09-3212261156.
Antiekhandel Simons ge-
specialiseerd in mooi, gaaf
en vooral betaalbare antieke
meubelen. Dit alles door ei-
gen import van Engeland enFrankrijk. 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 antieke eiken
ETAGEREKAST ’1.600,-
-en oude allesbrander

’ 400,-. Tel. 045-272998.

-__^_^__ TVA/ideo

Videotheek The Champ
ij5.000 dagfilms nu ’ 4,- per dag
-"IBne stempelkaartaktie. Bij iedere volle kaart 1 VHS
(g °u videocassette gratis met iedere volle kaart maakt U
X)-. PR.één van de 100 gratis champ-joggingpakken of de
ier °Pnis: Een geheel verzorgde 10 daagse reis voor 2

°nen naar Miami-Florida met 3 daags bezoek aan Dis-
ney-World! Trekking 31 augustus

Videotheek The Champ
Ganzeweide 155 Heerlerheide

Markt 4A, Hoensbroek
Kennedylaan 80, Brunssum

Noord (Winkelcentrum Klingelsberg)

Langeberglaan 1, Brunssum
(Schuin t/o afcent)

Kerkraderweg 87 A, Molenberg
assortiment VI

Kom nu profi-
teren van onze

Massale
Magazijn

K Verkoop
°e|en-vriezen-wassen-
""'-stereo-kleuren tv-

video's

Witte Hal
Sittard%ar ■fli 9d nieuwe.lichte bescha-

'6n i%°J overjarige appara-
<l6n "de Hom winkels wor-

verzameld en verkocht
tot liefst

60%
korting

dag nieu-ws aanvoer elke
a 9 superlage

Aanbiedingen
o-r2enkele voorbeelden uit*e duizenden koopjes:
1 Portable TV,
type 3047 met
voorkeurzen-aers geen 258,-

-°M78,-maar
WAr ook: 4 Sharp midisets
W 17161,uner' versterker,

t ei cassettedeck en pla-
61^sP-ler per stuk geen
\*<- of 398,- maar 298,-

-kar, 0ok: 6Philips wasem-
qp_Pen AKBO7O per stukyeen 279,- of 179,- maar

6[ - , 98'_j9r_ofh 0ok: 8 kleuren TV's,

" 'etel, e'°'met stereo en te-é fiin„', lncl- afstandsbedie-
■v 1 &>UX2S Per stuk 9een
f IriQ_5 '"of 1-398,-maar

vin 8'" Maar ook: 8 VHS
_. stan7forecorders met af-
1V subediening BTSO per

"' rn_. 9een 1.028,- of 858,-
-« 'a*r 598,- en nog veel
v meer!\ Witte Hal
j °ergerweg

51-53L. Sittard
J ustrieterrein Bergerweg)19r^—ï^___04490-18262;__

fMrl** KLEUREN-TVS met
J?ï- *'_" Phil 'Ps grootbeeld
Jïfs n s'"5'"- Zeer grote sort.-.^a<!KCcasloncentrum Geel,i"ttr*fpekerweg 25, Heer-i- ' 'el- 045-724760

HS-Videofilms in zuid Limburg
Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. f 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 k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Voord, te koop qrootb. kl. TV
met afst.bed., als nieuw. Tel.
04492-2164.
KLEUREN tv te koop.
Prachtig toestel. Tel. 045-
-725008.

Computers
Te k. MS COMP. 8245. Tel.
045-324049.

Uitgaan
Deze week speciaal grote
PIZZA Napoli met glas rode
wijn ’ 9,95. Gebak van de
dag met een kop koffie

’ 3,95. Lunchroom/restau-
rant Au Coin, Honigmanstr
33, Heerlen.
Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. Dansen op dond.,
vrijd. en zat. Aanv. 21.00 u.
Zondags va. 14.00 u.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Inkoop GOUD, zilver, briljant
munten enz. tegen kontant
geld Verseveld, Saroleastr.
80A Heerlen, 045-714666.
INBOEDELS, meubels etc.
etc. tussen 16.00-19.00 uur.
Tel. 045-219704.
Wij kopen TV'S vanaf 16
kan. Ook defecte video's en
stereotorens. Tel. 04406-
-12875.
Te k. gevr. BUGGY en
Babyphone. Tel. 045-
-315378.

Huish. artikelen
Wasmachine en stofzuiger-
onderdelen bij van UDEN,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.
Te koop prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker of
AEG. Tel. 045-314914.

Muziek
Te koop PIANO vraagprijs
’700,-. Tel. 045-313930.
Drummer en gitarist zoeken
serieuze TOETSENIST,
bassist en zanger. Tevens
zoeken wij een repetitie-
ruimte. Inl. alleen op zater-
dag. Tel. 04498-54925.
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WAT MOETEN WE DAAR NOG
AAN TOEVOEGEN?

Een van de meest royale versies van de Mazda 323, de plaatsgenomen, zal zich het zitcomfort en hetrijke interieur
323 LX, stond model voor de Mazda 323 Finish.Kon er nog blijven herinneren. Meer dan een gemiddelde middenklas-
iets toegevoegd worden? Met alle respect voor de Mazda ser... Wat moeten we daar dan nog aan toevoegen? Gaat u W^mW~.
323 LX: ja.De Mazda 323 Finish is i a.. ptmkh 1 even lan8s Di de Mazda-dealer om w^maa\ P_fl
een meer dan complete auto. ufc mazda t>it minimi de Mazda 323 Fintóh te beproeven. t_J_l PnP
Sportieve pretenties heeft de Mazda " Getintveiligheidsglas rondom. mAchterruitewisser(Hatch- ij hebt ruime keus: de Mazda mmmmmmu m- *-—--■ "J|l
_o_ n-irl, -_u, .v,--,- j-, "„ "_.. _* back). mMake-up spiegel.» Van binnenuit te openen benzine- 0~0 -~ . u :-_.-:,-. c=^--. Jp -tt323 Finish zeker, maar dat is tets wat JJJ^^^^p^^^^^. 323 Finish is er in een Sedan _ _-—-~ *\
u aan hetbrandstofverbruik niet zult " Haiogeenkoplampen. * Aluminium wielen. «Brede banden versie of in een Hatchback versie -I_____J__ |^Mlaaaad_________É___k --___! mmerken. Rijcomfort biedt de Mazda 075/70s/.__y.» sportieve spoiler.(Dakspoiler bijHatchback- (3-ofs-deurs), met5 versnellingen t_3 W
323Finish als geen andere vergelijk- I bering). .Specialefmish striping. »Recbterbuitensptegel. |ofAutomaal Leverbaar in dive*se J |S| H « L
bare auto. Dankzij het unieke Mazda TTL achterwiel-op- kleuren, met een van katalysator voorziene 1.3 of 1.5 liter Kf -:____[
hangingssysteem blijft de auto in bochten en op een slecht benzinemotor of een 1.7 liter dieselmotor. De Mazda 323
wegdek uiterst stabiel. Wie eens in een Mazda 323 heeft Finish is er al vanaff22.950,-.
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DE MAZDA 323 FINISH 1.3L.HATCHBACK IS LEVERBAARVANAFF22.950-, 1.5LVERSIE VANAF F 23.650,-, 1.7 DIESEL VANAFF 28.150,-. IN SEDAN UITVOERING 1.3L. VANAFF 24.950,-, 1.5L.VANAF F 25.650,-, EN 1.7DIESELVANAF F 30.150,-.
ER ISAL EEN MAZDA 323 VANAF F 21.100,-. PRIJZEN INCLUSIEFBTW (DE GENOEMDE PRIJZEN ZIJNGELDIG ZOLANG DEAUTO'S UITDE VOORRAADVAN IMPORTEUROF DEALER LEVERBAAR ZTJN). AFLEVERINGSKOSTEN F 390,-. 6JAAR CARROSSERIEGARANTIE.

IMPORTEUR: AUTOPALACE DE BINCKHORSTB.V, DEN HAAG.TEL.: 070-489400.

I ff.» Wno/nw 11 | LOVEN HEERLEN B.V.
ÊJW OHaiHi ' Palemigerboord 401, Heerlen
**mm mmmwmmmmwm m j,,^.^ Telefoon 045-722451

f~l AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN I l I AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. Ff AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3, Nieuwstadt Langheckweg 2, Kerkrade

r„^:i.1 Telefoon 04402-71920 l.^vv.Sl Telefoon 04498-53055 L.'-.W.'^'I Telefoon 045-464646

Hl AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF fl AUTOBEDRIJF LEYMBORGH F~l RADREMA AUTO'S
Klinkenberg 138 Meerssen. j Bornerweg 5-8, Limbricht ; Galjoenweg 73 (Beatnxhaven), Maastricht

lii^-M Telefoon 043-642697 h'.'^.'S'i Telefoon 04490-15838 i„t^.LJ Telefoon 043-6322501 i , ' ,1
Te koop electr. ORGEL So-
lina A 200, 2klav. metritme-
-box, pr. ’ 1.250,-. Tel. 045-
419196.

-r l. ,-- -. -i . vevTe k. z.g.a.n. electr. KEY-
BOARD type Yamaha PSR-
11, vr.pr. ’500,-. Tel. 045-
-254434 na 18 uur.

PIANO'S huur met koop-
recht var; ’ 65,- tot ’ 200,-
p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek

Nu leverbaar:
Yamaha Electone HE - HS

modellen. Prijzen vanaf ’4.990,- of ’lOO,- per maand.
5 jaar garantie, gratis bezorging. Hoofddealer voor Yama-
ha: Muziekhuis Guus Arons bv, Honingmanstraat 5-7-9,

Heerlen. Tel. 045-717155.

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.

Zonnehemels van Uden
zeer mooie prijsgunstige sorteringzonnehemels en banken

Dealer van Riho-Sunfit-Philips-Wolff systeem.
Aanbieding: Zonnelampen Wolff 1 80 m. lampl. nu ’ 17,95.

Gratis bezorgen en eigen servicedienst.
van Uden Hoofdstr. 12, Hoensbroek, 045-212655/214793.

Braderieën/Markten
Zaterdag 20 mei a.s.

Hobby- en huisvlijtmarkt
in Makado Beek (toegang gratis!)■

4 juni a.s.

Grote Rommelmarkt
Hanenhof Geleen

Org. Accordeonorkest Geleen.
Nog enkele stands te huur. Uitsl. voor verenig, en particul.

Inlichtingen: W. Vleugelere, 04490-76476.

Grote vrije markt
Zaterdag 27 mei as. grote vrije markt rondom

Makado-Beek, alléén voor particulieren (toegang gratis).

Diversen
.■■■■■ — - — —■Deze week

1 kilo paardepoulet ’ 9,50
schnitsels

100 gr. ’ 1,55 gepan.
Martien Arts, Dorpstraat 86, Brunssum. Tel. 045-252823.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
De massage van VERONI-
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

1 kg veulen

braadlappen

’ 12,98 en 1 kg.

veulenpoulet
’8,98.

Slagerij van Sloun
Kerkstraat 35, Bom.
Tel. 04498-55474.

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

Linnen TASSEN met uw re-
klame v.a. ’ 1,98. Nergens
goedkoper! Een landurige
en milieu vriendelijke pro-
motion voor Uw bedrijf en
produkt. Snelle levering. Bel
04498-58465.
KAMERS te huur met video
en douche. Inl. 045-228620.
HELDERZIENDE houdt
spreekuur na telefonische
afspraak. 04490-37510.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

KAMER te huur per uur met
video en douche. Tel. 045-
-229680.
Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE eenmaal geweest, U
blijft komen. 045-353489.
Te koop weg. verhuizing kl.
TV, prima toestel, ’400,-;
wasmachine AEG comb.,
’400,-; diepvrieskist
’150,-. Tel. 045-256926,
Churchillstr. 26, Brunssum.

/\^_?^^Zomerse shirts!
■urt «*___E-_-^-_-_--i_____M______________.-l

________fc■«SÉ__P^^ ■'^ -BBr^^ .-H^-H ■_■ _9__S

Katoenen prinlshirt in vele dessins en Katoenen shirt met 2 borstzakken. Grote kollektie streepshirls met
kleuren. o.a. lilaen kaki. Wit, beige, peach, lila, kaki, cyclaam. dubbele stiknaden.Katoen/pol.

Normaal 39.95 Normaal 39.95 Ecru/lila en écru/kaki. Normaal 49.95
/omeipiijs ________________ Zomrrprijs E_____________i Zomi.prijs _______________
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Oh Choco ijsjes, doos 12 stuks 4£ü2.95
En van pure schrik zijn een heleboel artikelen .._. .._. Pri.__istoniin_.oite. i *-r. Holsdonatin, c/iq ZOnßenïntp a ;-rd _~*iAer maar achteraan gegaan, Dat wordt dus een f^HS ï^i£!_«pS!? &^&h& L69 gfaan^^^ StSg 2.50

heel VOOrüellg Weekje VOOr U. UlïSffllfc-! I kerrysaus en rijst of Hongaarse Eurogrill houtskool, -7-7E; -kosten retour via bank of giro. <i rr\fftsnelkookrijst, iviq Prodenttandpasta, *'MiWik SnnSL ®?1 299 Zak 15 liter ** /,/0 Chinese Roos, X^F* SO doosje± 250 g 1.09tt!pak4oogram «» l#y uftra-aktief offluorO QQ ÜMWLJ+ gram NieuweAndy citroen -, qq Hibiscus, per stuk 4.^0 De artikel in deze advertentiekunt u
Mellona honing, -l/IQ P,ak 4 tubes è5O ml 452 O.^^ ; ; rtM>TT_-

ofgroen,flacon7soml_h€r9l._7^ warkpnQlannan c in alle AH winkels kopen, behalve de
Dot22seram -2-29 _L_+_7 Nu met GRATIS AH Tandenborstel Duyvis snacks, < __!__=-___ ' „ ~, Si Lenor wasverzachter cnn >fa^_o ' artikelen waar kleine cijfertjes by staan.pot _v_, gram _*9 __.__■*/

ant| ,_. Amsterdammertjes, heartbreakers, WËi\ Vencotikkels, 1» Srir^zomerfris P?° gram 449 7QQ kunt u alleen'kopen in ah
.£_ Achterham lachbekies snackstars of \aWCi% zoet, zout of mint, //L\ M,MlM^.r' _ _Jb' kilo ®®®® __^_f/. «7»_/ winkels waar één van die cijfers op de deurCTvPrrïït t-,r\ Felix kattebrokjes, 'jp"ES lia KS/ zak 175 gram /X *^ flacon 3 liter JT QQ Braadworst staat Reclameprijzen gelden van ,
ïrncSS -2+^ 79 diverse soorten ®©® o/I O Sn"_ W] 19 WBL zaKi/Dgr_.rT' /JgT* ®©@ 7^ O.yy 555&5425 -jyir*

d0
7

n erdaglBt/"rdag 2omeia,. />lüügram __-_>- __../,_/ nakkpn i idC\ o _-3ft /dn zak 80 gram _atr -L.-Uy |S}W oAerl /<") f/-^__- I 1 pUUgratTl-^ 4._!_. "7^Q 'Zolang devoorraad strekt. ij/Nu^paKKenadOüg ètt CTTKj ®©-2^ot ±./._/ kjA!*- Lady comfort kilo ®®®@ 4€h4-t/_cTi/ , m 4 Wf jtheemelange, Roerenwit . r\r\ Beamonte blanco, MHm damesverband, qq -. _, ah service iijn:fi._«o6-0305fjWBr/
,4c?r4oZakJeS^lQq heT @©® _^1.99 een droge, witte Spaanse wijn, g> Gepelde tomaten, . /;q 20 stuksV&W ******* , ?5 *M_

__ WMS^a4gram -2^35" ±.^^ fes il-ti- Ui hii_-/innnr.m 00 r_M ~ , T _~ _ WIO ®®«® «_ro%_#«*«-*■/ ____m»_-.'^^-- 1 Oav&sSrJL****?*»" f^Zaanlandermild48+ kaas, 0.75 liter 475 --^lik 400gram 89 U_? Hepitssuetoiletpapier, c^qe^nSrodesSanse f-ti- SÖ vacuüm verpakt of uft de bedieningsafdeline: _BP^ Öt Dubbel vla, vanille/ Pakl2rollen 5^ Zigeunerschnitzel, , RQdK9lnQMH_r^S fJ?o7slter SI 575 versvantmes, inQn s_rSSdStoo/in Hl 93 aardbeien of choco- Het ah Prijzen Troefspei gaat zijn lOOgram vm® I^l.o^»^ M
wun, fles 0.75 liter _J./ U m i^lU.yü _SSm^^Sr3S_?249 _U lade/vanille, -1 QQ laatste week in, En nog steeds zijn er Kipkarbonade, mewin ______ i "

soepen, w ...... ... T^m *o®^yy^TT-'^ pak 2 |iter l.öy SSSn^r^T'2 ff#ll V " 33 12 stuks, ca. 2000 g lür #yj|iMJ tomaten/groente,asperge-, m Wortel/sellene salade, Bron, citron,orange, |fc> Z«~ii__S»r ♦il_lCl_r^4» ■ __T 1crème,tomatencrème,ossestaart, sJ bakje IQQ üü lemon of grenadine, nr. Kil Yovoldrinkyoghurt, Lic a <^Gemengdesla.gemengdesla
goulash of champignon, IOQ 25°gram iet.±.Z7_7 fles 1 liter Nü yy R_S___l diverse smaken' IAQ woensdag ..ZtROBSIÖ^ HÜ extra of gemengde-i qq ■
blik 0.46 liter _J* l.^y Calvé borrelnoten, diverse smaken, Kanis AGunnink koffie B^ëlP fles 1 liter ©©1,691H^7 24 mei a.s. in. *U* " witlofsla,zak 200 gram l.yy V| *| j

eir-#nl49 »L.«. 1.59 Seo^nB 5515.49 'sUndsgro()_stekmidenierblijftopdekleintjesletten. -.aE..!^
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