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Wachttijd
rijexamen
half jaar

J^N HAAG - Als niet snel
°rat ingegrepen, zal de aan-

jager van het rijexamen eenair jaar of meer moeten wach-, n- Een explosieve groei van
et aantal examenaanvragen
°rgt voor een desastreuzewachtlijst bij het Centraal Bu-

(CrL> Rijvaardigheidsbewijzen
BR). f3e wachttijden tussen«nvraag en afleggen van het
Jexamen zijn inmiddels opge-

°Pen tot negentien weken.
e leiding van het CBR is

woensdagavond met de onder-
nemingsraad m Spoeciberaaci
'Jeen gekomen om éen pakket

"oodmaatregelen te bespreken,
et CBR gaat er vanuit dat zon

, Procent van de bevolkingooven achttien jaar het rijbe-
"n.s wil halen. Dit percentage"Hikt echter in korte tijd te zijn
gestegen tot 94, waarschijnlijkoor de verbeterde economi-
sche situatie. De directie van
j:?1 CBR wil iets aan de wacht-Jst doen door de groepvan ne-
enexaminatoren, zon hon-
lerd man, in volledige dienst tenemen en deeltijdwerkers een

voor hele da-
?en voor een periode van drieJaar aan te bieden. Ook krijgen
BePensioneerden een nieuw
contract voorgelegd.

kneedbommen in
snoepgoed uit

Midden-Oosten
'ücht? N ~ Groot-Brittannië heeft
sch ens en luchtvaartmaat-"appijen in dat land gewaar-
vorUwd voor kneedbommen in de
<Wn Van snoePg°ed uit net Mid"
het d °sten' en wo°rdvoerder vanhpL* ritse ministerie van Transport

ett dit meegedeeld.
g r js informatie die erop wijst dat
...^oom verborgen kan zijn in een'k suikergoed van het merk Hala-
EeV in net Midden Oosten wordt
| Produceerd en verkocht," aldus
j. n memorandum. „Het suikergoed
tèx rT eur en structuur op Sem-x

t
De blikken zijn rond van vorm

j.e' een diameter van 20 cm en zijn
l Cm hoog." Semtex is een kneed-
kpr explosief dat in Tsjechoslowa-

Je wordt geproduceerd. Aangeno-
Vo

en wordt dat Semtex is gebruikt
tia°r e kom die de ramp met de Pa-

rn-Boeing boven Lockerbie ver-
Va J"Eaakte. Bij de ramp in decembern hetvorig jaarverloren 270 men-?* het leven'
j^j„*fens de woordvoerder van de
lük andse rijkspolitiedienst
"chtvaart betreft het een wereld-
de a waarschuwing afkomstig van. Amerikaanse burgerluchtvaart-dlenst FAA.

Het weer
J°MERSE DAG
«■en"kSag wordt- evenals giste-
ho et weer bepaald door een
«UiH i^"kgebied boven het
Viè l,k.deel van Skandina-
hoürtt ult hogedrukgebied
strn«!- J ons een oostelijkeuming in stand. In de aan-
gJ°erde ,ucht komt weinigof
<W bewolkjng voor. Van-
dan hS de ,ucnt n°£ warmer
te " de vorige dagen zodat de,0ïteffi«r vanm^?lag op"
een graden bij een na-
winn? onbewolkte hemel. De
tig ,s eerst zwak, later ma-
hoftrrf

U richtingen tussen
we". °ost en oost. Ook in het
Vers*ejnde zal hier niet veelv.andering in komen.
*ANDAAG:
tn**J?: °5-40 onder: 21.34dan op: 2059 onder: 04 39JJORGEN:maVLP: 05-39 onder: 21.35aan op: 22.04 onder: 04.49

Ambitieuze plannen gepresenteerd door Aqua Terra

Ontwikkeling Maasplassen
kost een miljard gulden

Van onze verslaggever
ROERMOND - Het gewest
Midden-Limburg en Aqua
Terra hebben in Roermond
plannen gepresenteerd om
van de grindplassen langs de
Maas een watersportgebied
van allure te maken, dat zich
qua omvang kan meten met de
Vinkeveense en Loosdrechtse
plassen. Daar is een miljard
gulden mee gemoeid en het le-
vert 5000 manjaren werk op.

Gewestvoorzitter drs. A. Jacobs
maakte het plan van provincie, ge-
meenten en van de voornaamste be-
zitster van de grindmeren, de NV
Aqua Terra, bekend.

De belangrijkste investeringen zijn

" de herinrichting van de plassen.
Kost 220 miljoen gulden. Dit wordt
betaald door de grindboeren mid-
dels afdrachten in het grindfonds
dat wordt beheerd door de provin-
cie;

" het Maasoeverproject van Roer-
mond moet deze stad vanuit het wa-
ter beter bereikbaar te maken. Er
komen 1000 woningen vlak aan het
water en een boulevard langs de
Maas. Het project wordt gereali-
seerd door het Bouwfonds Neder-
landse Gemeenten. Kosten 250 mil-
joen;

" het tekort aan verblijfsrecreatie in
het gebied wordt opgeheven met de
bouw van 100recreatiewoningen en
appartementen in het gebied Haten-
boer.
Prijsklasse tussen de 180.000 en
250.000 gulden. Verder een hotel in
de Noordpias bij Roermond, inclu-
sief 250 parkeerplaatsen. Een inves-
tering van 200 miljoen gulden;

" een campotel-jachthaven nabij
Oolderhuuske;

" een vakantiedorp a la centerparc
in het gebied Heel (fase B) met 400
tot 500 bungalows, kosten 25 mil-
joen gulden;

" een complex van 200 geschakelde
patio-bungalows direkt aan het wa-
ter in Stevensweert;

" bij Thorn komt een complex va-
kantiewoningen en een multifunk-
tioneel gebouw.

Voor de plannen wordt gemikt op
een realiseringstermijn tot hooguit
1995. Verder wordt het aantal lig-
plaatsen uitgebreid tot tenminste
10.000 en de capaciteit voor oeverre-
creanten moet vergroot worden tot
30.000.

Protesten in China breiden zich verder uit

Studenten willen einde
aan ’eenmansdictatuur’

Van onze correspondent
PEKING - Studentenleiders in Pe-
king hebben de regering gisteren
geconfronteerd met een nieuw pak-
ket eisen. Een ervan is het onmid-
dellijk vertrek van Deng Xiaoping.
Zij vragen het Politbureau van de
Communistische Partij en het Uit-
voerend Comité van het Nationaal
Volkscongres (parlement) op korte

termijn in spoedberaad bijeen te ko-
men om een einde te maken aan het
wat zij noemen 'eenmansdictatuur
in China.
De studenten van de zogeheten dia-
loogcommissie van de Universiteit
van Peking willen dat de regering
bevestigt dat hun zaak een patriot-
tistisch, democratische en een
volksbeweging is. Ook eisen de stu-
denten dat de regering op gelijke

voet met hen praat. De dialoog moet
live worden uitgezonden door radio
en televisie.

Onder druk van de massale betogin-
gen in de straten van Peking en an-
dere steden heeft de regering intus-
sen een eerste direct contact gelegd
met de studenten. Premier Li Peng
sprak gisteren gedurende een half
met twaalf studenten. Hij zei dat de
voornaamste zorg van de regering
op het ogenblik is om de levens van
de hongerstakende studenten te
redden. Li Peng garandeerde dat de
regering geen geweld zou gebrui-
ken om de hongerstakingsacties
van de studenten en de massale
sympathiedemonstratiès te stop-
pen.

Ondanks regen en onweer waren
gisteren meer dan een miljoen men-
sen, onder wie arbeiders, ambtena-
ren en militieleden de straat op ge-
gaan om steun te betuigen aan de
hongeractie van de 3000 studenten
op het Tiananmen-plein, die al een
week niet hebben gegeten. Sommi-
gen weigeren zelfs te drinken. De
studenten willen alleen hun actie
beëindigen wanneer de regering
hun eisen voor een dialooginwilligt.

De toestand van enkele van de hon-
gerstakers wordt kritiek genoemd.
De demonstraties, de grootste in de
geschiedenis van China, heeft het
historisch bezoek van de Russische
president Gorbatsjov volkomen
naar de achtergrond verdrongen.
De Russische leider vloog gisteren
via Shanghai, waar hij vijf uur ver-
bleef, door naar Moskou.

" G* rechtsdienaren op weg naar het Plein van de Hemelse Vrede in Peking om zich bij de demonstrerende studenten te
voegen. De roep om hervormingen klinkt steeds luider in China.
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Schiphol steekt
vier miljard in

uitbreiding
SCHIPHOL - Schiphol denkt tot
het jaar 2003 voor ruim vier miljard
gulden in uitbreiding en modernise-
ring van de luchthaven te moeten
steken. Alleen al de komende vier
jaarwordt 1 miljard gulden geïnves-
teerd. Een combinatie van grote
aannemers zal tot 1996 het meren-
deel van de bouwprojecten uitvoe-
ren.

De bouwcombinatie gaat opereren
onder de naam Kombinatie Lucht-
haven Schiphol (KLS) 2000. Ver-
moedelijk zal dezelfde combinatie
ook na 1996 een belangrijk deel van
de bouwprojecten voor haar reke-
ning nemen. KLS 2000 bestaat uit
een aantal grote Nederlandse aan-
nemers. Het gaat hierbij om Ballast
Nedam Beton en Waterbouw BV,
Hollandse Beton Maatschappij BV,
IBC Bouwgroep Nederland BV,
Vermeer Bouw BV en Volker Ste-
vin Beton en Waterbouw BV. De
eerste projecten, waaronder de
bouw van de nieuwe verkeerstoren
en de verlenging van de B-pier. zijn
vooruitlopend op het dinsdag te te-
kenen contract van start gegaan.

Schiphol liet gisteren tijdens de pre-
sentatie van het jaarverslageen ma-
quette zien waarop alle geplande
uitbreidingen tot het jaar 2003 zijn
aangegeven. Het stationsgebouw
wordt verdubbeld en er komen
maar liefst vier nieuwe pieren bij.

Zuid-Afrika
overweegt
opheffing

noodtoestand
KAAPSTAD - Zuid-Afrika over-
weegt de noodtoestand die nu al
drie jaar van kracht is op te heffen.
Dit heeft de minister van Informa-
tie, Stoffel van der Merwe, gisteren
op een persconferentie gezegd. „De
regering is bezig te overwegen of
het raadzaam of te rechtvaardigen is
om de noodtoestand op te heffen,"
zei Van der Merwe, zonder verdere
toelichtingen te geven.

De noodtoestand staat de overheid
toe politieke activisten zonder pro-
ces vast te houden, organisaties en
manifestaties tegen de regering te
verbieden, en de media aan banden
te leggen. De maatregel werd op 12
juni 1986 ingesteld toen de protes-
ten tegen het blanke regime hoog
opliepen. Op 12 juni a.s. moet de re-
gering zich uitspreken over voort-
zetting van de noodtoestand. Bin-
nen de regerende Nationale Partij
wordt de roep om voorzichtige her-
vormingen van de apartheid steeds
sterker. Weinigen geloven echter
dat de noodtoestand nogvóór de al-
gemene verkiezingen van 6 septem-
ber zal verdwijnen.

President P.W. Botha en enkele
hoge ministers hebben herhaalde-
lijk gezegd dat de noodtoestand pas
zal worden opgeheven wanneer de"
veiligheid van de bevolking en de
openbare orde zijn gewaarborgd.

(ADVERTENTIE)

U kunt debloemetjes
weer buiten zetten.

We hebben bakken vol Begonia's,
Afrikaantjes, Verbena's en Vlijtige Liesjes in de
mooiste kleuren, per 10 stuksc nc
Ook hebben we mooie Stekgeraniums, rood,
wit, rosé en lila, per stuk O "7C
Verkrijgbaar in alleAH-winkels met een bloemenafdeling. *^
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van telefoon
tot damesbloes

w
van vingerplant
tot tweezitsbank^M

KOM GEZELLIG WINKELEN
OP HET HOMERUSPLEIN

IN HEERLEN.

__È_
Winkelcentrum
HLOON
loont de moeite!

(ADVERTENTIE)

Wegens overname van mijn
zaak houden wij

TOTALE LEEGVERKOOP

10 % tot 40 %
korting

cobi geureen.
Dautzenbergstraat 22 Heerlen

Telefoon: 045-710727

(ADVERTENTIE)

ma t'm vr van 14.00tot 22.00uur... eengesprek van harttothart.

Onder geheel nieuwe leiding openen wij vandaag

CASINO HORN
Wij verwachten U vandaag 19mei vanaf 17.00 uur.
Onze feestelijke opening zal geschieden in een

PRETTIGE, RUSTIGE SFEER „_„.,.
3 GOLDEN TEN - 24-ER TAFELS.

Blke dag zijn wij geopend vanaf 17.00 uur.

V^AJSX_N O JHLOxvIN . Rijksweg 16- Horn

Cursus
’grote

Schoonmaak van
het lichaam

’
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popmuziek en strips
agenda

MEI

" 19: Meerpaal Groot Genhout:
Fietsefreem

" 20: 't Gevelke Beek: Frances-
co Ceia

" 20: Congresgebouw Den
Haag: Vicky Brown

" 20: Café Meijers Geleen: Fiet-
sefreem

" 21: Schouwburg Heerlen:
Rud a Dub Dub

" 21: Tim's bar Parmingen:
Jeopardy

" 21: Café Hazwijnen Wylre:
Fietsefreem

" 22: Café Het Trefpunt Oirs-
beek: The Run

" 22: SporthalleKöln: Chris De
Burgh

" 23: SporthalleKöln: Chris De
Burgh

" 23: De Perroen Maastricht:
Riek Nolov

" 26: Warm en, Stil Gulpen:
Rud a Dub Dub

" 26: In Gen Haen Hoensbroek:
Crossroad

" 27: Feesttent Puth: Janse
Bagge Bend/The Deal

" 27: Boederijfeesten Reijmer-
stok: The Run

ld-elpee
Sinds 1981 bestaan ze al, de uit
Londen afkomstige band The
Fixx. Merkwaardig genoeg mag
het rond zanger Cy Curnin en
lead-gitarist Jamie West-Oram
geformeerde gezelschap zich en-
kel in haar thuisland en de States
verheugen in een grote schare
fans. Om de een of andere reden
wil het met het zeer getalenteer-
de vijftal op het Europese conti-
nent maar niet lukken, de prach-
tige semi-culthitjes Lost Planes
(1981), Stand Or Fall (1982) en
One Thing Leads to Another
(1983) met enige goede wil uitge-
zonderd. En dat terwijl toch met
name het eigenzinnige debuut-
album Shuttered Room en ook
de opvolger Reach the Beach,
beide perfect en effectvol gepro-
duceerd door duizendpoot Ru-
pert Hine, het predikaat 'Aan-
schaf Verplicht' verdienen.
Na een artistiek wat minder
voorspoedige periode trok The
Fixx zich rond de voorbije jaar-
wisseling terug op het Carribi-
sche mini-eilandje Montserrat
voor de opname van haar vijfde
album Calm Animals. Veel be-
langrijker dan deze ongewone lo-
katie is de vrij ingrijpende muzi-
kale koerswending die de groep
hierop laat horen. Een verande-
ring die overigens niet als een
verrassingkomt nu Curnin en de
zijnenvertrouwensman Hine aan
de kant hebben geschoven en in
de persoon van William Wittman
een nieuwe producer hebben
aangetrokken. Was (en is) Hine
in de studio een zeer eigenzinnig
en experimenteel baasje en
smeedde hij de keyboards van
Rupert Greenall tot onmisbaar
Fixx-wapen, onder Wittman is
dat alles overboord gezet. Op
Calm Animals wordt vooral het
gloedvolle, krachtige gitaarspel
van JamieWest-Oram als nieuwe
troef ingezet. Wat mij betreft een
vondst, zeker voor de verdere
ontwikkeling van de groep. Op-
vallend is wel dat juist de songs
uit de echte gitaarrock-school
(I'm Life, Driven Out en het
schitterende titelnummer) en
nummers die daar naar lonken
(Cause toBe Alarmed) demeeste
indruk maken: sterk en melo-
dieus van compositie, waarin de
als altijd heldere vokalen van
Curnin uitstekend blijken te aar-
den. Anno 1989 mag je de 'nieu-
we' Fixx bepaald niet vernieu-
wend noemen, iets dat de groep
aanvankelijk en onder Hine wél
degelijk nastreefde. Zeker op
zijn beste momenten is Calm
Animals het luisteren echter
meer dan waard. Jammer alleen
dat dat niet voor elk nummer
geldt. Een niemendalletje als
Gypsy Feet is niet alleen wat de
oubolligetekst betreft ('Go to the
peak with me, lying at your gyp-
sy feet') Fixx-onwaardig.

laurens schellen

Rinus Gerritsen: „Zonderruzie zou de verveling snel toeslaan”

Een kwart eeuw
Golden Earring

AMSTERDAM- 's Lands oud-
ste rockband Golden Earring
maakt volgend jaar op de kop
af een kwart eeuw platen. De
basis voor deze schier onver-
woestbare Haagse groep werd
in 1961 door George Kooij-
mans en Rinus Gerritsen ge-
legd. Vier jaar later, in 1965,
verscheen de eerste langspeel-
plaat 'Just Earrings' en haalde
de single 'Please Go' de tiende
plaats van de hitparade.

Nu, bijna vijfentwintig jaar later,
speelt de Earring nog even soepel
en strak in de eredivisie van de Ne-
derlandse popmuziek. De optre-
dens vinden weliswaar niet meer
aan de lopende band plaats, van eni-
geregelmaat is toch wel sprake. Het
maken van platen beschouwt de
groep als een vanzelfsprekendheid.
Al ligt ook hier het tempo minder
hoog dan enkele jaren geleden.

De nieuweelpee-CD heet 'Keeper of
the flame', gemaakt volgens het be-
proefde recept. Dat de Earring aan
populariteit niets heeft prijsgege-
ven, blijkt uit de snelle weg die de
singleTurn the world around afleg-
de naar de top van de hitparade. De
bijpassende videoclip van Dick
Maas heeft zeker ondersteunend ge-
werkt, al vormt een creatief ge-
maakte clip ook al heet je Golden
Earring absoluut geen garantie voor
succes.

Rinus Gerritsen, mede-oprichter
van de Earring, ziet zn langdurige
relatie tot de andere drie bandleden
als een huwelijk. „Er zijn wel eens
spanningen. Je scheldt elkaar soms
de huid vol. Even later drink je weer

een biertje. Maar goed ook, dat 't
niet altijd koek en ei is. Dan zou de
'verveling snel toeslaan".

Met de nieuwe elpee 'Keeper of the
flame' is de band een jaartjezoet ge-
weest. „Niet continu hoor", verdui-
delijkt bassist-keyboardspeler Ger-
ritsen meteen. „In het begin van
zon proces komen we één dagin de
week bij elkaar om repertoire door
te nemen. Na verloop van tijd is er
voldoendemateriaal om aan de slag
te gaan. Vroeger had je een riff of
een deuntje als basis. Tegenwoordig
helpt de geavancieerde techniek je
een eind op weg. Ik maak thuis
praktisch complete nummers, die
later door George, Cesar en Barry
aangevuld worden. Maar de struc-
tuur is dan al aangebracht. Ik be-
schik over een eenvoudige set-up,

apparatuur, waarmee je niettemin
heel wat kunsten kunt uithalen. Die
verworvenheid geeft vrijheid. Je
hoeft minder vaak op eikaars lip te
zitten om tot resultaten te komen.
lederbandlidafzonderlijk kan thuis
zn gang gaan en vergaande voorbe-
reidingen treffen voor een num-
mer".

" Rinus, Barry, George en Cesar live, al een kwart eeuw een
belevenis.

Vaker contact
De afgelopen drie maanden hebben
de Earring-leden veel meer contact
met elkaar gehad om de elpee te vol-
tooien. De opnamen vonden plaats
in de studio, die zanger-gitarist
George Kooijmans thuis heeft, even
over de Belgische grens. „Niemand
draait ons de duimschroeven aan,
we hoeven niet onder spanning te

werken. We bepalen zelf wanneer
we een plaat uitbrengen. Natuurlijk
is er overleg met onze platenmaat-
schappij. We komen de gemaakte
afspraken altijd na. Daarvoor is de
relatie tussen ons en de platenmaat-
schappij te dierbaar. Toch willen er
voor waken dat we onder druk een
plaat afleveren, waarover we achter-
af absoluut ontevreden zijn. Daar is
niemand bij gebaat. We stellen hoge
eisen aan onszelf. Eén van onze eer-
ste elpees was in een dag opgeno-
men, daarna nog drie dagen mixen
en hupsakee. Zo gaat het vandaag
de dag niet meer. Dat heeft met die
hoge eisen te maken. Je wilt altijd
een beter resultaat bereiken, al is
dat lang niet altijd haalbaar. We
streven binnen de band naar perfec-
tie, hoewel dat een sterk subjectieve
zaak is. Want wanneer is een num-
mer helemaal okee? Zelfs als we ra-
zend enthousiast over-een opname
zijn, dan kan het nog gebeuren dat
we devolgende dagbij diezelfde op-
name kritische opmerkingen plaat-
sen".

Op de nieuwe elpee 'Keeper of the
flame' staan twee nummers, die
door Rinus Gerritsen zijn geschre-
ven. De andere komen uit de koker
van zanger Barry Hay en gitarist
George Kooijmans. Heeft Gerritsen
nu eindelijk de kans gekregen om
zn eigen repertoire aan de groep te
slijten? „Ach, vroeger schreef ik sa-
men met George denummers. Toen
Barry bij de groep kwam, heeft hij
mijn taak min of meer overgeno-
men. Hij beheerste 't Engels veel be-
ter dan ik. Dat is door de jaren heen

zo gebleven. Ik heb me nooit tekort
gedaan gevoeld, maar dat de band
nu nummers van mij speelt is wel
een kick. Doordat George en Barry
al zolang voor de groep schrijven, is
bij mij de druk weggevallen om ook
repertoire aan te dragen. Er moet
behoefte zijn aan nummers. Alleen
dan kan ik schrijven, anders zet ik
geen noot op papier".

" Golden Earring, een eeuwigheid geleden, toen lang haar nog
kon.

Urban Heroes
Rinus Gerritsen schrijft wel num-
mers voor anderen en voor zichzelf
niet te vergeten. Nu de opnamen
van de Earring-elpee achter de rug
zijn, gaat hijzich de komende maan-
den toeleggen op zijn eerste solo-el-
pee, waarvoor het grootste deel van
het repertoire is klaar is. „Dat zijn al-
lemaal nummers, die zich niet voor
de band leende. Rocknummers, dat
wel! Dat is mijn soort muziek. Daar
hoort overigens ook een goeie balla-
de bij".

Verder houdt Gerritsen zich bezig
met ontluikend talent. Samen met
een collega heeft hij een studiootje
in Gouda, waar muzikale experi-
menten tot stand komen. Volgende
maand verschijnt een nieuwe single
van de heropgerichte Urban He-
roes; deze zomer volgt de elpee, die
door Rinus Gerritsen is geprodu-
ceerd. „Dat wordt een prachtige
plaat. Die jongens gaan het weer he-
lemaal maken", voorspelt de Ear-
ring-bassist. „Met jong talent wer-
ken is boeiend, maar slopend. Jon-
geren zijn verschrikkelijk eigenwijs
en tegendraads. Dat botst voortdu-
rend. Wij waren ook eigenwijs toen
we begonnen met de groep. Mis-
schien moet jedie instelling hebben
om goed te worden".

De Golden Earring treedt met regel-
maat op in Nederland, België en
West-Duitsland. Op 25 juni is de
groep hoofdattraktie op het gratis
toegankelijke Parkpopfestival in
Den Haag. „We leven van de optre-

dens. De royalties die uit de pl#l
verkoop voortvloeien, zijn ontoerfj
kend om in ons levensonderhoud Jl
voorzien. Nederland is een kW
land. De afgelopen jaren zijn otiq
elpees ook goed verkocht in Belt?]
en West-Duitsland en in de Stat^1ondervinden ze veel belangstelliw
We hebben vorig jaar nog een dj*
maanden durende tournee dojj
Amerika gemaakt. Ze kennen öj|
daarwel. Plaatverkoop alleenvorjjj
een veel te smallebasis om als baijj
te overleven. Eén flop en je belang
meteen in de bijstand. We moetij
optreden om aan de kost te komeIJ:zo simpel is dat. Maar voor ons g#s
enkel probleem, want optreden n
een sensationeel gebeuren. Vo^jaar is er een verzamel-CD met h*jj
van ons uitgekomen. Met erwl
schroom hebben toen tijdens deOPJtredens een set gouwe ouwen Jldaan. Dat sloeg in als een bom. SP|
flies on strange wings, Radar Lon
Back Home, Sound of the scren
ming day, jekent ze wel. De concpj
ten fungeren ook als een testcelvoor nieuwe nummers. Hoe i*»|
geert het publiek daar op? HoeW
je dat beter uitproberen dan tijde^j
een live-concert! We leren daar #
veel van".

De groep is inmiddelsvoor de derf ikeer in zee gegaan met de suctf
volle filmer Dick Maas. Hij maak'? 1
het script voor de bijpassende v 'deoclip van Turn the world aroui^„Aanvankelijk wilde Maas helema
niks meer doen op dit gebied", ve.
telt Rinus Gerritsen, „maarvoor o>* "maakte hij een uitzondering- 'kennen hem al jaren, zijn ë&l
maatjes met elkaar. Destijds he^ben weDick Maas zelfbenaderd °".
voor ons een clip te maken. Dat
met Twilight Zone, nog voordat j>J
wereldberoemd was met zijn f>^De Lift. Daarna maakte hij de ojg
streden clip rond When the la^smiles en nu maakten we voor "derde keer van zijn vakmanscrw
gebruik. Het ziet er ook dit ke*. ]
weer te gek uit. Maas kan dat a' |
geen ander. Zon vier, vijf minute ,
de durende clip kost meer dan f?*!
hele elpee bij elkaar. OngeloofW !
hè. Je moet tegenwoordig, een v
deoclip hebben om mee te teil*!/
Wekunnen en willen niet achterbU
ven".

Job Bo0[
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Diana Ross maakt
overuren in Ahoy

Diana Ross kwam niet naar Neder-
land om 'even' haar nieuwe cd Wor-
kin' Overtime te promoteren en de
rust van de haar gezin op te zoeken.

Drie dagen lang liet ze in Ahoy zien
dat wat ze in de meer dan 25 jaar dat
deze dame in de schijnwerpers staat
al heel wat gepresteerd heeft, maar
dat toch ook nog veel van haar ver-
wacht kan worden. MetFm Coming
Out, een hit van enkele jaren gele-
den, deed ze haar entree, voortreffe-
lijk bijgestaand door de backing vo-
cals. Het duurde maar even, bij

Chain Reaction, en het uitverkocht
Rotterdamse sportpaleis had meer
weg van een swingende luxe disco
met maar een artiest op het pro-
gramma. Olé Olé leek niet langer het
lijflied van de sporters; Ahoy liet
duidelijk merken dat het oké was.
Glamour en glitter. De moeder van
inmiddels vier kinderen vindt het
prachtig om in de meest schitteren-
de creaties de meest afwisselende
liedjes te zingen. Tweekeer verraste
ze iedereen door zich in een zwarte
sluis die uit het plafond naar bene-
denrolde te verkleden. Diana vindt

het allemaal prachtig en liet dat dui-
delijk merken.
De Amerikaanse heeft al eerder ge-
zegd dat ze haar publiek graag een
overzicht wil geven van wat ze alle-
maal gezongen heeft. Natuurlijk
ging ze niet voorbij aan de vele hits
die ze of als solo-zangeres of als lid
van het trio The Surpremes heeft
gehad. Hits die iedereen op de stoe-
len deed staan. Maar ook liedjes uit
films waarin ze zelf speelde werden
niet vergeten. Lady Sings The
Blues, en het, misschienwel haar al-
lermooiste hit, Do You Know Where
You Going To (thema van de film
Mahony).
Het slot van het concert kon bijna
niet Hollandser. Endless Love was
dan wel eigenlijk het laatste num-
mer, ze kwam graag terug voor
Reach Out And Touch. HET lied
van de shows rond nieuw talent en
Hennie Huisman. Maar wat in Ahoy
te zien was, leek allerminst nieuw.
Het was wel een show, met maar
een ster in de hoofdrol. Een betere
kan zelfs Hennie Huisman niet ma-
ken.

anita thijssen " Diana Ross

Amerikaanse
topzangeres
in Kerkrade

Zangeres en actrice Melbra Rai uitLos Angeles treedt zaterdagavond
op in het Kerkraadse muziek-café
Apropos. Ze wordt begeleid door
het Trio Hans Braber.

Melbra Rai heeft in de States opge-

treden met Stevie Wonder, Mahalia
Jackson, Nina Simone en anderen.
Met eigen shows was ze te zien in
o.a. het Apollo Theatre in New
Vork. En ze had een filmrol in de se-
rie Roots.
Het repertoire van Melbra Rai om-
vat een breed scala van stijlen, va-
riërend van pop, blues, broadway
tot spirituals, gospels en ever-
greens. De leden van haar begelei-
dingsband hebben in het verleden
opgetreden met onder andere Chet
Baker, Toots Tielemans en John
Clayton.

recept

Chocolade-koffieschuim
Benodigdheden voor 4 personen: 20
g cacaopoeder, 4 eierdooiers, 1 zakje
vanillesuiker, IV-i el zeer sterke kof-
fie, 1 tl geraspte sinaasappelschil,
mespunt kaneel, 2V2 dl slagroom, 1
zakje slagroomversteviger, 1 ba-
naan.
Doe deeierdooiers met de suiker en
de vanillesuikerin een kom. Zet de

kom in een pan bijna kokend water
(au bain-marie) en klop de eierdooi-
ers met de garde heel licht en schui-
mig. Voeg al kloppend het cacao-
poeder, de koffie, de sinaasappel-
schilen de kaneel toe. Neem dekom
uit het waterbad. Laat het schuim
afkoelen en klop af en toe even
door.
Klop de slagroom met de slagroom-
versteviger (anders loopt de slag-
room misschien terug) bijna stijf.

Spatel de helft van de slagroom
door het afgekoelde dooiermengsel.
'Schep de rest van de slagroom in
een spuitzak.
Pel de banaan, snijd deze in gelijk-
matige plakjes en verdeel deze over
vier coupes. Schep het chocolade-
schuim op de plakjes banaan. Gam-
eer met een toef slagroom en strooi
er eventueel nog wat cacaopoeder
over.
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Westduitse:
laat ontvoerde
collega

’s

vrij
vin?N - Petra Schnitzler, mede-ekstervan de Westduitse hulpor-
IisIt lSatie AHRA in Libanon, heeft
fop en in sidon een dringend be-
tty P gedaan op de gijzelaars van
I cc van haar collega's hen vrij te
(j ?n. Eén van de gegijzelde West-
q 'tsers kan doodgaan als hij niet
afv'jd bepaalde medicijnen krijgt,"«us Schnitzler.

zei dat zij niet wist wie
■f,ar collega's Heinrich Struebig en
*elHmas Kmetmer dinsdag gegij-
*. G heeft noch wat hun motieven
°bp *n eerste instantie werd zij ook
te\,gePakt, maar zij kwam een uur la-
ge v""ij. Bronnen in veiligheidskrin-
liet ~.rengen de gijzeling in verband
de . veroordeling woensdag van
l Libanese vliegtuigkaper Mo-,
h^^ed Ali Hamadei in de Bonds-

„Heinrich (Struebig)
die " astma > ni J moet iedere dag me-

'Jnen innemen," zo zei Schnitzler
e^, eer» persconferentie. „Als hij dat*ele dagen niet doet, zien we hem
wScmen niet levend terug." En zij

"Volgde: „Ik doeeen beroep op de
twelaars goed voor hun gevange-n te zorgen. Ik houd hen verant-
ri^ rdelijk voor het leven van Hein-

b en Thomas, en ik vraag hen als
Ohü?' en niet als Westduitser, hen"middellijk vrij te laten."

$t estijnse bronnen zeggen dat
cja Uebig en Kmetmer, die pas tien
k^ 11 geleden in Libanon aan-
rjg 9,01. als onderhandelingsmate-
vriii gebruikt zullen worden om de
Abh ng van Hamadei en zijn broer
&eiH S Ali Hamadiet te bereiken.
Pin Hamadi's zitten wegens ka-
v9

gen in de Bondsrepubliek ge-

Shell-topman wil
einde apartheid

VaI^NNESBURG - De topman
rOe k

in Zuid-Afrika> John Kil-
verl neeft er in een pagina-grote ad-
2n,5nti.e> die gisteren in een aantal
v 0 Afrikaanse kranten verscheen,
aa

°r gepleit om een einde te maken
Zze, aPartheid. De Shell-topman
is ei onder meer dathij optimistisch
ap^temd over de kans dat de
rUgt dit Jaar verder °P de te_
»D ,nt za' worden gedwongen,
i^ Matste sporen van apartheid
iw

e ®n "it onze wetgeving verdwij-
van' Ne'son Mandela en andere ge-
gel

gen leiders moeten worden vrij-
Ueke "k Z!iiclafrikanen die in poli-
rlaa 'f, DaHingschap leven moeten
<"Us?£ geboorteland kunnen te-
tentifren'" laat Kill-oe in de adver-ntle weten.

CDA : plannen ingrijpend, maar onontkoombaar

VVD neemt afstand van
landbouwnota’sBraks

if Van onze parlementaire redactie
Ü j-EN HAAG - De VVD heeft afstand genomen van de Land-

['t en het Natuurbeleidsplan die minister
sraks (Landbouw) gisteren publiceerde. Volgens VVD-Ka-
;!erHd Blauw had de demissionaire minister zijn voornemens
i let mogen publiceren. Het CDA, de partij van Braks, juicht de
j-r^blikatie echter toe en schaart zich achter de voorgestelde

De PvdA heeft kritisch gereageerd op de plan-
t en. D66 kan er in grote lijnen mee instemmen.

<j g^ CDA erkent dat de plannen van
1 vau mgriJPend zÜr>. maar daaraan

h[' volgens het Kamerlid Van
er ord niet te ontkomen, gezien deristige toestand van milieu en na-
g r̂- Het CDA vindt dat de maatre-
(j 'en naar inhoud en tempo van
d Orvoering wel zo opgezet worden
u l de landbouw het kan bijbenen.
°'gens Van Noord mag het niet zo.Jr> dat de agrarische sector hele-

maal alleen voor de 'eigen' milieu-sten opdraait en daar bovenop
U g mee moet betalen aan de mi-, eukosten van andere sectoren. Een■ |(, lnB °P bestrijdingsmiddelen of

wijst het CDA af. Ook
| y ' de fractie niets in het beperken«n de veestapel.

WD'er Blauw acht de plannen van
Braks niet voldoende financieel on-
derbouwd. Hij noemt ze 'boter-
zacht. Voorts steekt het de liberaal
dat Braks zich te veel heeft laten lei-
den door milieuminister Nijpels.
Blauw: „We moeten daarbij beden-
ken, dat de agrarische sector de af-
gelopen jaren voor onze economie
heeft gefunctioneerd als de kip met
goudeneieren. Die kip wordt het le-
ven nu wel moeilijk gemaakt." Er
wordt te slordig met de landbouw
omgesprongen, aldus Blauw.

In de inkomenstoeslagen die Braks
de boeren wil geven om de nadelen
van zijn ideeën te helpen opvangen,
ziet het VVD-Kamerlidweinig. „Dat
is een sigaar uit eigen doos."

Bij de PvdA wordt het natuurbe-
leidsplanvan Braks onderschreven.
De sociaal-democraten menen al-
leen dat de minister veel te weinig
geld uittrekt voor zijn plannen. De
PvdA denkt dat geen 100 maar 250
miljoen gulden per jaar nodig is om
ze te verwezelijken. Het PvdA-Ka-
merlid Huys is kritischer over de
Landbouwstructuurnota. Volgens
hem worden in denota de negatieve
effecten van het huidige marktge-
richte beleid in de landbouwten on-
rechte niet onderkend.

Volgens de Structuurnota moet in
het jaar 2000 het gebruik van gewas-
bestrijdingsmiddelen in de land-
bouw met 50 procent zijn vermin-
derd. Bovendien zullen in de agrari-
sche sector dan geen middelen
meer worden toegelaten die onaan-
vaardbaar schadelijk zijn voor het
milieu. Het totale gebruik van
grondontsmettingsmiddelen moet
over tien jaar zijn verminderd met80 tot 90 procent. De ammoniakuit-
stoot van veehouderijen moet dan
met 70 procent zijn verminderd. De
nota meldt tevens dat de normen
voor stikstofbemesting zullen wor-
den aangescherpt. Blijkt in de ko-
mende tien jaar dat deze doelstellin-
gen niet worden gehaald, dan zullen
alsnog hardere maatregelen worden
genomen.

Een van de doelstellingen is omslechts driekoeien op een hectare te
laten grazen. In verschillende gebie-
den van ons land zal dit een vermin-
dering van het aantal koeien per
hectare betekenen; in andere gebie-
den zal een kleine toename van het
aantal mogelijk zijn.

De Structuurnota heeft tot doel de
thans gewijzigde inzichten toe te
passen in de land- en tuinbouw op-
dat in de jaren negentig een concur-
rerende, veilige en duurzame land-
bouw kan bestaan. Een strakker
kwaliteitsbeleid kan volgens Braks
bijdragen aan de versterking van de
internationale marktpositie van de
Nederlandse landbouw.

Alle plannen, neergelegd in denota,
zullen door het bedrijfsleven zelf
moeten worden betaald. De over-
heid zal een bijdrage leveren in deze
kosten, die geleidelijk zullen oplo-
pen van 244 miljoen gulden in 1990
tot 431 miljoen gulden in 1994. Ver-
houdingsgewijs gaat daarvan het
meeste geld naar milieu-investerin-
gen op bedrijfsniveau en mestver-
werking: 135 miljoen gulden in 1990
en 295 miljoen gulden in 1994.

binnen/buitenland

Rapport: medicijnen te
gemakkelijk verkrijgbaar

D.EN HAAG - Geneesmiddelen2ijn te gemakkelijk verkrijgbaar.
Artsen schrijven ze te snel en teveel voor en gaan er vaak te langmee door. Dat is een van de be-
langrijkste conclusies uit het
fapport 'Patiënten, Pillen en Pro-
blemen' dat de Consumenten-
bond heeft opgesteld als resul-
kat van de actie 'Medicijnlijn'Jhe de bond in januari heeft ge-
houden.
"e consumenten/patiënten zijn
en blijven de zwakste partij in de
Seneesmiddelenvoorziening, zo
stelt de Consumentenbond vast.

Het ontbreekt hen aan voldoen-
de informatie, vooral over wer-
king en bijwerking van medicij-
nen en over veranderingen in de
tarieven. Er is sprake van een
omvangrijke verslavingsproble-
matiek.
Meer dan 4000 mensen beldenin
januari naar de Medicijnlijn om
hun ervaringen te melden. De
rapporteurs zijn geschrokken
van het grote aantal mensen dat
klaagde over te grote hoeveelhe-
den medicijnen die werden voor-
geschreven. Veelvuldig werden
slaap- en kalmeringsmiddelen

genoemd. Ook veel klachten be-
troffen de afstemming op elkaar
(of beter: het ontbrekendaarvan)
van verschillende voorschr;:
vers. Veel mensen klaagden
ook over dat middelen nietwerk-
ten of onaanvaardbare bijwer-
kingen hadden.

Veel opbellers melden op eigen
initiatief dat zij aan bepaalde me-
dicijnen verslaafd waren ge-
raakt. Daarbij bleek opvallend
vaak sprake te zijn van slecht
kontakt met de huisarts. In som-
mige gevallen werd melding ge-
maakt van succesvolle 'afbouw'

nadat men van huisarts was ver-
anderd. Vaak had men geen en-
kele informatie over het versla-
vende effect gekregen, noch van
de voorschrijvers, noch via de
gebruiksaanwijzigingen. Een
groot aantal opbellers werd naar
de Consultatiebureaus voor Al-
cohols en Drugs (CAD's) verwe-
zen.
Het rapport geeft enkele spre-
kende voorbeelden van versla-
ving: er kwamen ruim 20 meldin-
genvan mensen dieal langer dan
20 jaarhetzelfde middel gebruik-
ten. Eén melding hield in dat
iemand de afgelopen 12 jaar
meer dan 10.000 tabletten van
een kalmeringsmiddel had ge-
slikt. Hulpverleners zullen meer
moeten letten op verslavingsge-
drag, aldus hetrapport. De infor-
matie moet beter, vindt de bond,
maar dan niet slechts op dit on-
derdeel maar voor het hele ter-
rein van de medicijnenvoorzie-
ning. En vooral in begrijpelijke
taal.

’Gevangenschapinstrijdmetmensenrechten’

Kamervragen over
affaire-Van Kuijk

DEN HAAG - Het CDA, de VVD en
de Partij van de Arbeid willen we-
ten wat precies de rol is geweest van
het ministerievan Buitenlandse Za-
ken en de Nederlandse ambassade
in Griekenland in wat zij noemen de
'de zaak Ellie van Kurjk'.

De Tweede-Kamerleden Weisglas
(WD), Soutendij k-Van Appel-
doorn (CDA) en Stoffelen (PvdA)
willen dat minister Van den Broek
(Buitenlandse Zaken) spoedig in
overleg treedt met de Griekse rege-
ring. Want zon schandelijke situa-
tie, waarbij iemand ruim acht maan-

den gevangen wordt gehouden,
mag niet meer voorkomen. De ge-
vangenschap van Van Kuijk is niet
te verenigen met de vereisten van
de Europese Conventie totBescher-
mingvan derRechten van de Mens,
aldus de parlementariërs.
Van den Broek moet verder uitleg-
gen hoe de consulaire bijstand aan
Ellie van Kuijk is geweest en hoe de
contacten met de Griekse autoritei-
ten zijnverlopen. Verder zijn dedrie
parlementariërs benieuwd waaruit
de consulaire bijstand aan de
ouders Van Kuijk heeft bestaan
toen zij in Griekenland waren en
hoe de contacten met de familie-

Van Kuijk in Nederland zijn verlo-
pen.

" Ellie van Kuijk (midden) krijgt bij haar aankomst gisteren op Schiphol een flinke pakkerd
van haar vader, terwijl haar moeder lachend toekijkt.

’Losgeld’

De Nederlandse verpleegster werd
woensdag door de Griekse autori-
teiten op vrije voeten gesteld, nadat
de Grieks-Orthodoxe kerk in Ne-
derland ongeveer 25.000 gulden 'los-
geld' had betaald waarop de Grie-
ken recht menen te hebben. Ellie
van Kuijk wordt ervan beschuldigd
dat zij haar auto, een lelijkeendje, il-
legaal in Griekenland heeft ver-
kocht, dus zonder invoerrechten te
betalen. Volgens Van Kuijk is haar
auto echter gestolen. Zn werd niet
geloofd en in september 1988 inhechtenis genomen.

Woensdag kondigde de vrouw aan
haar juridische strijd tegen de
Griekse autoriteiten te zullen voort-
zetten.

Organisatie stuurt commissie naar Panama

OAS roept Noriega
op af te treden

WASHINGTON - De Organisatie
van Amerikaanse Staten (OAS)
heeft op een spoedbijeenkomst in
Washington besloten om bemidde-
laars naar Panama te sturen die ge-
neraal Manuel Noriega ertoe moe-
ten bewegen vrijwillig op te stap-
pen.

Na een vaak verhit debat achter ge-
sloten deuren stelde de OAS sterke

man Noriega in een communiqué
verantwoordelijk voor 'ernstige ge-
beurtenissen en machtsmisbruik.
Nicaragua en Panama zelf waren de
enige tegenstemmers.
Terwijl de ministers van Buiten-
landse Zaken in het gebouw van de
OAS in Washington delibereerden
demonstreerden buiten enige hon-
derden tegenstanders van Noriega.
Het besluit van de OAS om Noriega

met name te noemen wordt als een
diplomatieke overwinning voor de
verenigde Staten beschouwd. De
laatste keer dat de OAS een Latijns-
amerikaans regime vroeg de macht
op te geven was tien jaar geleden,
toen de OAS de toenmalige dictator
van Nicaragua Somoza opriep om af
te treden. De Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken James Ba-
ker toonde zich daarom tevreden
met het besluit.

Geen sancties
De organisatie nam echter geen
concrete politieke of economische
maatregelen tegen Panama na de
annulering van de verkiezingen van
tien dagen geleden.

Crisis in Kosovo
splijt Centraal

Comité Joegoslavië

BELGRADO - Een rumoerige zitting van het
Centraal Comité van de Joegoslavische com-
munistische partij is gistermorgen vroeg geëin-
digd in een breuk tussen haviken en liberalen
over de manier waarop de crisis in de Servische
provincie Kosovo moet worden aangepakt. De
haviken, meest afkomstig uit de republiek Ser-
vië, eisten hard optreden tegen de etnische Al-
baniërs in Kosovo, terwijl liberale afgevaardig-
den een democratischer aanpak van de proble-
men in de provincie bepleitten.

Een motie over Kosovo kon niet in behande-
ling worden genomen omdat het vereiste quo-
rum ontbrak. Tegen de tijd dat er gestemd
moest worden hadden zoveel leden het geruzie

voor gezien gehouden dat er nog slechts 101van de 165 leden van het beleidsbepalende par-tijorgaan over waren - negen te weinig voor devereiste tweederde-meerderheid. .
Eerder dit jaarheeft de Joegoslavische leidingde noodtoestand uitgeroepen in Kosovo, nadat

meer dan 60.000 leden van de etnisch-Albanese
meerderheid de straat op waren gegaan om te
protesteren tegen een beslissing om hun pro-
vincie de in 1946 verkregen autonomie af te ne-
men, en haar weer onder direct gezag van Ser-
vië te plaatsen. Bij ongeregeldheden tussen de-
monstrerende etnisch-Albanezen en oproerpo-
litie zijn in maart zeker 25 mensen om het leven
gekomen.

Tijdens de zitting van woensdag had Milan
Pancevski uit Macedonië de post van partijlei-
der overgenomen van de Kroaat Stipe Suvar.
Deze heeft zijn functie opgegeven om plaats te
nemen in het collectieve presidentschap van
Joegoslavië.

Nederlands
protest tegen
dood pater

DEN HAAG - Minister Van den
Broek van Buitenlandse Zaken
heeft de Nederlandse ambassadeur
in Colombia, mr R. Flaes, naar Pa-
nama gestuurd om scherp te protes-
teren tegen de gang van zaken rond
de dood van de Nederlandse pater
Nico van Kleef. Een woordvoerster
van het ministerievan Buitenlandse
Zaken heeft dat gisteren bevestigd.

VanKleef overleed op 8 mei tijdens
de Panamese verkiezingen, nadat
hij in zijn auto door een militair in
het gezicht was geschoten. De Ne-
derlandse ambassadeur, die meteen
na de dood van pater Van Kleef in
Panama een onderzoek heeft inge-
steld, zal van de Panamese autori-
teiten de garantie vragen dat de mi-
litair wordt berecht. Ook zal hij pro-
testeren tegen de intimiderende ac-
ties van Panamese vliegtuigen tij-
dens de begrafenis van pater Van
Kleef.

Bonden en VVIO: acties gaan door

Van der Reijdenbuigt
zich over CAO-conflict

Van onze verslaggever

DEN HAAG - Voormalig staatsse-
cretaris Van derReijden gaat een in-
formele verkenning verrichten naar
mogelijkheden om uit de impasse
rond de CAO voor het ziekenhuis-
wezen te komen. Hij is door devier
bonden in de gezondheidszorg en
de Nationale Ziekenhuisraad ge-
vraagd te onderzoeken welke in-
stanties een bijdrage kunnen leve-
ren die ertoe leidt dat de CAO-on-
derhandelingen kunnen worden
hervat.

De betrokken partijen in het CAO-
conflictzijn het met elkaar eens, dat
het doorbreken van de impasse niet
mogelijk is zonder dat ook de over-
heid daar in financiële zin een rol in
speelt. Daarvan uitgaande hebben
zij Van derReijden (die momenteel
voorzitter van de NOS is) bereid ge-
vonden een informele verkenning
te doen.

De vier vakbonden hebben besloten
in hoger beroep te gaan tegen delen
van de uitspraak die de president
van de rechtbank in Utrecht begin
mei heeft gedaan in het kort geding
dat het Landelijk Patiënten/Consu-
menten Platform tegen de bonden
en de actiegroep WIO had aange-
spannen. De bonden vinden dat de
uitspraak te veel beperkingen op-
legt aan de te voeren acties voor ho-

ger loon van verpleegkundig perso-
neel.
De bonden en de WIO hebben gis-
teren laten weten dat de acties van
de verpleegkundigen gewoon door-
gaan. Een aantal nieuwe is al in
voorbereiding. De bonden spreken
tegen dat er sprake zou zijn van ac-
tiemoeheid.

Eritreserebellen:
geen verbond met
muitende troepen

ADDIS ABEBA - De Eritrese af-
scheidingsbeweging EPLF heeft
gisteren gezegd dat zij de strijd te-
gen de opstandige Ethiopische troe-
pen in Eritrea tijdelijk heeft ge-
staakt, maar dat van een verbond
met de muitende militairen geen
sprake is.

De radiozender van het EPLF kon-
digde gisteren een eenzijdig staakt-
het-vuren af in de strijd tegen het
Ethiopische Tweede Leger 'om een
succesvolle afloop' van de nu drie
dagen oude muiterij tegen presi-
dent Mengistu Haile Mariam te be-
werkstelligen. Het Ethiopische
Tweede Leger, dat bestaat uit zon
150.000 man, heeft naar verluidt de
volledig controle over de stad As-
mara, de hoofdstad van Eritrea. Het
EPLF zelf beheerst het grootste
deel van het Eritrese platteland.
„Het EPLF is bereid alle nodige
steun te verlenen om het succes te
verzekeren van de actie die door de
Etiopische troepen werd onderno-
men," aldus de zender van de af-
scheidingsbeweging.

Dinsdag deed een groep hoge offi-
cieren een poging tot staatgreep,
maar de coup werd verijdeld. Vol-
gens de regering berustte de leiding
van de staatsgreep bij vijf hoogge-
plaatste militairen. Drie van hen
zouden om het leven zijn gekomen.
Een vierde, ex-luchtmachtcomman-
dant en huidige minister van Indu-
strie Fanta Belai, zou zijn gearres-
teerd.

punt uit
Nierstichting

Ziekenhuizen laten het wegne-
men van donornieren soms
achterwege, omdat ze de kos-
ten niet meer op kunnen bren-
gen. Het aantal beschikbare do-
nornieren in Nederland daalde
van 417 in 1987 tot 370 in 1988.
De Nierstichting gaat daarom
tot 1991 het verschil met de
werkelijke kosten bijpassen.
De stichting maakte gisteren
bekend er naar te streven dat
het aantal beschikbare donor-
nieren dit jaar toeneemt tot on-
geveer 600. De ziekenhuizen
krijgen sinds 1974 een vergoe-
ding van ruim 1300 gulden van
de stichting Eurotransplant
Nederland voor het wegnemen
van een donornier, terwijl de
werkelijke kosten zijn gestegen
tot ruim 3300 gulden.

Lezen
De EG-ministers van Cultuur
zijn het in Brussel eens gewor-
den over een aantal maatrege-
len om het lezen van boeken te
bevorderen. Volgens de minis-
ters wordt er in Europa name-
lijk veel te weinig gelezen.

Polio
Kinderverlamming mag tegen
het jaar 2000 niet meer voorko-
men. De Wereldgezondheidsor-
ganisatie WHO, die in Genève
bijeen is voor haar 42e jaarlijk-
se bijeenkomst, heeft gisteren
verklaard dat dit doel te berei-
ken is. Op het moment sterven
per jaarnog 25.000 mensen aan
poliomyelitis en meer dan
200.000 anderen worden door
de verlammende ziekte getrof-
fen. Maar sinds het lanceren
van de grootschalige Vaccin-
campagne in 1974 is toch 'grote
vooruitgang geboekt. Toen
was slechts 5 pet van de kinde-
ren in de Derde Wereld ingeënt.
In 15 jaar is dit percentage op-
gelopen tot 60 en de WHO wil
tegen het einde van de eeuw de
90 pet bereiken.

Geweld
In Peru zijn 83 mensen om het
leven gekomen bij aanvallen
van guerrillastrijders van de
communistische beweging
Lichtend Pad. Daarbij zijn on-
der anderen tien politie-men-
sen en 50 boeren uit een zelfver-
dedigingseenheid gedood.

Vast
Zeven jongeren die vorige
week een EG-gebouw in Brus-
sel hadden bezet uit solidariteit
met gevangen leden van de
RAF en Action Directe in de
Bondsrepubliek Duitsland en
Frankrijk, blijven voorlopig in
hechtenis. De jongeren zijn af-
komstig uit Nederland, Dene-
marken, de Bondsrepubliek en
Zwitserland. De vier vrouwen
en drie mannen worden be-
schuldigd van huisvredebreuk,
weerspannigheid bij hun aan-
houding en vernieling van on-
roerende goederen.

Gifwolk
In de voorstad Orbassano bij
Turijn zijn in de afgelopen drie
weken bijna 200 mensen door
onbekende oorzaak plotseling
ziek geworden. Gisteren kwa-
men 70 mensen bij het zieken-
huis met klachten over een
branderig gevoelaan deogen of
in hun keel. Allen werden na
medisch onderzoek weer heen-
gezonden. De gezondheidsau-
toriteiten onderzoeken of de
klachten veroorzaakt kunnen
zijn door een gifwolk uit een af-
valverbrandingsfabriek in de
buurt.

Chili
Nederland dient het democrati-
seringsproces in Chili actiever
te steunen en hulp te geven
voor de wederopbouw van het
land na zoveel jaren militaire
dictatuur. Dat staat in een ver-
klaring die gisteren is aangebo-
den aan de voorzitter van de
TweedeKamer, D. Dolman. De
verklaring is ondertekend door
veertig landelijke organisaties,
waaronder de politiekepartijen
CDA, PVDA, D66, PPR, PSP
en CPN, en de vakorganisaties
FNV en CNV.

Advocaten
De ministervan Justitie mag de
vergoedingen die advocaten
voor strafzaken krijgen niet
verlagen. Het zou 'onmisken-
baar onrechtmatig' zijn. Met
deze uitspraak bekrachtigde
het gerechtshof in Den Haag
gisteren een kort gedingvonnis
van een jaar geleden.

Succes
Bij de Europese verkiezingen
volgende' maand zullen de mi-
lieupartijen er 75 procent op
vooruitgaan, van 20 naar 35 ze-
tels. Dit blijkt uiteen opiniepei-
ling die het Franse blad Le
Nouvel Observateur gisteren
publiceerde. De peiling voor-
ziet dat extreem-rechts zal af-
glijden van 16 naar 9 zetels. De
socialistische partijen zullen
met 172 zetels de grootste frac-
tie in het parlement in Straats-
burg blijven.

(ADVERTENTIE)

l fcJauunuió uan^hretaen
Sittard

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

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

stoelen, autostoelen,
campingbedjes en sitters
Uit voorraad leverbaar

openingstijden di.wo, vr 1-6 u
donderdag 1-9 u, zaterdag 1-5 u

't Babyhuis van Helden
P Stadswegske 17

Schoiwburg Q 1
!

Hotel de prinsQ I

Geleen Kijksaeg Roeraond< >
h[Ie
n

(ADVERTENTIE)

ma t/mvrvan 14.00tot 22.00 uur.. .een gesprekvan hart tothart.
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HOENSBROEK, Akerstraat
Nrd. 326, eengezinswoning
met tuin. Huis is voorzien
van isolatie en deels dubbel
glas. Het pand heeft 4 ruime
slpkrs, badkamer, 2 toilet-
ten. Pr. ’98.000,- k.k. Bij
100% financ, zonder aan-
betaling, komt de netto
mndlast op ca. ’ 500,-. Wij-
man & Partners Vastgoed,
Schelsberg 149, Heerlen.
Tel. 045-728671.
Te koop gevr. WOONHUIS
met 4 slpks. te Übach o.
Worms. tot ’llO.OOO,- k.k.
Tel. 045-312909.
Te k. gemeente ONDER-
BANKEN goed onderh. land
gel. gr. woonhuis, 4 slp.krs,
gr. tuin, zeer gr. garrage
(werkpl.), 2 stallen voor vele
doeleinden geschikt. Inf.
04492-2421.

Kamers
Mooie grote gem. kamer te
huur te VALKENBURG ook
oudere heer of dame.
04406-12875.
Gemeub. 1 pers. KAMERS
te h., boven 25 jr. Bellen tus-
sen 10-18 uur, tel. 045-
-252000.
Te h. in centrum HEERLEN
gem. kamers met gebr. v.
keuken c.v. en douche. Tel.
045-717525
Te h. omg. KERKRADE ge-
meub. kamer v. persoon van
35 jr. of ouder met gebr. van
gemeensch. keuken en
badk. met ligb., aparte en-
tree. Tel. 045-351294 of
214265.
Goed gem. ZIT/slaapk., cv.,
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19, K'rade.
Student en studente zoeken
apart 1 kamer in MAAS-
TRICHT. 030-613493.
STUDENTENKAMER te h.
in Heerlen en kamer te h. in
Voerendaal. Inl. na 19 u.
045-750229.
Kerkr. (W) APPART. met 2
slpkrs, vrije opgang, huur-
subs. mog. 045-442192.
Te huur KAMER in natuur-
gebied. Tel. 04459-2120.
Leuke gem. EENPER-
SOONSKAMER te huur
voor nette pers. rustige lig-
ging in Schimmert, tel.
04404-1425.
Kamer te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station,
tel. 045-721658. Na 18.00
uur. Tel. 045-313898.

Frite en consumptie AARD-
APPELEN te koop tel.
04456-238.
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. Veelzijdigheids ZADEL
merk Kieffer Achen, 1 jr.
oud, i.st.n.nw. Tel. 045-
-442858.
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 koop: JF getrokken CY-
CLOMAAIER CMT-245;
Fella gras-hark TS-310 D;
div. Fella grasschudders
vanaf ’7OO,- excl. BTW;
div. PZ-cyclomaaiers; front-
maaier 2.50 m.; triltand culti-
vator met verkruimelrollen 3
m.; Vicon kunstmeststrooi-
ers type SF-953; Bomford
arm-klepelmaaier i.g.st.;
O'Connel arm-klepelmaaier;
Agria 5500 met 1,17 m.
maaibalk; Vermeer stob-
benfrees; dubbellucht wie-
len compleet, Michelin 11.2
x 36; Cormick Farmall trek-
ker met maaibalk ’ 1.250,-.
Frissen B.V. Valkenburg
aan de Geul. Tel. 04406-
-40338.

Leuk spontaan MEISJE ge-
zocht voor goedlopende
club. Info 04499-3828.
HOVENIERSBEDRIJF zkt.
ervaren personeel voor het
maaien van wegbermen en
plantsoenarbeid. Tel.
04493-4430.
Voor Nederlandstalig gebied
in België zoeken wij enkele
VERKOPERS(STERS) uit
Ned. Limburg voor onze on-
derhoudsprodukten. Goede
verdiensten voor personen
boven 20 jaar. Gratis ver-
voer, aangename werksfeer
opleiding in bedrijf. Belgisch
verzekerd. Ook als bijver-
dienste of part-time aange-
boden. Telefonische reak-
ties tijdens kantooruren op
09-32.11.227567.
Gevraagd: Leerling SCHIL-
DERS, voor meer informatie
045-222278. '_
Gevr. KINDEROPPAS ca.
24 uur p.w. (ma.di.do) per
15-8-'B9 in centr. Landgraaf
Br.o.nr. B-0813 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Gevraagd HULP voor de
huishouding, 1-2 dagen p.
week 's-morgens. Tel. 045-
-211531 melden na 16.00 u.
Taxi centrale Bor-Tax, vr.
TAXICHAUFFEURS. Pers.
melden. Putstr. 103 Bom.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. EENGEZINSW.
huurpr. ca. ’ 650,-. Tel.
045-324401.
Gevraagd voor ouder echt-
paar vrijst. HUISJE of ge-
deelte van boerderij voor
permanente bewoning. Br.o.
nr. B-0808 Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

OG te huur

Sittard
nabij station, ruime zit./

slaapk. voor alleenstaande
met gem. keuken en badk.

’ 400,- p.mnd. all-in. Tel.
04490-10792.

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.
Te h. in Hoensbroek Cen-
trum, 1-2 pers. APPARTE-
MENT. Inl. 045-212706, na
17.00 uur.
Te huur in Hoensbroek per 1
mei luxe 1-KAMERAPPAR-
TEMENT. Huurprijs all in
’400,-. Te bevr. 045-
-213760.
KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g.
g. 452269.
Te h. BOYENWONING te
Kerkrade, 4 kamers, ge-
meub. en gestoff., eig. in-
gang. 045-456336.
Te h. in K'rade-Chevremont
( 5 min v.a. station) gestoff
en gemeub. 3 kmr. APP.
wk., keuk., slpk., bad, wc,
berg., tel., tv-aansl. Huur-
subs. mog. 045-457406.
Kl. Appartement te h. in
SCHAESBERG woonk./
keuk., slaapk., badk. Inl. Nil-
wik, Heerlerweg 126, Voer-
endaal. Tel. 045-752389.

Auto's

Audi 100 SC 1987
overdrive, 136 PK, km.st. 50.000, schuifdak electr/kantel,

sportvelgen, brede banden en meerdere extra's.
Kozole BV. Tel. 045-321088.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm., vloertegels. L.A.G.
BV, Industrieweg 5, md. terr.
Borrekuil, Geleen. Tel.
04490-43985.
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
Bloemendaal te Vaals. Te
bevr. dagel. op 't werk Bloe-
mendaal of tel. 043-632433.
Te k. GARAGEPOORT SR
2,50 m. hoog, 2,0 m. met
passende latei ’ 200,- Tel.
045-272998.
Aluminium RAMEN, deuren
en electr. deur, isolatie pla-
ten, zwevende vloeren, ge-
sch. voor tenten. Schei-
dingswanden, balken, tegels
etc. etc. 045-251964.
Bouwbergstr. 100 Brunssum
Electro BOUWKAST 2.20 V
en 3.80 V, Plem gek.,
’250,-. Tel. 045-315417.

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

Van 11 t/m 20 mei
Grote Suzuki

Nieuwshow
van HLM in
Oirsbeek

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

Kijk en vergelijk
Nieuw of gebruikt

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

Provincialeweg Zuid 91
Oirsbeek

ETC Trading BV.
Voor provincie Limburg kunnen wij op korte

termijn de nieuwste mercedessen in alle types binnen
plm 6a 7 weken leveren. Met hoge kortingspercentages.

Tevens ook:
FORD ESCORTS, AUDI'S, OPELS, VWS, BMWS,

PEUGEOTS, CITROÈNS, HONDA CIVICS, MITSUBISHIS
Tevens 2e keus van auto's die minimaal 2 a 3 jr oud zijn.

Inruil is hier ook bij mogelijk.
Alles valt onder BOVAG-garantie.

Gespreide betaling mogelijk.
Info: 045-218710.

Faxnr. t.n.v. ETC 04498-56793.
Telex 36493 TCZ/NL

Occasions tot ’ 5.000,-
APK gekeurd - 1 week omruilgarantie.

Citroen Visa 11 Super 1982 ’ 4.950,-
VW GolfL diesel 1979 ’ 1.500,-
Citroën 2CV6Special 1982 ’ 3.950,-
AudMOOGL 1979 ’ 4.500,-
Citroën Visa-Super 1982 ’ 4.950,-
FordTaunus 1977 ’ 1.500,-
CitroënGSA 1980 ’ 2.500,-
Datsun Cherry 1.5G 1982 ’ 4.950,-
Talbot Horizon 1979 ’ 500,-
Toyota CarinaDL CO 1979 ’ 1.100,-
NissanLaurel 200 L 1979 ’ 1.100,-
Renault4L 1986 ’ 4.050,-
Toyota Corolla 1978 ’ 750,-
Ford Fiesta 1978 ’ 2.500,-
CitroënDyane 1981 ’ 2.500,-
Renault4GTL 1983 ’ 4.500,-
Ford Taunus 1.6L1978 ’ 1.000,-
Ford Fiesta 1978 ’ 850,-
Ford Escort 1300 1975 ’ 450,-
Nissan Sunny 1400 1980 ’ 2.950,-
Lada2los 1982 ’ 2.950,-
Datsunl4oDeLuxe 1978 ’ 1.500,-
Citroën GSA Special 1982 ’ 4.950,-

ISONDAGHI

j=| SONDAGH E3
I'HEERLENI

De Koumen 34 (ingang Wijngaardsweg) - Hoensbroek.
Tel. 045-223300.
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045-719966

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

Piccolo s en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
-opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van

;8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
'zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Vla de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00

,uur.

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.

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

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

"—-———— .......... ...................................
Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Gevraagd
Leerling kok

en
zelfst. werk. kok

Rest. Saint Remy,
Slenaken, tel. 04456-622.

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS 8.V.,
Trichterweg 125, Brunssum
vr. voor Duitsland timmerlie-
den, metselaars en ijzer-
vlechters (handlangers on-
nodig te soll.), ook colonnes
omg. Keulen-Mönchenglad-
bach. Tel. 045-229529 of
229548.
Schoonmaakbedrijf Fortron
BV vraagt DAMES voor de
middag- en avonduren. Er-
varing strekt tot aanbeveling
maar niet verplicht. Panden
in Heerlen, Brunssum, Sit-
tard en Echt. Betaling via
schoonmaak CAO. Tel.
045-223800, tijdens
kantooruren.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, lft. 18-25 jr., Tel.
045-213451.
Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
JES voor de middag- en
avonduren. Intern kosteloos
mogelijk. Tel. 045-241829.
OPROEPKRACHT gevr.
voor horecabedrijf, met ho-
recapap. en ervaring. Tel.
045-311450.
BARMEISJES gevr. voor
bar Madame Butterfly. Per-
soonlijk melden va. 19.00
uur Hommert 24, Vaesrade.
Met spoed gevr. CHAUF-
FEUR (in bezit van groot rij-
bewijs) Werkzaamheden:
het afhalen van groente- en
fruitprodukten op diverse
veilingen in Nederland en
bezorgen van deze produk-
ten elders. Prettige werk-
sfeer, goede toekomstmo-
gelijkheden, goede salarië-
ring. Schriftelijke sollicitaties
richten aan: Groothandel
Sutherland, t.a.v. Pascal
Sutherland p/a. Burg. Hou-
benstr. 22, 6124 BE,
Papenhoven
VAKANTIEWERK: Gezocht
een rustige en nette D.J.
voor onze disco in Oosten-
rijk, juli en aug. Tel. 04493-
-4170.
Grandhotel Berg & Dal Val-
kenburg vrgt. WERKSTU-
DENT, tev. gevr. Glazenop-
halers van 22.00 tot sluiting
voor Scala/ Jumbo-Dancing.
Tel. 04406-12741.
Gevraagd nette vrouwelijke
FRITUREHULP voor maand
dinsd., dond., vrijd. Telef. af-
spraak tussen 10.00-13.00
uur 045-750483.
GEZOCHT timmerlieden, IJ-zervlechters en metselaars,
ook onderaannemers voor
werk in Duitsland. Inl. P.
Appel tel. 09-49221879722.
Personeel gevraagd voor
het plaatsen van HEKWERK
Liefst i.b.v.rijbewijs. Tel. ml.
045-214093.
Für sofort: für den Raum
Aachen-Düren-Köln. EIN-
SCHALER-Maurer-Pflaste-
rer u. Hoch- und Tiefbau
facharbeiter gesucht. Tel.
Ned. 045-324551, D. 09-
-49-241-555193.

Part-time KELNERS gevr.
voor WMC, Bruiloften, re-
cepties enz. Br.o.nr. 80823,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

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

’ 2.000,- p.mnd. 045-
-721512.
Te h. gevr. RUIMTE ca. 30m2, met verw. en licht voor
opslag van kleine onderd.
omg. Sittard. 05293-4325.

Vermist/Gevonden
Verloren CASIO horloge
omg. Landgraaf tegen bel.
t.t.b. 045-312204.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Proficiat

Hoi, Pascale, Vanuit Kreta leven wij mee
■ dat dit je laatste schooldag

is geweest. Pap en mam.

Te h. te Merkelbeek, BE-
DRIJFS- magazijn of kan-
toorruimte ’ 750,- p.mnd.
Tel. 045-250238.
Te h. aangeb. BEDRIJFS-,
magazijn- of kantoorruimte
gelegen aan de Grasbroe-
kerweg te Heerlen 160 m2

’ 750,-p.mnd. 045-721512.

Winkel & Kantoor
Mededelingen

’ 3.000,- beloning
Voor gouden tip die kan leiden naar gestolen knijper en
magneetvan kraan. Ontvreemd op stortplaats Linne. Uzer-

en metaalhandel P. Menten, tel. 04759-1722.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten zeer luxe bureaux,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen enz. Emly Handelsondern., Handelstraat 34b,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-
kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW. Emly
Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Autotelefoons
Telef. Centrales

Doorkiezers faxen
PTT-Goedgekeurd; advies/service/installatie

T.E.S. Telecom
Bel voor ml. en dokumentatie 043-686616.

'-■ ■ '. ' . '■-■■'

Hobby/Doe het zelf

Sierpleister reinigen
snel en efficiënt zonder schrobben en kliederen. Huur de

Cleanfix bij Mesterom-Bunde, Pr. Ireneweg 6.
Tel. 043-645959.

Voor uw BOUWKUNDIG-
TEKENWERK, aanvrage
vergunning, subsidies etc.
045-353241.
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00 u,
alleen op werkdagen.
MAN biedt zich aan voor ga-
zon te maaien of de tuin bij
te houden. Voor tuinaanl.
enz, kunt U bel. 045-226847

Voor ai uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema, Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.

Weg. omst.heden van dame
MERCEDES 250, bwj. '80, t.
'81, in onberispelijke staat!
Vr.pr. ’ 6.750,-. Reet. Nelis-
senstr. 37, Hoensbroek
(Lotbroek).
VW DERBY LS '77, ruilmo-
tor, nw. remmen, kopp. en
uitlaat, i.g.st., vr.pr.
’1.600,-. Tel. 045-715988/
739377.
FORD Taunus stationcar
1600, bwj. '77, APK mei '90.
Tel. 045-213969.
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. MAZDA 323, bwj. '79,
APK tot 2-'9O, kl. blauw, i.z.
g.st.,vr. pr. ’ 1.450,-. Tel.
04498-52956
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. MERC. 280S, autom.,
div. opties, bwj. '78, uitzon-
derlijk mooi, tel. 04492-3824
Te k. zeldz. mooie MERCE-
DES 280 SE, bwj. '79. Julia-
nastr. 36, Brunssum, na
19.00 uur.
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 ltr. 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.
Te k. Mitsubishi GALANT
1600 Combi bwj. '77, exclu-
sief model, km.st. 114.000,
prima motor, vr.pr. ’ 1.250,-
-045-712622, na 18.00 u.
MITSUBISCHI Tredia, bwj.
'83, automaat, blauwmet.,
km.st. 72.500, elke keur.
toegest. vr.pr. ’ 8.250,- Tel.
04492-2197.
Te koop Mitsubishi GALANT
GLX Turbo diesel, bwj. '82,
’4.500,-. 045-413903.
MITSUBISHI Sapporo bwj.
78, APK 10-'B9. Vr.pr.

’ 1.000,-. tel. 045-423063.
Mitsubishi GALANT GL Wa-
gon '83, 5-drs., station, zil-
vermet., orig. gasonder-
bouw, ML beurten, i.z.g.st.
Pastoorsln. 9, Bunde..
Te k. MINI-COOPER aut.,
bwj. 78, APK gek., ’ 1.100,-
Tel. 045-453089.
NISSAN Micra DX, rood, 3-
drs., bwj. 09-'B7. Tel. 045-
-323189.
NISSAN Petrol turbo 3.3, km
st. 43.000, voorzien van alle
extra's, bwj. '87. Tel. 045-
-720654.
Te k Datsun LEGATO
Hardt-Top coupe. 8wj.79, i.
z.g.st., m. compl. gasinstall.
bwj.'B6. Samen ’1.500,-.
Oude Tunnelweg 49, Kerk-
rade-W.
Te koop wegens aanschaf
bedrijfsauto; NISSAN Micra
1.0 DX, kleur grijsmetallic,
okt. '83, in perfecte staat, al-
le beurten, volledig gerevi-
seerde motor, 4 nieuwe
banden, radio/cassette, APK
'90. Vaste prijs, ’ 6.500,-.
Tel. 04490-23936/15577.
Nissan MICRA 1984 kleine
3 drs. auto, verbruik 1 op 17
i.z.g.st. bruinmetalic

’ 5.850,-. tel. 04752-4264.
Te k. zeer mooie NISSAN
Stanza 16 GL metLPG, bwj.
'84, APK 4-'9O, get. ruiten s-
bak. Vele extra's 59.000 km.
4-drs., pr. ’ 8.750,-, tel. 043
-625329.
Te k. Opel ASCONA 1,6 S,
bwj.'B6, grijs metal. 5-bak,
60.000 km, ’ 15.500,-. Tel.
04454-1123.
Te k. Opel KADETT bwj. '87,
38.000 km. Tel. 045-440981
Te k. Opel MANTA 2 S, bwj.
'81, spoilers, sportvelgen,
pracht auto, ’ 5.650,-. Tel.
04498-52479.
Te k. OPEL Ascona 16 S,
bwj. okt. '85, kl. wit, 4 drs, 5
gang, km 37.000, ’ 13.000,-
Tel. 045-271155.
OPEL Rekord traveller lux,
bwj. '86, donkergrijsmetallic
Tel . 045-720654.
Te koop Opel ASCONA 2.0
S, bwj. 79, i.z.g.st., trekh.,
nw. banden. 045-460734.
Te k. Opel KADETT 1.3 aut.
bwj. '82, i.z.g.st., 76.000 km,
mr. mog. 045-460734.
Te k. OPEL Kadett City bwj.
78, APK febr. '90, pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-225445.
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.
Te k. Opel ASCONA 2 L,
bwj. '80, APK 21-5-'9O,
trekh., 100% in orde, vr.pr.

’ 2.350,-. Haesestr. 44,
Schaesberg.
INRUILERS: Honda Civic
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.

HANDELAREN opgelet.
Klauwhamers ’ 6,95; water-
pas 30 cm. ’5,95; gras-
schaar ’ 9,95; heggeschaar

’ 14,95; werkhandschoen-
set 3 paar ’ 5,95; TL-loop-
lamp 220V’ 13,95; Pijpsnij-
der groot model’ 24,95. Bel
tussen 9.30 en 12.00 uur.
045-751542.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden

Nieuwe villa
in natuurl., rustige omgeving, dichtbij dorp Teuven (België)

gelegen, ’ 204.000,- mcl. alle kosten!! Immo Nyssen■ Tel. 0932-287.881616.

Zaterdag 20 mei Open Huis
van 14.00 tot 16.00 uur.

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

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

ÜBACH OVER WORMS, Namiddagsche Driesen: Halfvrij-
staande en "type" vrijstaande landhuizen. Ind.: U-vorm. li-
ving ca. 42 m2mcl. open keuken, inpand. berging, inpand.
bereikbare garage, 3 slaapk., badk. met ligb. en 2e toilet.

Adres: Aan de Tichel, kavel 3.
Prijzen vanaf ’ 179.500,- v.o.n.

Zondag 21 mei Open Huis
van 14.00 tot 16.00 uur.

BORN - Hondsbroek: Comfortabele herenhuizen met Z-
vorm. woonk. ca. 36 m2(mcl. open keuken), 3 slaapk. en
mogelijkh. voor 4e slaapk. op zolder. Prijs vanaf’154.050,- v.o.n. (excl. ’6.500,- rijksbijdrage). Netto
maandlast ca. ’ 680,-. Open huis in kavel 12. Volg de pijl-

borden in het plan Hondsbroek.
BRUNSSUM, Op gen Hoes 72: Markante huizen met een
keuze uit div. typen. Bijv.: garage, 2 slaapk., en badk. op
beg. grond, woonk./keuken van 35 m2en zonneterras op
1e verd. en een slaapk. met badk. (ligbad) op 2e verd. Prij-

zen vanaf ’ 95.000,- k.k
Inl.: Stienstra Makelaardij BV

Tel. 045-712255.
Heeft u een Bouwfonds, ABP of andere annuiteitenhypo-
theek, laat u dan vrijblijvend berekenen hoe u duizenden

guldens kunt besparen, door het omzetten in
de Spaarhypotheek

Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543.

Wasmachine en stofzuiger-
onderdelen bij van UDEN,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.

Printer- typelinten
diskettes met kwaliteitsga-
rantie voor de laagste prijs.

Bel voor prijsopgave
045-273525.

Burocenter
Dorpstr. 125, Brunssum.

Zoekt u 'n auto
van een bepaald merk of in
een bepaalde prijsklasse?

Bel. 043-663310

Eerste Limburgse
Auto Databank

Occasions met gemak.
Te koop z.g.a.nw. CROSS-
BROMMER Derby, km. st.
700. Tel. 045-314901.
FIAT UnoXS7S 1.5 1e eig.
13.500 km. bwj. '88 Kissel
42 Heerlen.
Te k. Alfa GIULLIETTA bwj.
78, 1600, LPG, lichte scha-
de, APK 11-'B9. Pr. ’500,-.
Tel. 045-253427 na 18 u.
AUDI 80 1600 GLS, bwj. '83,
4-drs., 5 gang kl. bord.rood,
APK gek., vr.pr. ’6.750,-,
Ariensstr. 2, Kakert-
Schaesberg.
Te k. BMW 525 echt in nw.
st. bwj. '81, evt. mr. mog.
Talmastr. 26 Heerlen.
BMW 728 aut. LPG t. '80,

’ 5.900,-. Tel. 045-211071.
BMW 316, '82, APK, kl.
opal-groenmetall., plm.
90.000 km., zeer mooie autoTel. 045-441172.
Te k. BMW 320-6, bwj. 79,
i.g.st., 4 nw. banden 205,
sportvelgen. Tel. 045-
-225336/251641.
Te k. BMW 315, bwj. '81.
Tel. 045-462288.
BMW 323 11. '80, APK 5-'9O,
in nieuwst., vr.pr. ’ 8.500,-.
Inr., fin, mog. 043-432011.
BMW 320, 6 eil. bwj. 78, i.z.
g.st., kleur grijs APK 4-'9O

’ 4.250,-, of ruilen Golf die-
sel. Tel. 045-422817.
BMW3l6metgas.inst. APK
5-'9O aparte mooie auto vr.
pr. ’ 2.950,-. 043-432011.
Te k. Citroen VISA Club bwj.
'81; aanhangwagen gesl.
Tel. 045-727948 na 18 uur.
Te koop CITROËN GS, bwj.
78, blok '82, i.z.g.st.,
f 750,-. Tel. 045-258098.

Bedrijven/Transacties

U A P Verzekeringen
wenst haar Euromarathon Team veel succes toe.

Euromarathon 1989
Team Zuid-Nederland wordt gesponsord door:

U A P Verzekeringen, Isostar/Perform, Asios Tiger en Liga

Landbouw en Veeteelt

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.

Opleidingsinstituut
Politie - en

Beveiligingspersoneel
Binnenkort starten wij weer met de MONDELINGE oplei-

ding IN UW OMGEVEVING voor het Basis- en Vakdiploma
Beveiligingsbeambte. Aanmelding: O P B, Postbus 5112,

6097 ZJ Heel. Tel. 04747-3249.

Model agency La Fleur
vraagt ter versterking huidige team gediplomeerde

Mannequins/Dressmen
bel voor info: 045-273104/461849. (na 13.00 uur)

Las en montagebedrijf Monseli BV kan nog plaatsen:
Zelfstandige pijpfitters/monteurs

en argonlassers.
Goede arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties tijdens kantooruren

04490-33764
Nijverheidsweg 22, Stem.

Limburgs Steigerbouwbedrijf BV
vraagt met spoed

steigerbouwers
Ervaring vereist. Groenseykerstr. 26. Tel. 04490-42410.

Met spoed gevraagd
ervaren dakdekkers

Sollicitaties na tel. afspr. 045-250094.
Dakdekkersbedrijf Deumens.

Ervaren serveerster
gevr. Lunchroom De Koffiepot, Grotestr. Centr. 37, Valken-
burg. Soll. na tel, afspr., tel. 04406-12017.

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

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

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.

Tevens ruime keuze uit een 40-tal gebruikte hooibouw-
werktuigen en een 20tal gebr. opraapwagens (div. merken)

Collé Nusterweg 90, Sittard. Tel. 04490-19980.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 5,7%.
Spaarhyp. va. 7,4%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Oirsbeek
Vrijstaand herenhuis, gara-
ge, studeer/werkk., cv., pro-
visiekelder, garderobe, hal,w.c, w.k. mog. open h., gr.eetkeuken, serre (32 ml).
Aangel. tuin, 3 slpkrs.,
badk., 2e w.c, v.w., dakter-
ras 40 m2, bergzolder, geï-
soll. Perc. opp. 760 m2.
Aanv. in overl. Prijs op aan-vraag. Tel. 04492-1699.
Te k. APPARTEMENT met
ruim balkon, 2 verdiep., ro-
yale woonk., aparte keuken
en eetk., badk. met ligb.,
ruime berging, slaap.k. 5.50
x 6.00m. vr.pr.n.o.t.k. Over-
hoven-Sittard. 04490-
-25807, na 18.00 uur.

Te huur ruime PAARDEN-
BOXEN met uitloopmoge-
lijkheid te Heerlen. Tel. 045-
-412175.
Te koop jonge HENNEN,
Zilstr. 20. Dicteren. 04499-
-1342.
WERKSCHOENEN met ga-
rantie. P. Raeven, tel. 045-
-322741.

LANDHUIS te koop, 4
slaapk., tuin, ca. 1200 m2..
Trichterweg, vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690.
"Belgische Ardennen" Nota-
riskantoor Andró Mathieu,
notaris te Malmedy, België.
Tel. 080-330620. ONDER-
HANDSE VERKOOP, oud
huis in stenen van de streek,
gelegen te Murrange. Ge-
meente Bullange. Platte-
grond en volledige inlich-
tingen ten notariskantore.
BRUNSSUM, Hoofdbroek-
erweg 31. Uitst. onderhou-
den halfvrijst. woonhuis met
berg., kleine tuin, woonkmr.
met plav. vl., vlaamse
schouw, luxe eiken keuken
met app., prov. kelder, 3
slaapk., badk., zolder vlie-
zing, nieuw hard houten ko-
zijnen met dubb. begl. rond-
om rolluiken. Prijs

’ 109.000,- k.k.
Te koop EIJSDEN goed on-
derh. halfvrijst. woonhuis
met tuin. Vr.pr. ’ 145.000,-
-k.k. Tel. 04409-2206.

Te k. Ford ESCORT Las*|-
-1100, 5 drs., bwj. '85,
grijs. Tel. 045-724850. 'Flinckstr. 15 Hrln _^~
Ford type Fiesta 11 L *APK, sportief, zeer n&£
Kerkraderweg 166, Heerlgj. s1
FIESTA 11 L '81, sport* 6,
als nw. APK 4-4-9 Ji,’3.750,-. Hamerstr. 37-3» a
Heerlen. x.
Ford TAUNUS 1.6, bwj.jjfl
APK tot 4-'9O, ’ 500,-. T'| E045-270286.
Ford FIESTA Ghia bwj.'jjg
’1.350,-. APK tot 4-9%
Tel. 045-211071. ri
Ford MUSTANG Coupé, V
pc '80, 4-cyl., Ghia i#l
APK, verlaagd, sp.wiel» [
sunroof. Inr. mog. ’ 4.250-'
Tel. 077-870630. t
Ford ESCORT 13L, bwj.'fr
APK '90, 5-drs. pr. ’ 6.20°'
045-273340. J
Ford TRANSIT bestelbf
bwj.'SO, APK-gek. ’ 1.350.'
045-210435. J
Te koop Ford TAUNUS, Wj'
'78, APK tot mei '90, *\’1.700,-. Esdoornstr. 'Landgraaf. j
Te koop Ford FIESTA, öjj
3-7-'Bl, z.m. en goed. 0*
312271. _^
GOLF GTI bwj. '86, i.nW.J46.000 km., zwart, verlaag
schuifd., sportwielen, vr.P'

’ 24.000,-. 045-464438^
Golf DIESEL C, bwj. f.
APK '90, i.z.g.st. O**
273340.
Te k. Honda ACCORD b*j
'80, APK gek., vr#
’1.750,-. Eikstr. 49, He*
len. 045-214202. s
Honda ACCORD 2.0 &
1986, nieuw model, ziN*
grijs, i.z.g.st. 045-27099g>-
Te k. Honda CIVIC auto;
bwj.'7B, prijs ’300,-. na1"
u. 045-215967.
Te k. Honda PRELüDf.bwi. eind '79. Kasteel!» 9
58F, Heerlen. -
Te koop Honda CIVIC aüj»
matic, bwj. '78 z.m. APK F
4-'9O. 045-312271. _^
Te k. Honda ACCORD *J4 drs. LPG bwj. '79, vrf
’ 1.150,-. Tel. 045-22962j>
Hyundai PONY, bwj. '^APK gek. Te bevr. Ma#
trichterstr. 24, Brunssum, "
16.00 uur.
JAGUAR 4.2, serie 11, aiF
matic, 1979. Inr. kl. auto
gelijk. Tel. 045-219657^/
LADA Combi 1500 1981
veel extra's. Koni's load 3"
’8.700,-. 04490-47218^
LADA 2105, bwj. '83, i-fiL^.Tel. 045-224816. ABÜ

straat 27, Brunssum. _^s
Van part. te k. Fiat PAN^45, bwj. eind'Bl, kl. I. blaf*
APK tot jan. '90, t.e.a"
045-225899. s

Te k. 2 CV DYANE bestf;
bwj. '83, APK gek. vM>,
’2.500,-, na 18.00
04490-27465. M
Terugname van financ.bajj
DAF 1100 m. meubelbak?
hydraulische laadklep. 8$
'81, ’13750,- mcl. BK
Emly H.0., tel. 0443"
23738 of 04498-5451 O^s
Te koop ROCKY Daiha^jeep, bwj. '86, i.z.g.st., 9%
kenteken, km. st. 35.00"
trekhaak, bel 04490-248j^
Tek. Peugeot 309 GRD 'B.
75.000 km; Renault ExP/l
Combi eind "86, 50.000 *n
Opel Kadett, model '85 £>$
sei 118.000 km. C".
GARAGE, Montfortstr. *
Hoensbroek, APK-*6"
ringsstation. s
Koopjes: TOYOTA CarjO?
bwj.'Bo, 1 jaar APK, LjT
trekh., enz., vr.pr. ’ 1 75u'(
Toyota Carina bwj.'79,l l*J,
APK, als nieuw, vrP,

’ 2.250,-; Opel Ascona "*APK, LPG, sunroof enz-, *
pr. ’900,-. Inr. mog. e°
verneurstr. 33, Heerlen^-
AUTOBEDRIJF E. CusteJ*Verlengde Lindelaan Aj
Oirsbeek, tel. 04492-s*°
biedt te koop aan: Merceo*
200W124, t.'B6, verl. Sp%
velgen, alle extra's. BM
520 i t'B3 m. stijl, alle extra.
’13.500,-. Opel Ascorj,
Hatchback 1.6 S *a t’7.900,-. Fiat Uno 55 => ,
'86 ’9.000,-. Opel Mal'
20 GTE aut. t.'Bo izQ-5/
’6.900,-. Volvo 340 f\t.'Bs ’ 8.900,-. Opel Manla
200 uitv. t.'79 ’5.900'
BMW 320-6 cyl. t.'Bl. JjZ
sportvelgen, schuiw j

’ 7.900,-. Alfa Sprint t.»

’ 4.900,-. Hyundai P°S1200 TL t.'B2, sportveig^
geh. uitgeb. ’2.900,-. A".
100 diesel t.'Bl ’2.700'
Honda Accord t.'79, sp°L
velgen ’ 1.900,-. Golf t-„

’ 900,-. Mazda 626 t.'8 1,,,
a. ’2.400,-. Ford TaUn.
2.3 Ghia aut. t'79 ’1.700'Golf t.'79 ’1.700,-. F?j<
Escort 2000 RS \U’2.900,-. Alfa Alfetta 'ij
’2.900,-. Opel Rekord "S, LPG t.79. ’ 2.200,-. OP*
Kadett coupe 1.6 Rally ",,
'79 ’2.900,-. Golf 1600 a";
GLS 5 drs. t'79 ’2.750.
Ford Fiesta t.'79 ’2.100,
Honda Civic t.'79 ’ 1-9%
Lada stationc. J; ,
’2.400,-. Volvo 345 DL
'81 ’ 3.900,-. Honda Ace?'t.BO aut. ’2.100,-. S'rn»
1307 t.'Bo ’1.200,-. AlleJLt.'77 ’ 900,-. VW Golf I<£
aut. t.'7B i.z.g.st. ’2.500.
Ford Escort'79 ’2.100,;";
Honda Civic t.'B2 ’ 4.900.
Ford Capri t'Bo uitgej

’ 2.900,-. Opel Manta W
HB t'Bo ’ 3.900,-. VW P?',
t'7B ’ 1.700,-. Citroen G^
'81 ’2.100,-. Renault 18 'LPG t.'B2 ’ 2.900,-. OP
Ascona 1.2 t.79 ’ 2.600'
Opel Manta GTE bwj. ~-'\
g.st. ’7000,-. Div. 9oe"e
inruilers. Alle auto's n fl
APK. Geop. ma t/m vr. '1900u. zaterdag tot ''■
uur. Inr. en financiering^^-

Voor Piccolo's
zie verder pagina o

Jongeman gevr. voor KER-
MISBEDRIJF, kennisterrein
Brunssum (Cakewalk). Tel.
06-52957898.
Gevr. nette TAXICHAUF-
FEURS M/V met enige ken-
nis van omg. Heerlen. Pers.
aanmelden Anjelierstr. 123
A Heerlen.

Meisje als hulp in FRITURE
gevraagd. Solliciteren v.a.
16 jr., werktijden: 1e week
dinsd., woends., donderd.,
2e week vrijd., zaterd., zond.
van 17.00 tot 24.00 uur.
Aanmelden persoonlijk
Kerkraderweg 72 A, Heerlen
Frituur Molenberg.

Gebr. MACHINES Rau en
Schmotzer 6-r. schoffel-
machines met fronthef,
Claas getrokken veldhakse-
laar met pick-up, Vicon
kunstmeststrooier 300, 500,
600 en 1000 ltr. PZ en Fahr
frontmaaiers, Douven
sproeimachme 15 mtr. Collé
Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.

weva bv

automaterialen
Ingersoll-rand

Professioneel
Luchtgereedschap

In de Cramer 21, Heerlen
Telefoon 045-719533

Fax 045-713360

Schadeauto
Mercedes 190 D lichte voor-

schade, compl. kenteken,
bwj.'B6, pr. ’ 21.000,-. 045-

-312454. na 12.00 uur.
LEYENAAR's autocentrale
sinds 1960 erkend garage-
bedrijf biedt te koop aan on-
der volledige garanties tot 6
maanden schriftelijk: BMW
316 '86; Mercedes 190 E
'85; VW Golf 18 i '87; VW
Golf 16 GTD; Volvo 740 GL
Sedan '85; Volvo 340 Win-
ner 1.4 automatiek '86; Ford
Escort 1.4 CL station Sedan
'86; Ford Sierra 1.6 CL Se-
dan (met koffer) '87; Ford
Escort 1.6 KR 3i zwart '85;
Ford Sierra 2.0 Laser 5-drs.
'86; Escort 1.1 laser '85; Es-
cort 1.6 diesel laser Sedan
'84; Escort 1.3 laser Sedan
'84; Escort 1.3 luxus Sedan
'83; Fiesta 1.1 CL Festival
'86; Fiesta 1.1 luxus '82;
Ford 1.6 luxus '82; VW Sci-
rocco 1.8 GT wit '85; VW
Jetta Elan I.Sedan '86; VW
Golf LX '83; VW Golf 1.6 C
diesel 5 versn. '85; Kadett
12 N zeer mooi 78; Opel
Kadett 12N hatchback wit
'81; Kadett 12 LS stationcar
model '85; Kadett stationcar
1.6 diesel Sedan rood '82;
Ascona 1.6 S hatchback Se-
dan '87; Ascona 1.6 LS Se-
dan '85; Ascona 1.6 diesel
'82; Mitsubishi Colt 1200 EL
'83;' VW Kleinbus v. pers.
verv. '80; Renault R 4'83
’1.750,-; aanhangwagen
’890,-. Gemakkelijke beta-
lingsregeling mogelijk; er-
kend door rijksdienst v/h
wegverkeer, APK-keurings-
instantie, Ridder Hoenstraat
151, Hoensbroek, info 045-
-212091.

Personeel aangeboden

Personeel gevraagd



Volvo Zweden
vergroot winst

— Het Zweedsej^ncern Volvo heeft zijn winst in
v eerste kwartaal van dit jaarin
d=rgelijking met dezelfde perio-
vii,.Van vorig jaar vergroot metWug procent. Dit heeft Volvo-
S£fs»dent Gunnar Johansson
v i ven bekendgemaakt. Toch
dé 1,

resultaat laêer uit dan de
j^skundigenverwachtten,

law lnst bedroeg circa twee mil-

'^ kroon (666 miljoen gulden)
r j n̂.l.36 miljard kroon in de pe-ilde januari-maartvan het vorigar. Vermeld moet echter wor-
j n, dathet concern in die perio-
be h^ te kampen met grote ar-eidsonrust en stakingen. In ja-'uari 1988 heeft het kantoorper-
d neel van Volvo gestaakt waar-
(jrior de produktie gedurende
rJe weken stil kwam te liggen.
a omzet 'n de sector personen-

t°s is in het eerste kwartaal
en l.tvvintig procent toegenomen
2~ flie bij de vrachtwagens met.' Procent. In totaal bedroeg de, wartaalomzet 23,07 miljard
2][ 4

°n l:7'7 milJard gulden) tegen
de m^Jard kroon een jaar gele-
Vert olvos ruimtevaartdivisie
d rk°cht 41 procent meer, terwijl
ce voedselbranche van het con-
tért^vier procent minder omzet-■ Ue winstcijfers heeft Volvo
2^ uitgesplitst naar divisie.
staalt vorig Jaar niet ziJn 8e"
v 0 Kl dan was de winstvan Vol-
de 'h 'let eerste kwartaal vermin-
hetv, De arbeidsonrust kostte
«i bedrijf naar eigen zeggen 800

kv j6n kroon. Beleggingsdes-
wijten het tegenvallen-

j resultaat aan het kleiner wor-
-0

n van de winstmarges, vooralP de Noordamerikaanse markt.

Bundesbank laat
rente ongemoeid

t tr?,ANKFURT - De Westduitse cen-
fj^'e bank heeft besloten derenteta-

J renVen niet te wijzigen. Dat is giste-. bifina afloop van de tweewekelijkse
i be , "komst van het centrale-bank-
* d.e Uur meegedeeld. Het besluit om
t komf nte te laten voor wat die is

rj a
,Voor een groot deel van de fi-

'j sjh
nciële markten als een verras-

-1hofn et algemeen was rekening ge-
dis en met een verhoging van het
'\ 0 en e Lombardrente,

voi J zelfs een verhoging met een
De Procent niet werd uitgesloten,
t^yerwachting dat het tot een ren-

Ikoir! ging' ook in Nederland, zou
I ge«en is een gevolg van de sterk■ van jgen dollarkoers. Om de positie

rj e demark en de guldentegenover
ïte ï merikaanse munteenheid niet

verhtei^ verzwakken zou een rente-w^°gmg op naar plaats ziJn» zo| errj geredeneerd.

beurs-overzicht
Opgelucht

- De allerwege
«rwachte verhoging van de offi-
ieie rentetarieven bleef donder-

dagmiddag uit en de Amster-
„p^se effectenbeurs haalde op-
le ÜCht adem. De grootste vrees
VeVT Weaswaar al in de koersen

maar toch was in de
ntenduren de stemming zeerjachtend.

de Bundesbank had laten
j eten derente ongemoeid tezul-jh laten veerden de aandelen-
°ersen op. De algemene stem-o"_lrigsindex sloot 1,2 punt hoger

W, '6,9 bij een omzet in aande-e« van f 664 miljoen. Op de obli-
juiernarkt, waareen omzet werd
fe maakt van f 722 miljoen, no-
sta de meest verhandelde
e atsleningen m het algemeenen dubbeltje hoger,

zag de kwartaalcijfers ge-
v

n°reerd met een vooruitgang
r *nf 1,10 opf 48,50. De verzeke-ar meldde een winststijging
jn

an 22,4 procent tot f 65,6 mil-ren- KLM verliet de markt f 1'oger op f 46,20 en Koninklijke
f sloot f 1,90 hoger op
h».,6- Hoogovens was f 1 in'«stel op f 98,70. DSM trokj/'öO aan tot f 133. HunterG°uflas trok f 1,50aan tot f 105.
VJ lag Ahold met een winst
t
van f 2,60 op f 110,70. Nijverdal-
f oc Cate was f 3,50 beter opj^S.BO. P

Up dunne lokale markt liet ver-
voï;en- zier» van f9op f 268,50
op f Vereenigde Glas en van f 4
We h

3' voor Nutricia. Ahrend
f 297

f 4's° noger verhandeld op

slu
de °Ptiebeurs was na de be-

evpr\mg van de Bundesbank
rine nnS sprake van een kente-
rn f' Ue EOE-aandelenindex liep
Upk 7' punt °P tot 290,06. Op-
gpATi ggers kuchten overwe-
aanK calls en deden puts in de

Verlichting
De eenmalige verlaging van het
hoge BTW-tarief van 20,0 naar 18,5
procent geeft weliswaar tijdelijk
verlichting, meent Bomhoff, maar
in wezen is de Nederlandse inflatie
nu al gelijk aan de Westduitse, plus
of min de ontwikkeling van de wis-
selkoers tussen gulden en mark.
Doordat de belastingen in Neder-
land aanzienlijk hoger zijn danin de
Bondsrepubliek en de nationale
staatsschuld zwaarder op toekom-
stige generaties drukt, sluit Bom-
hoff een noodgedwongen devalua-
tie van de gulden ten opzichte van
de mark op termijn niet uit.

Duisenberg
Professor Bomhoff is het niet eens
met president Duisenberg van De
Nederlandsche Bank, dat in 1988
sprake geweest is van een 'keer ten
goede' in de situatie van de over-
heidsfinanciën. Duisenberg heeft
dat in het jaarverslag van De Bank
geschreven. Volgens Bomhoff heeft
het kabinet-Lubbers II helemaal

niet zoveel bezuinigd als het wel wildoen geloven.

De Rotterdamse hoogleraar vindt
dat de premier en de minister van
Financiën grotere bevoegdheden
moeten krijgen om bezuinigingen

dwingend op te leggen aan de ande-
re ministers. Een andere mogelijk-
heid ziet Bomhoff in de instelling
van een speciale onderraad uit de
ministerraad, met bevoegdheden
om per ministerie de uitgaven te be-
palen. '

Ahold denkt aan
internationale
samenwerking

ZAANDAM - Ahold, de Britse Ar-
gyll Group en de Franse Groupe Ca-
sino gaan de mogelijkheden onder-
zoeken van toekomstige samenwer-
king. Het onderzoek zal zich uit-
strekken tot de gebieden marke-

ting, inkoop, distributie, produktie,
ontwikkeling en exploitatie van
winkelformules en de ontwikkeling
van computersystemen, aldus
Ahold.
Van de drie is de Franse groep de
grootste met een omzet van 51,4 mil-
jardfrank off 17 miljard. Het detail-
handelsbedrijf heeft ruim 40.000
mensen in dienst. Argyll heeft een
omzet van 3,4 miljard pond of f 12,2
miljard en heeft 63.000 man perso-
neel. Ahold boekte vorig jaar een
omzet van f 15,3 miljard. Het con-
cern geeft 80.000 mensen werk.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k
AEGON 98,80 99,60
Ahold 108.10 110,70
Akzo 145,70 145,70
A.B.N. 41,10 40,80
Alrenta 161,40 161,50
Amev 47,40 48,50
Amro-Bank 75,30 75,30
Bols 139.10 139,50
Borsumij W. 144,50 142,20
Buhrm.Tet. 66,80 d 66,20
C.S.M.eert. 64,00 64,70
Dordtsche P. 251,50 253.50DSM 131,40 133,00
Elsevier 66.50 66,70
Fokker eert. 40,80 41,00
Gist-Broc. c. 34,40 34,50
Heineken 112,50 113,00
Hoogovens 97,70 98,70
Hunter Dougl. 103,50 105,00
Int.Muller 92,00 92 50
KBB eert. 74.00 74,50
KLM 45.20 46.20
Kon.Ned.Pap. 56.30 56,40
Kon. Olie 135,70 137,60
Nat. Nederl. 58.00 58.30
N.M.B. 220.00 221,00
Nedlloyd Gr 400,00 405,00
Nijv. Cate 92,30 95,80
Océ-v.d.Gr. 300,00 301,00
Pakhoed Hold. 130.00 129,50
Philips 36.20 36,401'
Robeco 105.90 105,60
Rodamco 165,00 165,10
Rolinco 104,90 104,90
Rorento 61,60 61,60
Stork VMF 35.10 34,50 d
Unilever 136.00 137,10
Ver.Bezit VNU 101,30 101,50
VOC 48,00 48,80
Wessanen 77,90 80,00
WoltKluwer 180,00 179,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 43,50 43.20
ACF-Holding 53.80 54,00
Ahrend Gr. c 292,50 297,00
Alg.Bank.Ned 40.80 40.50
Asd Opt. Tr. 23.70 23.90
Asd Rubber 8,10 810
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 88,50 90,00
Aut.lnd.R'dam 73,00 75,00b
BAM-Holding 381,00 378,00
Batenburg 93,50 93.50Beers 135.50 136.50
Begemann 100.50 101.10
Belindo 374,00 373,00
Berkei's P. 5,25 5,80
Blyd.-Will. 22,30 22,20
Boer De, Kon. 429.50 433,00
de Boer Winkelbedr. 58,70 60,00
Boskalis W. 16.30 16.70Boskalis pr 13,15 13,40
Braat Bouw 1033,00 1025.00a
Burgman-H. 290U.00 2900,00
Calvé-Delft c 913.00 914,00
Calvépref.c 5000,00 5100,00

Center Parcs 74,50 74,60
Centr.Suiker 64,00 63,80
Chamotte Unie 12.40 12,50
Chamotte div.B9 11,70 11.80
Cindu-Key 112,00 113,00
Claimindo 361,00 361,00
Cred.LßN 79,80 79,80
Crown v.G.c 104,00 104,00
Desseaux 206,80 206,00
Dordtsche pr. 250,50 251.50
Dorp-Groep 52,50 52.50
Econosto 233.00 234,00
EMBA 134,00 e 134,20
Enraf-N.c. 48,00 48,00
Enks hold. 380.50 360.00d
Frans Maas c. 67,00 66.80
Furness 129,50 128,00
Gamma Holding 77,00 75,80
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 25,80 25.80
Geveke 38.30 38,30
Giessen-de N. 210,00 212,00
Goudsmit Ed. 258,00 256,50
Grasso's Kon. 90,00 89,90
Grolsch 121,80 122,50
GTI-Holding 185,00 186.00
Hagemeyer 90,10 90,00
H.B.G. 206.50 206,60
HCS Techn 15,60 15,60
Hein Hold 93.50 93.50
Hoek's Mach. 186,00 183,00
Holdoh Hout 715,00 700,00
Holec 27.10 27,00
H.A.L. Tr. b 1615,00 1624.00
Holl.Am.Line 1626,00 1630,00
Heineken Hld 93.50 93,50
Holl.SeaS. 1,37 1,37
Holl. Kloos 410.00 410,00
Hoopen Co 12,70 12,50
Hunter D.pr. 6,10 5,88
ICA Holding 17,90 17,90
IGB Holding 60,00
IHCCaland 31,10 36,00
Industr. My 193,50 196,00
Ing.Bur.Kondor 560.00 557,00
Kas-Ass. 41.30 40,00d
Kempen Holding 14,50 14,60
Kiene's Suik. 1298,00 1298,00
KBB 73,80 75,50
Kon.Sphinx 95,20 98,50
Koppelpoort H. 277,00 276,00
Krasnapolsky 178,00 180,00
Landré & GI. 55,20 54,90
Macintosh 48,50 49.80
Maxwell Petr. 680,00 680,00
Medicopharma 73,00 73,20
Melia Int. 7,00 e 7,20
MHVAmsterdam 23,70 23,50
Moeara Enim 1160,00 1170.00
M.Enim 08-cert 15000,00 15050,00
Moolen en Co 29,00 28,60
Mulder Bosk. 49.50 49,50
Multihouse 11,20 11.30
Mynbouwk. W. 455,50 454.50
Naeff 225.00
NAGRON 48,00 48,00
NIB 541,00 546.00
NBM-Amstelland 19,00
NEDAP 300,00 300,00
NKF Hold.cert. 345,50 345,00

Ned.Part.Mij 36,90 36,70
Ned.Springst. 9750,00 9750,00
Norit 793,00 775,00d
Nutricia* 230,00 227,00
Omnium Europe 16,90 17,20
Orco Bank c. 83,10 83,40
OTRA 664,00 664,50
Palthe 136,00a 134,50
Polynorm 98,20 98,50
Porcel. Fles 136,00 136,00
Ravast 56,60 56,50
Reesink 64,20 64,00
Riva 52,50 53,50
Riva (eert.) 52,00 53.50
Samas Groep 66.00 67,00
Sanders Beh. 99,00 98.00
Sarakreek 29.50 a 29,10
Schuitema 1675,00 1650,00a
Schuttersv. 124,90 120,50d
Smit Intern. 41,10 41,00
St.Bankiers c. 28,00 27,20d
Stad Rotterdam 151,50 152,30
Telegraaf De 489,00 487,00
Text.Twenthe 249,00 248.00
Tulip Comp. 63,70 63,60
Tw.Kabel Hold 147,50 145.80
Übbink 122.50 120,10
Union Fiets. 16.10 15,90
Ver.Glasfabr. 277,50 268,50
Verto 72,00 72,50
Volker Stev. 58,50 60,00
Volmac Softw. 60,40 60.30
Vredestein 18,00 18,30
VRG-Groep 61.40 61.70
Wegener Tyl 205.00 202,00
West Invest 31,00 31,00
Wolters Kluwer 180.00 178,50
Wyers 57,00 56,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36.90 36.90
ABN Aand.f. 72,00 72,00
ABN Beleg.f. 53,80 53,90
ALBEFO 52,50 52.40
Aldollar BF $ 21,00 20,90
Alg.Fondsenb. 231,00 231.00
AllianceFd 11,10 11.10
Amba 45.10 45,00
America Fund 305,00 311,00
Amro A.in F. 92,30 92.30
Amro Neth.F. 73,00 72,60
Amro Eur.F. 69.00 69,00
Amvabel 99,00 97,30d
AsianTigersFd " 64.20 64.70
Bemco Austr. 61,70 61.90
Berendaal 110,00 111.00
Bever Belegg. 25.30 25,50
BOGAMIJ 110,50 108.50
Buizerdlaan 41,50 41,00
Delta Llovd 38,60 38,60
DP Am. Gr.F. 24,00 24,50
Dp Energy.Res. 34.10 34,10
Eng-H011.8.T.1 10,60 9,80d
EMF rentefonds 71,60 71.30
Eunnvest(l) . 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,90 7.00
EurGrFund 57.40 57,50
Hend.Eur.Gr.F. 187.00 186.50
Henderson Spint 76,80 77,00

Holland Fund 69,50 69,00
Holl.Obl.Fonds 118,50 119.00
Holl.Pac.F. 112,00 112,00
Interbonds 558,00 558,00
lntereff.soo 39,50 39,30
Intereff.Warr. 302,50 299.00
JapanFund 44,00 44,30
MX Int.Vent. 61,80 61,80
Nat.Res.Fund 1450,00 1470,00
NMB Dutch Fund 36,00 35,90
NMB Oblig.F. 36,40 36.40
NMBRente F. 102,20 102,20
NMB Vast Goed 40,20 40,20
Obam. Belegg. 207,00 207,60
OAMF Rentef. 14,45 14,50
Orcur.Ned.p. 48,80 49,00
Pac.Prop.Sec.f. 51,40 51,30
Rabo Obünv.f. 74,80 74,70
Rabo Obl.div.f. 49,90 49,80
Rentalent Bel. 1346,10 1343,40
Rentotaal NV 31,10 31.00
Rolinco cum.p 107.80 107.80
Sei/Tech 18,30 18,45
Technology F. 16,90 16.30
Tokyo Pac. H. 274,00 272.00
Trans Eur.F. 73,70 74,00
Transpac.F. 595,00 592,00
Uni-Invest 115,50 115,50
Unico Inv.F. 82,50 82.90
Unifonds 27,40 27,40
Vast Ned 118,60 118,60
Venture F.N. 42.00 42,00 a
VIB NV 85,80 86,00
WBO Int. 77,30 77,70
Wereldhave NV 204,00 204,50

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4U) 102,20 102.20
V-i EngWarL 36,00 36.40
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,50 33,50
Amer. Brands 68,80 69,50
Amer. Expres 33,10 33,40
Am.Tel.& Tel. 34,15 34,60
Ameritech 56,00 56,80
Amprovest Cap. 118,00
Amprovest Ine. 225.00
ASARCO Ine. 29,00 28.80
Atl.Richf. 89.40 89.80
BAT Industr. 5,40 5,45
Bell Atlantic 82,80 84,10
BellCanEnterpr 37.70 37,70
Bell Res.Adlr 0,95
Bell South 46,60 47,70
BET Public 2,55
Bethl. Steel 22.75 23,00
Boeing Comp. 81,25 81.20
Chevron Corp. 52,80 52,50
Chrysler 24.20 24,00
Citicorp. 29.80 30,10
Colgate-Palm. 51,00 51,30
Comm. Edison 35,50 36,00
Comp.Gen.El. 407,00 415,00b
Control Data 20,50 19,80
Dai-IchiYen 3330.00 3330.00
Dow Chiy.iical 93,10 93.50

Du Pont 110,60
Eastman Kodak 43,00 43,50
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 239,00 223.00
Exxon Corp. 42,80 42,80
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 25,30 26,10
Ford Motor 48,60 48,80
Gen. Electnc 51,60 53,00
Gen. Motors 40,90 41,25
Gillette 39,50 39,50
Goodyear 53,50 52,50
Grace & Co. 32,90
Honeywell 78,50 77,20
Int.Bus.Mach. 110.00 110,75
Intern.Flavor 54,70
Intern. Paper 48,50 d 47,50
ITT Corp. 57,60 57,70
Litton Ind. 79.80 79,70
Lockheed 47,20 d 46,90
Minnesota Mining 73,20 73,20
MobilOil 50,60 50,10
News Corp Auss 13,00 13,30
Nynex 74,00 75,30
Occ.Petr.Corp 28,00 28,30
Pac. Telesis 39,30 40.60
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 52,10 53,50
Philip Morris C. 133,00 135,10
PhiU. Petr. 22.70 23,50
Polaroid 39,20 39,60
PnvatbDkr 302,00 281,70
Quaker Oats 58,80 59,00
RJR Nabisco 85,00
St.Gobin Ffr 585.00 585,00

Saralee 51,20 53,50
Schlumberger 39,00 39,00
Sears Roebuck 45,90 46,75
Sony (yen)
Southw. Bell 50,70 52,20
Suzuki (yen) 910,00 916,00
Tandy Corp. 44.25 44,70
Texaco 54,00 54,00
Texas Instr. 42,50 43,00
T.I.P Eur. 1,72 1,74
Toshiba Corp. 1325,00 1360,00
Union Carbide 29,50 28,00
Union Pacific 71,50 71,00
Unisys 25,10 25,30
USX Corp 35,00 35,00
US West 67,00 67,70
Warner Lamb. 92,00
Westinghouse 59.80 60,30
Woolworth 52,30 52,00
Xerox Corp. 66,75 66,75

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 54,50 55,00
Am. Home Prod. 201,00 205,50
ATT Nedam 74.00 75.50
ASARCO Ine. 56,00 56,00
Atl. Richf. 200.00 205.00
Boeing Corp. 178,50 178,00
Can. Pacific 37.30 37,10
Chevron Corp. 113,00 119,00
Chrysler 49,00 51.90
Citicorp. 64,20 65,50
Colgate-Palm. 112.00 114,00
Control Data I 39,50

Dow Chemieal 203,00 205,00
Eastman Kodak 93,00 93,50
Exxon Corp. 91,50 93,00
Fluor Corp. 53,00
Gen. Electnc 111,20 115,00
Gen. Motors 180.00 184,50
Gillette 85,00 86,00
Goodyear 116,00 115,00
Inco 67,00 66,50
1-B.M. 241,50 247,00
Int. Flavors 118.50
ITT Corp. 124,50 125,50
Kroger 23,00 24,00
Lockheed 102,00 103,00
Merck & Co. 153,00 154,00
Minn. Min. 158,50 160,00
PepsiCo. 113,50 116,00
Philip Morris C. 288,00 297,00
Phill. Petr. 48,00 50,00
Polaroid 77,00 79,00
Procter &G. 204.00 218,00
Quaker Oats 110,00 118,00
Schlumberger " 84,00 83.50
SearsRoebuck 97,50 100,00
Shell Canada 76,00 78,00
Tandy Corp. 95,00 96,80
Texas Instr. 91,50 94,00
Union Pacific 154,00 155,00
Unisys Corp 58,00 57,00
USX Corp 75,00 75,50
Varity Corp 4,20
Westinghouse 133,50 134,50
Woolworth 113,00 113,50
Xerox Corp. 136,00 136,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 520,00 522,00
Dresdnerß. 312.00 315,00
Hitachi (500) 1450,00 1450,00
Hoechst 299,00 301,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7300.00 7350.00
Siemens 515.00 520,00

Warrants
Akzo 37,50 37,10
AMRO warr. 1,55 1,50e
Bogamij 4,50 4,90
Falcons Sec. 17,80 18,20
Honda motor co. 2230,00 2230,00
K.L.M. 85-92 148,00 150,00
Philips 85-89 6,50 6,00
St.Bankiers a 1,05 1,00
St.Bankiers b 2,80 2,60

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100.35 100,00

Aegon warr 12.50 12,50
W/iABN 87 97.80 97.80
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 94,75 94,75
10 AmevBs 100,25 100,25

11 Amev 86 96,50 96.50
14'/4AmroB7 97,60 97,60
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
10/2 Amro 86 97,75 97,75

10 Amro 87 96,25 96,25
534 Amro 86 97,75 97,75
AmroBank wr 18,70 18,60
Amrozw 86 67,00 67.20
9 BMH ecu 85-92 98,70 98.60
7 BMH 87 95.00 95,00
10''»EEG-ecu84 100,25 100,25

85 101.70 101,70
12.2HlAirl-F 92,25 92,25
12 NIB(B| 85-90 101,50 100,50
11'ANGU 83 100.25 100.25
10 NGU 83 100,50 100,50
2>/t NMB 86 83.20 83,20
NMB warrants 62,00 62,50
m Phil. 86 95.50 95,50
6% Phil.B3 95.50 95,50
11 Rabo 83 100,50 100,50
9Rabo 85 100.50 100,50
7 Rabo 84 102,00 102.00
12'AUnil. 99,00 99,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,80 5.80
Bredero eert. 4,30 4,40
11 Bredero 2,90 2,90

Breev. aand. 12.80 12,70
Breev eert. 12,60 11,60
LTV Corp. 2,10 2,25
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 1,40 1,35
7'/«RSV69 92,00 92,00a

Parallelmarkt
Alanheri 20.20 20,20
Berghuizer 67,00 67,00
Besouw Van e. 48,20 48,10
Comm.Obl.F.l 98,90 98.80
Comm.Obl.F.2 98.80 98,60
Comm.Obl.F.3 99.10 98,90
De Drie Electr, 28,20 28,20 (
Dico Intern, 120.00 119,50
DOCdata 34,10 34.10e
Geld.Pap.c. 96.00 95.00
Gouda Vuurv e 86,00 d 86,00
Groenendijk 34,00 33,70
Grontmij e. 140.00 a 139,50
Hes Beheer 290,00 a 284,90
Highl.Devel. 12.00 b
Homburg eert 4.90 4,80
Infotheek Gr 28,00 27,40
Interview Eur. 7,90 7,90
Inv. Mij Ned. 59,50 60,00
KLM Kleding 33,40
Kuehne+Heitz 35.50 " 35,00
LCIComp.Gr. 40.10 41,70
Melle 260.20 254,90d
Nedschroef 107.80 109,00
Newavs Elec. 10.50 10.70
NOG Bel.fonds 28.70 28.60
Pie Med. 11.80 11.80
Poolgarant 10,20 10,25
SimacTech. 17,50 17,50
Text Lite 7.40 7.50
Verkade Kon. 239.00 238.50
We v;ler 105 90 104,80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo c jul 150.00 617 2.90 UW
akzo p jul 150,00 348 5.80 5.80
amev c jul 50,00 294 0,80 1.10
d/fl e jun 220,00 287 3,20 4.2 n
d/fl c jun 225,00 762 1,90 2.30
d/fl p mei 220.00 541 0.80 0.40
d/fl p jun 220,00 265 3,00 2.20
d/fl p scp 200,00 338 0,50 0.60
dsm e jul 135,00 246 3,60 4,10
coc c mei 275,00 431 12.50 13,50 b
coc c mei 285,00 1216 3.10 4.20 b
coc e mei 290,00 2316 0,90 1,10
coc e jun 290,00 563 4,70 5,50
coc c jul 285.00 351 10.00 11,40
coc p mei 285,00 1643 2,00 030
coc p mei 290,00 1390 5,00 2,00
coc p mei 295,00 384 9,00 6,20
coc p jun 285,00 237 5,90 4,40
coc p jun 290,00 355 8,30 6.00
goud p mei 370,00 250 1.50 1,00
goud p mei 390,00 658 18,00 19,10
hoog e jul 95,00 522 7,20 8,20
hoog e jul 100,00 698 4.30 5,20
hoog c jul 105,00 294 2.80 3.40
hoog c jul 110,00 313 180 1,90
hoog p jul 100,00 382 5,60 5.20
kim e jul 50,00 323 0,70 0,80
knp e jul 60.00 280 1,80 1,80
nip p nov 97,50 1000 1,70 a 1,30
nly p aug 97,50 550 2,70 a 2,50
nlz p aug 102,50 250 B,loa 7,70
nlz p nov 95,00 500 I.loa 0,90
natn c okt 60,00 532 230 2,60
natn c okt 65,00 1155 1,00 130
natn e okt 70,00 253 0,50 0,40
obl p mei 97.50 1002 2,90 a 2.65
obl p nov 95.00 511 0.95 0.90
phil c jul 40,00 293 0.60 0.70
phil e 093 30,00 278 12,20 12,30
olie e jul 130.00 594 7,80 9,50
olie e jul 140,00 2226 230 2,70
olie c okt 130.00 368 9.90 10.60
obe e okt 140,00 548 430 4,80
olie c okt 150,00 376 1,80 2,00
ohe e 091 105.00 426 34.00 35,50

.ohe e 092 135.00 421 17,00 17,50
ohe p jul 130,00 1299 1.10 0,80
unil p jul 130,00 255 130 a 1.00
voc e jul 45,00 325 4,50 4,90

a=laten g=bied«a+ei-4n.
b^ bieden b=laten+ei-dr».
c-M-claim k-jedaam»
d=ei-di«ide*d I gedaan+ g
e=jjHtan+badai «k=sMkiers »onge daf
I=gedaan+latt» sk=sMk«ere gistere*

Rotterdamse hoogleraar Bomhoff:
Nederland volgt
Duitse inflatie

Van onze redactie economie
ROTTERDAM - Nu de West-
duitse inflatie is opgelopen tot
ongeveer drie procent per jaar
zal Nederland, gezien de vaste
wisselkoers, die inflatie onge-
veer moeten importeren. Dit
schrijft prof.dr E. Bomhoff,
hoogleraar monetaire econo-
mie aan de Erasmus Universi-
teit in Rotterdam, in het eco-
nomenvakblad ESB dat van-
daag verschijnt.

Bomhoff legt in het artikel uit dat de
Nederlandse bankwereld voor het
beïnvloeden van inflatiefactoren
vrijwel volledig afhankelijk is van
wat de Deutsche Bundesbank doet,
de centrale bank van de Bondsrepu-
bliek Duitsland. Aangezien de ver-
houding tussen de waarde van de
gulden en de waarde van de mark
vastligt en stabiel blijft, ontkomt
Nederland niet aan een inflatie die
zal oplopen van ongeveer één pro-
cent nu, tot drieprocent op korte tot
middellange termijn, aldus Bom-
hoff.

economie

Ondernemers bereid
in milieu te investeren

'SS ,HAAG - Het bedrijfsleven
i.e^at klaar om vooruitlopend op
"mv strenSere milieuwetgeving te
Vh teren m maatregelen ter be-
'ifc frming van het milieu. zelfs al
'ïrvt dlt ten koste van de winst-
'ürn ze c°nclusie komt TNO opis'ond van een onderzoek dat de
l ganisatie door het bureau La-derik heeft laten verrichten on-
ido directeuren van grotere on-tnemingen.

pro het onderzoek blijkt dat 97cent van de ondernemers een

strengere milieuwetgeving ver-
wacht. Bijna driekwart vindt het
daaromverstandig nu al in het mi-
lieu te investeren. De meeste on-
dernemers (71 procent) is zelfs be-
reid meer te doen dan wettelijk is

vereist. Meer dan 80 procent van
de ondernemers verwacht te zij-
ner tijd verantwoordelijk te wor-
den gesteld voor eventuele nu
aangebrachte en toegedane scha-
de.

Meer dan 30 procent van de on-
dernemers zegt behoefte te heb-
ben aan adviezen en nieuwe op-
lossingen op milieugebied. Zij
denken dan in eerste instantieaan
TNO, die hen kan helpen bij aan-
passingen van produktieproces-
sen, produkten en verpakkingen
en bij het oplossen van acute mi-
lieuproblemen. Ingenieursbu-reaus komen op de tweede plaats.
Bij TNO kunnen bedrijven via
een centraal nummer adviezen in-
winnen bij optredende milieupro-
blemen.

Nettowinst Wilma
ruim verdubbeld

ANTWERPEN - Het bouwbedrijf
Wilma Internationalheeft vorig jaar
het bedrijfsresultaat met rond 75
procent zien stijgen tot f 36,7 mil-
joen. De nettowinst is zelfs iets meer
danverdubbeld totf28,7 miljoen, zo
blijkt uit het gisteren verschenen
jaarverslag.

Wilma heeft in 1988 duidelijk de
vruchten geplukt van haar strategie
van beperking en concentratie. De
keuze om de activiteiten te beper-
ken tot de economisch sterke lan-
denen regio's waar menreeds jaren
de omstandigheden goed kent, is
bijzonder effectief gebleken. Er is
volgens de directie dan ook alle re-
den de ingeslagen weg in de komen-
de jaren consequent te blijven vol-
gen.

Het eigen vermogen van het con-
cern steegvan f 176miljoen tot f 201
miljoen ofvan 31 procent tot 34 pro-
cent van het totale vermogen. Deze
extra ruimte zal vooral worden be-
nut voor de uitbreiding van kansrij-
ke activiteiten in Nederland, West-
Duitsland en de Verenigde Staten.
In Nederland versterkte Wilma
Bouw haar positie. Het marktaan-
deel in de sociale woningbouw
steeg tegen de algemene marktont-
wikkelingen in. Opmerkelijk is dat
het werk in bouwteamverband weer
sterk terrein wint. In verband met
de groei in de utiliteitsbouw wordt

de Wilma-organisatie uitgebreid en
verder gedecentraliseerd. Een kan-
toor in Eindhoven is al in gebruik,
terwijl een vestiging in deregio Am-
sterdam/Utrecht in voorbereiding
is.
De vooruitzichten voor dit jaar zyn
gunstig, mede gezien de economi-
sche groei die zowel in Europa als
de Verenigde Staten wordt ver-
wacht. De markten waarop het con-
cern werkt, zullen daarmee licht
aantrekken. Voor dit jaarrekent het
concern er dan ook op dat de resul-
taten van 1988 ten minste zullen
worden geëvenaard.

Donkere wolken
Toch ziet Wilma ook donkere wol-
ken verschijnen aan de Nederland-
se bouwhemel. De aanhoudende
rentestijging en de dreiging van de
opheffing van het huurwaardefor-
fait vormen voor deze verwachting
de belangrijkste bouwstenen. Door
de kabinetscrisis wordt bovendien
een aantal beslissingen op de lange
baan geschoven. Tenslotte baart het
grote tekort aan geschoolde vaklie-
den een bron van zorg. Dit zei direc-
teur L. Maas van het bouwconcern
Wilma bij de presentatie van het
jaarverslag.
In Europa concentreert Wilma zich
voornamelijk in Duitsland en Ne-
derland. In andere landen worden,
wanneer zich daartoe mogelijkhe-
den voordoen, contacten gezocht
met lokale partners.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 18-5-1989 om
14 00 uur bij de fa. Drijfhout, aUes in
kg:
Goud: onbewerkt ’26.370/26.870-,
vorige ’ 26.110-/26.610 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.470, vorige ’ 28.210 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 355-/425 vorige

’ 350-/ 420; bewerkt verkoop ’ 470 la-
ten. vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,16 2,28
Brits pond 3,45 3,70
Can. dollar 1,79 1,91
Duitse mark( 100) 110,65 114,65
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 156,50 161,50
lUI. 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) 123,75 128.25Zweedse 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 1,88Griekse dr. (100) 1,24 1,44
Finse mark (100) 48,75 51,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,23375-23625
Brits pond 3,9535-5985
Duitse mark 112.675-725
Franse franc 33,295-33.345
Belg. franc 5,3825-3875
Zwits. franc 126,455-505
Japanse yen 160.06-160,16
Ital. lire 15,465-515
Zweedse kroon 33,415-33,465
Deense kroon 28,915-28,965
Noorse kroon 31,260-31,310
Canad. dollar 1,86975-87225
Oost. schill 16,0170-0270
lers pond 3,0120-0220
Spaanse pes 1.8010-8110
Gr. drachme 1,2800-3800
Austr.dollar 1,6900-7000
Hongk.dollar 28.65-28,90
Nieuwz.dollar 1,3400-3500
Antill.gulden 1,2375-2675
Surin. gulden 1,2375-2775
Saudische rial 59.50-59,75
Ecu gulden 2.3450-3500Groei aantal

optiebeleggers
AMSTERDAM - Van de Nederland-
se huishoudens belegt 2,8 procent
in opties, hetgeen inhoudt dat in
160.000 huishoudens één of meer
personen geld steken in deze beleg-
gingsvorm. Het is waarschijnlijk dat
dit cijfer de komende jarenzal toe-
nemen. Uit een onderzoek van on-
der 15.000 Nederlandse huishou-
dens van het bureau Infomart blijkt
dat 5,7 procent van de huishoudens
zeker van plan is om nog dit jaar of
volgend jaar in opties te gaan beleg-
gen.
Op dit moment belegt 15,2 procent
van alle Nederlandse huishoudens
in effecten. Het percentage dat be-
legt in alleen aandelen en of obliga-
ties is 12,5 procent. Van de huishou-
dens belegt 2,3 procent in zowel
aandelen of obligaties als in opties.
Slechts een half procent vanm alle
huishoudens belegt uitsluitend in
opties.
Het zijn vooral mannen die beleg-
gen in opties. Van de optiebezitters
is 82 procent zowel man als kost-
winner. In de meeste gevallen (36
procent) bestaat zijn gezin uit 4 of
meer personen. Onder de optiebe-
leggers worden voorts opvallend
veel personen aangetroffen die be-
horen tot de groep met de hoogste
opleiding.
Als belangrijkste redenen om te
gaan beleggen in opties worden ge-
noemd de relatief grote winstkan-
sen, tijdverdrijf, spanning en ver-
mogensvorming. Vervolgens ko-
men verhogen van het rendement
op de onderliggendewaarde van de
opties, optimaal gebruik van de fis-
cale voordelen en bescherming vande onderliggende waarde als be-
langrijkste drijfveren uit het onder-
zoek naar voren.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 237,30 239,40id excl.kon.olie 218,40 219,70
internationals 247,50 250,30
lokale ondernem. 225,50 226,80
id financieel 166,60 16740id niet-financ. 282,10 283^80
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 185,20 186,80id excl.kon.olie 178,40 179,40
internationals 186,50 188,60
lokale ondernem. 185,60 186,50id financieel 131,90 13240
id niet-financ. 238.60 239,90
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 175,70 176,90
intemation 181,00 182,40
lokaal 174,80 175,90
fin.instell 138,50 139,30
alg. banken 136,60 136,50
verzekering 139,50 141.10
niet-financ 186,50 187,70
industrie 175,40 176,40
transp/opsl 222,90 225,60

AvondkoersenAmsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag:)
Akzo 145,70-145,90(145,70)
Kon. Olie 137,50-138,00(137,60)
Philips 36,40-36,50(36,40)
Unilever 137,10-137,60(137,10)
KLM 46,20 (46,20)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2457.48 1139.23 197.84 937.24
Hoogst 2482.77 1148.93 199.98 946.46
Laagst 2448.86 1133.09 197.31 933.54
Slot 2470.12 1141.82 199.21 941.50

vS +769 +113 +0.77 +2.44

Vrijdag 19 mei 1989 "5

Marketing-manager D.J.
van der Pol van KNP Pa-
pier uit Maastricht wordt
door presentatrice Leonie
Sazias voor Tros Aktua Ex-
port geïnterviewd over de
papierexporten van KNP.
Van de 743.000 ton papier
werd vorig jaar 82 procent
buiten Nederland verkocht.
Het programma wordt van-
avond uitgezonden.

| Limburgs dagblad"""



Auto's
Opel CORSA 1.0 bwj. '84, 3
drs., 54.000 km., kl. rood, vr.
pr. ’8.950,-. 045-442125.
Te k. Opel KADETT 1.6 D,
bwj. '86, APK gek., vr.pr.
plm ’12.000,-. Tel. 045-
-224603 tussen 18 en 19 u.
Te koop Opel KADETT bwj.
77, APK gek., pr. ’1.250,-.
Tel. 04498-54855, na 17 uur
Te k. OPEL Kadett 1.6 i GT,
bwj. '87. Stephanusstr. 7,
Wynandsrade.
Opel ASCONA 1600 LS 4
drs. bwj. 12-'B2. Pr.

’ 5.900,-. Past. Kuilenweg
8, Hoensbroek. 045-222451
KADETT 13 S, 3-drs., bwj.
'82, (opknapper), ’3.250,-.
Tel. 04490-22932.
Opel REKORD 1900 N, bwj.
78, APK tot dec.'B9, vr.pr.
’1.000,-. 045-244101.
Opel ASCONA bwj. 78,
APK 4-'9O, als nw., vr.pr.
’1.850,-. Tel. 045-415528.
Te k. KADETT D, stationcar,
bwj.'Bo. Ahornstr. 19, Kerk-
rade. Tel. 045-461788.
Te k. Opel KADETT 4 drs.,
bwj.77, APK. Prijs ’ 1.100,-
Tel. 045-714847.
Te k. Opel KADETT hatch-
back 1300 LS, goud metal.,
bwj. '85. Inr. mog. 04490-
-23085.
ASCONA 20 N, 4 drs., trekh.
bwj. 79, APK ’1.750,-.
04490-12168.
PEUGEOT 205 KR, oct. '86,
21.500 km., rood, schuifdak,
t.e.a.b. Tel. 045-419282.
PEUGEOT 305 stationcar
bwj.'B2. Drievogelstr. 139,
Kerkrade-west.
Te koop z. mooie PEU-
GEOT 305 GL, 77.000 km,
1500 cc, okt. '82, model '83,
vr.pr. ’ 5.500,-. Quaed-
vlieglaan 30, Schaesberg.
PONTIAC Grand Am autom.
op gas. Info. 045-724628.
Te k. RANGEROVER, bwj.
79, met LPG en vele ex-
tra's, in.uitst.st., pr.
’11.500,-. Tel. 04499-3026
b.g.g. 06-52980477.
RENAULT 5 TL, bwj. '81.
APK t.m. mei '90, ’ 1.450,-.
Tel. 045-720951.
RENAULT 5 GTL, automaat
bwj. '80, i.z.g.st. zeer mooi,
APK 5-'9O, vr.pr. ’ 1.950,-.
Tel. 045-726673.
Te k. RENAULT 4, bwj. 79,
APK t/m mei '90, vr.pr.
’900,-. Tel. 045-224151.
Te k. SKODA bwj.'B7, km.st.
12.000. Prijs ’5.500,-. Tel.
04490-42509.
Suzuki JEEP SJ4IO bwj.
'83, tel. 045-443339.
Te koop Suzuki JEEP SJ
410, softtop, bwj. '87. Tel.
04406-12289.
Te k. Talbot RANCHO, bwj.
32, 93.000 km, in perf. st.
04498-51373.
Te k. TALBOT Horizon 1.5
GLS, bwj. '80, i.z.g.st., vr.pr.
’1.750,-. Tel. 045-222364.
VW KEVER 1200 bwj. 78,
APK tot mei '90. Tel. 04450-
-2573.
Te k. VW JETTA 1.6 CL, 4
drs., bwj.'B3, km. 75.500 z.g.
a.n., pr.n.o.t.k. Remigiusstr.
20, Klimmen.
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.
VW Jetta 1.6 LS, M'Bl, APK,
bijz. mooi. ’ 3.950,-. Tel.
045-454087.
VW KEVER te koop, bwj. 75
type 1100, APK gek., pr.n.o.
t.k. Tel. 04499-2488, 18.00-
-20.00 uur.
Te k. GOLF S, bwj. 77,
APK, t.e.a.b. Tel. 04450-
-3766.
Te k. GOLF GTS, bwj. '83,
61.500 km. Inr. mog. Tel.
04498-53498.
Mooie VW GOLF GT m'Bl,
APK 5-'9O ’ 3.500,- 4 sport-
velg. en banden 205 x15;
BMW serie 567 ’500,-.
045-317005.
VOLVO 340 DL, bwj. april
'88 - nieuw - slechts 3.700
km, pr. ’ 16.995,-, van vol-
vomedewerker. Tel. 04490-
-54641.
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.
VOLVO 340 DL sedan in
juni 1 jr. 8.000 km. Tel. 043-
-633253.
Te k. VOLVO 343 78. APK
4-'9O. Vr.pr. ’750,-. Tel.
045-423063.
VOLVO 340 Sedan bwj.'B4,
5 drs., kl. ivoor wit met re-
cent keuringsrapp. I.st.v.
splinternw. ’7.950,-. 043-
-254462.
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.
Ford Sierra 2.0 3-drs. en
4-drs. '86; Fiat Uno 45 "26.000 km '85; Citroen BK
19 GT '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 ltr. '81;
Opel Ascona 1600 LS 4 drs.
'82; Suzuki minibus '83

’ 3.750,-; Opel Rekord 2 ltr.
'80 ’3.000,-. Auto's met
Bovag-garantie. Inruil en fi-
nanciering. APK-keurings-
station. Autobedrijf Stan
WEBER, Baanstr. 38,
Schaesberg. Tel. 045-
-314175.

VW GOLF D, i.z.g.st., APK,
’1.450,-; Fiesta 1100S,

’ 1.250,-, APK. 04499-3398
MAZDA 323, '79, ’950,-;
Mini 1100 ’1.250,- Opel 2
ltr., ’ 1.150,-. 04499-3398.
Te koop Fiat Ducato, verl.,
verh., bwj. '80, gesch. voor
CAMPER, repar. plaatwerk.
Tel. 045-716797.
Fiat RIMTO eind '81, APK
4-'9O, ’ 2.450,-. Te1.04-
5-225913.
Fiat ARGENTA 2500 D, bwj.
'82, ’2.950,-. Tel. 045-
-211071.
Te k. FIAT 128 A, bwj.76.
Tel. 04490-71560.
Te k. Fiat PANDA '87, semi-
cabrio. mr. mog. Tel. 04405-
-3138.
FORD Granada 2.0 L APK
gek. pracht auto vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Opel SENATOR 2.5 E, au-
tomaat CD, bwj. '83, km. 54.
000, in nw. st.; Opel Kadett
1.6 SR, bwj. '83, i.z.g.st., pr.
n.o.t.k. inruil mog. Mrg.
Hanssenstr. 6, Landgraaf.
Te k. HONDA Accord, i.z.g.
st., pas gek., bwj.79. Tev.
Vauxhall i.z.g.st., pas gek.,
79. Willemstr. 95, Heerlen.
SIMCA bestel '81, gek., vr.
pr. ’ 1.500,-; Saab 76. Tel.
045-211083.
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, ’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.
Voor al uw reparaties en 'n
goede 2e hands auto, dan
naar Garage Piet De La Roy
& Zn. Hoofdstr. 114, Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
Ford Scorpio 24 I Ghia '87
’33.500,-; Ford Scorpio 20
I CL '86 ’25.500,-; Ford
Sierra 20 IS '86 ’ 22.500,-;
Ford Sierra 1.8 CL Sedan
aut. '88 ’25.000,-; Ford
Sierra 1.6 Laser 85
’15.250,-; Ford Sierra 2.0
Laser 85 ’ 15.500,-; Ford
Sierra '86 Laser 1.6
’16.750,-; Ford Escort 1.3
Bravo '83 ’9.750,-; Opel
Ascona 1.6 LS 4-drs. '87

’ 18.500,-; Opel Ascona 1.6
S '83 ’ 9.500,-; Opel Corsa
1.3 3-drs. '87 ’ 14.750,-; O-
pel Kadett 1.2 LS 3-drs. '87
’16.750,-; Renault 11 1.4
Broadway '86 ’ 14.500,-;
Volvo 340 DL diesel '85
’10.500,-; Mazda 626 2.0
5-drs. '84 ’ 10.500,-; Mitsu-
bishi Galant 1.6 GL '85

’ 12.500,-; Mitsubishi Ga-
lant 2000 GLS aut. '86
’18.750,-; VW Golf 1.6 CL
aut. '83 ’8.750,-; Audi 100
CC 136 PK aut. '83
’12.500,-. Inruil, financie-
ring, Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK-keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf-Kakert. Tel. 045-
-311729.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Marbeila L '88. Seat Ibiza
1.2 GL '85, '86, '87 en '88.
Seat Ibiza D '86. Seat Ron-
da 1.2 GL '84 en '85. Seat
Ronda 1.7 GL D '87 en 85.
Seat Malaga 1.5 GLX '88.
Seat Malaga 1.2 GLX '86.
Seat Malaga 1.2 L '88. Seat
Malaga 1.5 GL '88. Seat
Malaga 1.5 GLX '88. Seat
Bestel '88. Subaru 1800 GL
'85 en '81. Subaru 1300 '86.
Talbot Solara 1.6 GLS '81.
Mazda 1300 76. Mazda 323
'81 en 79. Lada 2105 GL
'82. Fiat 127 80. Fiat Ritmo
D '80. Austin Allegro 78.
Sunbeam 1000 79. Saab 99
76. Toyota Corolla coupé
79. Datsun 120 V 79. VW
Passat '81. Citroen Visa 79.
Subaru Justy SL '85. Fiat
Ritmo 79. Inruil en financie-
ring mogelijk. Donderdags
koopavond.
Opel Kadett autom. '85 1300
HB 19.000 km. ’ 14.000,-.
Opel Kadett autom. '83 1300
HB 56.000km. ’ 10.000,-.
Nissan Micra aut. '85 DX
30.000 km. ’ 12.000,-. Vol-
vo 66 aut. 77 33.000km.

’ 2.000,-. Mitsubishi Colt
'82 ’ 5.500,-. Volvo 240 GL
'84 ’ 18.500,-. Citroen Visa
'83 ’ 4.500,-. Volvo 340 '84
’10.000,-. Volvo 340 '80

’ 3.500,-. Autoservice
SAVELKOUL, Heirweg 3c,
Bom. Tel. 04498-54656.
Volledige Bovag garantie
Ford Fiesta '81 ’3.200,-;
Fiat Ritmo 85S '82
’3.500,-; Honda Civic '81

’ 3.400,-; Honda Prelude
'80 ’ 5.200,-; Datsun Cherry
'80 ’ 2.900,-; Renault 5 GL
'81 ’2.700,-; VWGolf D 79
’3.900,-; VW Golf sprinter
'80 ’2.900,-; Opel Kadett
78 ’ 1.750,-; Taunus 1600
combi '80 ’ 1.500,-; Toyota
Corolla 78 ’ 1.200,-; Mitsu-
bishi Galant '80 ’2.400,-.
Oude Landgraaf 101,
Schaesberg/Landgraaf. Tel.
045-311078.

MERCEDES 250, bwj. '78,
LPG, ’ 3.200,-. Triumph do-
lomiet bwj. '78, ’1.200,-,
Opel Commodoor bwj. '79,

’ 3.200,-. Datsun Cherry
bwj. '79, ’1.400,-. M. Ge-
wandenstr.4, Hoensbroek
na 14.00 uur.
Te k. Ford TAUNUS 1600 S,
bwj. '79, APK tot '90, ’ 950,-
Ford Taunus 1600 bwj. '78,
veel. ace. APK tot 7-'B9,

’ 1.250,-. Toyota 1000, bwj.
'73, i.g.st. APk tot '90,
’550,-. Audi 100, bwj. '77,
APK tot '90, met trekh.
’650,-. 04498-54319.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
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. Volkswagen GOLF en
Toyota Carina, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-251485.
Ford ESCORT 1600, sport,
bwj.'7B, ’950,-. Tel. 045-
-215554. Middelste Wehr 46,
Hoensbroek.
Te k. van 1e eigen, liefheb-
bers JAGUAR 4,2 Itr.autom.,
bwj.'7B, km. 55.000, auto
verk. in nw.st. 04490-36860.
Tek. Opel ASCONA bwj. 75
1600 APK, vr.pr. ’400,-,
Hoogstr. 17, Nieuwenhagen

Sloopauto's

Autosloperij
Gebr. Maat

voor al uw onderdelen van
recente auto's. Tevens me-
n verkoop van sloop en
schade-auto's tegen RDW
vrijwaring. Eindstraat 10,
Brunssum. Tel. 045-258921
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k. gevr. div. loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S, tegen
afg. vrijwaring RDW. Tel.
045-727711/216475.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S van
’lOO,- tot ’5.000,-. Tel.
04490-43481.

Bedrijfswagens
Bij Donny kijken is kopen!
Alle typen bedrijfsauto's,
bussen en bestellers, mini
busjes, open laadbakken.
Gesloten en verhoogde be-
stellers en bussen. Ombou-
wers voor campers, kleine
bestellers. Diverse luxe au-
to's enz. Donny KLASSEN
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

Te k. BEDFORD geisol. ge-
sloten wagen, bwj. 73, heeft
wel een opknapbeurt nodig,
moter is i.z.g.st. en kan ook
alleen gekocht worden, km.
st. 108.000, zeer gunstige
pr. Geleen, 04490-43352.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN
1.75 x 1.00 x 0.30 m. in
nieuwst. Tel. 045-251304.

Motoren en scooters
Diverse overjarige nieuwe
motoren en jonge gebruikte
motoren te k. REKERS Mo-
toren Heerlen. 045-215375.
Motor verkopen? "m. vrijwa-
ringsbewijs" REKERS Mo-
toren Heerlen. 045-215375.
GRATIS af te halen afge-
werkte olie. REKERS Mo-
toren Heerlen. 045-215375
SUZUKI 550 GT met kuip, i.
g.st. motorisch 100%. Pr.

’ 750,-. Tel. 045-443931

Te k. YAMAHA DT 400, wit,
bwj.'Bo, pr. ’1.750,-. 045-
-421855.

Van part. BMW K 100, bwj.
'85 en Yamaha FJ 1100 bwj.
'84 te koop beide motoren in
nw.st. 045-353504. of 045-
-456682 tussen 17.00 en
20.00 uur, zat.de gehele dag
Te koop zeer mooi Kawa
CHOPPER Z-1000, eigen
bouw, gekeurd, bwj. '86.
Moet gezien worden! Tel.
045-243353.
HONDA XL 600 R, eind '84,
i.z.g.st. Tel. 045-216228.
HONDA KR 250 R, bwj. '82,
’3.200,-; Oldtimer DKW
250, bwj. '56, ’ 2.750,-. bei-
de i.z.g.st. Tel. 045-217330.

Auto onderdelen en accessoires

Fichtel Sachs
Originele Frictieplaten, drukgroepen, koppelinglagers.

Absoluut geen montageproblemen.
Monteer met zekerheid.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

weva bv
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Mach

Auto alarm
T.8.8.5/T.N.O goedgekeurd

In de Cramer 21, Heerlen.
Telefoon 045-719533

Fax 045-713360.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Brs. 045 -254482.
4 SPORTVELGEN met ban-
den voor Ford Capri of Ford
Taunus, ’ 250,-. Rector Ne-
lissenstr. 37, Hoensbroek
(Lotbroek).

Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.
Achterraam JALOUZIEN
voor op uw auto. Diverse
merken. Nu ’75,- geheel
compleet. G.G. autoshop,
Heerenweg 284, Heerlen.
(gr. weg Hrl.-Brs.)
Te k. TREKHAKEN voor alle
typen auto's met onderbou-
wen en aansluiten ’150,-.
Tel. 045-229667.
Te k. 4 nwe AUTOBANDEN
m. velgen, Michellin X 145 x
12 m. res. band. pr. ’ 225,-.
Tel. 045-250694.
Voor al uw AUTO-ONDER-
DELEN moet u zijn bij Stiba-
autosloperij Rapie. Tevens
schade- en gebruikte auto-
mobielen. In- en verkoop.
Locht 70, Kerkrade-West.
Tel. 045-423423. V. grens-
overgang Locht.

(Bromfietsen
Nieuwe fiets nodig? Bij ons
krijgt U altijd de juiste maat;
door computermeting
TWEEWIELERSPECIALIST
Math. Salden Limbricht.

Te koop gebruikte FIETSEN
als nieuw. Anjerstr. 8,
Schinveld. Tel. 045-256719.
Te koop div. VESPA'S Ciao.
H. Kruisstr. 65, Grevenbicht.
Tel. 04498-57844.
Te k. Vespa CIAO 1 jr. oud.
Vr.pr. ’900,-. Tel. 045-
-214343.

Brommer te koop YAMAHA
4 versn. zeer goed ’ 375,-.
04406-12875.
Te k. Vespa SCOOTER PK
50 XL, km.st. 6.200, Vondel-
str. 29, Brunssum. Tel. 045-
-257090, na 17.00 uur.
YAMAHA Enduro te koop,
i.z.g.st. Kasteellaan 88, .
Hoensbroek, na 18.00 u.
Te koop HONDA MT 5 i.g.st.
’775,-. 045-727577. Wa-
genschutsweg 39, Heerlen.
Te k. HONDA MT bwj. '84,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-251485.

Watersport/Surfen
Te koop ZEILBOOT BM.
Tel. 045-255332 na 18.00
uur.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te koop opvouwbare 2-per-
soons ZEILKANO, bestaan-
de uit houten frame en
kunststof/canvas huis. In-
clusief roer, mast, zeil, ped-
del en 2 stabilatoren. Prijs
’550,-. Tel. 04498-58118.

Vakantie en Rekreatie
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’ 395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
02246-3109.
Te huur mooi gelegen6 pers
VAKANTIEBUNGALOW op
camping 't Zoetedal te
Zutendaal. Info 045-222278
Te koop CARAVAN Fendt
Karaat 3.80 mtr., bwj. 74,
kopkeuken, ijskastje, ring-
verw., voortent, t.e.a.b. Te
bevr. tel. 04450-3713.
Mercedes 307 D, model
1980, in nw.st., inbouw
gloednieuw (nog nooit gebr.)
pr. ’ 19.500,-. Inr. van Oldti-
mer of iets anders mog. Tel.
04.'54-4752/4223.

Te huur: Prima appartement
in de Franse Alpen en in
België, de Panne, direkt aan
zee, met nog mogelijkheden
in het hoogseizoen. In Oos-
tenrijk, Tirol, voor- en nasei-
zoen nog beschikbaar. Bel
voor informatie: 04104-
-92123 of 92909.

Te huur 2 VAKANTIEHUI-ZEN in Zd-Duitsland tot 7pers. vlakbij autobaan
München-Salzburg 20 kmvan ruhpolding - khiemseeen Salzburg Inl. 045-714487
Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04J92-1762

Caravans/Kamperen

Fritz Berger Recreatie
het adres voor:

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

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

Rijksweg 21, Kessel, tel. 04762-1465.

weva bv
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Akku's
Varta voor
Boten

en

Caravans
In de Cramer 21, Heerlen

Telefoon 045-719533
Fax 045-713360

Aan de zeeuwse Riviëra bij
ZOUTELANDE 8 pers. zo-
merhuisjes. Voor-en nasei-
zoenen ’2OO,- p.w. Ook
gelegenheid tot kamperen.
Tel. 01186-1362.
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.
Mei aanbieding: SSK STA-
BILISATOR (Westfalia) nu
voor ’ 365,-; voortenten
vanaf ’ 695,-. caravan-
accessoire-shop Bartels,
Hommerterweg 256, Ams-
tenrade. Tel. 04492-1870.
Te k. lichtgew. CARAVAN 3
a 4 pers., versch. toebeh t.e.
a.b. P. Heinstr. 3, Brunssum

Te k. CARAVAN Chateau,
m. voort, i.z.g.st. bwj. '83, vr.
pr. ’8.500,-. na 18.00 uur
043-644001/045-227753
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.)
CAMPER Fiat 242 D, 79,
motor '88, lux ingericht, APK
4-'9O, geelkent., pracht
staat, ’8.500,-. Tel. 045-
-717081.
Te k. 4 a 6 pers. BUNGA-
LOWTENT, 1 jr. oud, tent
st. op. Granaatstr. 3 Heerlen
Te k. caravan ADRIA Maxi-
ma bwj. 1987, 6 slaappl. Tel.
04498-54973.
Te k. VOUWWAGEN Con-
corde, vr.pr. ’1.750,-. Teg-
gert 12, Voerendaal.
CHEVROLET camper bwj.
78 ’ 4.200,-. Caravan IT 3-
per. ’ 3.700,-. Opknapper
Adria 3-pers. ’BOO,- M.
Gewandenstr. 4 Hoens-
broek. vanaf 14.00 uur.
Zomer/ winter tourcaravan
Adria EXCLUSIEF 470 TD
bwj. '85, binnenafm. 470 x
214, toiletruimte en ring-
verw. afzuigkap, voortent,
veel extra's. Tel. 04490-
-41015
Te k. CARAVAN 3 a 4 pers,
merk Adria, compl. m. voor-
tent, koelkast en spoiler. Vr.
pr. ’BOO,-. Tel. 045-451988

06-Sex
50 et. p.min.

* * *
sex non stop

Amanda vertelt
elke dag iets nieuws

06-320.320.08
Zevende Hemel

gratis surprisepakket
06-320.320.07

Relax-Line
Betty — Gratis foto's

06-320.320.06

!!! Live UI
Sex Relax Box

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

op de Sex Relax Box

06-
-320.324.06

Addink Productions

S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et/min

Anita
Escort 045-726740.

"*ï| L imburgsDagblad

<gpiccolos
Als u ons voor 12 uur

's ochtends belt, staat uw
PICCOLO de volgende

dag al in het_
■ Limburgs Dagblad.

045-719966
Ko ntakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Gezellige dames, charmant, discreet

Bezoeken U thuis of in hotel

Tel. 045-311895.
Het vertrouwde plekje

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

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

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

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

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.

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

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.
FLIRTEN met zn tienen, Dag & Nacht
Flirt-Box 06-320.330.01

Nieuw, Nieuw, Nieuw!
Contactburo Yvonne

Gestart te Sittard. Tel. 04490-23203.
Geopend va. 18.00 uur.

Dames!!! Wie wil zich laten inschrijven?

To be or not to be
bij Privéhuis Michelle

Nieuw Rowana jong en sexy....
Tel. 045-228481/229680

Leuk meisje altijd welkom.

Sexlijn 14
Debbie?
50 et/min 06

320.320.14
Tieners

GRATIS kalender 1989. 06-

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

live*sex*box
50 et/min bel 06

320.325.30
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

06-320.320.66 ( 50 Ct. p.m.).

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

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

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

320.324.01....50ft
320.324.02....P0tten

320.324.03....Live
320.324.05....Live hot

320.325.02....Heet
320.325.03....Macaber

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

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.

't Stoeipoesje
heeft duizend en één dingen
waar mannen dol op zijn.

06-320.325.11 - 50 et p/m

Vrouw, 42 jaar, gescheiden,
goed uitziend, met twee
dochters van 18 en 21 jaar,
zoekt een lieve man die mij
zo af en toe eens lekker wil

verwennen!
Ik bel regelmatig

Box
06-320.325.43 - 50 et p/m

Bel ook!! Misschien bellen
we wel tegelijk!?!
Krulspelden en kruimelve-
gers of kruimelspelden en
krulvegers, iedereen die
sexcontact zoekt belt de

Huishoudbox
06-320.325.31 - 50 et p/m

om danig huis te houden.
18 jaar, donkerblond, slank
figuur, lief, verwend graag

heren op
06-320.325.12

50 et p/m
Bij

Box-doosje
spreek je af als jevan

afwisseling houdt!

' 06-320.325.13 - 50 et p/m
Verandering van spijs doet

eten!!
Bij ons geloven ze nog in

sinterklaas!!
Callcutta

06-320.320.13-50 cpm.- _ jong, jonger, jongst.
Kop op!! Stamelde ik, kort

en krachtig!!
Beurtlijn

06-320.325.33 - 50 cpm en
samen gleden wij de glij-

baan af het zwembad in. De
poel van verderf!!

Zijn dievrouwen in 't
oerwoud zo lekker dat ze
zich laten opeten door
kannibalen?

Of emigreren ze op tijd
naar.... zoenbabwe. 06-320.325.22 -50 cpm

■ Voor deuken en dellen moet
je

nombre hombre
bellen!! De opvulkampioen!

06-320.320.23 - 50 cpm.
Lellebellenü

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

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

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

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.

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

320.320.24.
** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

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

06521-27896.
De

Hooibergbox
duiker in en grijpeen lekke-

re meid. Live sex!! Genot
gegarandeerd!!

! 06-320.323.53 50 c.p.m.

Teleservice
Draai eerst 06-320

en dan
320.01 ... Sex'O'Foon

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

321.00 ... Lesbifoon
321.01 ... Bizarre Livesex

321.04 ... Orgiefoon
321.06 ... Parenclub Live

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

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

321.77 ... Horrorsex
322.00 ... Sexlijn Nederland

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

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

323.16 ... Kamermeisje
323.17... Lerares

323.18 ... Sportleidster
323.19 ... Stewardess
323.20 ... Verpleegster
321.17 ... Seventeen

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

321.12 ... Homofoon
330.11 ... Harry'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!

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

SM 06-320 SM
Slavin Sacha 321.72

Het SM-Mirakel 324.72
50 c/m Verleidster 323.72

Thai-Prive
voor sport-Franse- en origi-
nele Thaise bodymassage!

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

04950-42966

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

ma/vrij, van 12-23 uur.
Diana's escortservice

dagelijks geopend tot 's
nachts 01.00 uur

045-215113
Videoclub

va. ’ 20,- Kijkotheek
leuke meisjes aanw.

Tel. 045-718067.

Donna Maria
met haar 7 vriendinnen

brengen u in de 7e hemel
van het genot!! 045-22734/

228738 Tev. ass. gevr.

Nieuw
Silvia, Elly, Yvonne, Gaby.
"Cinderella", Oude Rijksweg
Nrd. 56, Susteren, naast
tennishal.

Blondine
en Brunette af 10 uur. Ook
zat, en zon. 045-721759.

Vera
privé tel. 04754-85818.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

Anita
privé met escort. Ook zat.
Tel. 045-352543.
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!!

Bel op en spreek af!!
Escort Service Sexy
045-459597

vanaf 14.00 uur.
Nieuw Escort Service
Play Girl va. 14.00 uur
045-352428.
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
Bekende personen zijn onze

trouwste bellers!! de
gooische

matrasbox
06-320.325.14 - 50 cpm.

Bel ook!! Misschien maak je
wel 'n afspraak met va....?

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.
Escortservice

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

PRIVÉ
meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053,

's morgens vanaf 10.00 uur.

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

Escortservice all-in
045-326191

ma t.m. vrijd. v.a. 14.00uur.

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)

Direct snel sex-contact!
(50cpm) LIVE-afspreek-lijn!
06-320.320.55

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.
Tel. 04490-42315.

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

West. Tel. 045-412762.
kim gr. borsten zkt sexvriend

Erotische-Afsprakenlijn

06-320.325.80

Op de
Orgiebox

praten ze nou eenmaal &.
Daarom is het toch de (W
box. Zo vind je die partn*
06-320.324.40 (50 et £5

Porno box
Voor de heetste gesprek^

Vreemd... vooral dame5

weten er raad mee.
Trouwens, wat gebeurt&'■

zon box apart?
06-320.320.51 (50 et 0.

Wip-ln box
Terug van weg. Nieuw e"

anders, heet, recht voorzP
raap, sex-praat, sex-

vrienden en vriendinnen-
Met 13 of heet apart'

06-320.324.60 (50 et 0.
De Jarretelbox

Voor fijnproevers die gera
fineerd weinig mooier vifl

den dan 100% bloot. Metz p

2 of met een gezellig st*'
06-320.326.27 (50 et j^Ü-j

Lijf sex box
waar meer gebeurt dan
praten. Hier vinden ze

elkaar, heet en verlangen0

naar meer. Voor echte
sex-contacten. ,

06-320.324.90 (50 <Ao>
Dacht je dat ze op de

Sex box
over huiswerk zouden

praten... Misschien over cc
lekker soort huiswerk en I*

06-320.322.22 (50 ct_pj!ül
Sex is sex maar
Supersex

is voor sommige mensen
veel lekkerder. Ze nebbe"

nog gelijk ook. En eh--
je kan ongezien meedoen
06-320.324.30 (50 ct_o

Sexsurprise
Box

waar je de onverwachte
afspraken versiert waar v
op de andere boxen alle*

over praten. Ook paren-
-06-320.327.28 (50 ctjgü-

Heren opgelet. Moeder e
dochter. Vanessa en L"'^type en nog vele ande'
mooie meisjes in Club

Exclusief
Privetaxi en escort mw
Geop. ma t/m zat v. 11 K
23 u. Industriestr.l3, Xe"
rade-W. Tel. 045-423634^-;

Kandra
en Natasja, tot 3.00 uur. Pn

vé en escort. Tevens
meisje gevr. 045-22897g>

Nieuw
Wij zijn dag en nacht ge°£
met 3 meisjes SM en ma»
sage. Rijksweg-Zuid 13'"'
Geleen. 04490-48448. _^

Escort Marli \Lieve dames komen f i
discreet thuis verwennen-1
045-451033^
Nachtvlinders
bii Madame Butterfly-
Ópen va. 17.00 uur.

Hommeit 24, Vaesrade^
Ria 18, is hem veel te johj
Maar als ze laat zien fiO"

lekker bruin ze al is-

overal
kijk maar geen streepje W|V

06-320.323.85 (50 ctJJgü'

De SabbelboX
live sex met zn tienen, <è&{

chaos, geen bandjes, *>&
meisjes!!

06-320.325.69 50 et 9J^
Nieuw Noenda
en assistente, ook SM ell

slavin. Ook zaterdag-
04492-5605.

Zoekt u een beetje vertik'
Kom dan naar hier!

Rosy en 4 spontane meisi\,
verwennen u graag met ve*

plezier

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Gele*11
Tel. 04490-4581±^s

Meisjes zoeken sex-conta
met jouw! Tippelbox. 50 c

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

06-320.330.18 (SOct/rnjh^
Tippellijn

spreek af met meisjes y?
plezier 06-32033066-jOgS^

Privé Yvonne
De enige echte in Kerkradjj'
Ma. t/m zat. 11-23 uur, zo^'

15-23 uur. Prive-taxi
aanwez. _^

(Huis)dieren >

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
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. Golden RETRIEVER 7
mnd. oud, reu met stam-
boom. Tel. 045-229908.

Te k. gevr. RIJPAARD^
Tel. 04493-1590/1017__x
Goed tehuis gez. v0ifprachtige AFGHAAN te9e
kl. vergoeding. Tel. O*4o
54002. __^£
Te k. nest ROTTWEILER
vr.pr. ’250,-. Oud. aan*
Carol Smulderssngl-
M'tricht (Caberg) ___^\
Te k. zeer mooie grijze m'
delslag POEDELS reuf p
met lief karakter. Tilly BuS
Putstr. 50, Sittard. _-^l
Te koop nest zwarte B°fl(i
VIERPUPS, ontwormd *~geënt, met stamboom-
-045-723708.

Voor Piccolo's
zie verder pagina °
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Nieuwe trend
'TV verita'. De 'detective-tv' of
de 'waarheidstelevisie', zo wordt
de nieuwe trend genoemd die
hier sinds een paar maanden op
de Italiaanse televisieschermen
te zien is. De grote shows met
dure prijzen, dekwissen en de fa-
miliespelletjes zijn helemaal uit
de mode geraakt. Zelfs de be-
roemde striptease-show, waarin
blozende huisvrouwen avond
aan avond worstelen met de ha-
ken en ogen van hun pikante,'
door de televisie uitgereikte on-
dergoed, is de slag om de kijkcij-
fers aan het verliezen. De nieuwe
trend is 'waarheids-tv'. 'TV uit
het leven gegrepen. Het zijn se-
mi-journalistieke programma's,
waarin de televisie zichzelf pro-
moveert tot rechter, detective en
sociaal werker. Zonder terug-
houdendheid wordt er gewoeld
in de privé-levensvan mensen. ,
Nu js de Italiaanse televisie nooit
een toonbeeld geweest van het
subtiel omspringen met gevoe-
lens. Snikkende mensen, lekker
veel tranen, 'mevrouwtje hoe
voelt het naast uw dode zoon?'.
Daar zitten de journaals al jaren
mee vol. Maar het nieuwe is nu
dat menselijk leed en ellende
dienen tot spektakel op zich.

Zo is er sinds een tijdje het pro-
gramma 'lo confesso' (Ik biecht
op). Achter een matglazen wand-
je, niet herkenbaar voor de kij-
ker, komen mensen in de studio
van het derde net van de staatste-

levisie dagelijks hun meest intie-
me problemen vertellen. „Ik doe
het al acht jaar met mijn doch-
ter," is het verhaal van de een.
„Ik heb aids opgelopen tijdens
een slippertje," is de biecht van
de ander. Homosexualiteit, sado-
massochisme, oplichting en be-
drog passeren derevue. De rood-
harige dame die het programma
leidt is geknipt voor haar rol.
„Maar is er dan niets meer dat u
bindt?", vroeg ze onlangs, tot tra-nen bewogen, aan een biechter
clie het leven niet meer zag zitten.
„Ik vind het vreselijk," huilde de
vrouw, „om zoiets afschuwelijk
droevigs te moeten horen". Ze
zweeg, ze zuchtte, en ze vroeg:
„En de liefde dan?". Stilte.
„Bindtzelfs de liefde u niet meer
aan het leven?".

Opsporing
Sinds een paar weken is er een
nieuw programma bijgekomen
in de reeks 'uit het leven gegre-
pen. Elke zondagavond zendt
het derde net van de staatstelevi-
sie het programma uit 'Chi I'ha
visto' uit. Het programma (letter-
lijk 'Wie heeft hem gezien') lijkt
in sommige opzichten op het Ne-
derlandse programma 'Opspo-
ring verzoent. Maar op een aan-
tal belangrijke punten is de for-
mule toch fundamenteel anders.
Zo zijn het bijvoorbeeld geen po-
litiemensen, maar privé-burgers
die vragen om de opsporing van
vermiste personen. Ook is het
niet de politie, maar de leiding
van het televisieprogramma zelf
die de 'speurwerkzaamheden'

coördineert. Verder worden de
telefoongesprekken met mensen
die iets hebben gezien of aanwij-
zingen geven, 'live' in de studio
gevoerd, zodat het hele land kan
meegenieten. Tenslotte gaat het
niet om mensen die gezocht wor-
den door de justitie, maar om
mannen en vrouwen die om de
een of andere reden weggegaan
zijn van huis. „Ik zie het als een
humanitair gebaar van de televi-
sie, om familieleden uit het gru-
welijk lijden te helpen, dat op-
treedt wanneer een geliefd per-
soon opeens verdwijnt," zegt de
presentatrice van het program-
ma, Donatella Raffai. Meteen al
bij de eerste aflevering van het
programma schoot de ploeg van
mevrouw Raffai raak. De vader
van een jonge Amerikaanse
vrouw, Jennifer geheten, vroeg
om de opsporing van zijn doch-
ter. Negen maanden daarvoor
verdween zij opeens van de NA-
TO-basis bij Napels waar ze
werkte. Tot in de kleinste details
werden in het programma de
laatste dagen van Jennifer be-
schreven. Haar privé-leven werd
uitgeplozen, en ook haar psyche
werd doorgenomen. „Ze heeft
een zeer labiel karakter." Pittige
filmpjes over het losbandige se-
xuele leven van Jennifer, en op-
namen die het overmatig alco-
holgebruik van het meisje moe-'
ten illustreren, sierden de avond
op. „Het televisiepubliek is nou
eenmaal niet geïnteresseerd in
foto's. Het publiek wil een ge-
schiedenis," zo stelt mevrouw
Raffai. En het publiek was geïn-
teresseerd. Er kwamen talloze te-

lefoontjes binnen. In de studio
zat ook Jennifer's vader. Steeds
weer mocht hij vertellen hoe
bang hij was dat zijn dochter
dood zou zijn. „En wat denkt u
ervan," vroeg Raffia aan de Ame-
rikaanse expert die ook in dit
programma niet mocht ontbre-
ken. „Is Jennifer dood of le-
vend?". „Dood," zei de expert.
„Ze is vast en zeker dood."

Maar Jennifer was niet dood.
Wat bleek: sinds negen maanden
leefde ze rustig, in een klein
plaatsje in het Zuiditaliaanse Ca-
labrië samen met een Marok-
kaanse vriend op wie ze verliefd
was geworden. Een politieagent
uit de buurt had echter het ge-

zicht van het meisje in het televi-
sieprogramma herkend. Hn'
waarschuwde de programmama-
kers, en zo werd Jennifereen dag
later opgespoord. De omarming
met haar vader werd door de Ita-
liaanse televisie in alle standen
verfilmd. De tranen, de spijt, de
kussen, maar uiteindelijk ook
het afvoeren van Jennifer naar
de Amerikaanse militaire recht-
bank waar ze nu zal worden ver-

oordeeld voor desertie uit het le-
ger. Trots verklaart mevrouw
Raffai dat 'de televisie in staat is
gebleken om zelf gebeurtenissen
te veroorzaken. Volgens haar is
dat het bewijs van 'de macht van
de televisie', en ook van de 'hulp'
die het medium kan bieden aan
'mensen in de problemen. Maar
heeft iemand ooit aan Jennifer
gevraagd of ze wel opgespoord
wilde worden?

/ show/rtv ]

" Het presentatieteam van 'Chi l'ha visto' ('Wie heeft hem gezien'), het Italiaanse tv-pro-
gramma waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van de 'leugendetector' met v.l.n.r. Do-
natella Raffai, Luigi de Navasquez en Paolo Guzzanti.

’Blauw Sjuut
Band’in

Valkenburg
Valkenburg- De Nijmeegse
°acchus Band, die dit jaar netheerlense narrenschap 'De Blau-we Sjuut' muzikaal begeleidde
9P hun tocht van Aken via Vaals,
fulpen, Wylré en Maastricht
haar Valkenburg, speelt aan-
staande zondag tussen 11.00 en~p.oo uur tijdens de Centrum
Promotion Dag in Valkenburg.

jp't'dweilorkest' mocht ookvoor
?e tv-camera's van 'Nederland -Muziekland' verschijnen en luis-
terde onlangs op uitnodiging van

koninklijke Brand's bierbrou-
werij het nationalevoetbalgala in

Haag op. Onder de titel 'Live
at the Brouwhuys' verscheen het
gezelschap op elpee en (onlangs)
°P compact disc.

Jr.e heren zullen de 'Blauwe
piuut' komend jaar waarschijn-
Uk op donderdag en vrijdag mu-
zpaal begeleiden. Wie echter nu
?’ kennis wil nemen van de muzi-kale kwaliteiten van dit orkest, is
r?ndag welkom in Valkenburg,

de 'Bacchus Band' zijn
°ok 'The Peanuts' (in hun nieu-we bezetting) van de partij. LexMelissen presenteert de nieuwste

Wim Göbbels praat heteen en ander aan elkaar, terwijl
°ok de 'Nachroave' meerderemalen zullen optreden.

Vlaamse actrice
in Duitse serie

KEULEN/HEERLEN - Actrice
Hilde van Mieghem neemt de
hoofdrol voor haar rekening in
de nieuwe Duitse krimi-serie
'Der Fuchs', die op maandag 29
mei op Duitsland 1 om 18.52 uur
van start gaat. Hoewel de 31-jari-
ge Hilde een Vlaamse is, woont
ze al jaren in Nederland. Hilde
van Mieghem is in binnen- en
buitenland een veelgevraagde
film-, tv- en theateractrice. Enke-
le weken geleden konden we
haar nog op het Nederlandse tv-
scherm bewonderen als 'Blonde
Dolly' in de gelijknamige film
van Jonne Severijn.

De actrice spreekt haar talen per
feet, hetgeen deDuitsers en Oos-
tenrijkers wel degelijk is opge-
vallen. Ze stond in Wenen op de

planken in een stuk van Esther
Vilar en was Monika in de Oos-
tenrijkse produktie 'Augustos
Tod' van Milan Dor. Dit seizoen
werkt ze weer aan een andere
Oostenrijkse produktie van Mi-
lan Dor mee.

'Der Fuchs' - twaalf weken lang
in de vooravond op maandag te
zien - is een vrolijke krimi-serie.
Alles is spannend, maar echt ge-
weld komt nergens aan te pas.
Hilde van Mieghem speelt een
zeer uitgeslapen, charmante
dochter van adellijke afkomst,
bijgenaamd 'Der Fuchs', die in
gezelschap van haar moeder de
misdaad te lijf gaat. En, natuur-
lijk verliezen de 'slechterikken'
keer op keer.

" Het ziet er wat griezelig uit, maar de 'Fuchs' is door niets
en niemand uit haar evenwicht te brengen. Hier een scène
uit de elfde aflevering.

show

Kwissen en striptease-shows zijn uit de mode geraakt

Italië in de ban van
’waarheidstelevisie’

Van onze rtv-redactie
ROME - „Meneer u liegt",

man op de stoel begint te
2Weten. Er zijn elektroden
°ver zijn hele lichaam ge-Plakt. Een band om zijn
Pols, en een band om zijnrornp. De man zit muurvastaan de stoel gesnoerd. „Ikljeg niet," roept hij wanho-
pig- Er zijn camera's op hem
gericht. En hij knippert in
de verblindende lichten. Deman hakkelt en stottert:

ik aan die moord denk,dan raak ik geëmotio-
neerd...". „Meneer," onder-breekt de programmama-
ker streng, „onze appara-
tuur is objectief en weten-
schappelijk. Professor Wha-leV, is de grootste expertvan Amerika. En hij heeft

dat u liegt. U
pent bij de moord betrok-ken".

corpulent mannetje, profes-sor Whaley blijkbaar, haalt lang-
ham zijn dikke vinger over de
grafieken. De hartslag van de
"ïan op de stoel wordt door de
Jfticrofoons versterkt. „Op vraag? heeft de patiënt niet de waar-
heid geantwoord," zegt Whaley
*°el. „Op vraag 6 heeft de patiënt
wel de waarheid geantwoord. Op
Vfaag 7...".

J-W is een scène uit het program-ma 'De leugendetector' dat we-kelijks wordt uitgezonden doorjte Italiaanse staatstelevisieRAI.
is geen verfilming van een

gebeurtenis, louche martelka-
j^er of een derderangs politiese-
r'e- Het is écht. Onder de nieuws-
gierige ogen van zon 20 miljoen
Italiaanse televisiekijkers wordtelke week een man of een vrouw,die in Italië in het nieuws heeft
gestaan vanwege een moord, eenCorruptieschandaal of een anderRelict, in de studio's van de Ita-
'ïaanse staatstelevisie onderwor-pen aan een test met de leugen-
detector. Het apparaat, zo latenre Programmamakers niet na te
Denadrukken, komt 'recht-
sreeks uit Amerika. Het is het
neusje van de zalm' in de waar-
neidstechnologie, en het wordt
°P de 'belangrijkste politiebu-reaus in Amerika' gebruikt. Nietgehinderd door enige voorzich-tigheid slingert het programma
t?e leugendetector' op deze ma-n'er elke week zijn 'wetenschap-
pelijk vastgestelde waarheid'
°ver de schuld of onschuld vaneen burger dewereld in. Het pro-gramma duurt meer dan een uur.
*-Je uitzending wordt omhangenmet sappige scènes waarin de

hele misdaad wordt nagespeeld.
Lekker veel bloed, liefst ook wat
naakt. Er zijn ook 'echte' opna-
men in nachtclubs, in gevange-
nissen, en er zijn ook straatinter-
views. - Willekeurige burgers
spreken zich uit over de ver-
meende schuld van een mede-
burger. En dan, na een uur - na-
dat we de leugendetector aan het
werk hebben gezien - spreekt de
programmamaker, geposteerd
onder een grote gipse Vrouwe
Justitia het definitieve oordeel
uit. „Dames en heren," zegt de
programmamaker terwijl hij
recht in de camera kijkt, „wij
hebben vanavond objectief vast-
gesteld dat meneer R. de moord
niet zelf heeft gepleegd, maar er
wel bij is betrokken. Goede
avond en tot de volgende week."
Meneer R. protesteert, maar dat
doet er niet toe. Waar het om gaat
is het spektakel. De televisie die
de waarheid ontdekt. De televi-
sie die geen verslag meer doet,
maar gebeurtenissen zelf laat
plaatsvinden. De televisie die be-
paalt wie schuldig is. En wat doet
het er dan toe dat een officiële
rechtbank enkele maanden gele-
den dezelfde meneer R. van zijn
'misdaad' heeft vrijgesproken.

’Hetkind wordtmethetbadwaterweggegooid’Gerard van den Berg verlaat
noodgedwongen NCRV-radio

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Luisteraars van
de NCRV-radioprogramma's
[Maandagmorgen Magazine' en
'VIP-Roem moeten sinds kort
het herkenbare, sonore stemge-
luid van presentator Gerard van
den Berg missen. De NCRV wil
na meer dan twintig jaar af van
het vaste dienstverband met Van
den Berg (56). Zowel de omroep
als Gerard van den Berg zelf
doen uiterst geheimzinnig over
de oorzaak van het gedwongen
vertrek. Ingewijden zeggen dat
een fundamenteel verschil van

mening met zijn chef Govert van
Brakel, hoofd gevarieerde pro-
gramma's, aan zijn vertrek ten
grondslag ligt. De sfeer op de af-
deling zou te snijden zijn.

Na aandringen stemt Van den
Berg uiteindelijk wel toe in een
interview, maar hij probeert zijn
antwoorden met zoveel mogelijk
watten te omkleden. Gerard van
den Berg heeft er geen zin in om
de vuile was buiten te hangen, al
was het alleen maar omdat hij de
komende maanden nog watklus-
jes heeft voor de NCRV- televi-
sie. Hij heeft de regie van drie
programma's 'Weg van de Snel-weg-en gaat veertien nieuwe af-
leveringen van 'Zo vader, zo
zoon' presenteren.

„De situatie, die tot mijn vertrek
heeft geleid, is ontstaan door een
samenloop van omstandighe-
den. Ik ben er uiteindelijk buiten
gevallen. Waarom? Geen idee. Ik
weet alleen dat de luistercijfers
van 'M-M-Magazine' en 'VIP-
Roem' een stijgende lijn verto-
nen en dat kun je niet van alle
NCRV-programnma's zeggen. Ik
dacht dat we het redelijk goed
deden en was niet ontevreden
over de uitzendingen", zegt Ge-
rard van den Berg.

" Gerard van den Berg: ,J<ennelijk pas ik niet meer bij de
NCRV".

Gevarieerd
Volgens Van den Berg zijn de
problemen voor een groot deel te
herleiden tot het type afdeling
waaronder beide radioprogram-
ma's ressorteren. 'M-M-Magazi-
ne' en 'VIP-Roem, die allebei
worden uitgezonden op de
nieuws- en actualiteitenzender
Radio 1, behoren onder de afde-
ling actualiteiten te vallen,
meent hij en niet onder de afde-
ling 'gevarieerd', zoals deamuse-
mentsafdeling van de NCRV
heet. Bovendien is de afgelopen
jaren een groot deel van de'
NCRV-top vernieuwd.

„We hebben een nieuw afde-
lingshoofd, Govert van Brakel
gekregen, verder een nieuw

diensthoofd radio, Coen Boerma
en een nieuwe algemeen direc-
teur, Aart Duyser. Ook bij de
NCRV is er sprake van een nieu-
we trend. Er moet vernieuwd en
verjongd worden. Ze denken
waarschijnlijk allemaal: we moe-
ten maar eens een einde maken
aan die truttigheid van de
NCRV. Daarbij legt de leiding
een zekere opruimwoede aan de
dag. En in dat proces wordt er
wel 'ns een kind met het badwa-
ter weggegooid..."

Gerard van den Berg signaleert
in dit verband ook een hang naar
presentatoren, die minder pro-
minent en dominant aanwezig
zijn. „Men streeft bij de radio
zelfs naar een zekere mate van
anonimiteit. Of ik een te grote
persoonlijkheid ben? Het zou
wel eens kunnen dat dat een rol
heeft meegespeeld. Maar op een
andere wijze kan ik niet presen-
teren. Ik kan toch niet in m'n
schulp terugkruipen?"

„Kijk, ik hebaltijd gedacht: als ik
m'n vak goed doe, goedekijk- of
luistercijfers haal en binnen het
NCRV-straatje pas, dan kan het
niet fout gaan. Nou, dat is ver-
schrikkelijk naïef van me ge-
weest. Kennelijk pas ik niet meer
bij de NCRV. Maar verder ga ik
niet. Jekrijgt van mij géén scher-
pere uitspraken."

De NCRV weigert ieder com-
mentaar, „omdat op dit moment
de procedure tussen NCRV en
Van den Berg over de beëindi-
ging van de werkzaamheden bij
de radiodienst nog loopt."

Prijzen voor
co-produkties

toegekend
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM- De stichting 'Co-
Produktie Prijs Nederlandsta-
lige Zendgemachtigden' heeft dé
tweejaarlijkse prijzen voor co-
produkties op radio- en televisie-
gebied toegekend.
Als beste radioproduktie werd
het hoorspelproject 'Lijmen/Het
been' bekroond, een co-produk-
tie van BRT, KRO, NOS en Tros.
Het hoorspel is een bewerking
van het gelijknamige werk van
Willem Elsschot door de Vlaam-
se schrijver Walter van der
Broeck.
Tot beste televisieproduktie
werd de documentaire 'Frans
Hals van Antwerpen' uitgeroe-
pen, een co-produktie van de
NOS, de BRT en deFranse cultu-
rele zender 'La Sept'. 'Frans Hals
van Antwerpen' is een program-
ma van Jonne Severijn (scenario
en regie), George Hulshof (redac-
tie) en Rik Sauwen (produktie).
De prijzen worden op 8 septem-
ber in Antwerpen uitgereikt.

Tv-serie
over

wetenschap en
samenleving

UTRECHT - Onder de naam „Con-
cept, een wereld van wetenschap"
gaat de NCRV het komend winter-
seizoen een serie van twaalf televi-
sieprogramma' over wetenschap en
samenleving uitzenden. De eerste
uitzending is op dinsdag 3 oktober.
De actualiteitenprogramma's zijn
bedoeld voor de in wetenschap
geïnteresseerde leek. Veel aandacht
zal worden besteed aan zaken die
zich op de Nederlandse universitei-
ten afspelen. Daarom wordt ge-
streefd naar een goede samenwer-
king met de universiteiten en on-
derzoeksinstituten als TNO en
ECN, aldus producent J. Withagen.
Withagen verzorgde eind vorig jaar
ook enkele wetenschapsprogram-
ma's voor de gezamenlijke universi-
teiten. De programma's werden
toen uitgezonden op het kabelnet
van een aantal gemeenten. Volgens
woordvoerster M. Vos van de Ver-
eniging van Samenwerkende Ne-
derlandse Universiteiten (VSNU)
zijn die proefprogramma's mede
aanleiding geweest voor de nieuwe
wetenschapsserie van de NCRV.

(ADVERTENTIE)

ry^L,euenslijn
®4®°È§Ê(ffl§

mat/m vr van 14.00tot 22.00uur...voor een vertrouwelijk gesprek

(ADVERTENTIE)

mat/m vr van 14.00tot 22.00 uur
■■ ■ vooreen vertrouwelijk gesprek

hart tot h3rt^~^f.

Vrijdag 19 mei 1989 "7

(ADVERTENTIE)

Klein in -—^—^""^ jl
meters T^y^ yl
GROOT r Bl^^^^^_J
SERVICE # BSS ■^^^^^^^^^^^^^^^^^E^GROOTSTE ■ HéiUéÉ^iiULakfl BHMMMIH

1 Met het oog Jl--SrBPWIRichting m ËUM
Emmastraat Op
20mvoorbij^L service f
ABN-Bank

Si

| Limburgs dagblad |



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

Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. Dansen op dond.,
vrijd. en zat. Aanv. 21.00 u.
Zondags va. 14.00 u.

Te huur KEGELBANEN

’ 17,50 p. avond. Café de
Parasol. Tel. 045-315358.

Te koop mooie combi KIN-
DERWAGEN 2 in 1, z.g.a.n.
merk Bébécar ’ 250,-.
Rontgenstr. 5 Heerlen. Tel.
045-721008 na 1800 uur.

Baby en Kleuter

Te k. MS COMP. 8245. Tel.
045-324049.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Computers

(Huis)dieren
Te koop BEO met kooi, 9
mnd. oud, IV4 jaar gar. op
spraak en inruil, ’200,-.
Tel. 04490-45519.
te k. jonge en oude POST-
DUIVEN. Burg. Horstmans-
str. 14, Hoensbroek.
GRATIS af te halen poesjes,
6 weken, zindelijk. Tel. 045-
-271713.

Kennel van "Schutterspark"
t.k. Mechelse HERDER
pups 7 wk. prima afst. inge-
ënt en ontwormt, eerlijk voor
kinderen. J. v. Bree Eindstr
25, Brunssum. 045-270066.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
collies, personata's en gras-
parkieten tel. 04490-75359.
Te k. YORKSHIRE terriër
IV2 jr. oud, zeer lief v. kind,
pr. ’250,-. Te bevr. 045-
-451276.

Te koop wit WANDMEUBEL
br. 2.40 m, hoog 1.85 m,

’ 200,-. Tel. 04492-3071,
na 12 uur.
WANDMEUBEL massief ei-
ken br. 3.00 mtr, nw.pr.
’4500,-, vr. pr. ’1500,-.
Dorpstr. 56, Bingelrade. Tel.
04492-3965.
Henri II kast ’1.375,-; le-
derlook 3-2-zits bankstel in
7 kleuren nu ’ 695,-; eiken
bankstellen va. ’275,-; ei:
ken eethoeken va. ’ 325,-;
koelkasten va. ’ 70,-; was-
automaten va. ’225,- enz.
enz. Inruil mog. Van VEEN
Meubel, tel. 045-415181.
Tek. BANKSTEL 4-1-1, z.g.
a.nw., vr. pr. ’ 375,-. Tel.
045-420772.
Te k. verkoop AANHANG-
WAGEN met kenteken. Te-
vens diepvrieskist. Pr.n.o.
t.k. tel. 04490-27465.

Te koop donker eiken KAST
br. 2.70 m, met oa. bar, tv-
kast en 4 lades, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-452955, na 19.00
uur.
Voor 'n mooie sortering
VLOERBEDEKKING en
gordijnen gaat U naar
Woninginrichting Howa. M.
Snijders, Nieuwstr. 12-14,
Hoensbroek. Te1.212900.

In en om de tuin
i i ■ i ii ;

grindtegels
60 X 40 cm. ’ 3,60 per stuk, 40 X 40 cm. ’ 2,80 per stuk,
tuinband 15 X 5 cm. ’ 2,70 per stuk, betonklinkers ’ 17,60
per m2, tuingrond zak 40 ltr. ’ 3,20, koernest zak 25 ltr.

’ 8,50; vijverfolie ’ 6,50 per m2, alles mcl. BTW.
Ook tuinverlichting, vijvers en pompen.

Creugers Beton Economiestr. 46, Hoensbroek (bij Herschi)
Tel. 045-213877.

Bankstellen 3 en 2 leder
look nieuw van ’ 1.299,-
-voor ’ 699,- Leverbaar in 7
kleuren. TV-kast eiken
nieuw met lichte transport-
schade van ’338,- voor
’169,-. van ’499,- voor
’299,-. van ’734,- voor
’367,-, van ’5OB,- voor

’ 254,-, Audiorek nieuw ei-
ken met lichte transport-
schade van ’306,- voor

’ 153,-. Lamba, Steenweg
87, Sittard. 04490-23525.
EETHOEK nieuw (tegeltafel
en 4 stoelen) ’ 1.699,- voor

’ 999,-. Koelkasten vanaf

’ 50,- gasfornuis vanaf

’ 65,-, gaskookplaat vanaf

’ 50,-, hoogslaper nieuw
iets beschadigd van ’ 499,-
-voor ’399,-, KTV vanaf
’125,-. Schoenenkastjes
en opbergkastjes nieuw met
lichte transportschade vanaf

’ 69,-. Kleerkasten nieuw
met lichte transportschade
o.a. 2-3-4-drs,vanaf ’99,-.
Lamba, Steenweg 87, Sit-
tard. 04490-23525.
Te koop verstelbare spiraal
AUPING, 2X 90 X 2.00 mtr.
’200,-. Tel. 045-415926.
3 splinternieuwe moderne
witte BARKRUKKEN. Nw.
pr. ’3OO,- Nu alle 3 voor

’ 150,-. Rector Nelissenstr.
37, Hoensbroek (Lotbroek).

HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw bouw- en tuin-
hout. Tuinschermen in vuren
en eiken, op maat gemaakt.
Nieuwe eiken bielzen, bor-
derpaaltjes enz. Buizerdweg
8, Ind.ter. Abdissenbosch-
Landgraaf. 045-318518.
DIBO Hogedrukreinigers,
nieuw en gebruikt, onderde-
len, slangen etc. H.O. Mi-
randolle. 045-422797.
SABO gazonmaaiers, on-
derdelen en service. Ook
reparatie andere merken.
H.O. Mirandolle. 045-
-422797.

(TÜIN)HOUT, blokhutten,
bielsen, schermen, palen,
rolborders enz. Vakkundig
hoge druk geïmpregneerd,
thuis bez. Impreg, In de Cra-
merlo4, Hrl. 751687.
1 ste soort GRASZODEN

’ 3.50,- p.m 2 afgehaald,
boven de 50 mtr. gratis
thuisbez., ook gehele tuin-
aanl. goedkoop, ook voor
straatwerk. Tel. 045-323178
25 m3hout moet dringend
weg tegen elk aannemelijk
bod 04490-24024.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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.
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In/larkt für HobbymalerA
1 Profis Jl

I Malkasten und Farben aller Art - Aquarell-, fl
Gouache-, Acryl-, Ül- und Air-brush- Bj 'Farben, Malstifte, Pastell- und Olkreiden, I <fl Seiden-, Glas-, Stoft-, Farbe- und Bauern- ■ 'malfarben - darüberhinaus eine Riesen- «
auswahl an Starfeleien, Malgründe, Mal- ■§
blöcke, Papiere, Pinsel, Bücher, Anlei- g»*
tungshefte, Air-brush-Pistolen und Kom- !

pressoren und vieles andere mehr...

Der weiteste Weg lohnt sich!
Riesenauswahl
zu Marktpreisen

HU.J. Fachberatung - Kundenparkplatze Bg—3I r^\ys I lnV beisselll
Gardinen " Tapeten " Teppichboden

f Farben " Künstlerbedarf 1
Aachen-Laurensberg, Kackertstralte 6, Telefon 09.49.241/84027

An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum
Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze

" ' :!
13 BENIDORM
"-^ App. Mariscal, Ben 15-daagse vliegreis. I 1 /lOO''11 Vertrekdatum 14 juni 1989 v.a. *t7^

" KRETA
Luxe app. Ida Vlllage, 8 en 15-daagse vliegreis. GCIQ*l£ Vertrekdatum 16 juni 1989 v.a. \JiO*

f? 1.5.m.: Fit %
VLIEGVAKANTIES _

Te koop COMMODORE 64
met diskdrive, joystick, disks
en toebehoren ’ 675,-. Tel.
045-215068.

Huwelijk/Kennismaking

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

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

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

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

ledere vrijdag, zaterdag en
zondag: Gezellige CON-
TACTAVOND in de Kelder-
bar "La Chalet" in Treebeek.
Chalet Treebeek Komeetstr.
25. Tel. 045-211375.
Waarom EENZAAM zijn als
het ook anders kan. Bel.
Huw.-rel.-Buro Levens-
geluk. 045-211948.
J. MAN zkt. j. dame 22-28 j.
om van te houden en nadien
gezin te stichten kind. g. be-
zw., huiselijk type i.b.v. een
auto. Hobby's: knutselen,
vakantie, toeren. Brieven
naar Postbus 186, 6440 AD
Brunssum.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

J. MAN 36 jr., 1.88 gr., ge-
sch., optim. van aard, z.ser.
kennism. m. j. vrouw, kind g.
bezw. Br.o.nr. B-810, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Meisje, 21 jr. zkt. leuke vlot-
te VRIENDIN. Niet lesbisch.
Landgraaf. Br.o.nr. B-0812,
LD, postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Heer 51 jr. zkt leuke VRIEN-
DIN om event. rel. mee aan
te gaan. Ben W.A.O.er, liefst
uit omg. Eygelshoven. Br.o.
nr. B-0814 Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
"PARTNERS-TRUST". Hi>
welijk-relatieburo. Info 045-
-210627.

Kachels/Verwarming
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
KACHELS, grote zomerkor-
tingen. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. Tel.
04459-1638.

Literatuur
Te k. studiëboeken 1e jr.
FYSIOTHERAPIE, ’ 650,-
-z.g.a.n. Tel. 04490-11860
na 18.00 uur.

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.
Je 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 en
Frankrijk. Een bezoek is ze-
ker de moeite was^d; Dorps-
str. 45 A Nutf/ t.o. kerk
(naast Chin. re/t.) Tel. 045-
-243437. Donderdag koop-
avond. /
Te koop /antieke eiken
ETAGEREXAST ’1.600,-
-en ou/e allesbrander

’ 400,-./el. 045-272998.
Te k. Ant. grenen TOOG-
KAST, antiek buffet en eiken
artdeco eethoek m. 6 stoe-
len. Kerkstr. 17, Dicteren-
Susteren.
Te k. CHESTERFIELD leren
Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

TV/Video

Videotheek The Champ
15.000 dagfilms nu ’ 4,- per dag

Unieke stempelkaartaktie. Bij iedere volle kaart 1 VHS
E-180 videocassette gratis met iedere volle kaart maakt U
kans op één van de 100 gratis champ-joggingpakken of de
hoofdprijs: Een geheel verzorgde 10 daagse reis voor 2
personen 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
Het grootste assortiment VHS-Videofilms in zuid LimburgAls u ons voor 12 uur 's mor-

gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’ 1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Te k. z.g.a.n. electr. KEY-
BOARD type Yamaha PSR-
-11, vr.pr. ’500,-. Tel. 045-
-254434 na 18 uur.

Huish. artikelen

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

1 Sony kleuren
TVKVl43Omet

voorkeurzen-
ders en speciale
aansluiting voor
computer geen
1.175,-of 898,-

-maar 498,-
Maar ook: 11 Yoko TV's met

radio, geschikt voor auto,
caravan of boot per stuk
geen 318,- of 268,- maar .

98,-
Maar ook: 3 stofzuigers
1000 Watt per stuk geen
298,- of 159,- maar 98,-
Maar ook 5 Sharp audio-

racks W3H met tuner, ver-
sterker, dubbel cassette-
deck en platenspeler per
stuk geen 989,- of 498,-

-maar 398,-
Maar ook: 10 Sony ver-

sterkers 2 x 40 WS AX 250
per stuk geen 330,- of 268,-

-maar 198,- en nog veel
meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te koop prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker of
AEG. Tel. 045-314914.
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te koop IJSKAST en gas-
fornuis met electr. oven
(beide bruin); centrifuge. Te
bevr. 045-214541.

Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te k. kleuren TV, met af-
standbed., ’175,-. Gallery
14, Landgraaf. Tel. 045-
-324730.

Braderieën/Markten

Morgen 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. Vleugelers, 04490-76476.

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
De massage van VERONI-
QUE is meer dan uniek. Tel.
045-228481.
Welke JONGEMAN (14-16
jr) wil mee helpen om een
bus te onderhouden en mee
te gaan met dagtochten in
het weekend. Voorlopig op
basis van procenten (bijver-
diensten). Info. reisverening
Movie Story, Heerlerheide,
045-226123.
AQUARIUM met toebeh.
200x50x50 ’250,-. Naai-
machine Singer nieuw
’250,-. Philips combinatie

’ 100,-. Versterker 40 Watt

’ 50,-. Tel. 04490-41103.

Illlllllllillllllilllllllll

'k/kr
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.

Astma Fonds
Giro

55055
111111111111111111111111111111111111111111111l

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

rt.K.O.
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht

Districtskantoor Limburg:
Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Veranda's

de betaalbare leefruimte.
Info: Bouwbedrijf Peeters BV. Tel. 045-750257.

Ramen en deuren
* hardhout * kunststof.

Compleet geïnstalleerd.
Info: Bouwbedrijf Peeters BV. Tel. 045-750257.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. 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.
Te k. versch. soorten hek-
werk en poorten. Kan ook
gemont. worden. Inl. 045-
-316238 ABC HEKWERK.
Uw DIEPVRIES, -koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.

Voor een geheel verzorgde
Carport

Info: Bouwbedr. Peeters BV

" Tel. 045-750257.
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.
Koenen. Tel. 045-441693.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

Wonen Totaal

Te koop gevraagd
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.
Gezocht GRASMAAIMA-
CHINE liefst kleine tractor
(liefst met grasvangbak).
Tel. 045-716356.

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.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Diversen

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

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

it La Cage
ilt, 04406-41001
muziek, tevens U adres voor
itten, gratis thuisbezorgt.
SCHOENMAKERSMACHI-
NE te k. merk Vrabama,
gasinstall. voor Mercedes
280 SE, 55 m2steenstrips
(kleisteenstrips). Julianastr.
36, Brunssum, tel. 045-
-253075, na 19.00 uur.
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.
HELDERZIENDE waarne-
ming & spirituele genezing,
vlg. afspr. Tel. 04490-73101
Kasteel Hoensbroek MUN-
TENBEURS S.B.N. Zondag
21 mei, 10-16 u. Vrij entree.

Restaurar
Meesweg 2, Vi

Gezellig tafelen bij piano r
warme en koude buffel

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
1 kg veulen

braadlappen

’ 12,98 en 1 kg.

veulenpoulet
’8,98.

Slagerij van Sloun
Kerkstraat 35, Bom.
Tel. 04498-55474.

KAMERS te huur met video
en douche. Inl. 045-228620.
Te k. demontabele KOEL-
CEL afm. 300 x 200 x 200,
i.pr.st. Tel. 04490-31742.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Zw. mass. eik EETHOEK

’ 1.375,- eik salontafel

’ 275,- mass. eik dressoir-
kast zr. mooi ’ 825,- 2 zits
bank chesterfield ’ 875,-
-045-323830.
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.

Pracht, zwaar eiken BANK-
STEL, v.p. ’725,-; 2-zits-
bank als nw. v.p. ’ 275,-.
045-323830.
Te k. i.z.g.st., zw. eik.
BANKSTEL met mohaire
beklede kussens en bijbeh.
zw. eik. salontafel. Vaste pr.
’1.600,-. Weg. verh. Tel.
045-421332.
Ant. eik. slaapk. ’ 875,-; eik.
EETHOEK ’ 275,-; eik.
bankstel ’ 250,-. Kouven-
derstraat 208, Hoensbroek.
CAMPING koelk. 150,-; ijs-
kast 95,-; gasforn. 125,-;
gasplaat 95,-. 045-725595.

Te koop PIANO vraagprijs

’ 700,-. Tel. 045-313930.
JUKE-BOX Wurlitzer typ.
220 4, pracht stuk, ’ 5.500,-
Tel. 045-311201.
Te koop electr. GITAAR met
versterker, ook apart,
’750,-. Tel. 045-218170.
Te koop mooi wit Imperator
DRUMSTEL compl. met
pearl en paiste bekkens,
koopje ’875,-. Tel. 045-
-312164.
PIANO'S te koop. Somers &
Zn, Akerstr. 82, Heerlen.
Tel. 045-713751.

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’ 30,- p. mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’ 30,- p. mhd.
Keyboard voor ’3O,- p.
mnd. Orgels voor ’ 30,- p.
mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem. Tel. 04490-33227
(donderdag koopavond tot
21.00 uur).
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DE ORIGINEELSTE PROEFRIT De ?f Ibiza,Malaga en Marbella

r»mi/»f *%n cru rVATIC^U EH üail% Zljn aanzienllJkvernieuwd. Een proefrit is i

EINDIwI Of* ÉcW fe^WÏlSvJf EILAND* gegarandeerd een openbaring en neemt
—i wellicht een verrassende wending.

j 7 7 een 110 pocketcamera Daarmee maakt u

r . ■ .^H. ;̂g^ een vragenlijst in.De camera magu houdeß

jmk | nÜ HHpH dealer in. Vanaf dat moment dingt u mee
it^É* **'IPl§ wf» kraj| MM naar één van de driereizen voor twee pt Ji"'

GRATIS CAMERA
tte^.**. ,~ ...^^^^J BIJ EEN PROEFRITENKANS OP

mg^mÊ^..,,mwm^^ l^mmm' eenreis naar ibiza.
i SE#VT Een merk van hetVolkswagen-concern ■J

BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V, DSM-straat 7, 04490-71243. HEERLEN, Autobedrijf Van Moorsel Heerlen B.V, Beersdalweg 97, 045-7242*
HOENSBROEK, ACH., Jeugrubbenweg20,045-222455. KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211,045-412545. MAASTRICHT, Automobielbedrijf G.H. Boos*
& Zn. BV, Bergerstraat 68-70,043-634367. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 04490-14364.
Prijs inclusief BTW.exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.De camera-actie is tijdelijk en geldt zolang de voorraad strekt. De inzendingen dienen voor 15 juni 1989in het bezit te zijn v**
Seat-dealers. Over deuitslag kan nietworden gecorrespondeerd. Inzendingen blijven eigendom vanPonCar b.v. MedewerkersvanPon Car b.v., haardealers en het reclamebureau zijn van deelname uitgeb
Importeur Pon Car BV. Heemstede.Tel.: 023-339172.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!

Nu leverbaar!!!
Roland U 110

Midi Sound module, 99 interne sampelklanken. Uitbrei-
dingsmogelijkheden met 4 ROM cards, after-touch, prijs

’ 2.050,-. Vijf jaar garantie. Hoofddealer: Muziekhuis Guus
Arons bv Honingmanstraat 5-7-9 Heerlen, tel. 045-717155

Celecta
Zoekt u een gezellige en leuke zang- en muziekband, voor

bruiloften, party's en openingsfeesten.
Bel dan: 045-324408, b.g.g. 728261.
(Wij spelen alleen tijden het weekend)

v Si <k '■"

jaM j^Jfil

CIfIRKDEKWALITEITSNORM._ M Clark vorkheftrucks behoren technisch èn ekono
gmgggfssmam | rnisch tot de beste produkten op 't gebied van interne

j—Y| jfgjggJQ^DE SERV|CÊ,

" f' lütf I Hendrion B.V is de service-verlener bij uitstek die
I I de exploitatielasten van uw Clark vorkheftruck laag hooO "W 'iBStEKunSBU Hurksestraat 8 Postbus 2346

mm^mmmmm^LmiL\\W^ÊÊÊLWm Tel. 040-520641 Fax 040-5283&3



Duitsland 1
!oE Heute-

,;V3 Mit dem Mvt der Verzweiflung.,iHerh.).
ll^O Urnschau.
,[*° Dilder aus der Wissenschaft.JHerh.).

1?'55 Persoverzicht.§*° Heute."'5 Einigkeit und Recht und Frei-et. Documentaire. Afl. 1: Die Ge-°Urtskunde der Bundesrepublik.Jherh.).
■°0 Sesamstrasse. Kinderporgam--4-30 100 Karat. 9-delige serie metuyan Cannon, Liane Langland, Harry

"j^amiin e.a. Afl. 7: Zwillinge.'■«0 Magisches Intermezzo. Goo-
met Eckhard Bött-cher.

k'?° Tagesschau.
a-3.5 Geschichten von Wolff und

1S f,eL
5.45 Walt Disney. Abenteuer der

ufte, Amerikaanse speelfilm uit 1975iari Torn Leetch, met Pat O'Brien,
l

7u°yd Nolan, Robert Sampson e.a.
ly-15 Tagesschau.

"25 Das Buschkrankenhaus. Se-
!»?" Afl.: Sorgerecht.
18 *6 Tagesschau.
iRe Hler und heute. Actualiteiten.«"52 ""WWF-Club. Live uit de StU-dlO.
2o n 8

Pfogramma-overzicht.
2n i (TT)Tagesschau.

"'5 James jr. schlagt zu. Engelse
*Peelfiim uit 1979 van Robert Clouse,
?et Jeffrey Byron, Roy Kinnear, Nigeluavenport e.a.
"35 Plusminus. Economisch maga-

2me.

22.30 Tagesthemen met Bericht aus
Bonn.

23.00 Sportschau met o.a. Bundes-
liga-voetbal.

23.30 Hollywood Boulevard. Wem
die Sterne leuchten. Amerikaanse
speelfilm uit 1956 van Jack Sher, met
George Nader, Marianne Koch, Julie
Adams e.a.

00.55 Tagesschau.
01.00-01.05 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

# Jeffrey Byron in 'James jr. schlagt zu'. (Duitsland 1
20.15 uur)

TV-KANALEN,GOLFLENGTEN
v5?e|- en CAI-abonnees:ü°' kanalen zie schema exploitant

" = zwart wit programma
" = stereo geluidsweergave

1° = tweetalig bij stereo-app.

' = teletekst ondertiteling

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

Nederland 2:31. 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34. 43, 48. 52 en 59
Duitsland 1:9. 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48. 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56
BelgiëTV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 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
°0 Schooltelevisie. Verkeersop-

Met Tut en Tat op het goede
y?d: Het zwembad - de ijscoman.
lierh.). Geschiedenis - Klasieke Oud-

®'d: De eeuw van Pericles: Kunst.iiherr>-).
r°o Felice! Herh.162 IQ-Herh

,'°s Labyrint. En de liefde komt pas
I7nnr' (herh.).■°u Flipper. Amerikaanse jeugdse-

Afl. 25: Het monster.
}'7 \S Juke Box.

O*0 Arnold. Amerikaanse serie meteary Coleman, Conrad Bain, Toddi^oges e.a. Afl. 52: Promotie, (herh.).I^S Nieuws.
ÜQO Tik Tak. Animatieserie. Afl. 174.

I8nrh
pO5 Prikballon. Kleutermagazine.

18 3nSentatie: Francis Verdoodt.
-2u Schoolslag. Spelprogramma°or middelbare scholieren. Vandaag

"anuit het Cultureel Centrum Schar-Ppord van Knokke-Heist. Presentatie:I9n«helFollet'°u° Uitzending door derden. Pro-gramma van de Socialistische Om-r°eP-
Mededelingen en programma-

-20 nS *"*"**■*{:0ü Buren. Australische serie met
L[ancis Bell, Dasha Blahova, Peter

jo ,°r|en e.a. Afl. 107.Uil Juke box-u-40 Story of S.O.E. 8-delige Britse
Hl llllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiin iniiiiiiiiiiiiii

ooi ie van uuiiiiiiiu riessau. ueei /:
Italian Victory.

21.40 Mijn moederspraak. Afl. 8: Wat
veuzelt in het loover. Presentatie: Jan
van Cauwenberge.

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

koersen.
22.50 De machten van de revolutie.

7-delige Franse serie van Charles
Brabant met Michel Aumont, Michel
Bouquet, Maria Casares e.a. Afl. 1:
De nacht van 11 op 12 juli 1789.

23.45-23.50 Coda. Achter glas, van
Lucienne Stassaert.

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)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

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

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Afl.: 744.

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

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Het zaad van de demon. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1977 van Do-
nald Cammell, met Julie Christie,
Fritz Weaver, Gerrit Graham e.a.
(Originele versie met Nederlandse
ondertiteling).

21.30-23.15 Première - Filmspot. Ri-
chard Burton, filmportret.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.50 Schoolte-

levisie. 17.45 Vacaturebank. 18.00
Nouba nouba, met De Smurfen en
Spot. 18.30 Jamais deux sans toi, ge-
varieerd informatief programma. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse actua-
liteiten. 19.30 Journaal en Weerbericht.
20.00 Grand écran: Polars francais:
Lune de miei, Franse speelfilm uit 1985
van Patrick Jamain, met Nathalie Baye,
John Shea, Richard Berry e.a. 21.35
Zip Zap Pub - Nuit des Antennes, amu-
sementsprogramma. Aansl.: Paarden-

■i ■ 111 ■ ■ 1111 ■i ■ i ■11 ■ 111 ■ 11111 ii ■ 111111■in

koersen. 23.05-23.40 Journaal en
weerbericht.

" Michel Aumont en Gilbert
Albertoni in
'Les nuits revolutionaires'.
(België/TV 1 - 22.50 uur)

Nederland 2
TROS
07.25 Goodmorning America. Ont-

bijttelevisie. Presentatie: Joan Lun-
den, Charles Gibson en Spencer
Christian.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 TROS Telearchief. Serie pro-
gramma's bestaande uit beeldar-
chiefmateriaal van de Tros. Vandaag:
1. En public... Frida Boeeara. 2. En
public... Udo Jürgens. Presentatie:
Willy Dobbe.

17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Een vreemd geval. Herh. Liane
Diebolz ontdekt dat haar echtgenoot
financiële moeilijkheden heeft en zelf-
moord wil plegen. Kort daarop explo-
deert hun boot met Diebolz aan
boord...

18.00 TROS wondere wereld. Popu-
lair wetenschappelijk magazine ge-
presenteerd door Chriet Titulaer.

18.20 Familie Oudenrljn. Nederland-
se serie. Afl. 6: Liefde en leed. Herh.
Clara wint een half miljoen, opa gaat
met de kinderen naar de verkeers-
markt en Martin raakt buiten westen.

18.44 Suske en Wiske. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Suske en Wiske en de Re-
genboogprinses (2). Herh.

19.06 Knight rider. Amerikaanse se-
rie. Afl. 1: Heilige grond. Michael
Knight moet twee archeologen op-
sporen die zich bezighouden met In-
diaanse begraafplaatsen.

20.00 (TT)Journaal.

20.29 ""Op volle toeren. Neder-
landstalige muziek gepresenteerd
door Chiel Montagne.

21.50 TROS Aktua Export. Maande-
lijks exportmagazine met vanavond
Portugal als thema. Presentatie: Leo-
nie Sazias.

22.30 TROS Sport.
23.00 TROS weekendfilm. Twee

vrouwen. Amerikaanse speelfilm uit
1986 van Jon Avnet naar het boek Li-
ving arrows van Gillian Martin, met
Farrah Fawcett, Colleen Dewhurst,
Michael Nouri e.a. Tussen Val en
haar schoonmoeder Barbara komt
het tot een explosie die een serieuze
bedreiging vormt voor het huwelijk
van Val en Harry. Dan wordt Barbara
ernstig ziek...

00.41-00.46 Journaal.

" Peter Bongartz en Christiane Kruger in 'Een geheimzin-
nige zaak. (Nederland 2 - 17.00 uur)

Duitsland 2
10.00 Heute.
10.03 Mit dem Mvt der Verzweiflung.

Tv-film. (herh.).
12.10 Urnschau.
12.20 Bilder aus der Wissenschaft.

Serie. Afl.: Invasion der grünen Zei-
len: Algen. (herh.).

12.55 Persoverzicht.
13.00 Die Sportreportage. Verslag

van de Internationale Duitse Tennis-
kampioenschappen voor dames,

kwartfinale, vanuit München. Com-
mentaar: Rainer Deike en Hermann
Ohletz.

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

15.55 Heute.
16.00 Bon appétit Paul Bocuse. Culi-

nair programma. Presentatie: Petra
Schürmann en Heinz Winkler.

16.25 Freizeit...und was man daraus
machen kann. Magazine over vrije-
tijdsbesteding, gepresenteerd door
Sibylle Nicolai. Vandaag: Tuin en bal-
kon na de IJsheiligen. Presentatie:
Gustav Schoser.

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

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

17.45 Quiz nach Quoten (1). Cijfer-
spel, gepresenteerd doorGregor Kö-
nig. Gasten: Lia Wöhr, Heinz Eckner
en Ingolf Lück.

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

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Rudolf Radke.

20.15 Ein Fall für zwei. Duitse mis-
daadserie met Rainer Hunold, Claus
Theo Gartner, Klaus Abrahamowsky
e.a. Afl.: Tod im Schlafsack.

21.15 Showfenster. Amusementspro-
gramma gepresenteerd door Sabine
Sauer.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.55 ■Martin Scorsese. Wie ein wil-

der Stier. Amerikaanse speelfilm uit
1980 van Martin Scorsese, met Ro-
bert de Niro, Cathy Moriarty, Joe Pes-
ci 6 a

01.00-01,05 Heute.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Suske en Wiske anders beke-

ken. Les 2.
10.00 Nieuws uit de natuur. Les 24.
11.00-11.30 Schooltv-weekjournaal.

Les 28.
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 Medelanders, Nederlanders.

Voor Turken. Afl.: Automonteur, chi-
rurg of hoca?

18.30 Financieel management. Les
3.

19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 ""Avondvoorstelling. Neder-

landse Mozartweek 1989 - Openings-
concert. Werken van Haydn en Mo-
zart uitgevoerd door Ronald Brauti-
gam, piano; Miranda van Kralingen,
sopraan en Dick Teunissen, pos-
thoorn 0.1.v. Hans Vonk.

22.30 Journaal.
22.40 Gesprek met de minister-pre-

sident.
22.50 Bekendmaking AKO litera-

tuurprijs in Uit de kunst. Recht-
streekse uitzending gepresenteerd
doorLeonie Jansen en Joop van Tijn.

23.35-23.40 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 30.
08.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Chemie, cursus

scheikunde. Les 19. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus economie.

Les 6.
18.30 Hallo Spencer. Kinderprogram-

ma. Afl.: 81: Spencers Flötenzauber.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Landesspiegel. Zu Gast bei
Taner Bayyart, reportage.

20.45 Ueber dieStörung tester Ord-
nungen. Filmportret van de schilder
en toneelregisseur Achim Freyer.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 West 3 TV-Spiel. Polizeiruf 110,

serie met Werner Godemann, Mi-
chael Kind, Hans-Peter Reinecke e.a.
Afl. 2: Explosion.

23.55 Das Halbneuntheater (3).
00.25-00.30 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. 19.30 Journaal met simultaanverta-
ling in gebarentaal en weerbericht.
20.00 Document: Raid sur San Francis-
co, Amerikaanse documentaire over de
geurillastrijders op de Philippijnen.
20.45 Miami Vice, Amerikaanse serie.
Afl. 21: Délivrez-nous du mal. 21.30
Coup de film, filmnieuws. Presentatie:
Terry Focant. (herh.). 22.00-23.40 'Qui
a peur du loup?' Engelse speelfilm uit
1984 van Neil Jordan, met Angela
Lansbury, David Warner, Sarah Patter-
son e.a. Un homme parmi les loups.
Amerikaanse speelfilm uit 1983 van
Carroll Ballard naar het boek van Far-
ley Mowat, met Charles Martin Smith,
Brian Dennehy, Zacherie Ittimangnag
e.a.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Sylvie Des Troisl
Ormes. 16.30La cuisine des Mousque-!
taires. 16.45 Récréation. 17.30 Desl
chiffres et des lettres. 17.55 Brèves et!
Météo Européene. 18.00Le jour le plus!
court. 19.30 Papier Glacé. 20.00 Pare-;
chocs. 20.30 Brésil, Dernière frontière.j
21.25 Musique. 21.40 Le divan. 22.00j
Journal Télvisé. 22.30 Météo Europee- ine. 22.35 Le Magazine Culturel Océa-j
niques. 23.00 Sports loisirs. 00.00-;
01.00 Demandez la lune.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20KRO's Ontbijtshow. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p.... 11.50 Postbus900. 12.04 Van twaalf tot twee(13.04-13.15 Echo). 14.04 Ratel
plus. TROS: 15.30 Gerard de Vries
draait op verzoek. 17.04 Neder-
lands hitwerk. 18.04AVRO's radio-journ. 19.03 Hobbyvitaminen.
20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
11'P 4 _X?n Diepen draait door.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111l

12.04 U'HOD ot d ronder. 13.04Erik
de Zwart. 15.04 De Top 40. 18.04
Driespoor. 19.03 Stenders en Van
Inkel. 22.03-24.00 Countdown Ca-
fé.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus economie. ï

Les 6.
16.30 News of the week. Engels j
weekjournaal.

16.45 Actualités. Nieuws in het Frans,i
17.00 Europa aus dem Baukasten.:

Schuier lemen für den Technikmarkt j
von morgen, reportage over een:
scholierenproject.

17.30 Telekolleg 11. Cursus economie, i
Afl.6. (herh.).

18.00 Der Liebe auf der Spur. Infor-i
matieve jeugdserie over liefde en se- i
xualiteit. Afl. 4: Was mem Herz be-l
wegt.

18.29 Lassies Abenteuer. Jeugdse-i
rie. Afl.: Sein Name ist Goliath.

18.52 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:fEine Nummer zu gross.
18.56 Das Sandmannchen. (herh.).
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Kinokalender. Filmmagazine.
20.15 Frauen gegen die Mafia. Re-i

portage. (herh.). |
21.00 Südwest aktuell - Neues umi

Neun. |
21.15 Kultur spezial. Europa Kultur-I

kalender, discussie 0.1.v. Rainbarti
Lohmann over de rol van de cultuur in i
Europese tv-programma's.

21.45 Wortwechsel. Stille Revolution, i
Christa Schulze-Rohr in gesprek met iAndrzej Szczypiorski.

22.30 Die schone Otero. 5-deligei
Spaans-ltaliaans-Frans-Duitse serie. -Afl. 1. ï

23.30 Klassik am Freitag. Claudio Ar- \rau, piano, en het London SymphonyiOrchestra 0.1.v. Sir Colin Davis. Pia- =noconcert nr. 5 in Es opus 73, van iBeethoven.
00.15-00.20 Laatste nieuws.

Radio 1
radiolederheel uur nieuws. 7.04 Het Ge-i bouw, met om 7.04 Afdeling Bin-

j nenland; (NOS: 7.30 Nws.); 7.33jDorrestijns Persagentschap en At-
i deling Binnenland. 8.09 Dorrestijns; Persagentschap en De tafel van; NL; 9.06 Dorrestijns Persagent-
j schap, De media, Het portret en
i BORAT; 10.06 NL-Buitenlandre-
i portage; 11.06 De Bovenkamer, Af-: deling Binnenland en BORAT;
j 12.06 Afdeling Binnenland. 12.53
i Inform. voor de vissers. 12.55 Me-
i ded. voor land- en tuinbouw. 13.09i Hier en nu. 13.35 Kerk vandaag.
i 14.06 NCRV-V.1.P.-roem. 16.06

" VARA Radio 1 Vrijdageditie. (16.30
en 17.30 Nieuwsoverzicht.) 18.30
Nieuwsoverzicht. 19.30 NCRV-bul-
letin. 20.03 Weekend blues. 21.03
Jazztime. 22.03 NCRV-vrijdag-
sport. 23.06 Met het oog op mor-gen. 0.02-7.00 Veronica's Oh, Wat
een nacht, met om 0.02Stemband;
2.02 Oh, wat een nacht; 5.02-7.00
Ook goeiemorgen.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert 1. (8.00 Nws). 8.02 Vroeg
Ochtendconcert 2. 9.00 Claudio
Monteverdi - de Johannes Ves-
pers. 10.15 Werken Soler en Boc-
cherini. 11.00 Het Intern. Concert-
circuit: Deutsche Kammerphilhar-
monie met sol. 12.30 Jazz-op-vier-
Concert. 13.00Nws. 13.02Operet-
te: Erika Koth. 14.00 Orgélbespe-
ling. 14.30Klein bestek. 15.30 De
schatder eeuwen. 16.00 Crème du
Baroque. 17.00 Cantates van J.B.
Bach. 17.40 The best of brass.
18.00 Nws. 18.02 Aspekten van de
kamermuziek. Het Stadier Trio met
fortepiano. 19.00 De Bovenbouw.
Vandaag; futurisme. 20.00 Nws.
20.02 Nederlandse Mozartweek
Zeist: Radio Kamerorkest met sol.
23.00-24.00 Liszt-Journaal.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De vertellers.10.00 Meer dan muziek. 11.00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het gebouw, met om
13.10 Aktual. en Euroburo. 14.00
Het Chanson Festival '89 te Lei-
den. 15.00 Het gebouw, met om

15.03 Het spoor; 16.03 Afdeling
binnenland; 16.35 Welingelichte
kringen. 17.35 Postbus 51 Radio-
magazine. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
Euroburo. 18.20 Uitzendingvan de
PvdA. 18.30 Euroburo. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 De bijbel open. 20.55 België
totaal. 21.05 Schoolagenda. 21.20
Zicht op Israël. 21 40-22 00 Theo-
logische verkenningen.

televisie en radio

Nederland 1
3.00-13 Q5 Nieuws voor doven en

KRo hthorenden-
■*D Centennial. Amerikaanse serieyebaseerd op het gelijknamige boek

*an James A. Michener. Afl.: Het for-
'Uln (1). De weduwe Charlotte en haar
"oorman Jim zijn ondanks hun ver-schiliende achtergrond van plan te'r°uwen, maar dan duikt er een oude
viam van Jim 0p...

Avontuurt Ring of Fire, serie.
{;"■ 3: Ten oosten van Krakatau.
nerh. Vanaf de vulcaanKrakatau, die
6en eeuw geleden met groot geweld

trekken de broers Blair
oostwaars over Java.

Journaal.45 Eindexamenjournaal. Nabe-
schouwing van de vandaag gemaak-'e eindexamens. Vandaag o.a. Ne-
derlands stelopdracht en Geschiede-

IBn Presentatie: Pieter Jan Hagens.
""°0 Henderson Kids. Australische
S6|ïe. Afl. 7. Torn en Regina halen

zich de woede van Andy op de hals
als ze schoolvrienden in de heilige
grot rondleiden. Steve durft Sylvia
niet te vertrouwen, omdat hij haar va-
der wantrouwt.

18.47 Torn en Jerry.
19.00 Journaal.
19.19 Prince in Concert. Hoogtepun-

ten van zijn Lovesexy Tour vanuit de
Westfalenhalle te Dortmund.

19.30 Father Dowling. Amerikaanse
misdaadserie. Afl.: Het gezicht in de
spiegel. Father Dowling wordt aange-
zien voor een spitsvondige misdadi-
ger, maar dat blijkt een halfbroer te
zijn.

20.20 Hints. Spelprogramma. Spellei-
der: Frank Kramer. Vanavond de
tweede halve finale van de nieuwe
serie.

20.55 Wereldmuziekconcours.
Voorbeschouwing, hoogtepunten uit.
de mars- en showwedstrijden van dit
concours uit 1985 te Kerkrade en een
vooruitblik op het concours dat in juli
plaatsvindt.

21.30 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

22.30 Journaal.

22.40 In 't holst van de nacht. Serie.
Afl.: Proefdieren. Leden van een mili-
tante groep dierenbeschermers over-
vallen een laboratorium en nemen
proefdieren mee als bewijsmateriaal
voor hun campagne.

23.30-01.05 Mother, jugsand speed.
Amerikaanse komedie uit 1976 van
Peter Yares, met Raquel Welch, Bill
Cosby, Harvey Keitel e.a. Een weinig
florerende ambulancedienst maakt
de straten van San Francisco onvei-
lig.

*Harveley Keitel en Rachel Welch in 'Mother, jugs and
speed. (Nederland 1 - 23.30 uur)

SAT 1
= 06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
Ë SAT.I Bliek. 09.05 SAT.I - Teleshop.= 09.30 Programma-overzicht. 09.35
| Arme mit den roten Haaren. Afl.: Der
§ vergiftete Apfel. 10.00 SAT 1 Bliek.
| 10.05 General Hospital. Afl.: Auf nach
= New Vork. 10.50Teletip Koenen. 11.00
= SAT 1 Bliek. 11.05 Die total verrückte
| Königin der Amazonen. Engelse speel-= film uit 1970 van Gerald Thomas, met
i Frankie Howerd, Sidney James, Char-
ï les Hawtrey e.a. Aansl.: tekenfilm.: 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop.
j Aansl: Programma-overzicht. 14.05
ï The Real Ghostbusters. Afl.: Geister: der Nacht. 14.30 Der Nachste bitte.
} Afl.: Notenwechsel. 14.55 Der Goldene= Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
E Warum lügt Sally. 15.50 Teletip Geld.
| 16.00 SAT.I Teleshop. 16.25 Der Gol-
ï dene Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.: Mr.
\ Henry Comstock. 17.35 SAT.I Bliek.
j 17.45 Programma-overzicht. 17.50
[ Verliebt in eine Hexe. Afl.: Das Super-
Ë auto. 18.15 Die Ausgeflippten. Afl.: Ein
I Verdacht kommt selten allein. 18.45
5 SAT.I Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-
| show. 19.30 Ein Duke kommt selten al-
i lein. Afl.: Rollendes Diebesgut. 20.25
I SAT.I Wetter. 20.30 Love Boat. Afl.: Ir-
[ ren ist menschlich. 21.25 SAT.I Bliek.
i 21 .30 Schütze Benjamin. Amerikaanse= komedie uit 1980, deel 1, van Howard
| Zieff, met Goldie Hawn, Eileen Bren-
[ nan, Armand Assante, Robert Webber,= Sam Wanamaker, Barbara Barrie e.a.= 23.25 SAT.I BLICK. 23.35 Spuren in
Ë die Vergangenheit, Frans/Italiaanse
\ misdaadfilm uit 1957van Roger Vadim,
1 met O.E.Hasse, Francoise Arnoul, Ro-: bert Hossein, Christian Marquand,
ï Franco Frabizi, Franco Andrei. 01.05-
I 01.15 Programmaoverzicht.

SSVC
12.30 For schools. Talk, write... and

read. Afl.: Shirley Hughes.
12.45 For schools. Science work-

shop. Afl.: Twigs and wood. (B)
13.05 Children's SSVC. Afl.: The

Moomins.
13.15 Playbus. Afl.: The tent stop.

13.35 Sportmasters. Sportquiz ge-, presenteerd door Dickie Davies.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie. Alles gaat

weer zijn normale gang in Ramsay
Street, of niet?

14.50 What's my Line? Quiz gepre-
senteerd doorAngela Rippon.

15.15 Takethe High Road. Serie. Isa-
bel brengt mevrouw McCann naar
huis en dat is zeker een verrassing.

15.40 Children's SSVC. Puddle
Lane.

15.55 Windfalls. Dierenserie.
16.10 Bradley. Komische serie.
16.35 Tricky Business Nieuwe serie.
Afl.l: Bang on time.

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

17.30 Home and Away. Serie.
17.55 Happy Days. Afl.: The skin

game.
18.15 Through the Keyhole. Ont-

spanningsprogramma met David
Frost en Loyd Grossmann.

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

gionale sportverslaggeving.
19.10 Top of the Pops. Muziek met

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

Ronnies. Serie.
21.15 The equalizer. Afl.: No play like

home.
22.00 News and Weather.
22.30 A bit of Fry and Laurie. Serie.
23.00-00.35 Film. Repo man uit 1984,

met in de hoofdrollen Emilio Estevez
en Harry Dean Stanton.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
aktueel, gast van de dag en mu-
ziek. 8.05. 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Aktueel, Uit in Limburg, agen-
da en muz. 13.05, 14.02, 15.02en
16.02Kort nws. 17.02 Reg weerbe-
richt 17 05 Limburg aktueel. agen-
da en muz. 17.25 Licht Limburgs:
muziek van en informatie over Lim-
burgse musici. 17.55Kort nieuws.
18.05-1807 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30,7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Ber.) 8.00 Nieuws. 8.12 Brus-
sel X. 10.00 Nieuws. 10.03 Platen-
poets. 11.55 Mediatips. 12.00 Urn-
burg 1989. 13.00 Nieuws. 13.10
Goed op Vrijdag. 14.00 Pluche en
Plastiek. 16.00Abraham al gezien?
17 00 Focus. 17.05 Wat zijn dat

voor toeren! 18.00 Nieuws. 18.10
Hitriders. 20.00 Zig-Zag. 22 00
Nieuws. 22.05 Country-Side.
23.30-6.Uu Nachtradio, (om 5.00
en 5.30 uur Nieuws.)

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa. Guten Morgen

Deutschland, informatief programma.
08.30 California Clan. Amerikaanse

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

kaanse serie. (herh.).
10.00 Reich und Schön. Amerikaan-

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

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

Vork. Amerikaanse misdaadserie,
(herh.).

12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Trans-
formers, Amerikaanse tekenfilmserie.
Afl.: Die Weltraumbrücke.

13.25 California Clan. Amerikaanse
serie.

14.15 Reporter des Verbrechens.
Amerikaanse serie. (herh.).

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

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

kaanse serie.
16.50 Reich und Schön. Serie. Afl.3.
17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Tekenfilm.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Die zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse detective-serie. Afl.: Casa-
blanca, hautnah.

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

kaanse serie. Afl.: Selbstmitleid.
20.00 Weerbericht.
20.10 Das langste Jahr. Amerikaan-

se speelfilm uit 1987 van Nicholas
Roeg, met Oliver Reed, Amanda Do-
nohoe, Tony Richards e.a.

22.05 Die Unmoralischen. Italiaanse
misdaadfilm uit 1969 van Guiliano
Montaldo, met Peter Falk, John Cas-
savetes, Gena Rowlands e.a.

23.45 RTL aktuell.
00.00 Mannermagazin M. (herh.).
00.35-00.40 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Voor zakenlui.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-

gramma.
11.00 The Sullivans. Australische fa-

milieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmagazi-

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World.
14.00 Landscape Channel Program-

mes From Sky.
15.00 As The World Turns.
16.00 Loving.
16.30 Family Affair.
17.00 Countdown By Sony Tape.
18.00 Eurosport preview.
20.00 Turnen in Parijs.
21.00 Tennis in Rome.
23.00 Major League Baseball.
01.00 Golf.
01.30 Arts Channel Programmes

From Sky.
04.30 Landscape Channel Program-

mes From Sky.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix.
15.30 Off the Wall.
16.30 Hot Line.
18.30 The new music show.
19.30 Richard Diamond.
20.00 Touristic Magazine.
20.25 Hollywood insider.
20.50 Transmission.
21.45 World News.
22.00 In Concert Specials.
00.00-03.00 The Mix.

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

Belg. Rundfunk
6.30 Radiotrühstück. 7 15Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazin
745 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau 8.30 Besinnliche
Worte. 9.00Regionalmagazin 9 05
Musikexpress 10.00 Gut Aufge-
legt 12.00 Veranstaltungskalen-
der, Musik bei Tisch. 12.30 Presse-
schau 13.00 Tretfpunkt Frischauf
14.05 Schultunk: Musik in der Pn-
marschule Schultunkkonzert: Von
Drehorgeln und Lokomotiven...
14.15 Musikzeit Heute: Klassik
leicht serviert. 15.00 Nachmittags-
studio. 16.05 Spotlight: Eurotops
17.05 OWiekiste. ItTOO Regional-
nachrichten - BRF-Aktuell. 18.40
20.00 Nachrichten und sendesch-
luss.

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

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon. 12.07Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Catè-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17 00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 2230-405
Nachtexpress.
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Opel Corsa, 2-drs., Luxus 1983
Opel Corsa, 2/3-drs., 7x 1984
Opel Corsa, 2/3-drs., 7x 1985
Opel Corsa, 2/3-drs., 11x 1986
Opel Corsa, 3/4-drs., 3x 1987
Opel Kadett, 2-drs., 1982
Opel Kadett, 3 5-drs., 10x 1983
OpelKadett, 3 5-drs., 15x 1984
OpelKadett, 3/4/5-drs., 14x 1985
Opel Kadett, 3/4/5-drs., 20x 1986
OpelKadett, 3/4/5-drs., 14x 1987
OpelKadett, 3/4/5-drs., 3x 1988
Opel Ascona, 2-drs. 1988
Opel Ascona, 2/4-drs., 6x 1983
Opel Ascona, 4 5-drs., 3x 1984
Opel Ascona, 4-drs., 4x 1985
Opel Ascona, 4-drs., 3x 1986
Opel Ascona, 4 5-drs., 2x 1987
Opel Manta coupe, 2x 1984
Opel Rekord, 9x 1980 t/m 1986
Opel Omega 20 cd 1988
Opel Omega, 2x 1987
Opel Senator 1985-1986
Andere merken, 24x 1986-1987

Diverse goedkope inruilers. Al deze
auto's in diverse uitvoeringen, ook met

18958, L.P.G. en diesel en stationcars.

grasbroekerweg9 heerlen tel. 045-724545
SuzukiAlto aut '84, '86, '87
Suzuki Swift Comm., 6000 km '88
Suzuki Swift 1.3 GLX, 18.000km '87
Suzuki Samurai metal, 11.000km '88
SuzukiSJ4l3QJX '84
Suzuki Alto, 3-drs., 5-drs '86, '87, '88
Fiat Panda 45,34 '85
Fiat Uno 45,8000 km '88
VW Polo '83 I
VW Golf 1.3,3-drs '85 I
Peugeot 305SR '82 I
Ford Escort 1.6 diesel '85 I
Renault 5 aut 79 I
Honda Accord aut 79 I
Honda Civic '81 I
Volvo 66 aut 79 I
Toyota Starlet, 13.000km '87 I
Waar u met vertrouwen auto's koopt!

■HHlfc -«■ ■■■I iiiiiii in miiiiii iiiiii

PTaj Auto Véncken b.v.
TT-n^Tplj B«»k - Pr. Mauritslaan 171 - Tel. 04490-72882
WgjJJSW Sittard - Leyenbroekerweg 27 - Tal. 04480-15777

SITTARD BEEK
Audi 100 CC 136pk. blauwmet 87 Audi 80 SC 1600 14
Audi 100 CC 136 pk.aut.. rooHfmet 85 Peugeol 205 XE, grijs 87
Audi «OGTI6OO cc, »»rtmet 86 Perxeke 924. rood 84
Audi 801600cc, blauwmet 85 Golf GT ISOOi. zilver 87
Audi 80 CL 1600 cc, grijsmet 84 Ford Sierra 2000 cc Ï6.wit 82
VW Passat Rimini 1600 cc, Golf GRi. 112pk, wit 87
zilvermet 84 Jetta 1600TX. blauw 84
VW Jetta 1300cc. 4-drs., wit 86 Jetta, 4-drs. GTi, 112pk. marsrood 85
VW Jetta CL 1600ve, 2-drs , JettaCL 1600.beigemet 86
blauwmet 85 Go» Diesel, marsrood, 53.000km 86
VW Jetta 1300 cc, 2-dis., blauw 84 VWPolo Coupé, blauw 86-87
VW Jetta 1500cc, gas, blauwmet 82 VWGoll diesel, 5-bak, blauw 85
VW Jetta diesel, 2-drs., VWGoll 1800 groenmei 86
antracielmel 86 VWGoll, 5 dr», 16004 »E,wlt 85
VW Jetta diesel. 4-drs., VW Pis. Rimini. 5-drs.. 1600, bl mei. 83
polarzilvermet 85 Passal, 5-drs., diesel, wit 85
VW Jetta CL turbo diesel, 2-drs., GollGTil6V.l39pk.wll 2x86
rood 85 Opel Kadett 1.3S. 5-drs.,groenmet
VWGoll 1300cc, rood 84 85FialRegata 85 S, blauwmet 85
VWGoll 1300cc,polarzilvermet 84 Audi 100cc, 136pk, grijs 86
VWGoll 1300ee, antracietmet 85 Opel Kadett 1.35.LPG rood 87
VWGoll 1300cc,blauw 86 AudiBol.6S.grijs 88
VWGolllMOccGTS.wil 85 Toyota StarletS. wil. 75pk 87
VWGoll 1600cc. zilvermet en rood 85 RenaultsTL. blauw 87
VWGoll 1600ccGL. blauwmet 85 No Coupe Sportiel. wil 87
VWGoll diesel, quartzmel 84 'M*3. '"f"':;. K
VWGoll diesel wit 85 Honda Aerodeck2.0. roodmet 87
VWGoll diesel,polanihiermei 86 j*»««°l3»s Break, beige 83
VW Polo Coupe 1050cc rood 84 Goll GTD. zeer eiclusiel Zender z. 60 uil-
VW Polo 1050cc 3-drs wit 85 «ebouwd, grijsmet «anpartikulier 86
Audi 3018S groenmet 88 >*«"«eOl 305GL Break, beige 831 GollGTll6Vl29pk.rwartmet 67

Golf GT 4 90pk, blauwmet 87
BMW3l6,zwart 87

Ruim aanbod Opel - Ford - Fial " Peugeot - Mitsubishi " Volvo

BOS *nfl^ (ss) ü ü)

M##M M#M , # ##(

" |" - ■-«*■ jf\

" Jurgen Autocentrum mercedes-speoalist nissandeale*
a Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade & 045-45257° \
_. MERCEDES GEBRUIKT NISSAN GEBRUIKT ANDERE MERKEN

" 560 SE blauw/zwart 11 -1988 Micra DX aut zNver ,988 Audi 80 1.6 zilver 1986
1 ?nn c,L MaUW(ZWa[I,I9?L Micra DX zilver 2x1987 BMW 320 blauw 1982
""2 S D d SaTwTo 1987 Micra GL zilver 1987 BMW 525 ' diam-bL 1984

" 250 D blauw/zwart 1987 Micra GL d.bl. 1985 Fiat Uno 45 wit 1987

" 250 D wit 1986 Micra SDX wit 1986 Fiat Panda 1000 S brons 1984 J

" 230 E antraciet 1987 Ph_
rn/ \ , rii_col ,__. IQfl, Fo«l Scorpio 2.0 GL gr.met. 1985 t

" 230 E groen 1985 Cherry 1.7 diesel blauw 1986 Ford Sierra 2.0 CL wit 1988 <
" 190 D blauw/zwart 1987 Cherrv 1-3 DX d.gri|S 1986 Ford Escort 1 , zNver 1982

" 190 D blauw/zwart 2x 1986 Cherry 1.3 GL 1984 Ford Escort 1 a |aser 1984J !SStSt!S2x 1986 Sunny 1.6 «üpé 16 VIJ37 ES^XXI" 190 D zilver 1985 Sunyy 1.5 GL coupe 1986 Honda uivic l.^ bL bruin 1381

" 190 D wit 1984 Sunny 1.6 SLX 3-deurs 1987 Hyundai Pony 1.5 GL w.2x'B7

" 190E2.6d.b1auw1987 Sunny 1.6 SLX 3-deurs 1986 Mitsubishi Colt 1.2 GL 1982

" 190 E antraciet 1984 Sunny 1.3 sedan zilver 1987 Mitsubishi Tredia 1.6 GLS 1983

" 190 E zilver 1983 Sunny 1.3 sedan antraciet 1987 Opel Rek. 2.0 S aut. gr.met. 1984
" 190 div. extras wit 1986 Opel Kadett 1.3 LS 3-deurs 1986 1

230 E blauw 1983 Bluebird Combi diesel 1985 Opel Corsa 1.3 GL wit 1984
200 D antraciet 1985 tsioso 300 ZX aut. bruinmet. 1985 Peugeot 505 Familiale D 1986

" Demonstratieauto's: Prairie 1.8 SGL groen 1986 Peugeot 205 KR 1984

" 300 CE blauw/zwart Laurel 2.8 SLX aut. wit 1988 Peu9eot 205 KR 9r'is 1987

" 300 D rookzilver Laurel 2.8 SLX diesel 1987 Toyota Carina II diesel 1985
Mercedes okm 1989 i_aure| 2 8 SLX diesel 1986 Volvo 749 Dlauwmet- 1986

" Patrol 3.3 TD rood 1986 Volvo 340 aut. wit 1985

" 190-560 SL d,rect leverbaar Cabs(ar beste| IQB6

autoschade
de Vries bv nam
Herstelt plaat- en chassisschade onzichtbaar ggg" f*r"3,

" Is 24 uur met eigen sleepdienst inzetbaar

" Maakt schade-afwikkelingen en taxaties verhaalbaar f/S^V
" Modernste spuit- en richtapparatuur en kleurmakerij \|(^.

" Alle merken voorruiten, schuif- en zonnedaken inzetbaar \Sflfa\
" Reklame beschilderingen en ontwerpen onvoorstelbaar V^WVv
" Leenauto beschikbaar _ \CI7
" Prijzen en service onvergelijkbaar, maar wel betaalbaary^*^^^^^^L^_^ \<Jai
" Gemakkelijk bereikbaar (nabij busstation Heerlen)^^»M
Autoschade De Vries /TlLs^^lSliS^GGrasbroekerweg 28, Heerlen |vl^\V^V/ aV W% vffß

1722463 Syi
met 12 I iRE^OTXÖPn met 12 I

garantie IJLiLiAIjUJJM garantie

Div-. merken 12 mnd-0. % renteBij financiering: 24 mnd . 4 g % renfe
"mm. aanbetaling 25 % ,fi __w cQ 0/

___
#^

"max. kredietbedrag ’ 10.000,- 36 mnd - 6,9/orente \
Ê& Renault Kerres

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

\\\^jy/m w4f^**V^44iflßaaaaaia3

9000 i met SR 2 alu.
velgen metall. 1987
70.000 km
900 i 4 drs SR alu
velgen, cl. 1987 model
'88 72.000 km
900 M 5 5 drs metall.-lpg
trekhaak 1987 60.000 km
900 3 drs aut. 1987
77.000 km
900 4 drs aut. 1985
50.000 km
900 4 drs aut. p.s. Lpg
onderb. 1983 68.000 km
900 4 drs lpg alu. velg.
90.000 km 1986
900 4 drs lpg 60.000 km
1988
900 3 drs turbo airflow
airco SR en SL 1983
105.000 km
900 5 drs turbo SR 2 CL
alu velg. 1985 108.000
km

VRIJDAG 19 T/M MAANDAG 29 MEI
GRANDIOZE JAPAN-MANIFESTATIE

BIJ MENGELERS IN LANDGRAAF
iVJR II ■MM^' tlP^""^" Ow.*Ha\-_^^H^Üi yjJ TP~ BaHaHlHWaa^-^^amHF

SHHN.'l V? N^#- bHbVWkbbW **\m^t «aaa am.

Van vrijdag 19 t/m maandag29 mei a.s. organiseren wij een grandiozeJapan-Manifestatie.Deze show
is geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, donderdag(koopavond) van 9.00 tot 21.00 uur,

zaterdag van 9.00 tot 17.00 en 28 mei kijkdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Op deze show kunt u kennismaken met de laatste ont- GTi uitvoering. Vanzelfsprekend zijn ook depopulaire Starlet

wikkelingen op het gebiedvan techniek en vormgeving uit het en de fraai gelijnde Celica's present,
land van derijzende zon. Allemaal bekende merknamen, die De ondernemer kan zijn keus maken uit het'Toyota-
behoren tot de top van de Japanse industrie. . bedrijfswagenprogramma, met o.a. talloze varianten van de Hi-

Het zijn met name: CASIO keyboards en computers. Ace enLite-Ace. Een Japan-Show, interessant voor het
OLYMPUS topcamera's en lenzen. KOGA MIYATA met een hele gezin. U bent van L/-\f/-\J \ iadcm PCTCDserie supersnelle racefietsen. BONSAI, oosterse miniatuur harte welkom. I Urn i"Jr_l JAREN BETER.
boomkweekcultuur. CITIZEN met de nieuwste normen in tijd- t \meting.LUXMAN, AKAI, ONKYO en NAKAMICHI als V V\/-v M ( \
trendsetters in audio/visuele technieken. En voor demode- L-~—-H^fci 7^~ iB IBewuste vrouw TOYOTA naaimachines en SHISEIDO "Haute >—-"<- "~^—-_-/^ IhV^;^' B;£^

In dit gezelschap van voornamelijk high-tech producen- _-^b=*«'^r*L- S rrfmmm) ImM^^Ê^ten voelt een merk als TOYOTA zich voortreffelijk thuis. Met "Zjfli*- |sÉrïii*maw mrnmï/mïïJluil lïÊ§ÊÊè.
geavanceerde automobielen. Bekijk deCamry Sedan 2.5 liter '^^Sm^XmÊmWn//'/////////////////- ''///''>>>'"- Ma^|
GXi Twin Cam 24+A.8.5., een geweldige 6-cilinder gezins- en irffl^rW^fffBmT II ll'HRr^^zakenauto. En vergeet vooral niet de nieuwe Carina II Sedan ïfiJMffltfiri s^bfaj»F^gslySlßr^
die nu ookmet de sensationele Lean Burn motor wordt gele- _Jj^**^piira(H*Esg3 ___aösl S Wt£jr^ff~_

* verd. Voor super-schoon en super-zuinig rijden.
______

"" - w »-hQI __, (\ —■
Op deze show natuurlijk ook de complete Corolla-serie. »■ iT/MuiAnin nmniir kai-k it—t-i w-ne r» wMet oa. devierwiel-aangedreven Corolla RV Wagon 1.6 XLi AU I UnUBIbLBfcDKIJr MENGELERS B.V.

Twin Cam 16 4WD. En deCorolla Hatchback en Liftback in Baanstraat 129, LANDGRAAF. Tel. 045 -318888.
Mengelers, ook de specialist voor B+M Sport-uitmonsteringen.WmjEswftë\ Op onze show kunt u ze bewonderen; de exclusieve B+M uitbouwmogelijkheden voor de

I ~"~*^ -*—~__j Toyota Corolla, Carina 11, Celica, Camry en Supra. Sportieve Toyota's in optima Forma!

HhÉéKh H
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TOYOTA GEEFT OP ELKEAUTO 2 JAAR GARANTIE TOTEEN MAXIMUM VAN 100.000 KM. BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIE GARANTIE TEGENDOORROESTEN VAN BINNENUIT OPPERSONENWAGENS EN ALLE AF FABRIEKGELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGEN5
WIJZIGINGEN INUITVOERING VOORBEHOUDEN.

i Ma fl WO IWXWW^^ \VV aaa*^^^ ""■■■"""■■"""""""■■■■■"""■"""""■"""""""""" "MllllliliywyiiliyiiWrirlririlWriraPaf Af n# HHHRRRnInnnflnf lnf HUI tni WWHWWwWWWWwWwHWWwWWWHWftiHWJ A Wis ■{ W m\W* r w*■ aWr ■ ■■"■"""■""""■■"■"■■"■■"""""""""""""""""" " "Q^bb a M ■ fl jV » Wu Wr ■■■"■■"■""■■■■■"■■"■■■"""""""""""■""""""""""""""""""........." . " .BDDQQüDQüQQOODQQQOQQOC OC MQv QQOQOQO IQQQQQI )Qt QQi Hn QOQQQQQQQOQQQQQOQOQQOQQQQW M §w Ew ar ■"■""■"■"""■■■■■■■""»""■"""""""■""■""""""""""""""""""""""""
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Lancia Thema 2800 V 6
veel extra's 19.000 km
aug. 1988
Lancia V 10 touring
35.000 km 1987. Mercedes 250 D 50.000
km veel extra's aug.
1987
BMW 323 i 70.000 km
1982
Alfa guillietta 1.6 1982
95.000 km

Autobedrijf
Boy Heijnen

Wilhelminalaan 5
6042 EK Roermond
Tel. 04750-27645
Officieel Saab- en

Lancia-dealer voor
Mldden-Llmburg.
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Rij nu Panda of Uno, over het
geld praten we na uw vakantie.
IiET pure rijplezier van de jonge Pandaeralisvanaffl3.2so,-endeUno

dynamische Panda ofhet temperament vanaf f17.800- gaat dat enorm

van de supercomplete en ruime Uno schelen.Zeker als u gebruik maakt van

kunt unu uiterst voordelig tijdens uw onze bijzonder gunstige financierings-

vakantie gaan beleven. Bovendien rijdt mogelijkheden.

u zeer schoon dankzij hun injectie- -p.

~ , . . . JlyH nu, betaal pas in 1990.
motor, drieweg katalysator en Lambda

spnde. En ze hebben standaard een vijf- De renteloze lening volgens deze finan-
versnellingsbak. Onze Vakantie Voor- ciering, samen metuw inruil, maakt dat

deel Show maakt dat schone rijden nu u waarschijnlijk helemaalgeen geld mee

extra aantrekkelijk. hoeft te nemen.

y-, U gaat lekkermetvakantie en we
JLXTRA hoge vakantie inruil.

praten pas volgend jaar over betalen.

We bieden nu topprijzen voor uw Maar wees snel want dit vakantieaan-

huidige auto. En als u bedenkt dat de bod geldt tot 20 juli 1989. 8880

Fiat Panda en Uno. Eén brok temperament.

AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN I
BRUNSSUM, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75
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Vraag naar zakenauto stijgt sterk

Fel gevecht in
bedrijven om
Kilometerprijs

Rotterdamse belasting-
adviesbureau Moret, Guddeen Brinkman verwacht dat
** in de bedrijven de ko-

ende maanden een felle
pijd zal losbranden over deaütokostenvergoeding.
por de belastingherzie-

plng in het kader van de
Oort zal een deel

$n de kilometervergoe-
?lrig per 1 januari volgend
J?ar worden belast, waar-

Oor werknemers er in in-
°rnen op achteruit gaan.

zullen van hun werkge-er. een hogere kilometer-
j^ijseisen ofvragen om een?uto van de zaak. Wat dat
patste betreft, verwacht

Nederland, met
5-000 bedrijfswagens het

bootste leaseconcern vanotls land, een enorme haus-Se op de leasemarkt.

L*eT- Rotterdamse adviesbureau
eeft in opdracht van Leaseplanefi brochure gemaakt over de

van de plannen
ait Oort. Met ingang van vol-end jaar zullen kilometerver-

goedingen boven de 44 cent wor-
belast. „Dat betekent, dat*ie nu zestig cent krijgt er straks

g°g maar 52van overhoudt. Aan-
dien de kilometervergoeding

secundaire arbeidsvoor-waarde is, zullen veel werkne-mers hun werkgever voor het
r schil aansprakelijk stellen",

geent W.A.H. Pierik van Moret,
en Brinkman.

jaarer is nog meer aan de hand.
|p die 44 cent zijn parkeergel-

eri> tol- en veertarieven alsmede
erkeersboetes inbegrepen. Wie

*ehter een auto van de zaak
ieeft, kan die kosten wel onbe-

ast declareren. Daartegenover
wat' at een auto van e zaa^
v
wmtig procent van de waardeari die wagen bij het inkomen

worden opgeteld. Vroeger
*pd dat alleen voor mensen die

van deinkomstenbe-asting kregen. Wie zon aanslag'et ontving, ging vrijuit. Dat
ordt nu veranderd, waardoor

rll aks 75000 mensen een fiscale
ekening van de zakenauto opvnun bordje krijgen".

Fiscaal
j°k de fiscale verrekening van, e autovergoeding (per kwartaal)

de nodige consequenties.
k"ie nu een gefaseerde kilome-
tervergoeding krijgt, gaat er,lerk op achteruit. Veel mensen
*nJgen voor de eerste 5000 kilo-
meter bijvoorbeeld 60 cent, voor?e volgende 5000 52 cent en zo
°°Pt dat af. Dat betekent, dat,nen straks voor de eerste maan-.en fors zal worden belast en la-
j6l-' bij de lagere tarieven (die on-er de 44 cent uitkomen) er op
°e zal moeten leggen".
'Erik verwacht, dat veel werk-emers nu een rekensommetje

maken en overwegen omn dienstautoaan te vragen. „Ze
hun baas dan de vergoe-

lrigen voor telefoon en woon-
erkverkeer (die straks beideorden belast) te laten vallen in

voor een zakenauto tegen
11 lage vergoeding".

Inzet
; eze zaak zal volgens hem zeker'2et worden bij de komende

„Wij heb-
v?n bij de schilders-cao al gead-
2j.Seerd. Maar centrale afspraken
r J^ moeilijk te maken, omdat de
s^kensommetjes per individu

erK kunnen verschillen. Maar
'e veel zakelijke kilometers

e aakt, is bij een dienstauto door-gaans een stuk voordeliger uit".
j,°lgens Leaseplan-directeur F.

wordt zijn bedrijf op
1 moment overstelpt door aan-

erf,611' "Vaak nogal ondoor-„ cht. Laat de mensen eerst
elif e voor" en nadelen tegen-, Kaar afwegen. Daarvoor is de

"r°chure gemaakt".

Nederlands ontwerp dubbele cabine

Slimme oplossingen
voor Nissan Vanette

De bedrijfswagenmarkt in Ne-
derland wordt op dit moment ge-
domineerd door Japanse bestel-
wagens. De Japanners maken
zonder meer een goed produkt
tegen een acceptabele prijs en in
de bestelautosector speelt het
imago nu eenmaal een mindere
rol dan in de personenwagen-
branche. Doelmatigheid staat op
de eerste plaats en daar hebben
ze in het land van de rijzende zon
verstand van. En waar de fabri-
kant tekort schiet, daar weet me-
nig importeur een mouw aan te
passen. Zoals bij het half Japan-
se half Nederlandse produkt Nis-
san Vanette met dubbele cabine.
De Japanse fabriek heeft niet zo
veel uitvoeringen . voorhanden
als Nissan Motor Nederland in
de aanbieding heeft. Dat komt
door de samenwerking tussen de
Nederlandse vestiging van Nis-
san in Lisse en het carrosseriebe-
drijf M. Snoeks en Zonen in
Zwaanshoek. Nissan en Snoeks
gaan er gezamenlijk prat op
maatwerk te kunnen leveren,
waarbij de wensen van de toe-
komstige gebruiker worden in-
gewilligd.
De vijfpersoons dubbele cabine
bestelwagen met zijruiten is er
een voorbeeld van hoe Snoeks
weg weet met een oorspronkelijk
als gesloten bestelauto aangele-
verde Vanette. Wij namen de X
270 D met een basisprijs van
fl 19.970,46 exclusief btw onder
de loep. Dan komt er voor de
dubbele cabine nog wel fl 2800
bij, plus hemelbekleding fl 100
en schuifruit fl 675. Hoewel zo-
als gezegd vijf personen kunnen
worden vervoerd heeft de auto
een grijs kenteken.
De dubbele cabine betekent wel,
dat flink wat laadruimte moet
worden ingeleverd. De lengte
van de laadvloer is 1.63 meter te-
gen de oorspronkelijke 2.44 van
de gesloten bestelwagen. De

breedte is 1.49 meter en de hoog-
te 1.33 meter.

" De Nissan Vanette werd
door een Nederlands bedrijj
omgebouwd tot modern ge-
stylde bedrijfswagen.

Cabine
Voor erg langeritten is de passa-
giersruimte achterin minder ge-
schikt.De rugleuning staat tame-
lijk haaks op de zitbank en op de
lange duur is dat toch minder
comfortabel. Voorin is het zit-
comfort beter geregeld. De be-
stuurder vindt voldoende stel-

mogelijkheden aan zijn zetel en
heeft via de grote voorruit een
uitstekend uitzicht op het bui-
tengebeuren.
Een snelloper is het niet. De van
fabriekswege opgegeven top-
snelheid van 125 kilometer per
uur werd (althans op de teller)
niet helemaal gehaald. Nissan
geeft op zijn Vanettes zes jaar
carrosseriegarantie. Het model
kent verscheidene uitvoeringen
met als luxe topmodel de Vanet-
te Coach, een uitermate luxe mi-
nibus met omkeerbaar stoelen,
zodat ook face tot face vergaderd
kan worden.

Uit/aatjes
"FIAT zet de Tipo in bij trouwe-
rijen in Nederland. Voor een wit-
te trouwauto wordt een bedrag
van f 25,- ex BTW gevraagd: De
Tipo's in de trouwstoet zijn van
het type DGT en kunnen 's och-
tends gehaald worden en voor 18
uur teruggebracht bij de dealer.

" DE BESTELVERSIE van het
personenauto-model bij Austin
Rover, de Maestro Diesel Van,
heeft er een nieuw model bij ge-
kregen en wel een met een ver-
hoogd dak. Daardoor kan er een
halve kuub meer worden ver-
voerd. Voor bedrijven die aan
middelgroot volumevervoer
doen is de laadruimte van 2.9m 3
zeker toereikend. Er is keus uit
een Maestro Diesel Van met 500
kg. en 700 kg. laadvermogen. De
prijs is f 19.564,- ex BTW.

" VANAGON heet de nieuwste
versie van het Volkswagenbusje.
De samentrekking van de woor-
den 'Van' en 'Wagon' zegt het al:
het gaat om een combi-uitvoe-
ring. De zitruimte gaat overigens
wel iets ten koste van het laad-
vermogen van de normale uit-
voering die 800 kilo kan torsen.
Er is ruimte voor 8 personen en
de voorbank is vervangen door
een enge bestuurdersstoel. Prij-
zen vanaf f 33.300,- ex BTW.

" TOYOTA is in Duitsland - ge-
tuige een ADAC-onderzoek - met
de Carina het meest betrouw-
baar. In de middenklasse is dit
model met de minste pech uit de
statistieken van de 'Duitse
ANWB' gekomen. In de com-
pact-klasse scoorden de Starlet
en Corolla een derde en vierde
plaats. De pechgevallen bij de
Carina - gemeten over de 1.2 mil-
joenkeer dat de ADAC uitrukte -bedroeg enkele promilles. Toyo-
ta heeft overigens nauwelijks
ruchtbaarheid gegeven aan een
produktierecord van 5 miljoen
auto's. Indachtig de gevoelige
materie rond importbeperkin-
gen en 1992roeren de Japanners
slechts heel voorzichtig de trom.

" VEILIG VERKEER NEDER-
LAND vraagt zich af hoe en wan-
neer er een caravankeuring

komt. In het blad Wegwijs be-
steedt de vereniging aandacht
aan de wettelijke controle op de
technische staat van de caravan.
WN vindt dat een verplichte
keuring veel narigheid kan voor-
komen en stelteen APK zoals bij
personenauto's voor. Maar de
discussie is moeilijk te voeren als
er nog geenregistratieplicht voor
het kenteken bestaat. Alleen ca-
ravans die met lading zwaarder
zijn dan 750 kilo moeten geregis-
treerd zijn, de rest blijft buiten
schot. Dat is het merendeel van
de ruim 300.000 caravans die ons
land telt.

" SUZUKI breidt het program-
ma van de Alto uit met een spor-
tieve versie: de Suzuki Alto For-
tissimo. Uitgerust met een 40 pk.
sterke motor van 796 cc bereikt
deze Japansedwerg een topsnel-
heid van 130 km/uur. De basis
vormt de Alto GL en wordt uit-
gebreid met een forse voorspoi-
ler met halogeenverstralers. Te-
vens worden side-skirts en een
achterspoiler gemonteerd. De
Fortissimo is leverbaar in wit en

donkerblauw voor de prijs van
14.995 gulden.

" RECKAT CV uit Maastricht
organiseert 8 juni in de Irenehal
in hetJaarbeursgebouw te
Utrecht een symposium: „De
waarde van deautokatalysator".
De vervuiling van het leefmilieu
is voor iedereen eenprobleem.
Overheid, autoproducent en
-konsument proberen hierbij
goedop elkaar in te spelen. Toch
is er nog veel onduidelijkheid.
Voor meer informatie 043-
-637080.

" TEX-CO ENERGY is een nieu-
we naam binnen de oliebranche.
Het staat voor een Nederlands
bedrijf, dat een compleet pro-
gramma levert voor de milieu-en
prijsbewuste automobilist. De
produkten worden ingekocht bij
één der grootste olieraffinaderij-
en ter wereld. Alle motoroliën,
smeermiddelen en vetten wor-
den geleverd met een garantie-
certificaat

" HYUNDAI is in het Canadese
Bromont, Quebec, van start ge-
gaan met de produktie van

auto's. Dit jaar worden cirpa
25.000 eenheden geproduceerd,
de maximale produktiecapaci-
teit ligtbij 100.000 stuks. In prin-
cipe worden er alleen Sonata's
geassembleerd. Daarnaast wordt
er ten behoeve van de Noorda-
merikaanse markt produktont-
wikkelingswerk verricht.

" MITSUBISHI heeft recente-
lijk de zeer populaire lijn kleine
automobielen voor de binnen-
landse markt vernieuwd. De
nieuwe Mitsubishi Minica is de
derde generatie van zeer com-
pacte modellen. Met een jaarlijks
kwantum van één miljoen auto's
is de Minica zelfs de best ver-
kochte auto in dit marktsegment
in Japan. Voor deze auto's met
minder dan 550cc motorinhoud
heeft de importeur, Hart Nibbrig
& Greeve, in 1985 al eens over-
wogen of deze op de Nederland-
se markt een bestaansrecht zou-
den hebben. Dat was volgens het
onderzoek ruimschoots het ge-
val, echter van beschikbaarheid
voor Europa is het (nog) niet ge-
komen. .

" Mitsubishi Minica.

Agressief
De zeer ruime limousine heeft
een zeer modern 'gestylde' car-
rosserie. Huis-designer Pininfa-
rina heeft de Alfa 164 een prach-
tig gelijnd koetswerk meegege-
ven. De agressieve neus met het

Alfa-embleem vallen meteen op.
De weggewerkte deuren en de
lage neus geven de sterk aërody-
namische carrosserie een Cw-
waarde van slechts 0,305. Zo-
doende blijft door de minimale
luchtweerstand het windgeruis
erg beperkt, zelfs bij hoge snel-
heden. Alleen laat dan de turbo
fluitend zijn verrichtingen ho-
ren. Het gehakketak van de die-
sel is in het interieur echter niet
merkbaar.
Het uitstekende meubilair no-
digt uit tot een comfortabele zit
tijdens lange ritten. Uitgaande
van vier personen rond de moda-
le lengte van 1.80 meter, kunnen
zowel de passagiers voorin als
achterin een uitstekende zitposi-
tie vinden. De voorstoelen zijn in
alle posities verstelbaar achter
het in hoogte verstelbare stuur-
wiel. Ook hoofdsteunen achterin
behoren tot de standaardnorm.
De Alfa heeft geen digitaal dash-
bord maar duidelijke ouder-'
wetse klokken. Naast een toeren-

teller en kilometerteller heeft de
164 een oliedrukmeter, brand-
stofmeter, watertemperatuurme-
ter en een metervoor de turbola-
ding. Getint glas, electrisch be-
dienbare ramen voor, centrale
armsteunen voor en achter, elec-
trisch bedienbare en verwarmde
buitenspiegels en centrale deur-
vergrendeling behoren tot de
standaarduitrusting.

auto

Alarmsysteem
voor optimale

beveiliging

®£ Italiaanse fabrikant Sonar heeft eenautobeveiligingssysteem op de markt ge-
wacht dat aan zeer strenge eisen voldoet.Ue importeur heeft in dit opzicht een veili-ge weg gevolgd door voordat hij met zijn
Produkt kwam eerst contact op te nemen
£et TNO en TBBS (Technisch Bureau terbevordering Schadepreventie), een insti-
tuut van de gezamenlijke schadeverzeke-raars.
Netgaat hier om de Sonar 307. Hy is uitge-

rust met deurcontactbeveiliging, een sen-
sor voor 'bewaking' van het auto-inte-

rieur, een sirene, startblokkering, eigen
elektrische voeding die in werking treedt
als de auto-accu uitgeschakeld zou wor-
den, afstandsbediening van elektrisch
werkende ramen en centrale deurvergren-
deling.
Helemaal compleet zal het systeem f 1450
gaan kosten, waarop overigens enigszins
kan worden bespaard doorenkele compo-
nenten weg te laten. Voor informatie:
Technokar Van Hees in Barendrecht, tel.
01806-19111.

Alfa 164 2.5 Turbo Diesel doet concurrentie verbleken

Diesel met spierballen
Van onze medewerker

FLOR SCHILTE
Alfa Romeo heeft een zeer op-
merkelijke Diesel op de markt
gebracht. Jarenlang had Merce-
des het monopolie in dieselland.
Toen Mercedes voor ruim 91.000
guldenin kale uitvoering de Mer-
cedes 250 Diesel Turbo op de
markt bracht volgde al snel een
524 TD van BMW, ruim 20.000
gulden goedkoper. Meestal heeft
de diesel voor de automobilist
het nadeel dat er weinig accelera-
tie en topsnelheid overblijft, ech-
ter de turbo-geblazen diesels bie-
den echt rijplezier. Alfa Romeo
heeft met de nieuwe Alfa 164
Turbo Diesel voor 58.990 gulden
een sterke troef in handen. De
Alfa is niet alleen luxe uitge-
voerd, de prestaties van de fraai
gestylde limousine liegen er niet
om.
Tijdens het Pinksterweekeinde
werd een Alfa 164 Turbo Diesel
van Autocentrum Sanders uit
Brunssum aan de tand gevoeld.
Bij het starten van de Alfa valt
het dieselgeluid op. Ook omstan-
ders reageren verbaasd op het
specifieke dieselgeluid onder de
huid van een Alfa. De motor met
2500 cc inhoud levert bij 4200
toeren/min. een maximaal ver-
mogen van 117 din-pk. De 4-cy-
linder dieselmotor, voorzien van
indirecte inspuiting en een turbo
met intercooler, is een waar
beest. Gecombineerd met de vijf-
versnellingsbak accelereert de
Alfa 164 moeiteloos in het stads-
verkeer. Ook op de buitenweg
tijdens het drukke Pinksterver-
keer kunnen met deze Diesel in-
haalmanouvres moeiteloos wor-
den uitgevoerd.
De 1320 kilogram zware Sedan
heeft voorwielaandrijving, maar
laat zich tijdens deze rij-impres-
sie moeiteloos over slingerweg-
getjes in het Mergelland sleuren.
De stuurbekrachtiging werkt
prima en de wegligging van de
auto heeft een erg neutraal en
veilig karakter. Wel zijn de
schokbrekers van het 'sportieve'
soort, dus erg stug. Op de Duitse
'Autobahn' ontpopt deze Alfa
zich als een ware Mercedes-kil-
ler. De kruissnelheid van deze
Diesel kan naar flinke hoogtes
worden gevoerd. De Alfa 164
Diesel Turbo heeft een behoor-
lijk temperament. Een accelera-
tie van 0 tot 100 in krap 11 secon-
den en een topsnelheid van om
en nabij de 200 km/uur is gigan-
tisch, gelet op het feit dat deze
Alfa rijdt op oliestook. Bij een re-
delijk pittige rijstijl, waartoe
deze auto ook uitnodigt, is een
verbruik van 1 op 11 realiseer-
baar. De Alfa is voorzien van ge-
ventileerde schijfremmen voor
en ook schijven achter. Zelfs bij
warme schijven blijven de rem-
men hun functie goed uitoefe-
nen. ABS behoort echter tot de
opties.

" Alfa 164 Turbo Diesel, een brok Italiaans raffinement.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Identiteit
De Alfa 164 Diesel Turbo heeft
duidelijk een eigen identiteit,
zeer zeker door de sterk gepro-
nonceerde neuspartij. Voor de
sportievere automobilist is de
Alfa een zeer interessante keus
aangezien de auto toch wel enig
individualismne uitstraalt. De
zeer luxe standaarduitrusting en
de buitengewone prestaties, als-
mede de zeer scherpe prijsstel-
ling, maken deze 'diesel met
spierballen' tot een zeer interes-
sante auto in de klasse van die-
selrijders.

Volksuagendolfop jacht naar produkfierecords

ledere seconde een
nieuwe personenauto

Jaarlijks worden er over de hele
wereld een slordige 33 miljoen
personenauto's en nog eens 13
miljoen vrachtauto's gebouwd.
Dat betekent dat er iedere twee
seconden drie nieuwe voertui-
gen worden geproduceerd, ofwel
iedere seconde een personenau-
to.Binnen die massale produktie
zijn er types die het magische
aantal van een miljoen - of soms
nog meer - geproduceerde exem-
plaren bereiken. De meest suc-
cesvolle auto is tot nu toe nog
steeds de Volkswagen Kever,
waarvan rond de 21 miljoen ex-
emplaren zijn gemaakt en die in

een zeer kleine oplage nog steeds
wordt gebouwd in Mexico. Op-
merkelijke tweede is de T-Ford
uit de beginjaren van de auto-in-
dustrie, die is blijven steken op
ruim 15 miljoen.

Deze twee koplopers hadden te-
vens iets dat niet veel andere
'miljoenenauto's' kunnen zeg-
gen, namelijk dat ze al die jaren
lang nauwelijks veranderd zijn.
Wel gemoderniseerd maar niet
veranderd van opzet. Een van de
weinige modellen, waarvoor dat
nog wel opgaat is de Volkswagen
Golf, die inmiddels in de buurt
zit van de elf miljoen. En ook de
Mini, die dit jaar dertig wordt, is
zon auto. Daarvan stond de tel-
ler een week geleden op
5.122.271 geproduceerde exem-
plaren.

Meestal is het echter nog slechts
een naam, waarvan het produk-
tierecord wordt gevierd. Zoals de
Ford Escort, die inmiddels in to-
taal over de elf miljoen heen zit
en de Opel Kadett, die bezig is
zijn tiende miljoen vol te maken.
Beide types zijn in de loop der ja-
ren echter volledig veranderd en
bovendien ook nog onder andere
namen op de markt. De huidige
modellen zitten 'pas' op respek-
tievelijk vier en twee miljoen.

Japan
Nog erger is het met de Japanse
auto's. Daarvan moeten ook ver-
schillende modellen 'in de mil-
joenen lopen', maar precieze aan-
tallen zijn onmogelijk te achter-
halen. Niet alleen kwamen de Ja-
panners tot voor kort om de ha-
verklap met een nieuw model,
maar ook had een bepaald model
niet op iedere exportmarkt de-
zelfde naam en hoorde evenmin
bij een bepaalde naam overal de-
zelfde auto.

Niet meer te overzien, die war-
boel van namen en modellen, en
dus is er niet echt een Japanse
bedreiging voor de T-Ford en de
Kever aan te geven. Of het zou de
Toyota Corolla moeten zijn,
waarvan er volgens de importeur
nu ongeveer 14 miljoen zijn ge-
bouwd. Maar ook hier gaat het al-
leen nog om de naam, want van
de eerste Corolla's uit het mid-
den van de jaren zestig is in de
huidige modellen (de zesde gene-
ratie) niets meer te herkennen.

Tempo
Het zal dus wel de Golf worden
die als eerste (en enige?) de magi-
sche records gaat breken. Als de
produktie van rond een miljoen
Golfs per jaar in dat tempo door-
gaat, danbreekt de Golf over vier
jaar hetrecord van de T-Ford en
tegen het eind van dit millen-
nium is hetKever-record aan de
beurt. Maar dan moet er niets
tussen komen.

(ADVERTENTIE)

stofzuiger
onderdelen
vooralle
merken

iÉMNDYMAN
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Celca Geleen b.v. ■■■■I garageruudtiems l/nml . . . ....
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Wij worden het eens!!!
Met of zonder inruil
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Auto Heral Alcars Opel Welling
Haefland 15 Haefland 25 Haefland 2
Brunssum Brunssum Brunssum
Tel. 252244 Tel. 259797 Tel. 257701

Honda-dealer Suzuki-dealer Opel-dealer

LEEUWEKEUR
Peugeot:
205GR 1.3,5-drs. 5-bak, wil, 36.500km. luie uitv '86
205XR13,3-drs, 5-bak,zwart. 47.200km, schuifdak 86
20SGL1.1, S-drs, S-bak,beige, 38.500km '87
205XS 1.3,3-drs, 5-bak,wil, 80 pk!, 3600 km '87
205 GL 1.1,5-drs, 5-bak, rood, 30.000 km, nieuw '88
305 GL 1.5,4-drs, blauw, 48.000km '84
309 XE 1.3,3-drs,5-bak, rood, 17.500km, spoiler '88
309 GL 1.3,profil, 5-drs, 5-bak, beige, 52300 km '86

VREEMDE MERKEN:
Ford Escort, 1.1L, 3-drs, 5-bak, l.bl.metallic, verstraler '85
Ford Escort, 1.4 CL, Bravo, 5-drs, 5-bak,zilver, 18.600km '87
Ford Sierra, 1.6Laser, 5-drs, wit, 61000km '86
Citroen Visa. 1.1 RE, 5-drs,wil. 37570km '86
Citroen Visa, Diesel, 5-drs, 5-bak, rood, 58600 km, luie uitv '87
Citroen BK, 1.4,5-drs,rood, 35600 km 87
Volkswagen Polo, 1.3 Coupé, 3-drs,zilver, 40.000km, schuitdak '87
Opel Kadett, 1.2 SC, 3-drs,zilver, 32.200km '86
Opel Corsa, 1.2STR, 4-drs, groen metallic, 37.500km '86
BMW32OÏ. 3-drs, 5-bak. 6 eil., wit. 57.54)0bn, schuifdak '85
Renault 11TL, 5-drs,zilver, 44.000 km, trekhaak '85
Renault 5 TL, 3-drs,rood, 90000 km '82
Seat Ronda, 1.2 GL, 5-drs, blauwmetallic, 77.500km '87
Volvo, 340 OL, LPG, 3-drs,rood, 89.500km '84
Mazda 323 HB, Automaat, 3-drs. beige, 112.000km '81

Diverse goedkope inruilers
Financiering tegen 0% rente

evt. uitgestelde betaling: info verkoop

PEUGEOT COLLARIS
Schelsberg 45 Heerlen. Tel. 045-720202

BMW3IBJ 1987
BMW 316 1981
Citroen BK RE 1987
Fiat Panda 1982
Fiat Uno 1985
Ford Sierra 2 LGL 1986
Ford Escort 1300 GL 1987
Hyundai Stellar 1600 SL 1988
Opel Corsa 12 S zwart 1988
Opel Kadett 1300 LS 1988
Opel Kadett LS 1986
Peugeot 305 break 1985
Peugeot 205 Accent 1987
Peugeot 309 Allure 1987
Skoda 130 LS 1987
Seat Fura 1986
Volvo 360 GL 1986
VW Golf C diesel 1986 1987
VW Jetta 1300 4-drs. 1986
VW Polo coupé Avance 1987
VW Polo Oxford 1985
VWPolo Shopper 1987
VWGolf C 1300 1985
Audi 80 GT 1986
Audi coupé Quatro 1986

± 100 inruilauto's van diverse merken
en uitvoeringen

Geopend ma. t'm vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur| Donderdag koopavond tot 21.00 uur
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V ■ BÉ * r. spiegelH 1\ tI \ iB * vloermatsetI EaeaaaaaaaaieiJl^Pjelilifaealiraeiljlji^M^ae^Bß^,, WjJJ
!■ ■ * Blaupunkt radio-cassette of

HN^/afl V * sunroof
V ■ H V V * spatlappen

MUw Nissan-dealer

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

van een bepaald merk of in een
bepaalde prijsklasse?

Neem dancontakt op met ELADAB en geef uw wensen
door aan onze elektronische telefoniste. U ontvangt snel
en geheel GRATIS de door u verlangde informatiethuis

in debrievenbus. U bent verzekerd van de beste
occasions die er op dat moment beschikbaar zijn, want

ELADAB werkt samen met een groot aantal gere-
nommeerde garagebedrijven uit geheel Zuid - Limburg!

Snel, gratis en gemakkelijk.
Het kost u slechts een telefoontje!

Bel: 043 -663310

EersteLimburgse Auto Databank
Occasions met gemak

LEES DIT!
Omdat wij het beste occasionaanbod

hebben m.b.t. prijzen en kwaliteit.

LET OP!
BMW 316 blauw 4-'B4 14.950-
8MW316 alpinewit 5-'B4 14.950-
BMW 316 groenmet. 8-'B5 19.750-
BMW 316 bronsmet. 1-'B5 19.900-
BMW3IBi grijsmet. 5-'BO 22.500-
BMW3IBi grijsmet. 1-'B4 17.500-
BMW3IBi savannabeige 8-'B3 15.750-
BMW 324 D alpinewit 8-'B7 29.750-
BMWSIB saphirbiauw 1-'B4 14.950-

II II

; '«U,

é^ Autoservice
ti HALECO B.V. jr Daelderweg 27, Nuth-tel. 045-242192
Erkend inbouwhedrijf van TBBS/TNO-goedgekeurde '00,o0,
autobeveiligingssystemen en dealer van autotelefoon Stof"*
940. Demonstratieapparatuur aanwezig. I ’Het juiste adres voor een gebruikte J
bedrijfsauto (met rijbewijs BE)

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

50 tot 70 stuks voorradig
Geopend ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 uur.zat. ijc
9.00-16.00 uur (evt. tel. afspr.). L,

A
f — HJ HH I

Wat dacht u a aii 2.000,-^^H
aan accessoires iëPBnaarkeuze cadeau?

Plus... eenaantrekkelijk '
inruilaanbod?

I
Kortrajuvwat dachtuvan een

bezoekje aan'nPeugeot-dealer? ;
i
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De Peugeot 309 is een auto waarmee het hele metallickleur, een (fiets)imperiaal, speciale buiten-
gezin uitstekend kan opschieten. En, u hebt volop spiegels ofeen ruitewisser/sproeier achter,
keus. Wordt het een 3- of 5-deurs, een benzine- Of natuurlijk een combinatie van deze of
uitvoering, een 1905 cm3 diesel, een automaat of de andere accessoires. Zolang het de 2.000,- mcl. BTW
supersnelle GTI? Maar er is meer te kiezen. niet te boven gaat. Dit aanbod geldt voor elke uit-

Want u krijgt tot maar liefst 2.000,- aan voeringvan de309, metuitzondering van deComfort,
accessoires naar keuze cadeau als u vóór 1 juni Tot slot heeft u nog het voordeel dat wij u
zon comfortabele Peugeot 309 aanschaft en die vóór tijdelijk een wel heel speciaal inruilaanbod kunnen
1 juli 1989 laat registreren. Tenminste, zolang de doen. Ga snel langs bij de Peugeot-dealer. Zijn adres
voorraad strekt. vindt u in de Gouden Gids.

Kiest u maaruit: een zonnedakje ofeen spoiler, Qp|j^p#\TP f\f%
ofsportieve wielplaten, ofeen trekhaak, ofeen fraaie ,<-» ï j

j j r i w i Oneetioora goed.
stereoradiocassette-recoraer or mistlampen. Maarook _ -
B^W/fl PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN 485,- WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.
KefËl PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.



Scholieren voelen
wethouder aan tand

Vragenvuurover schoohivemmen
De grondeigenaren in het gebied
waren teleurgesteld toen bleek dat
de grond maar weinig op zou bren-
gen. Eventuele investeringen die er
in het verleden zijn gedaan, zullen
er niet weer uit te halen zijn. Het be-
stemmingsplan ligt ter inzage op
het gemeentehuis in Nuth, bezwaar-
schriften kunnen worden ingediend
bij de provincie.

Evenementen
op golfbaan
in Landgraaf

verboden

scheurd schoolzwemplan aan te
bieden. Vooral over de oude
zwembaden en het nieuw te bou-
wen zwemparadijs wilden de
kinderen alles weten. Hoeveel
glijbanen er in het zwemparadijs
komen en hoeveel juffrouwen,
hoe oud het Sportfondsenbad is
en of de wethouder zelf ook wel
eens zwom.

Overigens kondigde Vic Snijders
ook aan dat de bewoners een eigen
saneringsvariant ontwerpen. Hier-
bij is een regeling ingebouwd voor
mensen die dringend moeten ver-
huizen, maar dat door de waardeda-
ling van hun huizen niet kunnen.
Kerkrade heeft steeds gezegd dit
niet te kunnen betalen. De bewo-
ners willen nu het rijk hiervoor la-
ten opdraaien volgens de Interim-
wet Bodemsanering. De gemeente
hoeft dan 10% maar van de verhuis-
regeling te betalen.

Boringen
De bewoners hebben nog meer twij-
fels. Vandaag start een serie van 80
boringen in het oostelijke deel van
het terrein. Het nieuwe onderzoeks-
bureau IWACO vindt dat er daar te
weinig gegevens beschikbaar zijn
en gaat nu tot twee meter en dieper
de grond in.

De wethouder vertelde dat hij
het geld niet had om het schoof
zwemmen op drie schooljaren te
houden. „Jullie kunnen allemaal
in twee jaareen diploma halen",

Van onze verslaggever
HEERLEN - Scholieren van ba-
sischool de Wegwijzer uit de
Heerlense wijk Zeswegen heb-
ben gistermiddag wethouder Jos
Zuidgeest aan de tand gevoeld
over de genomen besluiten rond
het schoolzwemmen. Het school-
zwemmen wordt komend
schooljaar terug gebracht van
drie naar twee jaar. De kinderen
hadden de wethouder boze brie-
ven gestuurd. Daarop kregen zij
een uitnodiging om op het ge-
meentehuis eens te komen pra-
ten. Na deze eerste uitleg stelden de

28 kinderen van groep 6 en 7 vele
vragen aan de wethouder. Maar
niet voordat twee van hen hun
blikje limonadeeven lieten staan
om Zuidgeest een doorge-

zei hij. „Bovendien hebben velen
van jullie al een diploma voor je
op school begint met zwem-
men".

Een van de kinderen vroeg of de
gemeente ook eens iets gaat
doen aan kletsende zwemjuf-
frouwen. Want daardoor moeten
de scholieren, volgens de jongen,
zolang wachten. Zuidgeest ver-
telde dat de gemeente inderdaad
binnenkort met de directies van
de zwembaden gaat praten over
deze kwestie. Een van hen dacht
de wethouder te slim af te zijn.
Waarom zegt u dat u geen geld
heeft voor het schoolzwemmen
als u wel een zwemparadijs kunt
bouwen?
De wethouder zei hem dat die
vergelijking niet helemaal op-
gaat, want het zwemparadijs
moet de gemeente straks even-
veel gaan kosten als de twee ver-
ouderde zwembaden samen.

Twijfels over SW-26
CDA en BBKwillen duidelijkheid over subsidiede oude gemeente Heerlen de

nieuwe gemeente Heerlen vorm-
de. De werkende ambtenaren
van Hoensbroek kwamen ge-
woon bij Heerlen in dienst, maar
in degenen die gepensioneerd
waren of wachtgeld kregen, had
Heerlen geen trek. Zij bleven
aangewezen op het IZA-Lim-
burg.

kroon doel geen uitspraak

Nieuwe
lijmpoging
in conflict
met IZA

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Landgraafs wet-
houder Wiel Heinrichs heeft giste-
ren golfbaanmanager John van Dijk
gerust gesteld over het voorgeno-
men verbod van golfwedstrijden op
Landgraafs grondgebied. Want on-
der wedstrijden verstaat het Land-
graafs college grote evenementen
met veel publiek. En dat betekent
dat de 'wedstrijdjes' die wekelijks
tussen de reguliere golfers gehou-
den worden ook na de uitbreiding
van de golfbaan door kunnen gaan.
Voor grote evenementen moet de
Brunssumse golfbaan verlet vragen
bij de gemeente Landgraaf.

Van onze verslaggever
KERKRADE - Wat gebeurt er
met de 15 miljoen gulden subsi-
die als de Kerkraadse gemeente-
raad zich woensdag uitspreekt
tegen doortrekking van de SW-
-26? Kan dat geld eventueel voor
andere zaken gebruikt worden of
is het dan definitief verloren?
Voor de beide fracties BBK en
CDA is het antwoord op deze
vragen van het grootste belang
voor de bepaling van hun stand-
punt over de zogenaamde noord-
zuid-route.

Beide partijen, die samen goed
zijn voor 15 van de 31 raadszetel's
drongen er tijdens de commissie-
vergadering ruimtelijke orde-
ning bij wethouder Coumans op
aan om bij de provincie te infor-
meren naar de mogelijkheden de
15 miljoen gulden anders te be-
steden.

Dat instituut stelde zich op het
standpunt dat Heerlen — evenals
de gemeente Geleen, die dezelf-
de koers volgde — zich bij het
IZA moest aansluiten. Maar
Heerlen weigerde. Nadat een be-
middelingspoging van GS op
niets uitliep, werd de Kroon in-
geschakeld.

Gisteravond maakten een aantal mi
lieugroeperingen en andere instan
ties nog eens duidelijk tegen de uit
breiding van de Brunssumse golf
baan te zijn op het Landgraafs na
tuurgebiedje de Brandenberg.

Hoensbroek
Het conflict ontstond toen
Hoensbroek per 1 januari 1982
werd opgeheven en samen met

Heerlen
Tijdens de zitting bij de Kroon
bleek echter dat het IZA wilde
dat de gemeente Heerlen alle
kosten betaalde, die het Instituut
lijdt (ruim 2 miljoen gulden). Die
stelling was nieuw voor de
Kroon. Omdat het conflict daar-
mee een ander karakter kreeg,
vindt de Kroon dat GS van Lim-
burg eerst een nieuwe bemidde-
lingspoging moeten doen voor-
dat hij zich er over uitspreekt.

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN - De
Kroon kan geen beslissing ne-
men in de al jaren slependeruzie
tussen de gemeente Heerlen en
het Instituut Ziektekostenvoor-
ziening Ambtenaren Limburg
(IZA) in Sittard over devraag wie
de gepensioneerde ambtenaren
en wachtgelders van de opgehe-
ven gemeente Hoensbroek moet
betalen.

Twijfels
Coumans zegde dit toe, maar had
zo zn twijfels. „Het geld is zeer
duidelijk alleen voor de oplos-
sing van het probleem St. Pieter-
straat gegeven. Bovendien is het
feitelijk Europese subsidie, die
alleen door de provincie wordt
doorgesluisd. Ik voorzie een
moeilijke en lange weg om dat al-
lemaal te herroepen."

De tegenstanders trokken de des-
kundigheid van het Recreatieschap
in twijfel. Uitbreiding betekent hoe
dan ook vernietiging van het ge-
bied, stelden zij. De meeste politie-
ke partijen gebruikten met name de
kennis van de deskundigen achter
de tafel om de laatste onduidelijk-
heden weg te werken. Alleen het
Vrouwenappél is tegen de wijziging
van het bestemmingsplan Bruns-
summerheide om dezelfdereden als
de milieugroepen.

weg. Men vindt de aantasting
van het woon-, leefklimaat en
landschap te groot, waarbij de
nieuwe weg ook weer nieuwe
knelpunten oplevert. „Het plan
is te eenzijdig, lost slechts een
deel van de problemen op en le-
vert weer andere complicaties
op", aldus woordvoerder Bosch,
die in de houding van CDA en
BBK een duidelijke aanwijzing
zag dat deze fracties naar andere
oplossingen zoeken. Zoals be-
kend zijn de PvdA-wethouders
Hermans en Coumans vóór door-
trekking van de SW-26.
De VVD en Burgerbelangen
spraken zich uit vóór de nieuwe
weg. De heer Hanssen van de
laatste fractie vroeg het college
wel eens te berekenen wat het
kost om de geplande tunnelbak
in de Past. van der Heijdenstraat
te overkappen. De PPR is fel te-
gen de weg.

Door doortrekking van de SW-26
moet de verkeersdrukte in de
St. Pieterstraat verminderd wor-
den en de raad moet zich daar
woensdag over uitspreken.
Exact een jaar geleden verhiel-
pen CDA en BBK het ontwerp-
bestemmingsplan voor de noord-
zuidroute aan een meerderheid.

De PvdA-fractie handhaafde
haar tegenstand tegen de nieuwe

f^andaag komen zes VVD
'n uec*e Kamerleden op bezoek
r Heerlen enLandgraaf. Kerk-
lyadi' enige VVD-raadslid Nic.r* lzels moet ook een speech

Men en daar maakt hij zich
j9a(zorgen over. Gisteravond
jj °eg /ijj tijdens een commissie-
r» Qadering aan wethouder
Ij u^lans: „Wal zijn nou de

e<-Punten in Kerkrade, waar
*er>l>'.''c e heren op wij-
J[) ' e reactie was zoiets van:
'y at moet meneer Wetzels als
Hj^dslid toch zeker uieten".
cjc7.olr nee hoor, Wetzels vond
ter

£ de wethoouder dat véél be-
krc. loee}- Hulp van Coumans
ne

e° hij niet. Wel van de bewo-
ty*svereniging Lauraterrein.
cte ni rï'e heeft 2tj" speech over
\)e bodemvervuiling geschre-

Bezoek

/^Woensdag bij VeroJiica dem 'Niglitmare on Elmstreet'
b*len? Prima griezelj'ilm,
j) nd u niet?
f£u nu het volgende: de Rode
Wfis' afdeling Landgraaf
*orf bloed nodig, en zoekt als
l^anig donors. Vrijdagavond
ii oLTne* kunnen vrijwilligersrT-n van 18.30 tot 21.00 uur mcl-
(j0

n bij de Rode Kruis-dépen-
Q>ice. Het adres: Herenweg 15,
rTl<igraaf-Nieiiwenhagen.
nQejr*9eni Hebt u woeusdag-
De^, ri «9 rustig kunnen sla-

Bloed

Hereniging
[Be eter een goeie buur dan een
Hjrre vriend zeggen ze wel eens.
<£°-r hoe zit dat met familiele-rl' Leo Theunissen uit Bruns-

tn heeft zijn broer Jan al bij-
pr jaarniet gezien. Jan emi-
neerde namelijk in juli '52
£o.r Melbourne, Australië, en
Ü?ri l 2*c'' siU(isdien niet meer in
ijaerland, laat staan t?i het

vertoond. Tol giste-
broer Jan (60) zette gister-

j «dag voor het eerst na al die
br>fn weer voet °P vaderlandse
'leKk7"- Leo (59> en con!iortm
lü °oen met smart op hem zittenjachten en een passend wel-
kif verzorgd. Jan Theunissen
£.ift ee?i maand in Brunssum.
(ij1,;raao houdt ons hier terre-
n 0 noa bezig. Hoe zou dat
4 * lclt?i/ce?i, Limburgs op znUstralisch?

tl ty. u het weer mooier en mooi-
j. ' lJlct te worden en de mensen
r^liger gekleed gaan, vond

Terveurl in Hoens-
a. °Ek het tijd om daarin mee le
jfT171- Aanstaande zondag is er
L: dat zwembad als extra
reactie voor de kinderen een
jj°°t luchtkussen in,ofbeter ge-
ift^d op^ iiet water te vinden,
{yeningsüjden: 11.00 tot 18.00

Waterpret

io?ns maakt een klein be-jjl'j.e bepaalde mensen ver-
to '*9- Hoe jammer ook, het is
f,

tt* nauwelijks te vermijden.
t^<n de heer Kicken uil Voe-,k'c'ctat. Eergisteren bepaalde

Kroon dat de hinderwelver-
rning voor zijn bedrijf lenn^'ite verleend was. Datjj^ade onze Haagse correspon-
jjf 1' dan ook volledig terecht., jJjar nu blijkt dal het bedrijfj'angsverhuisd is naar het in-
iptrieterrein in Voerendaal.
rj hele Kroonprocedure was
„I** achterhaald. .Maar ik zit
fr-*' de slechte reclame", merkt
Üit l begrijpelijkerwijs op.
r^ aa?i de hand dus met ver-"*rsbedrijfKicken.

Leed (2)
m

nopeiijfc kan ook hel leed. n de heer Meijs enigszins ver-
(jc'u worden. Hij klaagde in
p ?e krant over devele velletjes
jj. Pier, die slagers tiissen de
r^schijven leggen. De consu-J^11 betaalt daardoor voor
t jJ*es, maar krijgt een deel plas-
Ej Als voorbeeld gaf hij aanJM eigen inkopen. Hij kocht

ons ham voor 2 gulden 50,
5? 1ons rookvlees voor 3 gulden
i en een ons biefstuk van de
r as voor vijfeneenhalve piek.
rtJenwij nu geschreven hebbenl2| hij alleen maar ham liad
-nip°c"'lt- -Het bedrao kl °Pl dan
Jq e" mÜn berekening van de
ï*arlij/cse winst die deslager op
Kf* e manier heeft, slaat zo ner-

op", treurt Meijs. Er zijn
L_e' veel belangrijkere zaken in
Cf gereid. Maar oké, voor de be-
tJj'Wcen personen is dit mis-ken méér dan klein leed.

Leed

Van onze verslaggever
KERKRADE - Het rapport
over de gevolgen van de pek-
vervuiling voor de bewoners
van het Lauraterrein in
Eygelshoven bevat fundamen-
tele fouten. Dit is door de be-
wonersvereniging berekend
en door de inspecteur van de
Volksgezondheid toegegeven.

Het rapport van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne (RIVM) heeft een gemiddeld
risico voor het hele terrein bere-
kend, terwijl het westelijke deel (de
Hopel) veel sterker vervuild is dan
de rest. Kinderen uit dat deel van
het terrein krijgen volgens het
RIVM 35 keer zoveel gif binnen als
de gemiddelde Nederlander, maar
dit moet volgens de bewoners 60
keer zijn. Daarmee komt men vlak
onder de norm 'maximaal toelaat-
baar.
Bewoners-woordvoeder Vic Snij-
ders: ~Wat ons het meest heeft ver-
ontrust, is dat relatief ondeskundi-
gen met enig logisch denkwerk een
rapport over volksgezondheid vrij
simpel fundamenteel kunnen weer-
leggen. We zetten dan ook vraagte-
kens bij de waarde van het rapport."
Het RIVM-rapport is nu voorgelegd
aan vijf deskundigen op het gebied
van de toxicolgie, milieu en volks-
gezondheid. In een eerste reactie
hebben deze zich bezorgd geuit. De
verschillende manieren waarop kin-
deren het gifbinnen kunnen krijgen
zouden samen wel eens gevaarlijker
kunnen zijn dan hetRIVM aangeeft.

„Eventueel kan men dan bij de be-
voegde instantie (bestemmings-
plannen!) pleiten voor bescherming
van zon bedreigde vogelsoort. Zo is
het bekend dat het aantal huiszwa-
luws sterk afneemt. Hierop inha-
kend zijn we een 'huiszwaluw-pro-
ject' begonnen."

Het SOVON is één van de vrijwilli-
gers-verenigingen die dit jaar in het
kader van een actie van het Regio-
naal Overleg van Vrijwilligerscen-
trales in de Oostelijke Mijnstreek
(ROVOM) extra in de schijnwerper
staan. De campagne, die een jaar
gaat duren, is bedoeld om vrijwilli-
gers te werven voor natuur- en mi-
lieu-organisaties. Elke maand be-
licht het Limburgs Dagblad ver-
schillende vrijwilligers in de Ooste-
lijke Mijnstreek.

Tellen

Kritiek op rapport
over Lauraterrein

Inspectie Volksgezondheid geeft fouten toe
Frans Schepers vertelt: „Die tellin-
gen gebeuren op verschillende ma-
nieren. Sommige vrijwilligers zoe-
ken een bepaald gebied uit (zoge-
naamde 'telgebied'), anderen beper-
ken zich tot het tellen van één vogel-
soort. De gegevens worden opgete-
kend, waarna ze via het landelijke
hoofdkantoor in Beek-Übbergen
(Nijmegen) bij het Centraal Bureau
voor de Statistiek terechtkomen.
Deze zetten de cijfers op een rijtje,
waardoor de SOVON inzicht krijgt
in de verspreiding van vogels. Ook
zien ze of er bijvoorbeeld sprake is
van een duidelijke achteruitgang
van een vogelsoort."

Achteruitgang

pen 25 procent korting krijgen
op de jaarcontributie. Ook zullen
jongerenuit die gezinnen 25 pro-
cent korting krijgen op cursus-
sen van de muziekschool, terwijl
er volgens Zuidgeest ook een
taak van de gemeente ligtom een
bijdrage te leveren aan de huur
van dure instrumenten.

vrijwilligers in het district Zuid-
Limburg. Ze doen onderzoek naar
de verspreiding en de voor- of ach-
ter-uitgang van vogelsoorten. Dat
doen ze door middel van vogeltel-
lingen.

Jos Zuidgeest liet gisteren wel
weten dat de maatregelen in
principe 'gerommel in de marge'
zijn, daar de Rijksoverheid vele
malen meer zou kunnen doen
voor de minima door enkel de
uitkeringen met een procent te
verhogen. De gemeenteraad
moet zich overigens nog buigen
over de plannen.

De korting op het schouwburg-
abonnement blijft ook komend
jaarvan kracht. Met name omdat
deze actie succesvol is gebleken
meent het college dat er meer
voordeeltjes voor de minima in
het leven geroepen moeten wor-
den. Zoals het lidmaatschap van
de bibliotheek, dat slechts een

HEERLEN - „We horen meestal aan
het geluid welke vogel het is," zegt
Frans Schepers, vogelaarbij de Ver-
eniging Samenwerkende Organisa-
ties Vogelonderzoek Nederland
(SOVON). Als hem gevraagd wordt
van welke vogels de muziek is die in
het bos te beluisteren is, schudt hij
ze vastberaden uit de mouw. „Een
winterkoninkje, een grote gele
kwiekstaart, een zwartkop..."

Van onze verslaggever

tientje moet gaan kosten. Of de
korting van 25 procent voor
jeugdleden bij sportclubs. Maar
ook op het gebied van de peuter-
speelzalen en de onderwijs on-
dersteunende activiteiten heeft
Zuidgeest voordelen in het voor-
uitzicht gesteld.

HEERLEN - Het college van b
en w in Heerlen heeft een pakket
maatregelen op tafel gelegd om
de minima in deze gemeente te-
gemoet te komen. Naast de be-
staande korting voor leden van
huishoudens met een minimum
inkomen op een jaarkaart voor
de schouwburg, heeft wethouder
Jos Zuidgeest nu voorstellen ge-
daan om deze mensen op allerlei
cultureel gebied financieel te
helpen. Zuidgeest schat de kos-
ten op een ton.

Zo moeten de minima in de toe-
komst bij alle 36 Heerlense cul-
tuur-muziek- en zanggezelschap-

Van onze verslaggever Plannen voorfinanciële bijdrage cultureel gebied

Heerlen wil minima
meer tegemoet komen

Het winterkoninkje en
vele andere geluiden

Limburgse vogeltellersin de schijnwerpers
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Ministerie op hoor=itting:

Kathagerheemden
Nuth heeft hoge
natuurwaarde
Van onze correspondent

VAESRADE - Tijdens een hoorzit-
ting in Vaesrade dinsdagavond over
de bestemming van de Kathager-
beemden is een plan gepresenteerd
voor het toekomstig gebruik van dit
natuurgebied. Het ministerie van
Landbouw en Visserij heeft een
hoge natuurwaarde aan de Beem-
den toegekend, vandaar ook dat er
geen wandelpaden zullen worden
aangelegd.

Rijksconsulent Timmer, een van de
samenstellers van het plan, was zeer
te spreken over de 25 hectaren bij-
zondere flora en fauna. In een toe-
komstig beheersplan komen dan
ook aanwijzingen te staan hoe deze
behouden en verbeterd kan wor-
den. Een kleine kink in de kabel
leek even het feit dat de plannenma-
kers geen rekening hadden gehou-
den met de kasteelruïne in de Ka-
thagerbeemden. Die wordt nu als-
nog in de voorstellen meegenomen.

Teleurgesteld" De leerlingen van basisschool de Wegwijzer krijgen een drankje aangeboden voordat ze wethouder Zuidgeest een door-
gescheurd Schoolzwemplan aanbieden. Foto. drieslinsskn

SOVON is een landelijke organisa-
tie met twee districts-afdelingen in
Limburg. Frans Schepers, Ran
Scholts, Ludy Verheggen en Kees
Kapteyn vertegenwoordigen de 80



Geboren:

Rachel
Dochter van:

Jan en Mannon
Dormans

Hoensbroek
18-5-1989

Mgr. Feronlaan 92

t "
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij, nadat zij was
voorzien van het sacrament der zieken, afscheid ge-
nomen van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Catharina
Johanna Hommel

weduwe van

Hermann Johann Luesink
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar:

De bedroefde familie:
Mia Frijns-Luesink
Nico Frijns
Jos en Mariëlle
Gertie Steins-Luesink
Sjir Steins
Nicolle en Maurice
Hans Luesink
Riek.v Luesink-Adams
Jules en Judith
Familie Hommel
Familie Luesink

6462 BE Kerkrade, 18 mei 1989
Oude Schachtstraat 9
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op

' dinsdag 23 mei as. om 10.30uur in de parochiekerk
H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland, waarna aan-
sluitend begrafenis op de algemene begraafplaats
Schifferheide.
Voor vervoer naar de begraafplaats is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gelegen-
heid is tot schriftelijke condoleance.
Maandag 22 mei zal de overledene bijzonder wor-
den herdacht in de avondwake van 19.00 uur in de
bovengenoemdekerk.
De overledene ligt opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chevremont; bezoekuren
dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Mochten wij zijn vergeten u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor wat hij voor ons allen heeft bete-
kend, geven wij u met grote droefheid kennis dat
heden, volkomen onverwachts, van ons is heenge-
gaan, onze lieve broer, schoonbroer, oom en neef

Andrees Smits
Voorzien van het h. sacrament der zieken, overleed
hij op 56-jarige leeftijd.

Sweikhuizen: Lambert Smits
Spaubeek: Jan van de Wouver

Dora van de Wouver-
van deGeijn
en kinderen

Geleen: Hub van de Wouver
Maria van de Wouver-
Huntjes
en kinderen

Geleen: Mia Coumans-
van de Wouver
Jan Coumans
en kinderen

6174 RP Sweikhuizen, 17 mei 1989
Bergstraat 51
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op zaterdg 20 mei as. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Dionysius en Odilia te Sweikhui-
zen, waarna aansluitend de crematie in het crema-
torium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tot intentie van onze dierbare overledene, zal een
avondmis worden opgedragen heden, vrijdag 19
mei, om 19.00 uur in voornoemde kerk.

Op 17 mei 1989 is, na een werkzaam leven, nogvol
plannen voor de toekomst, onverwacht overleden

Jan Kramer
in de leeftijd van 56 jaar.
Het afscheid komt te vroeg.

Holtum: Frea Kranier-Ronner
Gemma
Karin
Jacqueline

6123 AV Holtum-Born
Voss van Holtumstraat 1
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
maandag 22 mei om 13.15 uur in het crematoriumNedermaas, Vouershof 1, Geleen.
Bijeenkomst in het crematorium om 13.00 uur.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de ont-
vangstkamer.
Jan is opgebaard in de rouwkapel van het zieken-
huis te Sittard: bezoekgelegenheid dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u. indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Na een liefdevol leven, dat werd getekend door
eenvoud en goedheid, hebben wij heden, na een
langdurige ziekte, afscheid moeten nemen van
onze zorgzame vader, schoonvader, lieve opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Hendrikus Lambertus
Buckinx

weduwnaar van

Sibilla Maria Kusters
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed hij op 74-jarige leeftijd.

Geleen: Mia Lenaerts-Buckinx
Wil Lenaerts
Vivian, Desiré

Buchten: Thei Buckinx
Annie Buckinx-Simon
Cindy, Mare

Geleen: Jo Buckinx
Familie Buckinx
Familie Kusters

6166 CL Geleen, 17 mei 1989
Leursstraat 2
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 20 mei as. om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen,
waarna de begrafenis op het parochiekerkhof al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avndmis worden opgedragen heden, vrijdag 19
mei, om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel vanhet Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 19.00 uur.

l Rust nu maar uit.
Je hebt een harde strijd gestreden.
Moedig en zonder te klagen,
heb je de pijn verdragen.
Rust nu maar uit.

Heden overleed, voorzien van het h. oliesel, op de
leeftijd van 57 jaar, mijn lieve man en zorgzame va-
der, zoon, schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en
neef

Andreas Hubertus
Kaenen

echtgenoot van

Rika Snelder
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: Rika Kaenen-Snelder

Hub
Familie Kaenen
Familie Snelder

6466 LP Kerkrade, 17 mei 1989
Pleinstraat 18
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op maandag 22 mei as.
om 10.00 uur in de parochiekerk St.-Martinus te
Spekholzerheide. Bijeenkomst aan de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tijdens de ochtendmis van zondag as. om 11.30
uur, zal de overledene bijzonder worden herdacht
in voornoemdekerk.
De overledene ligt opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de LUckerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chevremont, St.-Pieter-
straat 145; bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

I *Geheel plotseling overleed, op 72-jarige leeftijd,
nog voorzien van het h. oliesel, mijn dierbare man,
onze zorgzame vader, schoonvader en lieve opa

Jan van Mierlo
echtgenootvan

Mia Masthoff
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: M. van Mierlo-Masthoff
Susteren: Piet en Mia van Mierlo-Lemmens

Monique, Mare, Raymond
Susteren: Ad en Els van Mierlo-Engelen

Kllis, Hans
Susteren: Jan en Lies je van Mierlo-Craenen

Janny, Marliesje
Holturn: Theo en Leonie van Mierlo-Schrans

Simone, Chantal
Susteren: Jac en Truus van Mierlo-Cramers

Dunya, Jorg
Susteren: Tiny en Steve

Crew-Jones-van Mierlo
Mary-Ann, Caroline

6114 HJ Susteren, 17 mei 1989
Salvatorstraat 4
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden maandag 22 mei om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Amelberga

te Susteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Zaterdag 20 mei om 18.15 uur gebedsdienst, ge-
volgd door avondmis, in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in het mortuarium van begr.ond.
Peusen, Kloosterstraat 31 te Susteren.

t
Met grote verslagenheid delen wij u mede dat, ge-
heel onverwacht, na een kortstondig ziekbed, van
ons is heengegaan, mijn lieve man, onze fijne va-
der, opa, broer, zwager en oom

Theodoor J. Zinken
echtgenoot van

N.M. Dorland
op de leeftijd van 52 jaar.

Haarlem: N.M. Zinken-Dorland
Hillegom: P.M. Zinken

L. Zinken-de Ridder
Kim en Mario

17 mei 1989
Brakenburghstraat 47
2023 DT Haarlem
Thed ligt opgebaard in de rouwkamer aan de Park-
laan 36 te Haarlem, alwaar gelegenheidtot afscheid
nemen op vrijdag 19 meivan 15.30 tot 16.00 uur en
van 19.00 tot 19.30 uur en op zaterdag 20 mei van
10.00 tot 10.30 uur.
De h. eucharistieviering zal worden gehouden op
zaterdag 20 mei 1989 om 11.00uur in de H. Hartkerk
aan de Kleverparkweg 17 te Haarlem, waarna aan-
sluitend om plm. 12.00 uur debegrafenis zal plaats-
vinden op der.-k. begraafplaats St.-Barbara aan het
Soendaplein te Haarlem.
Na afloop van de plechtigheid gelegenheid tot con-
doleren in zaal De Linge, Lingestraat 1 te Haarlem-
Noord.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van onze vriend en secreta-
ris

Toon Plum
Zijn vriendschap en inzet zullen altijd in onze ge-
dachten blijven.

Oranje-comité
Landgraaf/Übach over Worms

Dankbetuiging
Ontroerd door de overweldigende belangstelling
en het hartverwarmend meeleven bij het definitie-
ve afscheid van mijn lieveman, onze vader, opa en
overgrootpa

Jacob van Groen
kunnen wij nauwelijks onze dankbaarheid ver-
woorden.
Uit de vele condoleances, bloemen, brieven en
kaarten is ons gebleken hoeveel hij ook voor u
heeft betekend.
Dit is voor ons een grote troost.
Voor uw aanwezigheid en begeleiding naar zijn
laatste rustplaats, nogmaals onze oprechte dank.

Mevrouw Ph. van Groen-Weijgerse
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Nieuwenhagen, mei 1989

De plechtige eerste jaardienst voor mijn lieve
man, vader en opa

Erich Bartel
zal worden gehouden op zondag 21 mei a.s.
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H.H.
Martelaren van Gorcum, Sittarderweg Heer-
len.

M. Bartel-Jansen
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
t

Het was ons een troost zoveel hartelijke
belangstelling en medeleven van u te on-
dervinden bij het overlijden en de cre-
matie van mijn onvergetelijke vrouw,
onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Gerda Lotz-Dols
Hiervoor betuigen wij langs deze weg
onze oprechte dank.

A. Lotz
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 21 mei 1989 om 11.00 uur in de
Sociokerk te Stein-Centrum.

tJean Nelissen, oud 63 jaar, echtgenoot van Liza
Keulen. Cadier en keer, Limburgerstraat 90. De

uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag 20
mei om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Kruisverheffing te Cadier en Keer. Er is geen con-
doleren.

tPiet Schröder, oud 90 jaar, weduwnaarvan Ton
Thewissen.- Maastricht. Corr.adres: Chambertin-

laan 6, 6213 EW Maastricht. De uitvaartdienst is op
zaterdag 20 mei om 11.00 uur in de kerk van de H.
Petrus, St.-Pieter, villapark te Maastricht. Schrifte-
lijk condoleren achter in de kerk.

tWillem Maes, oud 78 jaar, echtgenootvan Nellie
Limbourg. Maastricht, Kast. Cortenbachlaan 24.

Corr.adres: Zepperenbank 20, 6213 KD Maastricht.
De uitvaartdienst zal worden gehouden maandag
22 mei om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Antonius van Padua te Nazareth-Maastricht. Er is
geen condoleren.

tAlbertina Crapts, oud 90 jaar, weduwe uit het le
huwelijk van Guillaume Dierx, weduwe uit het

2e huwelijk van Christiaan Lümpens. Maastricht,
Abtstraat 13. Corr.adres: Clavecymbelstraat 51C,
6217 CR Maastricht. De uitvaartdienst zal worden
gehoudenzaterdag 20 mei om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan de H. Anna, Via Regia te Maastricht.
Geen condoleance.

tAnna Janssen, oud 77 jaar, echtgenote van Lu-
dovicus Roevros, 6224 JK Maastricht, Adelbert

van Scharnlaan F.26. De uitvaartdienst zal worden
gehoudenzaterdag 20 meiom 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Antonius van Padua te Scharn-
Maastricht. Er is geen condoleren.

tPetrus Houben, oud 77 jaar, echtgenoot van Ma-
ria Cruts. 6221 CZ Maastricht, Bourgogneplein

35A. De uitvaartdienst zal worden gehouden zater-
dag 20 meiom 11.30uur in deparochiekerk van het
H. Hart van Jezus (Koepelkerk) te Maastricht. Er is
geen condoleren.

t Agnes Bartels, echtgenote van Jozef Keersse-
meeckers, 6226 XC Maastricht, Hofmeiersplein

37. De uitvaartdienst zal worden gehouden zater-
dag 20 mei om 11.00 uur in de Guilielmuskerk te
Oostermaas-Maastricht. Er is geen condoleren.

tNic Ramaekers, 60 jaar, echtgenoot van Corry
Willemsen, Rinboomweg 4, 6081 NC Haelen. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
maandag 22 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Lambertus te Haelen.

II
4- Mart Croonenberg,t 62 jaar, Randweg 2a,
6063 BC Vlodrop. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden maandag 22
mei om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H.
Martinus te Vlodrop.

4- Maria van Hinsberg,
f 89 jaar, weduwe van

Karel Noblesse. Corr.
adres: Ruiterstr. 17,
6085 CL Hom. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden .ge-
houden zaterdag 20 mei
om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Lambertus te Haelen.
4- Louis Beenen, 79

1 jaar, echtgenoot van
Anna van Maasdeijk,
Irenelaan 11, 6042 HW
Maasniel. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden zaterdag
20 mei om 10.30 uur in
de parochikerk van H.
Laurentius te Maasniel.

Ikmmmmmmmmmmmmml'mmummmmmmmmmmmmmmmmmmmm'

Daar het ons onmogelijk is een ieder pc' -
soonijk te bedanken voor de vele blijkö
van medeleven die wij mochten ontva"
gen bij het overlijden en de crematie val
onze zorgzame vader, opa en overgroo'
vader

Jacob Wetzels
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaats
vinden op zondag 21 mei a.s. om 10.0
uur in de parochiekerk van St. Martin^
te Spekholzerheide-Kerkrade.

Dankbetuiging
Uw medeleven na het overlijden val,
onze echtgenoot en vader

Harry Keulen
is voor ons een grote steun geweest. WH
willen u daarvoor bedanken.

Janie en de kinderen
De zeswekendienst vindt op 20 mei ofl19 uur plaats in de kerk van O.L. VroU^j
van Altijddurende Bijstand te Linde» 1(
heuvel-Geleen. \

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ondel
vonden bij het overlijden en de begrai
van mijn vrouw, onze moeder, schoonmoede'|
en oma

Annie
Vroomen-Spindleggeï*
betuigen wij langs deze weg onze hartelijk
dank.

Lou Vroomen
kinderen en kleinkind

De plechtige zeswekendienst zal worden ê*!
houden op zondag 21 mei om 10.00 uur in d|
St.-Martinuskerk te Beek.

Heden is het een jaar geleden dat wij afschj-JJ
moesten nemen van mijn lieve man, onze zorgzanl
vader, schoonvader en opa

Nico Leenheer
De plechtige eerste jaardienst zal plaatshebben
zaterdag 20 mei a.s. om 19.00 uur in de H. JozefWl
te Kaalheide.

Mevr. Leenheer-Hellemons
kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst voor onZe
vader, schoonvader en opa

Jaap Remmerswaal
zal plaatshebben op zaterdag 20 mei as
om 19.00 uur in de Fatimakerk te BrunS'
sum.

Kinderen en kleinkinderen
é

Oproep aan alle
kinderbijslaggerechtigden

Ondanks herhaalde oproep hebben tot
op heden ca. 30.000 gerechtigden hun
kinderbijslagaanvragen over het
tweede kwartaal 1989 nog niet
ingezonden.

Wij verzoeken daarom degene de zijn
aanvraaglijst over het 2e kwartaal
1989 nog heeft ingezonden dit
alsnog zo spoedig mogelijk te doen.
Indien u aan deze oproep geen
gehoor geeft, is belangrijke vertraging
in de uitbetaling niet uitgesloten.

Sociale Verzekeringsbank
District Maastricht
Postbus 1917
6201 BK Maastricht >

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles voor hem be-
tekende, is na een kortstondige ziekte zacht en kalm van ons heengegaan,
mijn dierbare man en mijn lieve vader, onze broer, zwager, oom en neef

Hub Lindelauf
echtgenoot van

Tilla Fieten
Gesterkt door de h. sacramenten overleed hij in de leeftijd van 79 jaar.

Heerlen: T. Lindelauf-Fieten
Heerlen: John Lindelauf en

Oostenrijk: Renate Hoy
Familie Lindelauf
Familie Fieten

6415 RZ Heerlen, 14 mei 1989
Sint Barbarastraat 148
De uitvaart- en crematieplechtigheid hebben in besloten familiekring
plaatsgevonden op donderdag 18 mei te Heerlen.

De grote belangstelling, de vele troostrijke brieven, bloemen en h.h. mis-
sen bij het heengaanvan onze dierbarezus, schoonzus, tante en nicht

Magda Hoofs
hebben ons getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de wetenschap dat zij door zovelen
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.
Een bijzonder woord van dankaan de directie, medewerkers, doktorenen
verplegend personeel van de afd. 5 van de verpleegkliniek te Heerlen.

Familie Hoofs
Heerlen, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 21 mei as. om
10.45 uur in de verpleegkliniek te Heerlen.

I -**^

UKUNTZICHNUHEELWAT
TOEKOMSTIGE ZORGEN BESPAREN.
Zo ligt dat bij uitvaartvoorzieningen. Dat kan b.v. via een
deposito-storting. Dat is

Hl nu fiscaal aantrekkelijk tt
en u laat straks geen r " j
zorgen achter. ' ggz/ > Lindeman
ook inschrijving is |F Uitvaartcentramogelijk. Vraag naar v~^- ***■-*muw*4iu»

Onze adviezen. Bel: Stationsstraat 6.6372 GS Landgraaf.
Spoorsmgel 4,6464 AA Heerlen.

Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.
Telefoon (045) 724808/31 31 97/4631 41.

I#|^
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STAAT DER NEDERLANDEN
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JE MAINTIENDBAI [ ■■» ■

bedrag open bedrag
koers dekoers wordt na de inschrijving op 23 mei vastgesteld

volgens het tendersysteem
rente jaarlijksper 15 juni

aflossing op 15 juni 1999wordt het uitstaande bedrag van de lening a pari
aflosbaar gesteld

inschrijving 23 mei a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs
storting 15 juni 1989

leningvoorwaarden kosteloos verkrijgbaar bij banken en commissionairs

" Wethouder Peters maakte van de gelegenheid gebruik om zich te ontdoen van het nodige
papier.

Serie containers voor gescheiden huisvuil

HOUTHEM/HOENSBROEK- De eind 1987 gestarte samen-
werking tussen' het kinderre-
validatiecentrum Franci-
scoord in Houthem en de Lu-
cas Stichting voor Revalidatie
te Hoensbroek zal per 1 julire-
sulteren in een fusie. Door dit
samengaan van beide institu-
ten hoopt men zo doelmatig
mogelijk te kunnen werken en
zonder gevolgen voor gehan-
dicapten en personeel de van
hogerhand opgelegde bezuini-
gingen te kunnen verwerken,
maar ook om de dienstverle-
ning voor de gehandicapten
nog te kunnen verbeteren.
„Een fusie is logisch omdat het
werk van de Lucasstichting in
het verlengde ligt van dat in
ons revalidatiecentrum," al-
dus direkteur J. Castelein van
het Franciscusoord.
Dat laatste wordt duidelijk als men
de doelstelling van beide instituten
beschouwt. Het Franciscusoord
houdt zich bezig met de opvang en
revalidatie van lichamelijk gehandi-
capte kinderen. Daartoe omvat het
instituut in Houthem een mytyl-
school en een revalidatiecentrum.
De kinderen krijgen er basisonder-
wijs en voortgezet onderwijs op ma-
vo- en voor een deel ook op havo-ni-
veau.

In het Franciscusoord worden 200
kinderen tussen nul en twintig jaar
uit de regio Zuid-Limburg opgevan-
gen. Er zijn 200 personeelsleden.
De Lucas Stichting houdt zich in de
eerste plaats bezig met de revalida-
tie van volwassen gehandicapten.
Het revalidatiecentrum heeft daar-
toe een ziekenhuis met 160 bedden.

Onder de stichting resorteren ver-
der een audiologisch en logopedi-
sche afdeling, respectievelijk voor
gehandicapten met gehoorstoornis-
sen en communicatieproblemen. In
een centrum voor beroepsopleiding
leren de gehandicapten om gemak-
kelijker geplaatst of herplaatst te
worden in een beroep waarbij reke-
ningwordt gehouden met de handi-
cap. Tenslotte is er nog een instituut
dat zich bezig houdt met revalida-
tievraagstukken.

De Lucas stichting telt 400 mede-
werkers in deverschillende discipli-
nes. Hoewel de beheersdiensten zo-
als personeelszaken en civiele
dienst van beide instituten worden
samengevoegd zal het aantal mede-
werkers bij beide instituren samen
niet verminderen, zo wordt bena-
drukt.

staan aparte containers voor hout, klein puin, me-
taal, papier, glas, grof huisvuil, terwijl eveneens
klein chemisch afval, zoals verfresten, batterijen,
bestrijdingsmiddelen, tl-buizen, olie enzovoorts,
kan worden aangeboden.

De openingstijden zijn van maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van
8.00 tot 18.00 uur. Het storten van bedrijkfsafval is
verboden. Het parkje wordt bewaakt. De milieupo-
litie is hierbij ingeschakeld.

Maandag kan voor het eerst gescheiden huisvuil
worden aangeboden.

Bejaarde man
verongelukt
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Maastricht heeft
eerste milieupark

van Limburg
MAASTRICHT - Milieu-wethouder Gerard Peters
van Maastricht heeft gisteren aan deKeramieksin-
gel (bij de Dousberg) het eerste milieu-parkje van
Limburg voor geopend verklaard. Op het parkje

Maastricht Airport
groeit steeds verder

MAASTRICHT - Jo Bokhorst-
Brugmans uit Roermond volgt
Jeanne Gielen-Drehmanns op als
voorzitter van de Stichting Lim-
burgse Vrouwenraad. Dit werd gis-
termiddag tijdens de afscheidsre-
ceptie van Jeanne Gielen in Maas-
tricht bekendgemaakt. Zy behartig-
de tien jaar lang als voorzitter van
de LVR de belangen van veel vrou-
wenorganisaties in Limburg.

Tijdens de afscheidsreceptie in Ho-
tel Beaumont kwamen velen Jean-
ne Gielen bedanken voor haar grote
inzet. „Ik heb de kar getrokken, dat
is waar, maar ik heb dat niet alleen
gedaan. We staan samen achter onze

doelstelling. De LVR wil onder an-
dere een contactpunt zijn en moge-
lijkheden aanreiken voor de vor-
ming van devrouw én de erkenning
dat man en vrouw gelijkwaardig
zijn," aldus Jeanne Gielen in haar
afscheidswoord.
De nieuwe voorzitter liet weten dat
ook voor haar de samenwerking
binnen de LVR centraal zal staan:
„We moeten met ons allen toe naar
een maatschappij waarin het niet
meer nodig is te praten over de ge-
lijkheid van man en vrouw", aldus
Jo Bokhorst.
Mevrouw Bokhorst werd in 1935 in
Amsterdam geboren. Is getrouwd
en heeft twee dochters. Zij riep in
1977 de Stichting Wierdense Vrou-
wenraad in Overijsel in het leven.
Tien jaar later volgde een verhui-
zing naar Roermond en daar werd
ze lid van het gewestelijk bestuur
van de Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen in Limburg.

Jo Bokhorst
voorzitter

Vrouwenraad

" De komende en gaande voorzitter van de Limburgse Vrou-
wenraad: mevrouw Bokhorst en mevrouw Gielen (rechts).

Foto: WIDDERSHOVEN

van de luchthaven is die opmerke-
lijke stijging hoofdzakelijk te dan-
ken aan de verdubbeling van het
aantal vakantiereizigers naar Zuid-
europese en Noordafrikaanse lan-
den.

Maar ook het vrachtverkeer zit be-
hoorlijk in de lift. In de eerste vier
maanden van dit jaar werd 18.900
ton vracht afgehandeld voor de EG
en de Verenigde Staten. In de perio-
de januari-april 1988 was dat onge-
veer 3800ton minder.

Nederland en de rek is er nog niet
uit', aldus een tevreden algemeen
directeurvan Maastricht Airport, W.
Jense. Het vertrek van koeriersbe-
drijf XP nar Keulen doet daaraan
volgens hem geen afbreuk. 'Het
wegvallen van XP zal een terugval
in het vrachtvervoer van 5 tot 10
procent te zien geven, maar dat zal
ruimschoots worden gecompen-
seerd door de verwachte sterke
groei in deze sector.

'We zijn de tweede luchthaven van

Mensen dievoorspelden dat het ver-
trek van XP de doodsteek voor
Maastricht Airport zou zijn, hebben
het bij het verkeerde eind gehad',
zei Jense. De directie van de lucht-
haven ziet deverhuizingvan XP wel
als een gevoeligeklap voor de werk-
gelegenheid. Volgens Jense zijn
daardoorongeveer 250 directe en in-
directearbeidsplaatsen verloren ge-
gaan.

DEN HAAG - Het gaat goed met
Maastricht Airport. In deeerste vier
maanden van dit jaar is het passa-
giers- en vrachtverkeer nog sterker
toegenomen dan in het succesjaar
1988. In de periode januari-aprilvan
dit jaarwerden er 29.900 vliegbewe-
gingen uitgevoerd. Dat betekent
een stijging van 31 procent vergele-
ken met dezelfde periode in 1988.
De directie van Maastricht Airport
maakte deze tussentijdse cijfers
deze week bekend in Den Haag bij
de presentatie van het rapport over
slaapverstoring en vliegtuiggeluid.

Van onze Haagse redactieProvincie
in maag met
Wiso Split

In het passagiersvervoer is sprake
van de sterkste groei. Tot eind april
maakten 80.000 mensen gebruik
van Maastricht Airport. Dat is 35
procent meer dan in dezelfde perio-
de vorig jaar. Volgens de directie

Naar buiten toe zal er van de fusie
niet veel te merken zijn. De opvang
van gehandicapte kinderen blijft in
Houthem en dievan volwassenen in
Hoensbroek. „Wel willen we samen
de mogelijkheid creëren om de re-
validatie van gehandicapten dichter
bij huis of in het eigen huis te doen
plaats vinden," aldus de heerCaste-
lein.

Slimme beer...
MAASTRICHT - Tot zijn stom-
me verbazing ontdekte een be-
stuurslid van de Stichting Die-
renpark eergisteren in de vroege
ochtend dat er geen water meer
aanwezig was in de Maastrichtse
berenkuil.Om de zaak grondig te
onderzoeken werden de drie be-
ren door de oppasser in hun ver-
blijf opgesloten. Niets wees op
een mogelijke oorzaak van de
lekkage.

Nadat het bassin weer tot norma-
le hoogte was gevuld, werden de
beren erop los gelaten. Terwijl
twee van henrustig baantjes gin-
gen trekken, dook de derde
rechtstreeks naar de schuif, diemen moet open houden om het
water weg te kunnen laten stro-
men. En daar slaagde hij weer
wonderlijk goed in.

Inmiddels heeft een installatie-
bedrijf een beveiligingskap ver-
vaardigd die om de schuif komt
te zitten, zodat zelfs een slimme
beer het zwembad niet meer
droog kan leggen. Wellicht dat
vandaag het metalen omhulsel
wordt aangebracht.
Voorzitter Telgenkamp van de
stichting Dierenpark stelt het
publiek gerust dat zich wellicht
zal afvragen waarom de beren in
deze warme dagen van hun
zwemwater zijn verstoken. Er
waren zelfs klachten binnenge-
komen bij de Dieren-info-lijn in
Maastricht.
De Maastrichtse beren beschik-
ken sinds enkele weken over een
nieuw riant onderkomen in het
Aldenhofpark.

j. Van onze verslaggever

WKRADE - Ondanks diverse
i tief gingen dat er snel een defini-
/ °vPr u luit zou worden genomen

s Plit * Kerkraadse bedrijf Wiso
de ' dat mijnsteen verbrandt, heeft
liPr,rovincie toch weer besloten tot"eüwe metingen.
t>rie.
Uitst' weken lang ,wordt er naar de
2W 'oot van zwavelwaterstof en
liet Idioxkte gekeken, ditmaal bij
atr,Ktactleve verbranding. Dit deelde
raad Van ooven van deKerk"
§istcSeeSe dienst ruimtelijke ordening

Wj
voor put heeft een vergunning
branH?°genaamde niet-actieve ver-
klei .g van mijnsteen. Maar een
de ", Jaar geleden ging het bedrijf
leidd^randing intensiveren. Dit
hein t,tot een stroom van gezond-
\VjsoSllacnten bij omwonenden.
tye kplit moest daarom een nieu-
De2e

ergunningsaanvrage indienen.
doos Werd ruim een maand geleden

provincie afgewezen.
De nj'teerd ?vincie neeft nu gee°nsta-
Hog dat de mijnsteenberg alleen
bran , sPontaan, dus niet-actief,
de u iso Split zou daarmee aan
rnaa estaande vergunning voldoen,
dath bedrijf heeft steeds gezegd
laa et van dezeverbranding op een8 Pitje niet rond kan komen.

ftr0v-""warrende situatie dus, en de
liet ln°ie wil nu DekÜken of deze
Ook fCtieve verbranding mogelijk
'ater ccl overlast bezorgt. Dit om
kom een juridisch steekspel te voor-
af en- De definitieve beslissing,
Wac?anvankelijk voor 1 maart ver-
ge^},Werd. is daarmee alweer uit-

Pompen of
verzuipen

Wedstrijd belonkano ’s
De kano schoot tijdens het trans-
port naar huis uit een hijsband
en viel in twee keurige helftenuiteen. De boot is inmiddels her-
steld, maar dat ging ten koste
van veel bloed, zweet en tranen.
Bert en Gijsbert bouwden de be-
tonkano's als afstudeerproject.
Daar ging een lange tijd van ex-
perimenteren aan vooraf.

HEERLEN - Voor Bert Claes-
sens uit Gulpen en zijn school-
vriend Güsbert van Zwietenwordt het morgenvroeg pompen
of verzuipen. In Harderwijk
klinkt dan om tien uur het start-schot voor een wedstrijd met be-
tonkano's. Dan ook krijgen Bert
en Gijsbert het antwoord op de
de vraag die zij zichzelf al maan-
denlang stellen: hoe lang blijft
onze kano drijven? Het is in iedergeval te hopen dat ze in Harder-
wijk meer geluk hebben dan inde voorbije weken.

Want Vrouwe Fortuna heeft de

Van onze verslaggever

Zo werden verschillende schaal-
modellen (1:10) ontworpen, diein de badkuip werden getest.
Daaruit werd na veel vijven en
zessen een keuze voor het defini-
tieve ontwerp gemaakt. Morgen-
vroeg weten ze of die keuze juist
was.

twee studenten aan de Pedagogi-
sche Technische Hogeschool in
Eindhoven de laatste tijd beslist
niet toegelachen. Het tragisch
dieptepunt beleefden ze toen eén
van de twee door hen gecon-
strueerde betonkano's doormid-
den brak.

door eric van dorst
bouw van eiwitten die belangrijk
;zijn voor het geheugen. Met gede-
gen onderzoek is duidelijk zicht-
baar gemaakt dat de afwikkeling
van de slaapstructuur geruïneerd
kan worden door geluiden van bui-
tenaf. Daarover praat Vossen baga-
telliserend of hij gaat eraan voor-
bij."

„Rapport dr. Vossen ademt
geest politiek compromis”

Dr. Klaas Altena veegt vloer aan met rapport lawaaioverlast:GELEEN - Psycholoog dr. KlaasAltena is het absoluut oneens metde conclusies van dr. J. Vossen en
een aantal van diens medewerkersover de gevolgen van nachtelijk
vlieglawaai op de volksgezondheid.
Altena heeft bovendien sterke be-
denkingen bij de intentie waarmee
Vossen en de zijnen in deze zaak
hun werk als wetenschappers heb-ben gedaan.

„In feite is Vossen nagegaan hoe-
veel lawaai mensen kunnen verdra-
gen eer ze wakker gaan worden en
gaan klagen over de nadelige gevol-
gen die dat voor hun functioneren
heeft. Klagen ze eenmaal, dat vindt
Vossen dat eigenlijk gezeur", con-
cludeer ik uit zijn bevindingen.
Altena reageert hiermee op het rap-
port dat Vossen en ingenieursbu-
reau Cauberg-Huygen hebben op-
gesteld in opdracht van LuchthavenMaastricht.
Hijzelf heeft als wetenschappelijk
medewerker aan de Rijksuniversi-
teit Groningen de leiding gehad
over een aantal studies naar de ge-
volgen van lawaai op de volksge-
zondheid, met name van wegver-
keer- en vlieglawaai. Deze studies

Altena vindt het opvallend dat de
door de luchthaven gewenste nacht-
vluchten precies passen binnen de
conclusies van de werkgroep Vos-
sen. Hij verklaart dit aan de hand
van het feit dat Vossens opdracht-
gevers direct belang hebben bij toe-
stemming voor nachtvluchten.

Steeds meer
Duitsersleren

Nederlands
It> ~~ Steeds meer Duitserseren Nederlands. Dat is de
onclusie die de gezamenlijke..raren Nederlands in Noord-'Jnland-Westfalen trokken op
Iun jaarlijkse congres, dat on-
j'hgs in Keulen werd gehou-
le Volgens de jongste cijferseren ruim vijfduizend scholie-

op de diverse middelbare
in de deelstaten Neder-
en Noordrijnland-West-

yMen Nederlands,
ooral in de grensstreken stijgt
et aantal Nederlands-stude-

:*j£ d.en. Daarbij wordt kenne-Jk ingespeeld op de openstel-
|Jng van de grenzen in 1992. Op
,^'Versitair niveau volgen dui-
'er»d studenten in Duitsland
-oiieges Nederlands, terwijl op
vk z°genaamde volkshoge-

circa 13.000 cursisten
jaan ingeschreven, een ver-
dubbeling ten aanzien van dearen zeventig.

werden verricht in opdracht van het
ministerie en leverden onder meer
de conclusie op dat de slaap en dus
de gezondheid van mensen wordtverstoord door geluiden boven 30decibel. Volgens Vossen ligt die
grens bij 58 decibel en zijn elkenacht zelfs drie geluidspieken van
68 decibel acceptabel.

Drogredenering
Altena: „Vossen stelt zelfs dat als bij
mensen lichamelijke problemen op-
treden, zoals hoofdpijn, dat komt
doordatze zich gaanergeren aan het
geluid om hen heen. Dat is een ta-
melijk wonderlijke drogredenering,
waar Vossen overigens buitenge-

„Ik de indruk dat hij tegenwoordig
veel in bestuurlijke kringen ver-
keert."

„Die conclusies zijn wetenschappe-lijk gezien niet gedegen en onafhan-
kelijk onderbouwd, maar ademen
meer de geest van een politiek com
promis. Ik zou andere wetenschap
pers deze houding zeker niet aanbe
velen", aldus de Groningse psycho
loog die verder opmerkt dat in vak
kringen met verbijstering is gerea
geerd op het rapport van dr. Vossen

Niet onderbouwd

Altena zegt dat dokterVossen voor-
al is afgegaan op het zogenoemde
hinderonderzoek, maar daarmee op
een ander gebied is beland. „Hetklinkt vreemd maar mensen kun-
nen niet altijd zelf inschatten wat

Ander gebied

De Groningse psycholoog vindt het
onaanvaardbaar dat Vossen met
zijn conclusies de algemeen geves-
tigde mening in wetenschappelijke
kringen in binnen- en buitenland
over lawaai en gezondheid terzijde
schuift. Hij levert geen aanvullende
wetenschappelijke gegevens die dat
rechtvaardigen, meent dr. Altena.
Volgens hem is 30 decibel in landen
als Skandinavië, Japan en de Ver-
enigde Staten als norm algemeen
erkend.
„Het onderzoek dat daarvoor het be-
wijs heeft geleverd, rust eigenlijk op

Verder wijst hij op het belang van
de slaapstructuur, die door de werk-
groep van Vossen ook niet nader
aan de orde wordt gesteld. „De slaap
bestaat uit vier stadia, twee lichteen
twee diepere. In de slaap maakt
iedereen die meerdere malen per
nacht in een vaste volgorde door.
Voor de gezondheid is het belang-
rijk dat deze volgorde wordt aange-
houden. Gebeurt dat niet door plot-
se geluiden van buitenaf, dan heeft
dat een negatieve invloed op het
herstel van het zenuwweefsel, de
aanmaak van groeihormonen en
witte bloedlichaampjes en de op-

twee poten: onderzoek met mensen
in laboratoria en onderzoek met
mensen in hun eigen omgeving,
waar ze op allerlei apparatuur wer-
den aangesloten. Bovendien heb-
ben wij onze conclusie vorig jaar
verder onderbouwd met de uitslag
van een aantal enquêtes over het
vraagstuk hoe mensen op lawaai
reageren.

woon sterk in is. Dat heeft hij al eer-
derbewezen."

hen overkomt en wat daarvan de ge
volgen voor hen zijn."

Geen gevolgen voor gehandicapten en personeel

Fusie Lucaskliniek
en Franciscusoord
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deVenlim naar Venlo, waar het ver-
edeld materiaal moeizaam werd ver
meerderd.

Productief
De Franklim is inmiddels uit de
roulatie. Hij heeft wel een hoge pro-
ductie, maar de stengels vertonen
holtes. De Geynlim was tot nu toe
het meest productieve ras, maar na
het vijfde groei-jaar worden de sten-
gels dunner, vooral aan het einde
van het seizoen. De dikstevan alle is
de Boonlim, waarvan maar 12 tot 13
stengels in een kilo gaan. De Thiel-
lim, die daaruit voortkomt, brengt
tien procent meer op. Eenzelfde
productie heeft de '940' die uit de
Backlim stamt.

„Ik vind het erg fijn dat mijn man
zaliger zo wordt geëerd", zegt in
Grubbenvorst Toos Thielen-Seuren
(68). „Sjra heeft er veel voor gedaan
en er zijn hele leven aan gewijd".
Zowel op regionaal als nationaal ni-
veau heeft Sjra Thielen de belangen
van zijn aspergetelers behartigd. Hij
ook hield ettelijke hoekjes in zijn
areaal vrij voor veredelingsproeven,
waarmee ir W.G. van de Kroft, de
toenmalige Rijkstuinbouwconsu-
lent in Limburg, in 1927 begon. Op
zrjn aanwijzingen paste koster-tuin-
der Beeren uit Heythuysen voor het
eerst stamselectie toe. Tot dan wer-
den de bessen van dezwaarste plan-
ten geoogst. Het betrof het Duitse
ras 'Roem van Brunswijk'. In de ja-
ren dertig kwam uit Amerika de
roestresistente Mary Washington -
een vroeg en productiefras.

Het was Herman Verhaegh, de chef
van de Proeftuin in Venlo, die in de
jaren veertig de Mary Washington
uithuwelijkte aan de Roem van
Brunswijk. De zonen en dochters
bleken beter dan de ouders.
Met dit nageslacht kruiste ir Toon
Franken, zoon van een aspergeteler
uit Bergen op Zoom, op een selec-
tieveld nabij de mijn Beatrix onder
Melick-Herkenbosch verder. Uit de
119 kruisingen met onder meer het
Duitse ras Lucullus en het Franse
ras 'Vroege van Argenteuil' bleven
er uiteindelijk maar vrjf over. Het
waren de roemruchte Limbras-ras-
sen, waarmee de productie van de
eerste hybriderassen kon worden
verdubbeld. Ze brachten tot 7.000
kilo per ha. op.

Piet Boonen, diena de pensionering
van Chrit Backus, het aspergerijk
alleen nu heeft, zou de '940' graag
naar Herman Verhaegh vernoemd
zien. De onderzoeker rekent hem
ook tot de peetvaders van deLimlij-
nen. De handel is wild op het zaad
dat pas volgend jaaraan buitenlan-
ders mag worden verkocht. „Via
een veilingheffing betaalden de Ne-
derlandse telers om onderzoek dat
jaren heeft geduurd. In de Boon- en
de Backlim zitten zeker dertig jaar
werk. Het ligt dan voor de hand dat
je eerst de eigen telers daarvan laat
profiteren", aldus Piet Boonen (53).

Diefstal jeans
voor 25 mille

MEIJEL - Uit een winkelpand
bij een woning aan de Trambaan
in Meijel is gisternacht een partij
van 550 spijkerbroeken gestolen
met een totale waarde van ruim
25.000 gulden. Om dewinkel bin-
nen te komen is door de dader(s)
de buitendeur en een binnen-
deur geforceerd.

Na de benoemingvan dr ir Franken,
die op een proefschrift over de ge-
slachtsvererving van asperges was
gepromoveerd, tot docent aan de
Hoge Tuinbouwschool in Utrecht
zetten ChritBackus en Piet Boonen
in een kas op de Proeftuin in Horst-
Meterik zijn veredelingswerk voort.
Zijn assistenten slaagden erin om
een generatie van uitsluitend man-
nelijke planten te ontwikkelen,
waarmee de productie tot 10.000
kilo per ha. doorstootte. Mannelijke
aspergeplanten zijn nu eenmaal
productiever dan vrouwelijke en
gaan ook langer mee.

Gepromoveerd

De veredelaars ter ere werden de
nieuwe rassen naar hen genoemd.
Zo werd in de Rassenlijst de
Backlim opgenomen, de Boonlim,
de Franklim, de Geynlim en de Ven-
lim. De Geynlim is genoemd naar ir
Steef van de Geyn, de oud-tuin-
bouwconsulent en oud-directeur
van de Proeftuin in Horst-Meterik;

MAASTRICHT - Ciba-Geighy Ten
Hom in Maastricht neemt vandaag
een nieuwe produktiehal in gebruik
waarin kleurmiddelen voor de glas-
industrie worden gemaakt. De
kleurstoffen worden gekocht door
auto- en flessenfabrikanten. Met
name de Franse autofabrikanten
Renault en Peugeot zijn goede klan-
ten. Voor Ciba-Geighy vormen de
nieuwe produkten een aanvulling
op het assortiment.

Tot nog toe was Ciba-Geigy alleen
dooryerkoper van de kleurmidde-
len, aie door het zusterbedrijf'Dra-
kenfeld in de VS werden geprodu-
ceerd. De Europese markt bleek
echter groot genoeg om het spul ook
in Maastricht te vervaardigen. Ciba-
Geigy heeft 2,7 miljoen gulden in de
nieuwe produktiehal gestoken. De
activiteit levert acht nieuwe banen
op.
Ciba-Geigy is in Maastricht bezig
met een omvangrijk uitbreidings-
programma, waarmee in totaal 55
miljoen gulden is gemoeid. In sep-
tember wordt een nieuwe fabriek
voor kleurmiddelen in PVC ge-
opend, die 20 mihoen gaat kosten.

Ciba-Geigystart
produktievan

glaskleurmiddelen

Nieuw pand
voor Laeven

HEERLEN - Met de ingebruikna-
me van een nieuw bedrijfspand
viert het aannemersbedrijf Laeven
Vandaag het 75-jarig bestaan. Bur-
gemeester Van Zeil verricht van-
middag de officiële opening.
Ruim 75 jaar geledenkreeg Jan Hu-
bert Laeven zijn eerste opdracht. De
Staatsmijnen vroegen hem vier be-
ambtenwoningen te bouwen voor
de Staatsmijn Wilhelmina in Ter-
winselen. Daarmee was de oprich-
ting van het aannemersbedrijf een
feit.

Laeven legde zich de eerste kwart
eeuw vooral toe op de utiliteits- en
woningbouw, maar na de oorlog
ginghet bedrijf zich specialiseren in
de gewapend-betonbouw. Zo ont-
stonden bijvoorbeeld de Schacht-
bok IV van de staatsmijnHendrik in
Brunssum, het zwembad in Geleen,
de nieuwbouw van de Brand's bier-
brouwerij in Wijlre, en tal van via-
ducten en rioolwaterzuiveringen.

De afgelopen 25 jaar werd het ac-
cent weer verlegd, naar de utiliteits-
en woningbouw. Een in 1969 opge-
richt dochterbedrijf groeide uit tot
het staal- en constructiebedrijf Lae-
ven Products dat in het hele land
zorgt voor hallenbouw en zware
staalconstructies. Sinds 1980 is Lae-
ven een zelfstandige werkmaat-
schappij van de Koninklijke Volker
Stevin Groep in Rotterdam.

’Jongerenwerkkan ook

over de grenzen heen
’

Gedeputeerde wijst op samenwerkingsmogelijkheden
Straling tanks:

PSP-vragen over
nieraandoeningen

het ministerie contact nebbe' 1
opgenomen met het Amerikaan*
se departement (Pentagon) #>
dat hun sterk werd ontraden df
tanks te verbouwen in verban^met het vrijkomen van verarm*1
uranium uit het pantser.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Het besef moet
groeien dat jongerenbelangrijk zijn
voor de samenleving, zeker nu hun
aantal afneemt." Dat zei gedepu-
teerde Kockelkorn woensdag in
Maastricht waar hij een symposium
opende over het lokaal jeugdwerk

in Belgisch- en Nederlands Lim-
burg. Een symposium dat paste in
de rij van de herdenkingsbijeen-
komsten dit jaar in het kader van
'150 jaarLimburg.
Kockelkorn gaf het startsein voor
een aantal inleidingen over de histo-
rie van het lokaal jeugdbeleid.

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Technici van het
leger, die onderhoudswerkzaam-
heden verrichten aan de Abram-
tanks, hebben vermoedelijk door
radioactieve straling een aandoe-
ning aan hun nieren opgelopen.
Dat heeft de PSP-fractie in de
Tweede Kamer gisteren laten
weten.Geenauto’sopvluchtstrooktijdensspits Vorige week zei een woordvoef'

der van Defensie nog tegen he*
LD dat de radioactieve stralin»
die vrijkomtvan deAbram-tank'
te verwaarlozen is. „Even sch?j
delijkvoor de gezondheidals vil'
uur televisie kijken", waren zir
letterlijke woorden.

Verwaarlozen

DEN HAAG - Rijkswaterstaat
legt voorstellen om in de spits
auto's toe te laten op de vlucht-
stroken van de rijkswegen naast
zich neer. Een idee voor de
vluchtstrook als extra rijbaan tij-
dens de drukste uren komt voor
in het rapport 'Afrekenen met fi-
les' van het adviesbureau
McKinsey, dat drie jaar geleden
in opdracht van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat is ge-
maakt.

Rijkswaterstaat heeft op het
ogenblik wel een proef lopen om
ervaring op te doen met het ge-
bruik van de vluchtstrook, maar
die heeft alleen betrekking op
het gebruik van de vluchtstrook
door de bus. Vanaf 1 juni wordt
een tweede proef gehouden op
de A2(Utrecht-Amsterdam) tus-
sen het knooppunt Oudenryn en
de afslag Utrecht-De Meern; een
derde autobusproef volgt in sep-
tember op de A-6 en de A-l tus-

sen Almere en Muiden. Eind dit
jaarzullen deresultaten van deze
proeven worden bekeken.
De ANWB heeft zich tegen het
gebruik van de vluchtstrook uit-
gesproken, omdat die nodig is
als uitwrjkplaats bij pechen voor
ambulance, politie en brand-
weer. De ANWB is bang dat het
gebruik van de vluchtstrook tot
ongelukken zal leiden, zeker
wanneer er in de spits ook auto's
over zouden rijden.

In Nederland zün Abram-tan'''
opgeslagen in Amerikaanse >*
gerdepots in Vriezenveen e _
Coevorden. Volgens de AbvaK3'
bo zal daarvoor binnenkort oO*
het depot in Eygelshoven v/0?
den gebruikt.

Van Es wil ook bevestiging van
het verhaal dat ambtenaren van

Kamerlid Van Es heeft over de
kwestie schriftelijke vragen ge-
steld aan minister Bolkestein
(Defensie). Zij wil weten of het
juist is dat drie werknemers van
het militaire depot Vriezenveen
nierbeschadiging hebben opge-
lopen. En of de ministerbereid is
verder onderzoek te doen naar
de gezondheid van de werkne-
mers en naar de arbeidsomstan-
digheden in de opslagplaatsen
van de Abram-tanks.

Naast de vergrijzing van de bevol-
king komt in het jeugdwerk nu ook
het verschijnsel op dat hij om-
schreef als 'ontgroening. Om ernsti-
ge problemen onder jongeren te
voorkomen, werkt de provincie nu
aan een plan dat zich uitstrekt over
de jaren '92-96. Kockelkorn denkt
vooral aan randgroepen, zoals jeug-
dige criminelen, minderheden en
vroegtijdige schoolverlaters.
De zorg voor de jongerenmag, aldus
de deputé, niet uitsluitend afhangen
van algemene voorzieningen. „We
moeten komen tot een afzonderlijke
aanpak," vindt Kockelkorn. Hij zei
dat het beleid erop gericht moet zijn
dat jongeren zichzelf kunnen red-
den en dat kan bijvoorbeeld door
hen te helpen bij een entree op de
arbeidsmarkt.
De gedeputeerde pleitte ervoor na
te gaan welke samenwerkingsmo-
gelijkheden de twee Limburgen in
hun jongerenwerk hebben. Die sa-
menwerking kan betrekking heb-
ben op het onderwijs, de arbeids-
markt of de vrije tijdsbesteding.

„Kunnen Nederlandse jongeren
niet in een Belgisch internaat te-
recht, en omgekeerd?" vroeg Koc-
kelkorn zich af.
Hij wees er in dit verband op dat de
provincie een grotere stempel op
het jeugdwerk gaat drukken. Vanaf
1990 wordt de wet jeugdhulpverle-
ning van kracht, waardoor de be-
moeienis van de provinciale over-
heid op diverse terreinen zal toene-
men. In dit licht moet ook het ont-
werpplan voor de jaren '90 gezien
worden.

Dr J.Hazekamp van de vrije univer-
siteit van Amsterdam pleitte voor
een andere houding jegens de jon-
geren, die niet gezien moeten wor-
den als toeschouwers maar als deel-
nemers in de samenleving. „We
moeten de jeugd niet zien als een
probleem maar als een 'resource',
een krachtbron. We moeten ook niet
uitgaan van een diepe kloof tussen
jongeren en volwassenen. Het is
misschien achterhaald jongeren in
hun denken en doen apart te zet-
ten."
Volgens Hazekamp is daarom juist
een samenhangend jeugdbeleid no-
dig. Hij vond dat de overheden hun
plannen beter op elkaar moeten af-
stemmen. „Plannen die aansluiten
op de wensen en verlangens van de
jongeren," voegde Hazekamp eraan
toe. In het verlengde hiervan zei hij
het jammer te vinden dat een expe-
riment hiermee zich beperkt tot een
tiental steden, waarvan er niet één
in de drie zuidelijkste provincies
ligt.

]
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Saaie wegen bestaan niet. I
WE zijn de eerste om toe te geven dat autorijden contact met de weg. En door de zogenaamde 'anti-

op lange rechte wegen vreselijk saai kan zijn. In de dive' constructie zal de Tipo bij krachtig remmen

gemiddelde auto althans. vrijwel niet duiken.

Met de nieuwe Fiat Tipo is, zelfs op lange De acceleratie is fel en de topsnelheid, de huidige

rechte stukken, de kans op verveling wel heel erg wetgeving in aanmerking genomen, méér dan vol-

klein. In een Tipo krijgt u weer de sensatie van het doende. (Met de 1,6 liter motor zit u in 11 seconden

autorijden. Want Italiaans temperament verloochent op 100 km/u en is 'n top van 178 km/u bereikbaar.)

zich nooit. We zouden u willen aanraden om tijdens de

De besturing is niet week, maar zeer direct (stuur- proefrit behalve de rechte stukken ook qr\

bekrachtiging op 1,6-versies en turbo-diesel). De wat leuke bochtjes mee te pakken. TOtwT
vijfversnellingsbak schakelt soepel en exact. De vering Dan kunt u helemaal wat beleven. ' 'AUTO VANMIT JAAR 111 l

is comfortabel, maar de Tipo deint en zweeft niet. Beleven wat het is, om te rijden in de tS^H^t
Er is een goed voelbaar (maar niet onprettig) Auto van het Jaar 1989. BOEJO

9 De Fiat Tipo is er ook met een injectiemotor, driewegkatalysator met Lambda-sonde en voldoet daarmee aan de strengste milieunorm/m.
Tipo benzine v.a. f 24.450-, Tipo dieselv.a. f 28.950,-. Prijzen mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Aantrekkelijkefinanciering door Fiat Credit Nederland

mogelijk. Prijswijzigingen voorbehouden. Afgebeeld Tipo 1,6 DGT. Lichtmetalen velgen tegen meerprijs.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 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
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Horstk wamin stille met tweenieuwe russen on de markt

Aspergezaad vliegt
voor ’ 5.000,— per
kilo de deur uit

door jan van lieshout
HORST - Ofschoon het aspergezaad f5.000- de kilo kostte,
heeft Piet Boonen geen onsje meer in huis. De vraag naar de
twee nieuwe aspergerassen, die de onderzoeker op de proeftuin
in Horst-Meterik ontwikkelde, was aanzienlijk hoger dan het
aanbod. Het ene ras heeft nog een nummer - 'de 940' - en het
andere ras - de Thiellim - is genoemd naar Sjra Thielen, een
van de pioniers in de aspergeteelt in en rond Grubbenvorst.



Afgezien van de derde tekst was
het Duitse havo-examen goed te
maken voor de gemiddelde leer-
ling, zei leraar Domevscek. Het
examen was beslist niet moeilij-
ker dan vorig jaar. De derde
tekst, over dienstweigeraars en
vervangende dienstplicht, was
de pittigste, zegt Domevscek.
Tachtig procent van zijn leerlin-
gen vond deze het moeilijkste.
De andere teksten waren een-
voudiger, alhoewel ook het twee-
de artikel over popmuziek in de
DDR wat moeilijke woorden
kende.

Redelijk pittig was het D-exa-
men voor de mavo, zegt leraar
Duits Campo. Het idioom was
soms vrij moeilijk. Het C-exa-
men viel mee en was redelijk te
maken. De onderwerpenvan het
C- en D-examen kwamen over-
een: dieren die ingezet worden
bij milieubescherming, gastar-
beiders in West-Duitsland en het
autorijden van mannen en vrou-
wen." Bezoekers praten met het personeel tijdens de open dag van

Vijverdal. Foto: WIDDERSHOVEN

Opmerkelijk is dat Jussi O. nu niet
terecht staat voor de feiten diehij op
Nederlands grondgebied pleegde.
Een week na de dodelijke schietpar-
tij in Veldwezeltwerden O. en H. na
langdurige observatie in een leeg-
staande woning in Enschede door,
een arrestatieteam ingerekend. Bei-
de gangsters waren toen in het bezit.
van een heus wapenaarsenaal, ge-
stolen uit een Zweeds munitiede-
pot.

O. werd opgesloten in de Bijlmerba-
jes, H. in het Huis van Bewaring van
Maastricht. Nog voor Istvan H. aan
België werd uitgeleverd (en van
daaruit aan Zweden), ging O. aan de
haal.
Op 3 april '87 ontsnapte hij samen
met Joop H. uit de Bijlmerbajes.
Twee gegijzelde cipiers werden aan
de gevangenispoort vrijgelaten,
maar O. en H. dwongen een automo-
bilist hen tot aan de Belgische grens
te brengen. Onderweg werd de man
uit zijn auto gezet.
Wat later, het was dan al nacht,
pleegden de twee ontsnapte gang-
sters een inbraak in een wapenhan-
del in het Belgische Loenhout. Ze
voorzagen zich daarvan zware auto-
matische geweren. Daarop reden O.
en H. naar een camping in Maaseik,

waar ze enkele schoten afvuurden
en een auto stalen.

De Belgische en Nederlandse poli-
tiediensten hadden inmiddels mas-
saal alarm geslagen. De Rijkspolitie
kreeg het gevaarlijke duo na enkele
uren in het zicht, tussen Eindhoven
en Tilburg. Maar ook toen hadden
de twee al weer een man gegijzeld
en wat later kwam er daar nog één
bij. Met die twee gijzelaars zetten O.
en H. plots koers naar België, niet
zonder eerst enkelekeren door ach-
tervolgende politie onder vuur te
zijn genomen.

Alarm

Opsteltitelsniet in trek
" Een groep mavo-leerlingen van Groenewalt in Stem is druk aan het discussiëren over de
juisteantwoorden op devragen handelskennis. Foto: peterROOZEN

9NGEREN - Voor het Belgisch-
se Assisenhof in TongerenJini maandag onder scherpe vei-

enH regelen het Proces te_de Zweedse gangster van Hon-«arse afkomst Jussef O. (45). DeJwordt beschuldigd van moord. voorbedachte rade en vier po-gen daartoe. Hij riskeert de°astraf (in België wordt die altijd
ëezet in levenslang).

j^in schoot op vrijdag 16 januari
°m drie uur 's nachts in het

chp -orpJe Veldwezelt de Belgi-
-291 ri ->kswachter Luc Verstappen
J"i 1*Opgrimbie dood.Rijkswach-
ten H 1 Aengeveld (toen 36) uit
e ?swijk werd in het helse vuurge-, "Jzwaar gewond. In Veldwezelt
'At\e vergezeld van de Zweedse
'ch t

er stvan **-, die echter geen
etih oste en nu niet v°or het Assi-
|o moet verschijnen. H. werd
'erri *gië aan Zweden uitgele-
)
«Chtaarentegen staat ook nog te"
ch 'n verband met een wilde'letpartij in Turnhout, enkele

Pelgnden na die in Veldwezelt. DrieL sische politiemensen en Ondinr Werden daarbij gewond, de Ne-
L andse gangster Joop H. kwam
[ net leven.

In België houdt men er ernstigreke-
ning mee dat O. door een gangster-
commando bevrijd wordt tijdens
het- proces. De Belgen herinneren
zich nog goed dat O. en H. uit een
zwaarbewaakte Zweedse gevange-
nis waren ontsnapt toen ze in Veld-
wezelt opdaagden. Nu ja, ontsnapt.
Enkele companen van het duo had-
den gewoon met dynamiet een ge-
vangenismuur opgeblazen, zodat ze
zonder enige moeite de tijdelijke
vrijheid tegemoet konden wande-
len.

Dynamiet

door de psychiaters volledig toere-
keningsvatbaar verklaard. De
Zweed wordt wel als een 'anti-socia-
le persoonlijkheid' omschreven.
Voor het Assisenproces is er grote
belangstelling van de internationale
pers, want O. wordt als één.van de
gevaarlijkste gangsters van Europa
beschouwd.
In Tongeren zijn dan ook scherpe
veiligheidsmaatregelen getroffen .
Het Gerechtshof is speciaal voor dit
proces deels verbouwd en verschil-
lende Rijkswacht- en politiedien-
sten zullen tijdens de hele duur van
het proces in en om het Gerechtshof
tot de tanden gewapend aanwezig
zijn.

Uiteindelijk eindigde de wilde ont-
snapping in Turnhout. Op de Grote
Markt kwam het tot een bloedig
treffen met de Belgische Rijks-
wachtTwee Rijkswachters, een
agent én O. werden gewond, Joop
H. kwam om het leven.

Twee weken
Vanaf maandag, wellicht twee we-
ken lang, zal het Assisenhof (met
twaalf juryleden) over de strafbare
feiten, gepleegd op Belgisch grond-
gebied moeten oordelen. Jussi O. is

Hoogbouw Vijverdal
in feite achterhaald

De ruim veertig vwo-leerlingen
van Groenewald zwoegden tot
het einde op het examen econo-
mie I. „Aardig moeilijk. Er zat
een aantal wiskundige hoog-
standjes in," zei T. Daniels, leraar
economie. De laatste opgave
over de concurrentie tussen de
postbank en particuliere postbe-
drijven noemde hij van behoor-
lijk hoog niveau. De opgave was
nogal „wiskundig verpakt". De
eerste twee opgaves waren goed
te doen, volgens Daniels. Dege-
nen met inzicht en rekenkundig
vermogen zouden het er wel
goed vanaf hebben gebracht,
dacht hij.

Economie
gesteund door hun leraar Neder-
lands.

De leraar handelswetenschap-
pen had alleen een opmerking
over vraag zes. Deze vraag ging
over nominale en reële rente en
was volgens Diris erg verwar-
rend geformuleerd. Geen won-
der dat enkele leerlingen daar
moeite mee hadden. Nicole had
het C-examen gemaakt en vond
dat het „wel ging".De vragen wa-
ren goed gesteld en de open vra-
gen waren zelfs gemakkelijk te
noemen. Nicole had misschien
beter het D-examen kunnen ma-
ken. Volgens leraar Diris zat er
namelijk weinig verschil tussen
de twee examens.

Van onze verslaggeefster
STEIN - Om kwart over elf wa-
ren ze nog druk aan het discus-
siëren, de mavo-leerlingen van
de Groenewald scholengemeen-
schap in Stem die net het exa-
men handelskennis en recht ach-
ter de rug hadden. Allemaal had-
den ze de antwoorden opge-
schrevenen die moesten nu wor-
denvergeleken. De meesten had-
den gisteravond ook naar het
speciale tv-programma over het
Centraal Schriftelijk Eindexa-
men gekeken. Sommigen had-
den meteen de uitkomsten ver-
geleken, anderen niet. „Dan weet
je meteen hoeveel fouten je hebt
en raak je in paniek."

De gezichten van de havo-eind-
examenkandidaten op het Groe-
newald stonden niet echt vrolijk
na het opstel Nederlands. Ze
hadden niet warm kunnen lopen
voor de onderwerpen die voor
hen waren uitgekozen: de snel-
heidslimiet van 100-120 kilome-
ter, vluchtelingen, luchtvaart-
shows, ziekenhuisimago en tv,
verbeteren uiterlijk etc.

Opstel
Degenen die het D-examen had-
den gemaakt vonden het moei-
lijk. Maar er zaten toch ook wel
hele gemakkelijke vragen bij, re-
lativeerden ze. „Het ging wel.
Het was vooral rekenen en bere-
deneren, maar soms moest je
maar wat gokken," luidde de sa-
mengevatte reactie van de leer-
lingen. De opdrachten - 35 meer-
keuzevragen en een klein aantal
open vragen - gingen over diver-
se onderwerpen van verzekerin-
gen en renteberekeningen tot in-flatie en werkloosheid. „Er wa-
ren geen schokkende vragen bij.

Dat is in het verleden wel eens
anders geweest," concludeerde
leraar Diris. Hij vond het geen
moeilijk examen, zo op het eer-
ste gezicht.

Teveel onderwerpen die de
jeugdniet interesseren, zo zeiden
ze in koor. Jon had de elf onder-
werpen een voor een afgestreept.
Gelukkig was er toch nog ééntje- de minst slechtevolgens hem -overgebleven: graffiti. „Vorig
jaar zaten er meer dingen in die
de jeugd interesseren, zoals mu-
ziek." In die mening werden ze

's Middags stond in alle onder-
wijstypen de Duitse taal op het
programma. De vier teksten van
het vwo-examen waren redelijk,
qua inhoud gevarieerd en op
vwo-niveau. „Het was een nor-
maal goed vwo-examen," aldus
leraar Dinjens van Groenewald.
De leerlingen vonden de tekst-
verklaring over het algemeen re-
delijk goed te maken. Tekst twee
over de 'kansen van het ver-
stand' was de moeilijkste die er-
bij zat, concludeerden zowel de
leraar als de leerlingen.

Duits

„Veel wiskunde," verzuchtte een
meisje dat het examen net achter
de rug had. Ze had het er niet zo
best vanaf gebracht, dacht ze. De
leerlingen vonden het een pittig
examen, waar ze te weinig tijd
voor hadden gehad. Het begon
gemakkelijk en eindigde moei-
lijk. Wie zijn tijd precies gelijk
over de vier opdrachten met 36
vragen had verdeeld, kwam op
het eind in de problemen. „Het
rekenwerk zat achteraan."

Volgens de docente dievoor de voorlopige uitslagen van havoduits
zorgde zijn in sommige gevallen twee antwoorden te ver-

dedigen. De nadrukblijft dus liggen op het voorlopige karakter
van deze uitslagen.

DUITS-HAVO
l.B; 2.A; 3.D; 4.8; 5.D; 6.C; 7.A; B.A (?); 9.8 ;10.B; ll.D; 12.D;
13.A; 14.C; 15.B; 16.C; 17.A; 18.D; 19.B; 20.C; 21.C; 22.C; 23.D;
24.C; 25.C; 26.A/D; 27.D; 28.C; 29.D; 30.B; 31.D; 32.A; 33.D; 34.8;
35.8; 36.C; 37.C; 38.D; 39.D; 40.B; 41.D; 42.D; 43.D; 44.A; 45.D;
46.8/A; 47.D; 48.C; 49.D; 50.D;

DUITS MAVO-C
I.C; 2.8; 3.C; 4.A; 5.A; 6.C; 7.C; B.C; 9.A; 10.B; ll.B; 12.C; 13.A;
14.D; 15.A; 16.A; 17.A; 18.B; 19.A; 20.D; 21.A; 22.D; 23.8; 24.A;
25.D; 26.C; 27.A; 28.B; 29.C; 30.A; 31.C; 32.E; 33.8; 34.C; 35.8;
36.D; 37.8; 38.B; 39.8; 40.C; 41.B; 42.D; 43.A; 44.C; 45.D; 46.A;
47.8; 48.D; 49.C; 50.B;

DUITS MAVO-D
IA; 2.C; 3.C; 4.C; 5.C; 6.C; 7.D; B.C; 9.8; 10.D; HA; 12.D; 13.B;
14.A; 15.D; 16.C; 17.A; 18.B; 19.C; 20.A; 21.C; 22.E; 23.C; 24.8;
25.8; 26.8; 27.8; 28.C; 29.A; 30.A; 31.D; 32.A; 33.C; 34.D; 35.8;
36.A; 37.C; 38.C; 39.A; 40.B; 41.A; 42.E; 43.A; 44.D; 45.D; 46.8;
47.C; 48.A; 49.8; 50.C;

HANDELSKENNIS MAVO-C
I.C; 2.A; 3.8; 4.E; 5.8; 6.C; 7.A; B.A; 9.C; 10.A; ll.D; 12.E; 13.B;
H.A; 15.B; 16.A; 17.D; 18.B; 19.D; 20.C; 21.A; 22.A; 23.A; 24.A;
25.A; 26.8; 27.A; 28.B; 29.A; 30.B; 31.A; 32.8; 33.C; 34.C; 35.A; 36
t/m 46. open vragen;

HANDELSKENNIS MAVO-D
l.B; 2.A; 3.8; 4.A; 5.8; 6.A; 7.8; B.C; 9.C; 10.A; ll.A; 12.C; 14.E;
14.C; 15.E; 16.B; 17.C; 18.B; 19.B; 20.C; 21.B; 22.A; 23.D; 24.D;
25.C; 26.C; 27.A; 28.D; 29.E; 30.C; 31.D; 32.8; 33.8; 34.C; 35.D; 36
t/m 47. open vragen;

’Carrière’

Diekan men in grote Innen indelen

Chronische patiënten - doorgaans
tussen de 30 en 60 jaar - kunnen
zover verbeteren dat zrj kunnen
doorstromen naar een gezinsver-
vangend tehuis, of naar een socio-
woning (project beschut wonen). Er
is voorts nog de mogelijkheid van
'gezinsverpleging', waarbij de pa-
tiënt wordt geplaatst bij pleeggezin-
nen waar uiteraard een vergoeding
tegenover staat. Er is voorts nog de
mogelijkheid die de Regionale In-
stelling Begeleidende Woonvormen
biedt - in samenwerking met het
RIAGG - waarbij de patiënten in
groepjes buiten Vijverdal wonen.
Het gaat hier om 'resocialisatie.
Veel bewoners verblijven langer in
Vijverdal dan strikt noodzakelijk is
omdat zij nergens een thuis hebben.

Bij de nieuwkomers, de kortverbhj-
venden, neemt verhoudingsgewijze
het aantal jongeren toe. Voor de be-
jaarden is Vijverdal een vast tehuis
geworden. Zij gaan op gezette tijden
op vakantie in een 'buitenhuis' in
Noord-Limburg, maar verder is hun
leefwereld verengd tot de afdeling
op' Vijverdal. Een deel van hen is
psychisch wat rustiger geworden.
In het tegengestelde geval worden
zij in de aangrenzende afdeling on-
dergebracht. Het gaat-hier uitdruk-
kelijk niet om wat men onder de-
mente bejaarden verstaat, voor wie
andere klinieken zijn bestemd.

MAASTRICHT - De idee waarmee
psychomedisch streekcentrum Vij-
verdal 17 jaar geleden bouwkundig
vorm werd gegeven is door de ont-
wikkelingen van de laatste jaren in
feite achterhaald. Vooral het ele-
ment van de hoogbouw die opgeld
deedin debeginperiode, wordt van-
daag de dag ervaren als een barrière
naar debuitenwereldvoor de bewo-
ners. Vooral voor hen die onder be-
geleiding of beschutting terug kun-
nen keren in de 'normale' wereld.
Dat is een van de ervaringen die be-
zoekers van het psychiatrisch cen-
trum opdoen als zij, zoals deze week
gebeurde, een rondgang maken
door de verblijven en afdelingen
van Vijverdal en spreken met diver-
se medewerkers.
Buiten de frustrerende hoogbouw
doet de huidige accommodatie van
Vijverdalnauwelijks afbreuk aan de
moderne aanpak van de psychiatri-
sche behandeling en begeleiding
van de 'bewoners', zoals het verple-
gend personeel de patiënten wenst
te noemen. De Landelijke Patiën-
tenraad, die een open dag had geor-
ganiseerd die woensdag werd ge-
houden, spreekt liever van 'cliën-
ten. Het zijn er in Vijverdal - inclu-
sief de lokaties elders - 420 waarte-
genover een personeelsbestand
staat van 500 medewerkers, van art-
sen totkeukenpersoneel en van ver-
plegend personeel tot administratie.
Dusruim één op één in het voordeel
van de 'bewoners.

van onze verslaggever in driecategorieën: de patiënten die
slechts kortstondig in Vijverdal ver-
blijven, de chronische patiënten en
de bejaarden dieals psychisch zieke
een 'carrière' zoals de medische
term luidt, achter derug hebben. De
drie groepen zijn vrijwel in aantal
evengroot.

schadelijkheid van zijn vinding
voor het milieu.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het maandenlange
wachten tot minister De Korte van
Economische zaken een gaatje in
zijn agenda vond, blijkt tevergeefs.
Maandag wordt het Innovatiecen-
trum Zuid-Limburg (IC) officieel
geopend zonder de aanwezigheid
van de demissionaire vice-premier,
die dan in Australië vertoeft. De
voorzitter van de Limburgse Werk-
gevers Vereniging drs. J. Smeets
mag in zijn plaats de opening ver-
richten.

De Korte absent
bij opening van

innovatiecentrum

Technologieshowin schouwburg
Terkennismaking houdt het IC aan-
staande zondag in de Heerlense
schouwburg een publieksdag waar
26 bedrijven die met allerlei demon-
straties showen wat ze op het gebied
van nieuwe technologie te bieden
hebben. Volvo toont er ondermeer
een opengewerkt 440-model dat
door een robot in en uit elkaar
wordt gezet en gehaald.

Publieksdag

de luwte al voortvarend van start
gegaan en heeft een aantal projec-
ten opgezet over kwaliteitszorg en
innovatie. Ook werden al diverse
ondernemers met zeer uiteenlopen-
de vragen geholpen.

Een machinefabriek uit Maastricht
die in zak en as zat toen de enige
klant het contract opzegde, schakel-
de bijvoorbeeld op advies van het
IC over op een geheel nieuw pro-
dukt. Er werden nieuwe machines
aangeschaft, de boekhouding is
geactualiseerd en er wordt nog naar
een nieuwe manager gezocht. Het
IC heeft bovendien contacten ge-
legd met een nieuwe afnemer.
Voor een bedrijf uit de Oostelijke
Mijnstreek dat een nieuwe bloed-
suikermeter heeft ontwikkeld heeft
wil het IC een subsidie-aanvraag
doen. En een uitvinder dieeen drin-
krandje voor bierblikjes heeft ont-
wikkeld kon na een consult bij het
IC gerustgesteld worden over de

Het Innovatiecentrum gaat funge-
ren als een soort makelaar tussen
vragers en aanbieders van kennis in
het bedrijfsleven. Het instituut is in
Heerlen in het gebouw van de Ka-
mer van Koophandel onderge-
bracht en vormt een onderdeel van
een landelijk netwerk van Innova-
tiecentra die moeten helpen bij het
verspreiden van kennis naar bedrij-
ven en het stimuleren van nieuwe
technieken. Binnenkort wordt een

dependance in Maastricht geves- Uiteindelijk zullen er 18 landelijkenS ," .. Innovatiecentra komen - met eenOndernemers die meer willen met totaal budget van 38 miljoen guldenhun bedrijf kunnen bij het IC bin- - die via computers met elkaar innenlopen voor persoonlijke begelei- contact staanding door enkele gelouterde advi-
seurs. Het IC gaatechter ook zelfop
pad om allerlei technologische ver- LllWtenieuwingen onder de aandacht tebrengen. Het IC is de afgelopen maanden in

De open dag, die van 15.00 tot 20.00
uur bezocht kan worden, is gratis
toegankelijk. Voor de kleintjes is er
kinderopvang en de iets groteren
kunnen luisteren naar twee pop-
groepen die het evenement moeten
verlevendigen. Maandagmiddag
vindt vervolgens de officiële ope-
ning plaats, waarbij minister De
Korte toch nog een toespraak
houdt, al is het op video.

provincie
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Scherpe veiligheidsmaatregelen bij proces in Tongeren

. (ADVERTENTIE)

Limburgs Dagblad
LEZERSKORTING

LIMBURGS SYMPHONIE ORKEST
TWEEDE CONCERT INDE VAN BEETHOVEN-CYCLUS

Programma: ouverture 'Leonore lII
pianoconcert nr. 2 in bes
symfonie nr. 2 in D

m" $*■PWWÜ WmW » ■ _ mm

■MMMMMMMB . -~-*-AAAm*Êtmm*ilÊÊKmWmmmm^Kr
Dirigent en solist:Ed Spanjaard

Liefhebbers van het Limburgs Symphonie Orkest worden dit
seizoen voor de derde maal in de gelegenheid gesteld om een

LSO-concert met speciale korting te bezoeken. Tegen inlevering
van onderstaande bon aan de kassa van het theater, genieten

lezers van het Limburgs Dagblad ’2,50 reductie.

ÏN , LEZERSKORTINGUeze bon ";

geeft recht op een korting van ’ 2,50 per persoon op de
toegangsprijs van onderstaandeLSO-concerten. De bon is
geldig voor maximaal twee personen.

Do. 25 mei, Venlo Za. 27 mei, Maastricht \/
20.00 uur De Maaspoort 20.00 uur Staargebouw °T°
Vr. 26 mei, Heerlen
20.00 uur Stadsschouwburg

>^.1—- J

I LimburgsDagbkd | 1
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Verdachte van moord
politieman voor rechter

Hmburgs dagblad
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KENNISGEVING
De Kamer van Koop-
handel en Fabrieken

! voor Maastricht en om-
streken, deelt mede dat
conform artikel 24 van
de Wet op de Kamers
van Koophandel en Fa-
brieken 1963, de reke-
ning van inkomsten en
uitgaven 1988 ten kan-
tore van het secreta-
riaat, voor eenieder ter
lezing is neergelegd.
Maastricht, 19 mei 1989

De echtelieden Maria Al-

Ïthonsina Sassen en Pe-
rus barbara Johannes Ja-
cob, beiden wonende te
Maastricht, Sint Maartens-
laan no. 48 hebben op 31
maart 1989 onder nummer
013189 in het huwelijks-
goederenregister ter Ar-
rondissements-Rechtbank
te Maastricht doen in-
Schrijven de tussen hen
door notaris J.A.M.
Druncks te Maastricht op-

femaakte en op 29 maart
989 verleden gewijzigde

huwelijksvoorwaarden.
Mr. HL. Hoyng
advocaat en procureur
Tongersestraat 43
6211 LM Maastricht
Op 3 mei 1989 is onder
nummer 013259 in het hu-
welijksgoederenregister ter
griffie van de Arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht ingeschreven het af-
schrift van de akte van wij-
ziging huwelijkse voor-
waarden door de heer en
mevrouw Van der Meer-
Schormans, wonende te
Landgraaf, welke akte is
verleden voor notaris mr
M.H.J.M. Tomlow te Heer-
len op 2 mei 1989.
Roland Cornelis Gerar-
dus Wijnands te Swalmen-
.Bosstraat no. 81, geboren
te Swalmen op 2 april 1964
is bij beschikking van 2
maart 1989 van de Arron-
dissementsrechtbank te
Roermond onder curatele
gesteld met benoeming
van Anna Louisa Maria
Wijnands-Heynen te Swal-
men, Bosstraat 81 tot cura-
trice en Anna Maria Gerar-
da Wijnands te Wijlre, van
Breemenstaat 22 tot toe-
ziend curatrice.
Roermond, 17 mei 1989
mr H.J.J.M. van der Brug-
gen,
procureur
postbus 15
6040 AA Roermond

Liquidatie Rein van Nis-
pen Supermarkt B.V. te
Sittard. Bij besluit van de
buitengewone algemene
vergadering van aandeel-
houders, gehouden op 10
oktober 1988, is de ven-
nootschap per 1 november
1988 ontbonden, met be-
noeming van de heer M.H.
van Nispen, wonende te
Sittard, tot vereffenaar.
Het plan van uitkering als
bedoeld in artikel 279 van
Boek 2 Burgerlijk Wet-
boek is neergelegd bij het
Handelsregister te Heer-
len.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

CORSTENS-AaT VERSCHUREN
/"«■" Helmond koopt
Zat. 20 mei mankanaries
12 donkere 9 popjes 7 rode
& roodzalm man 14 popjes
12 broed '89 lichte kleuren
man 8 popjes allekleuren 4
jonge rode & roodzalm
man & popjes 10 p.st.
d.duiven 10 meeuwen 4 ze-
bras 7 park. 8 valken 15
witte etc. 20 collis 10 pp.
Brengen: SITTARD 10.30-
-11 u Putstr. 10 HEERLEN
11.30-12 u Emmastr. 7a
TERBLYT 12.30-1 u Rijks-
-weg 46 BEEK 1.30-2 u
Maastrichterln. 7.

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

112.000\225,- 280." Jj£ ■
BïXim».-118^ 1902,"i

MEESTAL MEEVERZEKERD
Andere bedragen en

looptijden zijn óók mogelijk

FINANCIERINGSKANTDOfI

wKvmm
Schamtfweg 108 Maastricht

Ojtantoor:
HooMttrait 9, Hoenibroek

■ TM. 045-225000»
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" William Hurt en Geena Davis in Parijs in 'The Acciden-
tal Tourist'. ;

filmsdoor gemma wildenberg

De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 711400.
HEERLEN. De Hesselle, Bongerd
25, S 719545. B.g.g. TIGH
S 711400.
LANDGRAAF. Nieuwenhagen,
Bernhardstraat 52, S 312294. Voor
spoedgevallen dag en nacht bereik-
baar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Van Wersch, Hoofdtraat 41,
S 452010.
KERKRADE-WEST. Maussen,
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Martens, Hoofd-
straat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH » 711400).

TIGH - HEERLEN.
5711400
(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
ir i

_
\

HEERLEN- De stichtingDe Nor uit Heerlenoestaat deze maand twintig jaar. Het collec-
'ef café dat een uiterst moeiijke periode ach-
ter derug heeft viert dit feit op een beschei-en wijze. Vanavond is er een optreden van~e groep Borderline met Texmex-muziek.~,en Latijns-amerikaanse literatuuravondv°lgt aanstaande dinsdag en op zaterdag 26
mei treedt de Folk-formatie Alwatkan op.

willen verlenen

Café De Nor
twintig jaar

Nieuw elan voor stichting

moeten verdwijnen. Alhoewel het Heerlense
collegebij mondevan de wethouders Savels-
bergh en Zuidgeest tijdens inmiddels ge-
voerde gesprekken met het bestuur heeft la-
ten weten het cafévoor het centrum te willen
behouden. Athans hieraan medewerking te

Misschien dat daarom het stichtingsbestuur
spreekt over een nieuw elan. De schouders
eronder. In het eerste kwartaal van dit jaar
ginghet bezoek met sprongen vooruit, waar-
bij ook de restaurant-activiteiten van Mia en
Netty van de Weyer in de weekenden zich in
een steeds verder uitbreidende klandizie mo-
gen verheugen. Het Ruben's Poppentheater
elke woensdagmiddag behoeft geen verdere
uitleg. De Nor-medewerkster Mieke Servais
is de drijvende kracht achter de literaire
avonden, de regelmatige optredens van di-
verse groepen en de exposities van beelden-
dekunstenaars. Getuige hiervan de tentoon-
stelling van de grafische kunstenaar Ronald
van Rikxoort die op 26 mei begint en tot 29
juni duurt.

ondanks de lichte opleving die er volgens
|Jet stichtingsbestuur de laatste maanden
alt waar te nemen in de publiekebelangstel-llrig, dreigt het voortbestaan van De Nor inSevaar te komen. Als de nieuwe centrum-Plannen van Heerlen werkelijkheid wordenJ?et de daarbij behorende sanering van de

zal De Nor op de huidige loka-e aan de hoek Stationsstraat/Geerstraat

Alleen nieuw alarmeringssysteem nodig

Plannen voor één
complex Vroenhof

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend S 711400.
Werkdagen, tijdens 'werkuren,
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL- SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

een saaie schrijver van even
saaie reisgidsen voor saaie za-
kenlui, met als strekking: op reis
zijn zonder er erg in te hebben,
en je net zo te voelen als thuis.
Een jaar na de dood van zijn
zoontje kondigt zijnvrouw Sarah
(Kathleen Turner) aan dat ze een
echtscheiding wil en al vast een
flat in de stad gehuurd heeft. In
het dierenpension waar hij zijn
hond onderbrengt als hij weer
eens opreis moet, ontmoet Leary
de exentrieke Muriël (Geena Da-
vis). Zij ziet wel wat in Leary en
nodigt hem terloops uit eens te
bellen, zomaar voor een bab-
beltje. Leary, die wegens een ge-
broken been voorlopig bij zijn
zus en broers is ingetrokken,
neemt de uitnodiging voor ken-
nisgeving aan, maar moet toch
weer een beroep op Muriël doen
om zijn hond af te leren naar
iedereen te bijten. Langzaam
groeit er iets moois tussen de
twee en Macon trekt bij Muriël
en haar zoontje in. Een jaar lang
vormen ze een redelijk tevreden
gezinnetje, maar dan loopt Sa-
rah's huurcontract af en zij en
Macon besluiten opnieuw te be-
ginnen.Toch heeft de relatie met
Muriël Macon voorgoed veran-
derd en kiest hij uiteindelijk
voor haar.

VINCENT, LEVEN EN DOOD
VAN VINCENT VAN GOG-
H/AUSTRALIE 1987

Regie: Paul Cox; stem: John
Hurt. In: De Spiegel Heerlen.

Vincent van Gogh stierf op 29
juli 1890 op de leeftijd van 37
jaar, onbekend en straatarm. Van
de ongeveer 1800 werken die hij
maakte in een periode van min-
der dan tien jaar, verkocht hij er
slechts één. Ondanks zijn wisse-
lende lichamelijke en geestelijke
toestand, is zijn werk een van de
meest krachtige invloeden ge-
weest op de richting van de mo-
derne kunst.

De film is het verhaal van Vin-
cent, zoals hij dat zelf verwoord-
de in zijn brieven aan zrjn broer
Theo. De door John Hurt gelezen
brievenonderstrepen de beelden
van de landschappen waarin van
Gogh leefde en werkte, zijn schik
derijen en tekeningen en geven
enig inzicht in de motivaties en
unieke persoonlijkheid van de
man. Door zijn eigen woorden
verkent de film Europa zoals
Vincent dat deed, de plaatsen die
hem inspireerden en de kleuren
en seizoenen. Van Groot-Zun-
dert, Nuenen en de Borinage tot
Arles, Saint Remy en Auvers,
waar hij stierf.

'Vincent' is een moeilijk te defi-
niëren mix van documentaire en
biografie van de grote schilder.
Met de camera als penseel schil-
dert Paul Cox een indringende,
poëtische hommage aan van
Gogh.

THE ACCIDENTAL TOU-
RIST/VS 1988

Regie: Lawrence Kasdan; met:
William Hurt, Geena Davis,
Kathleen Turner e.a. In: Maxim
Heerlen.

Macon Leary (William Hurt) is

ARTSEN

». onze correspondent
- De service-flat

w[° wenhof in de KerkraadsegJ bleijerheide moet samen-
sevoegd worden met het vlak-J gelegen bejaardentehuisnet dezelfde naam.

|fY plan maakte directeurans Smeets vrijdag bekend.

fria w°orden van een zegs-
Sam Van net Interdisciplinair
0,,^enwerkingsverband
blïuren Kerkrade (ISOK)
van h-

a^ e voors en tegens
rj„ "it fusierapport nu bestu-urd worden.

re jv,^r^rade staat voorop, om oude-
djg '^nsen zolang mogelijk zelfstan-
rnfn laten wonen. Door de vor-
Vmf i_Van één verzorgingstehuis
den hof kunnen de 153 huishou-
lcOrJ Ult de Service-flat in de toe-
lite[tSt gebruik maken van alle faci-
beh van net bejaardentehuis en
tej-jool^ verhuizen bij een verslech-
tte», "chamelijke gesteldheid tot

De u

Perkt ten van deze fusie ziJn be~
bind omdat de gebouwen al in ver-
een g tot elkaar staan en alleen
bra _. alarmeringssysteem aange-

pot moet worden.
Denhni zaak van een verzorgingste-s *as in het verleden niet groot.

me 00r devergrijzing en deenor-
Ker.Wachtlnst die ook elders in
din„rade is ontstaan naar aanlei-
lieu Van aanleimwoningen bij het
dUiri r- beJaardentehuisKapelhof ishehotft geworden, dat een grote
Jun» is aan een „tussenvoorzie-m 8met zorg",
b .
de Plan voor het samengaan van
ino . Deide Vroenhof-complexen,
WorHen noS gesprekken gevoerd
de ot

en worden tussen het ISOK,
Hi? ting Ziekenhuis Verpleeg-
de p'Zen Bejaardenhuizen (ZVB),
en &ezinszorg, de Vroenhof-directie

kruisverenigingen.

vervolg van pag. 13

Kakertse
fancy fair

TANDARTSEN
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'The Accidental Tourist' wordt
nogal vrolijk geafficheerd, maar
dat valt tegen. De enige die voor
wat levenin debrouwerij zorgt is
Geena Davis en verder is de film
bijna net zo saai als Macon Leary
en zijn boeken. De, als leuk be-
doelde, wederwaardigheden van
de wat vreemde familie Leary
wordenover bijna de helft van de
film uitgesponnen zonder ook
maar méér dan een klein glim-
lachje op te wekken. Het verhaal
biedt mogelijkheden genoeg om
er een frisse komedie van te ma-
ken, maar Lawrence Kasdan
heeft die kans duidelijklaten lig-
gen. Jammer.

Van onze correspondente
MAASTRICHT- Een 65-plusser uit
Maastricht stond gisteren voor de
politierechter, beschuldigd van
mishandeling van zijn dochter. Hij
zou haar met het hoofd tegen de
muur geslagen en bij de keer gegre-
pen hebben. De raadsvrouw noem-
de het „een wrange zaak". De man

Officier van justitie mr Laumen
vond de zaak te onduidelijk en eiste
vrijspraak, waar derechter mee in-
stemde.

Hij wilde met zijn dochter prate
over de dood van haar moeder. H
was daar naar binnen gegaan waai
na zich er een ruzie had afgespeelc

Vrijspraak in
’wrange zaak’

was namelijk met goede bedoelin
gen op 28 juni vorig jaar naar hei
huis van zijn pas overleden ex-echt
genote gegaan, waar hun beidei
dochter op dat moment vertoefde.

Bridge-drive
voor Mali

HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur van Dam, Zonstraat 65,
S 452879. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur Uiter-
waal, Pricksteenweg 42, S 453059.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Schepers, Baneheiderweg 5 Bo-
choltz, S 441213.
SCHAESBERG. Zaterdag Meyer,
Fr. Erenslaan 32, S 313186 en zon-
dag Eussen, Brikkebekker 2,
S 320660.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

Geïnteresseerden voor het doen
van vogeltellingen kunnen zich
melden bij Frans Schepers, Op-
hoven 56 in Sittard. Frans voegtnog even toe dat hetwerken bui-
ten in de natuur heerlijk is. Geen
understatement, want de zon
priemt zalig door de bladeren
heen in het gezicht en iets ver-
derop fluit een vogel. „Een grau-
we vliegenvanger", fluistert
Frans me nog snel even in.

wel links als rechts een winter-
koninkje zich laat horen. Ten-
minste, volgens de vier deskun-
digen. De geluiden die de twee
maken lijken echter in de verste
verte niet op elkaar. De journa-
list wordt uit de brand geholpen.
Schepers: „Wat je links hoort, is
de zang van een winterkoninkje ,
de vogel rechts doet een alarm-
roep."
Schepers gaat verder: „Het is
ook niet makkelijk. Je moet een

In 1973 startte de SOVON haar
eerste project. Anno nu zhn er
zon drieduizend vrijwilligers in
het hele land, waarvan er 140 in
de provincie Limburg werken.
Er is geen vast tijdstip waarop ze
gaan tellen. Ran Scholts: „De
meesten mensen gaan alleen in
de weekeinden op pad. Wij doen
iedere dag wel een beetje. Noem
ons maar fanatieke hobbyisten,
want we weten niet meer van op-
houden." Frans Schepers staat
hem bij: „We gaan vaak genoeg 's
nachts op pad, of 's ochtends. Als
jevanochtend was gekomen, had
je veel meer geluiden gehoord
dan nu."
Op dat moment blijkt dat er zo-

Vogeltellers bepaalde kennis van vogels heb-
ben om ze te kunnen spotten.
Om die kennis te vergaren moet
je er veel tijd in steken. Maar",
zwakt hij zyn betoog iets af, "je
leert het al doende."

baan vrij

KERKRADE - In het personeels-
restaurant van het St. Jozefzieken-
huis in Kerkrade vindt zaterdag 2
juni een bridge-drive plaats. De ba-
ten zijn bestemd voor het noodhj-
dende ziekenhuis in Niono, een stad
in de Middenafrikaanse staat Mali.

Het Kerkraadse ziekenhuis is on-
langs een junimilageaangegaanmet
dit ziekenhuis en tracht nu gelden
bijeen te brengen om de ergste no-
den bij de Malinese collega's te ver-
helpen.

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Straus, Zandweg 8,
S 410584. B.g.g. TIGH S 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Reinders, Willem Sophiaplein 2,
Kerkrade, S 417700. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 19.00
tot 19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Rijksen, Vaalserhaagweg 14
Vaals, S 04454-2607. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 17.30
tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Habers, Nieuwstraat 28
Hoensbroek, S 214673. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 17.30
tot 18.00 uur.

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, S 719999.

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

De Vrijwilligerscentrale Heerlenzoekt vrijwilligers voor de vol-
gende natuur- en milieuwerk-
zaamheden:

Voor het verrichten van klein on-
derhoud (schilderen, timmeren)
aan het pand van het Natuur-
vriendenhuis, worden klussers
gevraagd die één dag per week
willen meehelpen.

Voor het bemannen van stands
bij manifestaties, het geven van
informatie en het verzorgen van
de publiciteit, worden vrijwilli-
gers gezocht die willen meewer-
ken aan de bescherming van die-
ren.
De Rangers van het Wereld Na-
tuurfonds (jeugd van 8-16 jaar)
zoeken groepsleiding die één
keer per maand een activiteit
willen opzetten. Bijvoorbeeld

vogelnestjes maken, wandelin-
gen, etc.
De vereniging Milieudefensie is
op zoek naar milieubewustevrij-
willigers, die met ondersteuning
van de werkgroep Maastricht
een werkgroep in de Oostelijke
Mijnstreek willen opzetten. Mi-
lieudefensie houdt zich bezig
met geven van informatie en het
ontplooien van activiteiten die
mens- en milieuvriendelijk zijn.
Voor het verrichten van achter-
stallig bosonderhoud (schoon-
maken paden, rooien van strui-
ken) worden actieve vrijwlilli-
gers gezocht die interesse heb-
ben in de natuur.
Voor het verzorgen van milieu-
lessen aan leerlingen van het la-
ger-, middelbaar- en hoger on-
derwijs worden vrijwilligers ge-
zocht met een specialistische
kennis op het gebied van natuur
en milieu (bijvoorbeeld chemie).
Voor informatie en/of aanmel-
ding: Vrijwilligerscentrale Heer-
len, 5045-713971

Paro c
Ih(iRt^AF _ De Landgraafse

2ond nie Kakert probeert komende
bij gj?8 üjdens een fancy fair geiden-
We v-, a,r tekrijgen voor de renova-van de kerk.

Vanaf nn i*ur in de ocntend vertrekt
de t een hidprocessie naar
geiei?enderkapel met muzikale be-
fare GAg van St.-Barbaradrumfan-
tievie <">m e^ uur is de eucharis-

übhriing waarin pastor Mathieu
de jW ? v°orgaat. Hierna beginnen
zaal .gelijkheden in de Kakert en
treed: Berbke. Om drie 's middags
ofy. net jongerenkoorThe Sound

1 °uth op.

De drive begint om 20.00 uur. Er
wordt gespeeld in groepen van
twaalf paren. Per groep zijn er voor
drie paren prijzen. Inschrijven tot
31 mei bij: J. Neelis S 04451 - 1429,
G. Diederen S 045 - 414746 of
T. Ferwerda S 045 - 462175.

per persoon

Recepties
Wim Frings viert morgen zijn zil-
veren jubileum als jeugdtrainer
bij deRKVV Laura in Eygelsho-
ven. Van 9.00 tot 17.00 vinden er
op het sportterrein wedstrijden
en spelen plaats. Van 19.30 tot
21.00 uur houdt devereniging re-
ceptie in de kantine aan de An-
selderlaan.
In verband met het behaalde
kampioenschap van de voetbal-
vereniging RKSNE uit Nieuw-
Einde wordt morgen van 18.00

tot 20.00 uur receptie gehouden
in de kantine.

Plaquette
Voor zijn vele verdiensten op
muzikaal gebied kreeg oud-diri-
gent Wim Cobben van de fanfare
St. Joseph Merkelbeek de cultu-
rele plaquette van de gemeente
Onderbanken.

Winnaar
Bernadette Gelissen uit Merkel-
beek behaalde op een concours
in Arensgenhout met haar paard-
Aswin deeerste prijs in dressuur
Ml.

Brunssum Schimmert

Treebeek

" Het gemengd koor Con Amore
houdt morgen van 11.30 tot 17.00
uur een rommelmarkt in harmonie-
zaal Kluytmans.

" De Kon. harm. St. Caecilia houdt
zondag om 11.30 uur het voorjaars-
concert in het verenigingsgebouw
Spekholzerheide. Het concert
wordt geopend door de jeugdhar-
monie.

" De Bond van Ouderen maakt op
woensdag 31 mei een uitstapje naar
Luxemburg. Deelnemers kunnen
zich tot 24 mei aanmelden bij
F. Meens, S 1550 of M. Daemen,
S 1531.

" In verenigingsgebouw Heidsjer
Tref te Spekholzerheide wordt mor-
gen van 14.00 tot 22.00 uur en zon-
dagvan 10.00tot 22.00 uur een expo-
sitie gehouden van schilderijen en
keramiek. De opbrengst is voor de
restauratie van de St. Martinuskerk.

" De voetbalclub houdt op 18 juni
een rommelmarkt. Voor het opha-
len van spullenkan men bellen naar
S 1205 of 2278.

" De MIVO-mars van het Paro-
chieel Comité Voerendaal over 5,10,
15 en 20kilometer wordt zondag ge-
houden. Men start tussen 8.00 en
14.00 uur bij de Davidbron aan de
Looierstraat.

Zondagrfe 7e keer houdt AFCENT
de g g de Jaarlijkse wandeling door
der, v nssurnmerheide over afstan-
Mer, , n 5- !0, 20 en 30 kilometer.
Uur aftrekt tussen 7.00 en 14.00
het sn e International School bijPortcompiex Limburgia.

Hoensbroek

Voerendaalom 19.30 uur in het Ouderentrefcen-
trum aan de Odiliastraat een alge-
mene ledenvergadering." De Stichting Open Deur houdt

morgen van 14.00 tot 24.00 uur een
studiemiddag met als thema 'terug-
blik op driejaar India. De middag
vindt plaats in het Missionair Cen-
trum, in het kader van de landelijke
Vastenactie.

om 20^ftCtie PAK houdt vanavond
raad i uur openbaar fractiebe-
straat 3 cafe Keulen, Schinvelder-

wittekerkje aan deKampstraat. Me-
dewerking verlenen het mandoline-
orkest Allegrd en het gemengd koor
Ons Genoegen uit Zeeland. Entree
vrij.

Schinveld
" De Mgr Savelbergschool houdt
morgen van 13.00 tot 18.00 uur en
zondag van 10.00 tot 17.00 uur een
rommelmarkt in het schoolgebouw
aan de Oude Lindestraat 37.

" In de grote remijns van Kasteel
Hoensbroekwordt zondagvan 10.00
tot 16.00 uur de jaarlijkse munten-
beurs gehouden. Voor informatie:
S 211182.

Rijkspolitie
levert beste
voetballers

Heerlen
Landgraaf

" The Real Old Timers verzorgen
morgen om 15.00uur een koffiepau-
zeconcert in het Ontmoetingscen-
trum Welterhof. Entree vrij. Maan-
dag is er om 19.00 uur een volks-
dansavond met muziek, zang, tom-
bola en lekkere hapjes.

Kerkrade
hio,. '^oningin Gemma Gielen is
Jeugtfh °m 20-30 uur Present in het
het efi*ls aan de Maanstraat voor
ker s o l mei-bal. Het Tony Stry-
ziek. enestra zorgt voor de mv-

" Het spreekuur voor ex-mijnwer-
kers wordt maandag van 14.00 tot
15.30 uur gehouden in Ons Huis, St.
Jozefstraat 21a. Nuth

" Harmonie St. Caecilia neemt deel
aan het cultuurfestival AWACS.
Morgen heeft de drumband om
12.45 uur een optocht. De harmonie
concerteert zaterdag om 16.30 en
zondag om 16.00 uur.

BRUNSSUM - Het voetbalteam
van de rijkspolitie van de groepen
Beek/Nuth en SchinnerVOnderban-
ken heeft het Burg. Hooglandvoet-
baltoernooi in Brunssum gewon-
nen. De rijks-agenten voetbalden
beter dan de Gemeentepolitie Kerk-
rade, die een eervolle tweede plaats
bezette in de eindklassering. Derde
werd de Bewakingsdienst van de
materieeldepots in Brunssum. In to-
taal deden tien teams mee aan het

" Het IVN maakt zondag een mid-
dagwandeling door de Geulvallei.
Men vertrekt om 13.30 uur aan de
Markt in Nuth.Merkelbeek" In de kapel van de UTP wordt

zondag om 11.00 u een thema-
dienstgehouden over 'Ervaren van
God. " De buurtvereniging Hellebroek

houdt zondag een wandel- en fiets-
tocht. Men kan tussen 13.00en 14.00
uur inschrijven op Hellebroek 27a.

"De SCEW-afdeling Mens en
Werk heeft het nieuwe seizoenspro-
gramma klaar. Er kunnen al nieuwe
deelnemers ingeschreven worden
voor de fotowerkgroep, creatieve
cursussen, de Meubelbeurs, het
drukkers- en het muziekkollektief.
De activiteiten vinden plaats in het
pand aan de Drievogelstraat 87.
Voor informatie tijdens kantoor-
uren S 045-455436, vragen naar me-
vrouw Ramekers of de heer Rein-
ders.

" De politiehondenvereniging
Hulp in Nood houdt zaterdag en
zondag een bondswedstrijd op het
terrein achter de Durox-fabriek. De
'gehoorzaamheid' begint om 10.00
uur en het pakwerk om 14.00 uur." De Belangenvereniging Heerler-

heide Kom BHK houdt maandag

heideV gem-Sionskoor Heerler-
een ?^dt morgen vanaf 19.30 uur

*drrg- en muziekavond in het
" De fanfares St. Joseph Merkel-
beek en Vriendenkring Limbricht
verzorgen morgen vanaf 20.00 uur
een concert in De Henkhof.
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" De vogeltellers aan deslag. Foto: dries linssen
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3B& ü4& gezêlligxjitl^.llÜ
' k Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - L^i^^ZZ^^^ZZ^M?I!III^^B?IZ^BPIÜV

Dancing HOUSMANS Montfort
kennisprogramma 20-21-22 mei

ZATERDAG HURRICANE
ZONDAG - MATINEE - MONTE-CARLO

vanaf 14.30 tot 19.00 uur, vrij entree
ZONDAG(avond) MONTE-CARLO

MAANDAG - CLASSICS
met originele bezetting uit de 70-er jaren

TOT ZIENS IN j IK
A DISCOTHEEK ▲ Wm^^Êl

é óoop mn^^L-^aJ^L KERKRADE-HOOFDSTRAAT 26 WA \aU
«045-452471 $m mM

Vanavond welbekende 1/2-jaarlijkse

Oldie-avond met Erik
l^■nuwwww »■■■»'" —....,,,., ..,.,.„.—-"■■■' ■■■■■■■■' '■"' "">>../-»-vmn>vAimim.)\\ "".imwM^^^^mmt
' ■■**

3 mmmmm f f *» i>gy 'm

fk *WH V "^mW mW \ . ,« / JM
\. Jk. /» «*» AmM

| PE TRENDSETTER VAN LIMBURp]
Jf /VIOET E/? GEWEEST ZIJN !

CAFÉ - COCKTAILBAR - DISCOTHEEK
wij zijn open : Vrij - Zat - Zon

Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), 6191 JC Beek (NL)
Tel. 04490-79297

9 "^

Dancing
Gorissen
Brunssum

Tijdens de
kermisdagen zaterdag
en zondag dansen met

orkest

NEW TEAM
(4 pers.)

Zondagmiddag matinee
van 15.00-20.00 uur

met orkest

BONJOUR
Dinsdag gezellige

avond voor
alleenstaanden met

orkest

NEW TEAM
(4 pers.)

Gemeenschapshuis

Schimmert
zaterdag

[ DISCO

- , .—,—,...,,. —- ~,.,■■

Vanavond

Jimmy Helms
bekend van de soundmix show

i &MM&
Niersprinkstraat 14 - Kerkrade
presenteert as. zaterdag 20 mei

mCLBRA RAI (Los Angeles USA)
Entertainment van bijzondere klasse begeleid door:
Hans Braber Trio

,Geopend dond. t m zond. v.a. 19.00 uur

Tijdens de kermisdagen

dansen in zaal H. Meyers
Rijksweg C.59, Geleen

Zaterdag (alom bekend) orkest FïetSe Freölll
zondag Happy Ness

Maandag MOOfllïghtS
Aanvang 21.00 uur vrij entree

VIDEODISCO I
GARAGE f§
Wilhelminaplein 17 ■>.?:. V\
Schinveld S^. , (77 '
Vr., za. en zo. geopend v.
Vrijdag muziek zoals gewend. 'Vrijdag D.J. Rcgi, geopend vanaf 22.00 uur.
Zaterdag D.J. Davc, geopend vanaf 21.00 uur.
Zondagmiddag 21 mei
le ronde Soundmix playbackshow.
Inschrijvingen 045-456822.
Aanvang 15.00 uur.
9 juni: Tropical night met de
Caribean Jet Stars
18 augustus: funk en soul met
Something Fresh

I
GRINDMEREN RACE 1989

Europese Kampioenschappen
Hovercraft

GRINDMEREN
gSS RACE

> Ohé en Laak
(tegenover camping De Maasterp)

20 en 21 mei
Aanvang 11.00 uur

WWw * WWW A A V W ATotale Medische Beroepsopleiding
, In september as. start opnieuw de medische bc-. roepsopleiding

PROGRESSIEVE GENEESKUNDE voor zelfstan-
dige vestiging. Om iedereen in de gelegenheid te

; stellen de nodige basiskennis te verwerven is de
opleiding verdeeld in drie afgeronde delen, te we-
ten;
BASISKENNIS: fysiologie, anatomie, neurologie
op niveau basisarts;
PROGRESSIEVE GENEESKUNDE: diagnostiek,
electro-acupunctuur, natuurgeneeskunde w.o. ho-
meopathie, medicijnkennis, neuraltherapie, stofwis-
selingsziekten. De gehele leerstof is opgenomen in
zeer uitvoerige scripties.
PROGRESSIEVE GENEESKUNDE ALS ZELF-
STANDIGE GENEESKUNDE: uitgebreide behan-
deling van chronische ziekten en degeneratieve
aandoeningen, patiëntenbehandeling, laborato-
riumvergelijkingen, stages.
De colleges worden gegeven op vrijdagavond en
zaterdag om de 14 dagen en zijn gecentraliseerd in
Arnhem.
Inlichtingen: Akademie voor Progressieve Ge-
neeskunde, Velperweg 97, 6824 HH Arnhem, tele-
foon 058-641044. |a9W7

MMUIWWIIUIIIIIIIIIimiIIWUIIIIIIIIIIIIIIIHUUMUIJIIIWIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIII

Veilig op vacantie met het
OPEL ZOMERPLAN

Huk (Ml mi iftpruk da controlersn wl| n volgende oaderdelin
mi uw luto: verlichting, voor- en achterremmen, banden, (spanning. en profiel), schokbrekers, uitlaat + ophanging, oliecontrole (versn.
-bak, achterbrug, motor), v-snaar, radiateur, radiateurdop en wa-

! terslangen. Tevens vullen wij uw ruitensproeierreservoir met ruit-
reiniger.

Dit alles voor deprijs van ’ 69.50 mcl. B.T.W.
Informeer bij onze receptie

-0.1 I DEOPEL-DEALER. |~II=3E=I aCL\££ tij ZEKERHEIDVOOR ALLES. LJr-^fcl—l9"
Kom naar onze showrooms, op vele modellen enorm prijsvoordeel.

★ Beek GÖTTGENS ★ Echt HEMERA
★ Heerlen CANTON REISS
★ Maastricht CARTIGNY

★ Maastricht SMEETS * Sittard GÖTTGENS
★ Vaals AUTO MERGELLANO

★ Valkenburg BERGSTEYN

MIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIU.'IIIIIIIUMIIIIIUIUUUi.IIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIII.iIHIIIIIIIUIIUII

"* M; hoeveelheid trekkracht diehetrijden— tegelijkertijd ontspannend en opwin-

111 dend maakt. Het directe gevolgvan
.^mmaaimim^^ j/jsmfÊL e geavanceerde manier waarop de

' ..^sssyMmÊÈÊfc ÉÉk rr/:r Met een maximum vermogen van

j^T^k snelheidvan 190km/h bereikt.
JOJÊ^W^ Kk fplPlP*^ |jj Het multipoint injectiesysteem, de 'jfÊérjm Ifflm EÉk Hl unieke variabele nokkenastiming en

ffïï m /IM BÉk ...ft de digitaleontsteking worden feilloos
tia m 'laH Bbl. m en integraal door het Motronic motor'

$* M /JU BÜÉs K'■''■■'■■■ Hl managementsysteem gestuurd.

ÏM fipfßP^^ aan de aërodynamischeachter-
■Ém|9 PppjJPHßSil^^^^'"'M* il spoiler, de perfecte sportstoelen en

mwmm JSpflWPW»"^^^^^^ \, hetriante interieur. Kom bij ons de
'^r* .iwf^^fe. \ê/4/ 11 nieuweAlfa 75 modellen beleven en

/Jt-J*"— X- -TrWÉWfÉÊï maak een proefrit in de sportsedan

"'"' .2a«^lllÉllfe ïll iÊÊÊÈÊJË lllPr^ WjjlwWi iÈI Hfew Spß SüJP^^^^^^^^^^ Prijzen mcl. BTW af importeur.

kKZtfé*. mttfjAfc/t uwtj cfwix^nt/ts***

AUTOBEDRIJF ARCO STEIN (COUMANS) GARAGE GREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Havenstraat 25, Stem Raadhuisstraat 16, Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf

04490-32026 04750-21092 045-321088
AUTOCENTRUM SANDERS BV GARAGEBEDRIJFVLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN

Akerstraat 128, Brunssum Schamerweg 137, Maastricht Oudeweg 30, Linne
045-251644 043-634895 04746-1968 (sub-dealer)

ld I . _ ,—, , ; "—"
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ZEIST- De tuchtcommissie van de
KNVB heeft donderdagavond na
mondelinge behandeling de rode
kaart, die René Eijkelkamp van
Groningen zaterdag in de wedstrijd
tegen RKC kreeg, omgezet in een
gele. Het betekent dat Erjkelkamp
komende zondag niet met zijn club
kan spelen tegen Haarlem omdat
het zijn vijfde gele kaart betreft. In
de finale van de strijd om deKNVB-
beker, volgende week donderdag in
Rotterdam tegen PSV, kan Eijkel-
kamp wel voor Groningen spelen.

Broeders in
Jong Oranje

KERKRADE - Als enige speler van
een Limburgse profclub maakt Mi-
chel Broeders (Roda JC) deel uit,
van de selectie van Jong Oranje.
Bondscoach Nol de Ruiter heeft ze-
ventien spelers geselecteerdvoor de
EK-kwalificatiewedstrijd die Jong
Oranje op 30 mei in Salo tegen Fin-
land speelt.

De selectie: Verlaat (Ajax), Viscaal (Beve-
ren), Blinker (Den Bosch), Numan (Haar-
lem), Vonk (RKC), Broeders (Roda JC), De
Goey, Sas, Vurens (allen Sparta), Gorre
(SVV), Elzinga, Roelofsen, Scharmin (allen
FC Twente), Alflen, De Kruyff (beiden FC
Utrecht), Laamers (Vitesse) en Gobbel (Wil-
lem II).

Voetbaldoden
MEDELLIN - Bij ongeregeldheden
in de straten van Medellin (Colom-
bia) na afloop van een voetbalwed-
strijd tussen het plaatselijke Nacio-
nal en Danubio uit Uruguay zijn in
de nacht van woensdag op donder-
dagtien mensen om het leven geko-
men. Meer dan 50 personen raakten
gewond.

Eén ding staat desondanks vast. Raas heeft
vertrouwen in de afspraak, die Eric Vander-
aerden met hem maakte. „Hij is consequent.
Als hij zegt, dat hij my binnen enkele dagen
zijn beslissing meedeelt, ga ik daar zonder
meervan uit. Ik wil niet meer meemaken wat
mij vorig jaar met een andere Belg, Mare Ser-
geant, gebeurde. Wij waren tot overeenstem-
ming gekomen. Toen ik op een avond naar
hem toeging voor de handtekening zei hrj,
dat hij toch nog van gedachten veranderd
was. Krjk, dan denk ik niet meer aan juridi-
sche stappen. Zo iemand hoef ik gewoon niet
meer."

's HEERENHOEK/HEERLEN - „Hij
is zevenentwintig jaar. lemand met zó-
veel klasse als Vanderaerden moet
dan nog een paar prima seizoenen
voor de boeg hebben". Ploegleider
Jan Raas benadrukt hoeveel vertrou-
wen hij heeft in de Belgische wieler-
prof, die aan zijn laatste maanden bij
Panasonic bezig is. „Alleen de handte-
kening ontbreekt nog", aldus de
Zeeuwse chef d'equipe van Super-
Confex. „Het contract ligt klaar."

" Jan Raas.' 'Vanderaerden is hele
jaar inzetbaar, Van Poppel niet."

VALKENBURG - In de eerste
ronde van de strijd, die moet be-
slissen over degradatie in de der-
de klasse van deKNVB, is Berg
goed van start gegaan. Met 3-1
werd SVK verslagen.

SVBERG’68-SVK3-1
'De eerste klap is een daalder
waard' moet men bij Berg heb-
ben gedacht. De thuisclub zette
die gedachte inderdaad om in da-
den en troefde SVK duidelyk
met 3-1 af. Ruststand 1-0. Doel-
puntenmakers: Reiss (1-0), Ar-
mand Houben(2-0), Verhiel (2-1),
Houben (3-1). De laatste treffer
viel in een periode waarin SVK
sterk aanviel.
Scheidsrechter Schaap.

BREVENDIA-GFC’330-1
Het bezoekende GFC'33 legde in
Stramproy verdiend op de over-
winning beslag: 0-1. In de eerste
helft zag het daar echter niet naar
uit, want in die fase was de thuis-
club sterker. GFC scoorde daar-
entegen in de 75ste minuut. Een
vrye trap op de rand van het
strafschopgebied werd door Ed
Peters knap ingekopt: 0-1.
Scheidsrechter Joosten.

Stand:
SVBerg'6B 1-2
GFC'33 1-2
Brevendia 1-0
SVK 1-0
Zondag 21 mei, 14.30uur:
GFC'33-Berg'6B; SVK-Brevendia.

Vierde klasse
MVV’02-WAUBACHSEBOYS
2-0.
De thuisclub scoorde twee keer
via De Vries en Gelissen. Direct
na de hervatting verzuimde
MW'O2 om de voorsprong te
verhogen, waarna Waubachse
Boys meer vat op het spel kreeg.
Het drong aan, maar moest te-
vens oppassen voor de snelle
counters van de Maastrichtse
ploeg. Jo Mulkens zag na een van
deze counters zijn strafschop
zelfs gestoptworden door de gas-
tendoelman. Scheidsrechter Gei-
lenkirchen.

SCHIMMERT - SWEIKHUIZER
BOYS 1-1.
Beide ploegen speeldenvooral in
de eerste helft matig. Na de her-
vatting ongeveer hetzelfde spel-
beeld, met een licht overwicht
van Schimmert. Beide doelman-
nen hielden door hun sublieme
reddingen in deze fase hun ploe-
gen in de strijd voor klassebe-
houd, maar moesten toch ieder
éénkeer de gang naar hetnet ma-
ken, na doelpunten van Beusen
en Van Duurenhout. Scheids-
rechter Lemmens.
Stand:
MW'O2 2-3
Sweikhuizer Boys 2-2
Schimmert 2-2
Waubachse Boys 2-1
Zondag 21 mei, 14.30uur
MVV'O2-Schimmert; Waubachse Boys-
Sweikhuizer Boys.

GEIJSTEREN -ST. JOOST 2-0.
In de eerste helft was Geijsteren
de dominerende ploeg, maar
slaagde er slechts een keer door
Verstappen in om te scoren: 1-0.
Na rust drong St. Joost fel aan,
maar in een spannende slotfase
gafLensen bij een snelle counter
St.Joost de genadeklap: 2-0.
RKSVN - RKVB 1-2.
De thuisclub had de betere kan-
sen en kwam door Theelen op
voorsprong, die Van Gilzen nog
voor rust al weer ongedaan
maakte: 1-1. In de slotfase moest
de thuisclub mettien spelersver-

door huub paulissen

| v - De vaak geopperde terugkeer
be i né Hofman naar Roda JC moet voor het weekeinde zijn
i^j aS krijgen. Roda JC heeft met Feyenoord overeenstem-

_-' t
ng bereikt over de 28-jarige rechterspits, die ongeveer drie

\\\ hari°et bosten. Trainer Jan Reker heeftreeds een gesprek ge-
ler met René Hofman, die Feyenoord dolgraagwil verlaten enI rje 2e^s een salarisverlaging voor over heeft om weer in Kerkra-aan de slag te kunnen.

dat de 23-jarigeVan Dorpel - dieeer-
gisteren op Kaalheide een voorcon-
tract tekende - tegen de verwach-
ting in nog vastzit aan een doorlo-
pend contract bij Volendam.
Roda JC dacht een goede greep te
hebben gedaan met net vastleggen
van Steve van Dorpel, die dit sei-
zoen twaalfkeer scoorde. Afgaande
op de woorden van de spits, ging
Roda er vanuit dat Van Dorpel vol-
gens een contractclausule tussen-
tijds weg kon voor een gelimiteerd
bedrag. Volendam liet echter weten
dat daarvan geen sprake is. Algehe-
le verwarring, waarop manager
Hens Coerver reageert: „Wij zijn
rond met de speler, maar plotseling
zyn problemen opgetreden over de
uitleg van een clausule in zijn Vo-
lendam-contract. Die verbintenis
wordt ons toegestuurd, zodat wy
precies kunnen nagaan hoe de zaak
in elkaar zit. Mocht hij nog vastzit-
ten aan Volendam, dan gaat de hele
zaak vermoedelijk niet door. Wij
zijn niet van plan zijn contract voor
veel geld af te kopen".

Jan Reker houdt er zelfs nadrukke-
lijk rekening mee dat Van Dorpel
niet komt. „Het gaat niet door als hij
inderdaad nog een contract bij Vo-
lendam heeft. Het zou erg jammer
zyn, maar wij gaan financieel geen
gekke dingen doen om één speler
binnen te halen. Of Volendam zou
alsnog bereid moeten zyn Van Dor-
pel te laten gaan, bijvoorbeeld om-
dat men niet met een gefrustreerde
speler wil blijven zitten".
Hofman, Van Dorpel, Van der
Waart; zij passen allemaal in de stra-
tegie van trainer Jan Reker om het
op stapel staande verlies van Van
Loen compenseren met een com-
pleet nieuwe voorhoede. Reker is
ervan overtuigd is dat het gebrek
aan doelpunten Roda JC op de val-
reep Europees voetbal kostte. „Te-
gen MW, Utrecht en Groningen en
het hele seizoen al hebben wij
iedere wedstrijd voldoende kansen
gecreëerd, maar doelpunten bleven
uit. Van de Luer en Sanchez Torres
bijvoorbeeld hebben als aanvallers
allebei twee keer gescoord. Dat is te
weinig. Met Boerebach gaat onze
topscorer weg en het kan zyn dat
daar Van Loen nog bykomt. Al
moet ik nog zien hoever Sochaux
bereid is te gaan. Daarom wil ik jon-
gens die hebben bewezen dat zij
kunnen scoren".

I Vraa feyenoord de aanvankelijke

■ heeft Pn Js van vi Jf ton drastiscn

■ % laten zakken> staat niets de
Iög^rwachte transfer in de weg.
■ eonf sslng zal trouwens voor deIPcytr°ntatie tussen Roda JC en

te/en°°rd aanstaande zondag moe-
-0 g vallen, omdat Hofman uiterlijk
n ov ergen' zaterdag, moet beslissenr de Feyenoord-aanbieding.

b 6rr^ an was niet voor commentaarHw'kbaar, maar zijn zaakwaarne-
n 0„ er Lagendijk hield gisteren
treffeen flinke slag om de arm be-
ji er>de de overgang naar Roda.
ty e, niet of Feyenoord en Roda
y; ,reeds akkoord zijn, maar wij
cj e '£ ieder gevalnog niet rond met
trjo kerkradenaren. Ik verwacht
v4n B.en (vandaag, red.) telefoon
t^^^t Kaalheide waaruit zal moe-
doe blijken of wij zaken kunnen
i^ »""" Maar op dit moment adviseer

ofman om bij Feyenoord te te-
Óv ri"-
-g Jegens, Roda JC lijkt dezer da-

i?P een suPermarkt waarin het
Ojv. *°nien en gaan van spelers is.
ba

, het verlies van Michel Boere-
ooi en Johnvan Loen en mogelijk
bv gilbert Suvrijn en Jan Neder-

te comPenseren, zijn de
sch denaren van plan groot-
ceneePs in te kopen, waarbij het ac-
ljgt op schotvaardige aanvallers

2*as,t net aantrekken van PEC
(<:i e0f e"sPeler Peter van der Waart
ha" van gisteren) en de onder-
iV^elingen met Hofman, heeft
(j e aa JC ook reeds de opvolger van

voor ruim twee
Van°T

en naar Sochaux vertrekkende
so^ Loen gecontracteerd in de per-
ve n van Volendam-topscorer Ste-
terVan Dorpel. Gisteren kwam ech-een kink in de kabel, toen bleek

der. Verstegen werd wegens op-
merkingen aan adres van arbiter
uit het veld gezonden. Dat werd
RKSVN fataal, want in de laatste
seconde zorgde Wolter by een
snelle counter voor de verrassen-
de RKVB-winst: 1-2. Scheids-
rechter Gielen.

Stand:
Geijsteren 2-3
RKVB 2-3St. Joost 2-2
RKSVN 2-0

Zondag 21 mei, 14.30uur
Geijsteren-RKSVN; St. Joost-RKVB.

" SITTARD - Uitslagen Sittards stads-
toernooi:
Poule A: GVCG-OVCS: 0-2; Stad-
broek-DVO: 1-1.
Poule B: Sanderbout-SVM: 1-4; Sittar-
dia'Bo-Sittard: 0-3.

" HEERLEN - Vanavond om 19.00 uur
spelen Kolonia en Obbicht in Beek op
het terrein van Caesar voor de tweedekeer binnen een week een beslisings-
wedstrijd om uit te maken wievan beide
ploegen naar de derde klasse degra-
deert. Als de stand na negentig minuten
nog in evenwicht is, wordt er twee keer
vijftien minuten verlengd. Is er dan nog
geen beslissing gevallen, moeten straf-
schoppen uitsluitsel geven.

" HEERLEN - Zondag vinden op het
terrein van SVH'39 in Herkenbosch de
finales plaats om Bisschopsbeker. Om
11.00 uur Volharding-Haslou (C-junio-

ren), 13.00 uur VVV-Maastricht'BB(B-ju-
nioren) en 15.00 uur WV-Roda JC (A-
-junioren).

Ongeldig
" BRUNSSUM - Tijdens depro-
motiewedstrijden tussen de
kampioenen van de reserve
tweede klassen is de wedstryd
tussen RKBSV 2 en RKVVL 2
(3-3) ongeldig verklaard. Zoals
competitieleider Toon Verkoyen
meldde, bleken de Brunssum-
mers een niet gerechtigde speler
in deploeg te hebben.Bij de war-
ming-up blesseerde BSV'er
Heuts zich zodanig, dat spelen
onmogelijk bleek. De Bruns-
sumse elftalleider liet toen Kleu-
ters in zijn plaats spelen, maar
die had al te veel wedstrijden op
het eerste team van RKBSV ge-
speeld. Door dit gelijke spel mis-
teRKWL op één doelpuntna de
promotie, waardoor Almania 2
aanvankelijk promoveerde. De
Broeksittardse ploeg moet nu in
de wachtkamer en is dus afhan-
kelijk van het resultaat van de
opnieuw vastgestelde wedstryd
tussen RKBSV 2 en RKWL 2,
zaterdag a.s. om 19.00 uur, maar
nu op het terrein van RKVVL.

Winst Roda JC 2
" KERKRADE — Roda JC 2 be-
haalde voor de tweede maal deze
week de volle winst. Nu met 3-1
op NAC 2. Score: Remy Broers-
ma 1-0. Rust. Roel Loop 2-0,
Mark Haaiman 2-1, Gerard Dou-
ven 3-1. Scheidsrechter Van Boe-
kei. Dinsdag om half acht staat
op het programma Fortuna Sit-
tard 2-Roda JC 2.

Bruguera schakelt Connors uit

Mark Koevermans
zet opmars voort

Van Basten
’swerelds

beste
Janssen HAMBURG - Marco van Bas-

ten heeft vanaf gisteren ook de
titel beste voetballer van de we-
reld in zijn bezit. De speler van
AC Milan en het Nederlands
elftal kreeg bij de verkiezing
onder sportjournalisten uit 81
landen, die voor het eerst werd
gehouden, 101 punten.

Ehrenstweede
nw nNHAGEN - Rob Ehrens is
in uscar Drum tweede geworden
coUren springrubriek van het con-
Hij * hippique van Kopenhagen.
v?t i oest slecnts de Fransman Na-
Jüre en voorgaan. De Westduitser«en Kerm werd derde.

Farfan:doping
W^ID - De Colombiaanse wie-,
i^aki°f Martin Farfan, een ploeg-

van Lucno Herrera, is in de
gebr,e, Van Spanje betrapt op het
fan Ulk van anabole steroiden. Far-gej^ageerde in twee achtereenvol-cle ïjf dopingcontroles positief: in
<W] e en 16e etappe. Farfan'werd
6r* h* 'n e tijdrit naar Valdezcaray
klaJ;1J was één dag leider van het
d *sement. Als de Spaanse bond
lijk Vertredingen als twee afzonder-
*es gevallen ziet, verdwijnt Farfan
>^2aanden uit competitie.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

ROME - Mark Koevermans is door-
gedrongen tot de kwartfinales van
het met twee miljoen gulden gedo-
teerde tennistoernooi van Rome.
Daarin moet hij het opnemen tegen
de Spanjaard Sergi Bruguera. Koe-
vermans versloeg donderdag de Ita-
liaan Nargiso om zo ver tekomen (6-
3, 3-6, 6-1). Bruguera, die 81ste staat
op de wereldranglijst, rekende af
met een tegenstander van meer
faam: Jimmy Connors (6-1, 6-1).

Michiel Schapers passeert. Scha-
pers staat 74e.
Koevermans had officieel niet mo-
gen spelen inRome. Zijn dokter had
hem een speelverbod opgelegd. Bij
een voetbalwedstrydje, ruim twee
weken geleden in Frankrijk, brak
hij zyn grote teen. De tennisser mis-
te doordoor onlangs de Daviscup-
wedstryd tegen Portugal en een in-
ternationaal toernooi in de Bondsre-
publiek.

In dat beeld past ook de interesse
voor PSV'er Anton Janssen. Reker
heeft een onderhoud gehad met de
ex-Fortunees, maar die liet weten in,
eerste instantie de voorkeur te ge-
ven aan een lucratieve transfer naar
Frankrijk.

Vanuit datzelfde Frankryk wordt
trouwens nog altijd aan Wilbert Su-
vrijn getrokken. In de voorbije
duels zaten continu scouts van on-
der meer Olympique Marseille op
de tribune. Zondag tegen Feyen-
oord, zo hebben de Fransen aange-
kondigd, zullen zij Suvrijn opnieuw
bekijken, om mogelijk volgende
week met Roda JC rond de tafel te
gaan zitten.

Van Basten, topscorer tijdens
het toernooi om het Europees
kampioenschap vorig jaar, was
in december van het vorig jaar
al gekozen tot Europees voet-
baller van het jaar. In het klas-
sement van wereldvoet ballers
ging Van Basten zowel Diego
Maradonna (92 stemmen) als
Ruud Gullit (71) voor.

Torn Kernpers bereikte de finale
van een toernooi in Londen. Hrj ver-
sloeg op de banen van Queens club
de Amerikaan Nastase, 6-2, 6-2. In
de eindstrijd ontmoetKernpers van-
daag de Israëliër Cilad Bloom. Deze
versloeg in de halve finale een ande-
re Nederlander, Menno Oosting, in
twee sets, 6-2, 6-0.

Afgaande op het spel van Koever-
mans tot nu toe is zijn rol nog niet
uitgespeeld. De 21-jarige tennisser
uit Bergschenhoek, 98e op de we-
reldranglijst, versloeg achtereenvol-
gens de als vierde geplaatste Carls-
son, Clerc en Nargiso. Het levert
hem zoveel punten voor de wereld-
ranglijst op, dat hij waarschijnlijk

Met andere woorden: de keuze van Vander-
aerden om in 1990 onder leiding van een an-
dere ploegleider te rijden is weliswaar bijna
zeker ten gunste van Jan Raas uitgevallen,
zoals gisteren gemeld, maar de vroegere we-
reldkampioen houdt toch liever even een
slag om de arm. „Vanderaerden wil eerst nog
eens met Carrera praten, dat hem graag naar
Italië wil halen. Er schijnt ook nog een ande-
re gegadigde op de markt te zrjn."

Van Poppel
Jan Raas ziet in Eric Vanderaerden niet di-
rect de vervanger van Jean-Paulvan Poppel.
„Van Poppel", aldus de chefd'equipe van Su-
perConfex, „is een betere sprinter dan Van-
deraerden, maar daar staat tegenover dat
laatstgenoemde weer een completer renner
is. Hrj kan niet alleen linksen rechts een mas-
sasprintnaar zijn hand zetten. Hij kan ook in
tijdritten en in het grote eendagswerk goed
uit de voeten."
De toekomstige (?) baas van Eric Vanderaer-
den heeft het bevreemdend gevonden, dat
iemand als de Belg ('waarmee ik nog heb ge-
reden toen hij als jongeprof in opkomst was')
niet méér klassiekers heeft gewonnen dan
het rijtje dat op zijn erelijst staat.

„Ik geloofnog in zijn kwaliteiten. Anders had
ik niet met hem onderhandeld.Een paar jaar
geleden", merkt Raas op, „liet Vanderaerden
trouwens zelf al eens weten best naar mijn
ploeg te willenkomen, maar toen had hij nog

Kwaliteiten
contractuele verplichtingen bij Post. Daar
wilde ik niet aan tornen. Dat doeik trouwens
nooit. In ieder geval, hij is niet als Van Pop-
pel, dieeen paar maanden goedrijdt. Vander-
aerden kun je het hele jaar inzetten."

Kortom, Jan Raas loopt lang genoeg in de
wielersport mee om te weten wat er allemaal
te elfder ure nog kan gebeuren. „Teun van
Vliet, om nu maar eens een voorbeeld te noe-
men, zou weggaan bij Post", zegt hrj, „maar
uiteindelijk werd de verbintenis zelfs met
een paar jaar verlengd. Hetzelfde gebeurde
bij PDM met Gert-Jan Theunisse. Die had,
bij wijze van spreken, al een zak vol peseta's
in ontvangst genomen. Toen besloot hij om
niet voor een Spaanse, maarvoor een Neder-
landse ploeg te ryden."
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Komst Steve van Dorpel (Volendam) op losse schroeven

Hofman terug bij Roda JC
Amateursin beslissende fase

Goede start Berg

Eijkelkamp
geen roodLimburgs Dagblad Sport door wiel verheesen

’Vanderaerden heeft

nog prima toekomst’
Jan Raas wacht slechts op handtekening van Belg

" Marco van Basten, meer
punten dan Diego
Maradona en Ruud Gullit.



SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Dit keer als trainer kampioen met FC RIA en RKVV Neerbeek

Wiel en Lou Chapin
weer in beeld # Lou en Wiel Chapin voor

de dug-out. Vanaf die plek
leidden ze respectievelijk
RKW Neerbeek en FC RIA
naar het kampioenschap.

Foto: PETER ROOZEN

sport kort

HERKENBOSCH - In het kader
van het vijftigjarig bestaan van de
voetbalvereniging SVH '39 in Her-
kenbosch wordt, in samenwerking
met de afdeling Limburg van de
KNVB, morgen een voetbalsympo-
sium gehouden in de feesttent aan
het Kerkplein. Het symposium gaat
over 'Honderd jaarKNVB.
Gastsprekers zijn Piet Roomer over
de verantwoordelijkheden van de
bestuursleden ten opzichte van de
scheidsrechters, Bert van Lingen
over de voor- en nadelen van een
landelijke B-competitie, Joop van
Marie over de 'KNVB op weg naar
het jaar 2000' en Fons Bovens, ver-
bonden aan het instituutvoor bewe-
gingswetenschap in Maastricht,
over de medische begeleiding in de
voetbalsport. Voorzitter Piet Wil-
lems van de KNVB afdeling Lim-
burg opent de bijeenkomst om 12.00
uur. Forumleider is Dick Passchier.

Voetbalsymposium
’100jaarKNVB’

46/5-motief van de problemist J- ?\
nings was gelicht uit een recent V*L
schenen selectie van twee hond'r
problemen van het komponisten«T
Pennings/De Rooy. De hoogstaa'J
problematiek waar detwee namenflj
rant voor staan, wordt in dit ongeWJ
boekje afgewisseld met damverWM
en dampoëzie. Het is voor ’ 16,50 t
verkrijgen via denksportboekhan" J
L'Esprit, Postbus 172, 5240 AD H
malen.
Tot zo ver de stellingen met hun brj
nen uit devorigerubriek. Ter info^T
tic het volgende: >Het Brunssumtoernooi, zeg maar*
rust Limburgs grootste, langzaan
hand traditionele, dameveneiH
wordt dit jaar gehoudentussen 29fl
en 5 augustus. Ook dit jaar word'Jgerekend op zon honderd spelern
'speelsters uit verschillende lan<*T
Vermoedelijk komt er ook weer JRussische afvaardiging naar Br^Jsum. De inschrijving, die, het zij 3
derstreept, open staat voor iederfj
ongeacht leeftijd en speelsterkte, sj|
op 1 juni.Aanbevolen. Informatici
S. Elzinga, Hertogstraat 24, 6441 "V
Brunssum. Tel. 045-259375.

Ter oplossing nog een mooie tf
bleem uit het genoemde Damme"!
Opbouw.

Wit speelt en wint. Oplossing voICT
de week.

schadenmet arno henzen

Laten we direkt de standenvan vorige
week onder handen nemen.
1. Wit, zeven schijven op 32/34, 39, 41,
45 en 48. Zwart, zeven schijven op 12,
13, 22/24, 35 en 36. Winst voor wit via 1.
34-29 23x43 2. 48x39 36x47 3. 32-28
47x29 4. 28x30 35x24 5. 3944 29x40 6.
45x34.
De probleempje was ontleend aan de
nalatenschap van deKerkraadse pro-
blemist Jan Scheijen (1918-1985). Pas
geleden verscheen daarvan het vijfde
deel. Het bevat 200 problemen uit de
periode '45-49 en een kleine 100 mo-
tieven uit dietrjd. De diagrammen zijn
met een computerprogramma ge-
maakt en daardoor oogt dit nieuwe
boekje wat beter dan de vorige vier.
De prijs is als die van de voorgaande
delen, vijf gulden. Te bestellen bij F.
Langelaan, giro 2629342 Landgraaf
(porto/ 1,75).
11. Wit, negen schijven op 21, 25, 32,
37/40, 47 en 49. Zwart, negen schijven
op 9, 10, 12, 15, 18, 23, 27, 28 en 36. Op-
lossing: 1. 21-17 12x21 2. 47-41 36x47 3.
37-31 47x35 4. 31x4 28x37 5. 25-20
15x24 6. 4x40 35x44 7. 49x40.
(Auteur: G. van der Linden).
Deze kompositie komt uit Dammen in
Opbouw, de alskursus opgezette serie
van het drietal Wiersma / Scholma /
Van derKooy. De serie beoogt begin-
nende spelers op te leiden tot club-
dammersniveau. Het derde en het
vierde deel van de reeks zagen on-
langs het licht. De eerste twee delen
waren inderdaad wat meer geschikt
voor beginners maarvoor dit derde en
vierde hoeven ook (ver)gevorderden
zich beslist niet te hoog te voelen. Ik
vond er zelf in ieder geval veel leer-
zaams en moois in. In de boekhandel
te koop voor ’ 15,90 per deel.
(Uitg. Tirion).
111. Wit, twaalf schijven op 18, 19, 23,
25, 29, 38/40, 41, 43, 46 en 48. Zwart, elf
schijven op 7, 10, 11, 14, 15, 17, 27, 28,
32, 36 en 37. Oplossing: 1. 18-13 36x47
2. 46-41 47x35 3. 25-20 15x33 4. 43-39
33x44 5. 48-43 37x46 6. 43-38 32x43 7.
23x1 14x23 8. Ix235x8 9. 2x5.
Deze prachtige bewerking van het

„In het eerste seizoen probeer ik me
altijd aan te passen aan de vereni-.
ging in het algemeen en aan de spe-
lers in het bijzonder. Bovendien
tracht ik dan de zaak zo op te bou-
wen dat het jaar erna successen
kunnen worden behaald. Dat is tot
nu toe steeds gelukt. Neem FCRIA.
Toen ik hier kwam was het eerste
net gedegradeerd. Ik heb er samen
met'het bestuur en de jongens de
schouders onder gezet. Vorig jaar
belandden we in de middenmoot.

We hebben ook geluk gehad dat bij-
na alle wedstryden dezelfde basis-
spelers konden aantreden. Als trai-
ner heb je het dan gemakkelijk".

Lou, devrijbuiter van het stel, traint
pas vier jaarbij de senioren waarvan
de eerste drie bij Geulsche Boys.
Over die periode is hy vol lof. „Een
schitterende club. Ik vind het dan
ookklasse dat de jongenskampioen
zijn geworden. Afgelopen zaterdag
na de beslissingswedstrijd tegen

Slenaken werd ik gebeld met het
verzoek om mee te komen feesten.
Dan groei je. Je krygt dan het ge-
voel dat je er goed werk hebt gele-
verd. Ook by Neerbeek is het prima
vertoeven. Ik ben en blijf een dorps-
jongenen ik vind het leuk om zowel
met de jeugd als met oudere men-
sen om te gaan. Voor Neerbeek is
het een goede zaak dat het kam-
pioen is geworden. Er zit materiaal
genoeg".

Winst bij en tegen Apollon goed voor landstitel
Krachtproef voor Helios

Internationaal
worsteltoernooi
in Schaesberg

Deze week weer eens een drietal opga-
ven waarop u uw tactisch vernuft kunt
botvieren. Gewoontegetrouw is de
eerste opgave de eenvoudigste. De op-
lossing hiervan kunt u onderaan deze
rubriek vinden. De tweede opgave laat
weer eens zien dat de tactiek ook in
het eindspel nog steeds een belangrij-
ke rol speelt. De laatste opgave is dui-
delijk de moeilijkste. Als u echter het
matmotief kunt ontdekken, bent u al
een aardig eind op weg.

Het eerste diagram geeft de stelUJweer na de 12e zet van zwart ui'JJpartij tussen J. Dassen en C. Robb*j
sen. De zwartspeler heeft zijn dam^leen op avontuur gestuurd. Hoe "
wit hier meteen van profiteren?
Het tweede diagram geeft de stel^
weer na de 27e zet uit een partij tuSn
A. Punter en P. Vercoulen. Het s*]
uitgedunde materiaal doet vermoeidat de partij een fase is van pion J
slaan en pionnen promoveren. Ve.fvan de tactiek lijkt uitgespeeld. "Jakan zwart aantonen dat niets mi""
waar is?

hun sterkste troeven Vivaldi en Goossens er niet bij
zyn".
Jammer is dat Helios niet in de sterkste opstelling
achter de halter kan verschijnen. „Willy Frijns heeft
nog steeds te veel lastvan zijn knieblessure. Dat bete-
kent voor ons een forse aderlating. De rest van het
team moet de klap echter kunnen opvangen", spreekt
Jan de Boer zich enige hoop in. Een geluk bij een on-
geluk is dat Ger Vandeberg in de vorm van zijn leven
is. Insiders fluisteren dat hij wel eens de wedstrijd
naar zijn hand zou kunnen zetten. De rest van de selec-
tie luidt: Jan Janssen, Eric Dokter, Johnny Lennartz
en Roger Godtschalk.

Zes weken lang hebben de krachtpatsers van Helios
toegeleefd naar de big-match. Morgen zal de mentale
en fysieke trainingsarbeid zich in concrete resultaten
moeten vertalen. „Twaalf jaar lang hebben we het zon-
der Nederlandse titel moeten stellen. Het wordt hoog
tijd dat Helios weer op het hoogste plan staat".

SCHAESBERG - Worstelvereni-
ging Simson houdt morgen voor de
vierde keer het internationale
Grenslandtoerhooi. Het neusje van
de zalm uit de Nederlandse, Duitse
en Belgische worstelcompetitie zal
acte de presence geven in sporthal
De Baneberg. Daarnaast zijn ook
enkele worstelaars uit Engeland,
Schotland en Zwitserland vastge-
legd. Als het een klein beetje meezit
komen er zelfs enkele Russische
deelnemers, maar dat is afhankelijk
van het feit of de Russen op tijd
kunnen arriveren na hun deelname
aan een toernooi in Duitsland. Er
wordt zowel in de Grieks-Romeinse
als in de vrije stijl geworsteld. Het
Grenslandtoernooi wordt om 13.15
uur officieel geopend. De voorron-
des duren tot 18.00 uur. Om 19.30
uur beginnen de finale-wedstrijden.

" HEERLEN - In de kantine van
RKSNE aan de Kampstraat in
Nieuw-Einde wordt morgen van
18.00 tot 20.00 uur receptie gehou-
den bij gelegenheid van het behaal-
de kampioenschap van RKSNE in
de eerste klasse C van de afdeling
Limburg. Eerder die dag(14.00 uur)
wordt een huldigingswedstrijd ge-
speeld tegen de technische staf van
Roda JC.

" BRUNSSUM - FC Egor houdt
vanavond van 19.30 tot 21.00 uur in
café De Ouwe Mert, Dorpsstraat 77
te Brunssum receptie ter gelegen-
heid van het behaalde kampioen-
schap in de eerste klasse C van het
zaalvoetbal.

" LANDGRAAF - De Nederlandse
Skibob Vereniging houdt morgen
van 13.00 tot 17.00 uur een open dag
op de skipiste van Sigi Moser te
Landgraaf. Belangstellenden kun-
nen gratis gebruik maken van de
aanwezige skibobs.

" LANDGRAAF - Voetbalvereni-
ging Sylvia houdt zondag van 11.00
tot 18.00 uur op de sportvelden aan
de Puddelerweg een minivoetbal-
toernooi met deelname van 24
teams uit de gemeente Landgraaf.

"SCHAESBERG - De Schaesberg-
se kegelclub De Vlinders viert mor-
gen het 50-jarig bestaansfeest. Dit
gaat gepaard met een receptie van
20.00 tot 21.30 uur in verenigingslo-
kaal De Amstel aan de Streepers-
straat 42 te Schaesberg.

" KERKRADE - De Kerkraadse
badmintonclub KBC '67 houdt dit
weekeinde een internationaal toer-
nooi in de sporthallen Rolduc en
Kerkrade-West (zondag alleen in
Rolduc). Morgen wordt gespeeld
van 10.00 tot 19.00 uur, terwijl zon-
dag vanaf 10.00 uur de halve finales
op het programma staan. De finales
beginnen om 13.30 uur.

" KERKRADE - Zondag speelt het
honkbalteam van Samacols Kerkra-
de om 14.30 uur (Sancta Mariacolle-
ge) tegen Venlo.

" HEERLEN - Het Heerlense Ber-
geroder Balke speelt in de halve fi-
nale om het Nederlands kampioen-
schap golfbiljarten tegen titelverde-
diger Brand Taveerne uit Sittard.
'De tweede halve finale gaat tussen
GBC Slek uit Echt en BVN uit Ne-
derweert. Voor de Nederlandse be-
ker zijn de wedstrijden in de halve
finale: Biej Aolders (Echt)-Maasgolf
(Wessem) en Fortuna (Sittard) tegen
titelverdediger BGK uit Voeren-
daal.

fjtHet laatste diagram ten slotte geel1 ,
stelling weer na de 16e zet van z^f.uit een partij tussen T. Bus en*
Scheeren. De witspeler heeft re*»
een kwaliteit geïnvesteerd om Z
zwarte koning te verontrusten. **J
kan hij nu de aanval op de zwarte J 1narch beslissende kracht bijzetten ,
Oplossing le opgave: Wit heeft <*>voudig 13a3! gevolgd door Tfbl £zwart zal met P:e4 een stuk moeten$
ven wil hij de dame niet verliezen- I

bridge met wiel gielkensVijfentwintig jaar lid en vijfhonderdste duel

Leo Eines,
jubileum
in duplo

eertijds verloren terrein weer
helemaal heroverd, want de
ploeg komt weer in de vierde
klasse uit. Er had dit afgelopen
seizoen misschien zelfs promo-
tie ingezeten, maar Heilust be-
schikte op het eind van de rit
over de langste adem.

Van onze medewerker
WUKKYWINGEN

" Leo Ernes en zijn favorie-
te hobby.

Foto: FRANSRADE

Op de afgelopen EG kampioenschap-
pen te Oostende hebben zowel de va-
derlandse heren als de dames goud ge-
haald: Toch was het niet zodat detech-
nische hoogstandjes voornamelijk bij
de Nederlanders te bewonderen wa-
ren. Zoals altijd wint men dit soort
vermoeiende happenings op een juis-
te combinatie van techniek en karak-
ter. Dat laatste moet ervoor zorgen dat
je de techniek, die je in huis hebt, ook
continu tot zijn recht kunt laten ko-
men. Onderstaand zien we de koele
Engelsen Shenkin en Jourdain als NZ
opereren teen de minder koele Fran-
sen Louchart en lontzeff als OW.
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Noord Oost Zuid West
ISA pas pas 2KI
D pas pas 2Sch
pas pas D pas
pas 3R D en allen passen

De Engelsen wisten hier kennelijk
precies wat ze zaten te doen. (Op de
betekenis van het bieden komen we
nog terug). Maar ookbij het spelen lic-

Ondanks zijn toch al gevor-
derde leeftijd, heeft Ernes geen
enkel probleem met de condi-
tie. Het feit, dat hij niet rookt
('Een biertje gaat er deson-
danks wel in') draagt hierzeker
toe bij. Smalend wordt hij door
zijn jongere medespelers wel
eens voor dr Pap uitgemaakt,
maar dat deert hem niet. „Als
ik op het veld sta, heb ik ten-
minste een goede nachtrust ge-
had en datkun je nou niet van
alle spelers zeggen," countert
hij snel.

Naast zijn actieve bezigheden
op SVB's derde team (hij is
speler, leider en aanvoerder)
heeft Ernes ook nog een zwak
voor de jeugd.Hij is in het bezit
van het jeugdleiders- en
scheidsrechtersdiploma en dat
combineert hij met de begelei-
ding van het B-team, waardoor
niet alleende zondag, maar ook
de zaterdagmiddag goeddeels
gevuld is.

ÜBACHSBERG - Morgen is
het feest bij RKSVB, als Leo
Ernes (42) zijn vijfhonderdste
wedstrijd voor de dorpsclub
uit Übachsberg zal spelen. Te-
genstander is dan het eerste
team van RKSVB uit het sei-
zoen 64/65, waar Ernes toen
deel van uitmaakte. Ernes, die
overigens pas op zijn achttien-
demetvoetbal is begonnen ('lk
mocht van mijn ouders toen-
tertijd niet bij de jeugd spelen')
is dan ook op dekop af 25 jaar
lid van RKSVB. Desondanks
voelt hij zich geen RKSVB-mo-
nument. „Ik hebtoch altijdmet
heel veel plezier gevoetbald",
zegt hij haast verontschuldi-
gend.

Toen Leo Ernes in de zestiger
jaren in RKSVB's hoofdmacht
speelde, kwam de ploeg in de
vierde klasse KNVB uit. Daar-
om deed het hem erg veel pijn,
dat RKSVB enkele jaren jaren
later tot twee keer toe een trap-
je lager moest gaan spelen.

„Oudere spelers stopten er
toen mee en er was onvoldoen-
de jeugd (geen B en A-team)
om dieleemte op te vullen."Op
dit moment heeft RKSVB het

Eigenlijk zou Ernes dit jubi-
leum helemaal niet hebben
meegemaakt, want op het eind
van vorig seizoen besloot hij
om zijn actieve carrière te
beëindigen. „Maar het bestuur
heeft me toen gewezen op het
feit, dat dit dan mijn vijfen-
twintigste seizoen zou worden
en toen kon ik geen nee meer
zeggen". Hij overweegt nu echt
met voetballen te stoppen, al
komen de twijfels ook nu weer
naar boven. Hij: „We zijn dit
seizoen met het derde team op
een redelijke plaats geëindigd,
dus wordt er weer gevraagd, of
ik niet nog een jaartjedoor wil
gaan. Maar je zult toch eens
moeten stoppen. Of niet
soms?"

ten zej topbridge zien. Zuid startte P

klaverboer voor de heer en aas. N°
vermoedde bij zijn partner ruiten» J
vrouw en dan zit er een hartenintf J
ver in, mits diekleur tijdig wordt a <gespeeld. Noord vervolgde in sla»j,-
derhalve met hartentien voor j
vrouw van West, die nu ruiten sn*
naar de vrouw van Zuid. Déze w^'^jv
slag 4 het liefst 2 dingen tegelijk d^nl harten terugspelen om zijn par' j
later aan een introever te helpe/Vd
klaver terug om partners klaver h^Jj
te maken. Om beide dingen tegeW'jjj
regelen speelde hij hartenheer na- J
leider moest nu in dummy winnefl U
zelfklaver naar devrouw spelen ot\J
de hand te komen. Vanuit de h*Jiwerd nu troefboer gespeeld voor hl)faas van Zuid, die met een derde fj
tenronde zijn partner een introO
bezorgde. Noord kwam dus aan s g

en kon klavertien incasseren en eevjï
ronde klaver spelen, waardoor 2Ü j

ruitennegen in de troefprom
kwam voor 3 down!
En nu even naar deFransen. Het 2.
bod van West vroeg naar de hogeK'
ren, maar Oost meende in eerste j

stantie dat het reëel was. Vandaar ;
hij paste op het doublet van N" j
Zoiets schlemieligs alshet niet f 1 u
kunnen thuis brengen van een &J
ronde bieding is hier natuurlijk a* m
maar mogelijk als men goed van *^is. En waarom geeft West geen re" \
biet als hij uit 2KI weg wil? Da^rS.O.S. en Oost moet dan alsnog %
zen. Kennelijk was West er ook "k
maal niet meer zo zeker van. a .j;
2Sch moest Oost wel naar 3R, teVj(
men voordien op diverse wijzen lP^had kunnen aanleggen. Als dat al jjt
gedoubleerd, had het in elk gevaly f
der gekost. Aangeslagen heet dat»
bokswereld.
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Van onze medewerker
HENK SPORKEN

NUTH - In 1967 speelde Minor
uit Nuth in de strijd om het
Nederlands kampioenschap
bij de zondagamateurs tegen
Middelburg en Rheden.
Rechtsback van de groen-wit-
ten was de toen 20-jarige Lou
Chapin. Een jaar later kreeg
hij gezelschap van Wiel, zijn
drie jaar jongere broer. Samen
vormden zij jarenlang aan de
rechterkant een ijzersterk en
alom gewaardeerd duo.
In 1977 moest Wiel wegens ernstig
knieletsel stoppen. Lou daarente-
gen speelde tot zijn 38-ste de laatste
tien jaar voor Hulsberg en Heerlen
Sport. „Hoewel ik nog had kunnen
doorgaan vond ik het netjes ge-
weest", stelt hij nuchter.
Na de glorietijd bij Minor leken ze
voor goed uit beeld te verdwijnen.
Plotseling staan ze echter weer vol-
op in de belangstelling. De reden
hiervoor is even duidelijk als een-
voudig. Beiden zijn als trainer met
hun ploeg kampioen geworden.
Lou heeft RKW Neerbeek de eer-
ste klasse van de afdeling Limburg
binnengehaald terwijl FC RIA uit
Nieuwstadt onder leiding van Wiel
deweg naar de vierde klasse KNVB
heeft teruggevonden.
De meest succesvolle carrière als
Oefenmeester heeft Wiel achter de
rug. Na Wijnandia waar hij begon
belandde hij achtereenvolgens by
Sportclub 25 (zes seizoenen),
RKSVB (drie seizoenen) en FCRIA.
pij deze drie verenigingen werd hij
telkens in het tweede jaar kam-
pioen. Een opmerkelijk feit waar-
voor hij na lang aarzelen een verkla-
ring tracht te geven.

Van onze medewerker BAS SCHREURS
SIMPELVELD - Morgen staat voor gewichthefvere-
nigingHelios de gewichtigste strijd van het jaar op het
.progamma. Winst tegen het gevreesde Apollon uit
;Den Haag is voldoende om de Nederlandse clubtitel
"naar Simpelveld te halen.
,Om precies drie uur zal in de Haagse sporthal Kreade
de geladen en met spanning tegemoet gezienetitanen-
strijd losbarsten. Circa honderd Simpelveldse suppor-

ters zullen ongetwijfeld de longen uit hun lijf schreeu-
.wen om de ploeg van Piet Strohlenberg naar de over-
winning te helpen.
;Chef d'equipe, manusje van alles en Helios-voorzitter
.Jan de Boer zag de strijd gisteren nog niet echt zitten.
-ledereen weet echter dat Helios morgen een meer dan

kans maakt om de ploeg uit Den Haag
te lichten. Veel zal afhangen van de opstelling.

,„Pas vlak voor de wedstrijd weten we wie we tegen-
"over óns krijgen. Natuurlijk hopen we stiekem dat

dammen



wordt geen licentie toege-
kend en volgt een automati-
sche degradatie van de eerste
teams van de betreffende
clubs. De NIJB heeft besloten
tot het invoeren van een licen-
tie-systeem om de continuï-
teit van een sterke competitie
te waarborgen. In het verle-
den hebben zich bij clubs als
Amsterdam en Assen enkele

UTRECHT - De Nederlandse
IJshockey Bond gaat in na-
volging van de KNVB een li-
centiecommissie instellen,
die controle zal uitoefenen op
de financiële huishouding
van de clubs. De drukbezoch-
te buitengewone bondsverga-
dering in ijshal 'De Vechtse-
banen' in Utrecht,ging don-
derdagavond daarmee ak-
koord.
Tot 1 julihebben de aangeslo-
ten verenigingen de tijd hun
begroting voor het nieuwe
seizoen in te dienen. Bij nala-
tigheid of een zwak onder-
bouwde opgave kan de NIJB
een tijdelijk speelverbod op-
leggen. In het ergste geval

ring Nederlanders: 27. Nederlof 7.24; 49.
Van Veenendaal 8.35; 54. Knuvers 14.35; 57.
Van Vlimmerefl 15.23; 97. Le Grand 1.06.42;
98. Van Moorsel 1.36.42.

" PARIJS - Deelname van Jean-
Francois Bernard aan de Tour de
France wordt twijfelachtig. Hij
moet drie weken volledigerust hou-
den na de knie-operatie, die hy
woensdag in het Parijse ziekenhuis
Pitié onderging. Volgens de chirur-
gen Saillant en Nicollet is de opera-
tie uitstekend geslaagd. De Franse
wielerprof werd geholpen aan een
ontsteking in de linkerknie.

" HELCHTEREN - De klasserin-
gen van Nederlandse renners in de
door Scott Mcclean gewonnen prof-
koers van Helchteren over 154 km
waren als volgt: 5. Michel Cornelis-
se; 8. Henri Dorgelo; 13. Leon Ne-
vels.

Sheffield-drama overheerst Engelse bekerfinale van morgen

Wembleywacht angstig af
BemelerloopLONDEN - Engelse voetbalofficials maken zich ernstige

zorgen over de controle van supporters morgenmiddag
bij de Engelse bekerfinale tussen Everton en Liverpool
op Wembley. Zij zijn bang dat een groot aantal fans zal
proberen zonder kaartje toegang te krijgen tot het sta-
dion.

" TRUTNOV - De Oostduitser Olat
Jentzsch won de tiende etappe van
de Vredeskoers voor amateurs. De
rit voerde over 150 kilometer van
Mlada Boleslav naar Trutnov en
stond te boek als de koninginnerit
van het evenement in Oost-Europa.
Jentzsch nam de leiding in het alge-
meen klassement over van zijn
landgenoot Uwe Raab. Hij deelt de
koppositie met Ampler. Geen van
de zes Nederlandse deelnemers ein-
digde in de voorste gelederen.

Vredeskoers

Van onze sportredactie
MAASTRICHT - Amper een week
na het Limburgs districtskam-
pioenschap staat zondag de Ronde
van Heer op het programma. De or-
ganisatoren van de wedstrijd in het
Maastrichtse stadsdeel hebben zo-
wel voor een kwalitatief als kwanti-
tatief sterk veld gezorgd. In totaal
ongeveer twehonderdvijftig man,
waarbij het overgrote deel van het
Limburgse rennerskorps.
Robert Rademakers en Gino Jansen
zijn daar niet bij. Zij zijn practisch
de enige Limburgse deelnemers aan
Olympia's Ronde van Nederland
voor amateurs, die morgen in het
Westbrabantse Wouw begint en
vanaf volgende week vrijdag de
slotfase in Limburg beleeft. Vijf ca-
tegorieën komen zondag in de Ron-
de van Heer in vier verschillende
koersen (de liefhebbers en vetera-
nen rijden traditiegetrouw samen)
aan de start. Het programma begint
om 10.00 uur voor liehebbers en ve-
teranen (50 km), gevolgd door de
nieuwelingen (13.00, 40 km), junio-
ren (14.10 uur, 60 km) en amateurs
(15.45 uur, 90 km).

Na de WK-kwalificatiewedstrijd
Engeland-Albanië werden twee
controleurs gearresteerd, omdat zij
bij de toegangspoort in plaats van
kaartjes geld hadden geaccepteerd.
De angst bestaat dat ditzelfde zal ge-
beuren bij de bekerfinale.
„Elk stadion in Engeland kampt
met het probleem, dat een briefje
van 20 pond volgens sommige men-
sen precies lijkt op een toegangbe-
wijs", zei Brian Wolfson, de direc-
teur van het Wembley-stadion,
fijntjes.

Vier Engelse clubs zijn door de
voetbalbond in staat van beschuldi-
ging gesteld naar aanleiding van
supportersrellen, die zich het afge-
lopen weekeinde afspeelden. Het
gaat om deverenigingen Crystal Pa-
lace, Birmingham, Bristol City en
Sheffield United.

Beschuldiging

markt tegen te gaan. Bij de vorige
Cupfinal tussen Liverpool en Wim-
bledon werd de winst van de zwart-
handelaren geschat op een miljoen
gulden.

BEMELEN - Met medewerking van
atletiekvereniging Kimbria vindt
morgen, zaterdag 20 mei, voor de
tweede maal de Bemelerloop plaats.
Deze hardloopwedstrijd gaat over
twee afstanden. Start A-loop (13V2
km) om kwart over vijf. Deelname
staat open voor zestienjarigen en
ouder. De B-loop (s'/z km) begint
om vijf uur en staat open voor veer-
tienjarigen en ouder. Zowel KNAU-
leden als rekreanten/trimmers kun-
nen deelnemen.
Start en finish tegenover het ge-
meenschapshuis Bemelen alwaar
vanaf drie uur tevens inschrijving
mogelijk is. Inschrijfkosten: zes gul-
den. Inlichtingen bij No op den
Oordt. telefoon 04407-1661 of Wil
Palmans, telefoon 043-630598.

Een scherpe kaartjescontrole voor
het duel tussen de rivalen van de
Merseyside heeft de hoogste priori-
teit. Het Sheffield-drama, waarbij 95
Liverpool-supporters om het leven
kwamen door de overbevolking en
paniek op de tribunes, heeft voor
grote alertheid gezorgd bij de En-
gelse stadiondirecties.

Prioriteit
De wedstrijd tussen Crystal Palace
en Birmingham werd in Londen 26
minuten opgehouden, toen suppor-
ters op het veld met elkaar slaags
raakten. Bij Bristol-Sheffield, een
klasse lager, zorgden rellen op de
tribune eveneens voor een onder-
breking van het duel. De bond ba-
seerde zich in beide gevallen op de
rapporten van de scheidsrechter.

Algemeen klassement: 1 Jentzsch (DDK)
42.17.24; 2. Ampler (DDR) z.t; 3. Jaskula
(Puien) op 48 ser. 4. Halupczuk (Polen) 1.32;
5. Raab (DDK) 3.07; 6. Teterioek (Sov) 3.42;
7. Rich (W.Dld 14.07;8. Lipta'k (Tsjech) z.t; 9.
Hein (DDR) 4.07; 10. Pillon (Fr) z.t. Klasse-

Uitslag tiende etappe: 1. Jentzsch 150 km in
4.03.14; 2. Halupcznk op 5 sec; 3. Ampler
0,10; 4 Jaskula 0,15; 5. Petrow 3.45; 6. Lip-
luk; 7. Rein; 8. Haal); 9. Teterjoek; 1(1. Rich,
allen z.t. als Petruw. Klassering Nederlan-
ders: 17. Van Veenendaal 7.02; 23. Nederlol
z.t; 57. Knuveis 14.31; 58. Van Vlimmeren
z.t; 96. Van Moorsel 34.24; 99. l.e Grand
38.02.

" Fans van Napoli vieren op hun manier het succes dat Maradona en zijn teamgenoten in
ue Uefacupfinale behaalden.

k'APELS In do nachtan woensdag op don-
j?erdag heelt Napels
J^assaal het veroverenVan de Uefabeker door

gevierd. Duizen-en mensen gingen de
j*lraat op en dat leidde
ehalve tot een enorm

"eest ook tot de nodige
lneidenten.

1993 als de beker zou
worden meegenomen,
een van de beste ploe-
gen in Europa.Vulkanische

uitbarsting
van vreugde

Uefacupmaakt Napels hysterisch

Het gemeentebestuur van Liver-
pool overweegt opnieuw speciale
inspecteurs in te zetten om de ver-
koop van kaartjes op de zwarte

De FA-bekerfinale, het jaarlijkse
spektakelstuk in het Engelse voet-
balseizoen, zorgt elk jaar weer voor
discussie over het toewijzen van de
tickets. Deze keer heeft de Engelse
voetbalbond de kaartjes evenredig
verdeeld. Everton en Liverpool heb-
ben elk 37.000 kaartjes gekregen op
een totaal van 87.000 plaatsen. Toch
worden er in de havenstad al staan-
plaatsen (normaal ongeveer 30 gul-
den) te koop aangeboden voor bijna
350 gulden.

Een O heeft
handbaltitel

in bereik

eker twintig mensen
f?akten in de druktecht gewond. Er deden
*'ch tal van verkeerson-
gelukken voor, vooral

blikschade als ge-
°lg. Eén jonge auto-mobiliste moest met"ersenletsel worden op-

Senomen in het zieken-u»s. Ongelukjes met
bezorgden deprandweer handenvol

Werk.

schap van Napoli in mei
1987. „Napoli is de nieu-
we Europese kampioen.
Maradona is een god.
San Genaro - de be-
schermheilige van de
stad heeft onze wen-
sen vervuld", waren nu
de meestgehoorde kre-
ten.

Nacht
In 1987 slaagde het zui-
delijke Napoli erin de
jarenlange hegemonie
van het Italiaanse noor-
den te doorbreken en
voor het eerst in de 60-
-jarige historie kam-
pioen van Italië te wor-
den. Met een volksfeest
tot gevolg, dat woens-
dag nog eens werd her-
haald. Want één ding
staat vast: Napolitanen
hebben aan een half
woord genoeg. Het blad
Tuttosport had immers
al geschreven: „Napels,
de nacht is van jou!"

blijdschap over de ver-
overing van de UEFA-
cup.

De drukte leidde tot een
enorme, maar feestelij-
ke chaos. Kilometers
lange files en onover-
zichtelijke verkeersop-
stoppingen waren het
gevolg. Karrevrachten
vuurwerk werden afge-
stoken en overal dans-
ten en zongen de met de
blauw en witte
clubkleuren getooide
supporters.

GELEEN - In de eredivisie zaal-
handbal bij de heren kan E en O uit
Emmen zondag definitief beslag
leggen op de landstitel. Een over-
winning bij Jahn II is voldoende
voor de Emmenaren om de vlag te
mogen hijsen. De enig overgeble-
ven concurrent in de race om de
titel, Herschi/V en L, speelt zondag
om 15.00 uur in de sporthal Glaner-
brook te Geleen tegen Hermes.

Napels staat bekend als
volstrekt voetbal-

J^af. Voor veel inwo-ers van de arme stadaan de voet van de Ve-
°uy»us is voetbal het
eniXe vertier. De fana-
jjeke, haast hysterische

panier waarop de kans-
j*rrne Napolitaanse fans
f"Jn club ondersteunen,
's nog kenmerkender
Qan elders in Italië.

" Pierre Durand wil half augustus in Rotterdam met Jappe-
loup hetzelfde doen als vorig jaar in Sankt Gallen: de titel ver-
overen.

VGZ Sittardia stuit in de Stads-
sporthal van Sittard op datzelfde
tijdstip op degradant UDSV. Kwan-
tum Blauw Wit dat (indien V en L
afziet van deelname aan de IHF-
cup) nog in de race is om de vierde
plaats met recht op Europees hand-
bal, gaat op bezoek bij Hengelo.

Ue bijkans vulkanische
Uitbarsting van de en-ln-ou.siaste aanhang waseen herhaling van de
festiviteiten bij het eer-te landskampioen-

Verlaten
Tijdens de wedstrijd
waren de straten van
Napels verlaten en leek
de stad uitgestorven.
Dit veranderde echter
na het laatste fluitsig-
naal van de Spaanse
scheidsrechter San-
chez. Tienduizenden
mensen kwamen on-
middellijk achter de te-
levisie vandaan en
stroomden destraat op.
Een oorverdovend la-
waai van claxonerende
auto's gaf uitdrukking
aan de Napolitaanse

De wedstrijd tussen
Vfß Stuttgart en Napoli
werd in de Bondsrepu-
bliek door 16,64 miljoen
mensen via de televisie
gevolgd. Dat betekent
dat in 40 procent van de
Westduitse huishou-
dens de tv aanstond
voor het voetbal. Het re-
cord van dit jaar was
overigens de wedstrijd
Nederland - Bondsre-
publiek van 26 april,
toen 19,47 miljoen voet-
balliefhebbers (52 pro-
cent van de aansluitin-
gen) voor de buis zaten.

TV

Het is voor het eerst dat
Napoli een Europese
beker wint. De club
heeft altijd in de scha-
duw gestaan van Inter
Milan, AC Milan en Ju-
ventus en werd pas na
de komst van de Argen-
tijnse superster Diego
Maradona, die voor aan-
vang van het tweede
duel tegen Stuttgart be-
loofde bij te tekenen tot

" GELEEN - De situatie voor
GTR/NIP in de hoofdklasse van de
landelijke tenniscompetitie wordt
precair. Bij het eerste optreden op
de baan van GTR in Geleen moet
de ploeg dit weekeinde de strijd
aanbinden tegen de nummer twee
van de ranglijst Unicum uit Lei-
den. De tegenstrever voor de twee-
de degradatieplaats Warande moet
op bezoek bij de nummer laatst
Victoria uit Rotterdam.

" ALMERE - Zestien atleten heb-
ben ingeschreven voor de dubbele
triathlon (7,6 km zwemmen, 360
km fietsen en 84.4 km lopen), die
op 3 en 4 juni in Almere wordt ge-
houden. De 25-jarige Groninger
Wim BartKnol is van plan daar een
aanval te doen op het wereldre-
cord, dat met 22 uur en 18 minuten
al een aantal jaren op naam staat
van de Amerikaan Ken Wiseman.

" VINA DEL MAR - De tweekamp
tussen oud-wereldkampioen Boris
Spasski en de 26 jarige Chileen
Ivan Morovic is gelijk geëindigd:
3-3.

" KERKRADE - VV Chevremont
houdt morgen van 19.30 tot 21.00
uur in zaal Vanderheijden, Chevre-
monlstraat 30 een receptie ter gele-
genheid van het behaalde kam-
pioenschap in de derde klasse B
van de KNVB.

" HEERLEN - In sporthal Varen-
beuk te Heerlen wordt morgen de
beslissingswedstrijd om het kam-
pioenschap in de tweede klasse D
van het zaalvoetbal tussen Tunnel-
boys en 't Brikske gespeeld. Aan-
vang 17.00 uur.

" MAASTRICHT - Aanstaande
zondag (sporthal Geusselt, 18.30
uur) zal het basketbalteam van
Kimbria thuis tegen Rowic moeten
bewijzen of men nog genoeg kwali-
teit in huis heeft om het eerstedivi-
sieschap veilig te stellen. Met twee,
andere kandidaten vecht de Maas-,
trichtse ploeg tegen degradatie.
Twee van de drie teams zullen een
stap terug moeten zetten.

" DEN HAAG - Er komt geen offi-'cièle huldiging door het gemeente-
bestuur, als FC Den Haag aan-
staande zondag promoveert naar
de eredivisie. Volgens een woord-
voerder van de gemeente wordt er
alleen gefeest als de plaatselijke
voetbalclub het kampioenschap
behaalt. „FC Den Haag gaat de laat-.
ste jaren als een jojoop en neer van
ere- naar eerste divisie. Dan kun je
wel bezig blijven."

" LUZERN - Jan Timman zal zijn
halve finale tweekamp in het kan-
didatentoernooi voor het wereld-
kampioenschap schaken tegen de
Engelsman Jonathan Speelman in
Londen spelen. Dat gebeurt in de
eerste helft van oktober.

Pierre Durand mikt
op titelprolongatie

Schaesberg: zeven draverijenen tweerennen

voetbalpanoramaMVV op zoek naar
talent in Limburg

VanBerge Henegouwen gecharmeerd van Geusselt
ROTTERDAM - Er is Olym-
pisch ruiterkampioen Pierre
Durand veel aan gelegen zijn
twee jaar geleden in Sankt Gal-
len veroverde Europese titel in
Rotterdam te prolongeren. De
Fransman heeft zijn seizoen met
het paradepaardje Jappeloup
afgestemd op het evenement,
dat 16 augustus in hetKralingse
bos begint.
„Gezien de leeftijd van Jappeloup,
14 jaar, richt ik me op één doel, het
Europees kampioenschap", zei de
34-jarige Durand, die er voor waakt
teveel te vragen van Jappeloup. Hij
gaf het dier na de Olympische Spe-
len lang rust en vertoonde zich er
nauwelijks mee op de indoor-con-
coursen.

maar bij de Maastrichtse club
hikt men vooralsnog nog tegen
de hoge salariseisen van de mid-
denvelder aan.

coach van KV Kortrijk. Hoewel
diens naam in Brugge een pu-
bliek geheim is, wil het bestuur
van de club zijn komst nog
steeds niet bevestigen.

New Abbot-Prijs (1.609 meter, 9 paarden,
W-5 1): I Deventore B; 2. Cita De Bloomerd;
3. Baukjc Hanover.
Clain-Prijs (ren, 10 paarden. W-5 11, kwar-
tet): 1. Nique; 2. Albustan; 3. Shamanta; 4.
Intensitie.
Kelso-Prijs (2.600 meter. 7 paaiden. W-5
III): 1 Cunn De Bloomerd; 2. Yzella K; 3.
Zorro V.
De gouden armband 111 (2.100 meter. 7
.paarden, W-5 IV): 1. Cervino Montana, 2
Babesia R: 3. Cid Olympic.
Southwell-Prijs (1.609 meter. 8 paarden.
W-5 V. kwartet): 1. Arm Marshall; 2. Arian
Buitenzorg; 3. Jefs Comfort; 4. Zombi Vites-
se.
Wincanton-Prijs (2.100 meter. 7 paarden): 1.
Anton Aldorp; 2. Abbado R; 3. Valeo van
Hulsel.

leerling Glenn Frazer, onder de voet
werd gelopen. Het dier moest ter
plekke worden afgemaakt. De nu
28-jarige Frazer liep een ernstige
rugblessure, een dijbeenbreuk en
een shock op. Frazer moet nog
steeds een speciaal korset dragen.
Van een rentree in de paardesport
kwam niets. Tegenwoordig verdient
hij zijn brood als stalknecht. Hier-
voor stelde hij Johnston, die inder-
tijd slechts zes weken schorsing
kreeg, verantwoordelijk.

" UTRECHT - De talentvolle
Utrecht-middenvelder Rob Al-
flen heeft voor twee jaar bijgete-
kend. Ook De Koek verlende zijn
contract met twee jaar. Kelders,
Buizerd en Van der Meer zetten
hun handtekening onder een
éénjarige verbintenis.

Alflen

LD-tips

Het programma van de draf- en ren-
baan in Schaesberg voor vanavond
vermeldt zeven draverijen en twee
rennen.

Draf- en renbaan

" BRUGGE - Het bestuur van
de Belgische eersteklasser Club
Brugge heeft besloten niet door
te gaan met de Nederlandse trai-
ner Henk Houwaart, die begin
deze week met de spelersgroep
het bereiken van Europees voet-
bal vierde in Knokke. Gisteren
werd officieel bekend gemaakt,
dat Houwaart zijn contract dat
nog een jaar doorliep niet mag
uitdienen al was hem dat wel
mondeling toegezegd.
De Hagenaar verlengde vorig
jaar zijn verbintenis met Club
Brugge tot juni 1990. Hij zou er
dan zes seizoen werkzaam zijn
geweest als hoofdtrainer. Hou-
waart, die onbereikbaar was voor
commentaar, wordt opgevolgd
door George Leekens, de huidige

Vertrek Houwaart

Van onze sportredactie
- Voor verster-*lr»g van de selectie gaat MVV in

erste instantie op zoek binnene provinciegrenzen. Bij Roday heeft de Maastrichtse eredivi-
eclub geïnformeerd naar de

Mogelijkheden om aanvaller
f^ayrnond Smeets en verdediger

van derLinden te huren.
t
wat betreft Smeets zal MVV ech-er waarschijnlijk bot vangen, rndat Roda-trainer Jan Rekercm liever niet laat vertrekken.
"win van Berge Henegouwen

van VVV wordt genoemd als op-
°'ger van libero Ernie Brandts,

fie de Maastrichtse club trans-
t rvrij mag verlaten. Het con-Jjact tussen VVV en de Venlose
llDero loopt af en Van Berge He-egouwen zelf voelt er wel wat

°r om trainer Sef Vergoossene volgen naar Maastricht.
oor de positie links op het mid-denveld overweegt MVV omtr^l, nees Nico Jalink aan te

Jalink is transfervrij,

" Enk Regtop keert van FC Gro-
ningen, waar hij op uitleenbasis
speelde, terug naar Ajax. Hij te-
kent binnenkort een contract
voor één jaar. Bert Bartelings
van DS'79 tekende een driejarig
contract bij Volendam. Met de
transactie van de vleugelverde-
diger is een gelimiteerde vergoe-
dingssom van een ton gemoeid.

Regtop

(ADVERTENTIE)

Vrijdag 19 en zaterdag 20 mei

GROTE HONDA
CIVIC SHOW

Hedenmiddag en
zaterdagmiddag is
Pierre Blatter

in onze zaak aanwezig
om met u te toosten
op zijn nieuwe Honda

en om handtekeningen
uit te delen.

OFFICIEEL HONDA-DEALER

ROTOR
Heerlerbaan 229, Heerten. Tel. 045-416900

Wik ■ «m Mtt ■*( JapaaM urrtc» kMft

Haydock-Prijs (2.100 meter, 9 paarden): 1.
Clareina Hanover; 2. Dryade; 3. banger Po-
wer.
Vereniging Vrienden Draf- en Renbaan-
Prijs (ren, 8 paaiden): I. Wentworth Prin-
eeea; 2. No Doubt; 3. Spam Raaphorst.
Wolverhampton-Prijs (2.100 meter. 7 paar-
den): 1. Bep De Bloomerd; 2. Casper Ruim-
zicht; 3. Duke's Diamond.

De Australische topjockey Malcolm
Johnston moet een ongeveer twee
ton schadevergoeding betalen aan
een collega, die ruim tien jaar gele-
den gewond raakte bij een valpartij
die door Johnston werd veroor-
zaakt.

Boete

Het was voor het eerst dat een der-
gelijke zaak voor een Australische
rechtbank diende. Rechter Mervyn
Finlay kwam tot de slotsom, dat
Johnston, die twee keer zegevierde
in de Sydney-race, tijdens een wed-
strijd op 30 augustus 1978 zijn win-
nende paard Taksan te roekeloos
had bereden.. Johnston sneed in de
race, in een poging op kop te ko-
men, twee andere paarden zodanig
af dat Milford Manor, bereden door

Ruiterclub Voorop uit Kerkrade
heeft rondom haar jaarlijks con-
cours hippique (zondag 21 mei van-
af 10.00 uur in ruitersportcentrum
Terwinselen,) enkele vermakelijk-
heden voor het publiek georgani-
seerd waaronder een groots opge-
zette paardenrassenshow waarbij
men veel zeldzame paardenrassen
kan bewonderen van mini-pony tot
Belgisch trekpaard (20 verschillen-
de rassen). Verder is er voor de kin-
deren gratis pony-rijden.

Kerkrade

Vrijdag 19 mei 1989" 23

sport kort

Strengere
controle in
ijshockey

Rechterstraft voetballers Olympia’sBondemetweinigLimburgers

Vier pelotons in
Heer aan de slag

wedstrijd van zijn club De Maasvogels
tegen een vereniging uit Heer scheids-
rechter F. een klap in het gezicht had
verkocht. Dat gebeurde op 10 oktober
van het vorig jaar. De doelverdediger
was het niet eens met een beslissing
van F. „Ik heb niet geslagen maar ge-
duwd", probeerde de Maastrichtenaar
zijn delict wat te verzachten. Officier
van Justitie nam de zaak echter hoog
op. „Een speler die de scheidsrechter
een klap in het gezicht geeft, hoort
eigenlijk thuis in de gevangenis."

De voetbalbond had de zaalspeler voor
dit feit al eerder voor een jaar ge-
schorst.

onverkwikkelijke financiële
affaires voorgedaan, die het
voortbestaan van beide ver-
enigingen ernstig in gevaar
brachten.
De nieuwe competitie-opzet,
die ondermeer voorziet in
promotie/degradatie-wed-
strijden in de eerste en tweede
divisie, hield de gemoederen
op de rommelige vergadering
het meest bezig.
Het gezond verstand zegevier-
de echter. De clubs krijgen de
komende weken nogmaals de
gelegenheid, dit keer per
brief, hun grieven ten opzich-
te van de nieuwe competitie-
opzet aan het college kenbaar
te maken.

| Umburgs dagblad sport
m

Van onze verslaggever

Ir^ARD - Voetballer S.D. uit Kerk-
v e> die uitkomtvoor het tweede elftal

!C a JC' is gisteren door de Sit"
Jee politierechter veroordeeld totjjJ1geldboete van 500 gulden wegens
Mi,andeling van plaatsgenoot B. op 4
geh 1987-Het slachtoffer liep eenl^roken neus op. „Als u die klap in

3pa veld uitgedeeld, dan had u dat eenK*ar weken broodwinning gekost",
ij de semi-prof van Officier van

ilie mr J. Van Opstal te horen., J.S. uit Maastricht
Iv.^e8 gisteren een geldboete opgelegd

250 gulden, omdat hij tijdens een
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De inruilwaardevan elke auto is nogaltijd eenkwestie En om u alvast in de stemming te brengen... Urijdt al neerklapbare achterbank, opvallend veel opbergvakken en
van vraag en aanbod. Dat zal in 1992 nog zo zijn. Het is be- injektie vanaf f22.474,-! velours bekleding. .
langrijk om daar even bij stil te staan. Vooral wanneer u de De 1.6 i GL is standaardreeds voorzien van een injek- Dat u bovendien d.m.v. het ongelimiteerde optie-pak-
aanschaf van 'n nieuwe auto overweegt. tiemotor met geregelde 3-weg-katalysator, 5-versnellingsbak, ket in staat bent, volkomen naar eigen inzicht, uw favoriete i

Want als u zich realiseert dat een nieuwe auto na Kadett te ontwerpen, bewijzen de extra's op deze Kadett <* 1

gemiddeld 3 jaarweer wordt ingeruild, betekent dit dat u nü, .mnii—~" ~1"rT15lllBI ■SHMË^^ 1.6 i GL: getint glas, lichtmetalen velgen met brede

En om u een beetje op weg te /T Bfc... H \ m stuur en centrale portiervergrendeling.

B^^BT^r^rm^j slvb^bb»^. \t^ \^ê^^
■BH ByaÉÉÉafÉwMMI IF" ," bbßblb"b"b*b»^_

hen inmiddels op zn solide (inruil)- jééé ml Stationwagon of'n GSi met 16kleppen... stuk

op de eisen van de jaren negentig. geroemde eigenschap openbaren... ’Een voorbeeld ziet uop deze 2 foto's. Het is de inhoogte verstelbareveiligheidsgordels vóór, tweevan binnen zn inruilwaarde. En vanzelfsprekend . -ü *fy£F*''
Kadett 1.6 i GL. Deze wagen staat, precies zoals op de foto, bij uit verstelbare buitenspiegels, gelaagde voorruit, waarschu- weet de Opel-dealeru daar . _/y_//iir Vyi

iedere Opel-dealer gereed voor een nietsverhullende proefrit. wingszoemer verlichting, tweetonige claxon, een in delen alles over te vertellen... W

lü : 7 opel-0^
DAAR STAAT DE WERELD
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