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Mogelijk
meer gas
in bodem

Van onze Haagse redactie
°EN HAAG - Er zit mogelijk veeltoeer gas in de Nederlandse bodem
<|n onder het Nederlandse deel vanac Noordzee dan tot nu toe werd

De Rijks Geologische
Ulenst (RGD), onderdeel van het
jnmisterie van Economische Zaken,
neeft dit bekend gemaakt in eenj^Pport over aardgas en aardolie in
Nederland 1988.
'n het rapport introduceert de RGD
een nieuwe definitie van gasreser-ves. Tot nu toe werden twee defini-
tles gehanteerd: de verwachte reser-
Ves (kans 90 procent) en de bewezen
""eserves (kans 100 procent). Daar is
nu een derde categorie bijgekomen:
de reserves die er waarschijnlijk
n°g zijn. Bij deze nieuw categorie

wordt een kans van 50 procent inge-
schat.
Alhoewel de RGD in het rapport
geen cijfermatige invulling geeft
van de waarschijnlijke gasreserves
met een kans van 50 procent zou het
volgens bronnen op het ministerie
van Economische Zaken kunnen
gaan om 250 tot 500 miljard kubieke
meter.

Eind 1988 bepaalde de RGD de be-
wezen gasreserve op 1730 miljard
kubieke meter. De verwachte reser-
ve (kans 90 procent) werd hoger in-
geschat: 1877 miljard kubieke me-
ter. Het meeste gas zit in het gasveld
Groningen: bewezen reserve 1214
miljard kubieke meter, verwachte
reserve 1324 miljard kubieke meter.

Het binnenlandse gasverbruik ligt
op ongeveer 35 miljard kubieke me-
ter per jaar. Een vrijwel gelijke hoe-
veelheid gas gaat jaarlijks de grens
over. Verleden jaar werd totaal 66
miljard kubieke meter aardgas uit
Nederlandse bodem gewonnen. De
gasexporten dalen snel. Hogere gas-
reserves betekenen een langer gas-
verbruik in eigen land en meer gas-
baten voor de overheid.

Overleg over aanwenden belastingmeevaller

Plan-Oort levert
miljard extra op

Van onze Haagse redactie
, N HAAG - De belastingplannen volgens-Oort leveren geen

£' ,^aar 5 miljard gulden op. Binnen het kabinet wordt nu be-
ti_ h

n Wal er me* e meevaUer moet gebeuren: doorgeven aan
(j0 Urgers in de vorm van een extra belastingverlaging of' heter> toevloeien van het geld aan 's rijks kas.
bi|P^ lrect.eur van het Centraal plan-

(CPB), Zalm heeft dit giste-
Kij in deKamer duidelijk gemaakt.
lijj^ dat tijdens een onderhoud

rörn Kamercommissie voor eco-
L. 'sche zaken over het Centraal
Pch'irniscn Plan 1989 en de vooruit-te 'len voor 1990.
t Meevaller bij Oort treedt op door
fc^ eer forse groei van de economie.
I^l °verheid heeft daardoor meer
%S} 1"ginkomsten. Zo wordt het
'e. Van ''e plannen-Oort, die on-

tlleer vo°rzien in een belasting
fty aB'ng deels te financieren door
R,, St'hrappen van aftrekposten, in

"nciële zin groter.
% tv

«ff '"ancien werd ontkend dat het
Vg/^ zoals dit door Zalm bekend

in 1990 al optreedt.
ke *an er op langere termijn spra-
(LVan zij n Volgens Financiën is
4e echter een normaal gevolg van
Üjet

c °nomische groei, waarbij het
k 0 terzake doet of de plannen meer

ler> of opleveren.

PvdA
t~r? Kamer maakte de financieelQ'alist van de PvdA fractie, Mel-
*'jh u'delijk zeer geïnteresseerd te
%rt 'n de ontwikkelingen rond
V| bekend wil de PvdA een
|fe. van de belastingverlaging vol-
il0p Oort terugdraaien. De burgers

ten niet 4,1 milard gulden te-

rugkrijgen, doch 2,2 miljard gulden.
CDA en VVD hebben dit voorstel
fel van de hand gewezen. Die be-
zwaren denkt de PvdA te kunnen
ondervangen door de extra finan-
ciële ruimte dienu bij Oort ontstaat.

Zalm kondigde in de Kamer verder
aan dat het CPB ramingen over de
dollarkoers en de olieprijs voor 1990
zal bijstellen. Dit betekent extra fi-
nanciële meevallers voor de over-
heid bij de gasbaten. In deramingen
voor volgend jaar stelde het CPB de
dollarkoers op 1,95 gulden. De olie-
prijs werd op zeventien dollar per
vat gesteld. Elk dubbeltje stijging in
de dollarwaarde betekent voor de
overheid 500 miljoen gulden extra.
Dat geldt ook voor elke dollar die
een vat olie meer kost.

Het weer
VJNNIG
ï~!>(.aa_ wordt het weer eenCse dag, waarbij de mid-
'°t _amperatUUr Za' °P,oPen
tot Sraden. De wind is zwak
u^ iJatig uil oost tot zuidoost.
l«rn ende nacnt daalt ded-JjPeratuur tot 14 graden. De

_tlde da&en zal net gelei-

"« vu"
r 'toe'er worden, omdat

kt. _ï'nd draait naar noordelij-
VooJch"nK .
tf«ff

eventuc,e informatie be-
k_ h,nde het weer in Limburg
V"1" bellen 0.-91122346!>AAG:fe'°P: 05.33 onder: 21.42
u* °P: 01.37 onder: 09.17JJJGEN:tha'°P: 05.32 onder: 21.43

'an «p: 02.01 onder: 10.41

EPakkoord met
Europese TV

zonder grenzen
STRAATSBURG - Het Europees
Parlement is gisteren schoorvoe-
tend akkoord gegaan met een richt-
lijn die Europese televisie zonder
grenzen mogelijk moet maken. Het
EP wilde aanvankelijk meer waar-
borgen voor het aandeel van Euro-
pese produkties op de televisie,
maar legde zich uiteindelijk toch bij
de richtlijn van de commissie neer
om het moeizame akkoord tussen
deEG-landen niet in gevaar te bren-
gen.

In de richtlijn, waarover de Europe-
se ministers het vorige maand eens
werden, beloofden EG-landen er
'voor zover mogelijk' voor te zorgen
dat de helft van dé uitzendingen uit
programma's van Europese makelij
bestaan.

Europacup voor AC Milan
BARCELONA - Zonder eni-
ge tegenstand van betekenis
te ondervinden heeft AC Mi-
lan de Europacup voor lands-
kampioenen gewonnen.
Steaua Boekarest werd in

Barcelona met 4-0 compleet
van het veld gespeeld. Het
pleit was al na de eerste helft
beslecht (3-0). De produktie
was een volledig Nederlandse
aangelegenheid. Ruud Gullit

en Marco van Basten scoor
den beiden twee doelpunten.

# Zie verder pagina 25

Ruud Gullit heeft liet Nederlands doelpuntenfestijn in Barcelona geopend: 1-0.

Brinkman: TVIO
en Veronique
lopen risico
Van onze rtv-redactk

DEN HAAG TVIO en Radio Telé
Veronique (RTV) rommelen met de
Mediawet. Als beide commerciële
stations binnenkort met uitzenden
beginnen, nemen ze een groot risi-
co. Dat stelde minister Brinkman
(WVC) gisteravond in het NOS-jour-
naal. Hoewel het kabinet demissio-
nair is en ondanks de verdeeldheid
die in de Tweede Kamer heerst over
de invoering van commerciële tele-
visie, wil Brinkman toch nog, door
middel van een wijziging van de
Mediawet, proberen te voorkomen
dat TVIO en RTV hun op Nederland
gerichte programma's kunnen uit-
zenden.
Volgens Brinkman kunnen TVIO enRTV niet als buitenlandse zenders
worden beschouwd, ook al komen
hun programma's via de satelliet
uiteindelijk naar Nederland.Hij vernietiging geheim Afcent-materiaal

Olievat explodeert:
vier zwaargewonden

Van onze verslaggever
BRUNSSUM Bij het verbranden
van geheim Af'eent-materiaal zijn
gisteren vier militairen, twee Brit-
ten, een Duitser en een Amerikaan,
zwaar gewond geraakt. De mijitai-
ren moesten met fikse brandwon-
den in verschillende ziekenhuizen
worden opgenomen, nadat een olie-
vat, waarin zij geheim legermate-
riaal met chemicaliën wilden ver-"
nietigen, explodeerde. Het ongeluk
gebeurde gistermorgen rond half elfin de buurt van het Afeent-sportter-
rein in Brunssum.

De soldaten stopten het geclassifi-
ceerde materiaal (computerflop-
py's, typelinten, enz) in het olievat,
waarna zij het overgoten met het
zuur natronsalpeter. Vervolgens
staken ze de boel in brand.
Onder invloed van de hitte heeft
waarschijnlijk een chemische reac-
tie plaatsgevonden, waardoor het
vat ontplofte. De explosie had zo-
veel kracht dat delen van het vat en
de inhoud meters in het rond wer-
den geslingerd. De zwaarste won-
den bij de militairen werden aange-
richt door de brandende chemica-
liën.

Volgens een woordvoerder voert de
Afcent jaarlijks een dergelijke ver-
nietigingsactie uit. „Daarbij is altijd
een brandweerwagen en een ambu-
lance aanwezig. Ook gisteren was

dit het geval. Het vuur werd dan ook
snel geblust en de militairen kon-
den ter plekke behandeld worden.
Ook enkele omstanders, die licht
gewond raakten, werden meteen ge-
holpen.

# Omringd door lijfwach-
ten wordt de Libische lei-
der Gaddafi bij zijn aan-
komst voor de Arabische
topconferentie in het Ma-
rokkaanse Casablanca
hartelijk begroet door de
Syrische president Assad
(links). De Arabische lei-
ders konden gisteren weer
geen overeenstemming be-
reiken over een voorstel om
een gezamenlijke politie-
macht naar Beiroet te stu-
ren ter vervanging van de
Syrische troepenmacht die
de moslim-strijdkrachten
in de Libanese burgeroor-
log steunt. Desondanks
leek de topconferentie toch
vooruitgang te hebben ge-
boekt in het bereiken van
een betere verstandhou-
ding tusseyi de leiders on-
derling.
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Zhao Ziyang
gelipt als

nieuwe leider
Van onze correspondent

PEKING Partijvoorzitter Zhao
Ziyang wordt getipt als de nieuwe
leider van China, ondanks een felle
aanval van Deng Xiaoping tijdens
een spoedberaad van het politburo.
Op de spoedzitting van het beleids-
lichaam van de partij viel Deng gis-
teren zijn voormalige bescherme-
lingaan en noemde hem „een verra-
der van de partij en een contra-revo-
lutionair".

De aanval van Deng komt op een
moment dat de positie van Zhao, die
vorige week als secretaris-generaal
van de partij op non-actief zou zijn
gesteld, sterker wordt en die van de
'sterke man' zelf zwakker.

Gebleken is dat de militaire com-
mandanten in bijna alle dertig pro-
vincies Oeng hebben laten vallen.
Ze weigerden troepen naar Peking
te sturen om in het kader van de
staat van beleg de orde in de hoofd-
stad te handhaven. Ook de gouver-
neurs in bijna alle provincies keer-
den zich van Deng af.

De loyale troepen die president
Yang Shangkun heeft opgetrom-
meld om de stad binnen te trekken,
hebben het bevel genegeerd en zich
teruggetrokken in kampen weste-
lijk van de hoofdstad.

De demonstrerende studenten heb-
ben de voorzitter van het parlement
Wan Li, verzocht om het nationale
volkscongres in bijzondere zitting
bijeen te roepen om de noodtoe-
standmaatregel te vernietigen en
een procedure in gang te zetten om
premier Li Peng, Deng en Shang-
kun af' te zetten. Wan Li heeft zijn
bezoek aan de VS afgebroken en is
inmiddels in Peking teruggekeerd.

Dienstenhond
FNV voor

verdere ATV
UTRECHT De Dienstenbond
FNV geeft verdere arbeidstijdver-
korting (ATV) naar een 36- of 35-uri-
gewerkweek een prominente plaats
in het arbeidsvoorwaardenbeleid
voor 1990. Binnen de vakcentrale
FNV is de dienstenbond de eerste
die zich expliciet achter het 'ATV-
offensief van FNV-voorzitter Ste-
kelenburg schaart.

De leden van de dienstenbond moe-
ten zich nog uitspreken over het
toekomstig CAO-beleid. Daarop
vooruitlopend stelt CAO-coördina-
tor M. Spanjers in het bondsblad dat
ATV in elk geval in de dienstensec-
tor het belangrijkste middel is om
het beschikbare werk beter te verr
delen.

Nieuwe haring
Per helicopter

(ADVERTENTIE)

COEK NAAR EEN HOLLANDSE NIEUWE, 'MAATJE'?\
Alleen de echte vindt u bij de j

driesterrenvisspecialist in Versland 't Loon!!! ’Super in kwaliteit, lekker in prijs. y
WINKELCENTRUM TLOON HEERLEN

(ADVERTENTIE)

r"_ZT_T———___\z____ml M7. -^^^81 M"^===::::=:: \_2WB^f£^^^

(ADVERTENTIE)

' Ledenmededeling

Vanavond ASPERGEAVOND met

7ZT~I CHEF-KOK JOHN ROKX (lid van de NCCK Limburg)
J^_ _^m^ ' j/ I^-P^^^Wl^- >w_3P<?' exploitant van het binnenkort te openen grand café 't Hermenieke en

<m*~^_ """^^W-JE^vTai partycentrum te Kruisherengang 4in Maastricht.
'_^W * Voorneen chef-kok restaurant La Souree, Susteren

W^VJy CASINO LANDGRAAF
>——_____M__________J Moltweg 82, Landgraaf, 045-315080

24 uur per dag open - Fiches vanaf 1 gulden

De allerbeste

Hollandse
nieuwe???
natuurlijk vishandel

Itlcintfe
Chr. Quixstraat 3
Hoensbroek, tel. 227311

fADVERTENTIE)

Herenpantalons
Sportieve en klassieke modellen.

In trevira wollen en katoenen kwaliteiten.
Gedessineerd en in uni kleuren.

Normale verkoopprijzen ’ 129,-// 149,-// 169,-.

Voordeelprijs \_W^S "

daar winkel je voor je plezier !



kunst

LSO en Rotterdams PhilharmonischOrkest musiceren

Interessante symfonische
concerten in Limburg

MAASTRICHT/HEERLEN
Liefhebbers van symfonische
muziek moeten komend week-
einde in Heerlen en Maastricht
zijn: het LSO presenteert vrijdag
in de Heerlense Stadsschouw-
burg en zaterdag in het Staarge-
bouw van Maastricht zijn tweede
concert in de Beethoven-cyclus;
het Rotterdams Philharmonisch
Orkest is zaterdag in de Heerlen-
se Stadsschouwburg te gast en
speelt 0.1.v. Paul Daniel werken

van Debussy en Sibelius. Alle
concerten beginnen om 20.00
uur.

Na het geslaagde eerste concert
in de Beethoven-serie 0.1.v. Sal-
vador Mas Conde, musiceert het
LSO tijdens het tweede concert
in deze serie komend weekeinde
0.1.v. Ed Spanjaard, die tegelijk
ook als solist zal optreden in het
Tweede Pianoconcert. Een dub-
belrol, die Ed Spanjaard al twee

keer eerder bij het LSO vervulde
met pianoconcerten van Mozart.
Het LSO zal verder de Ouverture
Leonore 111 en de Tweede Sym-
fonie uitvoeren.

Het Rotterdams Philharmonisch
Orkest staat in Heerlen onder lei-
ding van de jonge Engelse diri-
gent Paul Daniel, die is verbon
den aan de Engiish National
Opera en de Opera Factory Lon-
den. Daniel (31) studeerde or-

kestdirectie aan de Guildhall in
Londen, bij Franco Ferrara in
Italië en bij Sir Adrian Boult en
Edward Downes. Een jaar jonger
dan Paul Daniel is de Russische
violist Raphaël Oleg, die interna-
tionale bekendheid heeft gekre-
gen nadat hij in 1986 het Tsjai-
kowsky Concours in Moskou
wist te winnen. Sinsdien musi-
ceerde hij mei vooraanstaande
orkesten als het Cleveland Or-
chestra, het London Symphony
Orchestra en het Concertgebouw
Orkest.

In Heerlen zal het Rotterdams
Philharmonisch Orkest het vol-
gende programma uitvoeren: Sixépigrafes antiques van Debussy,
het Vioolconcert van Sibelius, de
Lemmicainen Legende opus 22
van Sibelius en La Mer van De-
bussy.

"De Russische violist Ra-
phaël Oleg, solist bij het
RPO.

Grote Limburgse inbreng
bij Nederlandse Volksopera
MAASTRICHT - De Nederlandse Volksopera (NVO), eind
1987 op initiatief van regisseur Frans Meewis en zangeres Ma-
riette Janssens opgericht, treedt komend seizoen voor het
eerst voor het voetlicht. Met de opera II Trovatore van Giusep-
pe Verdi wil de NVO dan zijn muzikaal gezicht tonen in enkele
Nederlandse en Belgische theaters. Deze produktie kent naast
een Vlaamse een grote Limburgse inbreng.

Al meer dan 200 jaar werd vanuit
Maastricht, met onderbrekingen,
een stuk operavoorziening verzorgd
voor de regio en soms ver daarbui-
ten, waarvan velen zich ongetwij-
feld de Zuidnederlandse Opera zul-
len herinneren. Deze traditie hoopt
de Nederlandse Volksopera te kun-
.nen doortrekken, waardoor het be-
staande gat in de operamarkt wordt
dichten. Het rapport van de Raad
van de Kunst van december 1984
heeft immers duidelijk aangetoond
dat er een grote vraag in ons land
bestaat naar een betere geografi-
sche en sociale spreiding van het
opera- en operette aanbod. Niet
voor niets bussen de Stichting Opc-
.ra Limburg en de Limburgse Opera
Vereniging regelmatig naar theaters
in het aanpalende grensgebied
(LuikAken). Een aantal prominen-
te vertegenwoordigers uit de opera-
wereld, waaronder Pieter v.d. Berg,
John Bröcheler, 3an Derksen en
Leo Ketelaars, gal' onmiddellijk
blijk van vertrouwen in de opzet
van de NVO en nam zitting in het
aanbevelingscomité naast o.a. de
oud-minister van Cultuur mevrouw
Gardeniers en Jhr. Mr. Michiels van
Kessenich. John Brocheier zou zelfs
graag aan de eerste produktie van
de Nederlandse Volksopera meege-
werkt hebben, maar zijn overbezet-
te agenda stak daar een stokje voor.
De NVO gaat van start met een ad
hoc-produktie, omdat er (nog) geen
geld voor een structurele subsidie
is. Het adviesbureau Nooteboom,
gespecialiseerd in het kunstbedrijf',
kwam na een grondige analyse van
de NVO-plannen tot een positief ad-
vies over de mogelijkheden tot
sponsoring.
Om de band met het verleden (de
traditie) en het nieuwe initiatief te
leggen, heeft de Nederlandse Volks-
opera voor de 11 Trovatore-produk-
tie Jan Hupperts benaderd. Deze er-
varen vakman heeft om zowel muzi-
kale als nostalgische (ZNO!) over-
wegingen de leiding op zich geno-
men en zet voor het vertolken van
de koorpartijen 'zijn' Limburgs
Concertkoor in, liet enige groot ge-
mengd koor van onze provincie met
uitsluitend geschoolde stemmen.
De instrumentale begeleiding
wordt verzorgd door het Opera Or-
kest van Vlaanderen. Voor de vijf
hoofdrollen zijn de volgende voca-
listen in een samenwerkingsver-
band met alle medewerkers geënga-
geerd: de sopraan Jacqueline van
Quaille en de mezzo Marielfe .lans

sens van de Opera van Vlaanderen,
bariton Jean Segani van de Opera
de Wallonië, tenor Adriaan van
Limpt en bas Hubert Waber van de
Nederlandse Opera. De realisatie
van de decors komt tot stand met
medewerking van de Maastrichtse
schilderes Fien Huth en de costu-
mering (Nederlandse Opera) ge-
beurt onder supervisie van Marlies
v.d. Bosch. Regisseur Frans Meewis
gat duidelijk te verstaan 'een her-
kenbare voorstelling voor een zo
breed mogelijk publiek te willen
verwezenlijken, zonder enerzijds de
bekende 'stofnesten' en anderzijds
de niet bij iedereen in de smaak val-
lende hedendaagse, maar vaak his-
torisch onverantwoorde experi-
menten.'

Omdat de Nederlandse Volksopera
naar een landelijke uitstraling
streeft, vindt de première van II Tro-

vatore plaats op zondag 3 septem-
ber in de stadsschouwburg van Am-
sterdam, waar deze voorstelling een
dag later wordt herhaald. De

Vlaams-Limburgse co-productie
wordt daarna op 30 september in
het Paleis der schone Kunsten te
Brussel uitgevoerd en is 7 oktober

voor het eerst, maar als het aan de
NVO ligt niet voor het laatst, in onze
provincie te bewonderen, en wel in
de Maastrichtse stadsschouwburg.

"Repetitiefoto met v.l.n.r. Jan Hupperts. Hubert Waber, Jacqueline van Quaille en Adriaan
van Limpt.

verder inMAASTRICHT In de
Staarzaal in Maastricht or-
ganiseert harmonie Wil-
helmina van Wolder ko-
mende zondag een con-
certserie, waaraan wordt

deelgenomen door negen
Hafa-orkesten, die ook op
het WMC van de partij zul-
len zijn: naast de organise-
rende vereniging fanfare
Albysiana Landgraaf, har-

monie Berggalm Noor-
beek, fanfare St. Barbara
Brunssum, fanfare Eens
gezindheid Maasbracht,
harmonie St. Augustinus
Geleen, harmonie de
Vriendenkrans Heel, har-
monie St. Petrus en Paulus
Wolder en harmonie St.
Agnes Bunde. Eveneens
op zondag is er in de zaal
van de muziekschool een
INTRO-concert, dat gege
ven wordt door de Hon-
gaarse tenor Baldizsar
Keónch, die wordt bege-
leid door zijn landsman
Lajos Huszar. Op het pro-
gramma staan liederen van
Hongaarse componisten
uit de twintigste eeuw.

Verdere medewerking aan
dit concert, dat om 15.30
uur begint, verlenen de so-
praan Ibolya Nagy en de
mezzo-sopraan Übolya Pa-
latinus. In het conservato-
rium wordt zondagavond
om 20.00 uur een concert
gegeven door het ensem-
ble van traditionele mu-
ziek uit Nanjing. Dit en-
semble bestaat uit 20 musi-
ci en presenteert het 'Eight

Sounds Resonance'-con-
cert. De naam verwijst
naar de acht materialen
waaruit de traditioneel
Chinese instrumenten ver
vaardigd zijn: metaal,
steen, zijde, bamboe, kale
bas, aarde, leder en hout.
Het programma bevat
klassieke muziek, volks-
muziek en moderne com-
posities.

THORN Komende zon-
dag .sluit de LFA het to-
neelseizoen 1988 1989 af'
met de jaarlijkse toneel-
dag. Deze wordt vanaf
12.80 uur gehouden in en
om 'De Grote Hegge' in
Thorn. Een tiental groepen
speelt straattoneel, waarna
toneelvereniging 'Bij de
pippcn' uit Maasbracht
vanaf 19.30 uur de comme
dia dell' arte-voorstelling
'La storia...' zal opvoeren.
In de Abdijkerk in Thorn
zal op dezelfde dag vanaf
19.80 uur de organist Jo
Loupcn uit Kerkrade een
orgelconcert geven. Op het
programma staan werken
van o.a. Bach, Brahms,
Mendelssohn en Franck.

BRUNSSUM Ken popu-
lair concert staal zondag
avond om 20.00 uur in de
Brikke Oave in Brunssum
op het programma Har-
monie Concordia uit Tree-
beek en harmonie St. I*hi-
lomena uit Chevremont
brengen een licht pro-
gramma voor een breed
publiek.

SITTARD Komende za-
terdag en zondag hebben
m het Sirkeltheater in Sit-
tard twee reprises plaats
van de lusti umproduktie
Le l'etit Prince. Zaterdag
begint de uitvoering om
19.30 uur, zondag om 15.00
uur. In verband hiermee
begint de film Ironweed in
Cinecenter Arthouse zater-
dag om 22.15 uur.

MARC RATEN Tijdens
een mis op het Amerikaans
Kerkhof' in Margraten zul
len komende zondag om
11.80 uur enkele solisten
en ensembles muzikale bij-
dragen verzorgen: Loiiise
Deal. Huberl Delamboy,
Rob Pluijmen, het Mechels
Vocaal Ensemble en The
Augustana College Brass
wind choii Dit in het ka-
der van de viering van 'Me-
morial Day'." Lid van het ensemble van traditionele muziek

van Nanjing.

kunst en cultuur
redactie: jos frusch

Schola Cantorum
zingt Maria-

gezangen
HOUTHEM-ST. GERLACH
- Gregoriaanse Mariagezan-
gen als inspiratiebron voor
orgelcomponisten vormen
het centrale thema van het
derde feestconcert - komen-
de zondag - in de kerk van
Houthem-St. Gerlach naar
aanleiding van de ingebruik-
name van het gerestaureerde
Binvignat-orgel. Uitvoeren-
den zijn de Sehola Cantorurn
van het Wardinstituut 0.1.v.
Louis Krekelberg en organist
Tjeu Zeijen. Het concert be-
gint om 16.00 uur.

Vier aspecten uit het leven
van Maria komen muzikaal
aan bod tijdens het concert:
afstamming, boodschap, op-
dracht en hemelopneming.
Organist Tjeu Zeijen sluit
hierop aan met orgelwerken
van Pachelbel, Titelouze en
De Grigny en Bach.

Concerten van
Lingua e Musica
MAASTRICHT - Het vocaal en-
semble Lingua e Musica geeft
komende zaterdag en zondag
concerten in de Cellebroederska-
pel aan de Brusselsostraat m
Maastricht. Het kamerkoor, on-
der leiding van Daniel Reuss,
voert composities uit van Johan-
nes Brahms, Paul Hindemith,
Ralph Vaughan Williams en Ben-
jamin Britten. Solistische mede-
werking verlenen Berthe van
den Boomen (dwarsfluit), Yolan-
de Eymael (sopraan) en Karel
Janssen (gitaar). Het concert op
zaterdag begint om 20.15 uur,
zondag om 10.00 uur.

Het 24 leden lellende vocaal en-
semble Lingua e Musica bestaat
sinds 1980. liet koor zingt meest-
al vier en zesstemmige muziek
en beperkt zich daarbij niet tot
één periode uit de muziekge-
schiedenis. De leden zijn allen
muzikaal geschoold. Sinds begin
1987 staat Lingua e Musica onder
leiding van dirigent Daniel
Reuss (1901).

in de theate
HEERLEN - In de Heerlen

Stadsschouwburg worj
komende woensdag eL
voorstelling gegeven van Kf
Kleine Prins, gebracht dot
Theater Sirkel. Aanvat
14.30 uur. er

ROERMOND - In de Orjfjeriein Roermond wordt IJ1mende zondag een lenlr
concert gegeven door %
Streekmuziekschool K«fai
mond, aanvang 12.00 uurp
MAASTRICHT - In t£
Lösstheater speelt de sw
dentenvereniging Alles 'I
Drama vanavond, vrijdl i
en zaterdag 'De collectll
Aanvang 20.30 uur. In Jstadsschouwburg staat vij
dag, zaterdag en zondl
Trijn de Begijn op de pl^r
ken (20.00 uur), gebra<£
door de Maastrichtse Ope-
rette Vereniging. Woe%
dag speelt Toneelgro^
Tong in de Stadsschout]
burg Een beetje pijn, a4s
varm 20.00 uur. f>

Oplossing
van
gisteren -k--b p - jj

k a m p i oei1!
-laar s - !|
-marmer'
me kka - a^j
- r s - - o ma'
-eer- r e ij
inlas s e '|

recept
Runderragoût
mei tuinkruiden
Benodigdheden voor 4 personen:
500-600 g runderlappen, 1 ui, 1
teentje knoflook, bloem, laurier-
blad, (i takjes peterselie, 1 takje ver-
se tijm, 1 ei, 4 el room en peterselie,
kervel (eventueel uit potje of blikje)
en voorjaarsuitjes of bieslook.
Dep vlees droog met keukenpapier
en snijd in dobbelstenenvan ca. I'/_

cm. Verhit boter en olieen bak daar-
in het vlees aan alle kanten bruin.
Temper warmtebron en voeg ge-
snipperde ui en ragfijn gehakte
knoflook toe. Schep goed om.
Breng op smaak met zout en peper
en strooi er door zeef wat bloem
over. Schenk zoveel bouillon bij tot
vlees net onder staat Voeg laurier-
blad, bladselderij en tijm toe. Dek-
sel op de pan en 2 tot 21/. uur
zachtjes laten stoven. Schep af' en
toe om. Verwijder het kruidenboe-

ket. Roer 2 el fijngehakte peterselie,
1 tl fijngehakte kervel en 3 el gesnip-
perde voorjaarsuitjes of bieslook
door inhoud van de pan. Roer ei en
room los en schep er 4 el hete saus
door. Roer goed door en neem pan
van vuur. Proef en breng op smaak
met zout, peper uit de molen en
eventueel enige druppels Worces-
tershiresaus.
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ECD onderzoekt
kartelafspraken

benzineprijs
)la_7m HAAG -De Economische
ad"ntrole Dienst (ECD) stelt een on-
Dpf 2°ek in naar mogelijke verboden
,eii||jpraken tussen de oliemaatschap-
r&lrn °Ver e DenzmePrÜs aan de
>u' \n' Staatssecretaris Evenhuis
aast economische zaken heeft diteren meegedeeld in antwoord

v
, Schriftelijke vragen van het

-*1 aA-Kamerlid Van den Berg.
erihuis laat ook verder nagaan
® deoliemaatschappijen hun prij-
' vaststellen. Dat gebeurt naare'ding van een klacht van Kon-
Y^nten Kontakt die gedeponeerd

'ilhol e Europese Commissie. De
/ten werd ingediend nadat de

"jzineprijs snelopliep tot 1,80 gul-

Ultimatum
redacties

AD en NRC
aan directie

fiKöiv^ERDAM - De redacties van
v *r Handelsblad en het Algemeen

stie8 hebben gisteren de direc-
in- Van de Nederlandse Dagblad-

, j
e (NDU) een ultimatum gesteld.

eh , ultimatum loopt morgenoch-
om 10.00 uur af. Voor die tijd

I ei de directie, te kennen geven
j|. r te willen onderhandelen over

zogenoemde redactietoeslag of
i^tiH 6en concreet voorstel komen.
tja f 1 zullen deredacties zich vrij-

(lürff £ra den over acties bij het be-
tan * maakte een woordvoerder
>L. beide redacties gistermiddag

)e re dacties van de beide dagbla-
W willeneen zogenoemde redac-
J °eslag van 8,5 procent boven op
H,. normale CAO-lonen, aldus de
He Ordvoerder. In feite komt dat
s 0 r°P een dertiende maand die bij.
ie?mige andere dagbladen(van an-c concerns) al is ingevoerd.

heetens deredacties van de kranten
'ijk er de laatste jareneen aanzien-
''stf van het journa-
k.nf werk plaatsgevonden. Daar
Pot kij dat de beide kranten de
lyj).en zijn onder de winst' van de
(j. tJ. aldus de woordvoerder. Van

van de NDU was nie-
voor commentaar bereikbaar.

Oorlogsmisdadiger
Touvier opgepakt

s_ 0 ,S~ De meest gezochte Fran-
i. ,orl°gsmisdadiger, Paul Touvier,, t^p 1nsdagavond gearresteerd, na
ge^

r dan 40 jaarop de vlucht te zijn
n ?est. Dit heeft de politie giste-

ln Parijs bekendgemaakt.

CrVJer (73)> die tijdens de Tweede
(Je eldoorlog leider was van de met
lyj^zi's collaborerende militie in
]<] n> werd op net-terrein van een
Ste?Ster bÜ Nice> in Zuid-Frankrijk,

' esteerd- HiJ is in de nacht van
kw. a 6 °P woensdag onder zwarey aking naar Parijs overgebracht.
Bebebjj v^htie hielp de Duitse bezetters

I der et opsporen van verzetsstrij-
fi5 US' Touvier wordt ervan verdacht
het wte hebben samengewerkt met
'11V°ormalig hoofd van de Gestapo
W?n' Klaus Barbie, die'in 1987 in
Vf.„ elfde stad tot levenslang werdr°ordeeld.

Werkloosheid
daalt gestaag

Kre e - Het aantal geregis-
i f werklozen was in de maan-
I Jaar lebruari tot en met april van dit
j% gemiddeld 409-duizend tegen
t_t au>zend in de maanden januari
-en.t met maart 1989. Dat heeft het
_i st raal Bureau voor de Statistiekren bekendgemaakt.

eld vanaf december 1987 zo-
de CBS dat met voortschrijden-
st, e regi-

a' geeft een duidelijkeindicatie
weikloosheid gestadig af-

-1987. 'n de maanden december
de Jot en met februari 1988 beliep
&.►„ erkloosheid nog 485-duizend

°nen.
\ >

*en u 6 nuidige 409-duizend werklo-
?n waren er 260-duizend mannen
*r 2oi?"?u.izend vrouwen. Er waren
\veri ,düizend langer dan een jaar
lar,gloos- Bij de vrouwen is de helft
rtia n ,_r dan een jaarwerkloos, bij de
lubTe!? ruim de helft. Van de 409-

-i^nn werklozen zijn er 166-dui-a °uder dan 35 jaar.

President neemt afstand van eerdere Amerikaanse verklaringen

Bush onzeker over SNF-
oplossing voor NAVO-top
LONDEN - De Amerikaanse presi-
dent George Bush twijfelt er aan of
het mogelijk is vóór de NAVO-top
in Brussel volgende week een com-
promis te bereiken over deraketten
voor korte afstand in Europa (SNF).
De top van de zestien lidstaten van
de NAVO is de eerste sinds presi-
dent Bush in januari Ronald Rea-
gan opvolgde.
In een vraaggesprek met vier Euro-
pese dagbladen, waaronder de Brit-
se Guardian, nam Bush gisteren af-
standvan eerdereAmerikaanse ver-
klaringen dat de onenigheid binnen
de NAVO op tijd zou kunnen wor-
den opgelost. De president zei ook
dat hij niet optreedt als tussenper-
soon tussen Groot-Brittannië en de
Bondsrepubliek Duitsland in deze
zaak.
De Westduitse bondskanselier, Hel-
mut Kohl, wil dat de 88 bejaarde
Lance-raketten van de NAVO, die
vooral in de BRD zijn opgesteld,
worden betrokken in de wapenon-
derhandelingert met de Sovjetunie
en dat er geen besluit wordt geno-

men over de modernisering van de
SNF van het Westers bondgenoot-
schap vóór 1991.
Premier Margaret Thatcher weigert
de SNF-wapens, die een reikwijdte
van minder dan 500 kilometer heb-
ben, op te nemen in de onderhande-
lingen tussen Oost en West en eist
dat er snel een besluit wordt geno-
men over de modernisering van dit
wapensysteem zodat er een opvol-
ger voor de Lance kan worden ont-
wikkeld voordat deze raket halver-
wege de jaren negentig is verou-
derd.

De pogingen om alsnog overeen-
stemming te bereiken worden ech-
ter voortgezet. Volgens Bush zal
achter de schermen het werk wor-
denvoortgezet zonder de wederzijd-
se posities in de openbaarheid te
brengen. „Ik heb voorkomen dater
in deze zaak Amerikaanse manda-
ten op tafel worden gelegd. Maar ik
wil daar aan toevoegen dat het
bondgenootschap verenigd is, zo
verenigd als mogelijk".

De Amerikaanse president zei dat
hij nog geen Europa zag waar de
NAVO niet meer nodig is. „Er blijft
een noodzaak voor een sterk bond-
genootschap".
Minister Bolkestein van Defensie
zei gisteren tijdens zijn driedaags
bezoek aan Hongarije in een toe-
spraak de aanwezigheidvan een be-
perkt aantal kernwapens essentieel
is om oorlog in Europa te voorko-
men.

"Bij een autobomexplosie in deBaskische stad Bilbao zijn gisteren drie politie-agenten om hetleven gekomen. De bom ontplofte toen de agenten de auto wilden inspecteren. Een vierde politie-
man raakte gewond. De auto stond buiten een Franse showroom, die kort hiervoor door een
bomaanslag was getroffen. Franse autoshowrooms zijn geregeld het doelwit van aanslagen vande Baskische afscheidingsbeweging ETA.

Besmette teek
bedreigt in VS

volksgezondheid

NEW VORK - Na het Aids-virus is de
grootste vijand van de Amerikaanse
volksgezondheid een teek, die de besmet-
telijke 'ziekte van Lyme' overdraagt.
Rond dit minuscuul beestje is in de Ver-
enigde Staten een ware psychose ont-
staan.

De ziekte van Lyme dankt haar naam aan
het gelijknamige stadje in Connecticut,
waar zij in 1975 voor het eerst opdook.
Aanstichter is de 'spirocheet', een organis-
me dat door teken wordt overbracht op

zoogdieren, vogels, knaagdieren en men-
sen.
De beet van een besmette teek kan diver-
se symptomen tot gevolg hebben: van
rode vlekken, koorts, vermoeidheid, tot

artritis, zenuwaandoeningen, of hersen-
vliesontsteking, afhankelijk van de incu-
batietijd. Maar slachtoffers zullen zulke
uiteenlopende aandoeningen niet meteen
aan één enkele oorzaak wijten.
De ziekte kan met antibiotica worden ge-
nezen indien zij tijdig wordt ontdekt. Dit
laatste is echter geen eenvoudigezaak, ge-
zien de geringe grootte van een tekebeet.
Bovendien duurt het vier tot zes weken
voordat de tegenstoffen van Lyme in vol-
doende mate aanwezig zijn om bij bloed-
proeven herkend te worden.

binnen/buitenland
Ook PvdA-Kamerlid Jabaaij vertrekt

Engwirdaen Nypels
niet terug in Kamer
I■n fngwirda en Nypels (D66) stel-
i £lcn niet meer herkiesbaar voor
»n i

eec*e Kamer. De overige ze-
'" leden van de Tweede-Kamer-ctie hebben, laten weten herkies-
lar te zijn.

heeft 14 jaar deel uitge-
hakt van de Tweede-Kamerfrac-> Waarvan vier jaar als fractievoor-
ter. Nypels was lid van deKamer

1967 tot 1972 en sinds 1982. In
*} rompkabinet van CDA en D66,na de val van het kabinet Van

Agt-Den Uyl optrad, was Nypels mi-
nister van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening.
Engwirda heeft desgevraagd ver-
klaard wel beschikbaar te zijn voor
een post in een volgend kabinet. De
kandidatenlijst van D66- die 99 na-
men zal bevatten - wordt over twee
weken gepubliceerd.

Ook het PvdA-Kamerlid mevrouw
W. Jabaaij keert na deKamerverkie-
zingen niet meer terug in het parle-
ment. Ze heeft de PvdA laten weten
niet op de kandidatenlijst te willen
staan voor de verkiezingen. Me-
vrouw Jabaaij is vijftig jaar en zit
sinds maart 1979 in de Kamer. Ze
hield zich bezig met Antilliaanse za-
ken en met de positie van de vrouw
in dekrijgsmacht. Mevrouw Jabaaij
neemt uit gezondheidsredenen af-
scheid van de politiek.

De Koning wil groep niet afschrijven voor arbeidsmarkt

Eenvijfde langdurig
werklozen kansloos

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Voor 21 procent van de circa 150.000 mensen die
langer dan drie jaar werkloos zijn, is er geen oplossing te be-
denken. Na een individueel heroriënteringsgesprek blijkt voor
hen geen actie mogelijk. Deels komt dat door in de persoon of
in diens omstandigheden gelegen factoren (niet-kunners).
Deels gaat het ook om mensen die niet willen meewerken aan
op zich voorhanden zijnde mogelijkheden (niet-willers).

Minister DeKoning (Sociale Zaken)
heeft dit gistermiddagin Rotterdam
bekend gemaakt op basis van een
jaar ervaring met heroriënterings-
gesprekken. Hij startte daar een
project dat zich vooral richt op
werklozen die hij als „de meervou-
dig kansarmen" bestempelde: zij
die meer dan één probleem hebben.
Het gaat danom iemand die langdu-
rige werkloos is, een lage ofafgebro-
ken opleiding heeft plus nog eens
persoonlijke en/of sociale proble-
men.

Acties
Volgens de bewindsman zullen ook
de meervoudig kansarmen via per-
soonlijke gesprekken benaderd
moeten worden. Vooral bij een weer
aantrekkende economie mag deze

groep met in de kou blijven staan,
zo betoogde hij. De Koning zei de
groep niet te willen afschrijven voor
de arbeidsmarkt. Juist in de komen-
de jarenzullen alle acties op hen ge-
richt moeten worden.
Een jaar na de start met de indivi-
duele heroriënteringsgesprekken
voor langdurig werklozen is er nu
met 37.000 mensen gepraat. Voor
36.000 staat het oordeel ook al vast.
In twaalf procent van de gevallen
kon de betrokkene meteen aan een
baan worden geholpen. In 59 pro-
cent van de gevallenwerd een indi-
vidueel actieplan gemaakt. Nog
eens acht procent bleek op eigen
kracht aleen baan gevonden te heb-
ben. Voor deoverige 21 procent was
geen hulp mogelijk. Begin 1991
moeten de gesprekken met alle
150.000 langdurig werklozen zijn af-
gerond.

Lucht vier provincies
sterk verontreinigd

DEN HAAG - Zuid-Holland,
Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland
hebben gisteren met een verhoogde
luchtverontreiniging te maken ge-
kregen. De provincies hebben de
waarschuwingsfase afgekondigd.
Dat betekent dat bedrijven hun uit-
stoot van vooral stikstofdioxiden en
koolwaterstoffen moeten beperken.
Automobilisten wordt geadviseerd
hun auto zoveel mogelijk te laten
staan.

Oorzaken van de verhoogde vervui-
ling zijn dehoeveelheid vervuilende
stoffen, het warme weer en de mati-
gewind. De provincie Zuid-Holland
adviseert iedereen en vooral men-
sen met ademhalingsmoeilijkheden
en hart- en vaatziekten, inspanning
in de buitenlucht te vermijden en
als het even kan binnen te blijven.

Normaal zijn de waarden van stik-
stofdioxide en ozon 50 microgram

per kubieke meter. Maar in de pro-
vincies Utrecht en Zuid-Holland
zijn gisteren al meer dan 150 micro-
gram per kubieke meter gemeten.

Als de situatie verder verslechtert,
wat de provincie Zuid-Holland ver-
wacht, zullen strengere maatregelen
worden genomen. De provincie kan
dan zelfs het autoverkeer stilleggen.

Voor het oostelijk Rijnmondgebied
is door de Dienst Centraal Milieube-
heer Rijnmond (DCMR) een waar-
schuwingscode 1 afgekondigd voor
zwaveldioxyde (SO2). Dat betekent
dat bedreven er rekening mee moe-
ten houden dat er een beperking
van de uitstoot kan worden opge-
legd. Dinsdag werd een gedeelte
van de dag een code 2 opgelegd en
moesten bedrijven in het oostelijke
deel van het Rijnmondgebied hun
uitstoot met 20 procent verminde-
ren.

punt
Uit

Kernproef
Frankrijk heeft gisteren op het
atol Mururoa (Frans Polynesië)
in de Stille Oceaan een kern-
proef gedaan. De proef werd
geregistreerd door het Nieuw-
zeelandse onderzoeksstation
op de Cook-Eilanden. Sinds

975 heeft Frankrijk ongeveer
105 kernproeven genomen op
Mururoa, dat halverwege
Australië en Chili ligt.

Hoogste
Een Amerikaanse projectont-
wikkelaar wil in Chicago 's we-
relds hoogste gebouw neerzet-
ten; een wolkenkrabber van
125 verdiepingen, 583 meter
hoog. De toren zal 122 meter
uitsteken boven de Sears To-
wer, nu met 110 verdiepingen
het hoogste gebouw op aarde.

Executie
In vier Iraanse steden zijn in tol
taal tien mensen in het open-
baar opgehangen, nadat ze door
islamitische rechtbanken we-
gens drugshandel ter dood wa-
ren veroordeeld. Sinds de
Iraanse regering in januarizeer
strenge drugswetten doorvoer-
de zijn 662 mensen geëxecu-
teerd wegens handel in verdo-
vende middelen.

Executie (2)
In Zuid-Afrika zijn gisteren
twee blanken opgehangen die
schuldig waren bevonden aan
moord. Twee zwarte politieke
avctivisten die gelijk met hen
zouden worden geëxecuteerd
hebben op het laatste moment
uitstel gekregen, zo hebben
hun advocaten gezegd.

Miljoenen
Koning Fahd van Saoedi-Ara-
bië wil de PLO deze maand
meer dan 12 miljoen dollar ge-
ven om de Palestijnse opstand
in de door Israël bezette gebie-
den te steunen. Dit meldde gis-
teren het officiële Saoedische
persbureau (SPA) onder aanha-
ling van een Palestijnse func-
tionaris.

Arrestaties
Israëlische troepen hebben in
de nacht van dinsdag op
woensdag tientallen Pales-
tijnen opgepakt op de bezette
Westoever van de Jordaan. De
razzia's zijn onderdeel van een
vorige week hervatte campag-
ne om activisten in handen te
krijgen die verdacht worden
van het gooien van benzine-
bommen en stenen naar leger-
patrouilles en Israëlische auto-
mobilisten.

Aangeklaagd
Acht Filippijnen zijn in staat
van beschuldiging gesteld we-
gens kinderprostitutie. Zij wor-
denervan verdacht dat zij Filip-
pijnse meisjes van vier tot
twaalf jaar ronselden, die zij
rond de Amerikaanse marine-
basis Subic Bay bij Manila aan
buitenlanders aanboden als
sex-partners. Dit heeft Nina Al-
cala, openbare aanklager in Ma-
nila, gisteren gezegd. Voor de
'diensten' van de meisjes moes-
ten de klanten 30 tot 50 gulden
betalen.

Zitstakingen
In Polen zijn gisteren onder
studenten zitstakingen uitge-
broken uit protest tegen de wei-
gering van een gerechtshof om
de onafhankelijke studenten-
vakbond NZS te legaliseren.
Dit heeft een woordvoerder van
de bond meegedeeld. Het poly-
technisch instituut in War-
schau en een zestal scholen in
Wroclaw en Lodz sloten zich
woensdag aan bij de staking,
die dinsdag op de universiteit
van Warschau uitbrak. Vorige
maand waren de regering en de
vrije vakbond Solidariteit op
een ronde-tafelconferentie
overeengekomen de NZS weer
toe te laten.

Hasj
De rijkspolitie heeft gistermor-
gen bij een huiszoeking op het
woonwagencentrum in Best
honderd kilo hasj gevonden.
De hasj zat verstopt in haring-
vaatjes die in de grond waren
begraven. Bovendien vond de
politie twee vuistvuurwapens.
In verband hiermee heeft de
politie een 40-jarige bewoner
van het woonwagencentrum
aangehouden.

Geblokkeerd
De Poolse regering heeft dins-
dagavond de televisie-uitzen-
ding geblokkeerd van een ver-
kiezingsprogramma van Soli-
dariteit, omdat daarin grenzen
zouden worden geschonden
'die niet mogen worden over-
schreden. In plaats van het ver-
wachte programma van Solida-
riteit - een discussie tussen ju-
risten die door de oppositie
kandidaat zijn gesteld voor een
zetel in het parlement - werd
een officiële verklaring van het
persbureau PAP voorgelezen.
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Herhaalde oproep aan Sonytv-kijkers.
Bij regelmatige kwaliteitscontrole op duurzaamheid van onze

produkten is gebleken dat bij enkele in het verleden geproduceerde
modellen vroegtijdige slijtage van de aan/uit-schakelaar kan optreden.

In uitzonderlijke situaties kan dat tot oververhitting van
de schakelaar leiden, waarbij de kans op brandgevaar niet geheel uit-
gesloten is.

Vanzelfsprekend wil Sony Nederland uit voorzorg en veilig-
heidsoverwegingen deze schakelaar vervangen.
Het betreft hier de volgende modellen:
KV-2264EC (TXT) KV-21XRD/XRTD KV-2230EC (TXT) KV-2256EC
KV-2764EC (TXT) KV-27XRD/XRTD KV-27XSC/XSTC KV-2756EC

Indien u in het bezit bent van één van de bovengenoemde
toestellen dan adviseren wij u de Sony servicelijn te bellen. Aangezien
het een beperkt aantal toestellen betreft verzoeken wij uvooraf het
type- en serienummer te noteren. Deze gegevens vindt u op de achter-
zijde van de tv.

Belt u uitsluitend de gratis
Sony servicelijn: 06-0228888

Wij kunnen u dan meteen vertellen of de schakelaar van uw
toestel moet worden vervangen. Deze handeling zal - na telefonische
afspraak - gratis aan huis worden uitgevoerd en weinig tijd vergen.

De Sony servicelijn is bereikbaar van maandag tot en met
zaterdag van 08.00 uur tot 2100 uur.

Tenslotte wijzen wij er nadrukkelijk op dat in overige modellen
gebruik is gemaakt van een ander type aan/uit-schakelaar.

N.B. Deze oproep geldt alleen voor diegenen die nog niet eerder
hebben gereageerd SONY
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Prestige
De winnares van deze
belangrijkste missver-
kiezing ter wereld
(meer prestige en een
hoger prijzengeld dan
de Miss Worldverkie-
zing. die, vooral gericht

is op het charitatieve),
reageerde nuchter en
hield in een Spaans/En-
gelse toespraak het uit-
zinnig enthousiaste pu-
bliek voor: „Heb geloof'
in jezelf', dan komt
iedere droom uit". Het
duizelde vader Cees,
moeder Gerry, broer
Jui gen en vriend Lex
Traa, maar Angela werd
niet emotioneel.

„Onvoorstelbaar, mijn
droom is uitgekomen,"
sprak de jonge Neder-
landse. De jury riep
haar tot winnares uit
'omdat zij dromen en
een hart heelt.

Met de kroning tot Miss
Universe is het vrije le-
ventje afgelopen. Ange-
la trok de Miss Holland-
verkiezing naar zich
toe, vond sponsors en
bedong een goede ver-
goeding voor haar
werk. Zonder toestem-
ming mag zij als Miss
Universe niets doen,
zeggen of ondernemen.

Meteen na het ontbijt
gistermiddag Neder-
landse tijd ging Angela
haar luxe appartement
in Cancun bekijken.
Daarna gaf' zij een pers
conferentie en nog latei-
weid zij in een privé-jel
overgevlogen naar Me-
xico Stad. Daar werd zij
voorgesteld aan de pre-
sident van Mexico. Car-
los Salinas de Gortari.
Angela Visser: „Je moet
echt zijn en menen wat
je doet en zegt. Een
bloedmooie jurk en een
prachtige gezicht of lijf'
alleen zeggen niets. En
net die uitstraling heb-
ben."

Thesen
Uit die tijd dateren de thesen die nu
nog als richtsnoer voor zijn politiek
handelen fungeren: gezag moet zich
bewijzen in de dialoog tussen de ge-
neraties, er kan geen militaire vei-
ligheid bestaan zonder een georden-
de relatie tussen staten, en alleen
gemeenschappelijk doeleinden
kunnen de particuliere belangen
veilig stellen.
In 1974 kandideerde hij al eens voor
het presidentschap, maar legde het

af tegen de sociaal-democraat Gus-
tav Heinemann, de gemeenschap-
pelijke kandidaat van de toen rege-
rende SPD-FDP-coalitie. Begin ja-
ren tachtig ging hij als burgemees-
ter naar West-Berlijn. In de gedeel-
de stad verwierf hij snel enorm res-
pect met zijn op dialoog en toleran-
tie gerichte beleid. Het was ook niet
meer dan logisch dat Kohl, inmid-
dels gepromoveerd tot kanselier,
Von Weizsacker in 1984 kandidaat
stelde voor het presidentschap.

"Richard von Weizsacker (midden), gejlankeerd door de CDU-fractievoorzitter in de Bundes-
tag, Alfred Dregger (links) en Bondskanselier Helmut Kohl (rechts), dinsdag tijdens zijn herver-
kiezing als president van de Bondsrepubliek Duitsland.

Fataal
Met Richard en Marianne Von Weiz-
sacker kreeg de 'Villa Hammersch-
midt' aan deRijn twee bewoners die
zich openstelden voor alle ontwik-
kelingen in de maatschappij. Von
Weizsackers motto: „Het is fataal als
bij de burgers de indruk ontstaat
dal het op hen niet aankomt, dat die
daar boven toch doen wat ze zelf
willen. In werkelijkheid weten wij,
politici, vaak zelf nog geen oplos-
sing en zijn we dringend aangewe-
zen op adviezen, gesprekken en in-
formatie." Elke week vinden er in
de ambtswoning vele gesprekken
plaats met jongeren, kunstenaars,
dienstplichtigen en deskundigen op
alle mogelijke gebieden.

Von Weizsacker heeft het ambt als
eerste man van staat nieuwe inhoud
gegeven. Macht heeft hij bijna niet,
wel gezag. Voor hem geldt niet zo
zeer wat hij gezien de grondwettelij-
ke regels zeggen mag, maar of hij
iets le zeggen heeft. Uit de mond
van anderen zou dat zelfingenomen
klinken, niet echter bij Von Weiz-
sacker. Zelfs zijn meest felle tegen-
standers weten intussen dat de man
werkelijk iets te zeggen heeft. Het
ergert hen in toenemende mate dat
hij dit voortdurend doet, maar uit
angst als onverbeterlijke nestver-

Herkozen
president: man

met weinig
macht, maar mei

veel gezag
vuileis te worden uitgekreten, hou-
den ze zich gedekt.
Het voorbeeld van Von Weizsackers
opvattingen over het functioneren
van een staatshoofd, was zijn toe-
spraak op 8 mei 1985 ter gelegen-
heid van 40 jaar onvoorwaardelijke
capitulatie. „Wij allen, schuldig of
niet, moeten het verleden accepte-
ren," zei hij en noemde de onvoor-
waardelijk overgave een 'bevrij-
dingsdag. De president deed boete
namens het hele volk, gaf fouten
toe, sprak van twijfels en vergissin-
gen. Het leverde hem in de hele we-
reld, zelfs in het kritische Neder-
land, enorm veel goodwill op. Hij
werd bij zijn staatsbezoek ontvan-
gen op een wijze die tot dan toe
slechts voorbehouden was aan de
Nobelprijswinnaar voor de Vrede
en exponent van de 'goeie Duitsers.
Willy Brandt.
In eigen land smaalde Franz Josef
Strauss echter over 'de Vergang-
heitsbewaltigung als maatschappe-
lijke opdracht voor de eeuwigheid.

Anderen stelden vol verachting dat
Von Weizsacker zijn vader tot een
soort verzetsheld had willen omto-
veren en de rechts-extremistische
Republikeinen-aanvoerder en oud-
SS-er Franz Schönhuber noemt die
toespraak nog bijna dagelijks een
persoonlijke boetedoening van Von
Weizsacker, die niet namens het
Duitse volk werd uitgesproken.
Het weerhoudt de president er niet
van op zijn eigen wijze door te gaan
en botsingen met zijn CDU te riske-
ren. Er zijn voorbeelden te over. Of
het nu gaat over contacten met Mos-
kou, verzoening met Pol^n, gratie-
verlening aan terroristen, lof voor
Willy Brandt; de president is altijd
verder dan zijn partij.

'Gocls sloun'
Uitvoerig zette Strijdom uiteen wat
hem tot de moordpartij in novem-
ber heeft bewogen. Het boerenvolk
was verraden door zijn leiders; de
zwarte vloedgolf dreigde de boeren
te overspoelen. Hij moest het tij ke-
ren. De schoten waarmee hij 22 le-
vens verwoestte, vormden daarom
het openingssalvo van een 'mini-
oorlog', die zou eindigen met de
triomf van het gelouterde 'volk. Op
deze missie wist hij zich verzekerd
van de steun van God. In zijn gebe-
den had hij zijn plannen aan de heer
voorgelegd. Als Christus een teken
van afkeuring zou geven, zou hijvan
de operatie afzien. Dit teken was
uitgebleven.

Een week voor de slachting in Pre-

toria schoot hij in een naburig dorp
een zwarte vrouw dood. Een ander
raakte gewond. Hij had zich op de
proef willen stellen: zou hij in staat
zijn zonder te walgen iemand te do-
den. De uitslag had hem gerust ge-
steld, constateerde hij voldaan.

Heiligeoorlog
De witte wolf zoals hij zich zelf
noemde, verwijzend naar een ge-
heim genootschap dat waarschijn
lijk alleen in zijn fantasie bestaat,
legde vervolgens de laatste hand
aan zijn plan de campagne. Hij zou
ANC-leider Nelson Mandela bevrij-
den en van de aarde wegvagen. De
schietpartij in Pretoria vond plaats,
omdat hij dacht dat bisschop Tutu
en dominee Boesak in de stad wa-
ren. Deze wapenfeiten zouden de
boeren van hun apathie verlossen
en mobiliseren voor de heilige oor
10g...

Strijdom deed zijn relaas onbewo-
gen. Spijt had hij niet. Van mededo-
gen met zijn slachtoffers was hele-
maal geen sprake. De eerste kolo-
nisten hadden in deKaap lustig los-
geknald op hottentotten. Waarom,
zo vroeg hij zich af, zou hij dat dan
nu niet meer mogen? De psychia-
ters die Strijdom hadden onder-
zocht, hebben hem psychisch ge-
zond verklaard. Hij was volledig bij
zijn verstand toen hij november ver-
leden jaar het vuur opende.

Het zou interessant zijn te weten
wat hun oordeel over Strijdom sr. is.
Vader Nic Strijdom genoot zicht-

baar van de publiciteit. Hij het zich
breed grijnzend fotograferen: dit
was de kans van zijn leven. Hij had
nu de aandacht, het podium om zijn
denkbeelden te verkondigen.

Als ooit iemand met recht het pro-
dukt van zijn opvoeding genoemd
kan worden is het wel Strijdom jr.
Hij is grootgebracht op een rant-
soen van streng calvinisme en ex-
treem nationalisme. Zijn vader en
stiefmoeder zijn lidmaat van de Ne-
derduits gereformeerde kerk. Maar
liet geloofsartikel dat zij met het
meeste vuur belijden, is de apart-
heid.

binnen/buitenland

Angela Visser
de mooiste

van het heelal

n_^.CIJN/ROITER-VAM - Miss Holland
*ngela Visser (22) uit
tyeUwerkerk aan den

ssel i s gistermorgen
jj°£g in het Mexicaan-
«.. Cancun gekozen tot,!lss Universe 1989. De"onde schoonheids-
ép i'a'^ste 's hiermee in

" kap miljonaire. An-jLeia Visser is, als mooi-
Cyan het heelal, in het
l_ *'t gekomen van eenearag van zeshonderd-
ch'^'nd gulden, tweelcHie appartementen,
|..n Maserati, juwelen,

eding enzovoorts.jpeer kan ik niet niet
j,°en voor Nederland.
l' 1 is pas reclame ma-
tr> voor je land", rea-*ee''de de overgelukki-

Le Angela Visser vanuitlexiCo. „Overweldi-
gd", aldus vader ('ces

in ver' die z'Jn dochter
>, "aar taak als Miss

begeleidde,
hJ}-li zijn Mexicaansegg. Nu is hij zijn
r Miicr een poosje

''■il: het komende jaar

reist zij de hele wereld
over.
De 19 jarige Zweedse
Louice Drerenstam
werd tweede in de inter
nationale schoonheids
wedstrijd. Op de derde
plaats eindigde Gret-
chen Polhemus, de 24-
-jarige Miss Amerika.

i -^Hgeta Visser na haar kroning tot de mooiste van het l
"«Hal. !

Richard von Weizsacker,
een liberale
conservatief met
'groene' trekjes
BONN - De 69-jarige christen-democraat Richard von Weiz-
sacker is dinsdag in de Bonner Beethovenhal herkozen als pre-
sident van de Bondsrepubliek. Met overweldigende meerder-
heid sprak de Bundesversammlung, een speciaal college be-
staande uit de 519 parlementariërs aangevuld met eenzelfde
aantal gedelegeerden uit de deelstaten, zich uit voor een twee-
de amtstermijn van vijfjaar. Von Weizsacker was de enige kan-
didaat. Een bewijs van het grote respect dat deze conservatief
vol liberale en zelfs 'groene' trekjes, geniet. Zes en tachtig pro-
cent van de bevolking wilde zijn herverkiezing.

De op 15april 1920 geborenRichard
von Weiszacker stamt uit een ge-
slacht dat al vier generaties leiden-
de persoonlijkheden voortbrengt.
Zijn oudere broer Carl Friedrich is
een kernfysicus en filosoof met we-
reldfaam. Overgrootvader Karl He-
inrich was een beroemd theoloog,
grootvader Carl Hugo minister-pre-
sident onder de laatste koning van
Wurttemberg, vader Ernst was di-

plomaat. Hij werd in 1938 staatsse-
cretaris van Buitenlandse Zaken
onder de nazi-Von Ribbentrop en
later ambassadeur bij het Vaticaan.
De Amerikanen klaagden hem aan
bij de processen van Neurenberg.

Winston Churchill noemde dit een
'dodelijke vergissing. Von Weizsac-
ker kreeg zeven jaar, maar kwam al
na twee jaar cel vrij. Een van de ver-
dedigers was zijn zoon Richard, ka-
pitein buiten dienst na zeven jaar
oorlog voeren voor Hitler in Polen
en Rusland.
Van politiek moest de jonge Ri-
chard niet veel hebben. Hij studeer-
de in Bazel, Oxford, Grenoble en
Göttingen voordat hij in het zaken-
leven terecht kwam. In 15 jaar ver-
wierf hij een solide kapitaal. Von
Weizsacker (getrouwd met Marian-
ne von Kretschmann, vier kinderen)
zei in 1969 toen hij politiek actief
werd: „Ik moet een gezonde finan-
ciële basis hebben, want ik heb een
groot gezin." Het was de toenmalige
minister-president van Rijnland-
Pfalz, Helmut Kohl, die hem een
plaats in de Bondsdag bezorgde.

Gewaardeerd
Von Weizsacker wil, zoals hij in zijn
ambtseed heeft beloofd, zijn krach-
ten inzetten voor het welzijn van het
Duits volk en hij doet dat op een
manier die door een overgrote
meerderheid van het volk wordt ge-
waardeerd. Dat gaat zo ver. dat bij-
voorbeeld Waltraud Schoppe van
de Groenen een-jaar geleden nadat
Kohl weer tamelijk bruusk op een
wapenverminderingsvoorstel van
Gorbatsjov had gereageerd, zei:
„Mijn God, ik moet de presidente-
spreken." Ze schreef' een brief en
kreeg haar gesprek.
Het staatshoofd discussieert regel-
matig met vertegenwoordigers van
de Groenen, die door zijn eigen
CÜU-CSU als niet democratisch
worden omschreven. Joschka Fi-
scher: „Hij heeft veel overgenomen
wat ons dierbaar en kostbaar is.
Deze man staat dichter bij ons dan
Kohl niet de NAVO, maar Ausch-
witz als grondslag voor de Bondsre-
publiek."

hans hoogendijk

Znidajrikaanse ex-politieman schoot 22 zwarten neer uit 'roeping

Met Hendri Strijdom staat
het extremisme terecht

JOHANNESBURG Hendri Strij-
dom schoot op 15 november 1988 in
het centrum van Pretoria 22 mensen
neer. Acht bleken dodelijk getrof-
fen, de 14 overigen waren zwaarge-
wond. De slachtoffers waren alle-
maal zwart. Want de 23-jarige Strij-
dom, een voormalig politieagent,
had een 'roeping'; het 'boerenvolk'
redden van het 'zwarte gevaar.
Strijdom staat in deze dagen te-
recht. Zijn proces wordt ademloos
gevolgd door een beurtelings gefas-
cineerd en verbijsterd publiek.
Strijdoms' getuigenis, de verklarin-
gen van zijn vader en de reacties van
zijn supporters vormen een huive-
ringwekkende afdaling in de
diepste spelonken van het extreme
Afrikanerdom.
'Ook in de rechtzaal lijkt Hendri
Strijdom op de karakterschets die
zijn vader van zijn lievelingszoon
gaf: een aardige, goedlachse jongen,
beetje aan de gevoelige kant. Als
Strijdom senior zijn ronde als poli-
tieman moest doen, klampte de
kleine Hendri zich aan hem vast. Hij
wilde hem niet laten gaan. Het was
zo gevaarlijk daar buiten.

Boodschap
De grootste schok ging door de
rechtszaal toen Nic Strijdom zijn
wereldbeeld ontvouwde. Hij had er
vele boeken over gelezen, diep over
nagedacht en de conclusie was on-
aanvechtbaar: zwarten zijn geen
mensen; zij zijn dieren. De boeren
stammen af van de Israëlieten en
zijn een uitverkoren volk. Deze
boodschap had hij zijn kinderen
meegegeven, en Hendri was er zeer
ontvankelijk voor gebleken, aldus
de trotse vader. Voor weldenkend
Zuid-Afrika staat in de persoon van
Hendri Strijdom het extreme Afri-
kaner nationalisme terecht. De ul-
tra-rechtse Afrikaners hebben in
hem een nieuwe held gevonden.

De Strijdom-affaire is waarschijn-
lijk een laatste stuiptrekking van
het Afrikaner extremisme. Maar
hoe virulent dit nog is, blijkt uit de
lotgevallenvan de enige held van de
tragedie in Pretoria. Simon Mukon-
doleli, een zwarte taxi-chauffeur,
wist Strijdom uiteindelijk te over-
meesteren. Sindsdien is hij twee
maal tenauwernood aan een ontvoe-
ring ontsnapt en is hij het mikpunt
van pesterijen door de politie.

peter van nuijsenburg
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Bij aankoop van eenkilo Goudse ofboerenkaas krijgt uvan ||p| Koffie Hag Roblend-mild %)***" Klok Hagelwit fosfaatvrij Prachtige steelkoteletten
ons deze week een ovenvers stokbrood van bijna 'n meter LJJI 25°gram^8^' pffiSi 2kil°m' _f^99 met klem beentje, # -*^.
/ , /i nn ».. inn i t__. r B deze week ÉlKvU^ tijdelijk voor U« 500 gram nu J^^-^ .'%_(± 400 gram) t.w.v. 1.99 voor slechts 5 cent. PBSS " van i?o voor <£ « JSnk

Bij elke kilo kaas een Ambachtelijke vleeswaren: Mini witte
250 ml. tijdelijk voor Z. Jj9s

ftr "'.'; ovenvers stokbrood Bij de lekkerste asperges hoort de puntbroodjes 10 smksLó9 Venz chocoladehagel £99 €? Voor de barbecue:

-rffaf1C'iM_rM lekkerste ham: de tweede 10 stuks O/■ melk of pvvr'400 gram ~— #| Gemarineerde steelkoteletten X95C Licht gegrilde achterham "I 98 voor de halve prijs Ot" "Top" bronwater in sjaslik-marinade, 500 gram O.
van X99"voor C_#ct 100 gram X* .. . . zonderkoolzuur f\C_ S;|Rozijnenbrood extragroot fj QQ zonaer Koolzuur, yci g^ Gemarineerde speklapjes

Goudse jongekaas 11150 Mals katensPek "(49 ± 670 gram 3^5; deze week __-"
nes i._ uter svj

zonder zwoerd, in /l 95per kilo _Urso, nu XU» zonder zwoerd, 100 gram JL Gfote advokaatvlaai g qp- Flits snelkookrijst -| JC) kerrie-marinade, 500 gram *K
Goudse jong belegen kaas 1O 50 Cracottes geroosterde biscuits -| 59 027 cm. ± 1000 gram jftSCT,nu O. pak a 400 gram mdeze week ** ' \% Gouda's Glorie slasaus
perkiloO^nu XZ* pak a 250 gram W, deze week X. Nieuw: Mona magere yoghurt Suzy Wan sateh-saus \ fles 0.5 liter JU», QQ
Goudse belegen kaas -I M ftf) ffl Chantilly room r> ÖO met rode vruchten-perzik Ck AQ bbk a 40D gram' " Cent 179 ÜbA deze week jék ' 'per kÜo JASO; nu \J\. fH spuitbus 250 ml. Z*°' J2^, ter kennismaking Z. '£&J voordeliger vanWvoor A. W JiJBÏL*.
Goudse extra belegen kaas 1C 50 KI Jonma sellerV salade Campina dubbelvla "i^ C=q Euroma kruidenmixen 4&S#? tomaten Wper kilo 16^0", nu XC/« Jgs 150 gram 1.69 QQ vanille-aardbei of "1 95^***^ pï^l voor vlees. Keuze uit Qf| 050
Goudse jonge 1 f*% Cf.

't tweede bakje voor X_/ vanille-chocolade. Liter X» j^ggj 30 soorten, per zakje y^U l kilo __-" |
komijnekaas per kilo X__.«

■■« «§«« §_««_ Marokkaanse zoete O 95Goudse belegen 1C00 ■ii I■■ sinaasappelen net a 2 kilo O.
komijnekaas per kilo Ui W l _■■ Hj |i ; j||M| ■ ■■■■ .. §|p»i..
Boeren jong belegen kaas -I ("ÖO H _W_\ || B 1D|K Kt%£&iïZ"''per kilo IêSÜ, nu Xv_/« I fl jBM K donderdag25 mei tot en metzaterdag 27 mei 1989-
I ■■__■ i^H_H_B lllllË ~WÊÊÊÊmW ma Hl ■_M_JH_F Elke maandag adverteert Jan Linders met
Boeren belegen kaas "1/^OO «■■F / all 1 / " T1««1 "

versprodukten in de dagbladen. Deze week
per ïoio 06*tr, nu XO.u" 'tAllerbeste voor nvriendelijkeprijs zx^iï^^5 Neuws met meer



Kwart gevraagde aantal toegewezen

Introductiekoers
DAF op 47 gulden

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - De uitgifteprijs voor de bijna 18 miljoen aan-delen DAF Trucks die naar de beurs gaan bedraagt 47 gulden
per stuk. Volgens AMRO-bestuurslid mr F. Hoogendijk, die dit
gisteren tijdens een ontbijt in de beurs van Berlage bekendmaakte, bestaat er zowel in binnen- als buitenland een zeer gro-
te belangstelling voor de beursintroductie. Er wordt van uitge-
gaan dat slechts een kwart van het gevraagde aantal aandelen
zal worden toegewezen.

De inschrijvingsperiode loopt don-
derdag 1 juni om 15.00 uur af. De
eerste notering op de effectenbeur-
zen van Amsterdam en Londen zal
op maandag 5 juni zijn. Bij een net-
to-resultaat over 1988 van 5,17 gul-
den per aandeel is de koers-winst-
verhouding, bij een uitgifteprijs van
47 gulden 9,1. DAF verwacht over
198!) een dividend van 2,50 gulden te
betalen.
De inschrijvingsprijs van 47 gulden
is precies de bovengrens van de be-
gin mei bekendgemaakte band-
breedte. Op de beurs werd gisteren
rekening gehouden met een hogere
uitgifteprijs. In de zogenaamde
'grijze handel' werd dinsdag name-
lijk al 55,70 gulden vooreen aandeel
DAF betaald.

. Oe nettowinst per aandeel
in an nominaal’ 5;- is vorig

'ttar gestegen van f 2,22 naar} 5,17. %Het warme weer maakt dorstig. Op dit moment verlaatper dag ongeveer 2 miljoen liter irisdrank de Vrumona-fa-briek in Bunmk. Deze hervulbare kunststof-flessen zullenbinnenkort in de winkels liggen. Op deflessen zit een gul-
den statiegeld.

.—i——— -_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-__-_____-______-___-________________________________.

Verffabrikanten
naar de rechter

Verfr HAAG De Sassenheimse
pr 'Jabi ikant Sikkens mag zijn verf-■ °dtik ten gewoon blijven verpak-
dji1 'n blikken die t)iia uiterlijk op
(tr? Van concurrent Sigma Coatings
Ij ei vestigingen in Alphen en Uit
Va

°rn) zouden lijken. De president«n de Haagse rechtbank bepaaldenrnorgen dat de merknamen (res-

Od Vevel'.)k Ceta Bever en Rambo)
de bussen zo dominant zijn, dat
°p elkaar gelijkende merktekens.n ondergeschikt belang Zijn.

tesLdle "'tspraak bespaart de rech-
j Sikkens een schadevan vele mil-
ten guldens Sigma Coatingsl^te tien dagen terug dat het Sik
la nS moest worden verboden nog
l^ger verf te verpakken in de _>lik-
jj n die zo op die van haar gelijken.
te°vendien, zo luidde de eis, moes-
df!ï allt' ''Lissen die al bij de verfhan-
-' stonden worden teruggehaald.

Personeel
Onder het personeel van DAK
Trucks bestaat ook grote belang-
stellingvoor aandelen van het eigen
bedrijf. Bij wijze van gratificatie
hebben alle personeelsleden ieder
al 12 aandelen gekregen. Ze mogen
voorts voor 5000 gulden inschrijven
op het pakket aandelen waarmee
DAF straks naar de beurs gaat. Hun
inschrijvingen zullen met voorrang
worden behandeld. Er is van deze
mogelijkheid groot gebruik ge-
maakt.
De Stichting Bevordering Effecten-

bezit meent dat de komende her-
plaatsing van DAF-aandelen een
goede gelegenheid biedt om het
aandelenbezit onder de Nederland-
se bevolking verder te spreiden.
„Net zoals bij de emissie van DSM
bestaan hier kansen om vele duizen
den nieuwe aandeelhouders te laten
participeren in een groot gezond
Nederlands bedrijf. Een breed
draagvlak voor risicodragend ver-
mogen is van essentieel belang voorde ontwikkeling van onze econo-
mie."

beurs-
overzicht

Hoge omzet
De Amster-

tG. ° effectenbeurs kende gis
in'h" een hoge omzet <110 echter

h«Ke mate door de nieuwe 7,5
ï£°cent staatslening werd be-haald. Deze behaalde op de eere noteringsdag direct al een"«Jzet van f 784 miljoen op een?''gatieomzet van in totaal f 1,2
li(h.;'rd De °bligaUes waren

verdeeld met voor de nieu-e lening een klein disagio vanper -saldo 0,15 punt op 99,85.
e aandelenmarkt gedroeg zichj^iig(omzet bijna f7OO miljoen),aar was per saldo niet onvrien-

j 'J^- De stemmingsindex sloopjde ioop van de (iag | angzaam
on 17 ze'cer omhoog en eindigde
P 1 '7,7 ruim een punt boven het

g°1 van dinsdag,
was de koers en

bij Philips.
-j^koers steeg f 0,90 tot f38,30 en
'ük WüS V(K" P'l'I 'PS een behoorbi. stÜging. Maar de omzetlïjj^e opzien. Er ging voor f 73
l_ 'Joen om en dit kwam neer opjJna twee miljoen aandelen.
2et"kmee kwam Philips wat om-
ljj, °etreft royaal boven Konink-
re^ ollt' en Unilever uit die met
6q Pfctievelijk f 62 miljoen en fpij/VUioen uit de bus kwamen.
rrW,. Hoo8 scoorde ook Samas
rj l ' 1 1,4 miljoen.
lon aar,delenmarkt trok in de
en Van de dag behoorlijk aan
sten. hoofdfondsen gaven win-
_e zien die uiteenliepen van
-i Paar kwartjes tot enkele gul-ns. Nedlloyd ging zelfs f5naar
f 3^n OP f 408 en Océ steegf2op
gOfri De internationals waren
hef prnshoudend. DAF ging in
nü „^Pookhandeleircuit voor bij-
off; ° n°Ker van de hand dan de
Vini 1?01 vastgestelde inschrij-
6ld °ers van f47'S aan het Damrak was Ver-
Ujt„° Vast gestemd met een voor-Ho]^ 118 van f7 °Pf 244. BAM
397 kwam f 12 verder op f
on fein,?rown Van helder won f 6
We „ 250' °ok °tra' Sphinx en
Kra

r deden het beter, terwijl
Sehf, f f 5 in reactie op f 210),jOUitemna, Pie Medical enö terug moesten.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. a
AEGON 95,30 95,50
Ahold 114,00 115,80
Akzo 145,80 146,00
A.B.N. 40,611 40,60
Alrenta 162,10 161,90
Amev 50,70 50,70
Amro Bank 76,00 76,50
Hols 138,50 139,50
BorsumgW. 140,70 141,00
Buhrm.Tet 64,40 64,90
C.S.Meert. 66,00 66,20
Dordlsche P 256,00 255,50
DSM 135,50 135,40Elsevier 66,10 66,00
fokker eert. 40,60 41,60
Gisl Biuc c. * 34.10 35.10Heineken 111,10 111.30Hoogovens 98,70 99,60
Hunter Dougl. 105,30 106,00
Int.Muller 89,60 90 00KBB eert 74.80 74,80
KLM 46,60 47,00
Kon.Ned.Pap. 55,60 56,60
Kon Olie 139,00 138,40
Nat. Nederl. 58,90 59 20
NMB. 218,20 216,00
Nedlloyd Gr. 403,00 408,00
Nijv Cate 96.50 97,00
Oce-v.d.Gr. 298,00 300,00
Pakhoed Hold. 129,00 130,00
Philips 37,40 38,30
Robeco 106,80 106.50Rodamco 165,70 165,50
Rolinco 106,70 106,10
Rorento 61,90 61,70
Stork VW 34,70 34 80
Unilever 137,90 137,90
Ver.Bezit VNU 101,70 101,20
VOC 48,10 48,40
Wessanen 81,30 83,00
Wolt Kluwer 177,00 175,50

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 44,00 43 70
ACF-Holding 52,30 52,00
Ahrend Gr. c 299,00 299,50
Alg.Bank.Ned ' 40,50 40,50
Asd Opt. Tr. 23,50 23,50
Asd Rubber 8,30 8,20Ant. Verft 340,00
Atag Hold c 90.00 90,00
Aut.lnd.R'dam 79,00 79,00
BAM-Holding 385,00 400,00 bBatenburg 90,00 89,50Beers 137,50 137,50
Begemann 104,50 106,00
Belindo ■ 371,00 372,00
Berkei's P 5,85 5,85
Blyd.-Will. 23,00 22,50Boer De, Kon 444,00 456,00
de Boer Winkelbedr. 59,50 59 20
Boskalis W 16,95 16,80
Boskalis pr 13,10 13,15
Braatßouw 1000,00 1005,00
Burgman-H. 2900,00 2900,00
Calvé-Delft c 92100 919,00

Cülve pretc 5240.00 5200,(10
Center Parcs 75,20 74*20
Centr.Suiker 64.80 65 60
Chamottt' Unie 12,10 1210
Chamotte div.B9 11.80 11 '70
Cmdu-Key 117.50 ] 18^00Claimindo 36-4,00 364 00
CredLßN 79,60 79*20
Crown v.G.c 106,50 112^50Desseaux 203,00 204,0(1
Dordlsche pr. 254,00 253'oiJ
Dorp-Groep 52,70 52*00
Econosto 236,00 23750
EMBA 134,50 134*50
Enral'-N... 48,00 48 00
Eriks hold, 363.50 364,00
r'rans Maas c. 67,00 . 67^00Furnéss 125,50 122,70(1
Gamma Holding "5,00 75*00
Gamma pref 5,80 s*Bo
Getromcs 25,00 25,60
Geveke 37,50 37,80
Giessen-de N. 225,00 225,00
Goudsmit Ed. 265,50 265*00
Grasso's Kon. 89,00 91 '50
Grolsch 123,00 12300UTI Holding 185,70 |Bs]so
Hagemeyer 89,20 89,80
H.B.G. 208,80 209 00
HCSTechn 15,10 1500
Hein Hold 92,50 9350
Hoek's Mach. 183.00 185^00
Holdoh Hout 725,0(1 725*00
Hole. 2!),IH| 2890
HAL.Tr. b 1650.00 1653,00
Holl.Am.l.ine 1652,00 165600
Heineken Hld 92,50 83,50
Holl.Sea S. 1,57 154
Holl. Kloos 420,00 420J10Hoop en Co 11,60 u*9o
Hunter D.pr. 6,00 e 590
ICA Holding 17.40 1740
IGU Holding 56,10 55*80
IHC Caland 33,00 33,70
Industr, My 200,50 201'_0
Ing.Bur.Kondor 561,00 559,00
Kas-Ass. 41,70 41,50
Kempen Holding 14,70 14.60
Kiene's Suik, 1295,00 1300 00
KBB 76,30 76*70
KonSphinx 99,50 101,50
Koppelpoort H. 279,00 279,00
Krasnapolsky 215,00 198,00
Landre & Gl. 54,50 54,50
Macintosh 49,50 49,80
Maxwell Petr. 685.00 680,00
Medicopharma 73,20 73,00
Meha Int. 7,20 7,20
MHV Amsterdam 23,50 23.50
Moeara Enim 1187,00 1185,00
M Enim 08-cert 15300,00 15300,00
Moolen en Co 30,30 31,20
Mulder Bosk. 49,10 50,40
MultihouSe 4],00 11,00
Mynbouwk. W. 449,00 449,00
Naeff 225,00
NAGRON 47,90 47,90
NIB 544,00 552,00

NBM Amstelland 18,80 18 60
NEDAP 299,50 298 011
NKF Hold eert 344,50 344,50
Ned.Part.Mij 37,00 37,1111
Ned Springst. 9750,00 975000
Nont 781,00 785,00
Nutricia 234,50 234,00
Omnium Europe 17,90 18*00
Orco Bank c. 82,90 8170
OTRA 666.0(1 676 00
Palthe 135,00 135.00Polynorm 97.011 96 80
Porcel. Fles 136,00 136,00
Ravast 55.50 55,5(1
Reesink 66,00 66 00
Riva 56.00 55,50
Riva leert.) 55,50 55,50
Sanias Groep 66,20 67 80
Sanders Beh. 98,00 98,00
Sarakreek 28,30 28.30Schuitema 1675,00 1620.00a
Schuttersv. 118.90 119*00
Smit Intern 4100 41,50
St.Bankiers c. 26,70 26 50
Stad Rotterdam 149,00 d 150,80
Telegraaf De 487,00 488 00
Texl.Twenthe 248,00 248,00
Tuhp Comp. 62,30 62 50
Tw.Kaljcl Hold 148,00 147^50
Übbink 120,00 118,00
Union Fiets 14,50 15,50
Ver.Glasfabr. 270,00 268,50
Verlo 71,00 68,00dVolkerStev. 61,00 61,50
Volmac Softw. 60,50 60,60
Vredestein 19,40 19 1(1
VRG-Groep 62,00 6150
Wegener Tyl 202,00 204.00
Westlnvest 31,00 31,40
Wolters Kluwer 177,00 174,00
Wyers 52,00 51.00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35.60 35 70
ABN Aand.f. 73,00 73,00
ABN Beleg.f. 54,20 54,10
ALBEFO 52.70 52.70
Aldollar BF $ 20,90 20,90Alg.Fondsenb. 234,00 233^00
AlhanceFd 11,10 n,lOAmba 45,30
America Fund 318,00 318,00Amro A.in F. 92,60 92,50
Amro Neth.F. 73,00 72,50
Amro Eur.F. 68,50 69,50
Amvabel 97,70 98,00
AsianTigersFd £4,50 64.50
Bemco Austr. 62,10 62,10
Berendaal 118,00
Bever Belegg. 24* 24,00
BOGAMIJ 108,00 105.50dBuizerdlaan 41,00 41,00Delta Lloyd 39,10 " 39,10
DP Am. Gr.F. 24,40 24,50
Dp Energy.Res. 34,10 34.10Eng-H011.8.T 1 9.80 9,80
EMF rentefonds 71,00 71,40

Eurinvest(l) 110,00 1)0,00
Eur.Ass Ti. 7,00 7,00
EurGrEund 57,20 57,00
Hend.Eur.Gr.F. 188.70 190,30
Henderson Spirit 76.70 77.10
Holland Fund 69,50 70.00
Holl.Obl.Fonds 118.511 118.50
Holl Pac F 113,10 1Ï3.80
Interbonds 562.00 562,00
Intereff.sofl 411.411 411,90
Intereff.Warr. 302.00 302,00
Japan Fund 42.20 42 511
MKlntVent. 6IJJO 61,00
Nat Hes Fund 1495,00 1490,00
NMB Dutch Fund 36,20 36 20
NMB Oblig.F. 3(i.30 36.30
NMBRente F 102.20 102,20
NMB Vast Goed 40.70 40.70Obam.Bel.-KK 211,30 211.00
OAMFHentel 14,50 14,50

1 Orcur.Ned.p. 49,011 48,80
Pac.Prop.Sei 1 50,15 511.70
Prosp.lnt.High.lnc. 9,70 9,50a
Rabo Obl mv.f, 74,80 74,80
Rabo Obl div f. 49,80 49,80
Rentalen! Bel. 1341.30 1339.n0
RentotaalNV 31,10 31.10
Rolinco cum.p 107.80 107,80
Sci/Tech 18,45 18,30
Technologj f 15,70 15,90
Tokyo Pac. H. 258,00 258.00
Trans Eur.F. 75.40 75,00

I Transpac.F 590,00 590,00
Uni-Invest 114.110 115,00
Unica Inv.F. 82,7(1 83,0(1
Unifonds 27,70 27,80
Vast Ned 118,40 118^70Venture F.N. 41,00 41,00
VIBNV 86,20 86 30
WBO Int. 78,00 77,80

"Wereldhave NV 204,50 2115,00

Buitenlandse obligaties
8:U EEGB4ili 101.9(1 101,90

FngWarL 36.30 36.00
5% EIB 65 99,00 99,00

Orig. n.anterik. aandelen
Alhed Signal Ind 34,0(1 34,00
Amer. Brands 69,70 68,50
Amer. Expres 33,90 33,80
Ani.TcU Tel. 35,10 34,80Amentech 60,70 59,20Amprovest Cap, 118.00 118,00
Amprovest Ine. , 225,00
ASARCO lnc 28,30 27 60
Atl. Richf. 91,20 92*50BATlnriustr. 5.60 .5.50Bell Atlantic 87,60 86,50
BellCanEnterpr 38,10 38,50
Bell Res.Adlr 1,10 ] 10
Bell Soulh 49,80 ii'.öOBFT Public 2,55 2 55Belhl. Steel 24.00 23^50Boeing Comp. 79,80 78,60
Chevron Corp. 52,50 54,70| Chrysler 24.50 23,80

Citicorp. 32,10 31,70
Colgate-Palm. 51,80 51.00
Comm. Edison 36.00 35,75
Comp.Gen.El. 419,00 425,00
Control Data 20,30 20,00
Dai-Ichi Yen 3350,00 3320,00
Dow Chemical 95,70 92,70
DuPonl 112,00
Eastman Kodak 44 00 43,80
Elders IXL 3,5(1
Euroact Zw.fr, 225.110
Exxon Corp 44*00 43.40First I'ailnt 1,30
Fluor Corp, 27,10
ford Motor 49.00 47.90
Gen Electric 52,80 53,00
Gen Motors 42,30 41,20
Gillette 39,3(1 39,08
Good 55,00 54.50
Grace & Co. 32,90
Honeywell 76,50 76.75
Int.Bus.Mach 1119,20 |09,50

1 Intem.Flavor 54.70
Intern. Paper 50J10
'TT Corp 58.1111 58.00

K.Benson B 5000.00 5000,00
Litton Ind. 79.50 79.50
Lockheed 47,80 47,511
Minnesota Mining 74.00 , 74,20
Mobil Oil 51*50 51,80
News Corp Auss 14,30 14,60
Nynex 77,80 77,60
Occ.Petr.Corp 28,00 28,50
Pac. Telesis 41,25 40.60
P& O. (f) 7,00 7,00
Pepsico 53,20 52,30
Philip Morris C. 135,50 135,60
PhiU. Petr 23.20 22,70
Polaroid 39,20 39Ï30
Pnvatb Dkr 275,30 274.80Quaker Oats 58.75 58 75
RJR Nabisco 85,00
StGubinEfr 584,00 590,00
Saralec 54,00 54,00
Schlumberger 38,75 38.25
Sears Roebuck 47,75 47.25
Sony (yen)
Southw. Bell 53,00 51.70
Suzuki (yen) 920.00 920.00Tandy Corp. 45,00 44,30
Texaco 54,25 54,40
Texas Instr 43,30 43,60
T.l.PEur. 1,70 |,70
ToshibaCorp. 1360.00 1350,00Union Carbide 28,00
Union Pacific 71.50 71,80
Unisys 25,25 24,(0
USX Cprp 34,10 34,0(1
US West 70,50 69,60
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 62,20 61,30
Woolworth 52,00 52.30Xerox Corp. 65,75 65,25

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 57,00 56,00
Am. Home Prod. ' 214,00

ATT Nedam 79.00 78 00ASARCO Ine. 57,00 56,00
Atl. Richf. 214,20 216,00
Boeing Corp 176,00 175.00Can Pacific 39,50 39,50
Chevron Corp. 119,00
Chrysler 52,50 52,00
Citicorp. 72,00 71,00
Colgate-Palm. 117,00 115,06
Control Data 41,00 40,00Dow Chemical 214,00 211,00
Eastman Kodak 97.00 97,00
Exxon Corp. 97,511 97,00
Fluor Corp. 53,00 61,00f.Gen. Electric 118,00 117,50
Gen. Motors 193,00 187,00
Gi|lette 87,50 87,00
Goodyear 122.00 121.00
'"co 64.50 63,00
IBM. 242.00 243,00
Int. Flavor_ 118.50
ITT Corp. 129,00 129,50
Kroger 26.00 26,00
Lockheed 107,00 109,00 b
Merck & Co. 157,50 155,00
Mum. Min. 165,00 165 00Pepsi Co. 119.00 114 00
I'lulip Morris C. 302,00 303.00Phill Petr. 49,00 49.50Polaroid 79.50 80,50
ProcterAC. 218.00 226,00Quaker Oats 133.00 125.00
Schlumberger 86.00 84.50Sears Roebuck 104.50 104.50
Shell Canada 80,00 81.00
Tandy Corp. . 99.50 08,00Texas Instr. 95,00 97,00
Union Pacific 158,00 160,00

Corp 56,50 55,00USX Corp 75,00 75,00Varitj Corp 4,20
Westinghouse 142,50 140,00
Woolworth 118,00 118.00Xerox Corp 136.00 136.00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 516.00 519,00
Dresdnerß. 316,01) 320,00Hi_iclu(sool 1450,00 1450(Kl
Hoechst 304,00 301,00Mits.El.(soo) . 700,00 700,00Nestlé "350,00 7320,00
Siemens 523.00 531.00
Warrants
Akzo 37,30 36,60
AMRO wan. 1.45 1,45
Bogamjj 5,50 5.50
Kaleons Sec. 19.05 18.611
Honda motor co. 2540.00 2460.00
KLM 85-92 151,50 154,00
Philips 85 89 6,00 5.50
Euro-obligaties & conv.
W/i Aegon 85 100.25 100.25Aegon wan 12,50 12 50
10'/.ABN 87 97,80 97,00 I

13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 95.75 95,75
10 AmevBs 100.25 100,40
11 Amev 86 96.50
l4V<AmroB7 " 97.60
13 Amro-BankB2 100.50 100,50
10. Amro 86 97,75 97,75
10 Amro 87 96,25 96,25
5% Amro 86 97,75
Amro Bank wr 20,00 19,50
Amro zw 86 67.25 67,00
9 BMH ecu 85-92 99.10 -99.10
7 BMH 87 95,00 95.00
10'_EEG-ecuB4 1011.25 100,25
9'4ElßecuBs 101,70 101,60
I2V. HIAirlF 92.25 92 25
12 Nlßlßi 85-90 100,50 100,00
ll'<N(_UB3 100.25 100.25
lONGI'B3 11)0,25 100,25
2U NMB 86 83,40 83,40
NMB warranls 60.00 59,00
B'iPhil. 86 95,50 95 25
6*4 Phil 83 96.00 96,00
11 Rabo 83 101,00 101,00

9 Rabo 85 100.50 100.50
7 Rabo 84 liil.ou 100,50
12'AUnU. 99.00 99,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand 5,80 5,80
Bredero eert 4.40 4.40
II Bredero 2,90 2.70
Breev. aand. 12,00 12,00
Breev. eert 11.50 11.50
LTV Corp 2.20 2.00
Rademakers 27,00 27 01
RSV eert 1,15 1,18
7'» RSV 69 92,00 92,(K1a

Parallelmarkt
Alanheri 20,30 20,30
Berghuizer 67,5(1 68,00
Besouw Van c 47.20 49,00
CBI Barin Oce. yen 1680.00
Comm.Obl.Fl 98,80 98.80
Comm.Obl.F.2 98.70 98,70
Comm.Obl.F.3 98,90 99,00
De Drie Electr. 27,70 27,20
Dico Intern 119,20 119,50
DOCdata 34.90 33,00
GeldPap.c. 93,00 94.20
Gouda Vuurv c 86.00 86.1K1
Groenendijk 32,7(1 33,00
Grontmij c. 144.80 145.00Hes Beheer 279,00 271,00
Highl.Devel. 12,00 bHomburg eert _,TQe 4,88
Infotheek Gr 28,00" 27,6 n
Interview Eur, 7,80
Inv Mij Ned 57,00 57.00
KLM Kleding 33.20 33.00
Kuehne + Hcitz 33.30 33.50
LCIComp.Gr. 41.80 41.50
Melle 255.00 255.1K1
Nedschreef 112,00 114,00
Neways Elec. 10.10 10,00

NOG Bel.fonds 28,80
PieMed. 11,6(1 11,00

.arant 10,20 1
Simac Tech. 17,80 18,00
Text Lite 7,20 7,30
Verkade Kon. 237,00 244,00
Weweler 104,90 105.80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jul 45.00 217 0.30 0,40
abn c okt 40,1K) 236 2,50 3.00
abn e jan 45.00 250 1,40 1,60
buhr e jul 65.1M1 1059 2,50 2,501
buhr p jul 65.0(1 240 2.30 200(Hl e jun 225.W1 442 2.80 b 3,40
dn p jun 220,(K) 258 1,30 1,00
dll p jul 225,00 564 5,00 4.00
coc c jun 285,00 230 B.ooa 9,30
coc c jun 290,00 246 4.50 5.50
coc c jun 300.1K1 523 1,80 2,00
coc p jun 290,00 225 5,00 3,60
coc p aug 280.1K1 505 6,00 5,00
coc p aug 290,(K1 270 10,00a 8.00
gist e jul 35.00 201 1.20 2.00
Kist c jul 40,00 291 0.50 0,70
hoog c jul 100,00 258 4,80 5,30a
hoog e jul 105.1K1 230 3.00 a 3,001
hoog c jul 110,00 444 2,00 1,90
hoog p jul 95.1K! 253 2,70 2,50
hoog v jul 105,00 210 7,80 7,60kim c jul 45.00 484 3,00 3,40
kim c jul 50.00 812 0,90 0,90
nld c aug lIKI.OO 300 0,70
nld p aug 100,00 300 - 0.90nip c aug 97,50 1000 0,80 0.60
nly p leb 95.1K1 500 1,05 a 0.90
nlz e n9l MKI.OO 5011 (I,Boa 0.70
natn e okt 60,(K1 315 2,70 3M
obl p mei 95.00 500 1.20 a 1,00
phil e jul 35.1H1 480 3,50 4,10
phil e okt 40.(K1 1583 2.00 270
phil e okt 45.00 330 0.80 110phil c jan 35.1K1 340 5,50 b 6.26
phil c jan 40,00 217 2.90 3,50
phil c 093 30.1K1 354 12.70 13.80
phil p jul 35.0(1 252 0.50 0,40
phil p jul 40,00 777 2,90 2.40
olie c jul 140,00 970 3,30 3.00
ohe c okt 140.00 318 5,50 5.30olie c okt 150.00 263 210 ''OO
ohe p jul 140.00 226 3.80 4*oB
umi e jul 130,00 266 9.30 9.50
umi c jul 140.(KI 296 240 25*
umi c okt 120.00 287 21,50a 2080
voc e jul 50.00 315 2.00 2,2»
voc p jul 40,00 202 0,40 0,40
w* P tul 45.00 417 1,60 1.60wes c jul 80.00 204 3.00 a 5,30

a laten | Hl_ül_itl,
t) bieden k laten 1 ei-di»
c e«-claim k gedaaatk
d et-dividend t |ii-i_- 11e^9»*»"+*"*« «k slntkaers mwifc «*|
t oedaan. laten sk slatkaers _i-t«f_n_ __j

Telegraaf-convent na intrekken plan commerciële TV:
Uitgevers en omroepen
wel dichter bij elkaar

Van onze verslaggever
AMSTERDAM Hoewel de directie
van de NV Holdingmaatschappij DeTelegraaf, waartoe ook het Lim-
burgs Dagblad behoort, verdere
deelname aan een plan voor de ont-
wikkeling voor commerciële televi-
sie onder de huidige omstandighe-
den niet langer zinvol acht, zijn door
dit plan de betrekkingen met de
omroepen aanmerkelijk verbeterd.
Directeur L. G. van Aken zei giste-
ren tijdens de algemene vergade-
ring van aandeelhouders te Amster-
dam dat de val van het kabinet de
lopende ontwikkeling van commer-
ciële televisie in Nederland (waar-

voor de AVRO, TROS en Veronica
samen niet de uitgevers De Tele-
graaf, Elsevier, Perscombinatie en
VNU het initiatief hebben genomen
onder de noemer ATV/KI'TV) heeft
stil gelegd. „Het zal geen opzet zijn
geweest maar of er in Den Haag erg
over wordt getreurd is zeer twijfel
achtig."
Het ingediende plan zou daardoor
waarschijnlijk een zodanige vertra-
ging oplopen dat het door de tijd
wordt achterhaald.
„Vooralsnog menen wij dat het
ATV/EPTV-concepl in bijna alle op-
zichten de best denkbare oplossing
/on zijn. Anderzijds is de realiteit
dat de kans van slagen tot vrijwel ni-
hil is teruggebracht."
„Ondanks deze weinig constructie-
ve afloop kan geconstateerd worden(lat dit overleg gedurende de afgelo-
pen bijna twee jaar heeft geleid tolsterk verbeterde betrekkingen tussen uitgevers en omroepen. Wi] heb-ben ervan geleerd, hetgeen door ons

:ils een aanzienlijke winst wordt er-
varen."
„De door de regering bespreekbaar
gestelde gedachte dat de gezamen-
lijke uitgevers deel zouden kunnen
hebben 111 de totale opbrengsten
van de STER is voor de bij het AT-
V/EPTV-initiatief belrokken uitge-
vers het beste alternatief."
Het Telegraafconcern kende een
forse verbetering van het netto re-
sultaat van f5l miljoen over 1987 tot
102.2 miljoen over 1988. Het resul
iaat uit gewone bedrijfsuitoefening
na belastingen steeg met f7,5 nul
joen tot f53,5 miljoen, terwijl de
buitengewone baten stegen' met
f3,7 miljoen tot t 8,7 miljoen, aldus
de heer Van Aken. "De ontwikkeling voor 1989 oogt
vooralsnog eveneens gunstig. In de
eerste vier perioden van vier weken
tekent zich een verbetering af die
voor dit jaaropnieuw op een toena-
me van het bedrijfsresultaat lijkt te
wijzen.

economie

Rijksaccountants
boos over toeslag

HILVERSUM - De ar-öeidsmarktknelpunten-
Joeslag, een soort der-
vende maand voor deschaarse accountants
£n automatiseringsdes-
kundigen in dienst vanJte rijksoverheid, heefttot zeer scheve situatiesëeleid. Rechtvaardige
cr»teria om te bepalen
Wie er recht op heeft,
ontbreken. De onder-
1,r>gen werkverhoudin-gen zijn daardoor stevig
°P de proef gesteld en

velen hebben de gang
naar de ambtenaren-
rechter gemaakt.

Minister Van Dijk heeft
de accountants een
„koude douche be-
zorgd" door een toege-
zegde evaluatie van de

toeslag te weigeren. Tot
die bittere conclusie
kwam gisteren voorzit-
ter L.G. de Vos op de
jaarvergadering van de
Vereniging van Over-
heidsaccountants.
De Vos signaleerde dat
de miljoenen die be-

schikbaar waren ge-
steld gedeeltelijk zijn
terechtgekomen bij an-
dere, helemaal niet zo
schaarse ambtenaren.
De premie komt langza-
merhand neer op een
„prestatietoeslag". Een
onderzoek is broodno-
dig, „het gaat hier ten-
slotte om het belang
van een adequate beste-
ding van bijna een
kwart miljard aan over-
heidsgelden," aldus De
Vos.

AKZO schrapt
700 banen

Van onze redactie economie
ARNHEM - Bij de divisie vezels en
polymeren van Akzo in Nederland
verdwijnen 700 arbeidsplaatsen. De
reorganisatie, die zowel voor de ves-
tigingen in Nederland als in Duits-
land geldt, is nodigom bij de divisie
een kostenvermindering tot stand
te brengen.

Voor 200 van de 700 banen is nog
geen oplossing gevonden in de
vorm van overplaatsing of natuurlij-
ke afvloeiing. De vakorganisaties
CNV en FNV hebben laten weten
dat gedwongen ontslagen onaan-
vaardbaar zijn. De reorganisatie
staat los van diebij de polyamidefa-
briek in Emmen en Steenbergen.
Daar verdwijnen 200 banen.
De vezels en polymeren zijn het
oudste bedrijfsonderdeel van het
chemieconcern. Tijdens de presen-
tatie van de jaarcijfers maakte de
onderneming al bekend dat de re-
sultaten in deze divisie tegenvielen.
Ook in het eerste kwartaal bleven de
resultaten achter, voornamelijk
door de gestegen grondstofkosten.

Winst KLM
fors hoger

AMSTELVEEN Blijkens de voor-
lopige uitkomsten heeft de KLM
over 1988/89 (tot en met 31 maart jl.)
een winst per aandeel behaald van
f 7,08 tegenf 5,94 over het voorgaan-
de boekjaar. In beide jaren is het cij-
fer berekend over 52,8 miljoen aan-
delen. Dat heeft de luchtvaartmaat-
schappij gisteren bekendgemaakt.
De winst vóór belastingen steeg met
88 procent, van f314 miljoen tot f
434 miljoen. De winst na belastin
gen kwam over 1988/89 uit op f 374
miljoen; over het jaar daarvoor be-
hoefde niet voor belastingen te wor-
den gereserveerd. De inkomsten
van de KLM stegen met 7 procent
van f 5,0 miljard tot f 6,0 miljard.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op _4-5-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.120/26.620,
vorige j 26.200 f26.700) bewerkt ver-
koop ’ 28.220, vorige ’ 28.300 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 340-1 410, vori-
ge / 335 f 405: bewerkt verkoop ’ 450
laten, vorige 45(1 laten

Advieskoersen
Amerdollar 2,21 2,33
Brits pond 3,42 3,67
Can. dollar 1,83 1,95
Duitse mark( 100) 110,65 114,65
lers pond 287 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.0001 156,00 161,00
Ital. lire. (10 000) 14.80 16,20
Belg frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1.28 1,46
Franse fr (100) 32,05 34,55
Zwite.fr (100) 124.50 129,00
Zweedse kr (100) 32.10 34,60
Noorse kr. (100) 29.85 32.35
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schill.(lOO) 15,74 16.34
Spaanse pes.< 100) 1,73 1,88Griekse dr. (100) 1.24 1.44
Kinse mark (100) 48,75 51,75
Joeg. dinar i looi lid] 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2.26175-26425Brits pond 3,5585 5635
Duitse mark 112.665-715
Krans, franc ■ 33,225-33,275
Belg. franc 5,3795 3845Zwits franc 126.765-815
Japanse yen 158.95-159,05
Ital. lire 15,520-570
Zweedse kroon 33.560-33,610
Deense kroon 28.910-28,960
Noorse kroon 31,325-31.375
Canad. dollar i,88475-88725
Oost schil] 16.0110-0210
lers pond 3,0080-0180
Spaanse pes 1.7980 8080
Gr. drachme 1,2800 3800
Austr dollar 1.6900-7000
Hongk.dollar 29.00-29,2:.
N ieuw/dollar 1,3325-3425
Anlill gulden 1,2525-2825
Surin. gulden 1.2525 2925
SaudiüChe rial 60,25 60.50
Keu gulden 2,3410 3460

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=10(0

algemeen 187,90 188,10
id excl.kon.olie 179.90 18080internationals 190,50 190,40
lokale ondernem. 180,40 187,10
id financieel 132,40 132,70
ui niet-financ 239.80 240,90
('KS-Herbeleggimrsindex (1983=100)
algemeen 241.00 241.40id excl.kon.olie 220.80 221,80
internationals 2.r>2.80 252 70lokale ondernem. 227 411 ">">_; _o
id financieel WH.m .69 20id niet financ. 283,70 285.00
Stemmingsindex (1987= 1001
algemeen 17«,(i0 177,70
internation 183.90 185,00
lokaal 175,40 176,50
lm.iiislell 139,20 139,30
iilK banken 136,10 135,90
verzekering 141.10 141,80
niet financ 187.00 188,50
industrie 175,7(1 177,00
tiansp/opsl 224.70 226.7(1

Winstherstel
bouwbedrijven

DEN HAAG Bij de bouwbedrij-
ven die werkzaam zijn in de burger
lijke en utiliteitsbouw (woningen en
bedrijfspanden) heeft zich in 1987
een licht winstherstel voorgedaan.
In de jaren daarvoor daalden de
winsten in deze sector aanzienlijk.
Het Economisch Instituut voor de
Bouwnijverheid (EIB) constateert
dit in een gisteren gepubliceerd on-
derzoek naar de bedrijfseconomi-
sche situatie van bouwbedrijven
Het EIB voert jaarlijks zon onder-
zoek uil op basis van de financiële
jaarrekeningen van de bedrijven
De scherpe concurrentie tussen de
bedryven, die het gevolg was van de
conjuncturele inzinking beginjaren
'80, had een flinke daling van de
winstmarge (het aandeel van de
winst in de omzet) tot gevolg. Tus-
sen 1982 en 1980 liepen de winst
marges in de burgerlijke en utili-
teitsbouw terug van gemiddeld 4,2
tot 1,4 procent. In de bedrijven met
meer dan 100 werknemers was de
(laling zelfs nog groter

Avondkoersen Amsterdam
AMSTKKDAM In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond do volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
Akzo 140.0(1 146.20 (14(i,00i
Kon.Olie 138,40 140.2(1 (138,40)
Philips 38,10 38.30(38.301
Unilever 137,90 138.5(1 (137,90)
KI.M 47,00 47.20 147.001

NEW YORK Dow Jones
NKW YOHK I),. ueursgeiniddeldeo
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter
eenvolgens :w fondsen industrii
spoorwegen en overig transport! 15
nutsbedrijven, gevolgd door het .
menlijke gemiddelde
Begin 2469 57 1152.33 199.15 943 90
Hoogst 2494 68 1159.28 200.27 95174
Laagst 2458.03 1145.38 198.55 939 33
Slot 2483.87 1154.27 199.74 947.84
Winst
verlies + 5.86 1.29 i 0.36 + 1.18

( ADVERTENTIE)

I Een Nashua (ax
V

«-^
I BI kost maar 59,- per

\ ' l^^ maand
HV M0AmmM (e«clusiel BTW)

m--mWmWmjÊ Naslllia
AUTRONIC 04492-3888 |

Donderdag 25 mei 1989 "7

(ADVERTENTIE)

(/oordemooistebaoffotners,
demooiste Mie/ek&itens &n . /

Heerten,Breuterw-9 3, lndustrtatem_in ■Geopendm_ t/m za.
In De Cramer"W. 04S-7WOQ. *£_2_J__J__2 ST_«««. aonctoßwjewod tot 2t.00 uur.
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_^£_ yj GELEENSTRAAT 9 HEERLEN

%S_ot Ti_TihiJi__/_d_g_n
S 5 THEATERSMlE Do. 25 mei t/m woe. 31 mei

i NEDERLANDSE PREMIÈRE!!

MJp. t_\ KUKT
GIBSON Igjgjjgjl RDSSELL

Bjjfi ] Dag 2 30-7 00-9 30 uur Za .zo óók 430 uur

H^^Mgfj NEDERLANDSE PREMIÈRE!
Hp_F__fJ_H Hll ls achter vijandelijke linies gedropt, er isËJRJMwfM een hee' 'eger voor hem Er is maar één"jJSrfc**] man die hem kan redden

[ BAT 21 [_g_____________
_U i Met o a
9 K GENE HACKMAN en DANNY GLOWER_M _M_ Do, vr, ma ,di 2 00-6 45-9 00 uur

__F Za. zo 4 00-6 45-9 00 uur
' Wo 6.45-9.00 uur

IrA^C GLENN CLOSE, JOHN MALKOVICH enM Mul . MICHELLE PFEIFFER in; DANGEROUS LIAISONS
B^2^X_S3 3e week

Aï^J_l_l De h°9e ade' 'n hel 18e eeuwse Frankrijk,FERM vlak voor de revolutie, waren meesters inHJ_I"BJ intriges en manipulaties x A i

H__S_B Deze fllm 'S WINNAAR
fEfifc l VAN 3 OSCARfiI _k _k_l_V_f-K ■ Do, vr, ma ,di 2 15-700-9 15 uur
*«M_P ■ Za, zo 4 15-700 915 uur
_m _■_ ' Wo7o°-915uur

K ■ BEKROOND MET 4 OSQARSJj_\t \ DUSTIN HOFFMAN en TOM CRUISE in

W- ■ RAIN MAN *** f AL
E ■ f_nirx-Jvsr.B_o| XaXXS Bbjß Dag 2 °°8 30 uur Za ■zo ó°k 5 °°uur

*H K-T De grootste triomf is niet om te doden, maar
*J H__t om 'e laten 'even_M [DE BEER AL
_^t __W Za ,zo., wo 200 uur

■ Alleen hun moeder kan ze uit elkaar houdenE TWINS AL
_W_ Met ARNOLD SCHWARZENEGGER en■ DANNY DE VITO VJ__[ö_______
E Dag 2 00-6 30-9 00 uur Za. zo óók 400 uur

ï FRANK & FREY ~AL
Geheel Nederlands gesproken en gezongen

É
Walt Disney-film KINDERVRIENDELIJK.

B Za ,zo, wo 215 uur

3 E VERWACHT.J f_\ *POLICE ACADEMY 6*
'mQ lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII

10457199661
1 épiccolos

1 r^^ffla*aß3CS!ggn^*__^_MMi

Mag ik
vandaag eens op
uwwaaksheid

rekenen?

_BB_________________X-I-E_U_^_B_HL4p4'

, BIJ VAL-BON ,
i Zet danhier uw"poot", j
I rmillß I

Wili u méérdotn,dan kan I _o:

—■ <■— _. -I

lItARZAN'KINGKONG? SUPERMAN?I NEE, TISINSPECTEUR FRANK DREBIN! 1,*1,".!,, ",,,,„ \\W^i i_/(.N..WLsi«Hw..c>iWNfNWUNi„Hn

,
v[\ \ beu-kern WL jtff _H_H_o^_H_^_Hl

X com.lnall* __________ _fl __W 9 4 f' \\ 4_H
Een waanzinnig ,__„„ lemoo en daverend» ___fe_L____l I l___________l
vormen van humor in een razend temuc humor.... C"^,ot«___
zonder oauze een beurtkrijgen J avontuur \\^r__\ My Stepmotlter IsAn Alientullw v ___~ en romantiek V~-^ ■■

»»^■_WM __i Dl Ml ISI SI XV Kl )MI Iill VAN 111I | AAk

VERKOOP
BIJ EXECUTIE

Op vrijdag 26 mei 1989 te
11.00 uur zullen ten laste
van B.A.J. Latners, wo-
nende te Heerlen, Vrus-
schemigerweg 33, worden
verkocht enige roerende
goederen, te weten:

een AMC jeep 1980+ aanhanger.

De verkoop vindt plaats
aan bovenstaand adres en
geschiedt a contant, zon-
der opgeld.
De goederen zijn een
kwartier voor de verkoop
voor een ieder te bezichti-
gen,

De deurwaarder
der rijksbelasingen
belast met deexecutie,
A.M. van Spreüw.el.

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

LIMBURGS SYMPHONIE SIRKEL „De kleine Prins".
ORKEST olv Ed Spanjaard; Familievoorst. ’5- mcl Hm
solist Ed Spanjaard, piano w^_m_wm_^_^_^_^_^_^_^Van Beethoven-progr. ’21,-- _E_J__ffl__

’ 18.50 - ’ 15.50; pasp. »__«__d__^_^__^_i__lÉJ_U__
/ 14,50 >-EE TOWERS IN CONCERT.

Lee towers met Bob East
WmfmmWfWJtm^Wm^^m9U Showband, Jody Singers en—_B_l__B__lij_i__K__tJ_i hel ballet van Barry Stevens.
Kleine zaal / 50,- (paspoorten en
THEATER KRISTAL „Zanger passe-partouls niet geldig)
van verlangen...
nachtegaal". Toneelstuk op _E_L_fl__l
teksten van Fernando Arrabal muamttt^^K
en Sappho ’ 10-, pasp LIMBURGS SYMPHONIE

’ 7,50 ORKEST o l.v. Roberto Benzi

' Solist Rian de Waal, piano.

-rTYJITÏH ___nn__ Van Beethoven-prog. /21 - -t_J_J_Mi_t_t__W__W--UiM f 18,50 - ’ 15,50; pasp.
ROTTERDAMS ' / 14,50
PHILHARMONISCH ORKEST _n««"^__^__^__^__^___oI v Paul Daniel; solist; ___________!
Raphaël Oleg, viool Proqr mml_t_^_t_^_i
Debussy - Sibelius ’ 51 - - EINDEXAMENFESTIVAL.
/ 48- - ’ 45.-; pasp / 35,-. Feest voor iedereen
Bi| aankoop van een toegankelijk, mei optredens
loegangskaart (m u.v van Rlck Nolov Band en De
paspoort- en Diik. / 10. Ook kaarten
passe-partouthouders) verkrijgbaar via VVV en
ontvangt u een gratis CD ABN-bank Heerlen
19 15-19.45 u (kleine zaal) _p«_b*m^__^__hinleiding door Tomé Sporken,
docent muziekschool uai_^J_iii_T^^, .HANS KEULS (I m 31 mei)

pastelkri|iiekeningen
Geopend o|dens kassa-uien
en voorstellingen

~j L imhuysDagblad

_*piccolo's
-M—aa-Xli.ii.AM-BMMWfHÉMBlani.Hfri rrrrr iinißi i_,j__i ■■_ - ■■

7
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f 9-DAAGSE BUSREIS
NAAR

VALSUGANA
Italië I

24 juni t/m 2 juli

U reist per luxe touringcar (Schmitz) via Ulm, waai u
overnacht zowel op heen- als terugreis, naar de Italiaanse
Dolomieten. Daar verblijft u in het prima hotel Tounsmo
Alle kamers voorzien van douche/toilet. Er is een
(buiten-)zwembad en de maaltijden zijn voortreffelijk.

’
Inclusief:

ODO,— overnachting op heen en
" lerugreis

_, . pp - verzorging op basis vanToeslag l-persoons halfpensionkamer ’ 125,-.
Ii I

Op vertqpn van de annuleringsverzekering
Vriendenpas ’25,- - diverse excursies,

extra korting! o a Gardami
Mmm_-__M_m-_-_mi_MM afschetdsdiner in Nederland

Opstapplaatsen
Susteren - Sittard - Geleen - Heerlen - Kerkrade
Boeken vanaf heden bij alle Limburgs Dagblad kantoren■ yU en de VVV Vaals onder aanbetaling van ’ 100, pp I I

Bent u nog geen üd van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad', dan kunt uook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer vanhet Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.
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I (■ NUTH (L) I
BELANGRIJKE OPENBARE

SPOEDVERKOPING
van

150.000 Stuks COURANTE VRIJETIJDSKLEDING I
wegens BEDRIJFSBEËINDIGING

van "THREE BEARS (BEST) NETHERLANDS" I 'alsmede goederen onttrokken door fiduciair eigenaresse aan een CONFECTIEATELIER en wegens annulering van een exportorder 80 000 DWEILEN I 'ALPHA INTERNATIONAL B.V. zal op DINSDAG 30 MEI en WOENSDAG 3' I IMEI OPENBAAR VERKOPEN, t.o.v. de weledelgestrenge heer J.L.G Jeukens I \gerechtsdeurwaarder te Heerlen, alle goederen aanwezig in het pand aan de lSTATIONSSTRAAT 145 te NUTH (L).

VRIJETIJDSKLEDING
Joggingpakken in 4 modellen en 18 kleuren, T-shirts o.a. met fluor opdruk polo s, sweat-shirts met en zonder opdruk, singlets, divers, bermuda's pulls 'ves-ten, joggingbroeken, jeans hemden met borduur, effen en met print broeken I 'rokken, truien met polokraag, rolkraag, turtle en v-hals, tennisbroekrokies er Bkrokjes, kinderbermuda's, 3000 WRANGLER jeans broeken en jacks etc. etc.

LEDEREN KLEDING
Japonnen, jacks, pantalons, rokken, topjes, shorts etc. etc.

80.000 stuks, 100% katoen, 1e kwaliteit, gemoltoneerd, in kavels van 100 stuks.

CONFECTIEATELIER■ 27 industriële naaimachines: Durkopp kettingsteekmachine. snelnaaimachines■■ zigzag, 2- en 3-draads lockmachmes o.a. Singer, Union, Wilcox & Gibbs,wM Safety-Stiich, blindzoommachine, bontmachine, 2x leermachine etc. etc.

PARTIJ STOF: ca. 5.000 kg, o.a. polyester katoen 6535, polyester wol compo-se etc. etc. alsmede een PARTIJ FOURNITUREN DIVERS; ca. 40 000 broe-kriemen divers, 10.000 kleerhangers divers; ca. 50.000 kartonnen dozen onbe-drukt in 6 maten, ca. 2.500 kg kunststof kralen, 3.000 kg armbanden oorbellenr^H en halffabrikaat.

U KANTOORMEUBILAIR EN -MACHINES
Complete directiekamer, bureaus, rolblokken, stoelen, ladenkasten archiefkas-ten, COMPUTER Ohvetti M24, elektr. schrijfmachines, OLIVETTI, BSI tel- enJ^B rekenmachines, kopieermachines: GESTETNER 2000 S OLIVETTI COPIALjl 1400, VEENMAN-REPRO 90 etc. etc.

ROLLEND MATERIEEL■ Directieauto's: 2a Mercedes-Benz 280 S bjr 1982, Mercedes-Benz 240D1981r^H Peugeot 205 GRD 1987, Fiat Ritmo DCL 1985. VW Transporter.
KIJKDAGEN: vrijdag 26 mei van 10.00-16.00 uur,mi zaterdag 27 mei van 10.00-16.00 uur,

maandag 29 mei van 10.00-16.00 uur,
dinsdag 30 mei van 7.00-10.00 uurI^B De kijkdagen worden gehouden te Nuth, Stationsstraat 145.

VEILING: dinsdag 30 mei, aanvang: 10.30 uur,
woensdag 31 mei, aanvang: 10.30 uur.

j^W De veiling wordt gehouden in Motel Heerlen (De Valk),L^ gelegen aan de A 76, afrit In de Cramer.
INLICHTINGEN: ALPHA INTERNATIONAL 8.V.,

Ambijerstraat-Nrd. 174, Maastricht, tel. 045-244312 of|^B 043-636600, fax. nr. 045-244895.

■ Cl alpha international bv. I
I «roerende goederen «veilingen «expertises «taxaties _C

_fc_fc_-____l _^_____ _È_^____l «^
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*lSpk'4s|S WÈÈ£__WÊÊÊ_WÈÊSmffILWÈSÊÊ__________H^_H _f*Él__f" * :^ __PP^^lïifl_________^_l ||P^^Bgj^^--S^^S^^^^~S-!-^^--55_

r# I,\ | i ""ff W ai] rT#i É 7Ï r^T'CÏk I '" "^ "* <$SÏI injectie, goed voor 125 pk. En natuurlijk
|||||^ , ,„. XyJ^-J^y' : blijven ook de gerenommeerde 1.7 diesels '__H_____ -^ÈF- f__fgMO ~r Bv wB p^ agg jgg^È; ■BB Bfe 1 «h 3 ______J HB ¥ »

»B y r _ll Li H k ■ _»4 »<**■_k _m > / "" ÉiP éï als vanouds leverbaar-Voe^ b« de tech'

Mlli_kiiihi_liiiliiiilßßiii ZÊ**^ liiiAi■' -" Jk, * I ""V. »J!_Xl_J^ lik «_J_l Ik nieuwe grille en achterlichten èn de nieU'
PF*^^|iß ___wF^ H '"V..' " "iII we stoffen bekleding in sportief dessin

':s<!";s'^^^^^^^^^^ en u heeft alle reden om by ons langs te

DE NISSAN SUNNY'B9
*^a|kl|t^=7_-l_l| Het succes van de met 'n beter rendement en 'n schonere voortaan uitgerust met 'n 1.8 liter 16 5-deurs, een stationcar of coupé, diesel
Sunny collectie krygt steeds meer glans. j^fE^ verbranding. Bovendien qg3_\\^ï kleppen motor met mo- ofbenzine, met de Sunny is autorijden er
De Sunny was al kampioen roestbesten- werd de 1.6 voorzien van een 12-kleppen tormanagementsysteem en multi-point gegarandeerd 'n stuk leuker op geworden-
i- i -i , . , . mgKW!

_
iWK^s.^^^^ _"__«__^__^__^__

____K_r' __9h -'■:■■■- ' " ■ --"' *sb*^V V Cil 1 C\.1 /#^^V A W W^m _^^ jm

i »- I 1 t \j Hv> l_l IL_O fc. \_-1 V- __^_F?__F / _Bfl HL '-^v.

_ _ KM OF 3 JAAR GARANTIE OP HOOfOCOMPO S :_F / BBBftW-Wflftn-Ti-i \ \VOOÏVIPn V'^_r_ WNT_>NVANAANO«iJVtr*OeNWVKLOPMANO(NO J -J ' \ ...,,.,.,,....,.,,..., :^^S^S?S^^-:» « _>1 _J_V_.ll V C*_l | Jjf f~ .<*> 'i^^ 1 -v "^">,""N,>>^»«W>X^«(iOO(*f-.\%4
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W_\\\W^%' X V $ils«^y Hf» \________^s_s^j__
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,-- ;; T, aa^? '". ""' " ~az,,,,s'MM,r "■,l>L M746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndf* H-y.s B.V, Duitse Poort 15,1*1. 043-214175. Melick (Roermond), GaragebedrüfGeelen BV Groensttel 04 152-2021. Sittard, (iarage Schoenmakers BV., Geerweg 11, tel. 04490-12814.St. Geertruid, AutobedrijfG. NelLssen B.V, Burg. Wolfsstraal 6, lel. 04408-1201.
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Jo Röpeke wil zijn stijl van presenteren bij de BRT niet veranderen

'Blij met zien van de films
voor ze een prijs krijgen'

Van onze rtv-redactic
j^USSEL Wie degelijke en betrouwbare filminformatie

""' kan niet om 'Première', het wekelijkse film magazineyan de BRT-televisie, heen. Al talloze jaren is Jo Röpckenet vertrouwde gezicht van 'Première. Zijn presentatie is
ober, zijn vakmanschap wordt alom geprezen. Ondanksp.e. niet te stuiten opmars van VTM (de Vlaamse commer-
"éle televisie) blijft Röpcke bijzonder rustig. „Paniek leidt

cestaleestal tot verkeerde beslissingen. De BRT mag niet op

°' slaan, nu de Vlaamse commerciële televisie zo goed
i?°ort. Wie zegt dat het succes van de commerciële televi-
le zal stabiliseren? Ik wacht rustig af.

Ft"''lii'ke formuleert keurig en is

h" aangename gesprekspartner.
at hjj na a| clie jareneen boeien-

y* lv-tiguur blijft is wellicht aan
Jn sobere manier van presente-en te wijten'

..Ik _
v * Kan mijn presentatiestijl niet

Ik ben tenslotte
ca acteur- Als Je voor een lv-
g,r)0l'u begint te spelen doe je
j, .v'ilui'lijkedingen, dan ben je je-
l' niet meer. Voor een cameran je niet liegen. Bovendienperken de kijkers meteen als je
dar een dom nummertje zit op

#voeren. De stijl van 'Première'
v "iet de jaren wel aanzienlijk

Wat aanvankelijk be-
Uil was a's t>t>M PLl|e promotie
Ij'^ending om het filmbedrijf te
ir.fPen 's geëvolueerd naai een

'"niatieve uitzending. Slijl en
zijn dus veranderd,aar i s er nooit een vorm van

'n-sum- geweest. Er wordt weln pf meer met het uur van uit-
"Kling rekening gehouden In

ejj. Programma van kwart over
t Un Je meer laten zien dan inn uitzending van acht uur 's

avonds. Er is een vorm van auto-
censuur: jonge onschuldige oog
jes moeten niet alles te zien krij-
gen. Maar waarom zou ik overi-
gens mijn presentatie moeten
wijzigen. Doe ik het plotseling
niet goed meer?"

Lokkertje
" Film is door de komst van de

commerciële televisie opeens
een middel geworden om kij-
kers te lokken. Hel zul wel
geen toeval zijn dal sex- en
geweldfilms geregeld voorden
geprogrammeerd.

„Ik heb de indruk dat VTM zich
vooral op twee produktiehuizen
heelt geconcentreerd. Het valt
op dal vooral jonge mensen naai-
de bioscoop gaan. De films die

recent in de Verenigde Staten
weiden gemaakt zijn voor een
doelgroep van jongeren van vijf-
tien tot vijfendertig bestemd.
Maar nu blijkt dat deze tendens
zich toch aan het wijzigen is, zul-
len ei' misschien wee- films voor

veertigers en vijftigers worden
gemaakt. Dat alles betekent dat
de meeste films die nu op televi-
sie te zien zijn uit die overgang
spenode dateren. Als je de kijk-
cijfers voor film bekijkt moet je
constateren dat die zowel bij
BRT als VTM niet zo hoog lig-
gen. Het lijkt me een vergissing
te denken dat je met film alles
kunt redden. Film is wel bijzon-
der goedkoop voor een tv-sta-
tion. Als je een minuut televisie
maken vergelijkt met het uit/en-
den van een minuut film kun je
vlug de conclusie trekken. Dat is
ook de reden waarom commer-
ciële stations zoals VTM en RTL
de neiging hebben om de avond
te vull«n met een spelletje, een
feuilleton of serie en een film.
I let is toch bewezen dat 'Rad van
fortuin' en 'Klasgenoten' goed
scoren. De mensen zien dal
graag. Ik vind VTM helemaal
niet erg. Integendeel. Als VTM
nu ook nog Wedden dat' zou uit-
zenden kijkt er niemand nog
naar Nederland."

% Kun jij verder gaan in het le-
veren mm kritiek op een Jilm
dan een collega die vooreen
commercieel station werkt.

„De optiek van de BRT is altijd
geweest dat 'Première' een
nieuwsuitzending over films
moet zijn. Aangezien er maar
acht fragmenten kunnen gege-
ven worden dringt zich automa-
tisch een selectie op. Als ik het
over informatie heb houdt dat in
dat 'Première' niet door commer-
ciële belangen is gebonden. Ik
geloof niet dat we onze houding
ten aanzien van onze program-
ma's moeten veranderen. Ik hen
alleen bang voor onhandigheden
of paniekerige reacties. Bang dat
men zou zeggen: de BRT moet de
TROS-toer opgaan."

"Heb je een idee waarom 'Pre-
miere' ook in Nederland goed
bekeken wordt?

«„De meeste Nederlanders vinden

Simon van Collem een leuke
man, maar zijn programma erva-
ren ze niet als serieus. Bovendien
brengt een omroep als de TROS
slechts die films waarvoor ze een
uitnodiging hebben gekregen.
'Premiere' daarentegen brengt
altijd zeer algemene informatie."

" Als je momenteel niet over
'Ruin Man' kunt praten word
je mei de vinger gewezen.
Hoe denk je over films die je
gezien moet hebben'!

„Mijn groot geluk is dat ik films
zie voor ze een prijs krijgen. Toen
ik 'Ram Man' de eerste keer zag,
hield ik er meteen van, ofschoon
ik de film iets te lang vond. Ik
zou niet willen zeggen dat ieder-
een 'Ram Man' moet zien, maai-
de film is een fenomeen, net zo-
als 'E.T.' en 'Amadeus' dat wa-
ren, /.eggen datje iets mist als je
'Ram Man' niet gezien hebt ge-
tuigt van snobisme."

" Hoe lang ga je nog met 'Pre-
mière' door?

„Dat isvan de grote goden afhan-
kelijk. Ik kan daarvoor het ogen-
blik moeilijk op antwoorden."

" Ren je niet vlug vergeten als
je niet meer op de televisie te
zien bent?

„Met pensioen gaan beschouw ik
niet als een onoverkomelijk ge-
beuren. Ik zou nog zoveel willen
doen. Misschien stap ik wel op
een bus met gepensioneerden, of
organiseer ik een bezoek voor
zestigers aan het Belgische film-
museum. Kan leuk zijn..."

" Jo Röpcke: „De optiek van de BRT is altijd geweest dat 'Première' een nieuwsuitzending
over films moet zijn".

'ledere omroep zijn
eigen radiozender'

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De omroepen
zijn uiterst verbaasd over de uit-
lating van demissionair minister
Brinkman dat zij in de toekomst
op afzonderlijke radiozenders te
beluisteren moeten zijn. Volgens
Brinkman zou een dergelijk sys-
teem klantenbindend kunnen
werken, omdat met een vaste ho-
rizontale programmering de luis-
teraars beter worden vastgehou-
den.
Het idee van Brinkman is overi-
gens niet nieuw. Zeven jaar gele-
den kwamen de toenmalig radio-
directeuren Paul Hollaar
(NCRV) en Gerard Hulshof
(KRO) reeds met een dergelijk
plan.
Het plan houdt globaal in dat de
Hilversurr.se omroepen een
eigen FM-radiozender toegewe-
zen krijgen. De kleine zendge-
machtigden zouden in dat geval
een plaats kunnen krijgen op een
gemeenschappelijke midden
golfzender. Technisch moet dat
volgens WVC door de voort-
schrijdende techniek mogelijk
zijn.
Vooral TROS en Veronica zeg-
gen stomverbaasd te zijn over de
uitlatingen van Brinkman maar

juichen het idee ten zeerste toe.
Radiodirecteur T Daalhuizen
van de TROS: „Liever vandaag
dan morgen. Voorwaarde is wel
dat de wet dusdanig wordt aan-
gepast dat we de ruimte krijgen
om te programmeren zoals wij
dat willen. Pas dan kunnen we
de concurrentie met de commer-
ciële omroepen aan". Veronica
radiodirecteur Hans van der
Veen zegt ookverrast te zijn door
het nieuws: ..Tot nu toe was er
geen sprake van, en nu ineens
komt Brinkman er zelf mee. Een
geschenk uit de hemel, we willen
er dolgraag mee beginnen."
Voorlichter Rob Sehwitters van
de AVRO voelt wel wat voor de
basisgedachte, maar wil eerst
meer duidelijkheid voor hij zich
nader erover uitspreekt. De drie
omroepen achten overigens de
politieke haalbaarheid van het
idee zeer klein.
Di- NCRV, KRO en VARA reage-
ren gematigder op het plan. Zij
vrezen dat de zenderkleuring
door het voorstel in het gedrang
komt, en zetten vraagtekens ach-
ter de financiële haalbaarheid.
Bovendien vragen deze omroe-
pen zich af of het publiek op een
dergelijke opzet zit te wachten.

show

Drie prijzen in Cannes voor
'Sex, lies and videotapes'

Van onze showpagina-redactie
CANNES - De door Wim Wen-
Qers voorgezeten Jury van het

Filmfestival van Cannes"eett blijk gegeven van zowel
Soede smaak als gevoel voor dra-ma. De debuterende Amerikaan-
*e regisseur Steven Soderbergh
*reeg de Gouden Palm toege-
kend voor zijn inderdaad buiten-gewoon orginele en vaardig ge-
haakte Sex, Lies and Videota-Pes- Daar bovenop werd de film"°g eens extra bekroond via de
cteursprijs voor James Spader.

ok dg perspr jjs werfj aan Sex,
~'es and Videotapes gegund. Zo
l«fe' SUcces hebben met een al-
fteerste film, is in Cannes nooit

vertoond, hetgeen deP verrompelde Steven Soder-
ei'gh deed opmerken dat het nu
et derest van zijn pas gestarte

arrière alleen nog maar bergaf

waarts kan gaan
De op een na belangrijkste on-
derscheiding van Cannes, de
Speciale Jury-Prijs, werd ex
aequo toegekend aan de Franse
film Trop Belle Pour Toi (van
Bertrand Blier) en de Italiaanse
inzending Cinema Paradiso (van
Giuseppe Tornatore). Als beste
actrice werd Meryl Streep gelau-
werd voor Cry In The Dark. Ze
was zelf niet meer aanwezig in
Cannes, wat maar goed was ook,
want de annoncering van haar
prijs ging in de perszaal verge-
zeld van een fiks fluitconcert.

De Joegoslaaf Emir Kusturica
(Palmwinnaar in 1984) viel ook
dit keer in de prijzen, als enige
outsider eigenlijk. Zijn zigeuner-
melodrama Time of The Gypsies
was volgens Wenders en zijn ge-
zellen de regie-prijs waard. Jim
Jarmusch veroverde met zijn
Mystery Train de onderschei-
ding voor de beste artistieke bij-
drage aan het festival. En de
'kleine' Jury-Prijs (meestal in
staat een zuur gezicht te veroor-
zaken en dit keer was Denys Ar-
cand degene die merkbaar op
meer had gehoopt) kwam terecht

bij Jezus van Montreal
De Camera dOr (beschikbaar
voor het beste debuut maar het is
een andere jury die oordeelt)
werd toegekend aan Mijn Twin-
tigste Eeuw, een in de sectie Un
Certain Regard vertoond werk-
stuk van de Hongaarse Ildiko
Enyedi.

Opvallend aan de totale 'palma
res' (en het is ook typerend voor
het hele festival) is dat jonge ci-
neasten hun oudere collega's
hebben overtroefd. Veteranen

als Imamura, Scola, Skolimows-
ki, Wicki, Cavani en Schatzberg
kunnen met lege handen naar
huis. Met het oog op de toekomst
van de 'negende kunst' is het
eigenlijk een hoopgevende ont-
wikkeling.

Aangezien Nederland aan het
hele spel slechts marginaal heeft
kunnen deelnemen, valt er over
onze filmende vaderlanders dit
jaar weinig te melden. Aardig is
het te weten dat Jeroen Krabbé
uitstekende acteerbijdragen ge-
leverd heeft aan twee verder niet
zo verschrikkelijk interessante
films: Scandal (over de Christine
Keeler-affair, Krabbé speelt weer
eens een KGB-er) en Melancho-
lia. Grappigste nieuws is wel dat
de Nederlandse promotie-activi-
teiten tenminste geleid hebben
tot verkoop van Theo van Goghs
film Loos naar Japan.

show/rtv
redactie: harrie cremers

Rob en Martine als duo op Cv
Van onze showpagina-redactit

HILVERSUM Rob de Nijs en de Engelse Martine scoren momen-
teel hoog in de Nederlandse top veertig met hun nummer 'Ik hou al-
leen van jou. Zowel in het Engels als in het Nederlands brengt men
dit nummer ten gehore. Op deze donderdagavond is men hiermee te
zien en te horen in het tv-programma 'Doet ie 't ofdoet'ie 't niet" dat
Peter Jan Rens vanaf 20.20 uur op Nederland 1 presenteert.

Fc Rob de Nijs en Martine: als duo vanavond te zien en te ho-
■en in het spelprogramma 'Doet-ie 't of doet-ie 't niet.

'Grijpstra en
De Gier'nu
als tv-serie

HEERLEN Op deze donder-
dagavond start de AVRO-televi
sic om 20.53 uur op Nederland 2
de driedelige serie 'Grijpstra en
De Gier: het lijk uit Friesland',
gebaseerd op het boek 'De ratel-
rat' van Jan Willem van de Wete-
ring uit 1980. Het verhaal gaat
over rechercheur Grijpstra (Rijk
de Gooyer) en zijn assistent De
Gier d'etei Faber). Grijpstra en

De Gier noemen zich het bestt
en bekendste Amsterdamse poli
tieduo.

Rechercheur (_rijpstra wordt be-
last met het onderzoek naar de
/.aak Douwe Scherjoen. een rijke
Friese veeboer wiens lijk in Am-
sterdam gevonden is. Grijpstra
reist af naar Friesland om de
zaak daar verder uit te spitten.
Douwe wordt verdacht van he-
roïnehandel. Ook De Gier komt
naar Friesland om zijn collega bij
te staan. In het huis van de
vreemdelingenpolitie waar
Grijpstra logeert voor zijn onder-
zoek, vindt De Gier heroïne in de
bak van een huisratje. Deze
vondst leidt tot de ontknoping.

Maartje van Weegen:
toekomst onduidelijk

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM Presentatrice
Maartje van Weegen verlaat defi-
nitief het NOS-journaal, maai' zal
geen praatshow maken voor de
KRO. Ze gaat ook niet werken
voor het commerciële station TV
10. Van Weegen heeft dit gister-
middag besloten. Ze weet nog
niet wat ze wel gaat doen. Naar
haar zeggen beschikt ze over di
verse aanbiedingen voor ander
werk, onder andere bij de Duitse
televisie.

Maartje van Weegen was al enige
maanden met producent Joop
van der Ende een grote, vijf mil-
joen gulden kostende talkshow
voor de KRO-televisie aan het
voorbereiden. Er stonden 23 we-
kelijkse afleveringen op het pro
gramma. De KRO verbrak echter
onlangs de banden met Van der
Ende, nadat deze het commercië-
le televisiestation TV 10 had op-
gericht. Van Weegen hoopte dat
de KRO en Van der Ende toch
nog tot een vergelijk zouden
kunnen komen over haar talk-
show. Volgens haar was dat de
ideale combinatie. Gisteren
bleek dit onmogelijk.

Maartje van Weegen kon bij het
NOS-journaal blijven, maar wil
dat zelf niet meer. „Vanaf augus-
tus gaat Pia Dijkstra het acht
uur-journaal presenteren. Dat is
afgesproken omdat ik die talk-
show zou gaan doen. Ik weet niet
of het goed is als ik nu in een an-
der journaal ga zitten".
Voor een ander programma bij
de KRO voelt ze niet. „Dat zou
wel wat raar zijn. Omdat het ene
programma niet doorgaat, maar
een ander verzinnen. Dat is een
afgeleide. Moeten we niet doen,
ook al gaat het me aan mijn hart".
Maartje van Weegen wil de nieu-
we talkshow niet presenteren bij

TV 10. „TV 10 is nog onbekend.
Ik heb de durf niet omdat avon-
tuur aan te gaan. Waarschijnlijk
ben ik toch met zon avontuurlij-
ke geest. Ik ben behoudender
dan ik zelf gedacht. Daarom kies
ik voor het veilige Hilversum. Ik
denk dat het toch altijd nog ietsje
veiliger is dan TV 10".

Het is niet dat ze geen geloof
heeft in commerciële televisie.
„Ik ken Van der Ende nu een
paar maanden. Hij is een heel
speciale man. Maar hij doet het
niet alleen. Hij heeft een hele or-
ganisatie om zich heen. En ik heb
me nooit verder in commerciële
televisie verdiept".

Van Weegen gaat niet naar TV 10,
niet naar de KRO. naar welke
omroep dan wel in het 'veilige
Hilversum'? „Ik ga niet naar een
andere omroep, de TROS of de
EO of zo. Ik weet niet hoe het
verder gaat. Het is allemaal nog
zo vers. Misschien blijf ik wel een
jaar thuis. Ik heb nu allerlei ge-
dachten. Ik weet het met. Geef
me nog maar even de tijd".

" Maartje van Weegen

(ADVERTENTIE) '
Feest bij Bang&Olufsen...

Daarom geschenken
als u nu voor mooist kiest

___■_£_____-» /té% ji_m_-\

bij muzieksystemen. Bij de nieuwepaneelluidsprekersT^^^^
°'i debefaamde LX en MXtelevisies. Want Bang&Olufsen heeft een nieuw huis inHilversum, en via ons deelt u in defeestvreugde. Geschenken in stijl natuurlijk.
Bijzondere Beocom telefoons, B&O hoofdtelefoons, Beautycases en B&O jogging
Pakken. Komt u ze maar eens bekijken. Ooit kiest u voor mooist, zeggen we altijd,
"■et zou extra mooi zijn als "ooit" voor u in meiof junivalt.

Bang&Olufsen f)
Jan Hoens HiFi CenterBnCHTEN (Bom) Oude Baan 1, Tel 04498-51513

Goossens Bang&Olufsen Center
ECHT Nieuwe Markt, Tel. 04754-1490

T-V.C. Weyden b.v.
BRUNSSUM Kerkstraat 55. Tel 045 252342

Willems HiFi Center
GELEEN Pieterstraat 73. Tel 04490-43306

Aben Beeld & Geluid
HeERLEN Honigmanstraat 55. Tel 045 716830

Elektro Wijnbergen Bang&Olufsen Center
HEERLEN Limburgiastraat 41, Tel. 045 720560

J-lectro Bemelmans Bang&Olufsen Center
_|£ERLERHEIDE Wannerstraat 10-12, Tel. 045-212330

pijsdeJong
_^NDGRAAF Sunplein 48, Tel. 045-312508

J^a. Bergmans & Wijnen
Ri|ksweg 60. Tel 04451 2244

(ADVERTENTIE)

_S^_\a*_ _*_»" mt/i -/_. _jy_r_R^^^^^^^iÈy ■ffffl^^^
VfJïI»]:Ti~I4IIJI Met //ed/es mensen oppeppen. L*^ÊSÈkk J_mrtvnl^i-lilWd£KhVdl_'l_ Uitstervend ras? mÊÊÊÊm W^TTS]
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200fa|lanse
DusJ^^genwe

Dit jaar is het twee eeuwen geleden dat Geheel in sfeer met derijke Franse tastische Citroen AX vanaf f. 14.350,- en te revolutionair is om een heel jaar vol
de Franse Revolutie uitbrak, waarmee traditie hebben we namelijk de prijzen een Citroen BK vanaf f. 20.700,- exclu- te houden.
vrijheid voor iedereen een feit werd. van onze personenauto's een aardig sief afleveringskosten. Vandaar dat de absolute sluitings-

Een gebeurtenis die vanzelfspre- kopje kleiner gemaakt. Dit tijdelijke aanbod geldt voor datum 17 juni is.' Wel raden we u aan om
kend door alle Fransen uitbundig wordt Voor de Citroen AX betekent dit alle versies, zowel benzine als diesel, snel te reageren,
gevierd. Dus zéker ook door Citroen. een prijsverlaging van 1250 gulden. behalve voor speciale uitvoeringen zoals Want u weet hoe het met revolu-
Daarom geven we iedereen in Nederland En voor de Citroen BK - dat is pas de AX Bijou, AX K-way BK Chamonix of ties gaat: ze kunnen zó ontstaan, y-m
de kans om het feest in alle hevigheid revolutie - een voordeel van maarliefst de BK Montreux. maar zijn weer weg voor je er

4^pRHpP"lNK
mee te maken. 2000 gulden! U rijdt nu dus al zon fan U zult begrijpen dat deze aktie erg in hebt.

"______T/ f ■EmKSM»"**^ N_» _**_^_L"*JB|B* \^^masg^gjm^ Tijdelijk is deAX f 1.250,-en de BK f 2.00Q- inprijs verlaagd.JjittMa
\«ÉF üjE ' Uw nieuwe Citroen moei wel uit voorraad leverbaaren vóórl |uh 1989 geregistreerdzijn H__K_^

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

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

1 _*. l | 71 Igig Provincie Burea U ßibiw"~atèafïl i ;mL„.n Postbus 57.0[—
\__j_j_i L-lIIIUUry 6202 MA Ma* .

tel. 043-89735|fl
mededeling In het Gouvernementte Maastricht f"~
maa/21-39 overeenkomstig hetBesluit Jaarrekerl3

kenhuisvoorzieningen 1984, onderstfhtl
jaarrekeningenover 1987 met de dai
horende accountantsverklaringen te' K
van- Stichting Medisch Kleuterdagiels
voor Midden-Limburg, 'tBrögske te^_n- Stichting St. Anna te Heel;- Sticl_k(
dershof te Druten; - Stichting Ziekef_p. Westelijke Mijnstreek. ,_vMaastricht, 25 mei 1989. ie|!jI -d<

_______________=:";
Voor direct gevraagd !|a

TRAILERCHAUFFEURSï
en chi

PART-TIME CHAUFFEIb
voor transporten va. Antwerpen, Zeebijß
Rotterdam naar West-Duitsland.

TRANSPORTBEDRIJ
COUMANS NUTH 8.l
Thermiekstraat 8, 6361 HB Hm
tel. 045-243100

KIPPERCHAUFFEII
gevraagd met ervaring

GEBR. KURVERS B^
BENZENRADE 51, 6419 PH HEEfT,

045-413201 (16.00-18.00 uur fl
k

'I
De Stichting Katholiek BasisonderwijsrP
vraagt per augustus 1989 voor de r.-k. l|
basisschool De Wegwijzer te Heerlen «-.

groepsleerkracht! ;
(groep 1) 'a
De functie omvat 28 uur (bij niet doo^van D.0.P.-regeling 16 uur). s

Van de te benoemen kandidaat wordt.k (
verwacht dat hij/zij .
- in het bezit is van het P.A.8.0.-diplyi
- de identiteit van de school ondersd1 v .

bereid is daaraan gestalte te gevenflc

- ook inzetbaar is in de middenbouw '9
- samen met collega's vorm geeft aai>'

onderwijs waarin de leerling centra^(o.a. thematisch onderwijs); |a,- voldoet aan de voorwaarden die dek I
-regeling stelt. . \

Sollicitaties, voorzien van een curriculum vitae, "^9
juni te richten aan de secretaris van de Stichting j[r
Katholiek Basisonderwijs Heerlen, p/a Van Weef
Poelmanstraat 209, 6417 EM Heerlen.
' *

'L:
Alcohol en verkeer datkun jeniet mal 'S
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er fl l:
diemensen dievinden datzij zelf wel suitmakenofze met een slok op gaan foei

ielEn wie durft er iets van te zeggen? 5.
Niemand toch... daarbemoei jejetodl 'mee. Maar door dat soort automobÜfcC
worden er wel jaarlijksbijna 500 mefCdoodgereden. ig.

Daar moet wat aan veranderen *a<
ZEG ER EENS WAT VAN VOORZE 6 <
INSTAPPEN want '»
ALCOHOL EN VERKEER DATKUN j£
NIET MAKEN \\
É^4_r_____________P'_5_ I "i "'|f%r ! IMSP'Veilig Verkeer N^°r|Jvvn)_______MP ,_ : -At\

jf " *ii_Jl_w

f IQQ. Herculite II f_^V
Gollmaster J li ■fIHI

_w

f 249."
*HAQ GemtnigoMkar J

Streak _ /W' ——
MASTIÏESOFGCLF

RIMBURGERWEG 51 openbare golfBrunssummerheide.
6440 AA BRUNSSUM flOlfShOD TELEFOON 045 - 273618
i

__ *^_ WV. Iv_ l% T /■ Tl Ilil __ Ll __ k\' 1 l_l *,_r lil Ww M Ie°KhMHM -^-M-^-^É^-M Sk-^-l _ _k é _m _L _k /V - -^ -^| \A / i I II ! H I . 4T I I V dr] Iv

[ mhISMSRm.■.«. m5,,,„ f _i^oDcrrii>ra:DlfP!iMPS
"M4v„° k

2x26-" QrZr_r I V^KPRUVCDER I I »^ï^b__db-_«,«__« Ir.[—»———'I 63crnpUttcbeddbSlSSen.il
m. MITO pr^FP«^ffaSS. deCk I 7 Too^/^ I hoeken. 40 t2X^_^_,^W I&_-Slïi__£S^Ï££iA"/"- I ■«—"nder. en TELETEKST. Incl. DrVTS.,in.P~ mMp"r°ï! ICT, h k

US'ef
w
draad" I dr_adk,_e_fs__nd_b«dieotog. Prijsh. IP-un^co^'".„lJL ra,,, ,„ I AFSTANDSBEDIENING. ,_yMy hI platenspeler en COMPACT-DISC. Nu I loze afstandsbediening. Nu I inruil nu slechts ■4« o»er_mp,i-, mci boxen. n_ .io, _it£ÉÉ_____J__^_'o(I kompleet met BOXEN ■■ extra goedkoop geprijsd M <4^g_-_B«--B_Miyillllllllliiiilirn________M I r~~~JTß_MtmSlti_^^T^f\_mwÊ_^Ê^

~^_^_^m gjjgjggjgj ggg-_ggW^ ggf-JMJi-M-it I H^^Ss^_^[ I "^^M p"i'
■"■ fa

I iTÜI | _fV_WT I lUV^fcpD_^_lß_ _U_xKBBBBH__B_Bl__H_fl_[_B_Hßp__|_|__^__|_HHll_BHß__^ln_^ _^_^_^_^_^_^_^_^_^_B _^_^_h^_h W_tt\
STOFZUIGER lype S-227 I 3-weg systeem —J Voliutom. wasautomaat voorzien |?

1 —__=jjt| BQSTH aan "hMi „a'irlLrKEMA0' met afneembaar ■_SlH| «"> «iie programmiV Toerenul IDe electro-afdellng bezorgt gratisa^3
l^'"-,. "ffhlffi,. ..„ I Incl. hulpstukken Nu voor Max. vermogen __L2___fl__ll K. ~_~lj!Öö__„ service. Zolang de voorraad stre^'■ jn__r,_ ■<

_
_wl -^ ,89 lilw

_
ello \l\> 125 watt. »j llvnnr r__k'_L_|^3 I Afwijkingen in afbeeldingen voorbergli. ■^SËPZ __5| a.pvri«_.d«i.t | m___s___l _ Nuvoor IWJ__i^lliill \\\l ï___^^r___S- 'I It, fT^"^»^, van 67 liter Vier ■ _<fffl'ltr_l iTIII !____________________. _________^__lïlj| \ \\'\ _JÊSS-E~ r-3I F=_ _____________! sterren"" Deur ■ ■ ___^^__r~_l ~^^^Ul l WW JlI ' ■ ■!■Ml H link. of reclm ,_%_W^ \VH_I !__■ ly- _»—^. -~_|| __»"*>-. I '-ftmi'.ir.'im EBSBHi: dnuiend Ve,bn_kM //IT7 J\Wm\\wfmmX^mm_^_W^mmm_W ___F _, _. X II _Mh__ \^^^\W _WsM W "m !hzZZZ ; si«tn. i,2k»h I __^.\y__Pi ""» T|y~^yT \ I M**_*p4Pffiffil \w_____\A\\ _F __■ __fv;■<p *_F-^Z„ per 24uu, Nu y</_r>s»P^ 'M\l_W_^_____■ _|__^ _tWm_i I I I SU-fci-déUMIP B^Vv/fniOTr1I kimi.^t^iiurJ.i.i.i-ffnTnll __^r a_W9 V V Sr \\_\_wrMfT\^fjtrm% v

_7_______^^____^^^____r^^^__ I 1 _>_____^_____i\ A-WWV ______ E____i __________________B _^fl_^_H



Duitsland 1
iTI c 'rcfle urn der Menschen wil-'"T eucharistieviering vanuit Frank-jeMam
°% ê_ a.s verl°rene Paradies.Sein Freund Jello. Amerikaan-sPeelfi|m uit 1957 van Robert Ste-
dtrk Me,: Dorothy McGuire, Fess
£Qr. Tommy Kirk e.a.'nsel zu verkaufen. Een reis-dag uit Schotland.

;C|T Mem Kairo. Documentaire over
3rijQ^tenmaand Ramadan.

j: Es geht urn die Massen. Ver-
"'j=l van de bijeenkomst van duizen-,afL e__angehsche Christenen.
a«t Tagesschau.
I Sinha Moca - die Tochter des
f i enhalters. Braziliaanse seriele" Lucelia Santos, Rubens de Fal-
j^arcosPaulo e.a.
"" Musica fantastica. Muziek-

y'^ra m.m.v. Brian Auger, Dick
9 _ lseV' R°V Williams, e.a.
ïfIS Ale Trick,''mschau.

Auf und davon! Kinderserie.
j « " pie Tabaksdose.
Jr Tiere in Spanien. Natuurserie.
il i$ u ast bc' den Spechten., "cxc Lakritze. Kinderporgam-

s[ ij tagesschau.
1 Das Geheimnis des Brotes.üfrientaire over Christus en degestie-viering.
J Die Schaukei. TV-film van Per-L cHon naar de autobiografie van
ten Kolb Met; Christine Kauf-

Rolf llltg. Lena Stolz e.a. Op, debutantenbal krijgt Mathias een
,*j 'aanjagende hallucinatie: een
I ndans in de volgende eeuw. Ma-, ls de bijnaam van Annette Kolb,
I nrustige 15-jarige, die dirigenteorden maar onbewust al bezig is
£ !_

zich als schrijfster te ontwikkelen.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Pro und Contra. Presentatie:

Ernst Elitz.
21.00 Der 7. Sinn.
21.03 "" Willkommen im Club. Amu-

sementsshow met Paul Anka, Ho-
ward Carpendale, Viktor Lazlo e.v.a.
Presentatie: Harald Juhnke.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
23.00 Tatort. Duitse politieserie. Afl.:

Baranskis Geschaft. Met: Horst Boll-
mann, Fritz Eckhardt, Kurt Jaggberg
e.a. Conex is niet alleen een exportfir-
ma van Oosteuropese delicatessen,
maar ook een importfirma van weste-
lijke geheime informatie. Een geheim
document moet onmiddellijk afgele-
verd worden bij de exterritoriale am-
bassade, maar de desbetreffende
koerier gaat eerst op verjaarsvisite...

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
i-Jor L,en CAI-abonnees
IC anaien z,e schema exploitant

%
" zwart wit programma

_xrj stereo geluidsweergave
I '^eetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
IN«__nd 1:5 26 29 46 sl' 53 en 57

Jllln

Nederland 2:31, 33, 35, 49, 54 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48 50. 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Téle 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 Sr-l,L°o Jrchooltelevisie.

i4,rj n Drie Wijzen, (herh.)
h.rh^mekaar. Ontslagen en dan.
'°0 Fi-le. .."Pper. Amerikaanse jeugdse-'"2s : Ramp in de Everglades (2).
"30 »uke Box.
'e «V"rnold. Amerikaanse jeugdse-
*airi? Rl Het totomodel. Met: Conrad
h )hGarY Coleman, Todd Bridgestórh->

l-Oo £leuws.
3-OS k' k Tak- Animatieserie, (herh.)
Petrj n 9 Pu- Amerikaanse serie
(p> Ah9Vld Cafadine, Keye Luke, Phi-

?o Ma Afl -' Een vangnet.
N.r^i en programma-

_'3o ij*tra Politieke tribune.»0q Ws.
6n 'Ce' Quiz waarin twee duo's

PCh6 op vierentwintig televisie-
P'^ho Presentatie: Felice Da-
j'3o p_,|?S C^orama.|9e Ane °irtwater Dynastie. 10-de-f-e^l^tralische serie. Met: Hugo
C°b_ _. 9' Victoria Langley, Steve Ja-Nln? A" 5|?S termezzo.
foo Ur»st-zaken.
Ms Q,euws.
t°cUrri2 Koreaanse oorlog. 6-delige
rr|°OD n,a're over de oorzaken, het
plse 6n de gevolgen van de Kore-
llllllllli °9 (195CM953> A,12: Ar"

11111111111111111111l 1111111111111lUMI

rogant machtsvertoon.
23.35-23.40 Coda. Cappricio nr. 24,

van Paganini, uitgevoerd door Edith
Volckaert, viool.

" David Carradine in
'Kung Fu'. (België/TV 1 -1H.05 uur)

Duitsland 2
09.50 Programma-overzicht.
09.55 ZDF-info Arbeit und Beruf.
10.10 Zweitausend und mehr. Mu-

ziekprogramma met: Hintersteiner
Bübe. Alphornblaser Hindelang, Hin-
delanger Jodlertno eva.

10.55 Deutsche Flusslandschaften:
Die Eider. Documentaire.

VT11.25 Heute.
11.27 Die Sport-Reportage. Tennis:
Wereld-Team-Cup vanuit Düsseldorf.

16.00 Heute.
16.05 Die drei Musketiere. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1948 van George
Sidney. Met: Lana Turner, Gene Kel-
ly, June Allyson e.a. De boerenzoon

D'Artagnan komt door zijn degenkun-
sten bij de musketiers van koning
Ludwig XIII en weet met zijn vrienden
een complot tegen de koning te ver-
hinderen.

18.05 Forsthaus Falkenau. Afl.: Der
Jagdkönig.

18.58 Programma-overzicht.
19 00 Heute.
19.15 Fuchs undKondor. Documen-

taire over de Indianen in Bolivia.
19.30 "" Was ware wenn...? Spel-

programma. Presentatie: Vera Russ-
wurm en Hans-Jürgen Baumler.

21.00 Wie wurden Sic entscheiden?
Mutter soll entmündigt werden. Duit-
se serie rechtszaken. Met: Else
Quecke, Manfred Seipold, Elke
Griesbach e.a.

21.45 Heute-journal.
22.10 Die Sport-Reportage. Voetbal,

verslag van de 31e speeldag in de
Bundeshga.

22.55 Bartolome oder die Rückkehr
der weissen Gorter. Documentaire
over bisschop Bartolome de Las Cas-
as, die zich destijds verzette tegen de
Spanjaarden, die met bruut geweld
een weg baanden in dewereld van de
Indianen in Latijns-Amerika.

00.40-00.45 Heute.

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 mi
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) -FM6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4:93.9en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Het
tuinfeestje voor Neville eindigt met

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

een verrassing voor Fiona. Alisons
wraak op Susan en Glen keert zich te-
gen haar.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Kroniek van een aangekon-

digde dood. Italiaans/Franse speel-
film uit 1987 van Francesco Rosi naar
het gelijknamige boek van Marguez.
Met: Gian Maria Volonte, Irene Papas
e.a. Een man ontdekt dat zijn bruid
geen maagd meer is. Onder druk
noemt ze een naam van een jonge-
man, die dan door haar broers ver-
moord wordt.

21.45-22.25 Koningin Elisabethwed-
strijd. Documentaire over de ge-
schiedenis en de werking van deze
muziekwedstrijd vanaf het ontstaan
tot nu.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.45 Kokkerellen. Culinair program-

ma. Afl.: Exotische salade.
16.05 "" Service Salon. Familiema-

gazine. Presentatie: Catherine Keyl,
Amanda Spoel en Tineke de Groot.

17.40 Airwolf. Amerikaanse serie. Afl.
51: Little wolf. Stringfellow merkt tij-
dens een party dat zijn vriend Greg
kwalijk wordt beïnvloed door zijn
moeder en zijn ex-vrouw. De span-
ning loopt zo hoog op, dat String,
Dom en Caitlin moeten ingrijpen.

18.25 "" David, de kabouter. Serie
naar het boek De Kabouter van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 9.: De
vijver in het woud. (herh.)

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

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

Afl. 12 (Slot): Happy End. Norbert en
Maddy zien elkaar weer zitten, Pips is
inmiddels ingewijd in de liefde en Jac-
ques is bang voor de toekomst..

20.53 Grijpstra en De Gier: Het lijk
uit Friesland. Misdaadserie naar De
Ratelrat van Jan Willem van de Wete-
ring. Met: Rijk de Gooijer, Peter Faber
e.a. Afl. 1: Brandend water. Grijpstra
en De Gier moeten een moord onder
een Amsterdamse brug onderzoe-
ken. Het spoor ligt bepaald niet voor
de hand.

21.48 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl.: To live and die in L.A. Grace be-
treurt haar handelwijze in de Lyle Tor-
rey-zaak. Stuart en Arm worden on-
verwacht uit een vergadering geroe-
pen in verband met de adoptie en Ar-
nie krijgt zakelijk contact met de man
van zijn secretaresse Roxanne.

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

23.05 "" Ontdek je plekje. Van-
avond: Ameland, (herh.)

23.20-23.25 Journaal.

Duitsland 3 West
14.35 Teletekst-overzicht.
15.00 Der Zauberbogen. Amerikaan-

se speelfilm uit 1981 van Nicholas
Corea. Met: george Kennedy, Lane
Caudell, Ivan Rado e.a.

16.30 Wege zu Beethoven. Serie ge-
presenteerd door Leonard Bernstein.
Afl. 6: Sinfonie.

18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de, les 20.

18.30 Die Sendung mit der Maus.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

20.00 ■ Allemunter Gangstern.
Amerikaanse speelfilm uit 1941 van
Edward Buzzell. Met: Robert Sterling,
Charles Winniger, Donna Reed e.a.
Jeff Crane en Sonny Black breken uit
het tuchthuis. Slechts één van de
twee is een misdadiger. De andere is
een undercover-agent, die probeert
om het vertrouwen van een gangster-
bende te winnen.

21.29 West 3 aktuell.
21.45 Lander-Menschen-Aben-

teuer: lm Tal der Kalash. Documen-
taire over het leven van de Kalash in
de grensprovincie Chitral in Pakistan.

22.30 Ausgestossen. Franse 5-deli-
ge tv-serie. Met: Charles Aznavour,
Judy Winter, Hans Clarin e.a. Afl. 1.

23.25 Gegen-Licht. Documentaire
over moderne glaskunst.

00.25-00.30 Laatste nieuws.

" Nicole Kunz en Ossi Kollman in 'Tatort'. (Duitsland 1 -23.00 uur)

België/RTBF 1
14.00-15.45 Schooltelevisie. 17.45 Va-
caturebank. 18.00 Nouba, nouba, met
Comic Strip, Cocologie en Ziek Zack.
18.30 Jamaisdeux sans toi, gevarieerd
informatief programma. 19.00 Jour-
naal. 19.03 Ce soir, Waalse actualitei-
ten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Autant savoir, consumentenma-
gazine. 20.20 Rollerball. Amerikaanse
speelfilm uit 1975 van Norman Jewi-
son. Met: James Caan, John House-
man, Maud Adams e.a. 22.20 Le mon-___________

lI IIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMII 111lI

de du cinéma, special Cannes. 23.20
Laatste nieuws en weerbericht. 23.55-
-00.05 Protestantse kerkdienst.

programma's donderdag televisie en radio

Nederland 1
.f13.05 Nieuws voor doven en
;t»nthorenden.
.A
«'Kermis der ijdelheid. 16-delige
9"se serie naar de gelijknamige*°n van William Makepeache
2*eray. Afl. 12: Heel goed gezel-
»P- Becky, Rawon en de kleine
rdy vieren Kerstmis 1822 in
ten s Crawley. In Fulnam vieren
de Sedley's Kerst, maar het is1armzalig feest.
TV-Werkjournaal. Presentatie:

''a Patrico en Pieter Jan Hagens.
;h.)

' Neighbours. Australische serie.,n.'s feestje is danig uit de hand'Pen en Scott voelt zich daar nog-
chuldig over.

17.19 Europa 1992/3. Humoristische
vooruitblik op de komende eenwor-
ding van Europa.

17.30 Journaal.
17.46 Eindexamenjournaal. Presen-

tatie: Pieter-Jan Hagens.
17.58 De avonturen van Pippa de

Hen. Tsjechische kinderserie. Afl.:
Pippa en de vogelkooi.

18.05 De avonturen van Teddy Rux-
pin. Tekenfilmserie. Afl.: De moeder
van Tweeg. (herh.)

18.27 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: Zo wijs als een baard, (herh.)

18.40 Ovide en zijn vriendjes. Te-
kenfilmserie. Afl. (slot): De geest Ko.

19.00 Journaal.
19.21 Europa 1992/3. Humoristische

vooruitblik op de komende eenwor-
ding van Europa.

19.24 Een klas apart. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Een band met de
toekomst. Tijdens een van Charlies

lessen komt doctor Samuels opge-
wonden binnen. De stad New Vork wil
dat deklas een videoband maakt voor
de verre toekomst.

19.48 Lingo. Spelshow gepresen-
teerd door Robert ten Brink.

20.20 Doet ie 't of dóet ie 't niet.
Spelprogramma met Peter Jan Rens.

21.34 "" Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Angst en frustratie.
Christine en Mary-Beth moeten getui-
gen tegen Bruce Mansfield, de grote
man achter de drugs-wereld.

22.30 Journaal.
22.40-23.40 The Nits. Documentaire

over de voorbereidingen en het ver-
loop van de theatertournee die The
Nits de laatste maanden van '88
maakten door theaters en schouw-
burgen in Nederland.

Ets/ce van Ossewaarde, Peter Faber, Annemiek Verdoorn
i^ijfc de Gooyer in de tv-serie 'Grijpstra en De Gier: Het
f Uit Friesland. (Nederland 2 - 20.53 uur)
m

TV 5
16.10 Sylvie Des Trois Ormes. Feuille-
ton. 16.30La Cuisine Des Mousquetai-
res. 16.45 Récréation. 17.30 Des chif-
fres et des lettres. Spel. 18.00 Docteur
Popaul. Franse melodramatische film
uit 1972 van Claude Chabrol. 19.35 Pa-
pier glacé. 20.00 Le Grand Échiquier.
Ontspanningsprogramma. 22.00 Jour-
nal Télévisé. 22.35 Sommet Francop-
hone De Dakar. 23.05 Apostrophes
00.15-01.00 France Panorama.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30-10.00 Schooltelevisie. Ik(ke)

en de rest. Les 3.
10.30-10.55 Omrop Fryslan Eduka-
tyf: Skriuwers yn byld. Deel 2: Arme
Wadman.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Wekelijks program-

ma in het Servokroatisch en het Ne-
derlands.

18.15 De Islam als vakgebied. 2-deli-
ge serie. Afl. 1. Programma van Umit
Görrhez en Mohammed Salman over
prof. Jacques Waardenburg, een Ne-
derlandse kenner van de Islam van
internationale faam.

18.30 Van Quantum tot Quark. Les 6.
'Een koude dans-cursus.

19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine live I
vanuit studio 8.

20.00 Journaal.
20.29 Oog in oog. Ischa Meijer praat |

met de componist Peter Schat.
21.15 De uitdaging. Tweedelig pro-

gramma over onderbelichte aspecten j
van de sport. Afl. 2: Over de top.

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

22.05 Kwartslag: Het moment voorbij, j
Programma over de fotograaf Oscar ;
van Alphen.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek. j
22.55 Lisztconcours 1989. Impressie ;

van de voorronden.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en I

slechthorenden.

" Annie M.G. Schmidt, ;
schrijfster van de serie 'Bep- Ipie. (Nederland 2 - 20.29 uur) \

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 20.
09.00-09.10 Unterwegs: Gedanken

zur Fronleichnam.
17.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 20. (herh.)
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Die Wombles. Kinderserie Afl.:

Der Zirkus kommt. (herh.)
18.32 Disneys Gummibarenbande.

Tekenfilmserie. Afl.: Ein Dieb im
Haus/Das Abschiedsfest.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 ■ Edouard und Caroline.

Franse speelfilm uit 1951 van Jac-
ques Becker. Met: Arme Vernon, Da-
niel Gelin, Jean Galland e.a. Edouard
is een talentvolle, maar arme pianist.
Caroline komt uit een rijke, excentri-
sche familie. Door zijn werk en haar
familie dreigt hun huwelijk te misluk-
ken, maar juist die tegenstellingen
maken duidelijk dat zij bij elkaar ho-
ren.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Bliek zum Nachbarn.
21.45 Sport unter der Lupe. Sport-

programma.
22.30 So isses. Live programma met

Jürgen von der Lippe. M.m.v. de ca-
baretier Gerd Dudenhöfer.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Protestantse kerkdienst. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Histoi-
re de la mode, Engelse documentaire-
serie over de geschiedenis van de
mode van vanaf de 20e eeuw. Afl'. 3:
Van Dior tot... Dynasty. 21.00 Con-
cours musical international reine Elisa-
beth de Belgique - Violon 1989. Afl. 2:
L'école Beige du violon. 22.05-22.55
Cargo de nuit - Spécial Montreal!: Ciel,
Montreal - Tout ce qui pogne a lest de
la rue Saint Laurent, theater
magazine.

Radio

radio;(Elk heel uur nws ) 7 04 AVRO's;Radiopurnaal (NOS: 7 30 Nws ): 906 Arbeidsvitaminen 10.50 Leu-
iterkoek en zandgebak 11 06 Ar-
;beidsvitammen. 11.50 Ken je dat
: gevoel? 12 06 De Burgemeester is: lang! 12 55 Meded voor land- en: tuinbouw 13 09 AVROs Radio-
| journaal 14 06 Koperen Ko en Nik-
:kelen Nelis 16 06 Echo-magazine
i 18 35 Man en paard 19 03 Onderi talel 19.53 Column 20 03 Langs

" de lijn extra 23 06 Met het oog op
imorgen 002 Truc light 1 02 EOs
: country uur 2.02 voor wie niet sla-

pen kan 302 Gospel van toen
4.02 De ochtend-mix 5 02-7.00
Wakker op weg

Radio 3
(Elk heel uur nws.) 6 02 De haver-
moutshow. 904 TROS gouden
uren 12 04 50 Pop of een envelop
14.04 De nationale hitparade top
100 18 04 Dnespoor 19 03: TROSdancetrax 21 03 De CD;show 2303-0 00 Sesiun

iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Radio 2
(Elk heel uur nws ) 7 04 Het leven-
de woord 7 11 Vandaag, onder-
dag 8 04 Hier en nu 8 53 Ontmoe-
ting 904 Wie weet waar Willem
Wever woont? 1004 Plein publiek
11 15 Heer en meester 1240Mid-
dagpauzedensl 13 04 Hier en nu
13 20 Skip Voogd presenteert
14 04 De talel van vier 15 04
NCRV Coupe soleil 16 04 De Fa-
milieshow 17 04 Hollandse hits
19.02 NOS Jazz platform 20 00-
-7 00 Zie Radio1.

Radio 4
7 00 Nws 7 02 Ochtendstemming
(8 00 Nws ) 9 00 Veronica s mees-
terwerken I London Symphony
Orchestra met sopraan en alt
10 30 Muziek voor miljoenen
11 58 Veronicas meesterwerken II:

Boston Symphony Orchestra met
viool en mezzosporaan 13 02 Ne-
derland Muziekland Klassiek
1400 Metrononium in 'konseri'
15 30 Zeggen en schrijven 16 00

De beweging, met om 16 02 Muzie-
kactualiteit. 16.15 Het concert
17 00 Het portret: 18.00 Nws.
18 02 Muziekaclualiteil. 18 40 De
leestafel; 19 10 Nieuwe plaatuitga-
ven en CDs; 19 30 Het feuilleton:
Wagner op de vlucht (27). 20 00
Nws 2002 Het podium, met om
20 02 De wandelende tak, 21 00
Voorland, actualiteiten; 22.00
Downbeat; 23.00-0.00 Audio Art

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv - en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9 00 Nws 9 02 NOS Sportief 9 25
Waterstanden 930 Het wereldkin-
dertestival 10 00 De zonnebloem
11 00 De 50 ♦ -Seniorenshow
12 00 Nws 12 05 Kruispunt 12 20
Tussen de regels 12 30 Als in een
spiegel 12 53 In gesprek met de
bisschop 13 00 Nws 13 10 De
Derde Wereld 13 40 Da Capo
14 00 Klasse. 15 00 Damokles
16 00 NOS Cultuur 17 25 Marktbe-
richten 17 30 Scheepspraat 17 35
Postbus 51 Radio-magazine 17 55

lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll

Meded en schippersbenchten
1800 Nws 18 10 KRO-literair Le-
zenvoor de lijst 18 40 Turks progr
19 00 Progr voor buitenl werkne-
mers 20 30 Twaalf provinciën
21 00-21 30 Rechtswi|zer

SAT 1
j09.00 Programma-overzicht. 09.05
|SAT 1 - Teleshop. 09.30 Programma-
| overzicht. 09.35 Niklaas, ein Junge aus
!Flandern. Afl.: Blacky ist übermutig.
| 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General Hos-

"pital. Afl.: Die Überraschungsparty
! 10.50 Teletip Gesundheit. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 Geachtet, gehasst, ge-

| fürchtet. Amerikaanse western uit 1965
Ivan Bernard McEveety met Chuck
Connors, Kamala Dcvi e.a. 12.40 ■
Wie ein Dieb in der Nacht. Oostenrijkse
komedie uit 1945 van Hans Thimig met
Gusti Huber, Wolf Albach-Retty, e.a.
14.00 Ihr Horoskop. Aansl : Program-
ma-overzicht 14.05 Arme mit den roten
Haaren. Afl.: Getrennte Wege. 14.30
Die Monkees. Afl.: ...im Gruselschloss.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Die Maske Fallt.
15.50 Teletip Koehen. 16.00 SAT 1 -Teleshop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Spanisches Inter-
mezzo 17.25 Teletip Auto. 17.35 SAT
1 Bliek. 17.45 Programma-overzicht
17.50 Sherlock Holmes und Dr. Wat-
son. Afl.: Der Fall mit der Falie. 18.15
Taxi. Afl : Der legendare 804. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-
show. 19.30Lotterie. Afl : Kansas City.
20.25 SAT 1 Wetter. 20.30 Cagney &
Lacey. Afl.: Eine sonderbare Dame
21.25 SAT 1 Bliek. 21.30 Dollmaker -Ein Traurn wird wahr. Amerikaanse
speelfilm uit 1983 van Daniel Petrie met
Jane Fonda, Levon Helm e.a. 23.55
SAT.I Bliek 00.05 Topics. 00.35 Zi-
geunerblut. Engelse liefdesfilm uit 1947
van Bernard Knowles met Margaret
Lockwood, Patricia Roe e.a. 02.10-
-02.20 Programma-overzicht.

SSVC
12.30 For schools. Our world
12.45 For school. Look, look and look
again.

13.05 Children's SSVC. The Raggy
Dolls.

13.20 Playbus. The Patch Stop.
13.40 Under sail. The Eighteen-Foot-
ers of Sydney Harbour.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 What's my Line? Spelprogram-

ma.

15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC. Afl.: Pigeon

Street.
15.55 The Snorks. Afl.: Whales Tales.
16.10 Mike & Angelo. Jeugdserie
16.35 Fun House. Te gekke jeugd-

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

met Simon Potter.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here. Magazine
19.15 Every Second Counts. Terug-

keer van het spelprogramma van
Paul Daniels waarin, letterlijk, iedere
seconde telt.

19.50 Treasure Hunt. Afl.: Annabel
Corft looks for clues in Shropshire.

20.40 The BUI. Nieuwe serie. Afl.: In-
tuition.

21.05 Tanamera. Afl.: Lion of Singa-
pore. Deel 2.

22.00 News and Weather.
22.30 Horizon. Magazine. Afl.: In My

Lifetime.
23.20-23.55 Clive Anderson talks

back. Voor de laatste keer presen-
teert Clive Anderson deze serie van
comedie, conversatie en alle andere
zaken die met een c' beginnen.

Omroep Limburg
715 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek 8 05. 9 02. 10 02, 11 02 Kort
Nws 12 05 Middagmagazine Lim-
burg Actueel, Consument. Agenda
en Muziek 13 05, 14 02, 15 02 en
16 02 Kort nieuws 17 02 Reg-
weerber 17 05 Limburg Actueel
Agenda en Muziek 17 25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg
17 55 Kort nieuws 18 05-18.07
Aankondigingen.

BRT 2
600 Nws 605 De eerste ronde
(6 30. 700 Nws 730 Nws en
R.V.A.-ber) 800 Nws 812 Bistro
& Co 1000 Nws 1003 Parkeer-
schi|f (10 30 In het spionnet|e)
1155 Mediatips 12 00 Limburg
1989 1300 Nws 13 10 Het schu-
rend scharniertje 13 15 Roddelra-
dio 14 00 Hitbox 17 00 Focus
17 10 Amazone 1800 Nieuws
18 10 Over stuur 20 00 Het or-
geltje van Yesterday 22 00 Nws
2205 Boem boem 2330-600
Nachtprogramma (500 en 530
Nws )

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllülll

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 805 Das grosse Platz-
konzert 1005 Operette nach
Wunsch 12 05 Musik ist Trumpf
1300 Heimatmelodie 1405 Was
dart es sein? 17 00 Chore der Vol-
ker 18 05 Schellack-Schatzchen
19 00 Musik-Express 21 00 Musik
zum Traurnen 22 30 Nachtex-
press

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

satelliet
RTL Plus

09.35 Inspektor Gadget. Tekenfilm-
serie, (herh.)

10.00 Ali Baba. Amerikaanse speel-
film uit 1963.

11.00 Flughafenpolizei Tokio. Serie
(herh.)

11.45 Kampstem Galactica. Serie
(herh.)

12.30 Klassik am Mittag, met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns.
13.05 Die Holidays aus Rom. Teken-

filmserie. Afl.: Ein Freund für Snobia
13.25 Der kleine und der grosse

Klaus. Oostduitse speelfilm uit 1971
van Celino Bleiweiss. Met: Fred Du-
ren, Siegfried Kilian e.a.

14.25 ■ Monsieur. WestduitsFrans I-
tahaanse speelfilm uit 1964 van Jean-
Paul le Chanois. Met: Jean Gabin, Li-
selotte Pulver c.a.

16.00 Herrin der Welt. Westduits-
/Frans Italiaanse speelfilm uit 1959
van Willian Dieterle. Met: Martha
Heyer, Carlos Thompson e.a.

17.25 Grosse Gala für Armenien.
Fragmenten van programma SOS-
Kinderdorpen in Armenië.

17.45 Kunst und Botschaft: Vermeh-
rung der brote und Fische (ca.520-
-526). Mozaik uit Ravenna.

| 17.50 Tekenfilm.
I17.55 Die Spezialisten unterwegs.

Serie. Afl.: Der Racheengel.
18.45 RTL - aktuell.
19.00 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Serie. Afl.: Schoner Schmugel.

20.00 Ein irrer Typ. Franse speelfilm
uit 1977 van Claude Zidi. Met: Jean-
Paul Belmondo, Raquel Welch e.a.

21.45 Explosiv.
22.30 Der Hammer. Serie Afl : Die

Eine-Million-Dollar-Frage.
22.55 Anpfiff.
23.45 Stippvisite: Volker Lechten-

brink.
00.30-00.35 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Zakelijk nieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-

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

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

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

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

serie.
16.00 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Affair. Serie
17.00 Countdown. Popmuziek.
19.00 Eurosport preview.
20.00 Motorsporten.
20.30 Surf Magazin.
21.00 Internationaal voetbal.
23.00 Paardenshow in Rome
00.00 Australian Rule football.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 World News and Business.

Nieuwsprogramma's.
08.00 The Mix. Entertainment
15.30 Tracking. Popmuziek
16.30 Hot Line. Live |ongerenpro- *gramma.
18.30 The New Music Show. Popmu-

ziek.
19.30 Richard Diamond. Detective-

serie.
20.00 Good Guys Wear Black. Ame-
rikaanse thriller uit 1979 van Ted
Post.

21.45 World News. Nederlands ge-
sproken

22.00 Mrs. R's Daughter. Amerikaan-
se tv-drama uit 1979 van Dan Curtis.

00.00-03.00 The Mix. Entertainment

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

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

Belg. Rundfunk
630 Frohlicher Auftakt 715
Wunschkasten 745 Veranstal-
lungskalender 830 Besinnliche
Worle 905 Musik zum Tage
10 00 Eurosong-Contest 12 00
Veranstaltungskalender: Musik bei
Tisch 1300 Frischauf 1405
Schulfunk: Biologie Afl: Hörbrtd
eines Lebensraumes das Moor
14 20 Musikzeit heute Country and
Western 15 00 Nachmittagsstudio
1605 Spotlight 1705 Okliekiste
18 00 Regionalnachrichten BRF-
Aktuell 1830 Jazz 2000 Nach-
nchten Sendeschluss

Luxemburg/RTL
530 Guten Morgenl 900 Ein Tas
wie kein anderer 11 00 Treff nacr
elf 12 00 Is |a n Ding 14 00 Viva
16 00Entert|agd 17 00 Musikduell
17 50 Sport-Shop 18 00 Musik-
duell 1900 Neunzehn - Vierund-
zwanzig Haste Tone. 20.00 Open
house: 21 00 Kuscheltunk: 22 00-
-0 00 Musik Non-Stop
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Uw Gall& Gall slijter is beste maatjes
met Hollandse Nieuwe. i tf—24?5

/ \ '_ ||1 jongekorenwijn O795
\r _J\ """VX -f' Jk\ 1 liter _£ / "( \ M^^ Harvey's sherry

/*"*" "~"\ ~JW >^-^éffL '_> JS (BS § medium of dry 045( } f Bootz #C_^M^ A,u Jr' "^Éé pisSM 0,7 literB.9s, O.% i Wodka Aalborg «V JP. i®| m 11|# % Bols / of Gin Export I ,^.| Martell
.% _ J^ Corenwijnx 0,7 liter Akvavit |: j U^ Ti??"^ 37^5jf 1 liter 43r9_rN. ' 4^5- 0,7 liter J 0,7 liter3Br9s 91.

Olifant # Of_Qs "MQS 'l 34^5 J^ Cutty Sark
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Wie zn maatjesharing vergezeld laat gaan van een jongeborrel, weet wel wat lekker is maar niet wat-ie mist. „. . T "

Er zijn nog zoveel meer dranken die perfect bij een Hollandse Nieuwe passen. Een edele corenwijn bijvoorbeeld. __■_& M " - SC\Z.Ofeen avontuurlijke akvavit. En zelfs een droge sherry. Uw Gall & Gall slijter adviseert u graag en guntu meteen ff \ "t°P^x\ "_> ft"J
wat voordeel op de koop toe. >«■%. "B* -«*r— vr.
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dichtstbijzijnde adres, }____% bruten 1Aanbiedingen zijn geldigvan donderdag 25 mei t/m dinsdag 6 juni 1989 (zolang de voorraad strekt). bel: 02503-605 55. demi-sec44*9s- ±D»

Wat dachtu\^n2^oCV^^Bßaan accessoires iliilHnaarkeuze cadeau? *Ë&@m
Plus... een aantrekkelijk

Kortom,wat dachtuvan'n
bezoekje aan onze showroom?
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De Peugeot 309 is een auto waarmee het hele de voorraad strekt. Kiest u maar uit: een zonne- elke uitvoering van de 309, met uitzondering van
gezin uitstekendkan opschieten. En, u hebtvolop dakje of een spoiler, of sportieve wielplaten, of de Comfort. Tot slot heeft u nog het voordeel dat
keus. Wordt het een 3- of 5-deurs, een benzine- een trekhaak, of een fraaie stereo radiocassette- wij u tijdelijk een wel heel speciaal inruilaanbod
uitvoering,een 1905cm3 diesel, een automaatofde recorder of mistlampen. Maar ook metallickleur, kunnen doen. Kom dus snel bij ons langsvoor een
supersnelle GTI? Maar er is meer te kiezen. een (fiets)- imperiaal, speciale buitenspiegels of proefrit. U bent van harte welkom.

Want u krijgt tot maar liefst 2.000,- aan een ruitewisser/sproeier achter. , _—_ ■— ■ i g—■— _r~\-_r ~m_f\<T%
accessoires naar keuze cadeau als u vóór 1 juni Of natuurlijk een combinatie van deze of O 1_ »_-! *"^
zon comfortabele Peugeot 309 aanschaft en die andere accessoires. Zolang het de 2.000,- mcl. ** **IJ. «« l-.norM " ~- " 1 r.T-._r " 1 t-.- 1 1 1 1 PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN 485,- WIJZIGINGEN VOORvoor 1 juli \yoy laatregistreren, lenminste, zolang d1W niet te boven gaat. Uit aanbod geldt voor behouden, peugeot lease, leasen tegen een aantrekkelijke prijs.

HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS B.V, SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MEERSSEN,AUTO-BEDRIJF
__^ SEEGERS BV., ST. JOSEPHSTRAAT44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER BV, WINTRAAK 29, TEL: 04490-21944.
WèM SIMPELVELD, AUTOBEDRIJF GRASSÈRE BV, KLOOSTERSTRAAT 46, TEL: 045-441835.
S-f-1 PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

- De uitbreiding van de showroom is l
bijnagereed(wordtdubbelzogroot!!!) }
Dan is Sijbenkompleet vernieuwden :

__________m*^lV_ïl!J_fl£jft_ft]3_\)l
_B_

UheËnog tijd totzaterdag, maarals u °
tof da/? wacht... i

Kom dus snel naar de centrale magazij- \
nen van Sijben, Dr. Philipslaan 41 \

(naast Gamma) \
■M_^vTv'T-Wï_M'l(_^_y_i_2_ïi- _W? 1

De n/ei/irvekollekties komen binnen. \
Daar isruimte voornodig in decentrale \
magazijnen. De huidige voorraad moet l

eruit. Metspoed, binnen 1 week!!! J:
_________p^p^__?T_^i_^^^^vm__ij jSj^^^^g/o__-womm^^^^^

Daar moet u zijn om het grootste
meubelvoordeel van uw leven te A

f*fo^^ pakken. _^^m
________________\n^JK9sfrfen

pfl_fl Vl'

/_^\X& TAXATIES ig/JF^v
f (T*VENDUHUIS DICKHAUT*\ J/!L VEIL,NGEN jp\ Jr1^

ROEREND GOED
Bredestraat 23/23A, 6211 HA Maastricht, tel. 043-213095

Kunst-, antiek- en inboedelveiling
op maandag 29 mei '89 om lOen 1 9 uur
op bovenstaand adres

Ten overstaan van mr. F. Groutars, notaris te Maastricht, zullen bij °y
bod en tegen kontante betaling goederen worden geveild uit dive^
nalatenschappen en uit partikulier bezit, zoals:
Meubilair: 17de eeuwse melkkast, 18de eeuwse spinde, 18de en .
eeuwse kabinetten, Biedermeier sekretair, Biedermeier chiffonnie',
Luikse commode en Chiffonnière, Empire sekretairtje, 19de eeu^
hoekkast, kussenkast, vitrinekast, Oudhollandse stoelen, tafels, boeke,
kast met bureau, commodes, 50-ger jaren design meubels, art deco 'ekanten;
Lampen: petroleum-, hang- en tafellampen, art-nouveau hanglamP
gemerkt Degué en Schneider, wandlampjes;
Perzische tapijten en lopers, weeflappen, kelims, batik tafelkleed;
Schilderijen: o.a. P. Daenen, Fraterman, Hutschemakers, P. Icchin0I
ten Kate, Pauly, H. Ritzen;
Aquarellen, tekeningen en grafiek: o.a. Arntzenius, Bierman, Leo "stel, Jelinger, T. Kelder, W.A. Van Konijnenburg, G. Rex, Fr. v
ZWvr. goud, object de vrtu: diverse sieraden, antieke couverts en a j
der tafelzilver, rookgerei;
Porselein en aardewerk: Oost-Aziatisch, Delft, Mosa e.a.
Glas en kristal; serviesgoed, laboratoriumgias, artdeco glas-in-lood de
ren;
Koper, tin en ijzer: diverse antiek Engels koperwerk en tin;
Klokken: consoleklok, comtoise, Friese staartklok, schoorsteengar
tuur;. .3..Speelgoed en poppen: Otto Gans '22, Mergergerauth '20; Storen
folklorepopjes, enkele kinderboeken en gezelschapsspelletjes;
Boeken en tijdschriften: W.O. 11, geografie, luchtvaart en marine,
men;
Varia: enkele militaria, devotieprentjes, spiegels en schilderijlijsten, .
gelkooi, houten teil, kantkloskussens, spinnewiel, handnaaimacn
alarm-installatie, horeca-vaatwasser;
Kijkdagen: zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.
Volgende veiling 4 september
Inbreng: vanaf 1 juni, dagelijks van 13 tot 17 uur, zaterdags van 14 tot 16 uur-
De inzending sluit uiterlijk 25 augustus. I

V '9g275 '



Stralende zon
In Istrië bijvoorbeeld. Een
schiereiland aan de blauwgroe-
ne, zonovergoten Adria. Met
-om aan de 'Adriatische' kant te
blijven - intieme kust- en vis-
sersplaatjes (Piran, Portoroz, Si-
par, Cervar, Fazana onder meer):
met oude, historische stadjes(zo-
als Porec, Novigrad, Rovin.j,
Pula); met bezienswaardige
plaatsen in het binnenland (Pa-
zin, Motovun, Vodnjan, Bader-
na): met overal vele moderne ho-
tels (weinig hoogbouw) en even-
vele moderne campings voorzien
van alle comfort. En met overal
de stralende zon als dagelijkse
metgezel. ledereen komt er aan
zijn (vakantie)trekken. De zon-
'bakkers' op het strand en op de
vele eilandjes vlak voor de kust
(desgewenst in het gezelschap
van naturisten): de waterspor-
ters, de wandelaars en de fiet-
sers; de liefhebbers van historie,
folklore en cultuur; de smulpa-
pen tenslotte aan weivoorziene
tafels. Istrië vormt een heerlijke
vakantiestreek.

Informatie
over Istrië

l((rj in Neder-
Ijjr bleden tal van ver-

%[lten (hotels, apparle-
ttj e/i' Pensions, campings
ie " Istrië aan. Informa-
nt f?Tiltrekken onder meer
'e^ atio?(ua/ Joegoslavisch

in Amster-
kJViJzelstraat l, telefoon
tQ^O4B3) en Sour Istrd Ja-
lf*a' 51440 Porec, p.p. 54,
\\ Joegosluvië (telefoon
6.. 4

U Nederland: 09-38-53-
Ifj ". vragen naar Brano
s*lc- Hij spreekt Dnits).

Latijns
De arena van Pula symboliseert
de oudheid van dit (haven)stadje
aan een van de mooiste baaien
van de Adriatische zee. Toen de

Romeinen er kwamen, vonden
ze er al de Illyriëis. Indo-Euro-
pees sprekend volk dat piraterij
op zee bedreef. In de eeuw voor
Christus bouwden de Romeinen
er een amfitheater. Het staat er,
thans beter bekend als Arena,
nog steecis. Een imponerend
bouwwerk, tweeëndertig meter
hoog, met een arena (middenge-
deelte, 68 meter lang en 42 meter
breed) dat geen plaats meer biedt
aan gladiatoren maar aan (opera-
zangers, muzikanten en folklo-
risten. „De inwoners van Pula
zijn ware operaliefhebbers, /e
komen 's avonds in drommen
naar de arena om er te luisteren
naar beroemde solisten overal
vandaan. Nergens, Verona na-
tuurlijk uitgezonderd, klinkt een
opera mooier dan in de Arena
van Pula met haar uitstekende
akoestiek en haar warme sfeer.
Drie-, vierentwintigduizend toe-
hoorders per avond zitten dan

genietend op oude stenen waar-
op eens Romeinen gespannen de
duels der zwaardvechters volg-
den", vertelde de man die me
door het amfitheater rondleidde
(toegang: 20.000 Dinar). En ver-
volgens voorging naar de cata-
comben met, onder meer, hon-
derden uit de zee gediepte amfo-
ren. Niet alleen in de Arena
proeft men (nog steeds) de oude
Romeinse tijd en, na eerste lot
aan einde tweede wereldoorlog,
de Italiaanse overheersing. De
Gouden Poort, de tempel van
Augustus, de poort Gemina, het
Romeins mausoleum én het Ita-
liaans als een van de voertalen
annex gastronomische richtlij-
nen maken Pula een Latijnse
stad. Met alle aantrekkelijkhe-
den vandien.

r^X/^cna van Pula.

" De rode daken met in het midden dekathedraal van San Eufemia in het oude Rovinj

Romantisch
Rovinj komt niet zo maar aan
San Eufemia. De legende wil dat
na een aardbeving in de zevende
eeuw, er in de baai een sarcofaag
rond dreef. Met het stoffelijk
overschot van San Eufemia. Zij
werd de patrones van het schone
stadje met een warm kloppend
hart. Dat men vindt in en rond de
nauwe, hellende, straatjes en
steegjes 'boven' de oude vissers-
haven. Daar tussen al die ver-
weerde stenen bloeit 's zomers
overal de artisticiteit. Tot leven
gebracht door schilders, acteurs,
schrijvers en muzikanten. Daar
aan de Piassa Grandu, beneden
aan de Vip Grisia, ligt Cislerna
onder meer. Een piepklein oud
kroegje waarin de autochtoon
zijn drankje drinkt en zijn
praatje slaat en waarin de lekker-
bek zich de vruchten van de zee
smaken laat. Bereid volgens tra-
ditionele overlevering. Nergens
beter dan daar leert men Rovinj
kennen. Of wellicht ook wel 's
avonds aan (ie oude vissersha-
ven, bij in zacht klotsend water
dobberende bootjes met netten
knopende vissers die samen met
vreemdelingen, met toeristen
vergenoegd luisteren naar uit
(vis)restaurants drijvende mu-
ziekflarden. Rovinj met vele
kleurschakeringen (de rode da-
ken!), met veel sfeer en stem-
ming, is en blijft het romantische
hart van Istrië. De streek die
naast Pula en Rovinj tal van an-
dere plaatsen bezit met elk eigen
charme, oude historie en moder-,
ne attracties. Porec (de gouden
mozaïeken van de oude Byzan-
tijnse basiliek), Ankaran, Izola
aan de éne en Rijeka (vesting
Trsat, Smeta Marij-Dom) en Opa-
tija (aan de voet van Istrie's
hoogste berg, de 1396 meter
Uéka) aan deandere kant van het
schiereiland Istrië. Een van de
mooiste vakantiestreken van
Joegoslavië.

nino tomadesso

tijdje vrij

Zon en zee, bossen en stranden, hotels en campings

Istrië, toeristische idylle
Ns als Sint Christoffel in Roermond over de Maas kijkt,
L . San Eufemia in Rovinj over de Adriatische zee. Het
r l(jnt van het Christoffelbeeld blijft bovenop de kathe-
I altoren bewegingloos steevast in de richting van de ri-
*gericht. Niet echter dat van Eufemia. Het draait, hoog
ue zeventieneeuwse 'Venetiaanse' toren, mee op de gril-en grollen van het weer. Is Sint Christoffel de patroon
reizigers, San Eufemia is de beschermvrouwe van de

iSeveer zeshonderd vissers in de wijde omtrek van Ro-
N °P het schiereiland Istrië. Een van hert: „Vóór we op
rSst gaan, kijken we naar de toren, naar het beeld van
r Eufemia. Staat het met de rug geheel of gedeeltelijk
OMZee gekeerd, dan varen we niet uit. Want dan is of

dt het op zee niet pluis. We luisteren nooit naar weers-
(l spellingen, we kijken altijd naar San Eufemia. Meteo-

Sen kunnen zich vergissen, San Eufemia echter nooit.
ls het al eeuwen....".

*is hCld van San Eut'emia is te"
sse 'Da'ten van Rovinj, voor, ,rs en voor toeristen. Rovinj
in ",et schiereiland Istrië. Een
stisQe bekendste, geliefdste toe-
i in

C streken in Joegoslavië
>or EuroPa. Jaarlijks bezocht

rrieer dan twee miljoen va-
.rilegangers. Geen wonder...Se

en zee, heuvels en dalen,
'lid n en stranden, historie en
'°lmfe' note's en campings,
1 l ?n vriendelijk, voordelig
inh rierend: hel toeristische
nfi ocl van Istrië is werkelijk
*.h!,erend- Mede door de vele
feil che facetten van dit
Oir, 'land handhaaft zich het
*1 r oei'sme 'n Joegoslavië,
6tei ,eriBens door hoge inflatie
tOL, ei'd land, zonder al te veel
Wuen ln tegenstelling tot
t>n "'beeld Spanje. Toegege-
iè'; lr'e en dus ook Joegosla-
»_n^ goedkoper. Al spendeert
'«er ■ enwoo|'dig de Dinar niet
\i[. 'n honderd- maar wel in
'oorvnd" en 'n tienduizendtallen,

Een kopje koffie
b|,a :. afhankelijk van plaats en

'e. twee- tot drieduizend Di-

nar. Zeg maar, één gulden twin-
tig tot één gulden tachtig. In de
bar bijvoorbeeld van Hotel Inter-
nacional in Zagreb legt men er
vierduizend Dinar voor neer.
Twee gulden veertig dus. De Di-
nar staat nu eenmaal laag. Hon-
derd voor zes cent. Duidelijk
dus. En Zagreb ligt ver van Istrië.
De tijden zijn momenteel moei-
lijk in Joegoslavië. De inflatie is
er boven de driehonderd procent
gestegen. Toerisme en dus devie-
zen zijn belangrijk voor het land.
Ze doen er dan ook veel aan om
het de toeristen naar de zin te
maken. '

Lufthansa rechtstreeks
naar Sint Maarten

Vanaf november dil jaar zal de Luflhansa geregelde vluchten uitvoe-
ren op Sint Maarten. In eerste instantie zal de Duitse luchtvaartmaat-
schappij eenmaal per week vluchten uitvoeren van Frankfurt naar
Sint Maarten, op de terugreis zal in Puerto Rico een tussenlanding
worden gemaakt. Het ligt in de bedoeling het aantal vluchten in de
toekomst uil te breiden. Na Air France wordt Lufthansa de tweede
grote luchtvaartmaatschappij dievanuit Europa rechtstreekse vluch-
ten uitvoert naar Sint Maarten.
Claude Wathey, de politieke leider van Sint Maarten, heeft intussen
zijn teleurstelling geuit over het feit dat de KLM 'als luchtvaartmaat-
schappij van het koninkrijk' niet op Sint Maarten vliegt, maar wel
vrijwel dagelijks lijnvluchten onderhoudt met Aruba en Cura.cao.
Wathey kondigde aan dal Sint Maarten uit protest hiertegen niet
meer zal deelnemem aan de door de KLM in Europa opgezette cam-
pagne 'Vist the Dutch Caribbean'. Dit succesvolle promotieplan heeft
het aantal toeristen dat de drie Benedenwindse eilanden bezoekt aan-
zienlijk doen stijgen.

korte toer
VRIJDAG 26 MEI:
MUNSTERGELEEN: IVN (afd.
Sittard) - Jeugdspeurtocht. Ver-
trek tussen 18.00 en 18.45 uur
vanaf Jeugdhuis (Burg. Smeets-
straat 1) in Munstergeleen.
VALKENBURG: Expositie
schilderijen Sim Visser in Hotel
Tummers.
Expositie aquarellen van Lou
Heynens in Casino Valkenburg.
MECHELEN: Bezichtiging,
rondleiding De Commandeurs-
molen(Hoofdstraat 105) van 9.50-
1T.00 uur.
MAASTRICHT: Expositie schil-
derijen José Lips-Bessehnk in
restaurant Galerie (O.L. Vrouwe-
plein).
Carillonconcert vanuit toren
stadhuis door stadsbeiaardier
Matthieu Steijns van 11.30-12.30
uur.
BORN: Expositie houtsnijwerk
en olieverfschilderijen van Paul
Lamers en Dim Moerman in Ho-
tel Bom.

ZATERDAG 27 MEI:
VALKENBURG: IVN (afd. Val-
kenburg) - avondwandeling.
Duur plusminus 4 uur. Vertrek
19.00 uur vanaf theehuis Tivoli
(Plenkertstraat).
Expositie schilderijen Sim Vis-
ser m Hotel Tummers.
Expositie aquarellen van Lou
Heynens in Casino Valkenburg.
MECHELEN: ■ Bezichtiging,
rondleiding De Commandeurs-
molen (Hoofdstraat) van 9.30-
-17.00 uur.
MAASTRICHT: Expositie schil-
derijen José Lips-Bessehnk in
restaurant Galerie (O.L.Vrouwe-
plein).
Antiek- en vlooienmarkt in de
Stationsstraat van 10.00-16.00
uur.
BORN: Expositie houtsnijwerk
en olieverfschilderijen van Paul
Lamers en Dim Moerman in Ho-
tel Bom.
GELEEN: Internationale mu-
ziekshow in de open lucht in re-
creatiecentrum Glanerbrook.
ARCEN: Optreden muziekgezel-
schap Semper Avanti (Grashoek)
om 14.00 en 15.00 uur in Kasteel-
tuinen Arcen.

HASSELT (B): Live in het cen-
trum muzikale kroegentocht.
In Hasselt centrum burendag
Hasselt-Sittard.
HAUSET (B): Westerntreffen en
rodeo in dorpscentrum.
ZONDAG 28 MEI:
SIMFELVELD: IVN (afd. Bo-
choltz Simpelveld) - dagwande-
ling door het Gulpdal. Vertrek
9.00 uur vanaf de Markt in Sim-
pelveld.
NOORBEEK: IVN (afd. Oude
Landgraaf) dagwandeling om-
geving Noorbeek. Vertrek 10.00
uur vanaf de kerk van Noorbeek.
STEIN: IVN (afd. Stem) - mid-
dagwandeling omgeving Wijlre.
Orchideeën wandeling. Vertrek
14.00 uur vanaf gemeentehuis
Stem.
WEERT: IVN (afd. Weert) - mid-
dagwandeling over de Loozer-
heide. Vertrek 13.30 uur vanaf
het Bassin m Weert.
KOHLSCHEIÜ (W.Dld.): IVN
(afd. Evsi middagwandeling
door het Wormdal. Vertrek 14.00
uur vanaf parkeerplaats bij wa-
renhuis Westkauf in Kohlscheid.
MONSCHAU (W.Dld.): IVN (afd.
Vaals) dagwandeling omgeving
Kalterherberg. Vertrek 10.00 uur
vanaf parkeerplaats Burgau in
Monschau.
MAASTRICHT-AMBY: Wandel
tochten Ambyerheide en Beme-
len (in het kader van 'Pleinfes-
tijn', de Sjlaaibök). Afstanden 6,
12, en 20 km. Vertrek tussen 8.00
en 15.00 uur gemeenschapshuis
Amyer Hoof aan het Severen-
plein.
BRUNSSUM: Koningsvogel-
schieten vanaf 15.00 uur nabij
sportpark VV De Leeuw.
VALKENBURG: Expositie
schilderijen Sim Visser in Hotel
Tummers.
Expositie aquarellen van Lou
Heynens in Casino Valkenburg.
MAASTRICHT: Expositie schil-
derijen José Lips-Bessèlink in
restaurant Galene (O.L. Vrouwe-
plein).
BORN: Expositie houtsnijwerk
en olieverfschilderyen van Paul
Lamers en Dim Moerman in Ho-
lel Bom.
Trekker-trekwedstrijden (55
deelnemers uit W.-Duitsland,
België, Noord Brabant en Lim-
burg) vanaf 10.00 uur op het in-
dustrieterrein Lommaert.
ARCEN: Aspergemarkt.
Voorstellingen klassieke hof-
dansgroep Les Précieuses Ridi-
cules (Nijmegen) om 14.00 en
1 (i.OO uur in Kasteeltuinen Ar-
cen. De groep danst in histori-
sche kostuums.
THORN: Aspergefestival.
LANAKEN: KNP-wandeltocht.
Afstanden (i. 12 en 20 km. Start
tussen 8.00-15.00 uur vanafkanti-
ne Romantic Boys, achter T. I.
Sparendal. Info: 09-32-11-715330.
HASSELT (B): Schaapsherders-
feest op complex gezinsboerderij
Putvennestraat. Info: 09-32-11-
-223920.
HAUSET (B): Westerntreffen en
rodeo in dorpscentrum.
KELMIS (B): Botanische wande-
ling van Gohldal tot Hauset.
Start 8.00 uur Vertrek vanaf cas-
inovijver in Kelmis.
LONTZEN (B): Meimarkt. Info:
09-32-87-652t>29.

hapje her slokje der
door nino tomadesso

De omgeving is. niettegenstaan-
de het 'hnis' midden aan een
kruispunt in een dorpje slaat,
landelijk en dus vredig, 's
_.puud_op hel terras hoort men er
vogels i?i de bomen fluiten. Het
'huis' is een sfeernol. intiem res-
taurant. Met keurig, smaakvol
gedekte taj'els. Het roert een re-
gelmatig insseleiide, niet al le
uitgebreide, 'aardige' kaart die
verraadt dat er op zn Frans ge-
kookt wordt. 'I.e Relais de Bour-
gogne' ligt dan ook in een Frans,
zo ge wilt Waals, sprekend ge-
bied. In liet onder Dalhem ressor-
terend gehucht Berneau. Op am-
per twee kilometer run de grens
in Eijsden. Het echtpaar LI LIA-
NE en EÜMOND LIEGEOIS ver-
went er al jaareu lekkerbekken
die eerlijk, goed en zonder poes-
pas willen tafelen. Huppend in
koude Igarnualtjes. kerseuto-
maaljes) en irurme Ikrokant ge-
bukken 'kogeltjes' aardappelpu-
ree met brokjes ham. iets anders
dus dun de eeuwige bitterballen)
'amuse-bouches'. liet ik de niet-
onappelijtelijke menu's Uwee
rau uier gangen voor 1000 en
1100 en eentje rau rijf gangen
roor 1350 francsi voor wat ze wa-
ren en bestudeerde de a la curte-

gerechten. Eend bleek rurm-
schools aaiiicezig. constateerde
ik met genoegen. In Nederland
slaat de eendachtige vogel orer
hel algemeen le weinig op de
kaart. De keuze van het hoofdge-
recht stond dus vlug vast. De 'en-
tree' deed enige twijfels ontslaan.

Een plak kwabaal (lotte,) op ecu
bedje run witlof(475 francs zijn-
de circa 25 gulden) óf. ? Hel
werd lauwe kwartel op een .sala-
de di hartige vinaigrette (375
francs). Vervolgens dus de ee?(d.
'Mugret de canard uu.v narcis
confits' (ofwel uil eendeborst ge-
sneden reepjes vlees in honiugs-
uus met stukjes eren gekonfijte
meiknolleljes traapjes). Licht en
smakelijk waarbij in hel glas de
Gigmidas (Domaine la>s Palliè-
res'B3) zich een sympathieke met-
gezel toonde. Er stond ook een
'cuissot' run eend op de kaart,
eendebout met lirnmetjes (soort
kleine, zoete citroentjes) ouder

meer. Niet zo verwonderlijk. In
de omgeving run Berneau, in Vi-
se. vormt een ander lid uit defa-
milie der eeuduclitigen een gast-
ronomische specialiteit. Gans na-
melijk, in niet knoflook bereide
créme-saus. Tafelen bij Liliane
(afkomstig uit Maubeuge in
Frankrijk> en Edmond Liegeois
luit Baltice iti het lund run Her-
re > voltrekt zich i» weldadige
rust. gejaagdheid lijkt er uit den
boze. Vanaf de 'oude' grens bij
Eijsdeu rijdt men er in enkele mi-
nuten rechtstreeks i rechtdoor
richting Battice en niet richting
Moelingen/Visé) naar tot?. In Ber-
neau zelf ligt hel aan een kruis-
pmit, rluk voor hel grote Chris-
tusbeeld aan de linkerkant. 'Le
Relais de Bourgogne' is dage-
lijks, behalve op dinsdag- en
woensdagavond} geopend. Reser-
rering vooraf verdient aanbeve-
ling. Telefoon vanuit Nederland:
09-32-41-793363. 'Monsieur' Ed-
mond Liegeois spreekt Vluums.

# Het knusse restaurant van 'Le Relais de Bourgogne

v (mm*»-*»*» m_J%L_j Kn '°' , I k59-OU/>i> / *(***»»?*:.rKa ron
,A LftKOf ■ y 1^ "*" ■ HOTELS INTERNATIONAIJ
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i "t°^ I n Maakeen keuze uit

n*.WH motieven of wit enHftf//ifu_m^ grijs methoutstruc-

Een geheet ander renovatiesys-
leem dan bij deuren. Het oude
front (kastdeurtjes, werkbladen
enz.)wordt verwijderd. Volgensuw
keuze maken wij de nieuwe delen
opmaat. Het voordeligealternatief
vooreen nieuwe keuken.

m~^^
Wij geven uw woning binnen één
dag een nieuw aanzien

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 «j—»i

Bunde 043-647833 JB

pilÉßsg I [Sj J

Wfgp____mtti^^
__W___WJÊÊ _^_Ér^ _rü_f ■ vk

Wmmmms 9^^^m^mm"^_^_m3BS^^mSm-^^SK.i___W^__^r_(_f <^M_MiWpiH WPW_gyfc -____SS^_s
jmFJb_\ inmiMiMtiiiwJri i'''"""um'''W^Smr '"feB ____,__niii«|W[a<Oßjj__^^ i i_iniiiii-Mii«ww'''»iw'"''""» I^^ m.

_,^^^^^^^^^m_____ lr***e*^!|^r--~*^,,''*"'"""^'M^^^^^i B __________ (si____ _sjI f _tf fel _P^^«(______________________i_________--_______Ét'_______.. il■»—~==*aj _■ _B^T__^^_i ■'~■ - ■■■■■■■■■I _b________________— v rrmgg^

■"■»*= V\rji- inmnuM ■::mi_l ESSSilivßiiß ___^B W^Z. HJS SS l_____^_l_^___g____iß__i_l_Jf "■3
_^_L ._._&.s.+mß-z- _v_ff_^_K^^***>^tM_&4. ____________________________ ___Bs_____. _^H.J^fc'B6ißaJ---W^^ ŵ^W!BMt______l #_Hr* '" -'"" att_-. _^_SRÜ _H-BB_yyLi-<"«v,?:^taWfc% W |PlßHßwWPP!»«Pl'''l'''''*'*H*WH^*"^^^^^T^H^&. _|

_-_____^^IrS $aWJ-\\\ WWz *■ Br* &&* nis «§§_____

_L_ELDEN was een handige, kleine auto zo luxueus stoelen met hoofdsteunen. Zo heeft deze limousine een de luxe wielplaten en de wisser/sproeier op de achterruit. Een 1000 cc 4-cilinder injectiemotor bijvoorbeeld
uitgevoerd als nu de Panda Dance i.e. Werkelijk alles bijzonder fraai dashboard, een hoedenplank, en tapjjt Maar het leukste komt nog. De prijs. Genoemde elektronische ontsteking, een vijfversnellingsbak en een
zit er op en er aan. En dat terwijl een Panda i.e. normaal op de vloer. extra's, die u normaal f 1.400,- zouden kosten, krijgt u geregelde driewegkatalysator voor een schoner milie»
gesproken al zo compleet is. En zo is de Panda Dance i.e. uitgerust met een bij de Panda Dance i.e. voor het luttele bedrag van f 400,-. NU BIJ UW FIAT DEALER.
IJ-FM'l'M',.*.'.!». HM—_M Phil'Ps stereo radio-cassetterecorder. Tot zo ver het DE COMPLEETSTE IN ZN KLASSE. De Panda Dance i.e. (in zwart, rood en wit) sta*

Zo heeft de Panda Dance i.e. geen gewoon interieur, interieur. Ook 't exterieur van deze complete Panda mag Het spreekt voor zich dat de Panda Dance i.e. nu in de showroom. Wees er snel bij. Want zon slee
maar zeer riante, blauw of rood beklede, verstelbare er zijn. Wat te denken van de 'dance'-striping bijvoorbeeld, ook alles heeft wat alle Panda's sowieso al uniek maakt, voor f 13.650,-. dat zie jeniet elke dag.i_fg_f£_f_fl

De Panda Dance i.e. Eén brok temperament.
Prijzen zijn inclusief BTW, exclusief afleveringskosien. Wijzigingen voorbehouden.

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. 1
I

\m We Hebben Tijdelijk m
Ook TAfels W\ar

U Zeker Bent Van Een
Goede Oogst

!____& \ l^_ïZ>^^^
___’ ____. \ V '^ v'y i

_k_i_^ _S ___^^*^**^__ '^^^ _______
_w ii

___■ r___^^**"^^^^^~^^^aJ_WlWMW*wvv m^i?«_*®s|p: ____% _^*"^^^ _______W^^^^ _**
r\ ;\ v' _«X^ *-" _«»»*_-"'-'"'

% _^_. _^^ ax<&v£o* __________ i^^^ _^

Wie vóór 24 juni een bezoek brengt aan Casino genieten van een groot aantal uiterst exclusieve gerechten.
Valkenburg - één van de officiële Holland Stuk voor stuk gerechten waarin - hoe kan het ook
Casino's - kan niet alleen aan de speeltafels de avond van anders-deLimburgse asperge een culinaire glansrol vervult.
z n leven hebben. Dus Qok als u __eker wilt zijn van een goede oogst,

Want tot die tijd kunt vin ons restaurant 'Le Jardin' kunt u nergens beter terecht dan in Casino Valkenburg.

Casino Valkenburg. ;navondje Op Vakantie.
I i&n Odapark, cel. 04406-15 S 50. Geopend van 14.00 tot 02.00 uur. Correcte kleding, 'n geldig legitimatiebewijs /_fY__jfar
*^^f/ en 'n minimale leeftijd van 18 jaar is verplicht. Vw^St

UITSLAG A-trekking 1eklasse 85e lotefp _fi_i] Een service vooronze _^mmm
_

mm______.__.»__^_^_,__^____a___,__^^4*!§S NederlaDdseklanr DM 250.000,- op lotnr. 653910 fc_p£ X 3Neem voor meennformatieof " I—. -^fc■_____. toezending van de volledige PM 25.000.-op lotnr.216057 233255 428927 ~_M
trekkingslüst kontakt op met: PM 10.000,-op lotnr. 009146 197449 232439 336910 518478 521586 525421 655916 6700ÏÏ~rmC^MPM 5.000.-op lotnummerseindigend op 10520 50286

_*w_/,>,~-._n«_n- ,-- OM 1.000,-op lotnummerseindigend op2671 ~ _WAfdeling Klantenservice dm 500,-oplotnummer.eindigen.opiB6 -^JtC_P^_L IIVII")! D°M 388,-op lotnummerseindigend op31 85 londeryoJK

;Tr49;02^ 62^H g ° Süddeutsche Klassenlottej

UT**!fl l -jRELJitI KIFR w^lT7"MnPPi''i.c ..wai irM.
Wt_Wi^lw\'_mM l'N VAKMANSCHAP EN MATERIALEN

HL __ 55__É -É-fl-.fSV'l

Een briljante, heldere vormgeving I 'MA
die door nagenoeg iedereen be- |

wondert wordt. Of unu de mo- ]
kiest, bij Keukengalerie Limburg j

kiest uvoor een stijlvolle, funktio- j I
nele en betrouwbare keuken. " ____jjy; ' --»- ■ .< ï.JMM-i HHHHHHHHHRP^Is

l_É________É_________P__l¥V¥aV_MHVW^SKrMl NoDelstraa'23'
iTuur Donderd. koopavond mMlMiïl_^^_^__^_ REUVER
tot 21 uur. Zaterd. van 930 m/^W<_9_^^Ê^_fyK^_W^^^m_ I Parallelwe9 12>('n net [
tot 17 uur I \S__di__^_^_^_i_§_J_X_^_i_^__U_d_Z_Y_\_m I Meubel Trade Center)

1 : _^-^-^-^-_^_^— 3 Tel 04704-6077

DE BESTE KEUKENSPECIAALZAAK IN LIMBUfI?

GUNSTIGE LENINGEN
_W HUISBEZITTERS; I PERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND& EXTRA LAGE LASTEN ■.||,l,N,l^,t.|:M.M.lJ.lJ|._B KREDIET 5

16, 28 en OÖ MYrOTH. Persoonlijk* leningen zonder onderpand _» }!zonder taxatie-kosten I v,re,r'kbM_„n_r,n?__n
kwii,sch'l,!in9

*«""'- p-"d "■* _ 15'
KREDIET- LOOPTUDIN I NETTO|N "" °V,r'"d'n ' *** "*"» P> ■Ü-J^ C
BEDRAG MAANDEN | hInDEN 72x 54x 42x 5 Ofjo . «AA. «09% fl*

itir 2^- as»! I^7^ sr*; 11:000:. 255. !U
10.000,- 72,- 103,- 113,- II 6.000,- 124,- 143,- 175,- 2000°.- 400'- °>89% ff K15.000,- 107,- 155,- 170,- 11 12.000,- 225,- 280,- 343,- 30000-- «»." 0,89% 2U
25.000,- 179,- 258,- 283,- II 18.000,- 338,- 419,- 514,- 40.000,- 800,- 0,87% E
40.000,- 285,- 414,- 453,- || 24.000,- 450,- 559,- 685,- |l--M__a__^-k<'
75.000,- 535,- 775,- 850,- II 36.000,- 674,- 839,- 1028,- I FINANCIERINGSKANTOOR fli^% Andere bedragen/looptijden óók mogelijk. __.50.000,- 936,- 1165,- 1427,- I |T\/7] ___^__>^__^ rvfl ff3 _T,r
Afhankelijk van de waarde van uw woning _______ _.„._._ MtVJ _fl _■ ___ _■ _N _3 Nn„m kunnen de tarieven variëren. _■ __k. E«. Etteki ren* vanaf 0,87%p.mnd. MillUil N _"_. * *uV/U^__^^^U\JLtjIJ A

lScnarnerweg 108 Maast^ r-

T/m\\*L EM' > I "JA "I "M tel. 043-636200 i;I Biikantoor:Hoofdstraat9Hoens* ( '■ mÊÊMMÊuiÊ^iÊmWmW^m Tel, °45"225000van "00-2°o^_f*



(lEDEREEN PRAAT OVER ONZE SCHITTERENDE
MEUBELBOULEVARD! BRENG EEN BEZOEK AAN DEZE WERKELIJK UNIEKE MEUBELBOULEVARD! ]
1 SLAAGT ER ALTIJD, WANT DE MEUBELBOULEVARD HEEFT U HEEL WAT TE BIEDEN, ZOALS:

I' ~~-~-^ys^ ~^\^~ v. —\ ys -\ 1. 10.000 m2verkoopoppervlakte (351 fabrikanten onder één dak);

I > doiiiEVARDÏ N^—' ~"~"\ "-\ 2. klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten en

__^fo^\\ ]J il }\ (_ fl l 3- scncrPC prijzen voor binnen- en buitenland;
f^i_>v /"""__■ I ü _H "*" U 111111 \Wt\ r\ *" een sch't*crcnde en smaakvolle presentatie;

K"te\*\. r \\ Mk m 111 lT v'\1 ï; \/ ) 5. een prettige bediening en deskundig advies (binnenhuisarchitecten

"."X* ">\ I | _\[______" Pl^~^ W I Tl 111 I f&~.'-)) 6 een groot assortiment bekende merkartikelen, o.a. Auping,
JtWcZ iy^Tt^l*77l^7^- -^r^TJ^llll^ ==tr^=~7_l\^^_l —^—JLJ B_T ~fc Benders Bench Rolf Benz (8.M.P.), Castelijn, Gelderland.
r^*^ JW*'-;*rfJ",c~_B-B^H&ffi '^'&^'__Y^U^7_ixK L_ii__ '*^ 'rt'Xi ?____K^_f^l_rfl^rg--l^' r f^TT*^*a""^fc^~. Hennie de Jong, Young International, Metaform, Montis, Pastoe

Tevens beschikken wij over 100 GRATIS
IH * _r^ __> « _--__ __-« w w-_ _^_ w w w __-" » PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), eenMEUBELBOULEVARD René Pans B.V. m'_TTammtn
C^ergCrWeg 10, Maastricht, tel. 043-215585 "" heten u van harte welkom
\\n . Directie en medewerkers jf_

(L C bereikbaar via dc Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht. Meubelboulevard Topform (_A_%n rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond. x dealer i£^J

. ELEIfi-CTROLAND .

_K *Vl_ir__srw_lI_Esl _M-_JBh wL_^^^m_W t*__-\_\_\W_\_\ li ift_, ..B^!!?^^ '^^^Mrn|lM_|MM^HM^^U

IlK_=o_ l\*lllYlï 'C^OÖlfr [ J^^

_^_^_^S _M_HÉÏ^^^l Automatische zenderzoeker. I T-TTTITrT^JJ^;|

PP^^B __^E ' _A il' r* 7* 1 I lïïli'llli'llli11^531 r~~~—- J |

___lffri^_s W_^_^-—_ —_————-'_B PI ■*-_»■ ___E__- __M_* Km\Wm\ \ M-^~^"^^l W ______________■__■_______■ _"^^__T***^'3^_____________ V_dÉ_l

__ste£- |P^9 C*|flA _ï_s____"____r^ KepJEBBH
W*'T k_u__.<_l wWW # n^II I

(*_'»*_„ u'lv_r,ln. _l S __T__ SAMSUNG Magnetron ~-J BOSCH Magnetron PHILIPS magnetron RAIIKNEfHT M. ,„ _!_"^^^""^^^!T!r_!_7r^^""^_^TT!^^^^"^TlNu"°'>Uto_ 9 _ Marl 570T_""ff!?_2l HMG6O2A AVM7O4 ml SSKITKni7 " SHARP Magnetron R6R 10
°>lt.r"0S8n?(y,ï50%'Ca_L_a__J 500Walt 16 Liter inhoud liJwgSa 5 Standen. R.,m. inhoud S9&-. 600 Wan Roterende energie- |__23?_l SM Watt 17 Liler inhoud SÏ?,9,?" %■_""?"V „ _.!>' ,U_l,rl'"hiVn l°_*. Uitneembaar draa lplaleau ïfeWÈpl -""T .erdeler Automatische onï- |rl*_3_l irvStanden R_E"_E-_,_„ 600 Watt 25 Liter inhoud ffFj1_"S*'kl« 1~-_nl""seh* . 5 S,anaen El<"»"«"« I_*BSl _■■.'.,.____ dooisiand Energieschakela.r H_Spl {?d_hate"aauot 99 mm

Traploze en.rgiereoelaa, rJSg»Ge,3'^^7 [Böscffl |||| k^m^B^ g^Ja^ ïï£* "n-Sk^|B_^ 1~~ |W|| mm^^W^_\__] BBBBBBS «1| ,^sharp1^350:390J__3 450?" 550.-^^ 590_É11 790öl_£l!
~~~~ ' 'K«KREMERS

1700 uur"' klei"e apparaten en afwijtende voorwaarden. Betaling met cheques of girobetaalkaarten in maandtermijnen Afwijkingen in afbeeldingen
,6.8% ____\ ’4o.jpe,■maand Doorgehaalde pri)zen zi,n catalogusprijzen

GRANDIOZE OPENING 27 MEI '89

ïhft %'JBÏlI]^! Ili 1 De Steeg 10- Schimmert

telefoon 04404-2267

Zaterdag 27 mei as. openen wij ons nieuw bedrijfspand aan het
handelsterrein De Steeg te Schimmert. Vanaf 19.00 uur bent u
van harte welkom om met ons een glaasje te drinken en een
kijkje te nemen in onze showroom.

Open dagen: van 28 mei t/m 2 juni
dagelijks van 15.00 tot 21.00 uur.

Tijdens de open dagen wordt er een KORTING verstrekt van 10-20%
Bakkerijtoonbanken Upo

- Slagerijtoonbanken Upo
Koel-vrieskasten Foster- Wandkoelingen Upo
Vrieseilanden Upo
Werkbankkoeling Foster
Airconditioning Aermec- Koel- en vriescellen

Onderstaande bedrijven realiseerden
de nieuwbouw van Wolters
Koeltechniek te Schimmert

fCJj BOTEKfI
/ BOUWTECHNIEK

Schimmert, 04404-2115 Hier leverden en plaatsten wij de kunststof
ramen alsmede de aluminium deuren,
reepgordijnen en sandwichpanelen

HU II Hl II fTI. ffl lIff. II llïl I Wl^ wensen de fa Wolters
fa=3l[ il 11 LJn UJ |mJ||HU| Koeltechniek veel succes

-—->-——----^—_____________

HET PROJECT WERD a-
UITGEVOERD DOOR _A\_
_*_«*, 7fi mm aj <«_ r AAMHEMERSBEDRUF LEUNISSEN BVStrucht 76, 6305 AJ Schin op Geul
tel. 04459-1837 fl|

Burgerlijke bouw en utiliteitsbouw * Nieuwbouw *Verbouwingen * Onderhoud * Renovatie *

_^_W_^^_K De staalconstructie werd .
geheel verzorgd door: pnO^MlX

feliciteert Paul en Lilian Wolters en wenst hen veel succes
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LIMBURGS GROOTSTE TAPIJTINKOPER
HEEFT UITSLUITEND MERKTAPIJTEN

IN VOORRAAD
BOVENDIEN, VÉÉL GOEDKOPER DAN WIE OOM

__________ _______fl _^ __É_tm mm-s. ____Aw^x£ W-\ -m_A_\ _^^__ _^_^_m

DESSO BERGOSS BERGOSS PARADE WOL- LOUIS DE FORBO b. ons de echte NOVILON \KAMERBREED KAMERBREED CARLTON LEN BERBER POORTERE PARADE hp, VC\7\ 200 en 400crTleTAPIJT TAPIJT SUPER TAPIJT VELOURS TAPIJT
■euyd ENORME KO'

5 Jachtigekleuren l^uL Supermoo, tapijt I^"^ Q .____*. Het meest verkochte KEUKENETTE LEKTIE VINYfcssrr^ S^rr^ «sr SjfeiSiU. sasaT* s^ks! H|^^SR'ïOnzeD,?s EISSr 6 kn,gen! Elders 169,-Onze prijs " 3 Berbertinten ffilë " Zwaar gebruik
__ _. _^ RAAD MET EOnzepnjs §»ftQ -| OQ _ ?^S 229,- " 5 Kieuren Onze pnjs Q^Q KORTING ;

f DÏ7. lO*7- Onze P)S l_yQ S7Ö- IQQ - jm £-tK*-I

vanslo,-voor OÜJi" lÉlM_^^^^ï^|^^fö^W *'. Afgebeeld: Een up to date design in alpine wit met __| OO
■_■ _a^ b §§£.

I_M3r^__^f^S^ïl4*M^-fl '\^*%>"* * mKTf zwarte lijn accenten. Ledikant met zeer exclusieve 1 Wi_r^ tO/^/"\ \/ Of~\ (~~\ mw^^^ ___r^___ mr^^^ t*T 'T* Wt ■- -v?»f )_&l___F *. M&* P— ' J_P^_r fs4__.B '■ mwmmamr mm *V________B_______lfc_7___ B200 X 300cm KHK . ___Jt^f^M^^^B^_^_l^__^.l_l * ■"■■.! ombouw en ingebouwde verlichting. Kompleet v.a. I *^^_Tr
van 750,-voor \Jék^*J m Ml II TIITM Ol ID IAHMADr. CTHtXCKI - Jrt«_ it_^^^^^^S^^^^^^ffl MUL I IIAJLUUK JAUUAKÜ b I UrhtN Bijpassende linnenkast met spiegeldeur "J 265."
240X340cm C\.__\EZ. Geweven stoffen met een warme glans en een zachte soepele plooi. I — -'
van 1025,- voor WW^/■"" mm^^^Ê_^^^Ê^_—mmÊ___^^^^\\^ Deze dessins in 18 verschillende kleuren. i

> I _. iI I """"""r"j"T"TT~~ ■ ' " i ilATn acC

M,«i-U.|■" iil X/PDTIk'AI P D \/1^ ip»!»^-""" "1 MA I HAo*
■■ H xx^_i^^l^&:' II Vtri I ll\_AL___ r.V.O. "_

■_____ ___^^^ 191Cm __.OU.~ B^"^!. » JMHMMgI __^ _#-H. _M °
'^^^I^^É^_^i^lPW 239cm O20." ’ H*%h

286cm vOUi B_9 Jl
| Maak even n arspraaK. | ' ' _Je

hh ■■ Gratis opmeten en pppuwj ■■■■ ■■ ■'■ _r—É—^Ê \^^^__^^^^rr^^_^__^^_^^k

IBBHÉÉ__ÉÉB-É--M_B-hÉÉ_É-É-É_ÉÉ_l^^ ■■'■i



'Fietsersplaag'
in Zuid-Limburg

'Nijd en ruzie om een halve liter'
" Water uprantsoen in devolkstuin Oud-Molenberg. fo.ü: frans rade GULPEN Dank zij het stralende

weer van de laatste weken wordt
Zuid-Limburg meer dan ooit 'ge-
plaagd' door hordes trimmers. De
rijkspolitie Gulpen spreekt overi-
gens liever van een 'probleem. Op
zich hoeft het in groten getale op-
duiken van groepen trimmers in het
Heuvelland geen plaag te zijn, „mits
zij zich aan de regels houden", aldus
een woordvoerder van de politie.

Veel auto's kunnen door de groepen
trimmers, zeker op een bochtige of
hellende weg, niet passeren. Cla-
xonneren werkt averechts. De trim-
mers gaan vaak nog verder uit el-
kaar. „Als hij uiteindelijk toch kans
ziet om te passeren schromen de
trimmers niet om een trap te geven
tegen de auto", zo is een ervaring
van de Gulpense politie.

Een merkwaardig optreden van
vooral grote groepen Belgische
trimmers wordt de laatste tijd gesig
naleerd op het kruispunt Wittem.
Door een begeleidende volgauto
(met zwaailicht) wordt het verkeer
op de rijksweg eenvoudigweg te-
gengehouden om de trimmers te la-
ten oversteken.

De politie in Landgraaf is nog op
zoek naai- de dader, die ongeveer
1.70 nieter groot is, een mager pos-
tuur heeft en tussen de 25 en dertig
jaar oud is. De man had een opval-
lend bleke huid en donkere ogen.
Hij droeg een rood truitje zonder
mouwen en een blauwe spijker-
broek. Zijn zwarte haar had hij strak
achterovergekamd tot op de schou-
ders. De dader moet ook een kleine
wond in zijn been hebben, vanwege
de beet van de hond. Mensen die
denken inlichtingen te kunnen ver-
strekken over deze man kunnen
contact opnemen met de politie in
Landgraaf.

De vrouw was daar met haar hond
aan het wandelen toen de man plot-
seling haar van achteren beetpaktè
en tegen een boom drukte. De man
posteerde zich daarna voor de
vrouw en duwde haar met zijn li-
chaam tegen de boom. De vrouw
schreeuwde hierbij luidkeels om
hulp. De hond beet de aanrander
Jiierop in zijn been waarna de man
terugschrok en het slachtoffer kon
vluchten.

Water op rantsoen
in volkstuintjes

van Oud-Molenberg

Ook deze lente moet de rijkspolitie
in het bewakingsgebied Gulpen-
Wittem veelvuldig surveilleren om
de problemen onder de knie te krij-
gen. Vooral als in de weekeinden
met name de zuid-oosthoek van het
Heuvelland vanwege het aantrekke-
lijke landschap, het gevarieerde ter-
rein en de vele hellingen worden
overspoeld door trimmers is de poli-
tie extra attent.

Fractie BBK maakt beslissende ommezwaai

SW-26 niet verlengd

MBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN.
EDITIEREDACTIE: HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADEr 42, TEL. 045-455506; 6431 HE HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

Van onze verslaggever

" Burgemeester Hoogland van Brunssum speldt de scltei-
dende wethouder Toon Vromen de koninklijke onderscheid
ding op. Foto: CHRISTA HALBESMA

__Jeds minder mensen roken.steeds meer plaatsen gaat
erfoe ot>er om die grote
1 te beschermen
*lïi e uitsloot
" 'e u>el-rokers. Neem het zie-
QH's in Heerlen bijvoor-
wf Daar is al bijna drie

' Ven ccli niet-rokenbeleid
Het betekent een-

" l9 dat er niet gerookt mag
*", belialve op een aantal[se?i u>ciar het uitdrukke-
"e' is toegestaan en waar
P' die niet-roken niet per
tven lekomen. Er wordt nu
vioge duidelijk zijn - veel

'er geroofd en nog maar op
* plekjes. Bijvoorbeeld in
r°kerslioekje of kamer,

"■'iet personeel daf echt nieter kan, 'eentje pieft' zoals

"e ?ix gezegd wordt. En dan
Ujordt hij of zijn aange-
!"" tot maliging. Bijvoor-

door de volgende tekst:
[Üblte/. niet meer dan 2-3
feiten.

Ken

eclame
sereen kent het oerschijsel

elke ochtend zijn in de
~e>ibus de rekeningen en
*e Post nauwelijks te vin-
"Oor de bergen reclamefol-die de bus nullen. Voor
"'9e mensen is dit een bron
.ergernis, elke dag weer.
xH\voner van hel Heerlense,e9e?i heeft er iets op gevon-
Vn wil dat de andere Lim-
's dagbladlezers niet onl-
e?l- „Ik ben gewoon eens
*e liooj'dbesteller gaan pra-
f r°ep( hij enthousiast door
"e/0071. Èn toen was liet re-
"tprobleem zo opgelost.

liegen

eclame(2)
-lUuiiijk heeft hij ook een
*r op zijn brievenbus met

ongewenst. Dit muisje
9 voor de besteldienst van
Post overigens nog een
r'Je, u;anl de Heerlenaar
20 dankbaar dal hij twee
teit liet bezorgen bij de
*t- Waarop de hoofdbeslel-Pjjwtpt een vriendelijk be-

Kbriej' terugstuurde, „leder-r°ePt altijd dat de post nietVriendelijk is, nou. ik heb
*ens het tegendeel meege-

Romantiek (2)
*r k?r de onverstoorbaar ver-
i.er e'°9ende Wetzels had nog
Itig'^^ijii lever. De BBK (Be-
iiijt l Behartiging Kerkrade)
(jijrt *€ mcl zeven zetels, was
ty.2fi

v°ór doortrekkingvan de
Uk ° geweest. Wetzels legde de
'Sniee'8' e°P stapel staande> e flfi^udsverkiezingen.
Pij\'> Hebaügt naar de
ie. yy ' zijn stellige conclu-
h i}rZar de zaal de 10l weder-an «n zag.

Romantiek
JJlc, at Zeurl iedereen non, Hol-

jej U;ordt helemaul met be-
i(fcï<! at rit'P gisteren met
rU jde slem muclii'i(' Nic
fPow ' e eniae VVD vertegen-

P»e 'r ie lle Kerkraadsesl^-j^'^raad rijk is, door de
mZtaal- Volgens hem wande-
te, .tegenwoordig geen mcdi-
Kti . I,lonntken meer voor hel
I Jcoriiptex door de landerij-
Km centrum nberhaupt
|ef( .er<-ieet geworden - en
êbe 'et t*us belang bij een goe-
Dw^ikbaar/ieid - en wordt er.
fue "len aangezeten aan niet
E(jj. s,"aden maaltijden. Aan-

t 's i'oor zijn hele betoog,
litjj crigens UOgal wal hilari-hf.uer°°rzuakte op depublieke
v' of8' Was ,let debat over het
M.?i n'et doortrekken fan de
f *t*.^°'c R()lduc was troef in
ff»i(jalJd van de tegenstanders,
[pd er e weg het centrum zou

en isoleren.

ynmw De Boek Uil Bruns-
lad eigenlijk nog een grote, 'w haar leven. Een keer

i? e". want dut had ze nog
Qedaan. Voor haar tue/i-F* verjaardag kreeg ze

"<>t oan haar kinderen een
l~?eisje aangeboden. Een re-
U 'e Amsterdam vanaf vlieg-p öeek. Kordaat stapte 'oma'~ 'ebie pendelvoertuig in en. r°de wangen kwam ze erröi)o?id weer uil. Even invende hemel geweest.

die put nu weer dichtgooien.
Zeg nou zelf, zo ga je als wo-
ningvereniging toch niet met
goedwillende huurders om.
Zeker niet anno ,1989."

HEERLEN - Als ze een van de Zuidamerikaanse of Afri-
kaanse regendansen machtig waren, zouden ze allen - on-
danks hun oude, vermoeide ledematen - aan een wild ge-
huppel beginnen. Want ze wanen zich al dagen in een
woestijn en weten niet hoe aan water te komen.

tert.es en zo. Nou, die lui van
de woningvereniging hebben
we begin deze week, toen ze
weer kwamen om de vaten bij
te vullen, dan ook weggejaagd.
Liever geen water, dan ruzie."

Braams woorden van protest
worden met instemming aan-
gehoord door de tuinierende
Molenbergers, die in een kring
om hem heen staan. ledereen is
het met hem eens: de woning-
vereniging heeft de boel beso-
demieterd en is kennelijk van
plan dat nog een poos zo te
houden.

Vooral als de trimmers in groep op-
duiken gebruiken ze niet de fietspa-
den. Op smalle en brede wegen
waaieren zij uit tot vier, vijf man
naast elkaar waardoor een achterop-
komende auto niet kan passeren.
Veel groepen worden ook nog bege-
leid door een volgauto die de fiet-
sers afschermt. Maar zon auto hin-
dert met een snelheid van rond der-
tig kilometer per uur het overige
verkeer. Daarmee is ook zon volg-
auto in overtreding als er andere
wagens op de weg zijn. Men dient
zich namelijk wat snelheid betreft
aan te passen aan het overige ver-
keer. Ook worden rode verkeers-
lichten worden nogal eens gene-
geerd. Tekenend is het feit dat de
politie in Gulpen op een vrije feest-
dag daarvoor maar liefst 21 bekeu-
ringen uitschreef in de tijd van een
half uur.

De volkstuin Oud-Molenberg
in Heerlen is dan ook niet meer
die frisse oase van rust en tui-
niersgeluk, die hij voor de mei-
hitte nog was. Door langdurig
watergebrek veranderde de lap
volksgrond namelijk in een
broeihaard van grimmigheid
en groengele ergernis. Oor-
zaak: de woningvereniging
Heerlen beloofde de tuinier-
ders ooit een waterleiding,
maar 'vergat' die tot op heden
aan te leggen.

Jo Hendriks zeult al dagen em-
mers, kruiwagens, jerrycansen
flessen water naar zijn tuin.
Net als zijn companen trou-
wens, onder wie Ted Braam,
een bruinverbrande vlugpra-
ter, die de mondelinge strijd
met dewoningvereniging heeft
aangebonden. Gestolen

parfum terug

„Alles wat we willen is een aan-
sluiting en een meter op een al
bestaande leiding," zegt Ted.
„We vragen zelfs niet meer naar
de nieuwe waterleiding, die
ons beloofd is. Op dit moment
zijn we al tevreden als we in de
buurt van de tuintjes ergens
water kunnen aftappen. Giste-
ren heb ik weer eens gebeld.
Maar opnieuw werd ik aan het
lijntje gehouden. Het komt nog
zover dat we het gesleep met
water echt moe worden en
moeten toezien hoe onze
tuintjes uitdrogen."

Navraag bij de betreffende wo-
ningvereniging leerde gisteren
dat niemand bereid was om
commentaar op deze affaire te
geven. „Onze baas vergadert op
dit moment en alleen hij mag
de pers te woord staan," wist
een mevrouw te melden. Hard-
nekkig aandringen hielp ver-
volgens ook niet. De mensen
van de volkstuin hadden daar-
voor al gewaarschuwd...
richard willems

Van onze verslaggever

Oud-wethouder Brunssum
Toon Vromen
Ridder in Orde
Oranje Nassau

„De afstand van de tuin tot de
huizen van de meeste jongens
is groot. Velen kunnen het he-
lemaal niet opbrengen om con-
tinu water aan te slepen. Kijk
eens naar al die grijze haren.
Sommige bewoners, die dich-
ter bij de tuin wonen, helpen
soms wel met een emmertje of
een jerrycan, maar water is niet
goedkoop en je kunt nu een-
maal niet blijven 'bietsen."

„Al drie maanden wachten we
vergeefs op die waterleiding.
We huren hier namelijk met zn
tweeëndertigen grond van die
woningvereniging. Bij het aan-
gaan van de contracten werd
ons verzekerd dat er op korte
termijn voor water gezorgd zou
worden. Maar niks hoor. Nog
geen drup. Ze hebben ons ge-
woon in de maling genomen,"
roept Jo Hendriks met een
stem alsof hij van plan is voor
te gaan in derevolutie.

men meteen daarna de versier-
len op.

Toon Vromen is 22 jaar raadsi
geweest van de gemeenteBrui;
sum en tien jaar wethouder. In
die tijd maakte hij naam als ei
deskundige op het gebied van de
gemeentelijke financiën. Om ge-
zondheidsredenen verlaat hij i
de gemeenteraad, die gisternn
dag speciaal bijeen was gekout
om afscheid te nemen van d<
wethouder van de fractie Bor^<
die inmiddels opgevolgd is d(>
Rinus de Bruijn.

Raadsnestor Chris Horselenbt
noemde Vromen 'een goede
vriend voor velen' en bood h<
namens de raad een rustbed aa
onder het motto: Na gedane ,
beid is het goed rusten.

Bijna zonder adem te halen,
foetert hij voort: „Tot voor kort
kwamen ze hier wel nog iedere
dag drie oliedrums met water
vullen. Maar dat was zo weinig,
zeker gezien de droogte van de
afgelopen dagen, dat we onder-
ling ruzie kregen over halve li-

„Onze ergernis is dan ook uit-
gegroeid tot woede," gaat hij
verder. „Temeer omdat we on-
langs op eigen initiatief en met
onze eigen oude knoken een
put hebben gegraven om bij
een leiding te komen. Van de
woningvereniging moeten we

BRUNSSUM Oud-wethouder
Toon Vromen is gistermiddag bij
gelegenheid van zijn afscheid
van de gemeente Brunssum, tot
Ridder benoemd in de Orde van
Oranje-Nassau. Burgemeester
Louw Hoogland maakte het
nieuws van de hoge koninklijke
onderscheiding gistermiddag tij-
dens een extra raadsvergadering
bekend en speldde Toon Vro-

HEERLEN Bij invallen op een
aantal adressen in Heerlen en Land-
graaf, maandagmorgen, heeft de po-
litie op twee adressen een gedeelte
van een omvangrijke partij gestolen
parfums teruggevonden.
De dure parfums, een partij met in
totaal een waarde van ongeveer
43.000 gulden, werden in de nacht
van 4 op 5 april gestolen uit een par-
fumerie in Hoensbroek. De politie
van Heerlen ontdekte dat twee
Heerlenaren de geurige diefstal
hadden gepleegd en dat de gestolen
parfums waren verkocht aan een in-
woonster van Landgruaf. De inval-
len in de woningen brachten de
kostbare flesjes aan het licht. De
personen die de parfums in bezit
hadden, zijn achter slot en grendel
gezet en zullen worden voorgeleid
aan de officier van justitie.
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Milieubesef

KERKRADE - De SW-26
wordt definitief niet doorge-
trokken tot aan de grens met
West-Duitsland. De Kerkraad-
se gemeenteraad heeft het be-
stemmingsplan gisteravond
met dertien stemmen vóór en
zestien tegen verworpen. Hier-
mee komt een eind aan plan-
nen die in 1958 voor het eerst
in de openbaarheid kwamen.

De PvdA, minus haar beide wethou-
ders Coumans en Hermans, hand-
haafde haar tegenstand tegen de
weg, evenals de PPR. CDA, Burger-
belangen en VVD stemden weer
voor. Beslissend was de omme-
zwaai van de fractie BBK, die in

weer onderzoeken. In 1987 stelde de
PvdA dit voor en stemde CDA daar
tegen. De PvdA op haar beurt zei
gisteren onomwonden deze oude
koe niet meer uit de sloot te willen
halen.

1987 en 1988 steeds vóór was ge-
weest, maar nu unaniem tegen
bleek.
Wethouder André Coumans was bij-
zonder verrast door de houding van
het BBK-zevental. „Als deze stoel
niet stevig was geweest, was ik ach-
terover gevallen!" En vervolgens
schamper: „Ik ben teleurgesteld in
de consistente houding van BBK."
En met name JoBok van deze frac-
tie oogstte onbegrip. Het huidige
plan voor doortrekking was in 1983
namelijk diens geesteskind. „Op 29
april 1986 vond ik het huidige plan
in mijn wethouderskamer. Daar ge-
legd door voorganger Bok. En nu
verwerpt hij ditzelfde plan!", fulmi-
neerde Coumans.
Bok toonde zich nederig: „In 1983
was ik overtuigd dat het een goede
oplossing was. Inmiddels zijn er
nieuwe feiten en inzichten geko-

men. In mijn houding zit enige in-
consequentie, vergeef mij."

Argumenten van BBK om nu tegen
de weg te stemmen zijn plannen van
Herzogenrath om de SW-26 recht
door te trekken op Duits grondge-
bied. Men vreest daardoorextra ver-
keer en mogelijk zelfs koppeling
aan hét autowegennet. Ook het toe-
nemende milieubesef, waarbij het
beleid erop gericht is auto's uit de
steden te weren, werd door BBK ge-
noemd.

Oude koe
Ook het CDA toonde zich veront-
rust door de Duitse plannen. Frac-
tievoorzitter Toon Willems stelde
dan ook voor om de beslissing uit te
stellen totdat meer duidelijkheid is
geschapen over de gevolgen ervan.
Ook wilde het CDA de variant
'doortrekking tot aan Ailbertuslaan'

Beide coalitiepartners stonden in
deze kwestie dus lijnrecht tegen-
over elkaar. Fractievoorzitters Bog-
man en Willems benadrukten ech-
ter dat de coalitie van tevoren had
afgesproken dat deze kwestie volle-
dig vrij was en dat de samenwer-
king geen gevaar loopt.
En dan de houding van de fractie
Burgerbelangen. Afgelopen don-
derdag was zij nog vóór doortrek-
king van de SW-26. Gisteren wilde
Frans Krasovec aanvankelijk dat
het college het voorstel terugnam,
om uiteindelijk toch vóór te stem-
men.

Probleem
Rest de vraag wat er gaat gebeuren
met het verkeersprobleem St. Pie-
terstraat. Allerlei oude en nieuwe al-
ternatieven werden gisteren slechts
kort aangestipt. Burgemeester Jan
Mans zei namens GS dat de 15 mil-
joen gulden subsidie van de EG en
Economische Zaken héél misschien
toch voor andere verkeersprojecten
in Kerkrade gebruikt kan worden.

Aanranding
in Landgraaf

LANDGRAAF Een vrouw is
maandagmiddag om twaalf uur aan-
gerand m het Eikenbos m Land-
graaf-Schaesberg door een nog on-
bekende man.

„Maar dan moeten we eerst om tafel'
gaan zitten om alternatieven te ont-
werpen, die vergelijkbaar zijn met
doortrekking van de SW-26. En met
name voor wat betreft het EFRO-
geld uit Brussel bestaai er geen en-
kele garantie dat het geld toch be-
houden kan blijven", aldus het pro-
vinciebestuur.

" Ze liebben hun zin. Kinderen
die gistermiddag nog luidkeels
vuur liet genieentehuis in Kerk-
rade protesteerden tegen de
duurtrekking van de SW-26,
weten nu inmiddels dat die
plannen niet duurgaan.

Foto: CHl STA HALBESMA
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Ter overname aangeboden

SPORTSPECIAALZAAK
- Gelegen in Zuid-Limburg
- Omzetniveau ca. 1 miljoen gulden (mcl. BTW)
- Omzetverhoging nog zeer goed realiseerbaar
- Lid van Europa's grootste inkoopcombinatie
- Huurpand op A-lokatie in winkelcentrum

Overnamevoorwaarden nader uit te werken.
Indien u interesse hebt, gelieve u schriftelijk te
reageren bij:

CONADEX B.V.
Postbus 368,
6000 AJ Weert

Uw reacties worden uiterst vertrouwelijk behandeld. ,

Afval niet naar
het buitenland

Milieu al jarenprioriteit

Symposium over
karakter kolen

maken. Aan die nog ruwe techniek
wordt geschuurd en geschaafd en
de kennis daarover wisselen de on-
derzoekers op het symposium vrije-
lijk uit. In feite wordt op het sympo-
sium gewerkt aan de energiereser-
ves voor de toekomst.

KERKRADE Hoe kunnen kolen
het beste worden vergast, hoe vang
je de zwavel op, wat doe je met de
vliegas. Allemaal vragen waar zich
deze week in het klooster Rolduc in
Kerkrade enige tientallen weten-, schappers uit de hele wereld over
buigen. In het kader van Glasnost

' toont zelfs de Siberische gedele-

' geerde geen enkele schroom om de, Russische kennis over steenkool
■ uiteen te zetten.

Tijdelijk kan mogelijk een andere
oplossing worden gekozen.
Nijpels heeft ook een lijst gemaakt
van specifiek ziekenhuisafval. Het
gaat om de volgende zaken: mense-
lijke anatomische resten en orgaan-
delen, proefdieren en delen van
proefdieren, beddingsafval van
proefdieren, besmet afval van afde-
lingen en kamers in ziekenhuizen,
besmet afval uit loboratoria, scher-
pe voorwerpen als injectienaalden,
grotere hoeveelheden bloed, plasma
en andere vloeistoffen alsmede cy-
tostatica.

sing. De Steenkoolbank in Eijgels-
hoven is in dit kader ver gevorderd
met de opsplitsing van maceralen,
de organische bestanddelen van
steenkool. Met subsidie van onder
andere de EG wordt gewerkt aan
een methode om de drie groepen
macerale stoffen in een mengsel ko-
len uit elkaar te halen. Met behulp
van een sterke centrifuge lijkt dfie
methode succes te krijgen. Het is
wel een dure methode. Het eindpro-
dukt gaat zon vijfhonderd gulden
per 20 gram kosten. Toch hebben la-
boratoria uit de hele wereld al laten
weten dat ze belangstelling hebben
voor die opgesplitste steenkoolstof-
fen. Verder wordt er op het sympo-
sium informatie uitgewisseld over
het reinigen van kolen vóór het ge-
bruik. In kolen zit veel zwavel. Het
onttrekken van zwavel aan de kolen
levert weer schadelijke reststoffen
op. Nu is er een methode ontwik-
keld om bacteriën de zwavel op te
laten eten. Men is er nog niet hele-
maal uit, maar dat lijkt op dit mo-
ment een milieuvriendelijke metho-
de om kolen te gebruiken.

Op het symposium wordt ook veel
aandacht besteed aan 'kolenkarak-
terisering'. Dat is het vaststellen van
de eigenschappen van stukken
steenkool, zodat met die weten-
schap bijvoorbeeld een goed meng-
sel van kolen kan worden samenge-
steld dat geschikt is voor vergas- Deeltijdopleiding

creatieve therapie

De rol van steenkool als vervanger
van olie in de energievoorziening is
nog lang niet uitgespeeld, zo blijkt
op het symposium. Duizenden we-
tenschappers houden zich nog da-
gelijks bezig met de mogelijkheden
en de moeilijkheden die steenkolen
opleveren. ledere gerenommeerde
oliemaatschappij en chemiefabri-
kant heeft nog wetenschappers in
huis die de kennis over de eens zo
belangrijke delfstof koesteren.
De deelnemers aan het symposium
kijken echter ook naar de toekomst.
De aarde heeft veel grotere voorra-
den steenkool dan olie en gas. Het
belang van de harde brandstof zal
dan ook weer toenemen, vermoe-
den de onderzoekers. De chemie is
al jaren in staat uit kolen benzine te

ROERMOND - Naar verwacht zon
duizend belangstellenden zullen
zondag in Roermond deelnemen
aan de viering van het tweede lus-
trum van de diocesane geloofscur-
sus Zekerheid en Vrede.
De dag begint om 11 uur in de ka-
thedraal van Sint Christoffel met de

viering van eenpontificale hoogmis,
opgedragen door de grondlegger
van de cursus, mgr. Gijsen.

Na afloop wordt het Kruis van het
Heilig jaar in processie meegedra-
gen van de kathedraal naar De
Oranjerie, waar de deelnemers een
feestprogramma wacht. Het kruis
van het Heilig Jaar, dat door de paus
ter beschikking van de gelovigen is
gesteld, gaat rond over de hele we-
reld en is dit weekeinde in Limburg.
Met de viering van de vespers, om
16.30 in dekathedraal, wordt de dag
besloten.

Viering tweede
lustrum van

geloofscursus

Van onze
parlementsredactie

DEN HAAG Ziekenhuisafval,
huisvuil en bedrijfsafval uit de
Randstad moet in Nederland wor-
den gestort. De export naar vooral
Oostduitsland moet worden stopge-
zet. Dat heeft minister Nijpels
(VROM) geschreven aan de provin-
ciale besturen van Noord-Holland,
Zuid-Holland en Utrecht. Met
spoed wordt nu onderzocht waar
het vuil kan worden gestort.
De minister meent dat export van
afval geen oplossing is. De drie pro-
vincies hebben nu jaarlijks 220.000
ton afval (tien procent van het totale
aanbod) waar ze geen raad mee we-
ten. Bij het storten van het afval
denkt Nijpels ook aan lokaties bui-
ten de drie randstedelijke provin-
cies.
In overeenstemming met alle be-
trokkenen heeft de minister ook een
regeling getroffen voor een lande-
lijk aanpak van het ziekenhuisafval.
Specifiek ziekenhuisafval moet ver-
brand worden, zo is afgesproken.
Dat kan bij Geduvo in Dordrecht.
Ziekenhuizen mogen afval alleen
nog zelf verbranden als hun ovens
aan milieunormen voldoen. Ander,
niet specifiek ziekenhuis-afval kan
verwerkt worden als bedrijfsafval.
Dat zal moeten gebeuren in provin-
ciale afvalverwerkings-installaties.

SITTARD - De Hogeschool Sittard
start met ingang van het studiejaar
1989-1990 de deeltijdopleiding
'Kreatieve Therapie. Deze studie
bestaat voltijds al sinds het najaar
van 1984. De studentkan afstuderen
in de richtingen drama, muziek,
beeldend vormen en beweging. Met
de deeltijdopleiding speelt de Hoge-
school Sittard in op de tendens dat

steeds meer volwassenen vragen
naar studie- en opleidingsmogelijk-
heden in het hoger beroepsonder-
wijs.

De Hogeschool Sittard heeft de
deeltijdopleiding creatieve therapie
dan ook afgestemd op volwassenen
in de leeftijd vanaf 23 jaar. Er zijn
andere lestijden, bijvoorbeeld in de

zo»avonduren, andere vormen j
thema-onderwijs of zelfstudie ej
studenten krijgen meer inhoU
ke inbreng. Ook zal er een dtre ' (
wisselwerking zijn tussen °wijs en praktijk.

Wie 23 jaarof ouder is en een «
ma havo, mbo of een getuigs
van hoger niveau op zak heet
tot de opleiding worden toege i
Er is ook de mogelijkheid een . A
tingsexamen te doen. De ult^n m
lijke toelating is afhankelijk A
oordeel van een aannameco
sic. Wie zich wil aanmeldendcontact opnemen met de „A
school Sittard, afdeling
Mikojel Akademie, S 04490-91*
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Met vreugde geven wij

kennis van de geboorte
van onze dochter

ANOEK
Brunssum, 23-5-1989

Heins en Ulrike
Hendricks-Herberts

Heulenderstraat 31
6441 TM Brunssum

iiiiiiiiriiiiiiiiiiii,minimi,iiiiiiiiiiiiiii
________________

t '.
Omringd door allen die hij zo lief had, is, na een
dappere maar ongelijke strijd, veel te vroeg van ons
heengegaan, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in de leeftijd van 67 jaar, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, lieve opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Johan Offermans
echtgenoot van

Emma M.J. Simons
Maastricht: E.M.J. Offermans-Simons

Geleen: Hans en Inge Offermans-Steine
Dominique, Lucien

Mheer: Ans en Paul Spronck-Offermans
Renée

Maastricht: Peter Offermans
Familie Offermans
Familie Simons

6217 VM Maastricht, 23 mei 1989
Gentelaan 15
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 27 mei as. om 10.00uur in de parochie-
kerk van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad te
Malpertuis-Maastricht, gevolgd door de crematie-
plechtigheid om 11.45 uur in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Symphoniesingel 40 te Maas-
tricht; bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven en belangstel-
ling betoond bij het overlijden en de crematie van
mijn lieve man, onze goede vader, schoonvader en
opa

Ger Sommer
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mevrouw A.C. Sommer-Beaujean
kinderen en kleinkinderen

Heerlerheide, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 27 mei om 19.00 uur in de St.-Corne-
liuskerk te Heerlerheide.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echt-
genoot en onze vader

Winand Peters
zal plaatsvinden op zaterdag 27 mei as. om
19.00 uur in de parochiekerk van Maria Goret-
ti te Nulland-Kerkrade.

Mevr. Peters en kinderen

I i"
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor datge-
ne wat zij met haar liefdevolle zorg, haar innemen-
de goedheid en voorbeeldige levenswandel voor
ons heeft betekend, geven wij kennis dat God tot
Zich heeft geroepen, onze lieve en zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

Nora Te Baerts
weduwe van

Hub Vleugels
Zij overleed op 68-jarige leeftijd, na een langdurige
ziekte, voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: Kitty Walschot-Vleugels
Harrie Walschot
Elwin, Yvonne

Heerlen: Jo Vleugels
Hilde Vleugels-Glowacz
Monique,Roy

Heerlen: Willy Drijver-Vleugels
Theo Drijver
Raymond

Brunssum: Guus Vleugels
Kerkrade: Peter Vleugels

Anita Vleugels-Bovens
Veronique,Rogér
Familie Te Baerts
Familie Vleugels

Treebeek, 24 mei 1989
Schildstraat 61
Corr.adres: Tulpstraat 24, 6414 RD Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 27 mei a.s. om 11.00 uur in deparochie
kerk van de H. Barbara te Treebeek-Brunssum,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de r.k. begraafplaats te Heerlerbaan.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van vrijdag 26 mei om 19.00 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij het overlijden en de crematie van
mijn man, vader en mijn lieve opa

Pierre Bours
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

S. Bours-Schetters
kind en kleinkind

De zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 27 mei as. om 19.00 uur
in de parochiekerk van de Heilige Engel-
bewaarders te Lindenheuvel.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onvergete-
lijke echtgenoot, vader en opa

Frans Hoenen
zal plaatshebben op zaterdag 27 mei as. om 19.00
uur in de parochiekerk H. Familie te Langeberg-
Brunssum.

Mevr. S. Hoenen-Skrzypczak
kinderen en kleinkinderen

Enige en algemene dankbetuiging
Dank voor de enorme belangstelling, de troostrijke brieven, de vele bloemen en
alle hulp tijdens ziekte en bij het overlijden van

Theodoor Hubertus Ramakers
Dank aan alle medewerkers van Thereca, speciaal dhr. v.d. Linden, en tevens een
woord van dank aan dr. Drenth, dr. Houben en alle verpleegkundigen van het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade voor hun inzet en goede zorgen.
Dat alles was een geweldige steun.
Omdat het onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken, willen wij het op dezemanier doen.

Mevr. B. Ramakers-Piefer
en kinderen

De zeswekendienst is- zaterdag 27 mei 1989 om 18.30 uur in de H. Moeder Anna-kerk te Heerlen.

I ï IDankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend, nam God heden, naeen kortstondige ziekte, tot Zich, voorzien van de h.h. sacramenten dei-stervenden, in de leeftijd van 79 jaar,onze goedeschoonzuster, tante, oud-
tante en nicht

Fina Berger
In dankbare herinnering:
Familie Berger

Kerkrade, 23 mei 1989
Correspondentieadres:
M. Berger, Jonasstraat 6, 6165 AN Geleen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op zaterdag 27 mei om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius teSimpelveld.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Vrijdagavond om 19.00 uur zal, mede ter intentie van de overledene, een h.
mis worden opgedragen in voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

:yMmïï::r-:Wiï:-:r.iMiï.t- , -. :M-

Geheel onverwacht isvan ons heengegaan, mijn geliefde man, onze vader
en grootvader

Gerrit Lam
op de leeftijd van 82 jaar.

Beek (L): Froukje Lam-Smink
De Meern: Elly
De Meern: Marianne

Baarn: Maarten
Utrecht: Thomas

Beek (L): Paul
6191 GK Beek, 21-5-1989
Spaanse Singel 4
De crematie heeft op wens van de overledene in besloten familiekring
plaatsgehad.

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor de vele
blijken van medeleven die wij mochten ontvangen bij de begrafenis van
onze vader en schoonvader

Johann Lenoir
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank. Een speciaal woord van dank
gaat uit naar het personeel op de afdeling Ekster van de Lückerheidekli-
niek voor de goede verzorging.

Familie LenoirSimpelveld, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 28 mei 1989om 10.00 uur in de parochiekerk H. Remigius te Simpelveld. j___ __«

I *Soms lijkt het leven droej'enis en pijn,
alsof je duizend dingen plotseling bedreigen.
Soms is 't alsof jearmen vleugels zijn
en je in de blauwe hemel op kunt stijgen.

Met droefheid om haar heengaan, maar gesterkt
door de dankbaarheid voor alles wat zij voor ons
deed, geven wij u kennis dat heden, in haar eigen,
vertrouwde omgeving,van ons is heengegaan, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, lieve oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Anna Josephina
Wiekken

weduwe van

Johannes Bernardus Mets
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed zij op 74-jarige leeftijd.

I Geleen: A. Mets t
P. Birx

Valkenburg: H. Mets
M. Smits

Spaubeek: M. Mets
Voerendaal: T. Moonen-Mets

J. Moonen
Sittard: J. Mets

ET. Mets-Wierts
Voerendaal: L. Mets

M. Mets-Moonen
Geleen: W. Swaen-Mets

J. Swaen
Geleen: P. Mets

A. Mets-Strouken
Spaubeek: F. Mets

B. Mets-Zwakhalen
Geleen: M. Mets

en kleinkinderen
Familie Wiekken
Familie Mets

6176 BA Spaubeek, 23 mei 1989
Burg. Eussenlaan 1
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 27 mei as. om 11.00 uur in de parochiekerk
van St.-Laurentius te Spaubeek, waarna de begra-
feanis op het parochiekerk aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar uitsluitend schrif-
telijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen vrijdag 26 mei om
19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid
tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgseving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

Groot is de leegte die hij achterliet,
mooi zijn de herinneringen die blijven.

De grote belangstelling, de vele troostrijke
brieven, bloemen en h.h. missen die wij
mochten ontvangen bij het overlijden en de
begrafenis van mijn lieve man en onze goede
vader en opa

Jacob van Hoof
hebben ons diep getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de weten-
schap dat hij door zovelen werd geacht, heb-
ben ons gesterkt dit verlies te dragen.
Een bijzonder woord van dank aan dr. H. v.d.
Ploeg voor zijn voorbeeldige inzet en steun!

Lies van Hoof-Gillissen
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade-West, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 27 mei 1989 om 19.00 uur
in de parochiekerk H. Jozef' te Kaalheide.

Enige en algemene dankbetuiging
Voorgoed afscheid nemen doet pijn.
Samen afscheid nemen biedt steun om het
te dragen.

De enorme belangstelling, de vele troostrijke brie-
ven, enorm veel bloemen en h.h. missen bij het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve man,
onze pap, schoonvader en opa

Harry Walther
hebben ons diep getroffen.
Omdat het onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken, doen wij het op deze manier.

Tiny Walther-Loyens
Marion, Kees en Robin
Yvonne en Ron

De zeswekendienst zal worden gehouden op zon
d;i« 28 mei om 10.00 uur in de St.-Clemenskerk te
Hulsberg.

De plechtige eerste jaardienst voor onze onvergete-
lijke moeder, schoonmoeder, oma Tiny, zus,
schoonzus, tante en nicht

Tiny
Siebers-Schoenmaekers
zal worden gehouden op zondag 28 mei as. om 11.00
uur in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide.

Namens de familie:
Marcel Siebers
Mia Siebers-Goffin

Heerlerheide. mei 1981)

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
bij de ziekte en hel overlijden van onze moeder

Cato
Gordijn-Frencken

betuigen wij u onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank aan de heren huis-
artsen Hoos jr. en sr. en het verzorgend personeel
van huize Louise te Brunssum.

Kinderen Gordijn
Brunssum, mei 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 27 mei 1989 om 18.00 uur in de kapel vanhuize Louise, Vijverlaan 5 te Brunssum.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve
man, onze vader, opa en overgrootvader

JozefKuckelkorn
zeggen wij langs deze weg onze hartelijke
dank.

Mevr. M. Kuckelkorn-Eussen
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 27 mei as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk j/an Onze Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Terwinselen-Kerkrade.

I --*

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder per
soonlijk te bedanken voor het medelj
ven ons betoond bij het overlijden,
uitvaart en de crematie van mijn dierb3'
re man, onze vader, schoonvader en °P J

Piet Huijts
betuigen wij onze hartelijke dank.

Mevr. A.B. Huijts-Toma
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaalS|i
vinden op zaterdag 27 mei as. om 19°
uur in de parochiekerk van St.-Jozef' tÉ

Egge-Brunssum.1 -î. A
Dankbetuiging
Het allerbeste in ons leven

ging van ons heen.

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel woorden,
zoveel mensen

hebben ons getroost bij het intense verdriet to* ,
wij afscheid moesten nemen van mijn lieve ma"
onze lieve papa

Leo Janssen
Onze hartelijke dank hiervoor.

Leontien Janssen-HeuvelmanS i
Roy en Graciël t

Brunssum, mei 1989 , i
71 rDe zeswekendienst wordt gehoudenop zaterdag

mei 1989 om 19.00 uur in de St.-Josephkerk op"
Egge te Brunssum. 1

_
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"j. Wiel Bonné, 62 jaar, 't Sittert 51, 6077 NN St- °t 'l liënberg. De plechtige uitvaartdienst zal word ~gehouden zaterdag 27 mei om 10.30 uur in deB»l I
hek van deH.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus te 3 IOdiliënberg. i

"j. Hermanus Wolfs, 87 jaar, weduwnaar van Ma ~I Telders. Corr. adres: J. Wolfs, Wilhelmina'B.] .
22, 017 HB Thorn. De plechtige uitvaartdienst',
worden gehouden op zaterdag 27 mei om 10.00"
in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt OvW
gen te Pey.

"j. Maria Biermans, 90 jaar, weduwe van Chris''J l
I nus de Groot. Corr. adres: Europalaan-Oos 1 , \6075 EC Herkenbosch. De plechtige uitvaartdieP , (

zal worden ghouden op vrijdag 26 meiom 10.30-1 l
in de parochiekerk van de H. Sebastianus te W .
kenbosch.



de grond, en in de koel-
cel werden muizenkeu-
tels aangetroffen.
De 37-jarige eigenaresse
verklaarde dat deze toe-
stand een hoge uitzon-
dering was geweest.
Zelf had zij in die perio-

Politierechter mr Huur-
man stond de man toe
als getuige op te treden
omdat hij uiteindelijk
degene was geweest,
die de verantwoording
op zich had genomen en
op die bewuste dag ook
in de zaak aanwezig
was. Hij wist de meeste
aantijgingen te ontze-
nuwen. De rechter kon
zich in zijnverklaringen
vinden, op de muizen-
keutels na. Daarvoor
had zij geen pardon en
legde een geldboete op
van ’ 250, de helft van
het bedrag dat geëist
werd.

MAASTRICHT - Een
van eenMaastrichts restaurant

moest zich gisterenvoor de politierechter
verantwoorden voor de
smeerboel die de Keu-
nngsdienst van Waren
verleden jaar in de keu-
Ken aantrof.
"e keuken stond onder
water, omdat het af-
Voerputje verstopt was.Er lag vuile was, aan de

zaten ver-
droogde etensresten, er
'agen peuken en as op

de wegens ziekte geen
toezicht kunnen hou-
den. Haar man had de
zaak waargenomen,
maar kon vanwege zijn
eigen volledige baan
ook niet altijd aanwezig
zijn.

en nog wel voor veel minder
geld!

Maar wie het 'spel met de nieuwe
haring' een beetje kent, weet dat die
speciale KLM-helicopter alleen
voor de show werd ingezet. Want af-
gelopen maandag (en waarschijnlijk
nog eerder) waren al honderden
tonnetjes haring op Nederlandse
bodem gearriveerd.

„Ach, het is nu eenmaal een traditie
om het zo te spelen", zegt Rob Gen-
iën met een veelzeggend lachje. Hij
werkt bij visgroothandel Zegel in
Kerkrade, Limburgs grootste be-
drijf in deze sector. „Je moet ge-
woon niet te veel woorden vuil ma-
ken aan die jaarlijkse haringrace",
vindt hij. "Hij is er, en hij smaakt, en
daar gaat 't uiteindelijk om".

Drukke dagen
Gehlen, die samen met zijn vrouw
Magda en JosPloum de drukste da-
gen van 1989 beleven, noemen de
haring dit jaar 'best wel goed. Er is
betere geweest, maar ook slechtere.
Magda Gehlen-Zegel, expert bij uit-
stek: „Ik geef er een dikke acht

De firma Zegel moet het van de ex-
port hebben, met name richting
Duitsland. Rob Gehlen, die drie a
vier keer per week zelf op de afslag
present is in o.a. Harlingen en Den
Helder, prijst de 'Nieuwe' vanwege
het hoge vetgehalte. Gisteren kreeg
hij honderden vaste klanten van
heinde en ver over de vloer die, gra-
tis uiteraard, de lekkernij in zijn
zaak royaal kwamen proeven. Én
vanwege de tropische temperatuur
werd bij elke haring ook nog een
zeer koel glas bier geserveerd. Rob
Gehlen meldde gisteravond dan
ook blijmoedig: „Vandaag heeft ons
niet alleen de Hollandse Nieuwe ge-
smaakt..."

" Hollandse Nieuwe proeven
in Kerkrade. Restaurateur
Laurent Savelkoul uit Wahl-
willer (links) wist er, evenals
de directie van visUandel Ze-
gel, gisteren aardig raad mee.
De grote vis op de voorgrond is
overigens een haringhaai, ge-
vangen in Frankrijk, 2 meter
lang en 80 kilo zwaar.

Foto: CHRISTA HALBESMA

van onze verslaggever

KERKRADE/KATWIJK - De
eerste twee emmertjes Hol-
landse Nieuwe die gistermor-
gen op de afslag in Katwijk
nog 31.000 gulden opbrachten,
een bedrag dat naar Greenpea-
ce gaat, diezelfde haring was
op datzelfde tijdstip óók al te
koop in Limburg, even lekker

Chauffeur
ontsnapt
aan dood'Opwarm-acties' in

Limburg blijven uit

Supermarktpersoneel nog niet goed voorgelicht

MAASTRICHT - De 47-jarige
vrachtrijder P.D. van een sloop- en
grondbedrijf uit Maastricht heeft
gistermorgen het geluk van zijn le-
ven gehad. Hij bracht in zijn vracht-
auto ijzeren balken naar het Gym-
nasion-terrein aan de Abtstraat.
Vanwege de oneffenheden in het
terrein schoot een ijzeren balk les
en drukte daarbij de chauffeursca-
bine in. Een woordvoerder van de
politie noemt het een wonder dat de
man er met een wondje op zijn neus
afkwam. De arbeidsinspectie is In
kennis gesteld van het bedrijfsonge-
val.

Actie voor
Nicaragua bij
wereldwinkels

In de supermarkt van het waren-
huis Vroom en Dreesmann in Heer-
len lijkt de actiebereidheid nihil te
zijn. „Ér wordt hier geen actie ge-
voerd. En als datwel gebeurt dan is
dat te wijten aan potentiële onrust-
stokers zoals daarzijn de bonden en
de kranten die hier - zonder daar-
voor toestemming te hebben - met
het personeel menen te moeten pra-
ten", zei de slager in de supermarkt
bij V en D.

- Terwijl in tien supermarkten in het westen11 noorden van het land spontane acties ontstonden on-
ó. vfr et suPermarktPersoneel, was daarvan in deze pro-
ts tyn°*e gisteren weinig te bemerken. Een voorgenomen

, erkonderbreking in een supermarkt in Spaubeek werd,
de bond uitgesteld vanwege een tekort aan aanwe-

§ supermarktpersoneel.
(^dienstenbond FNV kondigde

/ &,a aSavond aan acties voor te.e
n bereiden nu het overleg over4" nieuwe CAO is mislukt. Zeker is

rr. a
, vanaf volgende week super-

ge ,kt-filialen een hele dag 'plat lig-
]o0 "De bond eist drieprocent meer
von en een extra loonsverhoging
la °r de laagstbetaalden. Over dat
Dratste willen de werkgevers niet
tj. len, evenals over prijscompensa-

er> verlaging van de vut-leeftijd.

Nieuw dienstrooster
politie Maastricht

SITTARD- De acht Limburgse we-
reldwinkels houden komend week-
eindeeen solidariteits-actievoor Ni-
caragua. Volgende week viert de re-
volutie in Nicaragua haar tiende
verjaardag. In de wereldwinkels
van Brunssum, Hoensbroek, Maas-
tricht, Roermond, Sittard, Venlo,
Weert en Stem zullen Nicaraguaan-
se produkten als koffie, rietsuiker
en vooral bananen worden ver-
kocht.
De opbrengs^ van de bananenver-
koop is bestemd voor het Ecodepa-,
project in Nicaragua. Dit project
heeft tot doel een keten van platfe-
landswinkels op te richten.
De actie vindt plaats in het kadfcr
van de vijfde landelijke Nicaragua-
week. Deze wordt gehouden door
de Hivos, de landelijke verenigng
van wereldwinkels, het Nicaragua
Komitee, de Paulo Freire Stichting,
SNV en SOS-wereldhandel.

CDA-Kamerleden
op bezoek
in Limburg

Gisteren heeft de bond 90.000 pam-
fletten laten drukken die in 9.000
vestigingen worden verspreid.
Daarin legt de bond uit wat de
strijdpunten zijn en hoe zij zich ver-
dere acties bij de supermarkten in
Nederland voorstelt.

'Stakingen'

'Picket-lines'
i^ > vestigingen van supermarkten
k.p u nen Zaandam werd gis-
(jQ n< evenals in Amsterdam-
br0?re*> het werk geruimetijd onder-
in n- De bond spreekt over 'op-
1^ Als de werkgevers ko-
-Bep j dinsdag niet hebben gerea-
i^d op het ultimatum van de FNV
Ui.ri CNV, zijn de bonden voomet-

ties sop te roepen tot hardere ac-
-I*>ak Supermarkten zouden dan te
Welf1 krySen met zogenoemde

*4 j et-lines', werknemers die voor
bo.'['Sang van de supermarkt met
Jt_D

n oproepen om daar geen in-
staa , meer te doen. Daarnaast
ftu n 'superstops' op het program-
L,' stakingen van een hele of een,Ve dag.

Een advertentie die de diensten-
bond FNV gisteren in alle dagbla-
den had geplaatst en waarin het su-
permarktpersoneel werd opgeroe-
pen zich op te geven als lid, leverde
de bond (omstreeks zes uur gister-
avond) zestig nieuwe leden op.
„Maar veel leuker waren de reacties
uit het land van mensen die ons
smeekten om bondsbestuurders
naar hun filiaal te sturen. Anderen
lieten weten zeker actie te willen
voeren, maar dan wel in de vorm
van stakingen", aldus een woord-
voerder van de dienstenbond gister-
avond.

(j fsoneel van het filiaal van Albert
I.e n Heerlen ziet dat echter daar
'i-s n^ gebeuren. „Mochten die ac-
-I.^ gorden aangekondigd, dan zul-
Itfjj e wel van 'bovenaf een verbod
i^n?611 opgelegd daar aan deel te
Vj?en- Sommige van haar collega's
tw] n gisteren overigens in het ge-
(jjj niets van de standvan zaken op
iij^Moment en dat er gesprekken

geweestover een nieuwe CAO.
4{j e andere personeelsleden van
tg .^aren er daarentegen wel voor
d.el°rren zo snel als dat maar kon
(1^ te nemen aan acties. „Ik ver-

i"er 800 gulden netto PerW^d- En daar werk ik 32 uur per
\ i ard voor. Dat is toch te gek
W '0s te lopen", aldus de werk-_ etnster.

spraakvan verkrachting), kon hij
niet met de verdachte meeleven.
„Er valt hier niets te billijken.
Een vader behoort zich niet ge-
roepen te voelen om zijn onge-
lukkige dochter te troosten door
seksuele genegenheid. Dat is zo
egocentrisch en egoïstisch. Hij
heeft het zoeken naar troost ge-
bruikt tot genoegen van zich-
zelf," aldus mrLaumen die zeker
gezien de leeftijd van de man (50)
geen enkel begrip kon opbren-
gen voor deze 'zeer lage daad.

brigadier dieziek is niet steeds door
dezelfde persoon vervangen hoeft te
worden.

van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het veelbespro-
ken en aanvankelijk gewraakte
nieuwe dienstrooster voor de Maas-
trichtse gemeentepolitie is deze
week toch ingegaan. Het is tot stand
gekomen in overleg met de dienst-
commissie (ondernemingsraad) die
aan het eindresultaat haar fiat heeft
gegeven. Ook de wensen van de
korpsleiding zijn in het resultaat
verwerkt.

Dienstverlening geëist voor incest met dochter
'Deze man verdient

de ergste schandpaal'

Schandpaal

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Het was heel
onschuldig begonnen, met een
gezamenlijke douche waarin de
vader en zijn toen 12-jarig doch-
tertje eikaars lichamen betast-
ten. De strelingen groeiden uit
tot een intieme relatie die, met
een kleine onderbreking, vier
jaar zou duren. Toen de inmid-
dels 18-jarige dochter twee jaar
geledenhet huis verliet en in een
pleeggezin werd geplaatst,
kwam de ontucht pas naar bui-
ten en deedzij aangifte bij de po-
litie.

Na enige tijd zal, aldus de woord-
voerder van de gemeente-politie,
het nieuwe dienstrooster opnieuw
worden bekeken.

Het streven van de BPF is erop ge-
baseerd om de politiemensen op
straat een zo breed mogelijk werk-
terrein te geven. In de toekomst zal
verder gewerkt worden aan die uit-
breiding. Daarbij kan men denken
aan kleinere misdrijven, projecten
in het kader van de bestrijding van
verdovende middelen en de '6-uurs-
zaken' waarbij het gaat om zaken
die binnen dat tijdsbestek afgehan-
deld moeten zijn.

Laumen maakte dat al kenbaar
toen de advocate had verzocht
om de zaak achter gesloten deu-
ren te behandelen. Maar de offi-
cier van justitie protesteerde
daartegen. „Dat zou strijdig zijn
met het strafproces, dat niet ge-
diend is met geheimhouding.
Deze man verdient de ergste
maatschappelijke schandpaal
die er is. Alleen gelet op het be-
lang van het kind zou ik met, met
pijn in het hart, bij een andere
beslissingvan de rechtbank kun-
nen aansluiten," aldus mr Lau-
men.

MAASTRICHT - Zinkwit in Eijs-
den heeft vorig jaar een nettowinst
geboekt van ’ 9 miljoen. In 1987
werd nog een verlies geleden van

’ 4,3 miljoen. De omzet nam toe van
’216 miljoen naar ’248 miljoen,
een stijging met 15 procent. Zinkwit
heeft plannen voor forse investerin-
gen. Om die te financieren wil de di-
rectie het aandelenkapitaal de ko-
mende vijfjaar uitbreiden van ’2O
naar ’ 60 miljoen.

Zinkwit uit dal

Zoals het LD begin jaar meldde,
was er binnen het Maastricht poli-
tiekorps grote onenigheid en com-
motie ontstaan over de invulling
van de^ basis politiefunctie (BPF).
Daarbij zouden bepaalde afdelingen
zoals de verkeersongevallendienst
en de afdeling motorrijders opgaan
in de geüniformeerde dienst. Met
name het aantal brigadiers dat zou
worden ingezet voor de surveillan-
cediensten was onderwerp van ge-
schil tussen de dienstcommissie en
de korpsleiding.
Het resultaat van het overleg, waar-
aan ook de vakbonden deelnamen,
is dat momenteel alle acht ploegen
beschikken over een brigadier ter-
wijl wachtcommandanten ook kun-
nen invallen. Voorts heeft men zich
kunnen vinden in de opgestelde
vervangingsregeling. Het schema is
zo opgebouwd dat bijvoorbeeld een

De rechtbank wees het verzoek
af omdat, zoals rechtbankpresi-
dent mrJ.Nolet zei, anders on-
voldoende rechtvaardiging aan
de zaak gedaan wordt. Hij bena-
drukte daarbij dat het er niet om
te doen is een herkenbare ver-
dachte te etaleren, maar het ver-
schijnsel incest aan de kaak te
stellen.

De Brunssumer verklaarde dat
de relatie met zijn dochteruit een
wederzijde toeneiging was ont-
staan. Tijdens de onderzoeken
die op de aangifte volgden, had
hij verteld hoe hij doorzijn eerste
vrouw teleurgesteld was.

Gisteren stond de vader, een in-
woner uit Brunssum, met gebo-
gen hoofd voor de rechtbank in
Maastricht om zich voor incest
en verkrachtig te verantwoor-
den. Slechts schoorvoetend had
hij - met de nodige spijtbetuigin-
gen - de ontuchtige handelingen
bij de politieverhoren bekend.
Alleen op één onderdeel bleef
hij, ook gisteren, hardnekkig
ontkennen: dat hij geweld zou
hebben gebruikt om zijn dochter
tot seksueel contact te dwingen.
Uiteindelijk hoorde hij een voor-
waardelijke straf tegen zich
eisen, met 200 uur dienstverle-
ning in een speeltuinvoor gehan-
dicapte kinderen.
Straf

In het psychologisch rapport
werd de verhouding tussen va-
der en dochter afgeschilderd als
'een volwaardige vervanging'
voor de relatie met de (eerste)
echtgenote. Na het tweede huwe-
lijk voelde de dochter zich ken-
nelijk in de steek gelaten. In het
rapport werd niet uitgesloten dat
de aangifte bij de politie een
wraakactie van de dochter is ge-
weest, omdat ze zich door haar
vader in de steek voelde gelaten.

Hij ontkende gisteren echter in
alle toonaarden dat hij tijdens de
seksuele omgang met zijn doch-
ter geweld gebruikte. De dochter
had tegenover de politie ver-
klaard dat haar vader haar vaker
had gedreigd te verkrachten. „Ik
heb haar wel eens gestraft," gaf
hij toe, „als ze zich niet deed voe-
gen in net gezin. Maar dat had
niets met de seksuele relatie te
maken. Ik heb haar nooit ge-
dwongen. Het was steeds met
wederzijds goedvinden," zo
stribbelde hij tegen.

Wraak

maakte zich van de vader en de
dochter meester en dat trok hen
tot elkaar aan. „We gaven de kin-
deren een vrije opvoeding. Ik
ging ook regelmatig samen met
ze onder de douche. En van het
een kwam het ander," zo veront-
schuldigde de man zich.
Hoe vrij de opvoeding verder
ook was, de kinderen hadden te
lijden onder regelmatige straf-
fen. Het geven van een pak ram-
mel was eerder regel dan uitzon-
dering in het gezin van de Bruns-
sumer.

De rechtbank doet op 7 juni uit-
spraak; mrLaumen eiste 180 da-
gen celstraf, waarvan 176 voor-
waardelijk (de Brunssummer
had vier dagen in hechtenis geze-
ten), met als bijzondere voor-
waarde 200 uur dienstverlening
met een maximum van 8 uur per
week.

Het huwelijk was niet geworden
wat hij ervan verwacht had. Een
gevoel van ongelukkigheid

Hoewel officier van justitie
mr J.Laumen ter zitting twijfels
kreeg over de dreiging met ge-
weld (hij pleitte zelf voor vrij-

Van onze verslaggever

ff^RLEN - De Tweede Kamer-
lid Van net CDA brengt morgen,

g' een werkbezoek aan Lim-
Vanwege het drukke pro-

e Dr-ma zuuen twee delegaties over
I.lg Yir»cie uitzwermen. De eerste
W 6 atie gaat naar Venlo en Neder-

de tweede naar Beek enastricht.
tri \r

0 zuüen de CDA'ers worden
Sld i

gen biJ e Kamer van Koop-
t-irnk en Fabrieken voor Noord-
uf rn Vl^' e Parlementariërs zullen
ki.(jre^ vertegenwoordigers van het
Qveru . even' onderwijs en lokale
°ver van gedachten wisselen

/ \^ ontwikkelingsperspectief
✓ j°ord-Limburg als internatio-

S.r, logistiek centrum. Later krij-

'' l CDA'ers een rondleiding
ij bij de firma Holthuise' i enl°- In Nederweert zal een
ie k worden gebracht aan een
il %g ou-wbedrijf en staat een inlei-

s'^ve
°t) het programma over offen-
miüeu-aanpak.

fri Srl^ee de CDA-delegatie gaat 's
K' i e K S naar Maastricnt Airport.
p 'Ucjjf^merleden zullen er met de
ei Vel^avendirectie, deputé Pleu-
s"e {f|^S' voorzitter Friedrichs van
|t' V-Limburg en districtsbe-
„( bUrgaer Booy van het CNV-Lim-
s fori,j Praten over de problemen
4' j!^ de uitbreiding van het vlieg-
<t ["b/y,. 11 de middaguren worden de
% 'es v ontvangen door de direc-

il> d9n de "*an van Eyck-academie
'cht6 Rijkshogeschool in Maas-

(ADVERTENTIE)

L imburgsD agblad
biedt méér. Elke dag!

Limburgs Dagblad wordt zaterdag 27 mei EXTRA
verspreid in o.m. Hulsberg, Nuth, Schinnen, Oirsbeek,
Beek, Sittard en Geleen.

Een EXTRA oplage, zonder extra kosten. Extra
koopkrachtige lezers voor u. Want in een EXTRA oplage
van meer dan 10.500 exemplaren wordt onze
lezenswaardige zaterdagkrant huis-aan-huisverspreid. In
geselecteerde plaatsen en wijken.
Een complete krant met al het nieuws uit de regio, het
nieuws uit binnen- en buitenland, de achtergrondverhalen,
het sportnieuws van dichtbij en verderweg, met de
leesverhalen in Vrijuit en natuuriijk met het Woonblad.
Bij juist voor u interessante adressen!
In die plaatsen en wijken waar koopkrachtige consumenten
wonen.

EXTRA OPLAGE, EXTRA BEREIK, GEEN EXTRA KOSTEN

Van onze
correspondente

voor". Vanaf vandaag is de 'nieuwe'
aan de kar overigens voor pakweg
een knaak te koop, en over enkele
dagen krijg je er al vijf, misschien
wel zes voor een tientje.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)
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'Gulden
Humor' naar

Lei Stals
ROERMOND - De Orde van de
Gulden Humor, die zaterdag 25
november in Valkenburg wordt
uitgereikt, is dit jaar toegekend
aan de heer Lei Stals uit Swart-
broek, oud-deputé en voorzitter
van de Oud-Limburgse Schut-
tersfederatie. Het bestuur van de
'Samewirkende Limburgse
Vastelaovesvereniginge' zal tij-
dens een grote gala-zitting de on-
derscheiding uitreiken. De orga-
nisatie is in handenvan de Mirlit-
ophile in Valkenburg.

Van onze verslaggever

Een '8' voor de
Hollandse Nieuwe Naar Duitsland
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Van onze verslaggever
KERKRADE „Limburg is nu
niet meer de achtertuin van Ne-
derland, maai- de voortuin", al-
dus preekte de uitgever van het
dure hoek 'Progressive Limburg'
dinsdagmiddagopKasteel Eren-
stem voor eigen parochie. Toe-
hoorders waren de Limburgse
'captains of industry', de gouver-
neur, vertegenwoordigers van de
Limburgse Werkgevers Vereni-
ging en van het LIOF.

Daar werd liet 75 gulden kosten-
de boek 'Progressive Limburg'
('Vooruitstrevend Limburg') ten
doop gehouden. Een tweetalig
bedrijven- en exportpromotie-
boek. Het hoek lelt ruim 350 pa-
gina's vol informatie over bedrij-
ven in Limburg, steden die van-
wege hun promotiebeleid voor

publicatie in aanmerking wen-
sten te komen en informatie over
overheidsinstanties die in Lim-
burg gevestigd zijn (bijvoorbeeld
CBS en Open Universiteit).

Gouverneur Kremers mocht het
boek als eerste in ontvangst ne-
men: „Tien tot vijftien jaar gele-
den zou dit boek een meer nega-
tieve titel hebben meegkregen.
lets in de trant van 'Limburg op
zn sterfbed. Maar nu gaat het
gelukkig weer relatief goed met
Limburg, spoedig zal de werkge-
legenheid in Limburg minder
zijn dan het landelijke gemiddel-
de", probeerde hij zijn gehoor te
overtuigen.

Actiegroepen
Negatiever van aard was het toe-

spraak je dat drs. J. SmC
voorzitter van de Limbuf
Werkgevers Vereniging, hW
Hij toonde zich bezorgd over*
trage besluitvorming. „Bofa
dien kijk ik met zorg naar dm
tiegroepen. Die hebben natpi
lijk een bepaalde mate van lij
(..) maar we moeten niet in]
conflictsituatie terecht kornj
aldus Smeets die als voorlaf1»
een exemplaar in ontvangst vfi
Na hem volgde nog de plaatif'
vangend directeur van het y
de heer Palmen. .}
Van liet boek zijn 10.000 eh
plaren gedrukt. Daarvan wr1

er volgens een woordvoerdeff1!teren reeds 8.000 verkocht}'
bedrijven (bedoeld als relatP
schenken) of verstuurd aaif1!
boekhandels. 'r'

Carlos Mesters uit Hunde werkzaam in Brazili

Vaticaan verontrust dool
activiteit Limburgse patel

SAO PAULO/BUNDE -
Het Vaticaan is verontrust
door de activiteiten van de
Bundese missionaris Carlos
Mesters in Brazilië, maar er
is yeen proces tegen hem op
gang gebracht.
Dat heelt de conservatieve
hulpbisschop van het aarts-
bisdom Olinda en Recue, in
het noordoosten van Brazi-
lië, Joao Evangelista Mar-
tins Terra, gezegd. Volgens
de hulpbisschop heeft de
commissie voor geloofsza-
ken van het aartsbisdom
Rio de Janeiro pater Mes-
ters vermaand, omdat hij
opvattingen zou verkondi-
gen die in strijd zijn met de
leer van de RK Kerk. Daar-
om is volgens Terra geen in-
terventie van het Vaticaan
nodig.

Terra, die wordt omschreven
als adviseur en vertrouwens-
man van paus Johannes Pau-
lus 11, overhandigde het Vati-

caan vorige maand een samen-
vatting van het vormingsproj-
ect 'Palavra-vida' (voor-leven).
Dit project is ontwikkeld door
Mesters en andere theologen in
opdracht van de conferentie
van religieuzen in Latijns-
Amerika (CLAR), waarvan de
activiteiten door behoudende
kringen in de Braziliaanse RK
Kerk met grote argwaan wor-
den gevolgd. Het project geeft
een kritisch overzicht vanuit
de Bijbel van het missiewerk
van de RK Kerk in Latijns-
Amerika sinds 1492.

Afgelopen maand uitte Terra
tijdens de algemene vergade-
ring van de Braziliaanse rk bis-
schoppenconferentie forse kri-
tiek op het project. Mesters
werd toen verdedigd door de
vooruitstrevende bisschop To-
mas Balduino.
De Nederlandse bevrijdings-
theoloog, lid van de orde der
Karmelieten en afkomstig uit
Bunde, staat bekend als één
van de grootste bijbelkenners
van Latijns-Amerika. Hij heeft
diverse boeken op zijn naam
staan, zoals 'Zending van een

volk dat lijdt', waarin hij !
geeft wat de westerse chr'
nen kunnen leren van de iil
moede en onderdrukking -vende christenen in Lati
Amerika.
Mesters, die in Belo Horiz<j
woont en een van de 'eidMt
figuren is van het aldaar gev
tigde bijbelinstituut, wildefc
op de uitlatingenvan Terra %
geren. _r
In vooruitstrevende kringe'vi
de BraziliaanseRK Kerk W"-egevreesd dat Mesters doof ?
behoudende groepen bin1 j
de kerk is uitgekozen als 'H
debok' om een aanval te " d
nen doen op een nieuwe i" Ü
pretatie van de Bijbel waD
'het leven en de werkelijk"1&
van de armen' voorop staat; j>'
Volgens dekrant 'Folha de ''s
Paulo' dreigt er ook weer'j1'strafmaatregel van het * QScaan tegen de bevrijdingstf 'loog Leonardo Boff. Deze ?
door zijn uitlatingen en |
ontmoetingen met 'progrej j
ve' theologen in het buitenll^opnieuw de woede hebben _t
gewekt van conservatieve
tholieken. 'Ti
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De 'Bogers'-leerstoel is inmid-
dels bezet door dr H. Barkema
(31), universitair hoofddocent

HEUSDEN-ZOLDER Na huisC!
kingen op vijf Turkse adresse*1!
Belgisch-Limburg zijn Ali B. enfl;
zoon Yilmaz aangehouden op »
schuldigirig van wapenhandel, fc
De Belgische Rijkswacht is sa^met Nederlandse collega's al gejj,
me tijd bezig met een onderü}*
naar wapenhandel tussen Ne<T)
land en België.

De deals zouden meestal gesW l'
zijn in een café in Heusden-ZoJ^p
Allerhande wapens en munitie
den daar verkocht aan crimin^ |
die de wapens bij roofovervaller 5!\
bruikten. I
De zaak kwam aan het rollen *'de Rijkswacht van Aarlen aan
grens met Nederland Imahel C-
Heusden-Zolder tegenhield.
Die had vijftig stuks wapens,
munitie bij. Nader onderzoek \en
nu tot de huiszoekingen waa|
ook wapens en munitie in b**
konden genomen worden.

financieel management aan de
Universiteit in Groningen. In
Tilburg zal Barkema zich bezig
gaan houden met vraagstuk-
ken over ondernemingsstruc-
tuur en -waardering.

Bogers werd in 1922 geboren in
Venlo. Na zijn studie in Tilburg
trad hij in dienst bij DSM. In
1973 werd hij daar voorzitter
van de Raad van Bestuur en na
zijn pensionering in 1986 presi-
dent-commissaris. In de jaren
vijftig gaf Bogers als buitenge-
woon lector aan de Katholieke
Economische Hogeschool in
Tilburg colleges over wiskun-
dige en statistische toepasssin-
gen op bedrijfshuishoudkundi-
ge vraagstukken. Bogers over-
leed óp 17 februari 1987.

HEERLEN/TILBURG DSM
heeft de Katholieke Universi-
teit Brabant in Tilburg een bij-
zondere leerstoel in het be-
drijfseconomisch onderzoek
aangeboden. Het chemiecon-
cern heeft dit gedaan ter nage-
dachtenis van drs Wim Bogers,
oud-voorzitter van deRaad van
Bestuur van DSM en een van
Nederlands meest invloedrijke
industriële leiders. DSM koos
voor Tilburg omdat Bogers
daar heeft gestudeerd, econo-
metrie aan de toenmalige Ka-
tholieke Economische Hoge-
school.

Van onze correspondente

Omvangrijke
wapenhandel

ontdekt'Bogers' -leerstoel
voor KUB Tilburg

Ter nagedachtenis vanDSM-topman

Aangetast

De aspergetelers bestrijden dat;
hun vertegenwoordigers in het
ASF bestuur ook.

De vertegenwoordigers van de
werknemers in het ASF-bestuur
zijn van mening dat er bij het asper-
gessteken wel degelijk sprake isvan
een gezagsverhouding en derhalve
van ver_ekering_plicht. Ze ontken-
nen dat de teler daardoor eens zo
duur uit is. Maar met een midden-
prijs van f5- tot f6- per kg. bij een
opbrengst van 8.000 kg. asperges
per ha. of meer hoeft dat geen be-
zwaar te zijn.

Geschil met sociale fondsen over meldingsplicht

Aspergetelers aangeraden
'ongehoorzaam' te zijn
Van onze verslaggever

ROERMOND Opnieuw heeft de
Limburgse Land- en Tuinbouw-
bond (LLTB) een schrijven laten
uitgaan naar de ruim 1.200 Lim-
burgse aspergetelers, waarin dezen
wordt geadviseerd om niet het Mel-
dingsbedrijfsverzekeringsform ulier
in te vullen, zoals de Bedrijfsvereni-
ging ASF (Agrarische Sociale Fond-
sen) dat van hen vraagt. Daarmee
erkent u verzekeringsplicht, zo
waarschuwt de LLTB. Zij raadt de
aspergetelers aan het meldingsfor-
mulier vacantiewerk/gelegenheids-
arbeids te blijven invullen. Indien
het ASF die melding niet accepteert- de eerste formulieren werden
reeds geretourneerd- dring dan aan
op een voor beroep vatbare beslis-
sing, aldus het LLTB-advies.
De LLTB en d«*Brabantse zusteror-

ganisatie NCB, die een eender ad-
vies aan haar leden heeft gegeven,
zijn van mening dat aspergessteken
gelegenheidsarbeid is, waarvoor
geen verzekeringsplicht geldt. Het
ASF bestrijdt dat, daarin bijgeval-
len door de Raden van Beroep.

Desondanks sloten partijen vorig
jaar een 'herenakkoord' waardoor
aspergessteken toch als gelegen-
heidsarbeid werd beschouwd. Er
zou geen verzekeringsplicht gelden,
indien het werk tijdig zou worden
aangemeld en het niet langer dan 30
kalenderdagen zou duren.

Voorts werd uitgegaan vaneen net-
toloon van f4.500- waarmee de
structurele arbeidsbehoefte per ha.
zou worden gedekt. Per aanwezige
vaste kracht de ondernemer, diens
echtgenote en meewerkende kinde-
ren dr-larbij inbegrepen - zou, een be-

drag van f 1.750,- mogen worden af-
getrokken. Over het resterende be-
drag, voor zover inderdaad ver-toond; was de teler sociale premies
verschuldigd.

Herenakkoord
Per 1 april werd dit herenakkoord
beëindigd omdat er volgensASF-di-
recteur C. van der Pol onvoldoende
draagkracht was. Slechts 30 procent
van de telers deed mee.

„Daarom gaan we er in principe
vanuit dat aspergessteken verzèke-
ringsplichtig is", zegt in Den Haag
T. de Jong, stafmedewerker van de
Afdeling Juridische Zaken. „Voor
het aspergessteken gelden arbeids-
tijden; dus is er sprake van een ge-
zagsverhouding en bijgevolg van
premieplicht".

Volgens LLTB-stafmedewerker
Hay Hilkens worden concurrentie-
positie en rentabiliteit van de be-
drijven door de ASF-maatregel „on-
aanvaardbaar aangetast". Hij vindt
ook dat de Sociale Verzekerings-
raad dient te worden geraadpleegd
en dat de minister van landbouw
een standpunt moet bepalen. Te
meer daar de vrees bestaat dat ook
gelegenheidswerk in andere teelten
verzekeringsplichtig wordt. Dat be-
tekent voor verscheidene tuin-
bouwbedrijven de genadeslag. Nu
al wordt geklaagd dat het zo moei-
lijk is om aan gelegenheidsarbei-
ders te komen; laat staan bij regi-
stratie.

Donderdag 25 mei 1989 " 20Limburgs Dagblac

" De uitgever biedt het eerste exemplaar van 'Vooruitstrevend Limburg' aan aan gomneur Kremers. Foto: DRIES LINS^

Promotieboek over
Limburg gepresenteerd

1 1 m^Otm%m\mmKïm\ rVrtecte harmonie tussen mens ei .machine. r^^ JT^iI—'1—' 'ALWAS HET
ALLEEN MAAR VANWEGE

DAT SCHUIFDAK:
Het zou ons niet verwonderen als u de Mazda 323 i ■ .

Iris alleen al zou kiezen vanwege het schuifdak. Want r^^n'lmmmm'^mF)mmmm
met her oog op de komende zomer is zon dak natuur AT 9 '.V| _t»!^^W
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_
royaal comfort, maken van de Mazda 323 een geliefde « -. w

Want u betaalt voor al die extra's rond de f 500,-.
Terwijl ze zo 'n/l.500,- waardzijn.

De Mazda 323 Iris is uitsluitend verkrijgbaar in de ÊÈte»- ""^\
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jf ¥ j^r ___________ __jlo_*_^BJ-_g^.^<<X-_{^<'3
A* -40LW^^ __fß^_^_F"'9- ' ' '- ■■ ;(^'''l

jrv s . _^__*^^ _______B_________E___l_________3S!%!ffiSl_i^^_M_l^__S_^\«_"*.> ■* "*' *■- -j

______________ >^
/^ i^^ j^Cp^ ■ _^^9 ______^______H__«_f^K_E_'P^ " ■ ~ ■* * **"■ "****!
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//,.. -f~-#-„_ LOVEN HEERLEN B.V.
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De Peel dreigt
te verpauperen

door ontwikkelingen in de land-
bouw. Door een meer op de markt
gerichte agrarische sector en het
wegvallen van de grenzen binnen
de EG valt een grotere concentratie
van de landbouw te voorzien. Te-
vens treedt een verdere specialisatie
op. Dit zou voor enkele gebieden de
redding kunnen betekenen. Of dat
gebeurt, is echter nog niet te zeggen.

Misdrijfkwam voor verdachte op juiste tijdstip'

Brandstichter vindt
genade bij rechtbank

JASTRICHTf Jongere Maas-
"jitenaren hebben
i' uit Luik wel

■^ teleurgesteld.
jöelg had op de

«sselsestraat pech
■"egen aan zijn
W Manta. De wa-
iftartte met meer

ITa aanhoudende
|"gen besloot de
f kennissen in
f °P te bellen[de vraag hem tel^en ophalen.

door op de wagen
met draaiende motor
te passen terwijl de
Belg weer ging op-
bellen.
Wie schetst zijn ver-
bazing en teleurstel-
ling toen hij bij te-
rugkeer op de plaats
des onheus moest
constateren dat de
vier behulpzame
jongelui toch niet zo
edelmoedig waren
als zij zich voorde-
den. Zij waren mét
de Opel Manta
spoorloos verdwe-
nen...

Even later kreeg hij
de wagen toch aan
de praat, reden waar-
om hij weer naar de
telefooncel moest
om de hulp alsnog af
te zeggen.

De motor liet hij ech-
ter doordraaien, om
te voorkomen dat er
opnieuw startpro-
blemen zouden kun-
nen ontstaan. Om-
staande jongeren bo-
den hun dienst aan

Kaak sleept al uit begin jaren '80
ESM gedagvaard voor
storten melamineslik " Voor veel mavo-leerlingen van de Scholengemeenschap De Ravensberg was het gisteren

de laatste examendag. Op 9 juniweten ze of het gehaald hebben ofniet.
Foto: WIDDERSHOVEN

Mavo-vraag wiskunde
steen des aanstoots

MAASTRICHT- Met een voorwaar-
delijke strafkwam een 21-jarige jon-
gen uit Urmond redelijk onge-
schonden uit een veroordeling doorde rechtbank in Maastricht. Hij
stond er gisteren terecht voor het
stichten van brand in een auto, die

geparkeerd was in het in aanbouw
zijnde Van der Valk-motel aan de
snelweg bij Urmond. In totaal ver-
oorzaakte hy een schade van naar
schatting 25.000 gulden.
Met een stuk of dertig pilsjes achter
de kiezen, gecombineerd met een
hoeveelheid hasjies, was de jonge-
man op een avond in oktober vorig
jaar verzeild geraakt op het bouw-
complex. Hij kon zich na afloop nog
maar delen herinneren van zijn
daad.
Hij wist nog dat hij een stukkarton
in brand had gestoken en dat had
neergezettegen de auto, die daarop
vlam vatte. Maar van de arrestatie,
waarbij hij zich geweldig verzette,
kon hij zich niet veel meer herinne-
ren.
Rechtbankpresident mr J.Nolet be-
greep het gedragvan de jongen niet.
Hij had gewerkt bij eersteklas-hore-
cazaken. Toen hij echter bij een res-
taurateur in Sittard een aantal bord-
jeshad gestolen, werd hij ontslagen.
De verdachte zelf schreef zijn ge-
drag toe aan de werkdruk die hij
vooral kelner had ervaren. „Ik kon
het niet meer volhouden, maakte te-
veel uren. Toen ben ik ook gaan
drinken," verklaarde de Urmonde-
naar gisteren, die inmiddels van de
drugs af is en het alcoholgebruik
aan banden heeft gelegd.

an onze redactie economie

fcLEN - DSM Limburg
■'ttoet woensdag terecht
-/ voor de meervoudige
JOtoische strafkamer in
juicht wegens overtre-van de Wet chemische af-°ffen. Officier van justitie

roept het che-
jrdrijf0p het matje omdatïMssen 1 december 1981 en
f. 1983 illegaal een hoe-

»^eid melamineslik heeft
jPjt jn ,_e zuurteervijver op
J/gen terrein. Het gaat in
f1 om 1460 ton.

fdien heeft het bedrijf zohderJ»irung op j-et terrein van de> "berggroeve in Urmond eeny, voor afvalwater gebruikt.
L»reeg voor die activiteiten al
[ "* een proces-verbaal. Het is
prder tot een strafzaak geko-! otndat DSM zich tegen de ver-P 8heeft verzet. De kwestie

tp eens tot een uitspraak van'Se Raad geleid. Het college, ?' toen niet eens met de for-nê van de dagvaarding.

andere dagvaarding tegen

" over het knoeien van kraak-e m de haven van Stem, is
°Pjg in de ijskast gezet. DSM

niet schuldig aan dit voor-
* benzine is pas uit het schip

j?n nadat het schip had getankt
.^ losgekoppeld, aldus eenvoerder van het chemiebe-

Officier van justitie mr J.Laumen
vond dat de jongenzijn leergeld wel
betaald had om in zijn verdere leven
niet meer met Justitie in aanraking
te komen. „Het klinkt misschien
gek, maar bij deze losgeslagen fi-
guur is dit op het juiste tijdstip ge-
beurd. Beter ten halve gekeerd, dan
ten hele gedwaald," aldus mrLau-
men.

Het vwo-examen wiskunde A
kende „verschrikkelijk veel re-
kenwerk", zei wiskundeleraar
Van Winsen. In opgave 1 moest
er een brug worden gebouwd.
Hoeveel kilometers worden be-
spaard, waar moet de brug ko-
men. Vragen waarvoor nogal wat
rekenwerk nodig was'om eruit te
komen. „De laatste twee vragen
van deze opdracht waren moei-
lijk," verzuchtte een vwo-leerlin-
ge. Zij had trouwens het hele
examen knap lastig gevonden.
Ook de tweede opgave over een
fabriek van bakovens en magne-
trons kende enkele listige vra-
gen. De derdevraag had een aar-
dig onderwerp: winkeldiefstal.
In deze kansberekeningsopgave
werden de vwo-leerlingen ook
voor een nieuwe materie ge-
plaatst. Dat 'verder gaan dan de
kennis reikt' is overigens gebrui-
kelijk op vwo-niveau. Uitgelegd
werd wat 'randomized response'
was en dat moesten de leerlingen
vervolgens toepassen om een
vraag te kunnen beantwoorden.

Hij eiste een gevangenisstraf van
180 dagen, waarvan 170 voorwaar-
delijk met een proeftijd van twee
jaar.Derechtbank ging met deze eis
mee, ervan uitgaande dat de jongen
op vrijwillige basis contact houdt
met het consulatiebureauvoor alco-
hol en drugs.

Benoemingen in
bisdom Roermond

„Dan hadden ze dat vantevoren
aan ons kenbaar moeten ma-
ken." Een van zijn collega's
noemde het incorrect om te ex-
perimenteren over de hoofden
van mavo-scholieren heen. „Het
lijkt simpel, maar het had niet
gevraagd mogen worden."

Van onze verslaggeefster
VALKENBURG/GULPEN
Gemakkelijk op de laatste vraag
na, concludeerden leerlingen
van de scholengemeenschap De
Ravensberg in Valkenburg over
het D-examen wiskunde. De le-
raren wiskunde van die scholen
waren zelfs enigszins verbolgen
over die open vraag. „De stol
hadden ze in die vorm niet ge-
had. Dat betekent dat de leerlin-
gen verder moesten kijken dan
hun kennis reikt. Is dat de nieu-
we trend bij wiskunde mavo,"
vroeg leraarLeon Jacobs zich af.

pen was niet op verrassingen ge-
stuit bij het bestuderen van het
wiskunde-examen havo. „Het
sluit goed aan bij wat de leerlin-
gen tot nu toe hebben gedaan. De
moeilijkste vragen zaten telkens
op het eind van de opdracht," zei
hij goedkeurend.
Veertig havo-kandidatenvan het
Sophianum hebben zich gister-^
ochtend over de vijfwiskundige
opgaven gebogen. Wilma Mulle-
neers - een gemiddelde leerling
zegt ze zelf - vond het gemakke-
lijk te maken. Er waren twee op-
drachten over meetkunde en een
statistiekopgave. Ook de gonio-
metrie, voor de meeste leerlin-
gen het vervelendste onderdee-
l.ontbrak niet. „Er zat niets
vreemds bij. Het waren leuke
vragen," zei Wilma die als een
van de eersten het examenver-
blijf had verlaten. De meeste
leerlingen waren toch vrij lang
blijven doorwerken.

ROERMOND - De bisschop van
Roermond, mgr.dr.J.M.Gijsen heeft
tot pastoor van de parochie H. Mar-
tinus te Eijsden benoemd pater
J.J.Verhoeven C.M.M.
Tot pastoor van de H.Barbarapar-
chie te Geleen en tevens tot assis-
tent van de H. Augustinusparochie
te Lutterade werd kapelaan
M.J.M.Proksch van laatstgenoemde
parochie benoemd.

Het examen was redelijk tot
goed te maken, vonden onder
meer Barrie Hoogsteyns en Ar-
mand van Gastel. Er waren 30
meerkeuzevragen en twee open
vragen. Merendeels standaard-
opgaven zeiden de leerlingen.
Makkelijke vragen waren 16,2,30
en 27, somden Nicole van Asse-
ma, Cyriel Dautzenberg, Iris
Vrancken en Nadine Landmanop."Enkele van hen hadden ove-
rigens het goede antwoord op de
laatste vraag, '/.x, uitgedokterd.

" Groep 8b van de Basisschool Op Gen Hei uit Landgraaf/Nieuwenhagen iswinnaar geworden
van deKrantleeskwis 1989, zoals die enkele weken geleden door het Limburgs Dagblad werd ge-
houden. Gisteren werden zij, samen met hun leraar Wim van Wersch, rondgeleid bij het Lim-
burgs Dagblad in Heerlen. Een deskundige medewerker bracht hen op de hoogte van de moder-
ne technieken waarmee een krant tegenwoordig wordt vervaardigd. Op defoto de kinderen in
demontage-afdeling van het LD. Foto: FRANS RADE

Biologie

Hier volgen devoorlopige uit-
slagen examens van gisteren:

Biologie havo

ld, 2d, 3b, 4a, sd, 6c, 7d, Bd, 9a,
10a, lic, 12a, 13d, 14d, 15b,'I6d, 17b, 18c, 19d, 20b, 21b,
22b, 23c, 24c, 25a, 26c, 27a, 28a,
29a, 30b, 31c, 32c, 33b, 34a,
35c, 36c, 37b, 38c, 39a, 40c,
41b, 42a, 43c, 44b, 45b, 46a,
47b, 48a, 49c, 50a
Biologie lbo/mavo (c)
la, 2d, 3a, 4c, sd, 6b, 7b, Bb, 9a,
10b, 11a, 12d, 13a, 14d, 15d,
16b, 17c, 18c, 19c, 20d, 21c,
22a, 23c, 24c, 25a, 26c, 27b,
28b, 29c, 30a, 31b, 32a, 33a,
34c, 35b, 36c, 37c, 38c, 39b,
40b, 41a, 42b, 43a, 44b, 45b,
46a, 47c, 48a, 49c, 50b, 51c, 52a,
53c, 54c, 55b, 56b, 57a, 58b,
59c, 60a, 61b, 62c, 63a, 64c, 65b
Biologie mavo/lbo (d)
ld, 2d, 3b, 4d, sa, 6a, 7a, Ba, 9a,
lOd, 11b, 12d, 13d, 14a, 15d,
16b, 17d, 18b, 19d, 20d, 21c,
22c, 23d, 24a, 25b, 26c, 27c,
28c, 29b, 30c, 31b, 32b, 33c,
34a, 35b, 36b, 37c, 38c, 39b,
40a, 41c, 42c, 43c, 44a, 45b, 46c,
47b, 48a, 49c, 50c, 51b, 52a,
53b, 54a, 55a, 56b, 57b, 58a,
59c, 60b, 61a, 62b, 63a, 64a, 65a
Wiskunde lbo/mavo (c)
lb, 2f, 3d, 4f, sb, 6f, 7e, Bc, 9b,
10b, 11a, 12c, 13b, 14b, 15b,
16d, 17b, 18a, 19c, 20b, 21e,
22e, 23b, 24e, 25d, 26c, 27d,
28b, 29a, 30a
Wiskunde lbo/mavo (c)
lf, 2e, 3d, 4c, sd, 6e, 7f, Bc, 9d,
10c, llf, 12f, 13a, 14c, 15d, 16c,
17b, 18b, 19e, 20d, 21c, 22d,
23c, 24c, 25c, 26d, 27f, 28a, 29a,
30a

„Vergelijkbaar met andere jaren.
Een redelijk examen." Leraar E
van Winsen van de scholenge-
meenschap Sophianum in Gul-

Normaal

Clemence Eurlings en Elwin
Straaten vonden het C-examen
wiskunde eveneens redelijk te
maken. „De open vragen waren
gemakkelijk en de meerkeuze-
opgaven gingen ook wel." Na-
tuurlijk zitten er altijd wel wat
zwaardere vragen bij, maar in de
klas was het moeilijker, vonden
de twee. De leraren waren overi-
gens veel minder te spreken over
het C-examen dan de leerlingen.
Veel gemakkelijker dan het
D-examen was het niet. Leraar
Jacobs vond ook bij het C-exa-
men de open vragen veel te
moeilijk. Bovendien kwamen er
te veel berekeningen in ruimtefi-
gurenvoor in het examen, meen-
de hij.
Op het lhno stonden gisteren ge-
zondheidskunde en verkoop-
praktijk op het programma. Het
laatste examen vond Wendy
Houten moeilijker dan het eer-
ste, maar ze had toch ruim vol-
doende tijd om de meerkeuze-
vragen te beantwoorden.

Voor de meeste mavo-leerlingen
was het gisteren de laatste exa-
mendag. Het laatste 'proefwerk'
biologie was wel te maken, zei
Monique Locht van het Sophia-
num. Het D-examen telde 65
meerkeuzevragen, waarin de ge-
hele leerstof aan de orde kwam.
Na een uur was de eerste al klaar
met de vragen. Drie kwartier la-
ter vertrok de laatste uit het exa-
menlokaal. Dat zegt genoeg over
de moeilijkheidsgraad.

Het havo-examen voldeed aan de
verwachtingen. Een normaal
examen, aldus een leraar biolo-
gie. Niet te moeilijk en de meeste
leerlingen waren voor de eindtijd
klaar. „Het was wel te maken,"
zei Wilma van Mulleneers. Het
examen besloeg een dikke map
met 50 multiple choice vragen,
maar als je goed las waren devra-
gen wel te beantwoorden. „Bijna
alles, genetica, zenuwstelsel,
kwam aan de orde," aldus Van
Mulleneers.

Op het vwo leverden de leerlin-
gen minder snel hun examenpa-
pieren in. De meeste bleven zit-
ten tot het einde. Er zaten wat in-
gewikkelder zaken in, zei een le-
raar. Moeilijk en pittig, waren de
reacties van enkele leerlingen
van het Sophianum. Loek Bec-
kers had het niet eenvoudig ge-
had. „Wiskunde A vond ik wel
meevallen, maar dit niet. Ze
vroegen veel naar uitzonderings-
gevallen."

(ADVERTENTIE)

GRATIS"VAKANTIE"
BIJ NESCAFÉ.

"Vakantie '89" is een blad datbol ■ I i / j |lllipP|f3
staat van tips en ideeën voor een fan- | \jf\ >/r\ 'f ijffijriASl
LasLiscne va__antie. - ~*jj -,^jj ■^jmJmj^B^ÊgÊ^aSÊ

Eigenlijk zou je niet op vakantie
moeten gaan zonder "Vakantie '89"
gelezen te hebben. pj^ L, jil^

Normaal kost het blad f6,45 |'(
maar ukrijgt hetgratisthuisgestuurd I 'g!'i Jsïï Ïp 3 SE— ' ttMft&h__T ____!______.'na inzending van de onderstaande o? mmt -.SB5IIP"
waardebon plus de afsluitfolie van 'S jmjfe ' '_mÊm\:een 100 of 200 grams-pot Nescafé \M J^.
Roodmerk, Goudmerk, Cafeïnevrij of ;; kFRANKRUK!
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Stuur deze waardebon samen met de goudbruine folie waarme. uw pot Nescafé |
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2600AZ Delft, in een voldoende gefrankeerde envelop. TJkrijgt "Vakantie '89" zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken, gratis thuisgestuurd.
Voorwaarden:Deze actie isgeldig tot 10 juni1989.Alleen inwoners van Nederland I
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Neusrot
teistert

Paprika's
'4 v onze verslaggever
'eW°ND ~De wind heeft de af"
e Kn daSen telers van paprika

'a'ko^rten gespeeld. Sinds giste-
er J- er massaal neusrot voor>e!rOc_ v half-was-vruchten die

fi% r net gevoeligst zijn.
l,r'e.n J° HeÜnen uit Horst-Ame-inj ir, ,Xan de grootste paprikate-
'fl ,j zuigt de
k dag uit de kas. „De plant
md ...°or het vocht niet aange-
yüpütrngen, ofschoon er in de
.1* de estuurde bedrijven van-
,l het aanhoudende bakovenhitte
_|bvjn^ uur druppelbevloeiing
r' Map "V's _

P ■lddag was er n°g abnor-
«ti °OnH2ien- Maar dinsdagmorgen
YnP. n de half-was-vruchten':r^schijnselen".
"'l of ueft datniettebetekene._ 20 'Sc"°on het paprika-areaal
'%rm°Cent is uitgebreid, ligt de

da s nu al ongeveer f2,00■ ]*n vorig jaar. De paprikate-
'tje nen derhalve tegen een

"t of& we' dat er over een
I pan 2es meer vraag dan aanbod
P St'JEp Zal ZiJn' zodat de PriJs'a's Gisteren gingen de pa-
ftVa°p de veiling in Grubben-'.Wk '00 tot f 9-50 de kil°-

-1 n!jasgewassen hebben de hit-
toe goed doorstaan. Met

'p.rati
en dakberegening kan de

'°U<WUF subtr°Piscn worden
*n oudere kassen piekt

Ni _?I?A
tuur in de middaguren

/*chei_ graden Celcius uit. Op
i're_ds?ne bedrijven wordt daar-
-Id_ tr°pendienst gedraaid.
| «it n °Uegrondsgroentengewas-
j^ster

0g v°lop groei", aldus Piet
de ti an consulentschap

rfHder» bouw in Limburg- ..In
fT^de gr°nd zit blijkbaar nog vol-L voeh."' ,
f Schan akkerbouw is er nog
[ Ja.e ue Waarneembaar", aldus
ischan end«ks van het consu-purg Voor de akkerbouw in

de studie wordt ervoor gepleit dat
de overheid ingrijpt, speciaal in die
gebieden dieop eigen kracht de ont-
wikkelingen niet meer kunnen ke-
ren.

Ingrijpen
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De overheid moet
snel actie ondernemen om te voor-
komen dat grote delen van het lan-
delijk gebied, waaronder De Peel
verpauperen en verworden tot in-
complete regio's. Gettovorming is
daarbij niet uit te sluiten. Dit blijkt
uit de studie 'De achterkant van ver-
stedelijkt Nederland', die gister-
middag door het ministerie van
WVC is gepresenteerd. De studie is
in opdracht van minister Brinkman
gemaakt door de Rijksuniversiteit
Utrecht.
Volgens de studie is de situatie bui-
ten De Peel het meest nijpend in
Oost-Brabant, de kop van Noord
Holland, nagenoeg geheel Fries-
land, vrijwel de hele provincie Gro-
ningen, Midden en Zuid-Oost Dren-
te, de kop van Overijssel, noord
Overijssel en de Noordoostpolder.
Problemen dienen zich aan in

Zeeuws Vlaanderen, de Achterhoek
en delen van het Rivierengebied.
Gesteld wordt dat wonen, werken
en verzorging zich landelijk gezien
steeds meer in het westen van Ne-
derland concentreren. Regionaal
bekeken is er een bundeling in en-
kele grotere gemeenten te constate-
ren.

Verliezers
Landelijke gebieden die buiten het
westen of de grotere regionale ge-
meenten vallen, en een minder aan-
trekkelijke woonomgeving bieden,
zijn in dit proces de verliezers. Be-
woners trekken weg, gevolgd door
bedrijven en instellingen die werk-
gelegenheid bieden en andere voor-
zieningen.
In de studie wordt gesteld dat het
proces in enkele landelijke gebie-
den mogelijk gekeerd kan worden

Teleurgesteld...

Van onze verslaggever
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ZIT U MR DEZE VAKANTIE WEL
EEN BEETJE BEHOORLIJK BIJ?
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Om At vast in destemming te komen, heeftHi;i;i<i.i|K()i'vakantie.lx?kkerwegineigen de Renault-dealer een aardigheidjeland of buitenland. lekker weg van voor u.
de sleur; zorgeloos genieten van het Een LEUK adressenboekje in de vorm van
vrije, blije leven. En zeker weten datje een ligstoel (zolang devoorraad strekt).goed uitgerust op vakantie gaat. Handig bij de hand wanneer u hetI N kin NIEl iw 1.Renault bijvoorbeeld, want thuisfront wilt laten weten dat het welelke Renault is kompleet uitgerust goed zit!
voor komfortabel en zorgeloos rij- i "■''_*_».

1 " © J y-~^ f-v / _/_#_*,plezier. # ll_X/ <>pk'd..v f_fjt_t_>
K< ).m i ).\.\K( >\i eerst naar ons. Wij zijn na \_J /O ifilï. >.. / ff/ff^ >meiijk al helemaal in de vakantie- RENTEstemming en onthalen u op zonnige ''^_fff/_f_f/'

aanbiedingen. ■''' jM^rfMM '

DE ZONNIGE AANBIEDINGEN -)y___^_^s</V^^;\\\
VAN RENAULT.
"Z( )Ml'.rsi: versies van de Renault .5: de /^Y^^^^^^^^/^::::i^^i^Tonic en de Tiga. Voorzien van vele '4?^ / ''

extra's, tegen een extra lage prijs. ////
" Di: renault _i Symphonie en de 21 \\ ZfNevada. Oogstrelende uitvoeringen

van de Sedan en de Break, nu ruim É\ \V RENAULT
in de extra's. \f (, /,;/.;/.y ,E / /,;,"pvK) f L ,R

" Wan,,,,-, „nu een Kenwli.. k.,.,,,t. -l, „ ',„ p«__ „.,, l_ maanden ie belalen. ()f ukiest v„„, een «e, Sun.üge lina.u ie. ing: o»., „,,.,■ I„, _ 1Klemden. Imam lering„,, baai.van 1,,i,.rk.H,,,v,., K. ~a.,lt hna.ui. ring 1„"/_■ aktie ~«>,,. toten mei 17 ,„ni l!»H!>. Aanlx-lal.n 8 \r_aK i.w Ri-naull dralér naarde 1i,ia.u.,.„n„«.M.,-ivaa ..le..

ONTDEK HET NU BIJ DE RENAULT-DEALER!

Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045-724200. Kerkrade; Chr. Kerres BV, Domaniale Mijnstraat 25,Tel. 045-452424. Maastricht; Autocentrum G.M.Pdejonghe B.V, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043-616288.Valkenburg(L); Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19- 21, Tel. 04406 -12514.
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Wpiccolo's!
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'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen

ÊOnze
oude auto was helemaal op. We wilden

dolgl*een nieuwe. Maar daarvoor kwamen wij nog een vrij gf"
bedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen vaf1'CMV Bank En noggeen twee dagen laterkonden wede&

Een Persoonlijke Lening of een DoorloopKrediet va"
CMV Bank iser niet alleen voor de nieuwe auto.Ook v<s.
caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgave

lager is dan u denkt
Wilt u weten hoeveel u kunt lenen?En wat het ko* 1

Bel dan nu voor meer informatie.

Van 17.00-2100uur en zaterdags van 9.00-13.00uur 06-022^
ten voorbeeld ?

J|p Voor fÏ2 000,- betaalt u6O maandeli|kse termi|nen van .: Wto f 263,73.Effectieve |aarrente is 12,1%.Kwijtschelding bij overli|#J
f 20000, - Wij verstrekken leningen van f 2 000,-t/m f .o°^

' %0 HE/

Limburgs Dagblaé
11 Dagtocht naar /

BRUGGE te-WI woensdag 31 mei
Vanuit diverse opstapplaatsen in Limburg brengen we u naar hetbekoorlijke Brugge, waar u ruimschoots de tijd krijgt om te
genieten van dit fantastisch mooie plekje 'België.
De prijs is inclusief een rondleiding ter plaatse 0.1.v. een ervarengids en een afscheidsdiner in Klimmen.
U kunt bij alle Limburgs Dagblad-kantoren en de VVV VaalsI terecht om uw reservering te doen. Bij boeking dient het■ l\A verschuldigde bedrag te worden voldaan. j

Bent u nog geen üd van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan W§
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als leze'het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis

—~—^—r-—■————_■——— u, m-^yy
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" DeKoninklijke Philharmonie, de
Koninklijke fanfare St. Caecilia en
het kerkelijk zangkoor St. Jozef
houden zaterdag vanaf 15.00 uur en
zondag vanaf 14.00 uur de jaarlijkse
zomerfeesten op het Patersplein.

Voerendaalstraat. Jongelui tussen 5 en 18 jaar
kunnen zich aanmelden bij K. Korf,
S 045-211383 of bij L>. Poelsma
S 258593. " Het Muziek Kollektief Voeren-

daal houdt zaterdag vanaf 21.00 uur
de 'presentatiedag' in café De Poat
va Voelender, naast station Voeren-
daal. Medewerking verlenen Choco
Basta, Pigs might Fly en Mario.m^_^_^_^_^_^m_^_^_^_^_^_^m

C . dirigent-van de fanfare St.
Si°J■ Übachsberg is de heer
n«e« Ficker uit Voerandaal be-
Cohmd- H'J vol& de heer Wil Ja-: >>s op, die de fanfare ruim 30War geleid heeft.

Wouters woonde tot de ophef-
fing op 1 juni 1981 van de vesti-
ging te Vaals van de VSL in een.
dienstwoning boven de garage.
Hij was zodoende eigenlijk dag
en nacht op zijn werk. Zijn colle-
ga's respecteerden hem om zijn
rustige en betrouwbare persoon-
lijkheid en zijn bazen vinden dat
hij blijk geeft van een 'ouder-
wetse' plichtgetrouwheid en
taakopvatting.

Landgraaf

" De VV HAC houdt op 8 en 9 juli
een mini veldvoetbaltoernooi. Men
kan zich vanaf heden inschrijven bij
A. Eijfferts, Cortenbachstraat 16
Landgraaf, S 315465.

Bocholtz

en showwedstrijden op het WMC.
Zaterdag om 17.00 uur presenteert
de drumfanfare zich in vol ornaat op
het EHC-voetbalterrein aan de
Demstraat in Hoensbroek.

Denk er aan, de waarheid zeggen is
prima, maar doe het niet onder het
mom van waarheid om grof en bot
te kunnen znn. Als het derdeartikel,
aangekondigd als 'Lol in onderne-
men' van hetzelfde erbarmelijke ge-
halte is, doet het LD er beter aan het
in de prullenmand te gooien. Uit het
zwarte, donkere zuiden verdwijnen
is ook een goederemedie.
HEERLEN Ing. J.A. Driessen

Heerlen
Nagenoeg zijn hele leven werd
door 'de Limburgse bussen' be-
heerst. Hij trouwde bijvoorbeeld
met een conductrice van de
LTM. De vader van de heer Wou-
ters was ook werkzaam bij de
LTM (in totaal 37 jaar) en werd
als stationschefvan het depot in
Gulpen op 65-jarige leeftijd ge-
pensioneerd.

Afscheid
heer H.J.J. Loonen, Vullings-■eg 88 in Heerlen, neemt per 1

lj n' afscheid van de parkeerpoli-
-3? 'n Heerlen. Hij trad in 1974 in
-,erist en was sinds 1985 groeps-

ef van voornoemde afdeling.

jjan de Rijksuniversiteit tetrecht slaagdeCarlo Schneider
'* Schaesberg voor apotheker.

"Rolduc is na 19 jaareindelijk gerestaureerd. Archieffoto: DRIES LINSSEN

gebruik gemaakt van de dien-
sten van de broer van de direc-
teur. De man had weliswaar
een vrachtwagen-rijbewijs,
maar was niet officieel bij het
bedrijf in dienst en kon derhal-
ve de politie niet de vereiste
werkgeversverklaring laten
zien.

De bedrijfsleider legde ter zitting
zijn verklaring af. „We hebben eerst
geprobeerd chauffeurs van andere
bedrijven in te huren, maar ieder-
een had zijn eigen mensen hard no-
dig. Juni is in deze branche name-
lijk een topmaand.En alle bedrijven
mogen in dergelijke noodsituaties
terugvallen op uitzendkrachten, be-
halve vervoersbedrijven. U moet
begrijpen, dat wij onze klanten niet
kunnen laten zitten." Rolduc in ere hersteld

Na restauratieperiode van 19 jaar

Klantenverlies
Met het antwoord van de rechter,
dat dit louter een financiële afwe-
ging is, ten gunste van het bedrijf,
was hij het oneens. „Nee, eventueel
klantenverlies kan ook tot werk-
loosheid van de overige werkne-
mers leiden. Dat moeten wij ook
zien te voorkomen."

Maar het gebouw kreunde door de
mijnactiviteiten nog steeds beang-
stigend. Pleisterwerk sprong los en
vloertegels rezen omhoog. Toen de
balans werd opgemaakt, bedroeg de
schade zes miljoen gulden, waarbij
nog rekening moest worden gehou-
den met een nawerkingvan vijfjaar.

In 1970 maakte men plannen voor
de restauratie, die een jaar later be-
gon. In de loop van die ruim negen-
tien jaar werd het gehele complex
ingrijpend aangepakt. Onder ande-
re ook door nieuwbouw voor het
Groot-Seminarie. Het complex is nu
in volle glorie herrezen.

Tijdens het Landgraaf-konings-
vogelschieten schoot Peter Ber-
ben van de schutterij St. Huber-
tus de vogel af. Hij mag zich nu
Landgraafkoning noemen.

Desgevraagd door officiervan justi-
tie mrVan Opstal liet de bedrijfslei-
derweten, dat hij nog goedkoperuit
geweest zou zijn, als hij de chauf-
feur voor een dageen dienstbetrek-
king had aangeboden. Ook al had
hij dat bij de fiscus moeten opge-
ven. „Een uithulp is op deze manier
veel duurder voor ons. Ik moet nu
40 procent sociale lasten betalen."

exposities

Met deze serie van het LD kan nie-
mand blij zijn! De lezers niet omdat
ze beledigd en voor de gek gehou-
den worden en de directie niet om-
dat hen dat klanten gaat kosten. Het
eerste artikel van Hans Tonnen is al
neerbuigend, jzelfs arrogant van
toon ten opzichte van de lezers die
in de binnenstad wonen en de Heer-
lense middenstanders. Getuige de
zinsnede: „Dat Heerlen verlekkert
zijn rug schurkt aan de eigen win-
kel-, school- en cafédeur, is wat pot-
sierlijk. Zeker voor wie op de hoog-
te is van het gekrakeel tussen grote
en kleine grutters over het city-
plan." Meneer Toonen is hier ge-
woon beledigend bezig, alsofhij wil
zeggen: wij journalisten weten wel
beter. Als hij maar goed weet dat
bijvoorbeeld wij bewoners van de
binnenstad zoals Promenade I en 11,
het Van Grunsvenplein etc, niet
staan te wachten op de futuristische
overkapping van de markt naar 't
Loon en dergelijke grootsteedse
fratsen.

„Startende ondernemers zouden
hier ook met een mijnlamp te zoe-
ken zijn! Onlangs beweerde Kamer
van Koophandel in Heerlen dat de
reden alles te maken heeft met de
dichtgespijkerde mijnen. Wie daar
werkte hoefde alleen wakker te lig-
gen voor zijn duiven." Daar zitten
dan zeker even groots en futuristi-
sche denkende heldere, maar even
superarrogante voordenkers. Laat
ik het bij deze wat nijdige vragen la-
ten, schrijft dezelfvoldaneHans aan
het einde van zijn artikel. Wij Lim-
burgers zeggen natuurlijk: „Dankje-
wel Hans, wij zijn echt blij dat jij er
bent!"

Het tweede artikel van Wim Drag-
stra is zomogelijk nog arroganter
van toon, maar voldoet daarmee wel
aan de titel 'Gestuntel en fouten.
Proficiat. „Een Utrechtenaar vindt
Limburg misschien' wel mooi maar
ook een beetje achterlijk, terwijl
iemand uit Hasselt het hier mis-
schien allemaal prima geregeld
vindt. Het ligt er maar aan vanuit
welke hoek je naar Limburg kijkt."
Werkelijk keurig en recht voor zyn
raap, nietwaar meneer Wim Drag-
stra. Hij is van mening dat mensen
uit de Randstad, 'de verhevene' bij-
voorbeeld Utrechtenaren ons Lim-
burgers eigenlijk maar achterlijk
vinden, terwijl de Belgen volgens
hem nog achterlijker zijn. Ik hoop
dat de heer Dragstra als geboren
Limburger, niet doelt op de
Utrechtse, Haagse, Rotterdamse en
Amsterdamse sportfanaten, die op
hun supportersreizen zo vreselijk
veel vernielingen aanrichten in
Limburg, want die jongensen meis-
jes zijn pas echt achterlijk en onop-
gevoed. Bovendien zijn ze zo stom
dat ze niet begrijpen dat zijzelf in
enigerlei vorm aan het herstel van
dergelijke vernielingen moeten bij-
betalen in de toekomst.

Uit zijn visie betreffende de mijn-
sluitingen is de volgende zinsnede
interessant. „Pas de laatste vier ja-
ren is er sprake van enige opleving.
Dat komt vanwege deaantrekkende
economie." Fantastische opmer-
king van meneer Dragstra, de grote
econoom, daar hebben wij Limbur-
gers dan wel echt mee geboft niet-
waar? Want Limburg zelf, zijn indu-
strieën en bedrijven, zijn bevolking,
kortom wij allen hebben niet zoveel
gepresteerd om er weer bovenop te
komen. Zijn opmerking over de toe-
gewezen schrijftafels uit de Rand-
stad, „maar werkelijke economsi-
ceh bedrijvigheid bleef uit," is je
reinste kletskoek a la Dragstra.
Het aanpassingsvermogen dat de
Limburgse bevolking hierbij heeft
getoond, is U blijkbaar niet gege-
ven. U houdt meer van afbraakme-
thoden nietwaar, wat dat is 'in' in de
journalistiek.

De uiteenzetting onder de kop 'Ge-
latenheid' is een en al belediging
aan het adres van deLimburgse be-
volking die bij de mijnen werkzaam
was. Mijnheer Dragstra, U verloo-
chent Uw geboortegrond op een
vreselijk arrogante maar domme
wijze. Wie geeft U het recht om zo
beledigend over de mijnbevolking
te schrijven? Uw onzinnige opvat-
tingen zijn een slag in het gezicht
van de vele mijnbeambten en arbei-
ders, die na hun werk nog tyd en
moed vonden om voor de gemeen-
schap te werken. Zij spanden zich in
om hun levens- en werkomstandig-
heden te verbeteren. Zij zetten zich
in om diegenen die zich zelf niet zo-

Igoed helpen konden te helpen in al-
lerlei organisaties.

HEERLEN - Een lijvig leerboek
met alles wat wetenswaardig is over
datacommunicatie. Dat hebben de
MEAO's uit Heerlen en Sittard sa-
men met de stichting Telematica
Platform en Intercai tot stand ge-
bracht. Gisteren werd het eerste ex-
emplaar namens de uitgever door
de heer Van der Poel aangeboden
aan de directeuren Voorbraak (Sit-
tard) en Van Daelen (Heerlen).
Beide MEAO's kregen van minister
Deetman zes ton subsidie in het ka-
der van 'telematica-stimulering'. De
docenten van de scholen namen het
praktijkgedeeltevoor hun rekening,
het verzamelen van de theorie werd
uitbesteed aan Intercai.
„Het boek wordt nu landelijk op
brede schaal gebruikt", meent di-
recteur Van Daelen. „De meest ac-
tuele informatie op het gebied van
datacommunicatie staat erin. Bo-
vendien is verrijkingsstof opgeno-
men, zodat ook de MTS- en HTS-
student er zijn plezier en nut in kan
vinden", aldus de MEAO-directeur.

" Het leerboek over datacom-
municatie, dat ontwikkeld
werd door de Heerlense en Sit-
tardse MEAO.

Foto: CHRISTA HALBESMA

MEAO's maken
nieuw leerboek

Standaardwerk over datacommunicatie

KERKRADE - Wie het Rolduc-
complex heden ten dage ziet, kan
zich moeilijk voorstellen dat de ge-
bouwen in de periode na de oorlog
tot en met de mijntijd er zeer slecht
aan toe waren. In 1970 begon een fa-
segewijze opgebouwde, ingrijpende
restauratie die nu voltooid is. Zater-
dag gaan alle deuren van Rolduc
daarom wagenwijd open tussen
10.00 en 17.00 uur.
Hoeve Kloosterrade was in de oor-
log behoorlijk vernield en Rolduc
zelf had te lijden aan de gevolgen
van kolenwinning. De Tweede Ka-
mer stelde zelfs een staatscommis-
sie in om Rolduc te behouden. In
1964 werd een ring van gewapend
beton rond de fundamenten,van de
kerk aangelegd.

Gouden paar

per persoon

£e echtlieden Peter Kollee en
ertha Dohmen uit de Nieuwen-

"°fstraat 15 te Hoensbroek, vie-
,.e£ zaterdag het 50-jarig huwe-'Jksfeest. De mis tot dankzeg-
|j ,riq wordt om 16.00 uur opge-
pfagen in de St. Josephkerk te

De receptie vindt van'sOO tot 20.30 uur plaats in hotel
f^nicitia aan de Markt te Hoens-£rock.

eter Kollee werd in 1910 in Gel-jj^jand geboren. Op 6-jarige
kwam hij met zijn ouders

"Jaar Limburg. Zijn eerste werk-
«tever was zijn vader: Peter werk-
r£.op zijn vaders steenfabriek.

'Jdens de oorlog was hij bij de
j^'jnpolitie van de mijn Emma
*n na de bevrijding ging hij deel
jutrnaken van het gemeentepoli-
j|^orpste Hoensbroek. Hij was

w^ van diverse muziekkorpsen.
hans vult hij zijn vrije tijd metUmieren, lezen, reizen en mu-

r\i?e gouden bruid werd in 1919 in
chinnen geboren. Na haar hu-

wlijk kreeg zij de zgrg over zes
?chters. Daarnaast vond zij nog

,1d om zich verdienstelijk te ma-
.^l voor de missie. Haar hobbies
'Jl breien, naaien, puzzelen, le-er» en reizen.

De Gymnastiekvereniging Wil-
helmina Bocholtz viert zaterdag
voor de 55e keer de jaarlijkse
feestavond. Tijdens dit gebeuren
worden de jubilarissen gehul-
digd. De heer J. Schleijpen is 50
jaar lid. Hij begon als turner en
vervulde later de functies van se-
cretaris en jeugdleider.Voor zijn
verdiensten kreeg hij al diverse
onderscheidingen.
De heer W.H. Schoonbrood is 40
jaar lid. Hij vervult al 26 jaareen
bestuursfunctie. Sinds 1979 is hij
voorzitter van Wilhelmina. De
zilveren jubilaris is de heer L.
van Hursel hij is 11 jaar be-
stuurslid en was uitvoerder toen
de gymvereniging de Wilhelmi-
nazaal verbouwde.
De receptie vindt zaterdag van
19.00 tot 20.00 uur plaats in de
Wilhelminazaal, Dr. Nolensstraat
9a te Bocholtz.

HEERLEN
Royal: Her Alibi, dag. 14.30 16.30 19 en
21.15 uur. Rivoli: The naked gun, dag.
15.30 18.30 en 20.30 uur. Maxim: My
stepmother is an alien, dag. 14.30 16.30
18.30en 20.45 uur. H5: Tequila Sunrise,
dag. 14.30 19en 21.30uur, za zo ook 16.30
uur. Mamman, dag. 14en 20.30 uur, za zo
ook 17 uur. DangerousLiaisons, dag. 19
en 21.15 uur, dovrij ma di ook 14.15 uur,
za zo ook 16.15 uur. The Bear, za zo wo
14 uur. Bat 21, dag. 18.45 en 21 uur, do
vrij ma di ook 14 uur, za zo ook 16 uur.
Twins, dag. 14 18.30 en 21 uur, za zo ook
16 uur. Frank en Frey, za zo wo 14.15
uur. De Spiegel: Intervista, do t/m ma 21

Palstra uit Kerkrade
v'aagde aan de Katholieke Uni-
Jlrs iteit te Nijmegen voor hetnsenexamen.

Geslaagd
m^_^_^_^_^_^_^_^_^_m_^_^_^_^_^_m

Adri de Vrije Universiteit vanfiisterdam promoveerde Pierre
(29) uit Kerkrade tot

j>°ctor met zijn proefschrift 'Aarallel objectoriented langua-

Medaille
Burgemeester Rien Damen van
Vaals heeft gistermiddag in het
kantoor van het Verenigd
Streekvervoer Limburg (VSL)
de bronzen eremedaille in de
orde van Oranje-Nassau uitge-
reikt aan de heer L.G. Wouters.
Wouters begon veertig jaar gele-
den als hulpmonteur bij de toen-
malige LTM. Nog voor zijn
diensttijd behaalde hij het rijbe-
wijs D en werd buschauffeur-
/conducteur bij het toenmalige
depot te Vaals.

SCHAESBERG
Autokino: Twins, vrij t/m zo 22.15 uur
Betrayed, vrij t/m zo 00.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi:The naked gun, do t/m zo 14.30 19
en 21.30 uur, madi 21.30 uur, wo 14.30en
21.30uur. Twins, do t/m zo 14.30 18.30en
21 uur, ma di 21 uur, wo 14.30 en 21 uur.
Lady en de vagebond, za zo wo 14.30
uur. My stepmother is an alien, do t/m zo
18.30en 21 uur, do vrij ook 14.30uur, ma
t/m wo 21 uur. Trouble in Paradise, do
t/mzo 14.30 18.30en 21 uur, ma di 21 uur,
wo 14.30 en 21 uur.Cinema-Palace:
Rainman. dag. 21 uur. za zo ook 14.30 en
18 uur. Tequila Sunrise, dag. 19 en 21.30
uur, za zo ook 14 en 16.30 uur. Dange-
rous Liaisons, dag. 19 en 21.30 uur, za zo
ook 14 en 16.30 uur. Palace 2: Pornopro-
gramma, dag. beh. za zo doorl. v.a. 13.30
uur. Ciné-K: The Accused, dag. 19.15en
21.30 uur. Lumière: De .Commissaris,
dag. 20 en 22 uur. Istanbul, dag. 21 uur.

oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

Dirigent

Brunssum

Kerkrade

Treebeek

" In het ontmoetingscentrum van
Welterhof wordt vandaag van 19.00
tot 21.30 uur een Italiaanse avond
gehouden. Italiaanse artiesten tre-
den op en er worden hapjes ge-
maakt en een tombola gehouden.
De presentatie is in handen van het
Commitato Culturalo Italiano.

" Het VNKV houdt in het Missio-
nair Centrum aan de Gasthuisstraat
een cursus 'Recht en onrecht. De
lessen worden op de dinsdagen 30
mei en 6 junivan 14.00 tot 16.00 uur
gegeven. De kosten zijnvoor niet-le-
den f 5,-. Men kan zich vandaag nog
aanmelden bij mevrouw Zijlstra,__ 045-723252.

" De voormalige folkgroep Alwa-
kan geeft morgen vanaf 22.00 uur
een reünieconcert in de Nor. Entree
f 5,-.

" De Theatergroep van de 'Jonge-
ren van de Vierde Wereld' geeft
morgen om 20.00 uur in ontmoe-
tingscentrum Molenberg een voor-
stelling van het stuk 'De Wedden-
schap. Het stuk vormt de inleiding
voor een symposium over armoede
en onderwijs, datzaterdag van 10.00
tot 17.00 uur gehouden wordt. Deel-
nemers aan het symposium kunnen
zich aanmelden bij Niek Tweehuy-
sen, S 070-461727 of Folkert van
Galen, S 070-615787.

" In het COC-gewbouw aan de Ho-
nigmanstraat 2, wordt vrijdag vanaf
20.30 uur de 'Safe Sex Video Show'
gehouden. Er wordt uitgebreid in-
formatie verstrekt over veilige sex.
De toegang is gratis.

" Kaartclub Ons Genoegen houdt
morgen om 20.00 uur in de zaal on-
der dekerk aan deMesdagstraateen
kwajongcpncours. Inschrijfgeld

I \

f 3,50 per persoon. De zaal is open
om 19.00 uur.

" In de aula van Huize De Berg
wordt morgen om 19.30 uur een
oecumenische dienst gehouden met
als thema 'Vrouwenstrijd en conci-
liar proces.

" In het Open Huis, Gasthuisstraat
19, houdt 'het Winkeltje' zaterdag
van 10.00 tot 13.00 uur en dinsdag
van 13.00 tot 17.00 uur opruiming.
Kleding wordt voor maximaal een
gulden per stuk verkocht.

Hoensbroek

" Voor mannen en vrouwen tussen
17 en 40 jaar,die geen baan hebben,
verzorgt het Ambachtshuis gratis
cursussen in hout- en metaalbewer-king. Voor aanmeldding en inlich-
tingen kan men bellen naar het Am-
bachtshuis, Kasteellaan 140, Hoens-
broek, S 045-226643.

" De WAO/AWW belangenvereni-
ging Hoensbroek-Heerlen houdt
vandaag van 14.00 tot 16.00 uur in
Ons Huis aan de St. Josephstraat
een thema-middag over huursubsi-
die. De entree is gratis.

Schinveld

" In het kader van het 20-jarig be-
staansfeest houdt deRitmic Group
op zaterdag 3 juni vanaf 14.00 uur
een knotsgekke talentenjacht in
haar home aan de Kan. van Nuys-

" Zangvereniging De Bronshei
mers maakt dit weekeinde een con-
certreis naar Berg in Oostenrijk.

" De Katholieke Bond voor Oude-
ren Rumpen viert morgen het 35-ja-
rig bestaansfeest. Om 18.30 uur is er
een mis in gemeenschapshuis Con-
cordia. Tijdens de feestavond wor-
den de zilveren jubilarissen gehul-
digd. Leden die slecht ter been zijn
kunnen gebruik maken van gratis
taxi-vervoer.

" Kruisboogschutterij St. Huber-
tus Haanrade houdt dit weekeinde
het koningsschieten in de schuu-
tersweide aan de Baalbruggerweg.
Zaterdag begint de wedstrijden tus-
sen de mede-eigenaren van de
schietmast om 15.00 uur. Zondag
start om 16.00 uur de grote strijd om
het koningschap 1989. Na afloop ko-
ningsbal in verenigingslokaal Oud
Haander.

UfVanwege zijn veertigjarig dienstverband kreeg de heer
°uters (m) een koninklijke onderscheiding. Rechts burge-neesterRien Damen. Foto: FRANS RADE

Zingen in
de 'Parel'

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Leerlingen van
de Muziekschool Brunssum zin-
gen vanavond in het winkelcen-
trum de 'Parel' van Brunssum,
ter gelegenheid van het zilveren
bestaansfeest van de school. Het
jubileumkrijgt bovendien op 30
mei gstalte via een concert vanaf
19 uur door de leerlingen in de
aula van de Muziekschool. Lief-
hebbers van blok- en dwarsfluit
zijn van harte welkom. De entree
is vrij." De drumfanfare Showband St

Antonius neemt deel aan de mars-

" In de Hervormde Kerk, Horizon-
straat 73, wordt zaterdag van 10.00
tot 16.00 uur een rommelmarkt ge-
houden ten bate van de hervormde
streekgemeente.

Klimmen
"De Klimmender Nachtegalen
maken dit weekeinde een driedaag-
se concertreis naar Poeldijk. Het
koor is te gastbij het Poeldijksekin-
derkoor Deo Sricrum..

" Het goudenpaarKollee-Dohmen.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Jubilarissen

Koning

in gesprek
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Boete voor transportbedrijf

Broer directeur
'illegaal' gewerkt

Van onze correspondente

JfAASTRICHT - Een trans-
portbedrijf uit Nuth heeft gis-pen een geldboete van ’ 200

gekregen die werd opgelegd
door de economische politie-
rechter, mr Huurman. Men
had op 7 junivorig jaarwegens
ziekte van een eigen chauffeur

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
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Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYMPATIA

O
GIRO: 17797 .

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltsewegl4,

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822
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SOMMIGE GOEDZIENDEN
ZOUDEN DAAR EENS

AAN MOETEN DENKEN.
Zon honderdduizend Nederlanders heb-

ben te kampen met slechtziendheid.
Dat is niet zielig, maar wel verdraaid

'.lastig. Want sommige slechtzienden kunnen

' 'bijvoorbeeld overdag redelijk goed zien.— Maar 's avonds praktisch geen snars.
Anderen zien een paar vierkant, centi-

meter scherp, maar alles er omheen wazig.
Zo zijn er vele vormen van slechtziend-

heid, waar weinig of niets aan te doen is.

U kunt er wel iets aan doen.
Heel af en toe. Gewoon door begrip te tonen.

"Of waar nodig een helpende handjjit te steken.
Soms herkent u een slechtziende aan

de button die verkrijgbaar is bij de Nederlandse
-eniging van Blinden en Slecht- j^

\ ■ zienden, Postbus 2344,3500 GH <^fej
Utrecht, telefoon 030 -93 11 41. n3t
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Limburgs Dagblad sport
Donderdag 25 mei 1989 "25 1%Doelman Lung van Steaua knielt eerbiedig voor Marco van Basten, die 2-0 heeft gescoord. Ruud Gullit (ge-

deeltelijk zichtbaar) juicht mee.

Nijssen heeft
drie ijzers
in het vuur

PARIJS - Torn Nijssen doet dit jaar
voor de eerste keer mee aan drie on-
derdelen van deopen Franse tennis-
kampioenschappen op Roland Gar-
ros. Hij is, zoals bericht, direct toe-
gelaten tot het enkelspel. Een pri-
meur voor Nijssen, die deze week
op de ranglijst steeg van een 97ste
naar een 93ste plaats wegens zjjn
prestaties in Rome. Op de ladder
van het dubbelspel zakte hij daaren-
tegen terug naar veertigste positie.
In Parijs speelt Torn Nijssen het he-
rendubbel samen met de Deen Mi-
chael Mortensen, waarmee hij in
Rome de halve finale bereikte. In
het gemengddubbelspel vormt Torn
Nijssen weer een combinatie met
Manon Bollegraf. Vorig jaar drong
hij met haar door tot de halve finale,
waarin hij toen van Michiel Scha-
pers en Brenda Schulz verloor.

sport kort

" SITTARD - Poulewedstrijden
Sittards stadsvoetbaltoernooi: pou-
le A: DVO-OVCS 2-1; Stadbroek-
Limbricht 4-0. Eindstand: DVO
4-7; OVCS 4-6; Stadbroek 43-5;
Limbricht 4-2; GVCG 4-0. Poule B:
Sittardia'Bo-Sanderbout 1-1. Eind-
stand: SVM 3-5 (11-2); Sittard 3-5 (6-
-2); Sanderbout 3-1 (3-7); Sittardia'Bo
3-1 (1-10). In de halve finales speelt
DVO tegen Sittard'Bo (vrijdag, 19.30
uur, terrein DVO); OVCS ontmoet
SVM (morgen 19.30 uur, terrein
OVCS).

" WEERT - De finale van het toer-
nooi om de Limburgse damesvoet-
balbeker tussen Leveroy en
RKHVC zal morgenavond om 19.00
uur op het terrein van FC Oda in
Weert worden gespeeld. Aanvanke-
lijk zou de wedstrijd op het terrein
van Brevendia zijn, maar daar had
Leveroy bezwaar tegen.

FC Milangeeft Europacup glans met wervelend voetbal

Gullit-Van Basten:
droomfinale Steaua Boekarest - AC Milan0-4 - 18.Gullit 0-1, 27.Van Basten 0-2, 39. Gullit 0-3, 47. Van Basten 0-4.

Scheidsrechter: Tritschler (BrD). Toeschouwers:
97.000. Gele kaart: Baresi (AC Milan).
Steaua Boekarest: Lung, Petrescu, Bumbescu,
lovan, Ungureanu. Rotanu (Balint), Hagi, Minea,
Lacatus, Fiturca.
AC Milan: Galli, Tassotti, Costacurta (Galli). Bare
si, Maldini, Donadoni, Kijkaard, Colombo. Ancelot-
ti, Gullit (Virdis), Van Basten.

BARCELONA Europa heeft
de bekerfinale vati het toernooi
der landskampioenen toch op
het televisiescherm kunnen
zien. Dat was te danken aan Ita-
liaans personeel, dat de staking
van de Spaanse televisie heeft
gebroken. Als gevolg van een
looneonflict was de uitzending
lang onzeker. Kijkers in Spanje
bleven echter wel goeddeels
verstoken van beelden. Zij kon-
den slechts het eerste kwartier
zien; de werkonderbreking die
twee uur duurde, ging om half
negen in.
Het moment bleek zeer onge-
lukkig gekozen. Juist toen de
Italiaanse technici het werk van
hun Spaanse collegae overna-

Gestoord
beeld bij

openingsgoal
men, maakte Ruud Gullit het
openingsdoelpunt. Gedurende,
zeven minuten bleek het beeld
van aanzienlijk mindere kwali-
teit; met name in frankrijk
werd geklaagd.
De staking trof slechts Spanje,
Portugal en de Noordafrikaanse
landen. De rest van de wereld
deed met dankbaarheid een be-

roep doen op de technici van
het Italiaanse station RAI. „Wij
zijn voorbereid de uitzending te
verzorgen. Die zal niet worden
gedwarsboomd door de sta-'
kers", verklaarde een woord-
voerder al in de middaguren.
Werknemers van de Spaanse te-
levisie legden tijdens de finale
het werk neer omdat zij een
loonsverhoging van 6,8 procent
te eisen. De werkgevers wilden
niet verder gaan dan een stij-
ging van vijf procent. Dat de
RAI insprong, heeft alles te ma-
ken met eigenbelang. Mocht de
uitzending niet zijn doorge-
gaan, dan had dat de omroep
miljoenen guldens aan adver-
tentie-opbrengsten gekost.

I'ï Van onze verslaggever

M, ttCELONA - Met een diep gevoel van respect deed
|j e°rghe Hagi eerbiedig een stap opzij, toen Ruud Gul-
hh'n en mmuten voor de rust aanzette voor een solo
V 6,uit het eigen strafschopgebied. De vooraf als absolute
h 5,ette van Steaua Boekarest geannonceerde Roemeens^.^ch op dat moment allang neergelegd bij het vaak
h ''eme machtsvertoon van 'La Tulipano Negro'. Met

nrc? van Basten nam Ruud Gullit de totale produktie
H(jriVer doelpunten voor zijn rekening. Daarmee had het
K perlandse duo een vorstelijk aandeel in de eerste

°Pacuptriomf van AC Milan sinds twintig jaar.
L

aSenlang op een enorme gok
ler,' orridat Gullit naar eigen zeg

tTlaar voor 60 procent fit was.
V« Voor hemzelf en AC Milan
W_er,i'k uit Het kolkende Nou
logJ^adion veranderde in een
cete j erik in een complete heksen-
de!'ktoen Gullit als laatste het
e h ad voor de warming-up

kysterie en blijdschap tartte
Slitw Scnrijving, toen de duivels
i. j^naar uit het kille Nederland

ezen a' na zeventien mi-
[tijf, °P voorsprong bracht. Tien

,s. er* later velde Marco van
I St°ot 1, met een magn'fieke kopJ or>tli."- * vroege vonnis over het

\l s sterde Steaua.
1 ooj.de laatste maanden in Italië
'e. ' getwijfeld mocht zijn aan
Ns sterschaP van het Neder-

txveetal, dan leverden Ruud
*V otl er> Marco van Basten gister
J*t >""

e^ onomstotelijke bewijs
St^J j°* de besten ter wereld be-
'ik_ 'lun sPoor volgde Frank
V ard, die in een vooruitgescho-
W u?'lie °P het middenveld een

"h^j 'Jdrage leverde tot de supre-
fe st Var> AC Milan en aan de ba-
'WaJ? nd van de vierde treffer. Die

v°or rekening van Van Bas
Sr aclat Gullit zeven minuten'

J~e Pauze de bal in alle rust
*__■_. gen aannemen en kon aan--sger> voor 3-0.
%eOok; enz'Jdig deze finale op zich
stho as' het bij vlagen wervelende

| &rgei spel was een verademing
r^Se'n Dj de stei"lele opvoe-
* *>n<j st Van de laatste jaren. Na de
"s^^yd van 1974, waarin Bayern

München het Madrileense Atletico
met dezelfde cijfers (4-0) verneder-
de, vielen er nauwelijks doelpun-
ten en was er van spektakel in de
meeste gevallen al evenmin spra-
ke. AC Milan brak gisteravond met
die nare traditie.
De 80.000 Milanisti in het Nou
Camp-stadion schreeuwden zich
de kelen schor en zorgden voor een
oorverdovend fluitconcert toen al
weldra bleek dat de Roemenen
niet schroomden naar unfaire mid-
delen te grijpen. Bondscoach Thijs
Libregts moet vanaf de tribunes in
Nou Camp het openingskwartier
echter met angst en beven hebben
gadegeslagen, zo weinig pardon
kenden de verdedigers van Steaua
met het op een snelle openingsgoal
beluste AC Milan. Na een kwartier
was Gullit er al heel dicht bij, twee
minuten later was het echter wel
raak. De twee meter lange doel-
man Lung blunderde bij een schot
van Colombo, Van Basten profi-
teerde en Gullit zorgde voor de af-
werking.

'Roedi'
Vanaf dat moment was het voor
AC Milan nog slechts kinderspel.
Horen en zien verging je, toen Van
Basten 2-0 aantekende op aange-
ven van Tassotti, het 'Roedie, Roe-
die' klonk massaal van de tribunes
toen doelman Lung voor de derde
keer was gepasseerd. Het was de
meer dan verdiende beloning voor
de pure demonstratie van macht,
die AC Milan aan de dag legde. "Ruud Gullit mag van Marco van Basten even de beker vasthouderi, die ze beiden hebben ver-diend.

'Fantastisch
gespeeld'

BARCELONA „Dit is fantas-
tisch", jubelde Marco van Basten in
de kleedkamer, „qua emotie doet
me dit denken aan het Europees
kampioenschap. We hebben ge-
woon fantastisch gespeeld, vooral
als je dat afzet tegen de finales van
de laatste jaren. Dit was de mooiste
sinds tijden". Van een 'Hollands'
feestje wilde Van Basten, met tien
doelpunten topscorer in het hoogst
aangeschreven Europacuptoernooi,
niets weten, {.evenmin van de WK-
interland volgende week in Helsin-
ki tegen Finland. „Daar wil ik voor-
lopig niet aan denken, we gaan van-
nacht eerst dit vieren, daarnakijken
we wel verder".

Helsinki
Dat deed Ruud Gullit wel. Voor
zichzelf heeft hij al besloten dat hij
zondag niet van de partij is in het
competitieduel tegen Como ('Dat is
te veel van het goede'), in Helsinki is
hij er echter zeker bij. ~Ik verwacht
niet dat ik een hele wedstrijd tegen
Finland speel, maar ik ben in elk ge-
val beschikbaar". Tot ongenoegen
van AC Milan, dat zijn vedette zon-
dagavond liever niet met Van Bas-
ten, Rijkaard en assistent-bonds-
coach Nol de Ruiter in een speciale
charter naar Nederland ziet vertrek-
ken. „Ik verwacht'niet dat Milan na
vanavond moeilijk zal doen. Ik heb

(ADVERTENTIE)

|SUBARU HEERLEiM

Schelsberg 128, Heerlen
Tel. 045-725588

(tussen Hendriks en Bristol)

genoeg gegeven, dacht ik".

Ten overvloede herhaalde Van Bas-
ten nog eens dat hij ook volgend sei-
zoen in Milaan speelt. „Ik heb weer
een jaarom na te denken. Barcelona
is voorlopig niet aan de orde, ik ben
blij dat ik in deze ploeg mag spelen.
Nee, Cruijff heeft mij nog niet gefe-
liciteerd, maar misschien komt dat
nog".

Van Loen:
acht ton

jaarsalaris
bij Sochaux

SOCHAUX - John van Loen heeft
een uitermate lucratief contract van
vier jaar getekend bij Sochaux. Zo-
als bekend, bereikten Roda JC en
de Franse club eerder overeenstem-
ming over een transfersom van 2,2
miljoen. Naar verluidt, betaalt So-
chaux de 24-jarige international van
Roda 800.000 gulden per jaar. Van
Loen moet bij Sochaux, gedeeld
derde op de ranglijst, centrumspits
en topscorer Stéphane Paille ver-
vangen. Deze Franse international
heeft aangekondigd te vertrekken.
Hij onderhandelt met Bordeaux,
Montpellier en Bayern München.

Roda: Kooks
Roda JC heeft vergaande interesse
in doelman John Rooks van VVV.
De Kerkraadse club ziet in Rooks
een uitstekend vervanger voor Jan
Nederburgh, als die naar PSV
mocht vertrekken. John Rooks
heeft in Venlo overigens nog een
contract tot en met volgend spi7.rw>n

(ADVERTENTIE)
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Krol steekt
z'n licht op

I

BARCELONA - Bij wijze van en-
tree in de internationale trainerswe-
reld was Ruud Krol, net gecontrac-
teerd door KV Mechelen, present
bij de Europese bekerfinale. Gister-
middag gebruikte Krol de lunch
met Johan Cruijff, zijn vroegere
ploeggenoot en tegenwoordig tech-
nisch directeur bij FC Barcelona.

Het complete elftal van Ajax was
woensdagavond op de tribunes van
Nou Camp aanwezig. Dat was een
geschenk van de geldschieters van
de Amsterdammers.

door dik
bruynesteyaturbo's tobsport
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BIJ DEAUSTINROVER DEALER
EN RU METEEN EVEN
LANDDE SLAGER.

interessant om 'ns dubbele barbecue van
langs te gaan bij de Austin |jjf Wt Hibachi. Maak dus tussen
Rover dealer.Want wie dan Pf 15 25 en 29 mei 'n proef-
een proefrit maakt met de Mini, Metro, rit bij de Austin Rover dealer. Kunt u
Maestro, Montego of Rover 200 krijgt meteen even langs de slager rijden....

Laat de buren maar denken dat ie Ruimtevoor 5 volwassenen en 2kinderen.
fl. 30.000,- kost, deze veelzijdige, typisch Met 1.6of2.0 liter benzine motorof2.0 liter, De Mini. 'n Levende legende. En nu in een Engels gestyldeauto. Hij iszuinig, biedt direct ingespoten turbo dieselmotor. Ook

wel heel speciale uitvoering. Sportieftot en ruim plaats aan 5volwassenen en de verkrijgbaar als 4-deurs saloon,
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rode biezen en het Red Hot ofJet Black logo in derugleuning. bak en is luxueus uitgevoerd met o.a. getintglas, veloursbekleding.
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BEEK: BV AutobedrijfSpronken-Beckers, SITTARD: Have Automobielbedrijf,
Pr. iV.auritslaan-97, Tel. 04490-75 945 Industriestraat 31,Te1. 04490-15195
HEERLEN: AutobedrijfBalt BV, SUSTEREN:Firma Moorthaemer,
Kasteellaan 1, Tel. 045 -721541 Rijksweg Noord 16,Tel. 04499 -15 49
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Baer Selen en Gerrit Kustjens mikken op WK-medaille

'Zweefvliegen is net schaken'
ZATERDAG

HEERLEN- De vulkanische uit-
barsting van met name de Ame-
rikaanse sprintster Florence
Griffith verleden jaar heeft de
Oostduitse atletiekcoaches aan
het denken gezet. Dr. Edwin
Tepper, hoofdtrainer van de
DDÈ-sprintsectie zegt, dat de
trainingsmethoden in zijn land
drastisch gewijzigd zullen wor-
den. „De Amerikanen sloegen
een nieuwe weg in. Zij concen-
treerden zich oppure kracht, ter-
wijl wij vasthielden aan de me-
thode van het trachten te verho-
gen van de pasfrequentie. Willen
wij ons weer meten met de we-
reldtop, dan moet de DDR het
Amerikaans voorbeeld volgen".

Amerikaanse
sprintles

GELEEN - Carla Kleintjens is
als enige Limburgse speelster
opgenomen in de nationale da-
mes handbalselectie, die van
vrijdag tot en met zondag deel-
neemt aan een vierlandentoer-
nooi in Hongarije. Aan het eve-
nement wordt naast Oranje en
het thuisland ook door Polen en
Zweden deelgenomen. De 107-
-voudige international beëindig-
de onlangs haar profcarrière by
het Noorse Sveresborg Trond-
heim en is inmiddels terugge-
keerd bij haar oude vereniging
Herschi/V en L.

Carla Kleintjens
in Oranje

SCHAESBERG - De worstelaars
van KSV Simson kunnen zich
zondag meten met een afvaardi-
ging uit worstelnatie nummer
één, de Sovjet-Unie. Om 19.00
uur is in sporthal De Baneberg
Maraton Tartu uit de Sovjet-re-
publiekEstland te gast. Het team
maakt een Westeuropese tournee
en verblijft deze week in Aken.

Simson worstelt
tegen Russen

Lotto

Roeien: Maastricht, 10.30 uur, Ridderregat-
ta roeivereniging Saurus. Start bij Servaas-
brug, finish bij Hoge Kanaaldijk 100.
Bridge: Heerlen, 13.00 uur, gemeenschaps-
huis Caumerbron Heerlen, internationale
bridgedrive.
Voetbal: Hoensbroek, terreinKaspora, bur-
gemeester Kessentoernooi. Vandaag: Kas-
pora 2-Passart 2 (13.30) en Mariarade 2-VCT
2 (16.00).
Voetbal: St. Geertruid, 9.30 uur jeugdtoer-
nooi RKW Geertruidse Boys, 17.30 uur
huldigingsduel Geertruidse Boys-RKMVC,
20.00-21.30 uur receptie kampioensteams in
'Het Gemeenschapshuis'.
Voetbal: Einighausen, 20.00 uur in zaal
Stoks Everstraat 17. Receptie SVE in ver-
band metkampioenschap in vierdeklasse E
en promotie naar derde klasse.
Hockey: sportpark Geleen-Zuid (10.00-17.00
uur), slotdag mini-hockey regio Zuid-Lim-
burg.
Handboogschieten: hoek Horenweg-Ber-
gerweg Nuth (vanaf 10.00), LX tweede en
derde klassers.
Atletiek: sportpark De Carmel in Beek,
12.30 uur, Limburgse Schoolatletiekfinale.
Softbal: Varenbeuk Heerlen, 16.00 uur All
Stars-Spartaan.
Schaken: gemeenschapshuis in Stem, 14.30
uur jeugdschaaksimultaan, 14.30 uur toer-
nooi, 19.30 uur receptie schaakclub DJC.
Turnen: Hellevoetssluis, voorwedstrijden
nationale D-finales met Limburgse kans-
hebbers Peter Frissen, Maurice Niessen en
Wouter Bremen. In Rosmalen C-kampioen-
schappen, met Limburgse favorieten Es-
ther Maas, Wendy Driessen, Joy Steijns,
Cindy Rutten en Sandra Janssen.
Jazzgymnastiek: Putten, nationale kam-
pioenschappen met in A-finale RSG Roer-
mond, Sparta Venlo en Linne. Inde B-fina-
le Heerlen,Patrick Echt, Wilskracht Neder-
weert, Alcides Baarlo, Linne en RSG Roer-
mond.
Handbal: sporthal Gulpdal Gulpen, 10.00-
-19.00 uur toernooi Mergelland-cup, 19.30
uur demonstratie-wedstrijd dames tussen
regioteam en Herschi/V en L.

ZONDAG
Autospeedway: circuit Baarlo, 13.00 uur,
internationale wedstrijden.
Voetbal: Nieuwstadt, 14.30 uur, huldigings-
duel FC Ria-Susteren.
Voetbal: Hoensbroek, terrein Kaspora, bur-
gemeesterKessentoernooi. Vanaf 11.00 uur
poulewedstrijden.
Voetbal: St. Geertruid, 10.30 uur, straten-
voetbaltoernooi Geertruidse Boys.
Softbal: Sancta Mariacollege Kerkrade,
11.00 uur, Samacols-All In.
Honkbal: Sportcentrum Geleen, 14.30 uur,
Condors-Starlights, Boshoven Weert, 14.00
uur Phantoms-HSCM.
Handboogschieten: hoek Horenweg-Ber-
gerweg Nuth (vanaf 10.00), LX tweede en
derde klassers.

" Baer Selen: „Alleen bij een blunder van leider Davis maak ik nog kans op WK-titel".

Alpentoppen
Het deelnemersgezelschap begon
het toernooi met vluchten boven
Oostenrijk en Hongarije („Een to-
taal nieuweervaring om over het IJ-
zeren Gordijk heen te vliegen") en
circelt de laatste WK-dagen boven
de Alpentoppen. Een risicovolle on-
derneming. „Je vliegt tamelijk laag
boven de grond", merkt Gerrit
Kurstjens uit Grubbenvorst op. „Je
moet daarom trachten zo snel moge-
lijk en met zo min mogelijk risico te
vliegen. Anders kan het gebeuren
dat je vast komt te zitten in de ber-
gen".

verduidelijkt Selen. „Zweefvliegen
is net schaken. Bij elke bocht moet
je overwegen of jeeen thermiekbel,
een hete luchtkolom, verlaat om el-
ders een misschien wel betere bel
op te zoeken. Aanknopingspunten
voor een goede thermiek heb je als
vlieger nauwelijks. De aanwezig-
heid van goede thermiekbellen her-
ken je alleen aan rondcircelende vo-
gels of aan de cumuluswolken. Wie
het snelsten best reageert en de bes-
te thermiekbellen weet te vinden,
wint de vlucht".

Venul kilometerbrede speelveld bo-n het Oostenrijkse vliegveld Wie-
*r Neustadt is het goed toeven

2
°r de Nederlandse troeven. De. " schijnt volop en warm weer be-

heKk1* vee* thermische dagen. „We
ft. i°en elke dag goed vliegweer",

eidt Baer Selen na de 'briefing'
gisterenom 9.00 uur. „De vluch-

v" zijn daarom kort, dus minder
■moeiend, maar vergen snelle en

.pquate handelingen". Selen heeft
i,. echter heel wat wedstrijdervaring. 2lJn zweefvliegplunje. Zesmaal

01 hij tot dusver deel aan een
'°ridiale titelstrijd. Met wisselend

I.7fies 9verigens- De eerste keer, in
,'o, werd hij prompt wereldkam-
°en. In de daaropvolgende evene-enten wisselde hij zevende plaat-

en? a^ met een dertiende en een vijf-
de ,intigste. „Nu sta ik op een vier-
r„. Plaats. De titel is eigenlijk onbe-reik ar' maar een bronzen of zilve-
-4 Medaille behoort nog steeds tot

Mogelijkheden", becijfert Selen. WIENER NEUSTADT - Wang Lu
Chun staat weer met beide voeten
op de grond. De zweefvlieger wilde
als eerste Chinees deelnemen aan
de wereldkampioenschappen in
Oostenrijk, maar kreeg te maken
met 'aanloopmoeilijkheden'. Wang
Lu Chun moest de reis zelf bekosti-
gen en koos in plaats van een dure
vliegreis het meest gunstige alterna-
tief: de trein. Het werd een zit van
elf dagen tussen Peking en Wenen.

Amper bekomen van de vermoeien-
de rit kwam Lu Chun bij de eerste
de beste training in de lucht in bot-
sing met een Brit. Alles liep goed af,
maar het WK-avontuur was voortij-
dig ten einde. Teleurgesteld en een
illusie armer verlangde Wang Lu

Chun, die had gehoopt via presta-
ties wat geld te sparen voor een te-
rugreis per vliegtuig, naar zijn va-
derland. Dan maar weer voor vijftig
dollar een enkele reis Boedapest-
Peking, dacht deChinees. Het pech-
duiveltje bleef hem echter achter-
volgen. De Trans-Siberië-express is
immers volgeboekt tot eind mei, zo-
dat Wang Lu Chun, gekweld door
heimwee, voorlopig nog even ge-
duld moet opbrengen.

Pechvogel

Springruitertop
naar Landgraaf

BORGLOON - Dave Strrjbos is
zondag de voornaamste kandi-
daat voor de overwinning in de
Belgische GP 125cc motorcross
in Borgloon. Meer dan honderd
rijders hebben voor de Grand
Prix ingeschreven. Er is evenwel
slechts startgelegenheid voor
veertig rijders. De eerste acht uit
het WK-klassement van '88 zijn
zeker van een startbewijs. De
overige rijdens dienen zich via
kwalificatietrainingen te plaat-
sen. Programma zaterdag: 12.00-
-14.30 uur vrije trainingen; 15.15-
-17.00 uur kwalificatietraining.
Zondag: tijdstraining, bepalend
voor startopstelling. Start eerste
manche 13.30 uur.

Strijbos favoriet
in GP BelgiëMidlotto 20a van gisteren; winnende cij-

fers: 4-6-11-19-22-33. Reservegetal: 7. Deel-
nemers: 450.930; inleg ’ 1.671.594; prijzen-
geld ’ 794.007,15. Cijferspel 20a; winnende
combinatie: 39 38 71. Deelnemers: 222.871;
inleg ’ 334.307; prijzengeld ’ 133.722,80.
Westduitse Mittwochslotto van gisteren;
trekking A: 6-13-20-29-31-35; reservegetal:
49. Trekking B: 3-5-26-30-31-49; reservege-
tal: 14. Spiel '77: 3240007.

Blunder
ge in Eindhoven woonachti-
2. Limburger heeft reeds twee dag-

Ses op zak in de standaardklasse;dj.categorie waarin de zogenaam-
,j flaps', beweegbare stukken aan
je yleugel, ontbreken. „De concur-
<lrp 's dit Jaar enorm sterk. An-
l^w Davis, de Britse leider is eenb^ Sse apart. Alleen bij een grote
j unr_er van rjavis maak ik kans op

eindzege", aldus Selen, die zelfh^aal de mist inging en de finishvet haalde. Tijdrit klinkt als 'n klok
Van de Vin bezorgt DDR-specialist pijnlijke nederlaag

Jdens de K wordt puur gevlogen
Vjü 'Jd. „Het zijn meestal driehoeks-
j/'Chten van circa 500 kilometer,

f.t ccrPunten moeten worden ge-
Worfrafeerd- Dat fotomateriaalrelt gebruikt als bewijsmiddel",

Gerrit Kurstjens bezette gisteren
nog de negende plaats in de Open
klasse (een categorie waarin aan de
toestellen geen voorwaarden zijn
verbonden) met 4009 punten. 379
minder dan de Westduitse piloot
Schramm. Ook Kurstjens maakt,
mits hij geen al te grove fouten be-
gaat, nog kans op eremetaal. „Met
een plaats bij de eerste tien in de
Open klasse ben ik al redelijk con-
tent. Ik blijf echter tot zaterdag
vechten voor een hogereklassering.
De kaarten in de Open klasse zijn
nog lang niet geschud", besluit de
directeur van een mestverwerkend
bedrijf uit Midden-Limburg.

Erik Breukink doet
geen trap te veel

Op het moment dat Saronni c.s.
voor Contini de situatie gingen
rechttrekken, brak het peloton in
drie stukken. Daardoor kon Van
Poppel niet meesprinten voor de
tweede plaats. Er was trouwens
geen enkele sprinter meer vooraan
te vinden. „Dit was een soort berg-
rit, ik rekende toch nergens op",
was het commentaar van Van Pop-
pel bij de streep.

(jOSENZA - De Giro d'ltaliabeleef-
Ka,°P de dag van de Europese voet-

'bekerfinale een ouderwetse
De Zwitserse anoni-

2qJs Rolf Jarmann schreef haar na
j*kilometer van Scilla naar Cosen-
SphP zi Jn erelijst. De Italiaanse oud-

Silvano Contini haalde
jj} nieuwe roze trui af. Jarmann

V 0 te in het zicht van de finish aan
jjQo!' een solootje, dat de 23-jarige
v Ptïian uit het bescheiden ploegje
ve !?PaniëlGisiger de dagprijs ople-

ï>e,.i g van Contini had geen en-
£ m°eite dekoers te controleren.

k al, Breukink, de Nederlandse
ijj^hebber die op de vierde plaats
Si 'Qeale positie in het klassement
H o at. zag dit van dichtbij met ge-
vJlëen aan, zonder zelf een trap te
ajjT. te hoevendoen. „Je moet er wel
|jo

lJri van voren bijblijven, maar dat
stte in deze situatie geen moeite."

De ploeg van Cees Priem liet een
mooie kans liggen. Zijn renners na-
men geen enkel initiatief. „We moe-
ten toch eerst zien dat we Anderson
hoog in het klassement houden",
verwoordde Martin Schalkers uit
Katwijk de opdracht van de ploeg-
leider. Johan van derVeldeen Peter
Pieters, die voor de dagprijzen wer-
den opgesteld, verzeilden in de
tweede groep. Van der Velde maak-
te nog negatief nieuws. Hij kreeg
tien seconden straf en vijftig gulden
boete, omdat hij tijdelijk aan een
volgauto hing.

fsOMA|ROGGEBROOD

hiervan zorgt de Toer- en Wieler-
club Maastricht, die de eindstreep
heeft getrokken op de Sint Pieters-
berg. De openingsrit over 134 km
begint in Aubel.
Het Limburgs clubkwartet naast
eenentwintig zestallen uit België,
Italië, West-Duitsland, Polen en
Tsjechoslowakije bestaat uit TWC
Maastricht, WC De Ster, TWC
Noord-Limburg en TWC Midden-
Limburg. Tot de deelnemers beho-
ren onder meer ex-prof Jean Ha-
bets, Patrick Strouken, Theo Luy-
ten, Berrie Thoolen, Ruud Poels en
Bob Meeuwissen.

MAASTRICHT - Vier Limburgse
clubploegen starten morgen in de
Triptique Ardennais, een van de
zwaarste koersen in België voor
amateurs. Evenals vorige jaren
vindt een etappefinish plaats in
Maastricht. Voor de organisatie

Van onze sportredactie

zaam terug. In de slotronde van
twaalf kilometer slaagde het sterk
uitgedunde peloton er in een halve
minuut van de achterstand af te
knabbelen. Nagengast, Houtop en
Fledderus wisten zich uit de greep
van de overige koplopers te ont-
worstelen en verdeelden aan de
streep de dagprijs. Houtop ver-
sloeg Nagengast met klein verschil.

Op dat moment voelden de Oost-
duitsers nattigheid. Bij de achter-
volging kregen ze onverwachte
steun van de leden van de nationa-
le selectie. Het verschil liep lang-

Nattigheid

gaande dagen was er een vroege
ontsnapping, waarbij deze keer
geen renners uit de top van het
klassement betrokken waren. De
Oostduitsers gaven hun goedkeu-
ring aan de vlucht. Nagengast, een
renner uit de ploeg van Arie Has-
sink, maar in Olympia's Tour de
militaire ploeg vertegenwoordi-
gend, droomde vijftig kilometer

voor Emmen al van het gele lei-
derstricot.

" Rudi Nagenkast kan er niet omheen: Erwin Houtop wint de
vijfde etappe.

Daarna kon de Óostduitser het rit-
me niet meer vasthouden. Van de
Vin wel. Ongeloof straalde van zijn
gezicht, toen hij na de finish hoor-
de dat Dittert te hebben afgetroefd.
Het duel tussen beiden krijgt vrij-
dag in Reuver een vervolg als er op-
nieuw een tijdrit op het program-
ma staat.

Leeg
De zwaar gebouwde Oostduitser
kon in de eerste kilometers nauwe-
lijks iets goed maken op de een mi-
nuut eerder gestarte Brabander,
die zich in de slotfase helemaal leeg
reed. Zes kilometer voor het einde
bedroeg het verschil een seconde
in het nadeel van Van de Vin. Een
kilometer verder was het verschil
opgelopen tot drie tellen.

In de ochtenduren ontsnapte Dit-
tert in de etappe van Hoorn naar
Emmen ook op het laatste moment
aan een niet ingecalculeerde
troonsafstand. Net als in de voor-

EMMEN - Bernd Dittert heeft de
eerste serieuze aanval op zijn lei-
derspositie in Olympia's Ronde
van Nederland moeizaam door-
staan. De 28-jarige krachtpatser uit
de DDR ging in zijn specialiteit, de
tijdrit, bijna onderuit. In de door
zijn landgenoot Liese gewonnen
chronorit kwam Dittert niet verder
dan de zesde plaats. Robert van de
Vin, zijn naaste belager in het klas-
sement, overtrof zichzelf met de
derde positie.
Hij was zeven seconden sneller dan
Dittert en vergaarde ook nog eens
vijf bonificatietellen, waardoor het
verschil in de rangschikking nog
maar één seconde bedraagt. De ne-
derlaag van Dittert kwam als een
verrassing. Op de bijna lege straten
in Emmen dacht hij de achtervol-
gers te kunnen afbluffen. Dittert
geldt als een tijdrijder bij uitstek en
bewees' dat al in de proloog in
Wouw, waar hij als tweede eindig-
de. Met Van de Vin voor hem had
hij in Emmen een uitstekend mik-
punt.

Route openingsetappe, vrijdag:: Aubel
(start 14.30 uur), Verviers, Jalhay, Aubel(72
km, 16.18), Riemst, Kanne, grensovergang,
Maastricht (eerste doorkomst St.Pieters-
berg, 105 km, 17.08), Lage Kanaaldyk, Hal-lembaye, Riemst, Kanne, grensovergang,
Maastricht (StPietersberg, finish 134 km,
17.51 uur).
Tweede etappe, zaterdag: Maastricht (start
Sportpark Jekerdal, 15.00 uur), grensover-
gang, Visé, Aubel, Jalhay, Malmedy (90 km,
17.16), Stavelot (120 km, 18.00), Spa (eerste
doorkomst 135 km, 18.21), vervolgens twee ,
plaatselijke ronden van 11 km, Spa (finish, ,
157 km, 18.56).
Eerste deel derde etappe, zondag: Souraag-
ne, individuele tijdrit 8 km, start 9.00 uur. 'Tweede deel derde etappe, zondag: Sou- 'magne (start 14.00 uur), Pepinster, Theux,
Aywaille (89 km, 16.18), Theux, Verviers,
Polleur (eerste doorkomst 116 km, 16.56).
Vervolgens drie plaatselijke ronden van 12
km. Polleur (finish, 152 km, 17.53).

" RONDE VAN ARAGON - Tweede etap-
pe: 1. Lameire, 194 km in 4.47.16; 2. Bellico-
ni; 3. Esparza; 4. Gavazzi; 5. Fanelli; 21. Ja-
kobs; 30. Poels; 49. Kools, allen zt als La-
meire. Algemeen klassement: 1. Santos
Hernandes 8.26.50; 2. Gaston op 1 sec; 3.
Gölz op 2 sec; 4. Carlos Hernandes op 14
sec; 5. Vilanueva op 17 sec; 34. Kools op 34
sec; 67. Poels op 49 sec; 90. Jakobs op 1.05.

"RONDE VAN ITALIË - Vierde etappe: 1.
Jarmann, 240km in 5.59.40 (10 sec. bon.); 2.
Sörensen op 0.14(7 sec. bon.); 3. Da Silva zt
(3 sec. bon.); 4. Boffo zt (2 sec. bon.); 5. Sa-
ronni; 6. Cavallaro; 7. Martinello; 8. Le-
Mond; 9. Canzonieri; 10. Cassani; 11. Vande-
Brande; 12.Pierce; 13. Haex; 14. Dubois; 15.
Kimmage; 18. Lubberding; 29. Schalkers;
60. Breukink; 61. Talen; 67. Winnen; 77. Van
Aert, allen op 0.14; 135. Luyckx 7.37; 146.
Van der Velde zt; 160. Pieters 16.41; 163.
Kleinsmanen!. Lammerts; 177. Arntz; 182.

wielerbulletin
Dekker; 186. Van Poppel; 187. Siemons;
189. en laatste: Cipollini, allen ztals Pieters.
Opgegeven: Arias, Lelli en Bombini. Alge-
meen klassement: 1. Contini 12.53.27; 2. Da
Silva op 0.11; 3. Giupponi 0.15; 4. Breukink
0.23; 5. Fondriest 0.27; 6. Zimmermann 0.48;
7. Fignon 0.49; 8. Roche 0.55; 9.Elli 0.57; 10.
Rominger 0.58; 11. Oegroemov 1.02; 12. Iva-
nov zt; 13. Bugno 1.05; 14. Herrera 1.05; 15.
Piasecki 1.09; 21. Winnen 1.31; 24. Anderson
1.40; 37. Van Aert 2.17; 58. Lubberding 3.25;
98. Schalkers 8.34; 130.Talen 16.08; 132. Van
der Velde 16.53; 144. Luyckx 22.24; 153. Pie-
ters 25.44; 154. Kleinsman zt; 155. Arntz
26.22; 161. Van Poppel 28.14; 167. Dekker
29.43; 176. Shèmons 31.01; 187. Lammerts

36.10; 189. en laatste: _ ontanelii 38.40.

" RONDE VAN ROUSSILLON - Proloog:
1. Herinne, 6,8 km in 8.47.22; 2. Koerts; 3.
Ansen.

" STROMBEEK - 1. Nijdam, 168 km in
3.46; 2. Patry; 3. Cordes; 4. Heirweg; 5. Ille-
gems; 7. A. van der Poel.

" RONDE VAN ARItyORIQUE - Tweede
etappe: 1. Arras, 185km in 4.58.04; 2. Heyn-
derickx; 3. Moncassin; 4. Wust; 5. Jalabart,
allen zt als Arras. Algemeen klassement: 1.
Jalabert 9.21.22; 2. Wiatr; 3. Wyder; 4. Cor-
nillé; 5. Colot' allen zt als Jalabert.

" OLYMPIA'S RONDE VAN NEDER-
LAND- Vijfde etappe: 1.Houtop, 180km in
4.28.06 (0.15 bon.); 2. Nagengast (0.10 bon.);
3. Fledderus op 0.10 (0.05 bon.); 4. Gurdaka
0.11; 5. Theus 0.11; 6. Teuben 0.11; 7. Lager-
weij 0.11; 8. Overbeeke 0.11; 9. Wolsink 0.11;
10. 80l 0.11; 11. Ophof 2.28; 12. Polvorosa;
13. Van Lent; 14. Mohlman; 15. De Leeuw,
allen zt als Ophof. Tijdrit: 1. Liese, 17km in
21.12; 2. Meier op 12 sec; 3. Van de Vin zt; 4.
Blochwitz 0.17; 5. Wolf 0.18; 6. Dittert 0.19; 7.
Voskamp 0.23; 8. Luppes 0.34; 9. Pianikh
0.46; 10. Boumans 0.52; 11. Zuiderwijk 0.58;
12. Boorsma zt; 13.Rasch 1.00; 14.Soeleima-
nov zt; 15. Van Adrichem 1.02; Algemeen
klassement: 1. Dittert 19.21.19; 2. Van de
Vin op 1 sec; 3. Liese 0.32; 4. Meier 1.02; 5.
Den Bakker 1.49; 6. Duin 1.55; 7. Wolf 2.05;
8. Van Adrichem 2.28; 9. Kernper zt; 10. Na-
gengast zt; 11. Akkermans 3.11; 12. Fisher
3.17; 13. Van der Wouw 3.27; 14. Polvorosa
3.29; 15. Kokkelkc-ren 3.41.

door frans dreissen
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(ADVERTENTIE)

JEERLEN/WTENER NEUSTADT - Het verhaal van Icarus is
bekend. Met zijn van veren en was gemaakte vleu-

j^isprobeerde hij van Kreta naar Griekenland te vliegen, toen
etterlijke hoogmoed hem ten val bracht. De zon smolt de was,e vleugels vielen uit elkaar en Icarus stortte inzee. Zweefvlie-

£en is sindsdien alleen maar in het nieuws met ongelukken;n gegeven waar de actieve sporters danig mee in hun maag
'tten. De in Venlo geboren Baer Selen en de in Grubbenvorst
oonachtige Gerrit Kurstjens proberen daarom via prestaties

.Mens de wereldtitelstrijd in Oostenrijk een 'taboe' te doorbre-r.en - En met enkele dagzeges en vermoedelijk hoge eindklasse-ngen in het verschiet zijn ze al een aardig eind gevorderd.

LANDGRAAF - Zondag vindtvoor
de derde keer op de Draf- en Ren-
baan Limburg het Concours-Hippi-
que Landgraaf plaats. In actie ko-
men onder meer toppers als Rob
Ehrens, Emile Hendrix, Willy van
der Ham, Johan Heinz en Bert
Romp. Bijna de gehele nationale se-
lectie van bondscoach Henk Noo-
ren geeft acte de présence. Voor het
eerst zullen de Nederlandse spring-
ruiters het dit jaarhet moeten opne-
men tegen enkele Belgische en
Duitse topcombinaties (Peter Wein-
berg, Philippe Lejeune en Guido
Bruyninx).
Aan de start eveneens veel regiona-
le favorieten, zoals Xavier Schul-
kens, Huub Houben, Jo Bemelmans
en Wiel Heber. Bij de individuele

dressuur zullen onder meer veelvul-
dig kampioen Jeanette Haazen en
Gonnelien Gordijn van de IJzeren
Man in Weert hun opwachting ma-
ken.
De hoofdnummersvan het hippisch
festijn zijnde wedstrijd om de VGZ-
Cup (aanvang 13.00uur) en de Grote
Prijs Bouwbedrijf Jongen (16.00
uur). Voor de showliefhebbers zal
nationaal kampioen Rob Ehrens het
om 15.45 uur met zijn springpaard
HCS Technalogy opnemen tegen de
Unitas-atleet Lino Pani die tijdens
atletiekwedstrijden uitkomt op de
400- en 800 meter en bij het ver-
springen. Het is een revanche van
het programma Wedden Dat. Eh-
rens legde het uitgezette parcours
destijds sneller af dan een atleet.

Limburgs kwartet in
Triptique Ardennais

Morgen etappefinishop St. Pietersberg
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<_}piccolo's
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatstover 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs / 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist/gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
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

Personeel aangeboden___________________________________
DAKDEKKERSBEDRIJF De \
Nok, voor al uw dakdek- I
werkzaamheden, met de:
langste schriftelijke garantie. IBel voor vrijblijvende offerte. -Tel. 045-224459.—■ ■—>l
Trap BEKLEDEN, rails han- fgen, gordijnen maken.. ;Voordeelprijzen en vakman- -schap. Gratis prijsopgave.. <Schillings Interieur, Sunplein !■39, Nieuwenhagen, tel. 045- J312613. \~ t
GVL RESTAURATIE, 045- _
226000. Spec. gevelremi-

_
ging, renov., kelderafdich- cting, voegw., vochtwering 10 vjr. schrift, garantie. Stralen rvan meubels, autoplaat- lwerk, velgen, chassis etc. (.

Voor al uw dakwerk. DAK-
DEKKERSBEDRIJF Schrip-
sema, Deken Deutzlaan 228
Kerkrade. Tel. 045-463900.
TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
_nz. goed werk is niet duur
Del 045-272093 na 18.00 u,
alleen op werkdagen.
Sedipl. HERENKAPPER
<nipt U vakkundig voor maar
f 12,50. Bellen voor afspr.
/an 9 tot 13 uur en van 14
ot 18 uur. Tel. 045-725008.
Jonge man, 24 jaar, zoekt
bijverdienste in CAFÉ voor
Je vrijdag- of zaterdaga-
/ond, liefst in omgeving
Heerlen. Br.o.nr. B-0874
-D, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Personeel gevraagd
__^m___

Afcent Beauty Team
vraagt

part-time dameskapper(ster)
Het zelfst. kunnen werken en 't spreken v.d. Engelse
taal is een must! Tel, na 20.00u045-271103.

Gevraagd
Apothekersassistente
Schriftelijke sollicitatiesrichten aan:

M.A.L.M. Winten, apotheker. Markt 27, 6361 CB Nuth.
Gevraagd ervaren

Rest. kelners en -serveersters
Div. niveaus voor luxe Cruisemaatschappij varend over de

hele wereld. Hoge verdiensten. Voor ml. G. Mulleners,
Donatusstr. 160, 6361 TW Nuth. Tel. 045-242524.

Eerste klas LOODGIETERS Aktieve vriendelijke VER-
en leerling-loodgieters gevr. KOOPSTER voor brood- en
Reacties: Instal.bedrijf J.P. banketartikelen. Enige erv.
Hogenboom BV, Hoogbrug- vereist, lft. tot 22 jr. Full-time
straat 13, Maastricht. Tel. plm. 32 uur event. tot 40 uur.
043-210518. | Soll. na 11 uur. 045-441470.

_W\ ■ -Wmk ____F i 1 ■ ___k 1^ —W
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KOOP DAN NUBIJ DE RENAULT-DEALER
EEN TOP OCCASION EN BETAAL 'M PAS

IN JANUARI 1990*.
(VRAAG DE RENAULT-DEALER OM MEER INFORMATIE)

RENAULT JQp
OCCASION

12 MAANDEN GARANTIE
IN HEEL EUROPA.

DEZE AKTIE i.iKin T/U .il MEI 1989
fINA.VIEWM: OP MAMS '.AN Hl I RKUOFVIA HKNAII.T FINAM BV

Betontimmerm.
en all-round timmerman

BEM b.v. ml. 04455-1871.
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.
IJZERVLECHTERS gevr.
teg. zeer hoge verdienste.
Tel. te bevr. tuss. 20 en 22
uur. 09-49-245167677
Gevr. voor de avonduren
SCHOONMAAKHULP, 25
uur p.wk. Tel. reactie na
17.00 uur 045-253304.
Bouwbedrijf Paro BV zoekt
METSELAARS en opperlie-
den. 045-313105 na 18 uur.
.LANGER gevraagd voor
zeer bekend dansorkest met
eventueel bijinstrument
045-727695.
Ervaren LOCKNAAISTERS
gevr., event. ookvoor thuis-
werk. Tel. 045-215637.
Wegens uitbreiding brood-
en of BANKETBAKKER
welke als ras vakman ons
jonge team kan versterken.
Part-time bakker (V.U.T.er
en of vervr. gepens.) Leer-
ling-bakker is verplicht vak-
school opleiding te volgen.
Bakkerij Franssen, Simpel-
veld-Vaals. Soll. na tel. af-
spraak 045-441470.
TIMMERLIEDEN gevraagd
voor werkzaamheden regio
Amsterdam. Reijnen, Burg.
Venckenstr. 11, Obbicht. Tel
04498-56966.
Gevraagd Gedipt BALLET-
LERARES voor 7 uur op
woensdag in Cadier en Keer
per 16.8.'89. Brieven richten
aan Sticht. Balletgroep en
Damesgym, p.a. Limburger-
str. 50, 6267 CG, Cadier en
Keer, Tel, inf. 04407-1772.
Altea Hotel Limburg zoekt
zo spoedig mogelijk café-
restaurant KELNER en ser-
veerster. Telefonische reak-
ties tussen 14.00 en 18.00
uur 043-642131.
DEMONSTRATICES voor
Arm Summers lingerie ge-
vraagd. Leuke baan met
goede verdiensten. Bel voor
info manager Jeanine 045-
-326988.
Ervaren FRITUREHULP ge-
vraagd voor 3 dagen per
week. Tel. 045-259986.
Met spoed gevraagd zelf-
standig werkend KOK en
bedieningshulpen op part-
time basis, tel. 04455-1950.
Goedlopende club L'Aven-
tura te Amstenrade zoekt
MEISJES. Meld. van 19.30
tot 20.30 Tel. 04492-4922.
Huishoudelijke HULP voor
plm. 10 uur p.w. op dinsdag
en vrijdag. Akerstr. Nrd. 91,
Hoensbroek, 045-220963.

Gevr. voor discotheek erv.
PORTIER. Pers. aanmelden
na 19.00 u Wilhelminaplein
17, Schinveld.
BUFFETHULP met ervaring
voor discotheek. Pers. aan-
melden na 1900 uur, Wilhel-
minaplein 17, Schinveld.
Tev. Glazenophaler.
Dringend een MEISJE v.
nieuw geopend privé in Sit-
tard. 04490-23203.
PORTIER gevraagd vanaf
26-5 tot seizoenseinde. Te-
lefonisch aanmelden tussen
14.00-15.00 uur. Tel.
04406-13835, Valkenburg.
Met spoed gevr. nette han-
dige AUTOPOETSER, rijbe-
wijs, voor 1a 2 dgn. per
week. Event. zat. Creusen,
045-724140.
Wie wil zelfst. FRITURE-
ZAAK beginnen? Goede lig.
met goede omzetmogh. Erv.
gewenst. Tel. 045-211952.
METSELAARS gevr. Aan-
nemersbedrijf P.J. Gelissen,
tel. 04498-53354.
Nette eerlijke POETSDAME
gevraagd, tevens leuke bij-
verdiensten aangeboden.
Tel. 045-228888.
Jongeman gevr. voor KER-
MISBEDRIJF intern. Tel.
06-52957898.
Taxicentr. Bor-Tax. TAXI-
CHAUFFEURS gevr. Pers.
melden Putstraat 103 Bom.
Meisjes of vrouwen gevr.
voor HOTELWERKZAAM-
HEDEN. Bellen tussen 14
en 15 u en 19-20 uur. voor
afspr. Hotel Limburgia,
Grendelplein 19, Valken-
burg. Tel. 04406-12318.
Voor Workshop fotogr. zoekt
K.C.P. & P. vr. Fotomod.
Soll. m. foto: Clotildestr. 98,
6231 GE Sittard.
Gevraagd zelfstandige
BARKEEPER Café De Suy-
kerpot, Markt 35, Sittard.
Tel. 04490-13919.
AARDBEIENPLUKKERS
gevraagd J. Schaepkens,
04405-1359. bgg. 3401.
It. rest. in Hrl. zkt. KOK/
pizzabakk. Erv. It. keuken
niet vereist. Lft. plm. 25 jr.
Tevens parttime serveerster
gevr. voor avonduren. Lft.
v.a. 25 jr. Aanmelden na tel.
afspr. 045-711842 tot 12.00
uur 's morgens.
VOF Wedo zkt. TOREN-
KRAANMACHINIST m. hijs-
bewijs. 045-420584/416657.
Huish. HULP gevr. liefst
donderdagmorgen, Welterln
Heerlen. Bel tussen 18.00
en 19.00 uur 045-719400.
Vrouwelijke FRITUREHULP
gevr. liefst met ervaring. Tel.
045-413047.
Limb. jeugdtoneel zoekt en-
kele dames en heren
TONEELSPELERS, voor
nieuwe produktie. Bij geble-
ken geschiktheid, leuke
vooruitzichten. Zich tel. mel-
den 045-411736.

I— —■

Proficiat

Mam JÉ_jk_t_v
Proficiat met je 50e ' Bk

verjaardag
Wenst je toe m .^m_\

Ben, Willie en Ger. CB»>. **]*

Proficiat Mam
Van Pap, Anita, Henk, Yvon

' Aè_ Met een PICCOLO in het
Ron wordt 43 Limburgs Dagblad raakt u
Prr.tïoiat uw oude sPulletJes 't snelstrl UI 10lal kwijt. Piccolo's doen vaak

Riet, Sandra, Frans, Anja en wonderen... Probeer maar! IPaul. Tel. 045-719966.

Onroerend goed te huur gevraagd
Woning gevr. in VENLO hu-
ren of ruilen met eensge-
zinswoning te Geleen.
Achahboun. Dingelstr. 37,
6163KC Geleen.
Huis te huur gevr. Min 3
slpks., 8r.0.nr.80866, L.D
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Te huur gevr. m.i.v. plm. juli
'89 te Sittard: Eensgezins-
woning. Huurpr. tot ’650,-.
Br.o.nr. B-0760, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966. |

Onroerend goed te huur aangeboden
Ter overname restaurant
"MANO". Kon. Astridlaan 8,
Maasmechelen (B). Vr.pr.
’27.000,-. Tel. 09-32.11.
761175.
Te h. Geleen centrum, BO-
YENWONING 2 verd. lage
huur, gestoft, met keuk. app.
Overname kosten ’ 4.000,-.
Br.o.nr. B-0868, LD Postbus
3100,6401 DP Heerlen.

HEERLEN: te huur Sittar-
derweg/Grasbroekerweg,
Appartement. Woonkamer,
keuken, balkon, badkamer,
1 of 2 slaapk., berging Inl.
Tel. 04490-43275.
KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g. Ig. 452269.
Wat VERKOPEN? Adver- 'teer via: 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden

r^,- " _. i
______

Representatief vrijst. kantoorpand \
plm. 200 m28.V.0. Kummenaedestraat 10, Geleen, ook i
geschikt als woonhuis, geh. voorzien van vloerbedekking ,
stoffering en verlichting, ’ 258.000,- k.k. vrij per 01-11-'B9. iTel. 04490-50885, eventueel te huur. ;

Hoensbroek
Akerstr. Nrd. 326, eengezinswoning met tuin. Huis is voor-
zien van isolatie. Het pand heeft 4 ruime slpkmrs., badkmr.,
2 toiletten. Pr. ’ 98.000,- k.k. Bij 100% financ, zonder aan-

betaling, komt de netto maandlast, op ca. ’ 500,-.

Landgraaf
Nieuwenhagerheidestr. 63, goed onderhouden hoek-
woning met 3 slpkmrs., badkmr. met ligbadefi 2etoilet, tuin
dubbele garage. Ideaal voor hobby. Pr. ’ 102.000,- k.k.

Wijman & Partners Vastgoed
Tel. 045-728671

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 5,7%.
Spaarhyp. va. 7,4%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
HUIZEN te koop gevraagd
tot ’150.000,-. Wij advi§e-
ren U gratis over de waarde
van Uw huis. Direkte aan-
koop behoort tot de moge-
lijkheden. Wijman & Part-
ners Vastgoed. Tel: 045-
-728671.
Te k. APPARTEMENT 2-
verd., royale woonkamer, a-
parte keuken en eetkamer,
badkamer m. ligbad, slpkr.
5.50 x 6.00 m, ruime berging
en schuurtje, vr.pr. n.0.t.k.,
aanv. direkt. Overhoven,
Sittard. Tel. 04490-25807,
na 18.00 uur.

Te koop APPARTEMEN-
TEN (Hotel) te Epen. tot 43
pers. met garage, parkeer-
plaats, terras, tuin. pr.n.o.t.k.
04455-1268.
ÜBACH O. WORMS. Halfvr.
woonh. m. kelder, ruime
aangel. tuin, gar. 10 m. bij
2.80 m. smeerput. Ind.: hal,
toil., woonk. m. open haard,
park. vloer, open eik. keuk.,
3 slpkrs., wasruimte, badk.
m. 2e toil. Gehele huis voor-
z. v. hardh. koz. en rolluiken.
Aanv. in overleg. Pr.

’ 145.000,-. Tel. 045-
-321193.
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.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfsruimte
Te h. aangeb. BEDRIJFS-,
magazijn- of kantoorruimte
gelegen aan de Grasbroe-
kerweg te Heerlen 160 m2

’ 750,- p.mnd. 045-721512.

Te h. aangeb. BEDRIJFS-
HAL 400 m.2 gelegen aan de
Grasbroekerweg te Heerlen

’ 2.000,- p.mnd. 045-
-721512.

I Gaan we zelf met I
I de Canarische I
I Eilanden, Bali, I
I Bangkok of Java I
I bellen? I

Kamers aangeboden/gevraagd
Mooie grote gem. kamer te
huur te VALKENBURG ook
oudere heer of dame.
04406-12875.
Te huur ZITKAMER met a-
parte slaapk. te Hoensbroek
Na 14.00 uur 045-229654.
Jongstel zoekt WOON-
RUIMTE in Sittard of omge-
ving. Tel. 08850-13648.

Auto's

ETC Trading BV
Aangeboden nieuwe MERCEDESSEN 6a 10 weken met
hoge korting PORSCH, MERCEDESSEN, BMWS ook:

o.a. PORSCH type 928 S4911 special en jaartype's
'86,88,89, nieuwwaarde ’ 240.000,- wij geven hiermee

aan: dat deze auto's bij ons ’ 110.000,- a ’ 120.000,-
-kosten type '86-'B7. Diverse BMW's, AUDI'S, PASSAAT'S,

CITRÓEN'S, OPEL'S al deze auto's zijn nieuw of wel
tweedehands. Wij staan garant op personenauto's volgens

de Nederlandse dealerschap.
Info.: 045-218710.

Faxnr. t.n.v. ETC 04498-56793
Van 25 t/m 29 mei

Toyota Mengelers
25 jarig jubileum

Show
Landgraaf
Tegenover draf- en renbaan.

Omdat wij in een feeststemming zijn, valt er tijdens de ju-
bileum-show- meer dan ooit- goed met ons te handelen.
Profiteer nu van een extra gunstige inruilprijs! Ook als U
geen auto in te ruilen heeft, verrassen wij u met een

extra korting!
Laat u deze unike kans niet ontgaan en kom naar de
Toyota Mengelers 25-jarig Jubileum Show in Schaesberg.
Wij zorgen in ieder geval voor een gastvrij onthaal.

Automobielbedrijven Mengelers BV
Werkplaats en showroom: Baanstraat 129

Landgraaf, tel. 045-318888.

En voor een nieuwe
opel, kunt u

gewoon bij ons
terecht.

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Te huur KAMER in natuur-

?ebied te Schin op Geul.
el. 04459-2120.

Te huur 1-pers. gemeub.
ZIT/SLAAPK. m. douche, wc
kookgel., aparte ing. te Che-
vromont. Tel. 045-456014.
Gem. kamers te huur in cen-
trum van HEERLEN. Tel.
045-725008.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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.
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Neder-
land. Zutendaal 09.32.11.
611290.
Te k. gebr. houten- en ijzer-
en BALKEN, bielzen, ijzeren
profielen, deuren, ramen,
enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
-243736.
Te k. 50 m 2Univerband
KLINKERS voor oprit (’ 5,-
-p. m2). Stoeptegels 35 m2
Gratis af te halen. Tel. 045-
-221319.
STOEPTEGELS te koop 40,
bij 40 cm 200 stuks ’ 100,-.
045-425304.
Te k. 1200 blauwe
MULDERPANNEN en 50
blauwe Nokpannen. Te
bevr. na 17.00 u. Tel. 045-
-451877.

I Ofboeken we bij I
j deANWB. j

■J U wilt een exclusievereis maken maarweet nog niet U
naarwelk werelddeel dereis gaat? Of misschienwiltu voor de
afwisseling wel eens het ruime sop kiezen?
Bij het reisbureau van de ANWB kunnen ze u allesvertellen

I over devreemdste bestemmingen. Steekt u dus maarvan wal I
■ met uwvragen en boek uw droomreis bij deANWB. ■
M Om valvast op wat ideeën ta brangan: H

Arke, Amerika Vakantieboek
KLM vluchten van/naar New Vork
mcl. 14 dagen camperhuur (type PM) , *n*i\prijs: p.p. vanaf I. lölfly
Holland International/Zeetours, cruise L894
Canarische Eilanden, met de Leonid Brezhnev,

jj mcl. complete verzorging aan boord , ogno ■14 dagen, prijs: p.p vanaf f. ZosJ,"
U v. Ginkal vakanties ü

bestemmingen: BANGKOK-BALIE-SUMATRA-SINGAPORE
ace. 2 pers. kamer mcl. alle maaltijden » - nnn
prijs: p.p. vanaf T. 4«l«jUr~

j ANWB reisbureau \
Uw dichtstbijzijndeANWBreisburaau:

Heerlen, Honigmanstraat 100,045-717833
Maastricht, Koningsplein 60,043-620666

Kadett GSI 2.0 I
sept. '87, 26.000 km,

div. extra's.
Welling Opel, Haefland 2,
Brunssum. 045-257700.

volvo 480 turbo
mei '88, 15.000 km.

1e eigenaar, alle extra's.
Welling Opel, Haefland 2,

Brunssum. Tel. 045-257700

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

Bel. 043-663310

Eerste Limburgse
Auto Databank

Occasions met gemak.
Autohandel

De Hommert
Hommerterweg 77a te

Hoensbroek.
Tel. 045-227419

Heeft steeds plm. 20 occas-
sions voorradig va ’ 1.000,-
Te k. Citroen Visa LEADER
bwj. mrt. '87 i.z.g.st. Te bevr.
tussen 18.00-21.00 uur. Tel.
04750-34871. Pr.n.o.t.k.
Te k. VOLVO 345 L dcc. '80,
t.e.a.b. Heiluststr. 55 Kerk-
rade.

i— —
Reparaties

TVA/IDEO reparatie. Zonder Voor al uw koelkast- en
voorrijkosten. Görgens. Tel DIEPVRIESREPARATIES.
045-314122. Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/Doe het zelf:-::-— :- i ■ " : ■ I
Renoveer zelf uw parket of

plankenvloer
machines, schuur- en afwerkmaterialen te huur en te koop
bij Mesterom- Bunde, Pr. Ireneweg 6. Tel. 043-645959.
Te k. video 8 CAMCORDER Een PICCOLO in het Lim-
P3OO AF ’ 1.500,-, dompel- burgs Dagblad helpt u op
pomp cap. 4.500 ltr. per uur weg naar snel succes. Bel:’150,-. 045-212080. 045-719966.

Winkel & Kantoor

A^F^ BIJSMANS KANTOORMACHINES
WkAnmÊK. GRJSPENSTRAAT 23 - 6367 HN ÜBACHSBERG
BW _-___# Td' o*s-752432-

* NASHUASIISRE
* FOTOKOPIEER-MACHINE

op huur-koop basis 60 maanden
per maand slechts ’ 125,- excl.BTW

Inclusief eerste master (OPC)
Goed voor plm. 30.000 kopieën en tevens gratis 6 toner
patronen goed voor plm. 30.000 kopieën bij 5% zwart en er

worden geen installatiekosten berekend.
Met vergroten en verkleinen met ZOOM van 65% tot 141%in stappen van 1% snelheid 15 A4kopieën per minuut.
Instelbaar tot 99 kopieën per minuut. Kopieformaat max.
A3(420X297 mm) min, visitekaartformaat (84X49 mm).

Bedrijven/Transacties
B en B BALLONNENEX- Als u ons voor 12 uur's mor-
PRESS, ballonnen van 65 gens belt, staat uw PICCO-
cm. tot 9 mtr. bedrukt met U LO devolgende dag al in het
eige n tekst. Snelle levering Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-020-122446. 719966.

Landbouw en Veeteelt
Te k. 1 12-rijige Rau Front-
schoffel ’ 3.000,-. 1 Nieme-
yer maaier 1,65 mtr. If 1.900,-. 1 Claas Senator j
combine 3 mtr. snijbr. m. Bi- {
so hakselaar ’ 14.500,-.
H.NEVEN BY Bunde 043- ,
641234. -2 ha. SNIJMAIS te koop ge-
vraagd Voerendaal en Om-
streken 04405-1359.

WERKSCHOENEN met ga-
rantie. P. Raeven, tel. 045-
-322741.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

'■ '■ ' ' ■ ■ —1 'Coumans Beek
Seat-show

alle nieuwe modellen.
Occasionshow donderdag 25-5

Donderdag 25-5, vrijdag 26-5 en zaterdag 27-5
met veel aanbiedingen.

Seat, een merk van het VW-concern.
Beek, DSM-straat 7, t.o. Makado. Tel. 04490-71243.

Voor ’ 1.500,- met de auto
op vakantie?

Nu kan het Saab 99 ’ 1.500,-
RenaultlB ’ 1.500,-

Garage Kompier
Akerstraat 150, Heerlen.

Te k. AUDI 80 GL diesel, i.z.
g.st. Tel. 04490-67423,
04490-29031 na 18.00 uur.
Te k. AUDI 100CD autom.
138 pk. Champ. metall. bwj.
'83. Schuif/kanteldak, get.
glas, alu-velgen, stereo, a-
larm, i.nw.st. ’13.500,-.
045-721552.
Te k. Austin METRO 1000, i.
z.g.st. bwj. 10-'B3, tel.
04405-2061, na 18.00 uur.
Te k. BMW 315, bwj. '81.
Tel. 045-462288.
Heel mooie BMW 316, bwj.
eind '78, pr. ’2.250,-. Tel.
045-422610.
BMW 730 A bwj. '78 met.
groen, sp.velg., perfekt in
orde pr.i.o. Mgr. Schrijnen-
str. 28 Hoensbroek.
BMW 316, 10-'B4, veel ace.
aanw. 5 bak, radio/cass. Pa-
rallelweg 65, V'burg. Tel.
04406-13195.
BMW 315, t.'B3, apart mooi,
veel. ace. ’6.950,-. Sint
Martinusstr. 31, Kerkrade-W
Citroen AX 14 T2S 5 deurs,
groen metaal 11.000 km.
BOVAG May CRUTZEN
045-752121.
CITROËN C 35 bestel
50.000 km aug. '86, BOVAG
May Crutzen 045-752121.
CITROËN AX GT wit,
10.000 km. '88, BOVAG
May Crutzen 045-752121.
Citr. DYANE 6 red. staat.
APK, bwj. '79, ’650,-. Tel.
045-256561.

Te k. DATSUN Cherry hb,
bwj.'Bo, APK 4-'9O, 1e eigen
vr.pr.’ 2.750,- Europaln 721
Brunssum. 045--257381.
Te k. DODGE Jeep 1943,
wc '51. I.z.g.st. ’13.750,-.
04490-27595.
Te koop FIAT 127, APK gek.
tot mei '90, bwj. '77. Tel.
045-454739 na 18.00 uur.
Te k. FIAT 127bwj. '80, APK
gek., 1e lak, pr. ’ 1.950,-.
04490-22689.
Ford FIËSTACL, 1.6 diesel,
bwj. '86, km. 46.000. Tel.
045-210038, na 17.00 uur.
Ford ESCORT 1.3 CL 3 drs.
HB, aug. '86, 28.000km.
rood, radio/cass., trekh., als
nw. ’13.950,-. Tel. 045-
-210942/215969.
Te k. Ford ESCORT Laser
1100, 5 drs., bwj. '85, kl.
grijs. Tel. 045-724850. G.
Flinckstr. 15 Hrln
Te k. weg. omst. FORD
Fiësta 1.1, bwj. '82, APK okt
'88, vr.pr. ’4.600,-. Tel.
045-316486.
Te k. TAUNUS 2.0 L V6,
bwj. '77, ’750,-. Inl. 045-
-315179, na 17.00 uur.
Te koop Ford ORION 1.6
diesel, bwj. jan. '87, pr.
’14.000,-, 1e eig., mei
trekhaak, km.st. 115.000.
Tel. 04493-1700.
Ford SIERRA 1.8 stationcar,
grijs, 38.000 km. '88.
BOVAG May Crutzen 045--752121.

■ 4
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KOOP DAN NUBIJ DE RENAULT-DEALER ]
EEN TOP OCCASION EN BETAAL 'M PAS,

IN JANUARI 1990*.
(VRAAG DE RENAULT-DEALER OM MEERINFORMATIE1!

RENAULTTÖP
[OCCASIONI |

12 MAANDEN GARANTIE
IN HEEL EUROPA.

DEZEAKTIELOOPTT/M 31 MEI IMB. .( <"riNAXCIKRLM; OP HASIS VAN HHRKOOI' VIA HKNAI I.T HSAN'nKRIVjjjSI ■
FORD Fiësta 1300 S bwj.
'78, APK tot juni '90. Tel.
045-222915, na 17.00 uur.
Te k. Ford SCORPIO 2.0
GL, dcc. '85, 1e eig., stuur-
bekr., LPG, kl. grijs, i.st.v.
nw., ’ 16.750,-. Tel. 04492-
-3234.
HONDA Prelude m. '80, i.z.
g.st., pr. ’2.500,-. Lampis-
teriestr. 2, Hoensbroek.
Suzuki JEEP LJ 80, bwj.'Bo,
stervelgen, grijs kenteken,
LPG, linnen dak, i.z.g.st.

’ 3.500,-, 04754-86766.
Maasbrachterweg 17, Echt.
LADA Combi 1500 1987,
veel extra's. Koni's load adj.
’8.700,-. 04490-47218.
Te k. LADA 2104 Stationcar
1500 cc bwj. juli '86, km.st.
28.000, i.z.g.st. Alle keu-
ringen toegestaan. Tel. 045-
-322424.
Te k. LANDROVER 88CW,
benzine, bwj. '74, APK 5-
90, zomer- en winterkap, i.
z.g.st.Tel. 045-721168.
Te k. mooie MAZDA 323
bestelauto, bwj. '80. Vr.pr.

’ 2.650,-. 04492-5473.
MAZDA 323 GT t.'B2
’5.500,-. 045-326148.
MAZDA 323 HB '85 km.st.
plm. 50.000, vr.pr. ’ 7.950,-.
Moet weg! Passartweg 27
Heerlen-Nrd. na 18.00 uur
045-250136.
MAZDA 626, 4-drs., i.z.g.st.,
type '80, ’1.150,- Tel. 045-
-210435.
Te k. MAZDA 323, bwj. '79,
APK tot 2-'9O, kl. blauw, i.z.
g.st., vr. pr. ’ 1.450,-. Tel.
04490-54510.
MERCEDES 350 SE bwj.
'73, voll. gerest, schuifd
trekh. 04490-19538, bgg
04499-4523.
MERCEDES 190 D, mei '88,
24.000 km. metalic, 5 versn.
van Mercedes medew. Vr.
pr. ’47.500,-. Tel. 04752-
-1984.
Te k. MERCEDES 230 ET
stationcar, bwj. 10-'Bl.
’15.500,-. 04490-27595.
Te k. SAPORO, bwj. '80,
APK tot 30-5-'9O, 2 kleurig
gespoten, trekhaak, pr.n.o.t.
k., moet weg. 04492-5350.
Te koop Mitsubishi GALANT
1800 Turbo diesel, bwj. '85.
Tel. 04456-588.
Zeer mooie MITSUBISHI
colt GL 80, vr.pr. ’ 3.400,-.
Heerlenseweg 32, boven fri-
ture 't Smulhuis, Landgraaf.
045-325833.
Mitsubishi COLT 1200 GL
'79, ’1.500,-. Tel. 045-
-721004, na 18.00 uur.
Te k. Mitsubishi LENFER
autom., bwj. '78, km. 89.000
APK, i.g.st., extra winterb.
045-442809.
Nissan PRAIRIE 1.8 SGL
wit 18.000 km. '88, BOVAG
May bCrutzen 045-752121.
Van part. Opel KADETT GSI
2. L, bwj.'B7, 17.000km., in.
st.v.nw., pr.n.o.t.k. Debets-
laan 35, Landgraaf.
STATIONCARS: Kadett 1.3
S, 5-drs. '85; Kadert 1.3, 3-
drs. '87; Inruilers: Kadett 1.3
5-drs met schuifdak, bwj.
'86. Kadett 1,3 4-drs met
koffer veel extr. '86. Merc.
230 TE combi, 5-drs. '81;
Mitsub. Galant combi 5-drs.
'80. Inr. mog. en garantie.
Autobedrijf Ad van Neer,
Zandweg 160 Heerlen. Tel.
045-416023.
Te k. zeer mooie OPEL As-
cona 2 Irt. S, bwj. '80, APK
gek. 5-'9O, get. ramen, nw.
uitlaat. Tel. 045-228398.
Te k. Opel REKORD sta-
tioncar 3-drs, bwj. '83, i.z.g.
st., ’ 5.500,-. 04490-44601.
Particulier biedt te koop aan:
Opel ASCONA 16 S nw.
ruilmoter, nw uitlaat, APK tot
'90, zien is kopen, vr.pr.

’ 1.250,-. Weijenweg 246,
Treebeek/Brunssum, na 18.
00 uur.
Opel KADETT 12 LS, nw.
mo. aug. '85, 3 drs. Vr.pr.

’ 13.750,-. Tel. 045-442125
Te k. KADETT bwj. '80 met
APK, ATS velgen, i.g.st., Vr.
pr. ’ 3.750,-. Staatsmijnstr.
10, Kerkrade na 1700 uur.
Te k. Opel KADETT 1200 S
bwj. '79, met LPG, pr.
’2.750,-. Tel. 04499-3026b.'ii.g. 06-52980477.

Opel REKORD 1900
gas, APK tot '90 bwj-J;

’ 2.500,-. Tel. 045-323]^'
Te koop Opel KADÉji
Combi, '87, aangepast ** J
rolstoelvervoer. Inl.
04754-83555. __>,
Opel KADETT 12N HB. i
'80, APK, radio, i.z.g.st ipr. ’3.850,-. 045-31852>l
PEUGEOT 104, bwj. "T 7'!
trekhaak, APK sept. 'j

’ 650,-. Ruiterstr. 22, L^ i
graaf. J(
Koopje! PEUGEOT 10fJ;
coupé, kl. rood, nw. uPji
nw. kopp., pas grote W I
nw. schokbr., sunroof, eK\
ruiten, geen roest. 9^iglas. Pr. ’ 1.900,-. bwj- ' I
Tel. 04405-2708. <
RENAULT 30 TX bwj. '#l
nw.st. 04490-19538 w'!
04499-4523.
Weg. omst. te koop SKÖJT
105 S, 5.000 km. '|
04405-2423. A
Toyota CELICA liftbac*j|
2L, '80, in pr.st., alum. v6l!

’ 4.500,-. 045-322463^;
Te k. toyota CARINA ~1600 v. extra's, sunroo' ,
trekh. enz. '82, APK 5eK \
'90 na 13.00 uur, Bart**!
6, Landgraaf. _xj|
Te k. VW POLO -W*>
APK tot mei '90, i.z.g.st- i
pr. ’1.650,-. 045-7132% >VW GOLF LS bwj. '79, %!
i.z.g.st. ’2.250,-. %720951. A
Tek. VW DERBY LS '77jl
st., APK sept '89, moet *?l
Le.a.b. 045-715988/73jjjX
VW GOLF, APK, bwj. _\a\
g.st., vr. pr. ’ 1.950,-- w \penerstr. 116 Brunssufjxj;
Te k. zeer mooie VW &L'1600, bwj. '84, aut"}'
beigemetal., alu velge^;
drs., schuifdak, f’14.750,-. 04490-1929b;1
VW GOLF 1.6 CL .1
35.000 km. '87. BÖ*,,
May Crutzen. 045-752j^;
VOLVO 343 DL, dcc h
APK tot dcc. '89, i.g.st- I045-453159. _^i
VOLVO 345 L Schak^;
drs. trekh., APK, <ffi]
strakke auto, bwj. 5-I*',_.f
pr. ’ 3.250,-. 04490-2j_%f
Te k. VOLVO Amazon*^'66, unieke km.st. 66.5,
orig. kleur. Tel. 045-71°' |
na 18 uur. _^;
Te koop VOLVO 340 »(
bwj. '83, 100.000 km, 'V
4 nw. banden, 100% in %«koopje ’ 8.000,-. *04450-2969.
VOLVO 66 GL aut., APJV1-'9O, ’475,-. Haesens" h
34, Schaesberg. _^ju
Stralen van autoplaat^^ ivelgen, chassis e.a. (nji
bels). Bel voor intern1' |
045-226000.
Auto's hallo opgelet! Wij|
talen ’3OO,- tot ’ 2O-uV
voor uw auto. 045-411»i_—v/P <Wij geven het meeste vj
uw AUTO. U belt, wij k°^:045-422610, ook 's-avg!^;
Mooie BMW 315 zwart t
nu ’6.500,-; Talbot S°i,;
1984 nu ’5.750,-- 9
KOMPIER, Akerstr. I
Heerlen. _—-^_'
SEAT Dealer ACHJJJrubbenweg2o, Hoensb'l^tel 045-222455 biedt
garantie te koop aan: ('Ibiza 1.2 GL '85, '86, B^i'88. Seat Ibiza D '86-
Ronda 1.2 GL '84 en <j
Seat Ronda 1.7 GL D ök
'85. Seat Malaga 1-5 r±,
'88. Seat Malaga 1-2 1
'86. Seat Malaga 1.2.u
Seat Malaga 1.5 GL^i:Seat Bestel '88. St^
1800 GL '85 en '81. [U.
Solara 1.6 GLS '81 W»i"
1300 76. Mazda 323 öy,)
'79. Lada 2105 GL '8£ >J>
127 '80. Fiat Ritmo Vj\

Austin Allegro '78. Sunpv
1000 '79. Saab 99 JJ°p(
yota Corolla coupé '79- j. Jsun 120 V '79. VW.r,J!
'81. Citroen Visa'79. S^;
JustySL'Bs. Fiatßitn_?.«;
Ford Fi ësta'7B; Opel 1
city '79; Fiat Panda *_]j\
Derby'7B. Inruil en fijl^..
ring mogelijk. Donde' .koopavond. -<,

MAZDA 323, '79, ALt
Mini 1100 ’1.250,- )>M
ltr., ’ 1.150,-. 0-499-JJ
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(ReEDES 260 SE metL extra's 25-8-'B7„vvo,- onder nieuw prijs
Mazda 6262 0 GLx LPG 27-10-'B7;*£ 626 HB 1.6 GLX '87;

m_ fedan 1-6 LX '86;1??323 HB 1.3 LX '86
323 HB 1.5 LX

°^ Mazda 323 HB 1.3j**: Mazda 323 HB 1.37; 81; Mazda 323 HB
;£ aut. '86; Mazda 323?s'ate '83; Mazda 323,'_ J 81 2x; Mazda 323i\i LPG '82; Mazda 323

'^ a"t. '81; Mazda 323~'i LX '86; Mazda 323j^GLX '86 2x; Mazda
fciJ ,17 diesel GLX '88;
ss

a 3|3 NB 1.383; Opel'_iTS,I-2 s '85; °PelP 1.2S'84; Opel Kadett,82; Opel Kadett 1.2S:,u
k
Pel Ascona 1.6S'84;

5! Manta I.BS '83; BMWi°'; Ford Siërra 1.6LPG
jirora Siërra 1.8 Laser

i! "ord Escort 1.3 L, LPG
nda «Rësta 1-1 L '85;

_it ~ Record automatici J,uu/°ekr. '82; Nissanï£ 1.3 GL '84; Seat
l 2 GL Diesel 11-11-'B3;

-Br ao,f 10 KW 26-9-'B4;
'! . iÜ11 Tr"umph Spitfire

ie'J971. ’6.500. Goed-. 'nruilauto's: Lada 2105
dj HO- ’2.500,-; Mitsu-lso^aporro aut. '78TV.-, Nissan Blue Bird
j b, ’4.950,-; Opel Ka-J.3N'BO ’6.500,-; Vol-
,j7n

J DL automaat '77
Loven Heerlen B.

örjpJ:lerni9erboord 401
'<Ch Tel- 045-722451.- <srJ_agkoopavond.5rJ_agkoopavond.
inlty , :S!7oo '"sene bwj. '79
'JQ &_ Mercedes 280
i.^ 7? ’2.200,-. na
*Ssb?oek 9eWandenStr-

!. erra 2.0 3-drs. en 4-
-11 'B?' sat5at Ur,o 45 26.000i-s. Citroen BK 19 GT
'i; o°rd, s'erra 1600 LPG!>%,' Kadett diesel '83;
il; c^i.6 4-drs., 5-versn.
.lei^u Escort 1300 '81;
li'!;rvCOnai6ooLS4drs.

I.os?el Rekord 2 ltr. '80iCi'n _Honda AcCOrdJa au?A° /1.000,-; Volvo!NsTm- 79 ’lOOO,-.
j liil R„ et Bovag-garantie.SsL^ancierin9- APK-
-4 *i «/t_latlon- AutobedrijfC!EBER, Baanstr. 38,
' 4175Öerg- TeL 045_

GRANADA'79APK
„ Vab 8- Vaux- Chevet-|fr My K I°-'B9. Yamaha
i'Sev °Pgeh. Paris Dakar
/ 50 kil sterw- Yamaha>Kn *" Gerardusstr. 32

MN Loek SCHAEP-
-0' 1, ru^menderstr. 110,
l% 7?°5-2896 biedt te

if% Van een collectie au-
is"onn Ca- 60 stuks vanteronn tot ’ 18.000,-
-<i«ionlaer enkele superoc-
.■OOoi, °Pel Kadett '87, 0 X? / 17.900,-; BMW
__«.85n veel extra'sfH?s£-; BMW 320 '80
IPK f'LFiat sP°rt 1e ei9-/^ 1 3.950,.; MG Midget
,1 Bcat>nolet ’ 9.750,-; 2
e;,lsoonCabriolet Perf. staat

r'-O'éa 0--: Suzuki Jeep SJq^taegUent. ’ 8.750,-.
i^l.n^DRUF E. Custers.y"^lr Lindelaan 23,
m ,;\ tel. 04492-5261ko°P aan: Week-V*S: Skoda 120 LS
('i'^On \B5 sportvelgen

_> t'& Mercedes 200 W,v erl. sportvelgen,j; s^ S- BMW 520 i t'B3"3^'H. alle extra's.
"#hba,V Opel AsconaCk 3-6 S t.'B3
'f /<.rv/lat Un° 55 St.'GTpoo'-- Opel Manta1 '800 *ut- t.'Bo i.z.g.st.
o^egnnol^ 340 20 l'r uih °'"- Opel Manta iNton ,79 /5.900,,JS£"6 CV- t-'Bl. nw.s!*oo gen

' schuifdak
ÏÏ/900 ' A

A,fa Sprint t.'B2
mm Audi 80 CL diesel,,C°ter t .'B3 ’6.750,-.

!« 9oq kamba LS t.'B3
'K /Dk-Zastava Yugo t.f\L"^OO,-. 2x Datsun-£V5 ?00 181. '82 v.a.

'. :D_ Honda Accord
"^hi'ÖO ’ 2.900,-. Re-
aü^Of) '_? Stationcar t.'BoFord Fiesta 1100idteL 7?/1-450.-. Audi
!W a|esei t.Bl /2700 .
'?t'_i /900,-. Mazda"S1 . ]X'rr- ’2.400,-. Golf/^R^?o- F°rd Escort'STto79;' 2-900---AlfaüS 5 ’2.900,, Opel2^oo.2° S, LPG t.'79.
._ Ir" 9,Pel Kadert cou-J.W. Ral|y bwj. '79l? s'h Golf 1600 aut-
IC f79 ’2.750,-.'SaSfS t-79 / 2.100.-.»!Na .DL,-'Bl ’3.900,-

-'■rOo t.BO aut.
*J£oo' ' Slrnca 1307 t.'Bo
/IrVvia, A»egro t.'77JSL'-*Q« Go|f 1600 aut. t.ÊS '7Q /2500'-- Ford,^a9 rJ$ ’2.100,, 2x
}fa CC'^t.'B2 ’4.900,,«"900% t-'BO uitgeb.
s?_,'Bd'.°Pel Manta 1900
h f 1 7nn900--. VW Polo»i/2.iS?'- Citroen GS t.
tb? t'Bs°''RenaultlBTLtSg 82 ’2.900,-. OpelIf'^taGVl9^2^0--
l__ /7na« TE bwj. 75 i.z.'SS aV' Div- 9oedk.(ij' Qo-^e auto's met. f°oü >; mat/m vr. 10-
-«ÏJnr Ba,«erdag tot 17.00
:< »qß^lll!!_anciering.
«j'Po^OGL 5-drs'B6,
'„ 87-p Escort 1400 CL s-ft'i£0£ Escort 1400 CL<inS:L?a7 siFord ScorPio

DXP'óe Toy°ta Corolla
!.: ***m*% R enault 5 TL: Süban 323 GLX 3-drsLPe&t

J
0
usfy de luxe

ÏT Kadt» 309 GRD '87;SKs& &°° LS '85;
& ' inri.ii 83- Garantie,sS PU^ ce

cri APK. Auto-)JNstraïEENSTRA' Rot-* o<s ?IL 98' Heerlen.

°45 3ilo ' na 18°°

HOVAS t.o. Macro. Mitsubi- 1
shi Galant GLS '85 LPG; 1
Volvo 340 L '84; Escort 13 L f
bravo '82; Mercedes 207 D 'camper; Mercedes 608 D. 'Tel. 045-243323. 'HOVAS verkoopt ook uw j
auto. Tel. 045-243323. I
Lucar Autobedrijf Kerkrade. /
Voor betere occasions. Ga- <
rantie vanaf 6 maanden tot 2 \
jaar. NMW 635 CSI zilver <"Hartge" uitvoering, getu- (
ned, uitgeb., verlaagd, leder t
interieur nieuw type <’ 35.000,-. BMW 528 i An- |
traciet '87, alle access. |
BMW 525 i '84, zilver. BMW j
525 i blauwmetalic '83 alle -access. BMW 320 i '85.
BMW 316 '85, 4 drs. zilver, i
BMW 318 '82 oranje, ruil- |
motor ’ 8.750,-. Opel Sena- i
tor '86 antr. 3.0 autom. Opel 'Ascona '86 autom. rood 5 'drs. Ascona '87 blauw '23.000 km. gelopen. Kadett i
3x '87, '84 en '82 vanaf ;

’ 5.750,-. Scorpio /86 wit 2.0 |
CL 5 drs. nieuwstaat, veel
access. Koopje. Volvo 740
'85, zilver autom. turbo. Golf
4x '86, '85, '82 GTI vanaf

’ 3.250,-. Escort KR 3 i '87,
nieuwste type, veel access.
blauw metallic. Renault R 5
Turbo nieuwste type, top-
snelh. 220 km. uitgebouwd.
Nissan 300 ZX Turbo '87,
Brons. Mercedes 230 E '86,
Antraciet. Ford Sierra '88
kofferbak, zilver 1.8, 4 drs.
als nieuw. Opel Manta GTE
zilver uitgeb. alle access.
Honda Prelude RX roodme-
talic. Porsche 924 rood
Koopje. Mazda 626 '83 2.0L
goudkleurig. Mazda 626
coupe '87. Escort diesel '85,
rood. Escort '84, wit. Escort
'83, Brons, jaguar 4.2 Serie
II blauwmet. Passat Combi
Luxe '86. zilver. Renault R 5
Alpine Turbo '83, wit, R5'85,
rood. Mini '82 zuiver
’2.750,-. VW Derby '82,
rood ’3.250,-. Fiat Ritmo
'82 ’2.500,-. Panda '83,
rood ’ 3.200,-. Peugeot 305
'82. Mazda 323 '81

’ 2.750,-. Rancho Matra
Jeep '82 zilver. Div. Goed-
kope inruilers. Te koop gevr.
betere auto's. Inr. fine. mo-
gelijk. Erkend APK keu-
ringsstation. Alle reparaties
en banden service. Holzstr.
67, Kerkrade. Tel. 045-
-456963.
CITROËN AX GT wit '88; AX
14 TZS 5-deurs groen '88;
AX 11 RE blauw '88; AX 11
RE zilver dcc. '87; BK 14 RE
wit '84; BK 16 TRS blauw
met gas '84; BK 14E rood
'86; BK 19 TRD met schuif-
dak grijs '85; CX 20 RE grijs
'84; CX 2.0 goud '79; GSA
pallas zwart met gas schuif-
dak '83; GSA club groen '81;
Citroen C 35 bestel '86; Ci-
troen C 15 diesel '88; Ford
18 CL stationcar grijs '88;
Nissan Prairie 1.8 SGL wit
'88; Volvo 340 GL grijs '84;
Opel Kadett 13 S groen '81;
Seat Ibiza 1500 SLX grijs
'85; Ford Scorpio 2.0 CL
grijs '86; VW Golf 1600 CL
wit '87; Fiat Mirafiori rood
'84; Honda 1200 Civic geel
'79; Peugeot 203 bouwj.
1953; BOVAG May Crutzen,
Hunsstraat 33, Übachsberg
045-752121.

1000% Zijn onze auto's en
100% is genoeg!!!! Honda
Prelude 2.0 EX km.st. 9.300
zeer mooi, wit, 7 juli 1988;
Mercedes 190 Diesel wit
'85; OPel Ascona HB 16S s-
drs, km.st. 25.736, blauw/
met. '85; Toyota Supra 3.0 I
Targa veel extra's wit '86;
Audi 90 Quattro 155 pk km
st 40.000 met veel extra's
wit'Bs; Audi 100 CC 118 PK
spec. aanb. rood '85; Audi
80 C 75 pk, 4-drs. '85; Ci-
troen Axel 11 '86; Ford Es-
cort 1600 Laser '85; Ford
Escort 1300 Laser wit '86;
Ford Fiesta 1000 speciale' :
aanbieding '83; Honda Civic
1.3 Luxe '84; Hyundai Pony '1.4 TLS '81; Lada 2107 1.5 !
GL'B5; Lada 2104 1.5 com- .
bi 5-speed van 1e eigenaar i
spec. aanb.; Lada 2105 GL
'85; Mazda 323 1.5 Estate ■'86; Mitsubishi Colt 1200 GL ''86; Nissan Micra SDX '86; I
Opel Kadett HB 1.3 N LS Izeer speciale uitv. '88; Opel 'Kadett HB 1.3 LS '87; Opel s
Kadett HB 1.3 S '85; Opel :
Kadett 1.2S Flash '82 en ,
'83; Opel Kadett 13S 5-drs.
met gas '81; Manta 19N CC
'81; Opel Corsa 1.0 S rood I'83 en zwart '84; Opel Com- I
modore 2.5 S Aut. '81, Opel 'Manta 19S Berlinetta '79, i
Opel Ascona 2.0 S met gas i
'79, Peugeot 205 XE '86; <Peugeot 309 GL Profil '86; i
Renault 5 TL Le Car '84; j
Renault 9 TC '83; Saab 900
Turbo 5 '80; Seat Ibiza 1.2 I
GL '87; Swat Malaga 1.5
GLX '86; Seat Ronda 1.2 GL
'85; Toyota Carina 11 1.6
DX met gas '85; Toyota Co- ;
rolla Liftback DX '82; Toyota
Corolla DX Coupe '80; To- .
vota Celica 2000 Liftback ST
79; Citroen Visa 11 super E
'81; VW Polo C '84; VW Golf
1100 '79; VW Golf Diesel
'79; Volvo 340 DL 3-drs. '84;
Volvo 345 Winner 5-drs. '83.
BOVAG-garantie of eigen
garantie 6, 12 mnd. Finan-
ciering tot 100%.Wij zijn ook
uw adres voor algeheel au-
to-onderh. Donderdag
koopavond. AUto en APK
Centrum KEULARTZ BY,
Locht 42 83, Kerkrade. Tel.
045-419905.
BMW 1502 i.z.g.st. '79; Golf
diesel '78; Mazda 323 op
gas, APK. Tel. 04499-3398.
KEVER 1303 APK; Fiësta
1100 S '77; Toyota Starlet
'80. Tel. 04499-3398.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S van
’lOO,- tot ’5.000,-. Tel.
04490-43481.
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.

Bedrijfswagens
BEDRIJFSAUTO'S en bus-
sen. Steeds voorradig diver-
se bestellers, bussen mini
bussen, open laadbakken.
Alle typen bestelauto's. Ook
diverse luxe auto's in alle ty-
pen en prijsklassen. Donny

1Klassen bv. In- en verkoop.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915.

Te k. MERCEDES 207 gla-
zen ruiten, bwj. '80, APK-'
keur. tot dcc.'89, pr.n.o.t.k
tel. 045-252638.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN
afm. 240 lang, 120 br. vast
pr. ’ 450,-. Tel. 045-272452

Motoren en scooters

mm®®?
Zaterdag 27 mei is het zover

Maak eens een proefrit op uw favoriete

Honda
Wij hebben voor U:

GL 1500
CBR 1000 F

NTV 600 Revere
African Twin

I V T 600 shadow
XL 600 Frans Alp.

i Grote keuze in:
Kleding, helmen en banden
div. uitstekende occasions

Met Bovag garantie
I MntoshoD GulDen Tpl n445n-9-LRI

' —Te k. weg. omstandigh.
jHONDA CR 250 Cross '88, i.z.g.st. met div. access.
Wedstrijdklaar. Te bevr.;045-217034.

iTe koop CROSSMOTOR» Honda CR 125, bwj. '83, pr.
n.o.t.k. Tel. 04459-2120.

HONDA XL 600 R, eind '84
i.z.g.st. Tel. 045-216228.
Te k. HONDA Shopper type
VF 750 cc. Tel. 04493-2114.
SUZUKI DR 500 Off the
Road bwj. '81 i.g.st. pr.

’ 2.100,, Tel. 045-217307.

1 Auto onderdelen en accessoires

Koni Schokdempers
! "de allerbeste"
l 100.000 km garantie.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

■ In- en verkoop goede gebr.
■ AUTOBANDEN met gar.,. div. alum. velgen. Passart-
) weg 39, Hrl. Tel. 045-

-222675.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur , c

Reparatiewerkplaats:
voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige leiding.

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

|^RP B.V.
I

In de Cramer 31. Tel. 045-716951.
Te k. TREKHAKEN voor alle Gebruikte en nieuwe ON-
typen auto's met onderbou- DERDELEN v. jonge scha-
wen en aansluiten ’ 150,-. de-auto's, Deumens Haef-
Tel. 045-229667. land 20 Brs. 045 -254482. -{Bromfietsen
Te k. geweldige mooie
PUCH maxi met sterwielen
kl. antr.grijs metal. nog als
nieuw, vr.pr. ’ 875,-.E. Ca-
simirstr.2, Kakert-Landgraaf
Te koop gebruikte FIETSEN
als nieuw. Anjerstr. 8,
Schinveld. Tel. 045-256719.
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. TEL. 045-211486.

Limburgs Grootste Assorti- ,
ment FIETSTASSEN, fiets- ,
kleding , regenkleding, trek- ,
king-kleding, enz. vindt U bij |
tweewielers Math. Salden
Limbricht.
Te koop KREIDLER met .
sterrewielen, ’250,-.
Ruiterstr. 22, Landgraaf.
Te k. ZUNDAPP sprinter '83
Vr.pr. ’BOO,-. met verz.
Haesenstr. 18, Schaesberg.
Te k. Vespa CIAO en Puch;
motorbloc Kreidler. Na 18
uur Groenstr. 202 Waubach.

Watersport/Surfen
Te k. all round SURFPLANK
z.g.a.n: Te bevr. 045-
-215884.
Te k. SURFPLANK compL

’ 125,- en ’ 300,-. Zinkertje

’ 100,-. 04498-57881.

Te k. HI-FLY surfplank
compleet met 2 zeilen na
18.00 uur tel. 045-273558.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Vakantie en Rekreatie

Frankrijk
SPECIALE PRIJS 1/7-15/7
goede vakantiewoningen.

Sèjour en France. Tel.
08854-1363/085-257366.

Te h. Inger CARAVAN in
Heimbach-Eifel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082.
Te huur: STACARAVANS
op camping aan Zeeuwse
kust (Walen.). Vrij vóór 22-7
en vanaf 12-8. Inl. 01181-
-1882.
CHALET in Lanaken (B) te
h. of te k., veel accomodatie
voor kinderen op Camping
San Lanaco. 04490-24024.

Caravans/

Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.

Te k. CAMPER Opel Blitz,
camper op kent. v. alle ge-
makk. voorz. Haesenstr. 18,
Schaesberg.

CARAVAN te huur in Heim-
bach (Eifel) en Roggel. S.
Degenkamp. 045-211705.
Te huur in ZEELAND aan
het water, 6-8 pers. bunga-
low, vrij tot 28-7. Tel.
01100-21839.

'Kamperen__________________________
Nieuw

Homecar
Caravans

Handelstr. 8 Nuth t.o.
Makro. Tel. 045-243323.

Donderdag rekreatiekoopa-
vond: De Olde Caravan Bv.
Voor Wilk-Beyerland en A-
ward TOURCARAVANS en
Walker vouwwagens, alle
onderdelen en accesoires,
dealer van Lafuma cam-
pingmeubel. Langs de Hey
7, Ind.park Nrd. Sittard. Tel.
13634.
CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.
Te k. 6- 8 pers. BUNGA-
LOWTENT. Te bevr. 045-
-225454.
Te k. 5 pers. CARAVAN.
Tel. 045-273538.
CARAVAN ET 3è 4 pers.

’ 3.500,-. Fiat Camper, veel
access. bwj. '77 ’2.500,-.
Mariagewandenstr. 4,
Hoensbroek, na 14.00 uur.
Te koop CARAVAN als
nieuw, geh. compl. met schr.
garantie. Tel. 043-477671.

Te k. 6 TOURCARAVANS
va. ’l.OOO,- tot ’9.000,-.
Ook inkoop Vouw- en Tour-
caravans. 045-323178.
Te k. Caravan Lord MUN-
STERLAND, ringverw. m.
grote ijskast, toiletruimte en
luxe voortent, i.z.g.st. 799
kg. 4,70 m. bwj. '77, vr.pr,
’6.750,-. Fattenbergstr. 20,
Neerbeek. 04490-73796.
Te k. CARAVAN Gruau, 4
pers. m. voort. ijsk. kachel
douche bwj. jini 1988, 10
dagen gebruikt is nog nieuw,
nieuwprijs ’ 15.000,-. Tel.
04490-40382.

Te k. KAMPEERAUTO Ci-
troen C35, i.g.st. ’6.000,-.
TEI. 04490-33956.
Te koop Adria CARAVAN 3
a 4 pers. met voortent, i.z.g.
st., weining gebruikt

’ 1.400,-. Tel. 045-413660.
CAMPER Chevey Van 20,
verh. dak, geh. inger., LPG,
6-cyl., APK 3-'9O, vr.pr.

’ 4.750,-. Tel. 045-318521.
Te k. KOFFERAANHANG
laadvermog. 375 kg merk
Westfalia z.g.a.n. 045-
-311486.
1

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
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
SEXSPEL

Een erotisch avontuur dat begint als jij er klaar voor bent,
waarin het door jou gekozen meisje zich onderwerpt aan
jouw beslissingen. Verleid haar door het kiezen van num-
mers op je telefoon tot de vreemdste variaties
Speel het spannende spel van de oeverloze uitspattingen.

Elke dag weer anders!!!

06-320.323.66
Kies 8 : één vraag terug
Kies 9 : terug naar intro

50 et. p.m.
Ben je in v00r.... 'n FLIRT-AVONTUUR?
Flirt-Box 06-320.330.01

To be or not to be
bij Privéhuis Michelle

Nieuw Rowanajong en sexy....
Tel. 045-228481/229680

Leuk meisje altijd welkom.

Club 2000 Geleen
Altijd goed, nieuwe meisjes aanwezig.

Shirly - Elvita - Monique - Marion - Linda - Marita - Yvonne- Brigitte Alies - Eva - Sonja.
Ook open op zaterdag en zondag van 14.00 - 24.00 uur.

Maandag t/m vrijdag 11.00 - 24.00 uur.
Club 2000, Rijksweg Noord 22A

Geleen. Tel. 04490-42315.
Het paradijs op aarde!!!!!

Riversideclub
E-9 afslag Echt-Ohe én Laak, 100 mtr. voorbij Camping
De Maasterp. Open: Maandag t/m vrijdag van 14.00t/m

2.00 uur. Tel. 04755-1854.

Gezellige dames
.harmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel

Tel. 045-311895

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.

Contactburo
Limburg. Bemidd. privé adr.,
trio's en p. ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik.

Ook dames aanw.
04499-3003.

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

box
06-320.325.43 - 50 c. p/m

S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Taik Productions 50 et/min

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 ....Soft
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.
."06-320.321.03"

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Ook mensen uit waspik

bellen met de schoonste box
van Nederland

De bubbelbox
06-320.325.13 - 50 c.p/m

Voor sex onder de bubbels
in de badkuip!!

ledereen heeft moeite
met haar!!

't stoeipoesje
06-320.325.11 - 50 c.p.m.

Ze kan er nooit genoeg van
krijgen.

live*sex*box
50 et/min bel 06

320.325.30

06-Sex
50 et. p.'min.

* * *
sex non stop

Amanda vertelt
elke dag iets nieuws

06-320.320.08
* * *

Zevende Hemel
gratis surprisepakket

06-320.320.07
* " *

Relax-Line
Betty *" Gratis foto's

06-320.320.06
* » *

!!! Live !!!
Sex Relax Box

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

op de Sex Relax Box

06--, 320.324.06
Addink Productions

Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado '06-320.323.40 (50 et p.m.)

Bij de
jarretelbox

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

! Nieuw !
Madonna

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

Mmmm.ik wou
dat er geen eind

aan kwam...
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min.

Sexlijn 14
Debbie?
50 et/min 06

320.320.14
Tieners

GRATIS kalender 1989. 06-

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

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.

Venus
Interservice Buro in privé

adressen Brunssum.
Tel. 045-257191.

Nou ik heb het wel geweten,
toen ik 's avonds stiekum'
het kazerneterrein was op-

gekomen!!
De kazerne
oefeninglijn

06-320.325.12 ■ 50 et p/m

llona's live-box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen llona en haar
bloedhete bellers. 50 c/m

06-320.330.60
llona's live-box

Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-
ken tussen llona en haar
bloedhete bellers. 50 c/m

06-320.330.60
Voor Piccolo's

i zie verder pagina 30
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Wie is er zo gek om minimaal ’ 1500,- voor uw
auto te geven, ook al is-ie 10 jaar oud? Wij!

Op 25,26 en 27 mei zal het a ’ 1500,-. ie 3 Maanden BOVAG-
opnieuw stormlopen bij de Dat heeft u al garantie plus 1500 km
zuid-Limburgse Opei-deaiers. verdiend. testen.
* Grootste keuze _~. . . tw . .. ... _,__. , |_ . , Tijdens onze show garanderen Dat is uniek. U kunt 14 dagen. m neel LimDUrg. Wy u minimaal ’ 1500,-voor of 1500 kilometer rijden met
De Opèl-dealers verkopen nog uw nuidiëe auto > mits u een de auto van uw keuze en nem
steeds de meeste nieuwe auto koopt van minimaal eventueel weer omruilen.
aut0>s ’ 8500,- mcl. BTW, ongeacht En onze BOVAG-garantie
Al 20 jaar lang de ee^yd > maar nÜ moet we^ staat natuurlijk zwart op wit.
Logisch is dat u bii hen dus ** maanden op uw naam staan Geen kosten voor materiaal én
ook de meeste inruilauto's cri in technisch HJdende staat arbeidsloon.
vindt. Perfecte z^n- ~.OK-inruilwagens waar Opel ÉF^^fet».achter staat, en van bumper H-*--. BËlp^i-f j\ fr ■"" 1
tot bumper gegarandeerd. ’UQ |^SHI/ Jr" jvu

750 stuks, zodat uw keuze er LO I_=—^ Tf^ Zuidlimburgse
zeker bij staat. ' J Opel-dealers

zorgen voor een rHigL. . * ...Of voor ’ 500,- betrouwbare %rfjjL
* financiering: gratis accessoires. auto. Zeker CJü/klter plaatse geregeld. weten' WKVoor dit bedrag kunt unu bij WCICII, S* B 3
Geen tussenpersonen en geen ons accessoires uitzoeken,
dagen wachten op Dat kan 'n
goedkeuring. Instappen en radio/cassetterecorder zijn, 'n
rijden. En natuurlijk kan uw spoilerset of 'n
huidige auto gelden als alarminstallatie. U zegt het
aanbetaling. maar.

F 'm" " ' ' ■' ■_■■■■■■_■ i_. i i ■ -i i ,iii .il. i ■ ■■■— Li —
Bij de officiële Zuidlimburgse Opel-dealers staan ze altijd voor u klaar.

Beek GÖTTGENS " Echt HEMERA " Heerlen CANTON REISS "Maastricht CARTIGNY " Maastricht SMEETS " Sittard GÖTTGENS "Vaals AUTO MERGELLAND " Valkenburg BERGSTEYN

~m : 7 opele
Ls!___JKl DE OPEL-DEALER ZEKERHEIDVOOR ALLES. #
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|gg| UVU



Limburgs Dagblad Donderdag 25 mei 1989 " 30
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wË^p^^ MKRK _BBt_."'_B'.T_tr'T-JaT_W-S-S---^B-_ 'Sw^''"' S _r ■ Jf O I t_____B______tt_i____

Belgische bloemkool 049 Appelsap *mÊmm ml motfÊÊmW^k WÊ___m 0fP"*

_P?__P^~\/ iJ* _f\QO Comeiii9B6 _w II __L er" Herberg bier ________\_\\\f^___\__\^__\__\^_\ /_■ l_l _t_^_^_^v
__\__T VerSe Kip Q%7%7 Eerlijke rode wijn uit # **'"" i Jac. Hermans gastvrij gebrouwen ■■ ■111 lIfl Vfl H Ki

Wr ca. 850 gram per stuk, 2stuks W" Frankrijks beroemdste ■ ...„.„. | bier wordt steeds populairder. /^ N Ijl 1/
lEP Kollumerkaas £49 S'^r SE 10flesjes

Baa 735 ■■■- lê.^^^KW 500 gram \Ju \Jeft-ESSöi—^^^ jf blikjea 0,33 liter 7& OD _■ ■ I fJl^ ff
r —_ 1 l ' V **l ff.Of'fft* / "'

Aanbiedingen geldigt/m za. 27 mei 1989. Zolang de voorraad strekt. ____■___.■■ |\f-| ■#» O |_L _A A4>| |_#_Pl ■__■% "Mff l[ f
Prijswijzigingenvoorbehouden. * Deze versaanbiedingenzijn niet in _______Ml_Ml_a^H^l I^_X» ______M_f___J ■■Kfl l\ ** /
alle filialen verkrijgbaar. ■▼li'^i ■ HU^OH^WMM l\CjJ^ _^*^*-X__J
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" VAALS Sneeuwberglaan 20.
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Kontakten/Klubs

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

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

320*325*35
rijpe vrouwen

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

-320*325*45
Contactburo

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

045-225237.
Escortservice

04490-23730- ma t/m zat, van 20 tot 4u.
Escortservice all-in
045-326191

ma t.m. vrijd. v.a. 14.00 uur.
Zoekt u een beetje vertier?

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

plezier

; Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814.

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

06-320.320.55
Voor paren, bi, sm & trio

Sex-Oproep-Lijn
06-320.325.80

Relax-afspraken met lekke-
re dames. Tippelbox. 50cpm

06-320.326.66
op zoek naar 'n lekkere gay?

Gay.'DatelLive
06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
06-320.330.66-50cm zoek
ze uit die meisjesvan plezier

Gay-Bizar-Live
06-320.330.88 (50ct/m)

Live: homo-sex-interviews

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.
Ma-vrij. 11.00 tot 24.00 u.

Suffolkweg 13, Weert
04950-42966

Diana's escortservice
dagelijks geopend tot 's

nachts 01.00 uur
045-215113

Brunette
en blondine af 10 uur ook
zat, en zond. 045-721759.

De
Hooibergbox

duik er in en grijpeen lekke-
re meid. Live sex!! Genot

gegarandeerd!!
06-320.323.53 50 c.p.m.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Zoek je 'n lekker ding?

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

Donna Maria
met haar 7 vriendinnen

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

228738 Tev. ass. gevr.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608.

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

Peggy
Privé ma. t/m vr. 11-18 u.
tev. assist. gezocht. Tel.

04490-74393.
Krachtpatsers gevraagd

voor meiden met grote wen-
sen en grote ? 06-

-320.323.54 De
Hunkerbunker

50 cpm.

De Sabbelbox
live sex met een kanjer,

geen chaos geen bandjes
wel meisjes!! 06-320.325.69

50 cpm.

Nieuw privé
bij Diana. Tel. 045-213142.

Kom eens kijken.

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

West. Tel. 045-412762.

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.
Privé en escort. Tevens
meisje gevr. 045-228975.

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

Geleen, 04490-48448.
Vrijdag en zaterdag
striptease
liveshow

Aanvang 20.00 en 22.00 uur
Grote Gracht 95, Maastricht

Let op de palmen
in de etalage.

Met airconditioning.
Heren opgelet. Moeder en
dochter. Vanessa en Lolita
type en nog vele andere
mooie meisjes in Club

Exclusief
Privétaxi/escort mog. Ma.-
za. v. 11-23 u. Zond. v. 14-
-21 u. Industriestr. 13, Kerk-
rade-W. Tel. 045-423634.

Privé Yvonne
De enige echte in Kerkrade.
Ma. t/m zat. 11 -23 uur, zond.

15-23 uur. Prive-taxi
aanwez. 045-425100.

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

PRIVÉ
meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053,

's morgens vanaf 10.00 uur.

Buro Elvira
Voor een privé adres

1 meisje aanw. 045-419384.

Porno box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 (50 et p/m)
Op de

Orgie Box
praten ze nou eenmaal zo.
Daarom is het toch de Orgie
Box. Zo vindt je die partner.
06-320.324.40 (50 et p/m)

Dacht je dat ze op de
Sex box

over huiswerk zouden
praten...

Misschien over een lekker
soort huiswerk en het adres
06-320.322.22 (50 et p/m)

Lijf Sex Box
waar meer gebeurt dan
praten. Hier vinden ze

elkaar, heet en verlangend
naar meer. Voor echte

sex-contacten.
06-320.324.80 (50 et p/m)

De Jarretelbox
Voor fijnproevers die geraf-

fineerd weinig mooier
vinden dan 100% bloot. Metzn 2of met een gezellig stel
06-320.326.27 (50 et p/m)

Wip-ln box
Terug van weg. Nieuw en

anders, heet, recht voor zn
raap, sex-praat, sex-

vrienden en vriendinnen.
Met 13 of heet apart.

06-320.324.60 (50 et p/m)

40 plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. Ook het sexlevenü
Ontdek de rijpere partner bij
de 40 plus Box Strikt voor

volwassenen.
06-320.327.28 (50ct p/m.)

Sex is sex maar
Supersex

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

06-320.324.30 (50 et p/m)
Wil jevreemd gaan? Je mag
zeggen wat je wilt!! Gaat 't

jou alleen om sex? Bel
De Jeukbox

06-320.325.16 - 50 cpm
Glibberen en glijden doe je

bij de

Likbox
06-320.325.36 - 50 cpm

Voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

Is vreemd gaan jouw
hobby? vind jesex 't belang-

rijkste? bel de
Friemelbox

06-320.325.20, 50 c p/m
met zn tienen of apart!!

Zijn die vrouwen in 't
oerwoud zo lekker dat ze
zich laten opeten door
kannibalen?
of emigreren ze op tijd

naar ..Zoenbabwe
06-320.325.22 - 50 et p/m

Kop op!! stamelde ik, kort en
krachtig!!

Beurtlijn
06-320.325.33 - 50 et p/m
en samen gleden wij de

glijbaan af het zwembad in,
de poel van verderf!!

Janny
’5O,-

Lichaamsmassage
045-425100

Bekende personen zijn onze
trouwste bellers!! de

Gooische
Matrasbox

06-320.325.14 - 50 et p/m
Bel ook!! voor 'n sexgesprek ,

op niveau!!
Bij ons geloven ze nog in .sinterklaas!!

Callcutta
06-320.320.13 - 50 et. p/m.

Jong, jonger, jongst!!
Eigen schuld als u belt

06-320.322.77
dit is niet de verdragen,

alleen voor

sterke sex
mensen

50 et p/m

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
tevens meisjes gevr.

Anita
Privé en Escort 045-726740

b.g.g. 210590.

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan
PORNO-LUISTERLIJNEN

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 ... 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

NIEUWE PORNOLIJNEN
321.05 ... Sex contact Club
321.50 ... Diana deKoning
325.51 ... José & Sandra
325.53 ... Vakantiesex
328.30 ... Casanova

330.80 ... buurman/vrouw
325.70 ... SM-Varia.

HOMOSEX & -DATING
321.08 ... Man belt Man

321.12 ... Homofoon
330.22 ... Harry's Gay Line

NIEUW: HOMOBOX
06-320.325.50

HARRVS GAYBOX
06-320.330.11

De twee grootste gayboxen!
06-AMUSEMENT

320.04 ... Bananasplitlijn
320.11 ... Dolf Brouwers

321.02 .. Spaan&Vermegen
06- CONTACT/DATING

PARTYLIJN
06-320.330.10

50 et. p/m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids!

Videoclub
va. ’ 20,- Kijkotheek
leuke meisjes aanw.

Tel. 045-718067.
Voor deukenen dellen moet

je
nombre hombre

bellen!!
De opvulkam pioen!!

06-320.320.23 - 50 et p/m
Lellebellen.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 32
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| DE NIEUWE LANGER.
Het lijkt alsof hij uit één blok massief "staal" gehouwen is. Toch zijn zn benzine-versies. Een ECI Multi Point-svsteem voor de injektie-versies. De
''men niet hard en hoekig, maar rond en vloeiend. Het is de lijn van de dieselszijn pittig, soepel en stil. De automaten zijn uitgerust met power/

toekomst. Hij levert een ideaal profiel op. Met een lange, hoge daklijn. Dat economv keuzeschakelaars. Bij ontwerp en bouw zijn materialen en kon-
scheptzeeënvan ruimte, ookvoor demensen achterin.En erblijft tochnog struktietechnieken gebruikt die bij een lager gewicht nóg meer sterkteen
een ongebruikelijk grotekofferruimte over. Nog meer perfektie: een zeer duurzaamheid geven. Daar kunt u zich nu bij elke Mitsubishi dealer van
q°og uitrustingsnivo en een weggedrag dat rijplezier, komfort en veilig- gaan overtuigen. Een greep uit het gamma: Lancer 1.3 EL f 25.645,-. ▲heid met elkaar kombineert. Een onderhouds- en kostenpatroon dat Lancer 1.5 GLi f 29.395,- Lancer 1.8 EL Diesel f 31.745,-. Prijzen _§^^_

partikulier aantrekkelijk en zakelijk onweerstaanbaar maakt. Moto- inklusief BTW, af Sassenheim. Wijzigingen voorbehouden. MmotorSsH'
ren van de nieuwste generatie die, behalve voor deLancer 1.3EL, voldoen
aan de strengste Amerikaanse milieunormen. Katalysatoren voor de MITSUBISHI/DE GESTAALDE PERFEKTIE

S- :
BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.
HEERLEN AUTO KLEUNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SITTARD BEK,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794.
HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,

k. Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.

ALS U ONS NU NOG NIET KENT
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Voor de bezorging van ons ochtendblad in de wijk
RENNEMIG (HEERLEN) vragen wij een

actieve bezorg(st)er
Aanmelden: Limburgs Dagblad

Rumpenerstraat 81, 6443 CB Brunssum
tel. 045-256363I Limburgs Dagblad

§ mmwkm
DIVERSE OVERCOMPLETE
ROERENDE GOEDEREN
De Inspecteur derDomeinen te Helmond, Mierlose-
weg2c, Postbus 233, zalop dinsdag 6juni 1989v.m.
10.00uur te zijnen kantore in het openbaarbij inschrijving

verkopen:

1polyesterboot, 1 traktor merk Fahr, 1 vrachtauto Volvo,
1 vrachtauto Volkswagen, 1 bestelautoFord Transit,

29pers.auto's: B.M.W. (3), Volkswagen(2), Alfaßomeo
(2), Renault (2), Ford Fiesta(2), Opel (6), Ford Taunus (3),
Ford Capri, Talbot, Fiat Panda, Mazda, Zastava, Ford
Transit, Hyundai, Mitsubishi, Peugeot. 53 bromfietsen: bezichtiging
Honda (39), Zundapp(7), Yamaha (6), Peugeot en Puch. maandag 29 en
8motoren: Honda (6), Yamaha, Kawasaki. 3 motorbloks, DINSDAG 30 ma ■merk Honda. 3crossmotoren Yamaha, enHonda. 1 dames- 1989telkensvan

en2 herenrijwielen. 1 buitenboordmotor merk Yamaha. 9.00-i2.ooen
3kavels te vernietigen bromfietsen, aanwezig in de Opslag- 14.00-16.00 uur.
plaats der Domeinen, Veldweg 1, Herkenbosch. Kavelliisten enJ 1 verrijdbaar brandblusapparaat aanw. bij desluis te voorwaarden zijn
Maasbracht 1 verrijdbaar brandblusapparaataanw. bij gratis verkrijgbaar
sluis teBom. tijdens dekijkdagen
1partij ijzer-en r. v.s. schroot aanwezigbij hetCentrum ter plaatse waar de

Vakopleidingvoor Volwassenen, Casinolaan 6, goederenzijn orjge-
Schaesberg. 19stalenbureau's, tafels, stoelen, boek- sagen.
bindmachine, printer, databinder, computerframes, Er worden geenf tape-unit, power supplier,etc. aanwezigbij de Verkeers- kavelliisten per post

ongevallenregistratie,Kerkplein 63, Heerlen. toegezonden.



Kontakten/Klubs

Club La Ferme
Lemmensstraat 73, Gulpen/

Ingber. Dagel geop. van
11.00-02.00 u. Ook zaterd.
en zond. Tel. 04450-3290.
Rijksweg Maastricht-Vaals
achter de kruising Noorbeek
1e str. links, 100mtr. rechts

(boerderij nr. 73). Mooie
meisjes verwachten U.

Wij hebben ook
lentekriebels

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
Tel. 04490-42313. -

Gevr. voor goedlopende bar
Buffetjuffrouw en bardames.

04490-5532
Anita

privé m. escort ook

'■ zaterdags. Tel. 045-352543.

Jonge vrouw, lange benen,
volslank ontvangt

privé
van ma t/m dov. 12 tot 20.00

uur Tel. 04406-41916.
Ook vrouwen onderwerpen
zich aan haar. Het tropische
donkere meisje beveelt en

heerst
Bizar

06-320.323.85 50 ct.p.m.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42. Heerlen. Tel.
045-725260.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. DWERGPOEDELT-
JES, Graverstr. 24, Kerkra-
de West. Tel. 045-421767.

Pracht, wit blonde BOU-
VIERPUPS, ingeënt en ont-
w„ lid N.B.C. 08859-52369.
Te koop HONDE-AAN-
HANGWAGEN, 2-delig, pr.

’ 500,-. Tel. 04454-3634.
Jonge KONIJNEN te koop.
Tel. 045-412852.
Te k. kruising Mechelse
HERDER, reu, 3 jr. oud, eert
lof, 408 ptn., geschikt voor
bewaking. Tel. 045-270066.

In en om de tuin

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.

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. HO. Mi-
randolle. 045-422797.
SABO gazonmaaiers, on-
derdelen en service. Ook
reparatie andere merken.
HO. Mirandolle. 045-
-422797.
(TUIN)HOUT, blokhutten,
bielsen, schermen, palen,
rolborders enz. Vakkundig
hoge druk geïmpregneerd,
thuis bez. Impreg, In de Cra-
mer 104, Hrl. 751687.
Te koop 60 gebr. GRINT-
TEGELS 50x50 cm. ’ 1,50
per stuk. Tel. 045-218430.

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
Te koop nieuwe staande
BUITENLANTAARN 2 mtr.
hoog, nw.pr. ’ 625,- nu
’425,-. Tel. 045-414032.

Rijles
Autorijschool

DEKERF
Tijdelijke aanbieding:

15% Extra
Korting

op de lespri|s. Binnen uw
eigen budget kunnen wij U
div. lesprijzen aanbieden.

Bel nu
045-222228

Huwelijk/Kennismaking

Stichting Recreatieve
Evenementen

organiseert iedere vrijdag vartaf 20.00 uur een
Gezellig dans- en contactavond

voor alleenstaanden
In zaal La Salie te Susteren, Stationstraat 7. Toegang
gratis. 'Bewijs verplicht. Ter kennismaking ontvangt

i__H__r__ __il______r_e>_'_i "___->_-____ r\r_rr\ci O aahci
imnlinr» r-m\\f> 11
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ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.
J. VROUW 27 jr. zkt. leuke
vlotte aardige j. man van 29
tot 35 jr. met v. werk. Hob-
by's: verschillend, Ifst. geen
bartype. Br. sturen; Postbus
501, 6460 AM, Kerkrade.

line £. ixjnbum|_iit__ yicuisü

J.Man 36 jr. gescheiden,
zoekt 'n leuke spontane
VROUW (gesch g. bezw.)
tussen 30-40 jaar. zo mogl.
geen kind., om samen nog
wat van het leven te maken.
Houd van muziek, zeilen,
surfen en ben in bez. van
auto. Br.m. foto o.crew. ret.
o.nr. 80860, L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mode Totaal
—■ - - ■■■■

Winkelcentrum

Sitty^fPoint
"Mijn man wil persé mee"!

(Miep oet Bor)

Nieuw
Grinns spijkerbroeken

Dames- en heren
Vertegenwoordigersbezoek

Tel. 04490-18317.

Te k. witte BRUIDSJURK en
halve sluier mt 42, pr.n.o.t.k.
Stadhouderstr. 27, Heerlen.
na 18.00 uur.

————————————————————————————————Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-

ren, compl. set 10 stuks mcl vulling v.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount, Ganzeweide 84, Heer-
len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622.

Swalmen, Rijksweg 42. Tel. 04740-4383. Wessem,
Mart 9. Tel. 04756-1677.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-

' ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend. maandag t/m zaterdag.

KEUKENS laag in prijs met
■ garantie. R/J Handelsonder-: neming, Stationstr. 294,
[ Nuth. Tel. 045-242602.

Te koop Manou BANKSTEL
■ 2-2-zits; tafel; fauteuil, vr.pr.

’ 1.000,-. Meezenbroeker-

" weg 158, Heerlen. Tel. 045-
-722332.

Radio e.d.
i - ___,

Gebr. BOXEN phil. 110 W.
’85,-, 15 W ’l5,- BNO
100 W ’395,-. cas.dek. so-
ny ’ 175,- ph. ’ 145,- sharp

.’ll5,- en ’ 125,- comp.
1 disk ’ 145,- verst. 2x4OW■ ’125,- 2xBOW ’175,- tuner
1 ’65,- ’4O,- ’BO,- ’135,-

-nw. midi-set ’195,- t.-vers.

' 2x3OW ’ 75,- 2x 20W ’ 40,--. 2x 45W ’125,- 2x 60W
i ’ 135,- F. Meyer, Verzetstr.. 15 H'rl. 417651.
i

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-
i lage aanbie-

dingen
Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

1 Philips com-
pactdiskspeler

■ DC 160 geen
845,- of 548,-

-maar 398,-
Maar ook: 9 Technics com-

pactdiskspeler met af-
standsbediening shuffel, etc

SLP 210 per stuk geen
998,- of 748,- maar 598,-.
Maar ook: 6 Pioneer com-

pactdisks PD 6010 per stuk
geen 1.319,- of 798,- maar

498,-.
Maar ook: 8 Platenspelers
ST 210 per stuk geen 398,-

-of 148,- maar 98,-.
Maar ook: 22 JVC midisets

met digitale tuner en af-
standsbediening per stuk
geen 998,-of 698,- maar
598,- en nog veel meer!

■ Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Wie met een eigen merk koffie komt,
moet wel met hele lekkere koffie komen.
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Café Cruz van Edah is zon hele lekkere koffje. Voor Café Cruz komen louter eerste kwaliteij^j**
koffiebonen in aanmerking. Ze zijn met zorg en op speciale wijze gebrand en gemelangeerd^<«
Zo komen smaak en aroma 't best tot hun recht. En dat voor de hele gewone prijs die
u van Edah gewend bent. s/Sparen kan ook met Café Cruz. Op de achterkant van elk pak vindt u een zegel,
waarmee u spaart voor gratis koffie. Vraag aan de kassa naar de speciale Café Cruz spaarfolder. >/

ïDAff Café Cruz Aroma emh Café Cruz Mild pSïh Café Cruz Mocca Dessert
1 tijdelijk met 0.50 korting L^^ tijdelijk met 0.50 korting -Z2 1 tijdelijk met 0.50 korting

vacuüm, gemalen, OCO vacuüm, gemalen, TZ "f C vacuüm, gemalen, 7QT
pak 250 gram *69 ZeJ/ pak 250 gram -_tr6s ._ O" I3 pak 250 gram-3r?5 *_) "-CO

ÜDAfI Ca^ Cruz Aroma fdah Café Cruz Cafeïnevrij *gïii Café Cruz oploskoffie
ü<£l tijdelijk met 1.00 korting to1 tijdelijk met 0.50 korting E^* tijdelijk met 1.00 korting

vacuüm, gemalen, C f\Q vacuüm, gemalen, "T 4 C 70CT
pak,soo gram &&9 +J mXjl pak 250 gram -_k63 _ O" IO pot 200 gram Ar9s _ I»lD

Edah heeft steeds meer te bieden. tDaö
EDAH HEEFT 'NGRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/mvrijdag 's morgens van 10 tot 12 uuren 's middags van 2tot 4uur
kunt u gratis bellen met demensen van onze service-afdeling Telefoonnummer 06-0506 Prijswijzigingen t g v overheids
en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden Prijzen geldig t/m zaterdag 27 mei 1989 Zolang de voorraad strekt

W 21-01

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. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Gebr. VHS-VIDEO ’329,-
-en ’349,-, kl. TV Phil. hifi
teletekst 29 zenders ’ 475,-
-kl. TV v.a. ’ 150,- F. Meyer,
Verzetstr.ls, H'rl, 417651.

STEREO-TOREN te
en Akai video, stereo 1

727669. ,'
-.

Huish. artikelen
Te k. DIEPVRIESKIST!
ltr. ’ 225,-. 04490-275gj
Te k. electrisch FOT
merk Ataq kl. bruin, ’'philips platenspeler ’'045-415346. ,

Kachels/Verwarm*_'KACHELS, grote zorrfl,
tingen. De Kachelsmid. ,
lem 21, Klimmen.
04459-1638. __>, M

Muziek
PIANO'S huur met *Jrecht van ’ 65,- tot ’1
p.m. Gratis transport-J
merken gebruikte W
’450,- per jaar. Van j
Westersingel 42, °\\
010-4363500.

Boeken/Literatuur

Antiquarische boekenmarkt
Maastricht

Voor zeldzame, mooie, bijzondere, oude en interesse
boeken. Zaterdag 3 juni 9.00 tot 17.00 uur.

Vrijthof Maastricht
Inl. 010-4208818. Bond van Handelaren in oude Boe*!-__^-

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.
Ant mijntel. intact ’ 125,-
Tel. 045-256561.
Te k. gevraagd ANTIEKE
meubels, kleingoed enz
Tel. 09-3212261156.

—'P
Antiekhandel Simons
specialiseerd in mooi. " y
en vooral betaalbare ajj ïmeubelen. Dit alles dui-
gen import van Engela^ j
Frankrijk. Een bezoek * .
ker de moeite waard; ",
str. 45 A Nuth t.O. I
(naast Chin. rest.) TelJ243437. Donderdag H
avond. _A
Te k. van part. pracri'ï
DERMEIERBANK, <J
gestoff. 045-352839^^1

Uitgaanswegwijzer

Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd 150, Hoens-
broek. Dansen op dond.,
vrijd. en zat. Aanv. 21.00 u.
Zondags v.a. 17.00 u.

Attentie! TRAVË5!
SHOW van disco tot bf^1Tel. 045-222549. JL
Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966J^j|

Te koop gevraagd j
Te k. gevr. 2e-hands GOUD, zilv., munt., P°3
GRIND- of Marmersplint- etc. Cont. bet. vrijt)'
tegels. Bellen na 17.00 u. Groenstr. 109, GeleefdTel. 045-322193 öefecte video's g^
I.g.st. VOUWFIETS na VHS. 04406-12875.
18.00 uur. 045-273558, INBOEDELS, rneuï^j
Te koop gevraagd CAM- etc. Na 13 00 uur Tel
PINGIJSKASTJE. Tel. 045- 219704 V
314959. "^

Diversen ,
Wij leveren modieuse

T-shirts, Polo's, Sweaters,
joggingpakken, linnen tassen en merk sportkledi"

met opdruk naar wens.
Snelle levering. Bezoek op afspraak en altijd

telef. bereikbaar. Bel. 04498-58465.
Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen. 045-353489.
Voor werkkleding zeer groot
en klein, voor hem en voor
haar, moet u bij WERKKLE-
DINGSHOP Wijzenbeek
zijn. Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.

Top Hi-fi

-.-_-.-._. ■__■■ ü "ï__r_-

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

Bel de Vakman
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koenen. Tel. 045-441693.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
STUCADOOR kan nog alle
stucadoorwerk aannemen.
Tel. 045-462428.

Verstopte afvoer of riolering

ri.H.O-
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht

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

Bel gratis 06-099.13.13.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
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.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
OPRITTEN en terassen in
klinkers of sierbestrating,
vrijblijvende prijsopgave,
tuinaanleg, tel. 045-423699.
Dakdekkersbedrijf M. HAAS
uw vertrouwde adres voor al
uw dakwerkzaamheden.
Tel. 045-451862.
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-
-91fiQfiQ

" _. -ID.Q9.

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.

Zonnestudio Vivi, ZONNE-
KUUR 10 x vanaf ’45,-.
Kapl. Ramakersstr. 16A,
Heerlerheide. Tel. 045-
-214628.

TV/Video
Te koop KLEUREN TV met
afst. bed. weg. omst., tel.. 045-725008.

—?i LimburgsDagblad

■gpiccolo s
Als u ons voor 12 uur

's ochtends belt, staat uw
PICCOLO de volgende

dag al in het_
I Limburgs Dagblad.

1045-719966

Gebit gebro«öf
Klaar terwijl u *ach'

Hoonhout nf(j
Akerstr. N 328, Hoens"

Tel. 045-22821 1 (0iBuiten de normale ka%
uren, volgens tel_g_f£-<|

GEBIT gebroken? K|a*li
wijl u wacht. Borsbo"
Moers, Streeperstf ?1
Schaesberg. 045-315^
KAMERS te huur met *A
en douche. Inl. 045j>^
Gezellige KAMERS [e $
om te relaxen. Tel
229680. -^$_\
Deze massage is i
een gave VERONIO^i.
enige echte. 045-2ggf3^
Taema KOFFIE esp*,,, I
machine type P6-2 n° e|i
compl. met pomp i
koffiemolen compl j»
seerder en verdere . v ._
horen. 2 mnd. gebral»'
a.b. Bevr. Dhr F^ 5 ,*<
tel. 045-441470. _^A *'—"TrHir. *Te k. SOFT-IJSMA^y 1,
3 kraans merk <-'af tvn *<Korte tijd gebruikt. 'sA \\
Nw.pr. ’25.000,-. f. „
’6.500,-. Te bev^d *Franssen. Tel. 045j5^-< ,j
Proffesionele MASS fji
evt. ook bij cliënt truJi» I
045-216365. —--<J l
Voor uw WERKKLÊJ^ j
laarzen en schoener^met stalen neus enz " c j
K. Stienstra en Zn., y,^ \schutsweg 21, \£>S \
Heerlen. Tel. 045^72^ 'Te k. LUCHTCOMP P|« ;
SOR 300 ltr. p.m. ]
beh. ’BOO,-. D^fj.tS ,
tromm. ’150,-. kind. ' „i ,
jr. ’20,-. Tuinset g

’ 100,- Mazda ,1

’1.750,-. Schweitzers^ iEygelshoven. Q4sjg>^
Voor onze opleiding
MAGNETISEUR zoe*V
oefenpersonen, d'?oüi1'
gratis willen laten rrw» f
seren. Academie vo^tuurgeneeswijzen en
notherapiei. 045jg6g^

Cenezenka^niet- mw-

ILAstmaFoflï

Te k. mooie Rotan DRAAI-
FAUTEUIL met extra dik
kussen, ’ 40,-. Tel. 04750-
-27009.
Eiken BANKSTEL en 3-drs.
zwaar eiken kast te koop.
Tel. 045-310706.
Te k. EIKEN Bankstel 3-1-1
met strepen kussens
z.g.a.n. te bevr. Land-
steinerstr. 76 Geleen. Tel.
04490-49537.
Te k. ZITHOEK met hoekta-
fel, stof bruin, z.g.a.n. Tel.
045-271822.
Te koop licht eiken BANK-
STEL, i.z.g.st., pr. ’350,-.
Tel. 045-461210.
Te k. EETHOEK met 4 stoe-
len i.z.g.st., t.e.a.b. Tel.
045-719812.
IJSKAST ’ 95,-; gasfornuis’95,-; camping koelkast
’150,-; koelkast-diepvries
combinatie (nieuw) ’ 450,-.
045-725595.
SLAAPKAMER wit ’375,-;
leefhoek modern ’ 350,-;
bankstel eik. ’ 275,-; eet-
hoek ’150,-. Kouvenderstr.
208, Hoensbroek

HHH^fll **8l IL 111 W$ mWWS I r^r kllO -J-Jftrt Aan -*$Êo!s

_______________? HBPr_____'V-M_3_____! ■\___m____-. ....,;..>_a__w^^-^^"ffi>i&.?--:-_-..>:..■ ■ __H___i__P^:______k ■■■$£■
|¥&»t*|*£j _______j___B_y3__p__HE_^_____[ B£- v por ISO pnm ZZ^^mffmm^k^j^m**®*" . ■_______Émm^^W: r\ r n r" uMi

&2B SchweigenerduttliroerglWT* Grote 'n Delicatesse! vers gesneden. Per pakje a Klasse 3. puntea Jonge GOUOSeKat^^fc^
■^2 RÜlander Kabinett komkommers Per 500 gram Per 100 gram 250 gram Doos & 6 stuks Pak a 250 gram Vers van het mes.BI «raar^l4,Bs[_ 0981 m2n wiP 2? 1» 1^ 1 " -^ffQm__MM DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG - VOORDEEL M ik\*l*i i i W"i *d fc 1 H U f■l k _UJ3
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