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Verkeer
De VVD staat alleen met haar stand-
punt over de automaatregelen. De
liberale fractie kan zich niet vereni-
gen met afschaffing van het reiskos-
tenforfait en de verhoging van de
accijns op dieselen LPG. „Dat prijs-
mechanisme heeft echt te weinig ef-
fect voor het verkeersmilieu", aldus
het Kamerlid Te Veldhuis. Ook de
kunstmestheffing kan in liberale
ogen geen genade vinden.
De PvdA vindt juist dat de land-
bouw te veel wordt ontzien. De so-
ciaal-democraten achten inkrim-
ping van het aantal boerenbedrijven
onvermijdelijk. De VVD wil een
steunregeling voor bedrijven die
milieuvriendelijker en dus duurder
moeten gaan produceren dan verge-
lijkbare bedrijfstakken in de buur-
landen.

" Zie verder pagina 5

Lubbers neemt
Nijpels in

bescherming
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Premier Lubbers
heeft gistermorgen, tijdens de
presentatie van het Nationaal Mi-
lieubeleidsplan (NMP), minister
Nijpels in bescherming geno-
men. Lubbers zei zich heel goed
te kunnen voorstellen dat Nij-
pels „tijdens de verkiezingsstrijd
het VVD-standpunt over het
reiskostenforfait verdedigt, ter-
wijl hij in het kabinet een ander
standpunt inneemt".
De premier verwierp overigens
het VVD-standpunt dat de af-
schaffing van het reiskostenfor-
fait 'slechts een financierings-
bron' zou zijn. „De opbrengst
daarvan vloeitrechtstreeks terug
naar de burger met de bedoeling
het openbaar vervoer te stimule-
ren. Hoekun jenu geloofwaardig
beleid voeren als je de automobi-
liteit wilt terugdringen en tegelij-
kertijd het autogebruik fiscaal
stimuleert", zo vroeg Lubbers
zich af.
Minister Smit-Kroes, die twee
weken geleden haar vertrek uit
de politiek aankondigde, deed
tijdens de persconferentie een
felle aanval op de fractievoorzit-
ters van de VVD in de Tweedeen
EersteKamer, Voorhoeve en Lu-
teijn. Zij richtte zich op neerbui-
gende toon tot 'lieve Joris'. Zijn
opvattingen over de afschaffing
van het resikostenforfait noemde
zij 'totaal onjuist.

Finland-
Oranje

direct op tv
Hilversum - Volgende
*eek woensdag brengt Stu-
dioSport opNederland 3 van-
uitHelsinki een directe repor-
tage van de voetbalinterland
Onland-Nederland. De uit-
zending begint om 17.55 uur.

Hetweer
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Militaire
vliegtuigen

aan de grond
EINDHOVEN/MAASTRICHT
De luchtmacht heeft gisteren be-
sloten om tot nader order al haar
vliegtuigen op de Brabantse
vliegvelden aan de grond te hou-
den. Dat is gebeurd naar aanlei-
ding van de oproep van de Bra-
bantse commissaris van de ko-
ningin, mr F. Houben, aan de be-
volking om de auto te laten
staan. In Brabant was woensdag,
net zoals in andere provincies in
het land, de waarschuwingsfase
van het smogalarm van kracht
gegaan.

In Limburg blijft de mate van
luchtverontreiniging vooralsnog
onder de gemiddelde dagwaarde
van 150 microgram per kubieke
meter lucht, de maatstaf voor het

laten ingaan van de waarschu-
wingsfase. Nadat de provincie
maandag om 17 uur die waar-
schuwing introk, is Limburg wel
in de zogeheten voorwaarschu-
wingsfase blijven zitten. Dat be-
tekent dat ook in Limburg de
vervuiling met ozon en stikstofo-
xide nauwlettend gevolgd wor-
den. Maar volgens een woord-,
voerder zijn de (weersverwach-
tingen niet zodanig dat het in
Limburg de komende dagen op-
nieuw tot een beperkte alarme-
ring komt.
Het is inmiddelsvolstrekt ondui-
delijk wat een provinciaal be-
stuurkan doen om te voorkomen
dat de luchtverohtreining door
smogvorming nog verder toe-
neemt. Op papier kan bijvoor-
beeld het autogebruik aan ban-
den worden gelegd, maar
mrHouben vindt dat de politio-
nele middelen om dit adequaat
af te dwingen, ontbreken. Hou-
ben is ervan overtuigd dat het nu
vooral een kwestie van mentali-
teit is.

Aanpak broeikaseffect stelt alle fracties teleur

CDA en PvdA willen meer geld voor milieuplannen
Van onze Haagse redactie

HAAG - De regeringspartijen CDA en WD hebben
°sitief gereageerd op de milieubeleidsplannen van het de-

jü lssionaire kabinet. Beide fracties spreken van een „ambi-,^üs actieprogramma". Toch pleit het CDA, net als de
*(j ' voor een ruimere bijdrage van de rijksoverheid aane Milieumaatregelen. Bovendien vinden PvdA en CDA dat

uitvoering van de maatregelen niet tot 1992 gewacht
worden. De PvdA vindt dat de milieuvoorstellen „te-

feel in goede bedoelingen blijven steken".

11^ drie grote fracties wensen extra
k Qerzoek naar de koopkracht- en
|L-pgelegenheidseffecten van dejtoeuplannen. „De koopkracht van[;, laagstbetaalden moet tenminste
R^ndhaafd worden", aldus hetpA-Kamerlid Lansink. Ook de

betreurt het dat „de zwakste
u j°uders in verhouding te zware
%Hn moeten dragen". De VVD■L?«t koopkrachtdaling, voor welke
h*°rnensgroep dan ook „onnodig".
jj'Jduit teleurgesteld zijn de drie
i°te partijen dat het kabinet geen
.Is ziet de uitstoot van kooldioxy-
Wvf beperken. Deze stof, die vrij-
k^t bij alle verbrandingsproces-
v "> is de belangrijkste veroorzaker
■gT* het broeikaseffect, de langzame
w}Paratuurstijging op aarde. Het
v "-kamerlid Te Veldhuis spreekt
jJ} -.struisvogelpolitiek", omdat al-
tfj?.een is aanvaard, dat de gejndus-
l^liseerde wereld de uitstoot van°idioxyde met de helft zou moe-
|)in terugdringen. Het liberale Ka-

pleit daarom voor een her-
I^Uwde discussie over de voors en
jjSens van kernenergie.

instelling van een klimaatfonds,

om schone technologie aan ontwik-
kelingslanden over te dragen, wordt
toegejuicht. Maar het CDA zet
vraagtekens bij de financiering van
dat fonds die ten koste gaat van de
groei van de begroting ontwikke-
linssamenwerking. De PvdA noemt
dat „onjuist".

Minder
Er zijn in Nederland, rekent hij

voor, minaer politie-agenten, offi-
cieren van justitie en rechters per
100.000 inwoners dan de ons omrin-
gende landen. Ook zijn er aanzien-
lijk minder gevangeniscellen per
100.000 inwoners. Verder zijn er
minder beveiligers en zijn de inves-
teringen van particulieren in bij-
voorbeeld inbraakalarmapparaten
en conciërges eveneens relatief
laag.

In de huidige situatie bestaan vol-
gens VanDijk goede groeimogelijk-
heden voor particuliere beveiligin-
gen. Een groei die het ministerie
van justitie in beginsel zal proberen
te bevorderen. Belangrijke vereiste
daarbij is echter wel dat het imago
van de bedrijfstak bij de opdracht-
gevers wordt verbeterd, meent Van
Dijk.

Hoofd Directie Criminaliteitsbestrijding:

'Nederland stukken
onveiliger geworden'
NOORDWIJKERHOUT- In Neder-
land bestaat een wanverhouding
tussen de inspanningen om crimi-
naliteit tegen te gaan en de ernst van
de problematiek. Die conclusie
dringt zich volgens dr J. van Dijk,
hoofd van de nieuwe Directie Cri-
minaliteitspreventie van het minis-
terie van justitie, op als men de
groei van de criminaliteit in Neder-
land afzet tegen de middelen en de
aandacht die in Nederland -aan de
bestrijding ervan worden besteed.
Volgens Van Dijk is Nederland de
afgelopen twintig jaar van één van
de veiligste delen van West-Europa
tot één der onveiligste geworden.

Hij becijferde gisteren tijdens een
jubileumbijeenkomst van de Ver-
eniging voor Particuliere Beveili-
gingsorganisaties dat de criminali-
teit het afgelopen jaar- zo blijkt al-
thans uit de voorlopige telling van

het Centraal Bureau voor Statistiek
(CBS) - weer met 2 procent is geste-
gen. Daardoor is het aantal gepleeg-
de diefstallen en inbraken en derge-
lijke op een hoger niveau gekomen
dan in de Bondsrepubliek Duits-
land, Frankrijk, Engeland en Bel-
gië.
In weerwil van deze stijgende crimi-
naliteitscijfers lijkt de Nederlandse
samenleving zich volgens hem ech-
ter nog steeds niet bewust te zijn
van de ernst van de situatie. Dat
komt ondere andere tot uiting in de
verkiezingsprogramma's van de po-
litieke partijen, waarin opnieuw het
criminaliteitsprobleem te weinig
aandacht dreigt te krijgen, stelt Van
Dijk vast.
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Transfer
Van Loen
afgeketst

Van onze verslaggever
KERKRADE/SOCHAUX - John
van Loen, de Roda JC-spits die
in Frankrijk een jaarsalaris van
acht ton zou gaan verdienen, is
een illusie armer. De opzienba-
rende transfer naar Sochaux is
van de baan. Het contract, dat
Van Loen bij de Franse club ter
ondertekening kreeg voorge-
schoven, voldeed in de verste
verte niet aan hetgeen beide par-
tijen mondeling waren overeen-
gekomen. John van Loen blijft
nu gewoon bij Roda JC.

" Zie verder pagina 21

Hittevrij voor
enkele klassen

Trichter College
MAASTRICHT - De leerlingen
van de brugklassen en de tweede
klassen VWO van het Triebten
College - het voormalige 'Velde-
ke' - in Maastricht hebben gister-
namiddag vrijaf gekregen. Re-
den van het onverwachte congé
was het oplopen van de tempera-
tuur tot tropische waarden in en-
kele schoollokalen. Het betrof
het gebouw van de dependance
aan de Terra Nigrastraat, waarin
de onderbouw van de scholenge-
meenschap is ondergebracht, het
zogenoemde junior-college.
Het gebouw is zodanig gecon-
strueerd dat bij een buitentem-
peratuur van 30 graden enkele
hoeklokalen zodanig opge-
warmd worden dat het verblijf er
in de middaguren bijna onhoud-
baar is. Naar rector dr Van Hei-
mondt meedeelt zal er bij aan-
houdende hitte een roosterwijzi-
ging plaatsvinden waarbij be-
paalde lokalen ongebruikt kun-
nen blijven door een intensiever
gebruik van de benedenlokalen.

Burgemeester Stein overweegt slappen tegen raadslid

Opnieuw geheime
dossiers gestolen

Van onze verslaggever
STEIN - Opnieuw zijn in Stem in
het gemeentehuis geheime per-
soonsdossiers ontvreemd. Ze heb-
ben betrekking op de salarissen en
afdrachten van de vier wethouders.
De dader js inmiddels bekend:
raadslid Harie van Mulken. Hij pro-
beerde gisteravondtijdens de raads-
vergadering het college van b en w
met de stukken, waaruit naar zijn
zeggen blijkt dat er geknoeid is met
de uitkeringen, te chanteren. Een
hevig aangeslagen burgemeester mr
Ed Meijer heeft aangekondigd om
zich vandaag ernstig te beraden

over juridische stappen tegen het
raadslid.

Volgens de woorden van de ge-
schrokken en geïrriteerde burge-
meester Meijer is de lokale politiek
in een zeer diep dal terecht geko-
men. „Van Mulken heeft hier duide-
lijk verkondigd dat hij geheime
stukken in zijn bezit heeft. Ik zal
vandaag de bandopname van de
vergadering afluisteren en dan be-
kijken welke stappen ik zal kunnen
ondernemen", kondigde hij de
stomverbaasde raad aan.
Inzet vormde de roemruchte Stem

der 'voorschot-affaire', die in sep-
tember vorig jaar landelijk in het
nieuws kwam. Er werd toen een ge-
heim dossier anoniem bij de pers in
de brievenbus gedropt, waarin be-
wezen werd dat Van Mulken in zijn
wethouders-periode van 1978 tot en
met 1986 in zijn eigen voordeel
knoeide met gemeenschapsgelden.
De rijksrecherche heefteen halfjaar
lang zonder succes gezocht naar de
dader. Van Mulken probeerde giste-
ren persoonlijk wraak te nemen op
degenen die in zijn ogen de daders
zijn: de wethouders Driessen ejn
Meijers. Hij liet weten (Van Mulken
deedzelfs voorkomen dat hij gehol-
pen is door een ambtenaar) hun dos-
siers gelicht te hebben en dreigdeze
'op straat te gooien' als hij geen ge-
noegdoening kreeg.
De burgemeester wist overigens
aan te tonen dater geenenkele spra-
ke is van onrechtmatigheden bij de
salarisuitkeringen van alle vier de
wethouders.

De auto van demissionair
premier Lubbers is gisteroch-
tend in de Paleisstraat in Den
Haag zwaar beschadigd, toen
de chauffeur zich vergiste en
een trapje afreed. Volgens de
Rijksvoorlichtingsdienst zag
de chauffeur het trapje aan
voor een afrit. Lubbers was
van het gebouw van de Raad
van State, waar hij de presen-
tatie van het Nationaal Milieu
Beleidsplan had bijgewoond,
op weg naar de Tweede Ka-
mer. De auto kwam muurvast
te zitten en Lubbers moest ver-
volgens te voet naar het parle-
ment.
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Symposium over
kolen te Rolduc

In verband met de smog in zijn provincie liet de Brabantse
Commissaris der Koningin Houben (links) gisteren zijn
dienstauto staan. Met zijn chauffeur, Van Hirtum, begaf hij
zich op defiets naar een afspraak op zon vijftien kilometer
van het Provinciehuis. De verhoogde luchtverontreiniging die
woensdag in de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht
en Zuid-Holland werd gemeten, begint nu ook noordelijker ge-
legen gebieden te bereiken. De inwonersvan Noord-Holland is
gevraagd de auto zoveel mogelijk te laten staan. Minister Nij-
pels (Milieu) praat vandaag met decommissarissen derkonin-
gin Houben en Patijn (Zuid-Holland) over het nemen van
maatregelen om smogvorming terug te dringen. Nijpels wil,
wanneer het weer niet verandert, het privé autogebruik stil-
leggen en alleen het vrachtverkeer op de wegen toelaten.

Waar wil je ze hebben?



popmuziek en strips

quote
Jk meet één ding: een hoop men-
sen die drugs nemen hebben geen
werk. Wij kunnen een hoop aan,
omdat we een band hebben om op
terug te vallen. Als je geen hou-
vast hebt ga je aan de drugs en
ga je er aan onderdoor"

SLASH
(Guns N' Roses)

Id-elpee
„In zweterige en rokerige zaaltjes
kan Rock 'n Roll het best gedij-
en", zei George Kooymans van
Golden Earring nog tijdens het
verjaardagsfeestje van Pinkpop
in navolging van honderden an-
deren. En dat geldtzeker voor de
muziek op devierde elpeevan de
Amsterdamse groep DE DIJK.
De stad is het toneel waarop de
drank vloeit, de neons knippe-
ren, en de eenzaamheid zich ma-
nifesteert. Niets nieuws onder de
nachthemel, maar deze degelijke
ingediënten zijn onmisbaar voor
een Rock and Roll-band. Op het
ernde van de elpee NIEMAND IN
DE STAD licht zanger/acteur
Huub van derLubbe een tip van
de sluier op: 'Er zijn 100.000 love-
songs, geen van allen was voor
jou, hier gaan we weer, dit is
love-song 100.001.
Maar voordat de luisteraar bij het
laatste nummer is aangekomen,
heeft die al een snelle en swin-
gendereis gemaakt door de stad.
De nieuwe singel Ik kan het niet
Alleen, is een voortreffelijk snel-
le opening en een representatief
visite-kaartje voor de elpee. De
vaart blijft er gedurende de hele
reis in, al zingt Van derLubbe in
Geen Dag om op te Staan over
'een dag om in bed te blijven met
een grote fles tequilla en de aller-
sehorste platen van Torn Waits'.
Qua teksten is De Dijk niet al te
diepzinnig, de goot in nog niet
halfzo diepals die bij Waits, en af
en toe zijn de alinea's zelfs wat
vrijblijvend. Toch zal er niemand
zijn die daar niet mee uit de voe-
ten kan. En dat is wel een ver-
dienste. Bijvoorbeeld: 'Je geeft
aDes wat je hebt, maar ze geeft
geen moer om jou, wat zou dat
nou. Dan volgt een onovertrof-
fen rauwe gitaarsolo. Recht toe
recht aan, zoals dat ook het geval
is met het koper dat met nu en
dan met wild geraas de ritmes
ondersteunt.
Na eerdere hits als Bloedend
Hart en Mag het Licht uit heeft
De Dijk een elpee afgeleverd die
niet hapert. Doorlopende show
zonder franje waarbij de muziek
vootdurend uit de edele delen
naar boven lijkt te worden ge-
pompt.
Geen elpee voor de koptelefoon,
maar om net als bij pakweg
Broods Cha Cha met een fles bier
in de hand door de huiskamer te
swingen, of een rokerig zaaltje
op te zoeken waar De Dijk op het
menu staat. Zanger Van derLub-
be heeft al vaker gezegd: 'Ik hou
niet van vinyl, ik hou van het po-
dium. Wat minder rokerig maar
misschien wel een buitenkansje:
De Dijk speelt volgende week
vrijdag 3 juni in de Heerlense
Stadsschouwburg.
Voor eindexamen-kandidaten

emile hollman

agenda
MEI

" 26: Boerderij Geleen: Boogie
Boy en Blues Connection

" 26: Zion Elsloo: Frontline As-
sembly

" 26: Warm en Stil Gulpen:
Rud A Dub Dub

" 26: In Gen Haen Hoensbroek:
Crossroad

" 27: De Ragebol Geleen:
Groucho

" 27: Feesttent Puth: Janse
Bagge Bend

" 27: Boederijfeesten Reijmer-
stok: The Run

" 28: Karrosséer Maastricht:
The Run

" 28: Starclub Meersen: Fiet-
sefreem

Schueremans: niet langer
blindstaren op mega-acts

Wat het Belgische dubbelfestival Torhout/Werchter betreft is
het voorlopig gedaan met de mega-acts, de 'grote namen' in depopmuziek a la U2en Simple Minds. Ze laten de kassa's wel
oorverdovend rinkelen maar iedereen heeft ze inmiddels al ge-
zien. En, wat ook een rol van betekenis speelt: in het spoor van
deze mega-acts bevindt zich niemand, de opvolging is nog nietgeregeld. En om Simple Minds of U2bij gebrek aan beter dan
toch maar weer te contracteren... daar heeft organisator Her-
man Schueremans - de Belgische evenknie van Jan Smeets -geen trek in.

Hij is so-wie-so niet zo optimistisch
gestemd over de huidige stand van
zaken in de popmuziek, die wordt
overspoeld met studioprodukties
en groepen en groepjes die bestaan
bij de gratie van de videoclip, 'n Li-
ve-reputatie? Ho maar! Schuere-
mans wil zich niet bezondigen aan
dit soort korte termijnsuccesjes:
„Paula Abdul is leuk, maar niet op
Torhout/Werchter. En geen new
beat of andere consumptiepop".
Een andere tegenvaller van formaat
was het overlijden van Roy Orbison
want die had Schueremans dit jaaro
zo graag op het podium gehad.
En toch trekt Herman een glimlach
van oor tot oor als hij het affichevan
1989 bekijkt. „Vermoedelijk het
beste programma aller tijden",
peinst hij hardop, maar dat zegt hij
volgend jaarwéér...

schrikken van de programmering,
want vijfvan de negen artiesten en
groepen stonden in het (recente)
verleden al op een Limburgs po-
dium, met andere woorden: de tra-
ditionele veldslag is dit jaar duide-
lijk in het voordeel van Pinkpop be-
slist. Maar laat je dat er niet van
weerhouden begin julikoers te zet-
ten richting Torhout (zaterdag 1 juli)
of Werchter (zondag 2 juli). De voor-
verkoop kost 52 piek (dagkassa 58
gulden) en de terreinen zijn vanaf
8.30 uur geopend. Het programma:
Texas (10.20-11.05 uur), The Pixies
(11.25-12.15 uur), Tanita Tikaram
(12.40-13.40 uur), Nick Cave and
The Bad Seeds (14.10-15.10 uur),
Robert Cray & Band (15.50-16.50
uur), Elvis Costello (17.2fJ--18.20
uur), R.E.M. (19-20 uur), Joe Jack-
son (20.40-21.55 uur) en Lou Reed
(22.35-23.50 uur).De Limburgse fans zullen niet écht

" Elvis Costello droomde even weg op de draf- en renbaan in
Landgraaf... Foto: JOHNSMEETS " Een gedeelte van R.E.M., hier op Pinkpop, straks ook in Tor-

hout/Werchter Foto: JOHN SMEETS

Hiatt, Cooder, Lowe &Keltner

Gouden kwartet
weer bijelkaar

John Hiatt heeft er
la.ng op moeten
wachten maar nu is
het dan eindelijk
zover. Het gouden
kwartet, dat in 1987
tekende voor de we-

reldplaat Bring The
Family, is weer bijel-
kaar en sleutelt aan
een nieuwe elpee.
Het zijn John Hiatt,
Ry Cooder, Nick
Lowe en drummer

Jim Keltner die mo-
menteel in de studio
zitten om voor Gef-
fen Records de elpee
Hiatus op te nemen.
Na het onverwachte
succes van Bring
The Family stelde
Hiatt alles in het
werk om samen met
zijn drie collega's
weer een elpee te
maken maar de po-
gingen strandden op
de onwil van met
name Ry Cooder.

" John Hiatt hield het publiek op Pinkpop 1989 volledig in
zijn ban. Foto: JOHNSMEETS

Weinig animo standbeeld Roy Orbison
Met het plotselinge overlijden van Roy Orbison in gedachten lanceerde
burgemeester Maxie Watts van het Texaanse plaatsje Wink eenaardig ini-
tiatief: in Wink moest eens bronzen standbeeld van Orbison worden opge-
richt ter nagedachtenis aan deze succesvolle voormalige plaatsgenoot. De
bevolking zou 30.000 dollar bijeen moeten brengen, maar toen de inzame-
lingsaktie was beëindigd bleek er niet meer dan 554 dollar te zijn opge-
haald. Veel inwoners van Wink verklaarden desgevraagd nooit van Orbi-
son te hebben gehoord...

popmuziek
Eindredaktie: Peter Hamans

Markt 3, 6161 GE Celeen
Telefoon: 04490-46868

Eugeny Landy
in opspraak

De Amerikaanse psychothera-
peut dr. Eugene Landy, die de
stuwende kracht was achter de
comebackvan 'Beach Boy' Brian
Wilson, zal zich binnenkort voor
een rechtbank moeten verant-
woordenvoor handelin drugsen
het aanranden van een vrouwe-
lijke patiënt. Landy heeft de
drugshandel bekend, de aanran-
ding niet. Vooruitlopend op zijn
rechtszaak is het hem verboden
gedurende twee jaar als thera-
peut aktief te zijn. Landy kwam
in 1976 in kontakt met Brian Wil-
son en hielp hem van de drugs af.
Voorts produceerde hij mede de
comebackelpee van Brian Wil-
son.

Sportboycot Zuid-Afrika doorbroken

Concert Simple
Minds afgelast

De Simple Minds liggen overhoop
met de Schotse Rugby Union. Om-
dat deze bond zijn spelers vrij laat in
de beslissingom in Zuid-Afrika rug-
bywedstrijden te spelen, weigeren
deSimple Minds op 12 augustuseen
concert te geven in het Murrayfield-
stadium te Edinburgh. In dit sta-
dion speelt de Schotse bond zijn
wedstrijden.

Zanger Jim Kerr van de Simple
Minds schreef de bond een brief
waarin hij dreigde het concert te an-
nuleren als de rugbybond niet vast
zou houden aan de internationale
sportboycot ten aanzien van het

Zuidafrikaanse apartheidsregirfl
Omdat Kerr geen antwoord kre<
op zijn brief hebben de SimP
Minds het concert afgezegd. M
bond reageerde vervolgens met Jmededeling dat hij de persoonlij!
vrijheid van zijn leden, om zélf!
beslissen al dan niet naar Zuid-AA
ka te gaan, respecteert. Waarop Kfl
repliceerde: „En wij komen op vO
de individuelerechten van de zW'
te Zuidafrikanen". Inmiddels W
ben tal van maatschappelijke ortj
nisaties in Schotland het besluit V
Simple Minds om niet op te trectë
met applaus begroet.
De voorverkoop voor het optred'
van de Simple Minds op 14 juliin'
Rotterdamse Kuip begint overige'
morgen.

'Zomerrock' me
Pinkpopfestival

Het VARA-programma 'Zomj
rock' besteedt zondagmiddag \Nederland 1 in een eenmalige il
zending aandacht aan het Pinkpfl
festival zoals dat op tweede pü]
sterdag werd gehouden in Laf]
graaf. Er zijn zondag vanaf 16.45 u]
beelden te zien van achtereen*/!
gens The Pixies, Rory Block, Fis
bone, John Hiatt en R.E.M.

Prince-elpee
op 20 juni

De nieuwe elpee van Prince vq
schijnt op dinsdag 20 juni. Het is<]
soundtrack van de film 'Batma"
De nieuwe single komt op 30 rij
uit, heet Batdance en staat in
versie van maar liefst 11 minuten'
de nieuwe elpee die negen trad
telt, waarvan er zes zijn gebrul
voor de film.
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Warme chocoladesaus

Benodigdheden: 25 g cacaopoeder,2 eierdooiers, 50 g suiker, l/2 el
maïzena, 3 dl melk en 1 dl slag-
room.
Klop in een kom de eierdooiers
met de suiker heel licht zodat een
schuimige massa ontstaat. Klop er
daarna de maïzena, het cacaopoe-
der en een scheutje melk door.

Breng de rest van de melk aan de
kook.
Neem de pan van het vuur en
schenk er beetje voor beetje en al
kloppend het eierdooier-cacao-
mengsel bij. Zet pan terug op vuur
en breng langzaam aan de kook en
laat onder voortdurend kloppen 2
tot 3 minuten zachtjes koken.
Klop slagroom stijf en schep deze
door de warme saus. Serveer direkt
bij vanille- of pistache-ijs, warme

sinaasappelflensjes of warme pe-
ren.
TIP: Deze saus is koud ook lekker.
Laat ze daartoe eerst afkoelen en
schep er dan pas de stijfgeslagen
slagroom door.
Roer voor een smaakvariatie bij-
voorbeeld een scheutje sinaasap-
pelmandarijn- pepermuntlimona-
desiroop of wat sterke koffie door
de saus.
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puzzel van de dag

Wie van oorverdovend electroniscri dansgeweld houdt is van-
avond bij het concert van Frontline Assembly in Elsloo op zn
plaats. Het duo wordt gevormd door de Canadezen Bill Leeb en
Michael Balch die momenteel aan hun eerste Nederlandse tournee
bezig zijn om hun elpee Gashed Senses & Crossfire verkocht te krij-
gen. Leeb.en Balch noemen zichzelf 'aggro-merchants', ofte wel
'handelarenvan de haat. Wat dat betekent kun jevanavond aan-
schouwen, vanaf 21.30 uur in jongerencentrumZion.
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Diverse attracties zoals:
" Revanche Wedden Dat i

" Kinderboerderij met ponyrijden

" Skelterbaan
" Diverse stands

Aanvang: 10.00 uur
Entree: ’ 5,-

Kinderen tot 12 jaar gratis. !-REDUCTIE J
Limburgs Dagblad-lezers genieten
op vertoon van onderstaande bon

50% REDUCTIE
en betalen slechts ’ 2,50

in plaats van ’ 5,-.

Alweerzonruiterlijke kortinfj
voor lezers van het

Limburgs Dagblad!!

IfflHHI■ " *■ REDUCTIEBON "Ü ff_" Bij inlevering van deze bon genieten maximaal
BH twee personen ’ 2,50 reductie p.p.
IHI op de entreeprijs van ’ 5,- tijdens het %
mm\ internationaal en landelijk
SS CONCOURS HIPPIQUE $
imi op zondag 28 mei a.s. vanaf 10.00 uur op de m

Draf- en Renbaan te Landgraaf.
Hl ~_
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Smartegeld voor
vrouw 'Ripper'

k°NDEN - De vrouw van de
>'°rkshire Ripper', de Britsejj^ssamoordenaar' die sindsaBi levenslang gevangen zit we-
rns het ombrengen van 13 pros-

''Mees, heeft recht op ruim tweejojoëngulden smartegeld. Voor
-faling van deze forse som
'ent een satirisch weekblad te

'orgen, zo heeft het Britse Hoog-
gerechtshof gisteren bepaald.

*°nia Sutcliffe had 'Private Eye'*egens smaad aangeklaagd. Dit
ad had geschreven dat zij haar
erhaal voor ruim acht ton ver-
ent had aan een sensatiekrant;n op de hoogte was van het
°en en laten van haar man.

He hoofdredacteur van Private
J*i s bang dat hij niet bij mach-. ls het smartegeld bij elkaar te

'r'Jgen. Het blad gaat in beroep
Sen het vonnis.

Iq het vonnis intact blijft, gaat
0" om één van de hoogste scha-
feVergoedingen die de Britse
echter wegens smaad heeft op-
pegd. De popzanger Elton.orin kreeg vorig jaarhetrecord-
edrag van ruim 3 miljoen gul-weri van de sensatiekrant 'Sun'
jegens smaad.

Nieuwe aanpak
winkeldiefstal
■^ HAAG- Justitieoverweegt de
uSenoemde 'lik-op-stuk-methode'
v Q

J Winkeldiefstallen landelijk in te
Swfen- De experimenten met het
""en im' waarbiJ Politie direct za-
tien kan afdoen, blijken de efficiën-
rie Y°or politie en openbaar ministe-

te bevorderen.
\ .(laster Korthals Altes van justitie
hei/ S°ede hoop dat in de tweede
*trij.van dit jaar het landelijk regi-ahesysteem operationeel is.

Mnu mvoeren van gegevens gaan
i^keldiefstallen voor; dank zij de
cj e ornatisering kan dan snel wor-
se!\ oPgezocht of de dader al eens
wf\er voor dit of andere feiten

0 opgepakt.

Wenen
Volgens de minister zal het resul-
taat van onderhandelingen over de
kernraketten met een korte draag-
wijdte gekoppeld moeten worden
aan uitkomsten van gesprekken
tussen Oost en West in Wenen over
de conventionele bewapening. In-
dien die gesprekken slagen en de
conventionele bewapening tussen
Oost en West op een gelijk niveau
komt, is er ruimte voor een vermin-
dering van het aantal kernraketten
met korte draagwijdte, aldus Van
den Broek. Op dit moment heeft de
Sovjetunie een groot overwicht op
het terrein van conventionele bewa-
pening.
De minister steldevoorts dat met de
Nederlandse opstelling een breuk
in de NAVO tussen West-Duitsland
aan de ene kant en Amerika en
Groot-Brittannië aan de andere
kant te vermijden is. Zoals bekend
willen de Duitsers snel met de Sov-
jets gaan praten over een verminde-
ring van het aantal kernraketten
met korte draagwijdte waarbij een
nuloptie niet is uitgesloten.

Smit-Kroes:'Huidige wetgeving niet toereikend'

Harde aanpak vervoer
Van gevaarlijke stoffen

{w Van onze Haagse redactie
Hofj: "AAG - Er zijn nadere regels
''Jke t

Voor het vervoer van gevaar-
Oer J! °ften over de weg, het water,
bijve en door de lucht °ok al
sicQ. 1} grote ongelukken uit, de ri-
*'en'h)7*J het vervoer zijn toch aan-
zet* *"*e huidige wetgeving is
leveBovendien zitten er
Bel irip verschillen in de talrijke re-
fyj; . sen.
dit i nte,r Smit-Kroes (Verkeer) zegt
stoff de Nota vervoer gevaarlijke
rn er £" die zij gisteren aan de Ka-
Sorntrift gezonden. In het stuk
gelen bewindsvrouwe 32 maatre-
den \?^ d*e genomen moeten wor-
"^ilioo or de realisatie ervan is één"er» gulden uitgetrokken.

Ut\get^ de stormachtige ontwikke-
lth ln- de chemische industrie
fiieil

e minister het nodig dater een
St°ffen }■i,"st komt van gevaarlijke
tes v alleen via bepaalde rou-
Vervo

erv0erd mogen worden. Bij
'ijk er over de weg zal een lande-
stand

Samenhangend routenet tot
Prov i m.oeten komen in overleg met
*ond2ic. les en gemeenten. Het af-

rl'jke beleid dat gemeenten

nu nog voeren bij het aanwijzenvan
wegen en het geven van ontheffin-
gen van een route-plicht, dient te
verdwijnen.

De minister wil meer tunnels door
technische maatregelen geschikt
maken voor het vervoer over de weg
van gevaarlijke stoffen. Zo moeten
ook omleidingen, met alle gevaren
vandien, tot het verleden gaan be-
horen.

Een routeregeling voor gevaarlijke
stoffen per spoor is niet mogelijk,
aldus de minister. De aard van het
railnet en de exploitatie ervan bie-
den daartoe nauwelijks mogelijkhe-
den. In de luchtvaart is routering
sinds jaar en dag gebruik.

Meldplicht
De minister laat voorts weten dat er
een meldplicht komt voor alleonge-
lukken met gevaarlijke stoffen. Er
komt ook een nieuwe Wet vervoer
gevaarlijke stoffen (WVGS). In die
wet staat de openbare veiligheid
centraal. In de wet zal ook een spe-
ciale positie worden vastgelegd

voor het Korps controleurs gevaar-
lijke stoffen (KCGS). Met name dit
korps zal moeten gaan optreden te-
gen misstanden bij het vervoer.

Andere thema's uit de nota zijn:
meer, en betere technische veilig-
heidseisen voor alle vervoerstak-
ken, scholing aan betrokkenen,
voorlichting over de gevaren van
gevaarlijke stoffen, gebruik van in-
formatica en het gelijktrekken van
regelingen zoals dienu bestaan voor
keuringen van materieel en uitrus-
ting.

Regering China lijkt
crisis te overleven

PEKING - De voorstanders van de
'harde lijn' in China lijken steeds
meer de overhand te krijgen in de
machtsstrijd tussen volk en rege-
ring. Voor het eerst sinds zaterdag,
toen de Chinese regering de staat
van beleg afkondigde, verscheen
premier Li Peng gisteren in het
openbaar. Voor deChinese staatste-
levisie verklaarde hij dat de rege-
ring „bekwaam en stabiel" is.

Zijn televisie-optreden maakte een
eind aan geruchten van de afgelo-

pen dagen als zou hij in de machts-
strijd in de top het loodje hebben
moeten leggen.
De machtspositie van Li leek nog
eens te worden onderstreept door

de sympathieboodschap die de
hoogste militairen van China de re-
gering gisteren stuurden. Ondertus-
sen nemen de demonstraties in de
straten van de Chinese hoofdstad

Peking al.

De studentenleiders zijn zich aan
het beraden over het vervolg van
hun acties. Nu de chefs van staven
van het leger zich zo duidelijk ach-
ter de regering hebben opgesteld,
sluit men niet uit dat het leger bin-
nenkort zal ingrijpen om een einde
te maken aan de demonstraties. Om
bloedvergieten te voorkomen, ach-
ten sommige studentenleiders het
verstandiger zelf de acties af te bla-
zen.

Van den Broek: 'Vooralsnog geen nuloptie'

Kabinet voor overleg
inzake SNF-raketten

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het kabinet is
bereid met de Sovjets te gaan
onderhandelen over een ver-
mindering van het aantal
kernraketten met een korte
draagwijdte in Europa. Voor-
dat dergelijke gesprekken be-
ginnen moet echter binnen de
NAVO vaststaan waar ze toe
moeten leiden. Het volledig af-
schaffen van de betrokken ra-
ketten is voor het kabinet
vooralsnog uitgesloten. Een
'nuloptie' is alleen aan de orde
als de NAVO haar tactiek van
het gepaste antwoord laat val-
len of herziet.

Minister Van den Broek (Buiten-
landse Zaken) heeft dit gisteren in
de Kamer gezegd. Hij deed dat tij-
dens een debat aan de vooravond
van de NAVO-top in Brussel, ko-
mende maandag en dinsdag. Wan-
neer de gesprekken met de Sovjets
moeten starten, liet de bewindsman
in het midden.
De minister ontraadde een motie-
Kok (PvdA) waarin om een zo spoe-
dig mogelijke start van-de gesprek-
ken werd gevraagd. Voor de motie
stemden uiteindelijk alleen de
linkse oppositiepartijen.
Van den Broek gafte kennen dat de
NAVO begin volgende week geen
besluit zal nemen over de produk-
tie, laat staan de plaatsing,van nieu-
we kernraketten voor de korte af-
stand alsvervangers van de huidige
Lance-raketten. Een besluit zal wor-
den uitgesteld tot 1991 of 1992. Wel
zal onderzoek naar, en ontwikkeling
van een vervanger voor de Lance
doorgaan

Homoseksuelen
in Denemarken
kunnen trouwen

Van onze correspondent
KOPENHAGEN - Vanaf 1 juli
kunnen homoseksuele paren in
Denemarken eindelijk met el-
kaar trouwen. Zij krijgen dan de-
zelfde rechten als heteroseksuele
echtparen, zo zal het Deense par-
lement vandaag na een maanden
lang slepend debat bepalen. Met
de zogenaamde 'homowet' is De-
nemarken het eerste land in de
wereld dat de verschillende sa-
menlevingsvormen gelijkstelt
voor de wet.

Gorbatsjov gekozen totpresidentmet uitgebreide bevoegdheden

Levendige eerste zitting
nieuwe Sovjet-parlement

MOSKOU - Het nieuwe Sovjet-par-
lement, het zogenoemde Congres
van Volksafgevaardigden,heeft gis-
teren voor het eerst vergaderd. De
eerste zitting werd door een kleine,
maar actieve minderheid aangegre-
pen om te pleiten voor 'radicale'
hervormingen en om de degens te
kruisen met het partijapparaat. Gor-
batsjov werd 's avonds gekozen tot
de eerste Sovjet-president met uit-
gebreide bevoegdheden. Van de af-
gevaardigden stemden er 2123 vóór
zijn benoeming en 87 tegen.
Al geruime tijd voor de stemming
was het zeker dat Gorbatsjov geko-
zen zou worden. Dat was nadat de
radicale ex-partijchef van Moskou,
Boris Jeltsin, had afgezien van een
kandidatuur en de registratie van
een andere alternatieve kandidaat
door een meerderheid van de afge-
vaardigden was afgewezen.
Gorbatsjov was al president. Hij
nam het presidentschap enige tijd

geleden over van Andrej Cjromyko,
maar in dit geval was het nog
slechts een ceremoniële functie. De
macht die de president-nieuwe-stijl
krijgt, is vergelijkbaar met die van
zijn Amerikaanse.ambtgenoot.

Vóór zijn verkiezing werd Gorbats-
jovten overstaan van de televisieca-
mera's (de hele zitting werd recht-
streeks op TV uitgezonden) gecon-
fronteerd met scherpe vragen over
zijn privéleven en over zijn beleid.
Hij erkende dat er fouten zijn ge-
maakt bij de uitvoering van de pere-
stroijka, het streven naar hervor-
ming van de Sovjet-samenleving.

Na de stemming beloofde Gorbats-
jov plechtig dat hij zijn huidige en
toekomstige positie nooit zal ge-
bruiken om de beginselen te schen-
den waar hij nu voor strijdt. Hij
voegde eraan toe zich tot het uiter-
ste te zullen inzetten voor de demo-
cratisering „opdat de misstanden
uit het verleden (onder dictator Jo-
sefStalin) nooit meer zullen worden
herhaald.

De manier waarop Gorbatsjov door
sommige afgevaardigden onder
vuur werd genomen, leverde scènes
op die uniek waren in de ruim ze-
ventigjarige geschiedenis van de
Sovjetunie. „Zegt u ons eens, of het

juist is om het leger in te zetten voor
strafoperaties tegen het volk",
vroeg een vrouwelijke afgevaardig-
de uit Estland in verband met de re-
cente ongeregeldheden in de repu-
bliek Georgië, waar in Tblisi 21
mensen door de veiligheidstroepen
werden gedood.

„Is er voor u een landhuis gebouwd
op de Krim", luidde een vraag van
een parlementariër uit Leningrad.
Een collega uit de Oekraïne las een
telegram voor van zijn kiezers,
waarin gevraagd werd naar de in-
vloed van Gorbatsjovs vrquw Raisa.
Gorbatsjov steldevoor een commis-
sievan de Opperste Sovjet in te stel-
len om onderzoek te doen naar de
privileges van hoge functionarissen.

Op zich was het al uniek, dat er bij
Gorbatsjovs verkiezing tegenstem-
men vielen te noteren. Er waren 11
onthoudingen. Daarmee kwam hij
uit op 95,6 procent van de stemmen.
In het oude parlement was de uit-
komst van de stemmingen altijd
unaniem. Er werd toen ook gestemd
bij handopsteken. Nu was de stem-
ming geheim.

# Sovjet-
leider Michail
Gorbatsjov
temidden van
afgevaardigden
van het nieuwe
parlement, dat
gisteren voor het
eerst
bijeenkwam.
Het Congres
begon zijn
werkzaamheden
's morgens
meteen al met
een heftig debat
over de agenda.
Veel
afgevaardigden
wilden de
verkiezing van
een nieuwe
president, een
nieuwe
Opperste Sovjet
en andere
staatsfunctio
narissen naar
het einde van de
zitting
verschuiven.

binnen/buitenland

Personeelsstop
in speciaal

onderwijs nog
ingetrokken

jNHAAG - De personeelsstop in
\ speciaal onderwijs wordt voor-
'"S niet ingetrokken. Een meer-
heid van de Tweede Kamer
J-A en VVD) steunde gisteren in. . overleg met staatssecretaris

(Onderwijs) haar
over de uitspraak van de

fitter van de afdeling recht-
zak van de Raad van State in hets°hil over de toelating van een

jongen tot een school
r speciaal onderwijs in Leiden.

I de uitspraak kan worden gecon-
Jjdeerd dat de personeelsstop in
JJJd is met de grondwet, de wet op
I speciaal onderwijs en de leer-

Maar volgens Ginjaar-
/jj's wordt die conclusie ten on-
Wte getrokken. De staatssecreta-. en beide regeringspartijen me-
r dat de uitspraak geen aanlei-
"B geeft de personeelsbevriezing

op te heffen. Het gaat
"j'een voorlopige voorziening. De
'"ïitieve uitspraak volgt pas na de
Benoemde bodemprocedure bij
*Raad van State. „En die is beslis-
nd", aldus de CDAer Hermes.

[* s het aan Ginjaar-Maas ligt wordt

" formatiebevriezing in het spe-
aal onderwijs tot 1992 gehand-
*afd. Maar de Tweede Kamer
Prak eerder dit jaaral in een motie
l dat depersoneelsstop niet langern tot 1 augustus 1990 mag duren.

Hogere inkomens
gaan in 1990

enorm vooruit
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De hogere inkomens-
groepen gaan er volgend jaarenorm
op vooruit. Een alleenverdiener die
circa 160.000 gulden bruto verdient
ziet zijn koopkracht toenemen met
5,5 procent. Dat is nog exclusief
koopkrachtverbeteringen door een-
malige loonsverhogingen (inciden-
teel, bijvoorbeeld door periodieken
of promoties). Dit blijkt uit bereke-
ningen van het Centraal Planbureau
(CPB).

De koopkrachtstijging voor de ho-
gere inkomens steekt schril af tegen
dat van de minima. Zij zien hun
koopkracht volgend jaar slechts
met 0,25 procent stijgen. Ambtena-
ren met een inkomen van circa
40.000 gulden bruto gaan er een pro-
cent op vooruit. Volgens het CPB
gaan werknemers in bedrijven met
een inkomen van circa 40.000 gul-
den bruto (modaal) er 3,25 procent
op vooruit. Werknemers die onge-
veer 80.000 gulden verdienen (twee-
maal modaal) gaan er 4,25 procent
op vooruit.

Ierland in
juni naar

de stembus
DUBLIN - Premier Charles Haug-
hey van lerland heeft gisteren ver-
vroegde algemene verkiezingen
voor 15 juni uitgeschreven. Haug-
hey, wiens geduld lijkt te zijn opge-
raakt na zes parlementaire nederla-
gen in twee jaar voor zijn minder-
heidsregering, kondigde de nieuwe
verkiezingen in een korte verkla-
ring aan. Hierna vroeg hij president
Patrick Hillery het parlement te
ontbinden.

Europarlement
hekelt Israël

Van onze correspondent
STRAATSBURG - Het Europees
Parlement heeft gisteren Israël aan
de kaak gesteld wegens schending
van de mensenrechten op de weste-
lijke Jordaanoever. De Raad van
Ministers van de Europese Gemeen-
schap wordt in een door alle partij-
en aangenomen resolutie verzocht
bij de Israëlische regering te inter-
veniëren en op haar plicht te wijzen
de Overeenkomst van Genève over
de Bescherming van de Burgerbe-
volking te respecteren.
Het ging de Europarlementariërs
dit keer niet in de eerste plaats om
het militaire geweld, dat in de bezet-
te gebieden tegen vrouwen en kin-
deren wordt gebruikt, maar om het
onthouden van onderwijs aan Pa-
lestijnen. Van kleuterschool tot uni-
versiteit zijn alle onderwijsinstitu-
ten op de westelijke Jordaanoever
al zeventien maanden gesleten.
Honderdtwintigduizend Palestijnse
kinderen van 6 tot 10 jaar lopen hier-
door het risico analfabeet te blijven.

punt uit
Legertop

President Mengistir Haile Ma-
riam van Ethiopië heeft de staf
van het leger en de politie in-
grijpend gewijzigd nadat mili-
tairen vorige week een misluk-
te staatsgreep pleegden. De
nieuwe stafchef van het leger
wordt Addis Tebla, lid van het
Politburo van de partij en vice-
premier. De vorige stafchef van
het leger werd doodgeschoten
tijdens de staatsgreep, waar hij
volgens de regering één van de
leiders van was.

Nakasone
De voormalige Japanse pre-
mier Yasihiro Nakasone heeft
gisteren voor het parlement on-
der ede verklaard persoonlijk
geen schuld te dragen in het
grootste politieke schandaal in
het Japan van na de Tweede
Wereldoorlog. Het zogenoemde
Recruit-schandaal, waarbij het
telecommunicatiebedrijf Re-
cruit tientallen politici begun-
stigde, leidde vorige maand tot
onder meer het aftreden van
premier Norobu Takeshita.

Veroordeling
3e rechtbank in Den Haag
leeft gisteren opnieuw twee

verdachten in de zogenoemde
Toetanchamon-affaire veroor-
deeld. De 31-jarige Hagenaar G.
van de B. kreeg vier jaar cel, de
28-jarige Amsterdammer H.W.
twee jaar. Beiden waren be-
trokken bij diverse aanslagen,
onder andere tegen vestigingen
van Sijthoff Pers.

Controversieel
De beleidsmatige aanpassing
van minimumloon en daaraan
gekoppelde uitkeringen is door
de commissie voor Sociale Za-
ken in de Tweede kamer 'con-
troversieel' verklaard. Het
wetsvoorstel van minister De
Koning zal derhalve niet meer
worden behandeld voordat er
een nieuw kabinet is aangetre-
den.

Uitwijzing
Groot-Brittannië heeft gisteren
het vertrek geëist van vier le-
den van de Tsjechoslowaakse
ambassade wegens 'activiteiten
die strijdig zijn met hun status',
een diplomatieke omschrijving
voor spionage.

Oproep
Het Europees Parlement heeft
de Sovjetunie gisteren opge-
roepen de leden van het Ar-
meense Karabach-comité on-
middellijk vrij te laten. De elf
activisten werden eind vorig
jaar gearresteerd en zitten
sindsdien vast in Moskou. Een
van hen is inmiddels vrijgela-
ten.

Pensioen
Vrouwen moeten de kans krij-
gen een volledig pensioen op te
bouwen. Ze worden vaak, bij
voorbeeld door een te laag in-
komen, uitgesloten van een
pensioenregeling. Ook moet
het belastingstelsel worden
herzien, zodat betaalde arbeid -
met name voor gehuwde vrou-
wen - aantrekkelijkwordt. Ver-
andering van de pensioenrege-
ling en belastingheffing is
noodzakelijk voor de economi-
sche zelfstandigheid vap. vrou-
wen. Dat vindt de Nederlandse
Vrouwenraad (NVR), waarbij
zon half miljoen vrouwen zijn
aangesloten.

Brand
De brand van dinsdag in de ver-
keerstoren op Schiphol is ver-
oorzaakt door lasspetters die
tijdens de bouwwerkzaamhe-
den op hout terecht kwamen.

VN
Drs R. van Schaik zal binnen-
kort worden benoemd tot per-
manent vertegenwoordiger van
Nederland bij de VN in New
Vork. Van Schaik is momenteel
permanent vertegenwoordiger
bij het bureau van de VN en an-
dere internationale organisa-
ties in Genève.

Ambassadeur
Dr P. Rutgers wordt de nieuwe
ambassadeur in Algerije. Rut-
gers is nu ambassadeur in Chili.

Panama
In Panama heeft waarnemend-
president Manuel Solis Parma
gezegd dat nieuwe presidents-
verkiezingen vóór 1 september
uitgesloten zijn. Oppositielei-
ders eisten opnieuw dat hun
kandidaat wordt erkend als de
winnaar van de verkiezingen
van 7 mei, die door de regering
ongeldig zijn verklaard. Solis
Parma wordt gesteund door
Panama's sterke man, generaal
Manuel Antonio Noriega. Solis
Parma deed deze uitspraak ter-
wijl een delegatie van deOrga-
nisatie van Amerikaanse Sta-
ten (OAS) ontmoetingen had
met de verschillende politieke
facties in het land, in een po-
ging een oplossing te vinden
voor de huidige politieke crisis.
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Wpiccolo s
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 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 geplaatstover 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) iksm

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

Voor uw BOUWKUNDIG-
TEKENWERK, aanvrage
vergunning, subsidies etc
045-353241.
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00 u,
alleen op werkdagen.
VERTEGENWOORDIGER
met 6 jr. ervaring in Detail-
handel zoekt werk. Tel. 013-
-356810. na 18.00 uur.

Personeel gevraagd
Met spoed gevraagd

ervaren dakdekkers
Sollicitaties na tel. afspr. 045-250094.

Dakdekkersbedrijf Deumens. .
Gevraagd

Ervaren Apothekersassistente
Schriftelijke sollicitatiesrichten aan:

M.A.L.M. Winten, apotheker. Markt 27, 6361 CB Nuth.
Gevraagd voor Limburg

Lassers - Fitters
Constructiewerkers

Tel. 04780-88641.
Met spoed gevraagd:

* Een machinist voor graafmachine op rups
* Een machinist voor buldozer
" Een vrachtwagenchauffeur

Ervaring vereist.
Zich wenden: Grondwerken BOUTSEN Mare, Koninginne-
laan 133 Maasmechelen (België) Tel. 09-3211.76.77.65.

Restaurant Langen, Koninginnestr. 25, Kerkrade
vraagt:

leerling restaurantkok
Opleiding SVH 3e/4e jaars.

Sollicitaties richten aan dhr. Langen, tel. 045-457287.

Nivoo Compact Disc heeft een vacature voor een
In- en verkoopmedewerker m/v

Moet absoluut bekend zijn met alle soorten muziek.
Sollicitaties na tel. afspraak met dhr. E. Nitsche.

Tel. 045-714148.
Gevraagd
Kok

Voor 5 dagen per week, kost
en inwoning mogelijk.
Hotel Rest. Lüttelforsster-
mühle, 0949-216345277.

Gevraagd
Uithulpkelner

voor weekend Hotel-Rest.
Lüttelforsstermühle.

0949-216345277.
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
Met spoed gevraagd zelf-
standig werkend KOK en
bedieningshulpen op part-
time basis, tel. 04455-1950.

Gevraagd Gedipl. 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.
Ervaren FRITUREHULP ge-
vraagd voor 3 dagen per
week. Tel. 045-259986.
Dringend een MEISJE v.
nieuw geopend privé in Sit-
tard. 04490-23203.
PORTIER gevraagd vanat
26-5 tot seizoenseinde. Te-
lefonisch aanmelden tussen
14.00-15.00 uur. Tel.
04406-13835, Valkenburg.
Gevraagd voor direct TOP-
DISKJOCKEY met erv., 20-
-28 jr. Lydo-discp in Esch-
weiler. Tel. 09-49-
-24034591, bellen wo. vrijd.
zat. of zondag va. 19.00 uur.

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.
Jongeman gevr. voor KER-
MISBEDRIJF intern. Tel.
06-52957898.
Eerste klas LOODGIETERS
en leerling-loodgieters gevr.
Reacties: Instal.bedrijf J.P.
Hogenboom BV, Hoogbrug-
straat 13, Maastricht. Tel.
043-210518.
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.
Taxicentr. Bor-Tax. TAXI-
CHAUFFEURS gevr. Pers.
melden Putstraat 103 Bom.
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.
Hotel De Grendel te Valken-
burg vrgt: KAMERMEISJES
voor seizoen 1989. Leeft,
plm. 20 jr. Tevens hulp in de
keuken va. 17 jr. Bellen voor
afspraak: 04407-2940.
MEISJES gevr. voor alle
voorkomende werkzaam-
heden in Kampwinkel op
Camping "Mooi Bemelen".
Voor ml. Tel. 04407-2229
b.g.g. 1321.
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.
Limb. jeugdtoneel zoekt en-,
kele dames en heren
TONEELSPELERS, voor
nieuwe produktie. Bij geble-
ken geschiktheid, leuke
vooruitzichten. Zich tel. mel-
den 045-411736.

VOF Wedo zkt. TOREN-
KRAANMACHINIST m. hijs-
bewijs. 045-420584/416657.
Goedlopende club L'Aven-
tura te Amstenrade zoekt
MEISJES. Meld. van 19.30
tot 20.30 Tel. 04492-4922.
ABONNEMENTENVER-
KOPER gevr. voor juridisch
maandblad t.b.v. onderne-
mers. Hoge bijverdiensten.
Tel. 04405-3205.
Gevr. HULP in de huishou-
ding, tijdelijk, 5 x 4 uur p.wk.
Tel. 045-425378.
Gevr. HUISH.HULP v.d.
maandagmiddag, omg. Ter-
winselen. Br. o. nr. B-0881
HK L.D. Postbus 3100, DP
Heerlen.
Rest. Berg en Dal vraagt:
LEERLING-KOK, voork.
SVH en vakantiewerker als
keukenhulp, tel. 04456-201.
MEDEWERKSTER ge-
vraagd voor namiddag- en
avonduren. Snackbar De
Markt in Nuth. Tel. 045-
-244429.
Voor direct gevr. handige
JONGEMAN (16-18 jr.)voor
onze groente- en fruitafde-
ling. Vrusch versmarkt,
Kerkstr. 59, Brunssum, tel.
045-252504.
Cafetaria Berkelplein vr.
voor spoedige indiensttre-
ding nette MEDEWERK-
STER. Min. Ift. 18 jr., tevens
2 vakantiehulpen. 045-
-461710 of 04406-13681.
Gevr. erv. en onervaren
GLAZENWASSERS. Tel.
045-424871 na 18.00 uur.
Gevraagd vriendelijke WIN-
KELJUFFROUW full-time,
min. Ift. 18 jr., opl. niveau
mavo. Soll. na tel. afspr.,
045-714792. Luxe Bakkerij
Moonen-Savelsbergh,
Kruisstr. 8, Heerlen.
Gevraagd KIPPERCHAUF-
FEUR 6x6 met ervaring.
Tel na 18.00 u. 045-212191.
Leerling Brood- en BAN-
KETBAKKER gevraagd, 3e
bediende. Bakkerij Leo Dic-
teren, Wyenweg 185, Tree-
beek, 045-210360.
Gezocht goede AUTOMON-
TEUR, MB enz. Ganze-
weide 48 Heerlen, Tel. 045-
-213879.

Proficiat

Roger

_c» i

Proficiat
met je 22e verjaardag.

) Wenst je Chantal, Hoera MAUD is jarig. Veel
liefst Peppie.

Proficiat
Sabine, van papa en mama

DENNIS Vrancken is van-
daag 18 jaar geworden.
Proficiat van Mama, André,
Mike, Jolanda en aanhang
en Gemma en Jan.

Onroerend goed te huur gevraagd
Woning gevr. in VENLO hu-

ilren 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.

Rustig gelegen HUIS of deel
van een boerderij. Tel. na 18
uur 045-727066.
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.

Onroerend goed te huur aangeboden
Weg. omst. t. overname
aang. Café TAVERNE (ook

" gesch. v. club-bar) gelegen
aan drukke Rijksweg. Omg.
Mol. Huur ’375,-. 09-
-3214815060.
APPARTEMENT te huur
bestaande uit keuken,
woonk., slaapk., douche en
wc, 045-217081.
KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g.
g. 452269.

KERKRADE. Te huur voor
net meisje of jonge vrouw,
woonk. m. keuken, douche, .w.c, balkon, met eigen in-
gang. Tel. 04748-2679. 'Te huur APPARTEMENT v. |
alleenst. of paar te Kerkra- ;
de-Vink. Tel. 045-725667.
Te h. excl. BAR annex club j
te Kerkrade, top lig. (h.g. .
omzet), geh. in top kwaliteit i
inger. Moet U beslist zien,
borg vereist. 045-423265. |

Onroerend goed te koop aangeboden ,
Uw huis krijgt 27 mei
nog meer aandacht!

Op zaterdag 27 mei wordt
het LIMBURGS DAGBLAD met het WOONBLAD

EXTRA verspreid
in o.m. Hulsberg, Nuth, Schinnen, Oirsbeek, Beek,

Sittard en Geleen. |

Een EXTRA oplage, zónder extra kosten. Bij huiseige-
naren, de duurdere woonwijken, bij koopkrachtige lezers. |
Want in een EXTRA oplage van meer dan 10.500 exem-
plaren wordt onze lezenswaardige zaterdagkrant huis aan
huis verspreid. In geselekteerde plaatsen en wijken. Een
komplete dikke krant met al het aktuele nieuws, en achter-
grondinformatie, het sportnieuws, de leesverhalen en
natuurlijk met het Limburgs Woonblad. Bij juist voor u
interessante adressen! In die plaatsen en wijken waar

koopkrachtige konsumenten wonen.

Extra oplage, extra bereik,
! géén extra kosten! ;
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Representatief vrijst. kantoorpand !plm. 200 m28.V.0. Kummenaedestraat 10, Geleen, ook
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. |

Landgraaf
Nieuwenhagerheidestr. 63, goed onderhouden hoek-
woning met 3 slpkmrs., badkmr. met ligbad en 2etoilet, tuin
dubbele garage. Ideaal voor hobby. Pr. ’ 102.000,- k.k.

Wijman & Partners Vastgoed
Tel. 045-728671

Heerlen
Rotterdamstraat 68
(Schaesbergerveld)

goed onderhouden woon-
huis met cv. en tuin. Ind.:
geheel onderkelderd, hal,
toilet, keuken, woonkamer,
tuin met terras (op zuiden)
en berging. 1e Verd.: 3 slp-
ks, badkamer m. douche en
vaste wastafel. 2e Verd.: ro-
yale hobbyzolder. Hardhou-
ten ramen en kozijnen met
dubbele beglazing en rollui-
ken, nieuw dak. Bwj. 1952.
Aanvaarding in overleg.
Prijs ’ 85.000,-
-netto ca ’ 503,-

-per maand.

EÏ3
NVM
MAKELAAR

ciquinci
Makelaardij 045-715566.

Oirsbeek
Vrijstaand herenhuis, gara-
ge, studeer/werkk., cv., pro-
visiekelder, garderobe, hal,
w.c, w.k. mog. open h., gr.
eetkeuken, serre (32 m2).
Aangel. tuin, 3 slpkrs.,
badk., 2e w.c, v.w., dakter-
ras 40 m2, bergzolder, gei-
soll. Perc. opp. 760 m2.
Aanv. in overl. Prijs op aan-
vraag. Tel. 04492-1699.
HUIZEN te koop gevraagd
tot ’ 150.000,-. Wij advise-
ren U gratis over de waarde
van Uw huis. Direkte aan-
koop behoort tot de moge-
lijkheden. Wijman & Part-
ners Vastgoed. Tel: 045-
-728671.
AMSTENRADE te k. bunga-
low. Kavelgr. 260 m2, woon-
k, keuk. 45 m2, 2 slpks,
badk. w.e. garage, berging,
pr.n.o.t.k. 04492-2060.
LANDHUIS te k., 4 slpks. en
tuin plusm. 1200 m2, Trich-
terweg, vr.pr. ’ 275.000,-,
tel. 045-724690.

Te koop APPARTEMEN-
TEN (Hotel) te Epen. tot 43
pers. met garage, parkeer-
plaats, terras, tuin. pr.n.o.t.k.
04455-1268.
HEERLEN: Te koop luxe
halfvrijst. woonhuis, bwj..
1974, met cv., l-vormige
woonk. plm. 35 m2. met
marmer vloer, mooie aan-
geb. keuken 4 x 4 m. (merk
"Rosé" kl. blauw/ wit), 3 sl-
pks, met essenh. parket-
vloer, z. mooie badk., vlie-
zotrap n. ruime zolder, ga-
rage m. cv., tuin. Ged. voor-
zien van rolluiken en ther-
mophane. Vr.pr. ’ 149.000,-
-k.k. Tuinstr. 10 Heerlen. Te
bez. na tel. afspr. 045-
-217425.
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.
OIRSBEEK te k. riante uniek
gel. bungalow, 4 slpk en ga-
rage voor 2 auto's, gr. ruim-
tes aanwez. voor praktijk,
ook gesch. voor vele andere
doeleinden Pr.n.o.t.k. Inl. tel.

,04492-1614 na 18 u.
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.
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.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

GOKNIETMETGAS! \Zuiver en betrouwbaar
butaan en propaan in flessen.
Kleine en grote vullingen voor

particulier en ondernemer.

mmmm f* >aL'] Il j f |

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 m2gelegen aan de
Grasbroekerweg te Heerlen
’2.000,- p.mnd. 045-
-721512.

Kamers aangeboden/gevraagd
Jongstel zoekt WOON-
RUIMTE in Sittard of omge-
ving. Tel. 08850-13648.
Te huur KAMER in natuur-
gebied te Schin op Geul.
Tel. 04459-2120. 'ZOLDERETAGE te huur in
centr. Heerlen met gebr. v.
keuken en badk. Tel. 043-
-213411,045-727736.

Te huur gem. KAMER op
goede stand, omg. Heerlen
Nrd. 045-221832, na 18 u.
Grote L-KAMER, Amer.
keuken, ligb. zonneterras,
enz. gesch. v. 2 pers.
’375,- p.p. all-in. Tel. 045-
-213879.
Wat VERKOPEN? AdvöT-
teer via: 045-719966.

Bouwmaterlaien
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm., vloertegels. L.A.G.
BV, Industrieweg 5, md. terr.
Borrekuil, Geleen. Tel.
04490-43985.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. Veldbrand- en oude
METSELSTENEN. Tel.
045-722028.
Te k. 1200 blauwe
MULDERPANNEN en 50
blauwe Nokpannen. Te
bevr. na 17.00 u. Tel. 045-
-451877.
Te k. stalen ROLSTEIGER
en houten Rolsteiger samen

’ 100,-. Tel. 045-426146.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

1 1 .
Reparaties

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

Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/Doe het zelf__________________________________________
Sierpleister reinigen

snel en efficiënt zonder schrobben en kliederen. Huur de
Cleanfix bij Mesterom-Bunde, Pr. Ireneweg 6.

Tel. 043-645959.
Wasmachine en stofzuiger-
onderdelen bij van UDEN,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Tel. 045-212655.

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

Winkel & Kantoor

* Nashuaslls RE
* 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).

mAWmm BIJSMANS KANTOORMACHINESHIU GRISPENSTRAAT 23 - 6367 HN ÜBACHSBERGHf_—> Tel. 045 -75 2432

Nieuw-zomeraanbieding-nieuw
Line Switch: Uw telefoon en telefax op één lijn autom.

doorgeschakeld, dus geen extra lijn nodig.
Van ’ 450,- voor ’ 399,-.

Telefaxen: high-speed, 50 autom. nr.-kiezers, normaal en
fine verzenden, autom. journaal en koffermodel

van ’ 3.450,- voor ’ 2.750,-.
Telefooncentrale: 2 lijnen met 6 toestellen

van ’ 2.250,- voor ’ 1.900,-.
Leasing mogelijk v.a. ’ 43,- p. mnd.'

Prijzen excl. BTW.
Alle apparaten PTT goedgekeurd.

ITC Telecommunicatie en kantoorapparatuur.
Info: 045-225818, b.g.g 03408-86995.

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

Bel voor prijsopgave
045-273525.

Burocenter
Dorpstr. 125, Brunssum.

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

Landbouw en Veeteelt
Uit VOORRAAD leverbaar:
nieuwe en gebr. machines
voor speciale prijzen. Alle
modellen weidesiepen, ook
met banden 2/6 m. Lely ro-
torkopeggen, kunstmest-
strooiers en hooimach. Fahr
Kuhn, PZ en Vicon hooi-
mach., maaiers enz. 1- en 2
rijige aardappelvoorraad-
rooiers. 4-rijige Cramer
aardappelpoter, nieuw mo-
del in zeer goede staat, spe-
ciale prijs. 4-rijige mais-
schoffels en rijenfrezen, met
en zonder kunstmestbakken
(halve prijs). Alle typen vas-
te tand cultivatoren. Veewa-
gens 2-4 koeien en 6-8
koeien tandem as. Perfect
weidebloters. Div. kunst-
meststrooiers. 1-2-3 schaar
ploegen. Landrollen ook vul-
baar met water, 2.5/3 m.
Weidehekken 3/5 m. gegal-
vaniseerd. Goeie gebr. hef-
trucks 2/3 ton. Opgelet! Nu
weer uit voorraad leverbaar:
Voederdrinkbakken op wie-
len gegalvaniseerd 4/5/6/ m.
ook voor hefinrichting. Te-
vens automatische voeder-
bakken voor kalveren in
weide bij te voederen voor
hefinrichting. Bel direkt,
Jean Spons - Eijsden
04409-3500 of 2524.

Voor al uw WERKKLEDING,
hemden, broeken. P.
Raeven. Tel. 045-322741.
Te koop jonge HENNEN,
Zilstr. 20. Dicteren. 04499-
-1342.
2 ha. SNIJMAIS te koop ge-
vraagd Voerendaal en Om-
streken 04405-1359.
Te koop gevraagd TUIG-
PAARD, 045-751418.
2.60 ha GRAS te koop tel.
04498-53909.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Transacties
Te koop complete goed lo-
pende VIDEOTHEEK te
Spekholzerheide, meer dan
4000 films. Te bevr. tel. 045-
-726556.
B en B BALLONNENEX-
PRESS, ballonnen van 65
cm. tot 9 mtr. bedrukt met U
eige n tekst. Snelle levering
020-122446.

IAls u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Auto's

ETC Trading BV
Aangeboden nieuwe MERCEDESSEN 6 a 10 weken met
hoge korting PORSCH, MERCEDESSEN, BMW'S 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,- è ’ 120.000,-
-kosten type '86-'B7. Diverse BMW's, AUDI'S, PASSAAT'S,

CITROEN'S, OPEL'S al deze auto's zijn nieuw of wel
tweedehands. Wij staan garantop personenauto's volgens

de Nederlandse dealerschap.
Info.: 045-218710.

Faxnr. t.n.v. ETC 04498-56793
Mazda 323 Sed. GLX 1.6 Inj. '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.5
'81, '86, '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.3 '85, '86; Mazda 323
HB GLX 1.5 '84, '86; Mazda 323 HB GLX 1.3 '80, '81, '83,
'85; Mazda 626 Sed. GLX 2.0 '80, '82, '83, 86; Mazda 626
Sed. LX 1.6 '80, '83, '84, '85; Mazda 626 HB GLX 1.8 '88;
Mazda 626 HB GLX 1.6 '85, '86, '87; Mazda 626 Coupé
GLX P.S. 2.0 '82, '87; Mazda 929 Sed. DX 2.0 '85; Mazda
626 Coupé GLX P.S. automaat '84, '87; Mazda 626 Sed.
GLX aut. '84; Mazda 323 HB en Sed. GLX 1.5 aut. '81;
Mazda 323 Station GLX 1.7 D '87; Mazda 626 GLX sedan
1.6 autom. '83; Honda Prelude Coupé 1.6 '80; Honda
Honda Accord Sed. 1.6 aut. '81; VW Golf HB 1.6 aut. '78;
VW Jetta Sed. 1.6 '87; Nissan Sunny SLX coupé 1.6 '88;
Nissan Cherry HB 1.5 '84; Volvo 360 GL HB 2.0 '86; Volvo'
240 Van Station D 2.0 '85; Peugeot 205KT HB 1.4 '85;

Toyota Corolla Sed. 1.3 '83.
Mazda Kroongarantie.

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

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.

weva bv

automaterialen
op aanbeveling van de

Gemeentepolitie van Heerlen
worden bij ons gekochte

Autoradio's
gratis gemerkt, inclusief twee

waarschuwingsstickers
Mach

auto-alarmsystemen TBBS/TNO goedgekeurd
In de Cramer 21, Heerlen. Tel. 045-719533.

En voor een nieuwe
opel, kunt u

gewoon bij ons
terecht.

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87, Uno 45-55 '83 t/m '88, Uno
Diesel '84, '87, Ritmo '84 t/m '86, Regata 85S '86,
Golf 5-drs., Synchro 4-wd '86, Fiat Ritmo 105 TC '82; 1271050 '85, '86, Fiat 131 CL 4-drs; Regata 70, m. gas '86;
Suzuki Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S, 5-drs., hatchback
'81; Opel Corsa TR '84; Opel Kadett 1200 '82; R9GTL '85;
Renault 11 TXE '85; Renault R5TL '81; Skoda 120LS '86;
Skoda 120 L '87; Toyota Corolla '80; Volvo 345 DLS '82;

Lancia Prismo 1600 '86.
Diverse goedkope inruilers in voorraad.

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's

van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

eBOVAG^RW
nrjGebruikte Wagens
UUPlus Systeem

Occasions tot ’ 9.000.8
APK gekeurd - 1 week omruilgarantie.

CitroënßX 14RE 1983 ’ ?_■Citroen Visa 11 RE 1983 ’ &]■
Citroen Visa Super E 1982 ’ 4. ■
Citroen Visa 11 RE 1984 ’ &l
Citroen Visa Club 1983 ’ ilCitroen Visa Club 1985 ’ S*
Citroen Visa Super E 1982 ’ 3- ■Citroen Visa Super E 1982 ’ 4H
Citroen Axel 11 1986/ 6. ■Citroen GSA 1980 ’ 2. I
Citroen 2CV6 Club 1982 ’ 3. I
Citroen 2CV6 Special 1983 ’ 5< H
Citroen 2CV6 Club 1985 ’ < ■CitroenDyane 1981 ’ 2 ■Ford Taunus Combi 1977 ’ 1 H
Ford Escort 1300 automaat 1975 ’ I
Renault4 1986 ’ 5-' ■Renault4GTL 1983 ’ 4; ■
Datsun Cherry 1.5GL 1982/ 4' ■Datsun Laurel 200L 1979 ’ 1- IDatsun Stanza 1.8GL 1982 ’ 6. I
Datsun 140 De Luxe 1978 ’ 1' ■Mitsubishi Galant 1600 1983 ’ 7/ ■Toyota Corolla Coupé 1978 ’ I
Toyota Carina 1.6 1979 ’ 1' H
Talbot Horizon 1979 ’ ! I

ISONDAGHI I

Üp SONDAGH £|
De Koumen 34 (ingang Wijngaardsweg) - Hoensbrc I

Tel. 045-223300. ■
Voor ’ 1.500,- met de auto I

op vakantie? I
Nu kan het Saab 99 ’ 1| I
Renault 18 f V ■

Garage Kompier I
Akerstraat 150, Heerlen. J I

Van 25 t/m 29 mei I
Toyota Mengelers

25 jarig jubileum

Show
Landgraaf
Tegenover draf- en renbaan.

Omdat wij in een feeststemming zijn, valt er tijdens flbileum-show- meer dan ooit- goed met ons te hardj
Profiteer nu van een extra gunstige inruilprijs! Ook »
geen auto in te ruilen heeft, verrassen wij u met een

extra korting!
Laat u deze unike kans niet ontgaan en kom na^Toyota Mengelers 25-jarig Jubileum Show in Schae^
Wij zorgen in ieder geval voor een gastvrij onthaal.

Automobielbedrijven Mengelers BV
Werkplaats en showroom: Baanstraat 129

Landgraaf, tel. 045-318888^
ZIEN IS KOPEN!

cabriolet
merk Talbot Samba koop-
prijs ’ 14.000,-. Juliana-
Bernhardlaan 29, Hoens-
broek. Tel. 045-218062.

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

Bel. 043-663310

Eerste Limburgse
Auto Databank

Occasions met gemak.

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
LET OP

SPECIALE AANBIEDING IN
ONZE SHOWROOM
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
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.
Tek. VOLVO 345 L dcc. '80,
te.a.b. Heiluststr. 55 Kerk-
rade^
SKODA bwj. '82, koppak-
king def. Car. i.g.st., ’ 250,-,
tel. 045-419157 na 17.00 u.
Te koop ALFETTA, bwj. '78.
Ailbertuslaan 95, Kerkrade.
AUDI '80, APK, 100% vr.pr.

’ 2.950,-. Tel. 045-455778.
AUDI 100 c, bwj. '85. Inst. v.
hagelnw., geen 2e zo echt
nw., kl. grijsmetall.
’16.750,- met keurings-
rapp., tel. 043-254462.
BMW 730 A bwj. '78 met.
groen, sp.velg., perfekt in
orde pr.i.o. Mgr. Schrijnen-
str. 28 Hoensbroek.
BMW 316, IÖ-'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
Te k. BMW 525 '78, i.z.g.st.
vele extra's ’ 3.500,-.
Wachtendonkstr. 80 Voe-
rendaal. Tel. 045-751906.
Te k. BMW 525 bwj. '81
i.nw.st. t.e.a.b. Talmastr. 26
Heerlen.
Te k. BMW 316, ATS-vel-
gen, bwj. '79 i.z.g.st., APK
t/m mei '90, pr. ’2.950,-.
Tel. 045-318768.
Te k. BMW 316, bwj. '82,
antrac. grijsmet., sportvelg.,
nw. banden, get. glas, APK,
pr. ’6.950,-. Broekstr. 62,
Schinveld.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop CHRYSLEPj
import USA, 8-cyl., caöJJbwj. '70, in nw.st. Inr. f
Tel. 04955-2133.
Citroen AX 14TZS5<J*
groen metaal 11.000.
BOVAG May CRin'
045-752121.
CITROEN C 35 %■
50.000 km aug. '86, BÖV
May Crutzen 045-7523
CITROEN AX GT )
10.000 km. '88, B0;
May Crutzen 045-752j^|
CITROEN BK '86 type 'jj
RS, d.blauwmetall. 6*3
km., pr. ’12.500,-. Tel 1

326862, na 16.00 uur^
Datsun BLUEBIRD 2"J
diesel, wagon, '83, fs-t
Smissenhaag 28,
tricht. De Heeg 043-6]°>
Te k. DODGE Jeep %■wc '51. I.z.g.st. ’l3"04490-27595. /
Ford ESCORT 1.1
33.000 km, radio-cass- j
'85, vr.pr. ’ 9.000,--
-04454-3171. /
Te koop FIAT 127, APK|
tot mei '90, bwj. '77-.
045-454739 na 18.005-
Tek. FIAT 127 bwj.'Bo, £gek., 1e lak, pr. ’ 1»
04490-22689. J
Te koop FIAT 131 Mira*V
5-bak, bwj. '81, AP« V
'90, ’1.450,-, i.g.st.
045-423345. A
Te k. FIAT 127 sport b*},
APK '90, i.z.g.st., ’1 3*
045-452008 J
Te koop FIAT Sport type(A}
APK, ’850,-. Tel. *218811. A
KOOPJE! Te k. FIAT»
bwj. '78, vr.pr. f"?
045-229071. A
FIËSTA 11 L '81, spfi
als nw. APK 4-4„";
’3.750,-. Hamerstr. 3
Heerlen. A
FORD Granada 2.0 L jfj
gek. pracht auto H

’ 2.250,-. 045-323830^Te k. Ford FIËSTA 1 I^J
grijsblauw, apart mooi. J

’ 3.250,-. Tel. 045-7257?;
FORD transit geelkent-J
'81, op gas, vr. pr. ’ 4."
Tel. 045-252198.
Te k. zeer mooie ESCy
XR3 '81 m. kant/sch.dajk
4 nwe. band. 04406-IJ%
Te k. Ford ESCORT
1100, 5 drs., bwj. '85'
grijs. Tel. 045-724850
Flinckstr. 15 Hrln .
Te koop Ford ESCORU
'80, i.z.g.st. Vr.pr. ’ 2.B*>
Inruil mog. Hommerte^
16, Hoenbroek.
Te k. weg. omst. Jjj
Fiësta 1.1, bwj. '82, Arl\f'88, vr.pr. ’ 4.600,--
-045-316486. _^
Ford ESCORT KR 3 '!
'85. zeer mooi. Div. eX"
Inr. mogl. Na 15.00ü
burgstr. 3, Heerlen.
Te koop Ford ORION (
diesel, bwj. jan. 'B'> *'’14.000,-, 1e eig-.,^
trekhaak, km.st. 1"-,
Tel. 04493-1700. 4
Te koop Ford ESCORTrStationcar, nw. model, f'81, 3-drs., groenmet., 'jj
wagen verk. in nw.st. (VJ
je), ook ideale vakantie*^
’ 5.950,-. Tel. 04746^

Voor Piccolo's ,
zie verder pagina °



Doodstraf
voor blanke
moordenaar
in Z-Afrika

JOHANNESBURG - De Zuidafri-
massamoordenaar Barend, lrydom, dienovember vorig jaar in

zw centrum van Pretoria zeven
warte voorbijgangers neerschoot,

gisteren ter dood veroordeeld.

Ie* hooggerechtshof in PretoriaBde hem de doodstraf op voor elk
3n de in totaal acht moorden die
.lrydom gepleegd heeft en veroor-deelde hem daarnaast tot 30 jaar ge-
angenisstraf voor 16 pogingen totmoord.

lrydom richtte in Pretoria een
li '*hr bloedbad aan toen hij op klaar-
de dag zijn pistool trok en dat op, 'Hekeurige zwarte voorbijgangers

Up.gschoot, voor hij door later als
etden vereerde zwarten overmees-

tplC* Werd- Vijf mensen overleden■>,r Plaatse aan hun verwondingen.
°en de politie hem na zijn arresta-.e meedeelde dat er nog twee, aehtoffers waren gestorven merk-,e strydom op: „Dat klinkt al watbeter".
en Week eerder ha(J de -lachendeoordenaar', een ex-politieman, inn zwarte woonwijk van Vereeni-Jo'h8 *50 kuometer ten zuiden vannannesburg) twee zwarte vrou-en in de rug geschoten. Strydom

«"nnikte en lachte hardop toen decc nu gehandicapte vrouwen■ ern tijdens het proces als dadergntificeerden.I^t proces werd in Zuid-Afrika we-
to ng op de voet gevoigd- Alle
„j^gangswegen naar het Hof waren
'iw en versperd en honderden
n arten wachten bij de ingang van
- l gebouw op de uitspraak.
'P de publieke tribune zaten echter
sj
let alleen familieleden van de

v achtoffers. Er waren ook ledenn de 'Aquila', de lijfwacht van de
xtreem-rechtse blanke Weer-

Jandsbeweging AWB van Eugene

Beperken
De industrie moet in het jaar 2000 de
uitworp van schadelijke stoffen tot
ten minste de helft hebben beperkt.
Voor energiebesparing zijn geen
streefcijfers opgenomen. Wel wordt
in 1994 een bedrag van 575 miljoen
extra uitgetrokken om energiever-
spilling tegen te gaan.
Voor het broeikaseffect biedt het
milieubeleidsplan voorlopig geen
oplossing. De uitstoot van kooldio-
xide - dat vrijkomt bij alle verbran-
dingsprocessen - stabiliseertzich in
2000 op het niveau van dit jaar. Wel
wordt er 59 miljoen uitgetrokken
om onderzoek te doen naar kli-
maatsveranderingen als gevolg van
het broeikaseffect.
Voorts moet rond de eeuwwisseling
al het klein chemisch afval, papier,
blik, papier en dergelijke apart wor-
den ingezameld. De totale afval-
stroom moet met 70 a 90 procent af-
nemen. Bestaande gifbelten zullen
in 2010 zijn opgeruimd.

Beheersbaar

me ontwikkeling', waarmee de hui-
dige generatie in haar behoeften
kan 'voorzien zonder toekomstige
generaties in gevaar te brengen.
Het principe dat de vervuiler be-
taalt, wordt aangescherpt. Voor de
industrie lopen de milieukosten op
van 1,8 miljard tot 3 a 3,5 miljard in
1994, als gevolg van de hogere ener-
gieprijzen en strengere milieuwet-
ten. Van de landbouw worden in
1994 extra investeringen verwacht
ter waarde van 665 miljoen. Het ge-
bruik van bestrijdingsmiddelen

Doelstelling van het milieubeleids-plan is de milieuproblemen in 20 a
25 jaar beheersbaar te maken. Daar-
toe zullen rijksoverheid en de pro-
vincies elke vier jaar een nieuw mi-
lieubeleidsplan maken. Uitgangs-
punt daarbij is het begrip 'duurza-

moet in 2000 tot de helft zijn terug-
gebracht. Bestrijdingsmiddelen die
niet afbreekbaar zijn, worden in dat
jaar verboden.

Bewustheid
Centraal in de milieuplannen staat
de eigen verantwoordelijkheid van
burgers en bedrijven. Milieubewus-
te consumenten kunnen door hun
koopgedrag de industrie dwingen
tot de produktie van milieuvriende-
lijke produkten. Daarom worden
alle milieuvriendelijke produkten
vanaf 1994 voorzien van een keur-
merk. Er is wetgeving in de maak
waarmee het gemakkelijker wordt
de producenten van chemisch afval
aansprakelijk te stellen voor even-
tuele milieuschade.
Het merendeel van de maatregelen
is gericht op het terugdringen van
de uitworp van vervuilende stoffen
door extra filters op schoorsteenpij-

pen en het stimuleren van de ont-
wikkeling van schone technolo-
gieën. Het terugdringen van vervui-
lende activiteiten om dezelfde doel-
stellingen te bereiken zou een 'oor-
logseconomie' tot gevolg hebben.
Dat wil zeggen dat we met 10 a 20
procent van de huidige hoeveelheid
grondstoffen en produkten zouden
moeten volstaan.
De begroting ontwikkelingssamen-
werking zal met 250 miljoen minder
stijgen, dan was voorzien. Dat be-
drag wordt gereserveerd voor de in-
stelling van een wereldklimaat-
fonds. Met de opbrengst daarvan
wordt de overdracht van milieu-
vriendelijke technologieën aan ont-
wikkelingslanden bekostigd. De
meeste maatregelen worden in 1991
van kracht, mits het nieuwekabinet
ze overneemt natuurlijk. Aan de de-
finitieve uitwerking van de milieu-
plannen gaan negen adviesronden
vooraf.

Bron
Nijpels: „Voor mij is het afschaffen
van het reiskostenforfait gewoon
een financieringsbron, waarmee het
milieubeleid betaald kan worden.
Van het effect ervan op het terug-
dringen van het woon-werkverkeer,
stel ik mij weinig voor. Dat is nau-
welijks een overweging. Het is geen
principieel punt. Immers, ook ande-
re financieringsbronnen zijn voor
mij aanvaardbaar".

Daarom kon de bewindsman van-
daag het milieubeleidsplan mèt af-
schaffing van het reiskostenforfait
verdedigen en morgen het VVD-
verkiezingsprogramma omhelzen,
waarin de aftrekbaarheid van het
dagelijks gependel tussen huis en
werk juist veilig wordt gesteld. „In
een kabinet sluit je compromissen.
In een partijprogramma echter kun-

nen we als VVD onze eigen stand-
punten verwoorden", aldus Nijpels.
Hij wijst erop dat de forensen die
hun aftrek kwijtraken, daar een kor-
tingskaart voor het openbaar ver-
voer voor terug krijgen. „Dat heeft
natuurlijk wel degelijk effect".

Vloer
Helemaal schoon wordt ons milieu
niet, ook niet in de komende 25 jaar,
geeft Nijpels toe. „De rotzooi uit het
verleden is zo gigantisch dat we dat
niet helemaal halen. Maar de vervui-
ling moet zodanig zijn teruggedron-
gen, dat de natuur alle vervuilende
uitstoot kan verwerken. En daar-
mee komen we een heel eind, want
het milieubeleidsplan legt als het
ware een vloer. Niemand zal lager
dan dit pakket durven gaan".

Bedoelt Nijpels dat de val van het
kabinet indirect het milieubeleid
ten goede komt? „Nee. Het was juist
gunstig geweest als er een langere
periode tussen de publikatie van
het milieubeleidsplan en de forma-
tiebesprekingen had gezeten. Dan
was de kans groter geweest dat er
bij de formatie nog iets aan toe was
gevoegd", zegt Nijpels.

De bewindsman hekelt de 'informa-
tie-vervuiling' rQnd het milieube-
leidsplan. De minima zouden on-
evenredig zwaar worden belast door
een krachtig milieubeleid.Hij is op-
gelucht dat het werkelijke kosten-
plaatje nu gepubliceerd kan wor-
den. „Door het milieuplan groeit de
economie tot 2010 met vier procent

minder dan wanneer we niks voor
het milieu zouden doen. Dat levert
20.000 banen minder op. Voor een
gemiddeld huishouden lopen de
kosten op tot 360 gulden per jaar,
vanaf 1994. Dat is inclusief de reke-
ning die door de industrie wordt
doorgeschoven naar de consu-
ment".
Maar dat is het allerzwartste scena-
rio, voegt hij er directaan toe: „Deze
cijfers gaan er vanuit, dat de ons
omringende landen helemaal niets
doen om hun milieubeleid aan te

scherpen. Maar het is natuurlijk on-
zin om daar vanuit te gaan." En ook
moet het volgende kabinet de plan-
nen nog eens overnemen.

De vraag of economische groei een
voorwaarde is om het milieubeleid
te kunnen betalen, gaat Nijpels han-
dig uit de weg. „Dat is te gemakke-
lijk geredeneerd. Je moet gewoon
zorgen dat de economische groei
milieuvriendelijk is".

De constatering dat juist sterk ver-
vuilende sectoren bijdragen aan de
economische groei doet daar vol-
gens de bewindsman niets aan toe
of af. „De tweehonderd maatregelen
in het milieubeleidsplan zorgen er-
voor dat die groei alleen is toege-
staan als dat in milieutechnisch op-
zicht verantwoord gebeurt".
Soms zullen ingrijpende vernieu-
wingen worden geëist om vervui-
lende produktieprocessen overbo-
dig te maken, verzekert Nijpels.
„Anders halen we het niet om de
uitstoot van vervuilende stoffen
met 70 tot 90 procent terug te drin-
gen, zoals in het rapport 'Zorgen
voor Morgen' wordt geadviseerd".
Nijpels zegt alle adviezen uit datalarmerende document in zijn mi-
lieuplannen overgenomen te heb-
ben, er zijn echter belangrijke ver-
schillen in tempo. „Het Rijksinsti-
tuut voor de Volksgezondheid en
Milieuhygiëne wil dat het milieu
met ingang van morgen schoon is.
Dat wil ik ook, maar datkan natuur-
lijk niet".
Zo acht Nijpels het onhaalbaar om
de uitstootvan CO2 fors aan banden
te leggen. Laat staan met 80 procent

zoals het RIVM nodig acht, om he
broeikaseffect tegen te gaan. Ni.
pels: ~CO2 komt vrij bij alle ve:
brandingsprocessen. Werkelijk foi
sereducties ontwrichten ons econe
misch systeem", meent hij, ben-
drukkend dat „ons land slecht
voor 1 procent bijdraagt aan he
broeikaseffect".

" Deze milieuposter werd gisteren
gepresenteerd bij de openbaarma-
king van het Nationaal Milieube-
leidsplan.

Slechts twintig procent bossen krijgt bescherming

Milieuplan kost gezin
jaarlijks 360 gulden

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De schoonmaakkosten van het milieu lopen
voor een gemiddeld huishouden op tot 360 gulden per jaar in
1994. Dat betekent voor de minima een koopkrachtdaling van
1,5 procent, wanneer uitkeringen en minimumlonen bevroren
blijven. De tweehonderd maatregelen in het gisteren gepubli-
ceerde milieubeleidsplan kosten in totaal 6,7 miljard extra in
1994. Maar het pakket milieumaatregelen biedt slechts twintig
procent van de Nederlandse bossen bescherming.

De groei van het autoverkeer moet
straffer aan banden gelegd dan tot
nu toe was voorzien. Daarom wordt
het openbaar vervoer goedkoper,
gaan de brandstofprijzen omhoog
en wordt de fiscale aftrekbaarheid
van het woon-werkverkeer afge-
schaft.

De uitstoot van verzurende stoffen
moet in 2000 verminderd zijn met 70
ii 80 procent. Voor vermestende
stoffen gelden soortgelijke percen-
tages om van de landbouw in het
jaar 2000 een. schone bedrijfstak te
maken. Als de streefcijfers niet ge-
haald worden, hangt de landbouw
inkrimping van de veestapel en ver-
kleining van het landbouwareaal
boven het hoofd.

" Een vrolijke ministersploeg presenteerde gisteren het Natio-
naal Milieubeleidsplan.
Op defoto poseert minister Nijpels (VROM) met een exemplaar
van het plan, dat als titel 'Kiezen of Verliezen' heeft. Minister-

president Lubbers, minister Smit-Kroes (Verkeer en Water-
staat) en minister Braks (Landbouw), allen nauw betrokkenbij de totstandkoming van het plan, waren ook bij de presenta-
tie aanwezig.

Klap
In de agrarische wereld is het Nationale Milieu Beleidsplan hard aange
komen. Nergens zijn de kosten varde maatregelen die het plan opsomt
zo hoog als voor de land- en tuin

bouw, zo zegt het Landbouwschap
Van het bruto boereninkomen moe
tien procent extra naar milieumaat
regelen, zo heeft het schap uitgere
kend. De doelstellingen uit We
NMP zijn volgens het Landbotfw
schap alleen te verwezenlijken al:
de overheid een financieel handj'
toesteekt, of wanneer de termijr
waarbinnen alle maatregelen to
stand moeten komen, wordt
lengd.
De FNV zegt een gevoel van teleur
stelling niet te kunnen onderdruk
ken. Echt problemen heeft de FN"\
met de lastenverdeling van de mi
lieukosten in het NMP. HoeweLdi
totale kosten beperkt zijn bij de ver
wachte groei van de koopkracht-O.
procent voor de gemiddelde werk
nemer, vallen diekosten voor dejni
nima hoger uit. De christelijke vak
centrale CNV is positief over het mi
lieuplan.

Volgens de ANWB is met het NMI
de tijd van het 'autootje pester
voorbij. De 'zwarte piet' ligt nietlar
ger alleen bij de personenauto's, a
dus directeur Nouwen, maar ook b
het vrachtvervoer. Het rekening-n
den, waarvan de ANWB een fel te
genstander is, heeft volgens hem ï
het NMP een 'veel ondergeschikte
re positie' gekregen.

De Vereniging van Streekvervoei
ondernemingen (ESO) is opgetoge
over het voornemen van de regerin
in het NMP om het aantal kilome
ters van reizigers in het openbai
vervoer meer dan te verdubbelei
In een eerste reactie op het Natie
naai Milieubeleidsplan merkt d
ESO echter tevens op dat de 'finai
ciële vertaling' van de plannen or
voldoende is.

binnen/buitenland

Auto duurder,
bus en trein
goedkoper

°EN HAAG- Met behulp van talvan, onder andere financiële,
Prikkels wordt de burger aange-
zet tot milieuvriendelijk gedrag.

gaan de benzineprijzen om-n°og. Gelode benzine wordt 5,5
cent per liter duurder, ongelode
benzine 2,2 cent en LPG 3,4 cent.Diesel gaat 12,6 cent per liter om-hoog; die verhoging is inclusief
de reeds voor pasen aangekon-
digde verhoging van 6,3 cent. De
suto-maatregelen (denk ook aan
«e driewegkatalysator) vormenverreweg de grootste onkosten-
post voor de burger.

De fiscale aftrekbaarheid van het
Woon-werkverkeer wordt waar-schijnlijk met ingang van 1991 in
fasen afgeschaft, als het volgen-
de kabinet deplannen over-
neemt. De opbrengst van deze
Maatregel vloeit (grotendeels) te-rug naar de gedupeerde foren-
Sen, bij voorbeeld in devorm vaneen kortingskaart voor het open-baar vervoer.
Om de consument te stimuleren
°je auto vaker te laten staan,Komt er voor stadsbus, streek-
bus, tram en trein een goedkoper
eenheidstarief. Dienstregelingen
borden waar nodig geïntensi-
veerd. Bovendien worden bus-en tramhalten voorzien van meer
comfort. Bedrijven en overheids-
instellingen wordt gevraagd te
onderzoeken of ze het woon-
werkverkeer van hun werkne-mers kunnen regelen, bij voor-beeld in devorm van carpooling.

Voorts moeten consumentensteeds meer afval gescheiden af-
leveren. Om de afvalstroom nog
verder in juiste banen te leiden,wordt er statiegeld geïntrodu-
ceerd op huishoudelijke appara-ten. Dat geldt ook voor koelkas-
ten.
~e burgerij dient het elektrici-
teitsverbruik te stabiliseren op
■jet niveau van 1985. Hulpmiddel
daarbij is verhoging van de elek-
Wciteitsprijs en extra subsidies
Voor woningisolatie,
voorts wordt overwogen de im-
port van tropische houtsoortenaan banden te leggen. In doe-het-
2elf zaken mogen vanaf 1992
§een milieugevaarlijke produk-
ten meer verkocht worden.

Nijpels: milieu over 25 jaar niet helemaal schoon

'De rotzooi uit het
verleden is te groot'

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Sinds de val van het
kabinet loopt hij met een ruime
boog om camera's en persvertegen-
woordigers heen. Hoe luider het ge-
krakeel rond zijn persoon, hoe meer
hij in zijn schulp kruipt. Behoed-
zaam opereren is geboden, voor een
demissionair VVD-minister die het
merendeel van de liberale partijba-
ronnen tegen zich in het harnas
heeft gejaagd, maar die niets liever
wil dan opnieuw milieuminister
worden. Want Nijpels heeft zich tot
taak gesteld de volgende generatie
koste wat 't kost.met een zo schoon
mogelijk milieu te verblijden.

Geflankeerd door een halve meter
papieren, barstensvol milieuplan-
nen, verbreekt Nijpels het stilzwij-
gen, opmerkelijk ontspannen ach-
terover geleund. Over het milieu wil
Nijpels wel praten, graag en veel.
Maar ook als het gewraakte reiskos-tenforfait ter sprake komt, vertrekt
hij geen spier. Alsof hij niet begrijpt
dat diekwestie de val van het kabi-
net heeft veroorzaakt. Alsof hij niet
beseft dat op termijn ook zijn kop
kan rollen over de aftrekbaarheid
van het woon-werkverkeer.

Ziektes
Daar komt bij dat de burgerij zie
relatief weinig zorgen maakt ovt
de langzame temperatuurstijgin
op aarde. Nijpels: „Bij deaantastin
van de ozonlaag ligt dat gemakkeli.
ker. Je hoeft maar vier keer op tele
visie te vertellen dat verdunnin
van de ozonlaag met 1 procent lek
tot een toename van huidkanke
met 4 procent en iedereen is berei
maatregelen te accepteren. He
autoprobleem zou in een mum va
tijd zijn opgelost als je van auto
verschrikkelijke ziektes kreeg". "
Toch toont Nijpels zich bijzonde
ingenomen met de milieuplanne
die hij door het demissionaire kab
net heeft weten te slepen. „In januj
ri noemde een commissie van to|
ambtenaren het milieuplan vo
strekt onaanvaardbaar omdat h<
burgers en bedrijfsleven 2,2 miljar
zou gaan kosten. Dat bedrag is ï
een paar maanden tijd naar 6,7 mi
jard gestegen".
Het rijtje hoofddoelstellingenin he
milieubeleidsplan klinkt haast afge
zaagd: minder autokilometer;
energiebesparing, meer goederei
vervoer over het water en het spoc
in plaats van over de weg en minde
gebruik van vervuilende energie
bronnen als kolen en olie. Ook fii
pels herkent in dit rijtje de ruirji 2
jaar oude strijdpunten van klei
links. „Ik geefdirect toe. We hadde
eerder moeten luisteren". Dat e
(mede) door toedoen van zijn «ge
partij toch nog een kolengestookt
centrale wordt gebouwd aan d
Hemweg in Amsterdam, betreu
hij. „Ik had liever een centrale o
gas gezien". Het is voor Nijpels t
hopen dat de VVD zich niet o-
nieuw door haar minister op de zu
getrapt voelt.

Eerste stap
'Kiezen of verliezen', luidt de
hoogdravende titel van het
lang verbeide en met veel
verwachtingen omgeven
Nationaal Milieubeleidsplan
dat gisteren door het derni- 'sionaire kabinet werd ge- " ■presenteerd. Met de twee- "honderd milieumaatregelen
die in het plan staan opge-
somd en tot 1994 6,7 miljard

gulden vergen, lijkt het kabinet fundamentele keuzes echter eerder
uit de weg te zijn gegaan. Slechts twintig procent van de bossen in
Nederland wordt met de te nemen maatregelen bescherming ge-
boden, een wel erg mager uitvallende oogst na alle onheilstijdin-
gen uit het zeer recente verleden over de toekomst van het milieu
en alle aangekondigde stappen.
Het kabinet richt zijn pijlen vooral op het sterk terugdringen van de
uitstoot van verzurende stoffen. Er wordt gemakshalve aan voorbij-
gegaan dat daarvoor de bestaande technieken nog lang niet toe-
reikend zijn. Het autoverkeer zal wat minder groeien, maar niet te-
ruggedrongen worden. De milieuvervuiling zelf wordt hooguit een .
halt toegeroepen, 'beheersbaar gemaakt' in de woorden van het,
kabinet. En dan moet de volgende ministersploeg de maatregelen -nog overnemen.
Toch is het NMP een eerste stap in de goede richting. Voor het
eerst wordt van iedereen een offer gevraagd. Daarbij mag het
echter, in het belang van het milieu, niet blijven. T.S.'

Landbouwschap klaagt, ANWB leereden

'Natuur en Milieu'
niet blij met plan

UTRECHT - „De heilstaat breekt
voor het milieu niet uit", zegt prof.
drLucas Reijnders van de stichting
Natuur en Milieu in een reactie op
het Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP) dat gisteren werd gepresen-
teerd. Met het NMP zullen de mi-
lieuproblemen niet worden opge-
lost, meent Reijnders. „Het milieu
blijft verslechteren. Alleen het tem-
po waarin dat gebeurt, zal iets lang-
zamer zijn. Niets wijst er op dat over
tien jaar de problemen zijn opge-
lost".

Het meest teleurgesteld is Reijnders
over de aangekondigde maatrege-
lenvoor energiebesparing en vooral
het verkeer. „Het kabinet wil dever-
keersproblemen niet echt onder
ogen zien. Tot het jaar 2000 mag het
aantal autokilometers groeien met
42 procent, terwijl wij juist zeggen
dat het met 40 procent moet afne-
men. Het aantal auto's neemt naar
schatting zelfs toe met 55 procent.
Op die manier bestrijdt je de verzu-
ring niet." Reijnders beschouwt dit
NMP hoogstens als een keerpunt in
het traditionele beleid.

De werkgeversbonden daarentegen
reageren redelijk positief op de
plannen. In het Nationale Milieube-
leidsplan zal nog een en ander moe-
ten worden gewijzigd, wil het vol-
doen aan de wensen die in het be-
drijfsleven bestaan.
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Auto's

Ford SIERRA 1.8 stationcar,
grijs, 38.000 km. '88.
BOVAG May Crutzen 045-
-752121.
TAUNUS 16 L '78, APK 9-
89, i.z.g.st. ’ 850,-. Klapstr.
11. Wijlre. 04450-2741.
FORD Escort 1300 CL '86,
vr.pr. ’ 12.950,-. Tel. 045-
-210942 of 215969.
Ford FIËSTA KR 2 m. 'èö
i.z.g.st. mr. mog. APK

’ 12.000,-. 045-463364
b.g.g. 420586.
Te k. Ford ESCORT 1600
Sport, bwj. '78, APK tot B-
'B9. i.g.st. 045-215554. Mid-
delste Wehr 46, Hoensbroek
Ford SIERRA 1.6 luxe'
autom. 5-drs., bwj.'B4 in st.v
splintemw. ’ 10.900,-met
recent keuringsrapp., 043-
-254462.
Te k. CAPRI 2.3, APK gek.,
sportvelgen, leren dak,
trekh. enz. bwj. '79 mr. mog.,
vr.pr. ’ 1.450,-. 045-426146
Weg. omst. te k. Golf Turbo
Diesel bwj. '84 uitv. '88, 5
versn., schuifd., 5-gang, ge-
tint glas, Monroe gasdem-
pers en dieplegging, 15 inch
perally velgen, kl. wit, km.st.
59.000. Varenbeukerweg 23
Heerlerheide. H. Körver.
GOLF GTI Look sportw. als
nw. 70.000 ’ 3.950,-, Kerk-
raderweg 166, Hrln.
HONDA Prelude m. '80, i.z.
g.st., pr. ’3.500,-. Lampis-
teriestr. 2, Hoensbroek.
Te k. Honda PRELUDE t'Bo
APK, zien is kopen!

’ 3.850,-, Jul. v. Stolbergstr.
48, Kakert-Landgraaf.
JAQUAR 4,2 serie 111, bwj.
'80, nw. mod., rev. blok,
APK, radio, vr.pr. ’7.950,-.
Tel. 045-318521.
Isuzu TROOPER turbo
diesel, bwj. '85, ’ 17.000,-
-excl. BTW 04490-10999 na
15.00 uur.
Nissan PATROL 3.3 turbo
diesel, bwj. '87, ’29.500,-
-excl. BTW 04490-10999 na
15.00 uur.
Toyota LANDKRUISER 2.4
diesel, bwj.'Bs, ’20.000,-
-excl. BTW 04490-10999 na
15.00 uur
Suzuki JEEP U 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.
LADA 2105 GL 1500, LPG,
trekhaak, mooie auto t.'B3
’1.750,-. 045-210435.
Te k. LANDROVER 88CW,
benzine, bwj. '74, APK 5-
90, zomer- en winterkap, i.
z.g.st. Tel. 045-721168.
Te k. Opel MANTA GSI, kl.
wit, bwj. '84, km. st. 60.000,
div. extra's, zeer mooie,
goed onderh. auto, vr. pr.

’ 16.500,-. Tel. 045-722492
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.
Te k. MAZDA 323 automatic
bwj. '81 4-drs. valkenbur-
gerweg 44 voerendaal.
MERCEDES 190 D, wit, mei
'85, km.st. 120.000, i.st.v.nw
div. extra's, tel. 04490-
-79043, werkd. na 18. uur.
Te k. MERCEDES 240 D,
wit, bwj. 1979, v. extra's. Vr.
pr. ’ 5.500,-. 045-412127.
MERCEDES 350 SE bwj.
'73, voll. gerest, schuifd
trekh. 04490-19538, bgg
04499-4523.
Te k. MERCEDES 230 ET
stationcar, bwj. 10-'Bl.

’ 15.500,-. 04490-27595.
MERCEDES 350 SE, veel
extra's, bwj. '79, vr.pr.

’ 4.500,-. Tel. 04454-3171.
Te k. MERCEDES 300 D
bwj. '78. vaste pr. ’ 2.000,-.
Tel. 045-211078.
Te k. MERCEDES 230 E
blauw met. met central look .
Blaup. stereo, 4 hoofdst,
electr. schuifdak, getint glas,
armst. etc. type 1986. Te
bevragen autobedrijf Jasper
b.v., Windraak 29, M geleen,
gem. Sittard. Tel. 04490-
-21944.
Moet weg. MERCEDES
250, automatic, bwj. '80,
APK tot 15-5-90, zeer
mooie auto, mr. kleinere)
auto mog. Reet. Nelissenstr.
37, Hoensbroek (Lotbroek).
MERCEDES 200 diesel"
bwj. '82, div. extra's, vr.pr.

’ 10.500,-. Broekstr. 62,
Schinveld.
Te k. voor liefhebber MERC.
280S, autom., div. opties,
bwj. '78, uitzonderlijk mooi,
vr.pr. ’ 8.750,-. 04492-3824
MERCEDES 200 type 124,
7 mnd. oud, electr. kantel/
schuifdak, veel ace, km.st.
10.000, nw.pr. ’ 80.000,-nu

’ 52.500,-. Inr. mog. Tel.
045-415379.
Te k. SAPORO, bwj. '80,
APK tot 30-5-90, 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.
Te k. Mitsubishi COLT GL,
bwj. '79, APK juni '90, auto
i.g.st., vr.pr. ’ 2.900,-. Tel.
045-723932, na 16.00 uur.
Zeer mooie MITSUBISHI
colt GL 80, vr.pr. ’ 3.400,-.
Heerlenseweg 32, boven fri-
ture 't Smulhuis, Landgraaf.
045-325833. ■

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

Te k. Mitsubishi LANCER
autom., bwj. '78, km. 89.000
APK, i.g.st., extra winterb.
045-442809.
Te koop KING Cap, bwj. '86,
1e eigenaar. Tel. 045-
-252198.
Nissan PRAIRIE 1.8 SGL
wit 18.000 km. '88, BOVAG
May bCrutzen 045-752121.
Te k. Opel KADETT 1.6 D,
bwj. '86, APK gek., vr.pr.
plm ’12.000,-. Tel. 045-
-224603 tussen 18 en 19 u.
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. v Vr.
pr. ’3.750,-. Staatsmijnstr.
10,Kerkrade na 1700 uur.
Opel REKORD 1900 met
gas, APK tot '90 bwj. '81

’ 2.500,-. Tel. 045-323178.
Te k. Opel KADETT 1200S,
bwj. '79, met LPG, pr.
’2.750,-. Tel. 04499-3026,
b.g.g. 06-52980477.
Te koop Opel KADETT
Combi, '87, aangepast voor
rolstoelvervoer. Inl. tel.
04754-83555.
ASCONA z.g.a.n. groenme-
tallic, bwj. '77, zeer weinig
gel. Pr. n.o.t.k. 045-219576.
STATIONCAR 5 drs. Opel
Kadett Luxux 13 N, bwj.'Bl,
LPG, APK 5-'9O, vr.pr.

’ 4.250,-. Tel. 045-318521.
Te k. Opel ASCONA 1900
bwj. 80, gerevis. motor,
lichte plaatschade, alle keur.
toegest. pr. ’2.900,-. Tel.
04490-24180, na 14.00 uur.
Te k. Opel KADETT 1.2N,
bwj. '82, kl. goudmet.,
’5.700,-. Tel. 045-218586
na 17.00 uur.
Zeer zuinige en mooie Opel
KADETT bwj. '78, met APK,
ca. ’ 1.150,- Haesenstr. 34,
Schaesberg.
Te k. Opel ASCONA 1.6 S
nov. '81 (mod. 82) 5 drs.
(Hatchback) trekh, LPG in-
stall., 1e eigen., zeer goed
onderh., pr. n.o.t.k. Te bevr.
na 16.00 045-713331.
Opel KADETT Caravan 1.2,
'79, APK '90, goed onderh.,
’1.750,-. Kleingraverstr.
154, Kerkrade-W. 045-
-410504.
Te k. Opel KADETT '78,
APK 23-5-'9O, 1e eig. 100%
vr.pr. ’1.450,-, Haesenstr.
44, Schasberg.
Te k. Opel MANTA, 2 ltr.
GTE, verl. mod. met sport-
wielen, bwj. '83, kl. goud-
met. Tel. 045-422409.
Te koop PEUGEOT 504, i.g.
st., nov. '77, APK, groenmet.
open dak, electr. ramen,
trekhaak, 1e eig., pr.

’ 1.250,-. Tel. 043-212756.
PEUGEOT 104, bwj. '77 en
trekhaak, APK sept. '89,

’ 650,-. Ruiterstr. 22, Land-
graaf^
Te k. PEUGEOT 305 GR
bwj. '79. Vr.pr. ’750,-. na
16.30 uur. 045-258746.
Te k. PEUGEOT 305 GL '85
van 1e eig. in Showroom
staat, uniek mooi, vr.pr.
’8.950,-, APK 4-'9O. Tel.
045-226582.
Te k. PEUGEOT 305 bwj.
'80, vr.pr. ’1.950,-. Tel.
045-215329 na 18.00 uur.
Opel REKORD 1.9 N, bwj.
'78, radio-cass., vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 04454-3171.
Te k." RENAULT ALphine
turbo-coup, uitv. rally, bwj.
'82, pr. n. o.t.k. 045-251255
na 19.00u
RENAULT 30 TX bwj. '82, i.
nw.st. 04490-19538 bgg
04499-4523.
RENAUTL4, 1981, trekhaak
nw. banden, pr. ’1.500,-.
Tel. 045-216218.
Te k. RENAULT 18 GTL
kleur rood i. perf. st., tel.
04406-16430.
Te k. SAAB 99 GL 5 bwj. '84
in bijz. g.st. LPG ’11.750,-;
Saab 99 GL bwj. '80 i.z.g.st.
LPG ’13.750,-. 04490-
-29362: 10.00-18.00 uur.
Weg. omst. te koop SKODA
105 S, 5.000 km. Tel.
04405-2423.
Te k. SKODA 120L, okt. '82,
48.500 km., part. 2e auto i.z.
g.st. ’ 2.500,-. Mentenln. 11
Nieuwenhager Oude Heide.
Toyota CELICA liftback KT
2L, '80, in pr.st., alum. velg.,

’ 4.500,-. 045-322463.
Te k. toyota CARINA DX
1600 v. extra's, sunroof en
trekh. enz. '82, APK 5e mnd
'90 na 13.00 uur, Baronstr.
6, Landgraaf.

Toyota CARINA 1600 GL,
z.g.a.n., eind '84. Dorpstr.
126, Bingelrade, tel. 04492-
-1288, na 17.00 uur.
Te k. Toyota COROLLA,
bwj. 79, APK 5-'9O, vr.pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-227140.
Tek. VW DERBY LS '77, i.g.
st., APK sept '89, moet weg,
t.e.a.b. 045-715988/739377.
Te k. VW GOLF 1.6, zwart,
sept.'B7, z.g.a.n., vele opties
Tel. 045-216538.
VW GOLF D met nwe. motor
i.z.g.st., type '81 ’3.950,-,
APK'9O. 045-323178.
VW GOLF MX '80, zeer
goed, APK vr.pr. ’2.950,-.
Tel. 045-455778.
VW POLO '80, APK 5-'9O,
bijzonder mooi, ’ 2.950,-.
Tel. 045-455778.
Te k. zeer mooie VW GOLF
1600, bwj. '84, autom., :
beigemetal., alu velgen, s-
drs., schuifdak, vr.pr. '’ 14.750,-: 04490-19291.
i

VW GOLF 1.6 CL wit,
35.000 km. '87. BOVAG i
May Crutzen. 045-752121. I

Te k. VW GOLF Turbo die-
sel (GTD), duurste uitv. M.
'86, kl. z.grijs, alle opties, o.a
w.w glas, schuifdak, I. m.
velgen, 5 drs, grijs velours
spec. inter. enz. In nw. st.
102.000 km. Vr. pr.

’ 19.000,-. Tel. 045-216787
Te koop VW KEVER '75 en
'83. Tel. 045-464330.
Te k. VW BUS, bwj. '82, die-
sel, grijs kent., 40.000 km,
vr.pr. ’5.750,-. Tel. 04955-
-2133.
Te koop i.z.g.st. verk. VW
KEVER 1300 bwj. 68 APK
vakk. gerest. 045-460358.

Te k. VW GOLF bwj. '75,
autom., APK 390, vr.pr.

’ 800,-. 045-229621.
Te k. VW Passat LS Varia
Combi '78 zeer goed, APK
5-'9O. Mooie goede auto, vr.
pr. ’ 1.850,-. 045-226582.
VW Golf DIESEL C, bwj. '82,
APK '90, i.z.g.st., vr.pr.
’6.250,-. Tel. 045-273340.
Chopinstr. 66, Brunssum.
GOLF Cabriolet GLI, bwj.
'82, i.st.v.nw., vr.pr.
’22.500,-, veel ace. Inr.
mog. Hyacintstr. 51, Kerkra-
de. Tel. 045-415379.
VW POLO 1.1 de Luxe, m.
'81, APK, z. mooi, ’2.750,-.
Tel. 045-454087.

GOLF diesel, bwj. '77, APK
5-90, vr.pr. ’1.650,-. Tel.
045-224760.
Weg. omst. te k. VOLVO
360 GLS, 2 ltr., bwj. '83,
APK, 6-'9O met div. ace, pr.
n.o.t.k. Tel. 043-479461.
VOLVO 345 L Schakel, s-
drs. trekh., APK, mooie
strakke auto, bwj. 5-12-80,
pr. ’ 3.250,-. 04490-28868.
Te koop VOLVO 340 2.0,
bwj. '83, 100.000 km, APK,
4 nw. banden, 100% in orde,
koopje ’ 8.000,-. Tel.
04450-2969.
Volvo 340 DL 3-drs. auto-
maat 1986/1985; Volvo 340
Special 3-drs. 1986; Volvo
340 5-drs. 1987; Volvo 340
DL Special Sedan 1987;
Volvo 340 DL 1.7 5-drs.
1986; Volvo 340 DL 1.7 Se-
dan 1986; Volvo 360 GLS 2
ltr. Sedan 1985; Volvo 360
GL inj. 2 ltr. Sedan 1988;
Volvo 740 Turbo Sedan
1987; Opel Kadett 1.2 1984;
Opel Kadett 1.2 LS 1986;
VW Passat 1.8 CL station-
wagon 1985; VW Golf diesel
Avance 1987; VW Golf 1.6
1982; Peugeot 205 XN au-
tomaat 12-1986; Peugeot
205 XN 1987; Renault 11
GTL 1986 5-drs.; Renault 5
TL 1986 5-drs. VOLVO Klijn
De Koumen 7, Hoensbroek.
Tel. 045-220055.
VOLVO 740 GL antraciet-
metall. '85 met Airco en
LPG, zeer mooi. Tel. 04490-
-17563.
VOLVO 244 GL 6 diesel,
bwj. '80, APK 4-'9O, vr.pr.

’ 5.750,-. Inr. kl. auto of mo-
tor mog. Tel. 045-415528.
Te k. VOLVO 66 GL i.z.g.st.
APK-gek. pr. ’850,-. Rijks-
weg N. 76, Geleen.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Mooie BMW 315 zwart 1981
nu ’6.500,-; Talbot Solara
1984 nu ’5.750,-. Gar.

KOMPIER, Akerstr. 150,
Heerlen.

MERCEDES 260 SE met
veel extra's 25-8-'B7

’ 50.000,- onder nieuw prijs
km.st. 37.954; Mazda 626
HB 2.0 GLX LPG 27-10-'B7;
Mazda 626 HB 1.6 GLX '87;
Mazda Sedan 1.6 LX '86;
Mazda 323 HB 1.3 LX '86
2x; Mazda 323 HB 1.5 LX
'86 3x; Mazda 323 HB 1.3
aut. '84; Mazda 323 HB 1.3
autom. '81; Mazda 323 HB
1.3 LX'aut. '86; Mazda 323
1.3 Estate '83; Mazda 323
NB 1.3 '81 2x; Mazda 323
NB 1.3 LPG '82; Mazda 323
NB 1.5 aut. '81; Mazda 323
NB 1.3 LX '86; Mazda 323
NB 1.5 GLX '86 2x; Mazda
323 NB 1.7 diesel GLX 88;
Mazda 323 NB 1.3 '83; Opel
Corsa TR 1.2 S '85; Opel
Corsa 1.2S'84; Opel Kadett
1.2S'82; Opel Kadett 1.2 S'84; Opel Ascona 1.6S'84;
Opel Manta I.BS 83; BMW
31681; Ford Siërra 1.6 LPG
'85; Ford Siërra 1.8 Laser
'85; Ford Escort 1.3 L, LPG
'82; Ford Fiësta 1.1 L '85;
Honda Accord automatic
met stuurbekr. '82; Nissan
Cherry 1.3 GL '84; Seat
Ronda GL Diesel 11-11-'B3;
VW Golf 40 KW 26-9-'B4;
zeer apart Triumph Spitfire
MX 3, 1971, ’6.500. Goed-
kope inruilauto's: Lada 2105
'83 1e eig. ’2.500,-; Mitsu-
bishi Saporro aut. '78
’2.500,-; Nissan Blue Bird
'80 1.6 ’4.950,-; Opel Ka-
dett 1.3N'80 ’6.500,-; Vol-
vo 343 DL automaat '77

’ 1.250,-. Loven Heerlen B.
V. Palemigerboord 401
Heerlen. Tel. 045-722451.
Donderdag koopavond.
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.2 GL '85, '86, '87 en
'88. Seat Ibiza D '86. Seat
Ronda 1.2 GL '84 en '83.
Seat Ronda I.7GLD'B7en
'85. Seat Malaga 1.5 GLX
'88. Seat Malaga 1.2 GLX
'86. Seat Malaga 1.2 L '88.
Seat Malaga 1.5 GL '88.
Seat Bestel '88. Subaru
1800 GL '85 en '81. Talbot
Solara 1.6 GLS 81. Mazda
1300 '76. Mazda 323 '81 en
'79. Lada 2105 GL '82. Fiat
127 '80. Fiat Ritmo D '80.
Austin Allegro '78. Sunbeam
1000 '79. Saab 99 '76. To-
yota Corolla coupé '79. Dat-
sun 120 V '79. VW Passat
'81. Citroen Visa '79. Subaru
Justy SL '85. Fiat Ritmo '79.
Ford Fi ësta '78; Öpel Kadett
city 79; Fiat Panda '85; VW
Derby '78. Inruil en financie-
ring mogelijk. Donderdags
koopavond.

MAZDA 323, '79, ’950,-;
Mini 1100 ’1.250,- Opel 2
ltr., ’1.150,-. 04499-3398.
Opel KADETT E bwj. '87;
Daihatsu Minivan 55 wide,
bwj. '83 Peugeot 305 'fel ; In-
nocenti 90 L '80; Alfa Sud
1300 S '79; Honda Civic aut.
'79; VW Golf 1100 '77; Auto
Bianchi a 112 E '77, Daihat-
su Charade '85. Kissel 42,
Heerlen.
Ford Sierra 2.0 3-drs. en 4-
drs. '86; Fiat Uno 45 26.000
km '85; Citroen BK 19 GT
'85; Ford Sierra 1600 LPG
'85; Opel Kadett diesel '83;
BMW 316 4-drs., 5-versn.
'86; Ford Escort 1300 '81;
Opel Ascona 1600LS 4 drs.
'82; Opel Rekord 2 ltr. '80

’ 3.000,-; Honda Accord
sedan '80 ’1.000,-; Volvo
343 autom. '79 f 1.000,-.
Auto's met Bovag-garantie.
Inruil en financiering. APK-
keuringsstation. Autobedrijf
Stan WEBER, Baanstr. 38,
Schaesberg. Tel. 045-
-314175.
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS, Klimmenderstr. 110,
tel. 04405-2896 biedt te
koop aan een collectie au-
to's van ca. 60 stuks van
’l.OOO,- tot ’18.000,-
-waaronder enkele superoc-
casions: Opel Kadett '87
12.000 km ’ 17.900,-; BMW
320 '82 veel extra's
’9.250,-; BMW 320 '80
’4.750,-; Fiat Sport 1e eig.
70 PK ’ 3.950,-; MG Midget
blauw cabriolet ’ 9.750,-; 2
x MGB cabriolet perf. staat
’15.000,-; Suzuki Jeep SJ
41083 geel kent, ’8.750,-.
CITROEN AX GT wit '88; AX
14 TZS 5-deurs groen '88;
AX 11 RE blauw '88; AX 11
RE zilver dec.'B7; BK 14RE
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
'34; 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.
Te k. Opel MANTA, bwj. '78;
VW diesel, bwj. '79. Tel.
045-211301.
Ford Sierra 20 GL 5-drs '86,
85; Ford Escort 1400 CL s-
drs '87; Ford Escort 1400 CL
3-drs '86 '85; Ford Scorpio
20 CL '87; Toyota Corolla
1300 DX '86; Renault 5 TL
'83; Mazda 323 GLX 3-drs
'87; Subaru Justy de luxe
'87; Peugeot 309 GRD '87;
Opel Kadett 1300 LS '85;
Peugeot 505 '83. Garantie,
finan., inruil en APK. Auto-
bedrijf P. VEENSTRA, Rot-
terdamstraat 98, Heerlen.
Tel. 045-725806, na 18.00
uur 045-312059.
Voor al uw reparaties en 'n
goede 2e hands auto, dan
naar Garage Piet De La Roy
& Zn. Hoofdstr. 114, Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
Ford Scorpio 24 I Ghia '87

’ 32.500,-; Ford Scorpio 20
I CL '86 ’25.500,-; Ford
Sierra 2.0 IS '86 ’ 21.500,-;
Ford Sierra 1.8 CL Sedan
aut. '88 ’25.000,-; Ford
Sierra 2.0 CL 5-bak, LPG,
'87 ’21.500,-; Ford Sierra
2.0 Laser '85 ’15.500,-;
Ford Sierra 1.6Laser 5-drs.,
'86 ’16.750,-; Ford Siërra
1.6 laser 5-drs., LPG '85

’ 15.250,-; Opel Ascona 1.6
LS 4-drs. '87 ’ 18.500,-; O-
pel Corsa 1.3 3-drs. '87
’14.750,-; Opel Kadett 1.2
LS 3-drs. '87 ’ 16.750,-;
Renault 11 1.4 Broadway
'86 ’ 13.500,-; Renault 25
GTS 5-bak '85 ’20.500,-;
Mazda 626 2.0 LX, 5-drs.
'84 ’10.500,-; Mitsubishi
Galant 1.6 GL'B5 ’ 12.500,-
VW Golf 1.6 CL aut. '83
’8.750,-; Nissan Stanza
1.8 GL 5-bak '83 ’8.750,-;
Ford Escort 1.1 Bravo '85

’ 10.500,-. Inruil, financie-
ring, Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK-keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf-Kakert. Tel. 045-
-311729.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's, ook SLOOP en
schade. 045-416239.
Te k. Ford SCORPIO 28 i
GL, '86 ’24.500,-, Merce-
des 280 CE ’ 17.000,-, Ford
Escort 14 CL 86 ’ 15.000,-,
Saab 900 GLI, '82, LPG
’7.000,-, Ascona diesel, 4
drs. '83 ’7.000,-, Citroen
CX '79 ’ 1.250,-, Honda Ci-
vic '79, ’1.000,-, Fiat 127,
'78, ’600,-. Hommert 24,
Vaesrade (Kruispunt Schin-
nen)
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
OPEL Rekord '81 ’ 3.500,-,
VW Golf sprinter '80
’2.900,-, Honda Civic '81
’3.400,-, Fiat Ritmo '82

’ 3.400,-, Datsun Cherry '80

’ 2.800,-, Honda Prelude
'80 ’ 5.200,-, Renault 5 GL
'81 ’ 2.700,-, Toyota Corol-
la '78 ’1.200,-, VW Golf D
'79 ’ 3.900,-, Mitsubishi
Galant '80 ’2.400,-, Ford
1600 Kombi '80 ’ 1.500,-.
Oude Landgraaf 101 Land-
graaf. 045-311078.
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.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Sloopauto's

Autosloperij
Gebr. Maat

voor al uw onderdelen van
recente auto's. Tevens me-
n verkoop van sloop en
schade-auto's tegen RDW
vrijwaring. Eindstraat 10,
Brunssum. Tel. 045-258921
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik. betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.

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
Te k. MERCEDES 207 gla-
zen ruiten, bwj. '80, APK-
keur. tot dec'B9, pr.n.o.t.k.
tel. 045-252638.

Auto onderdelen en accessoires

Fichtel Sachs
Originele Frictieplaten, drukgroepen, koppelinglagers.

Absoluut geen montageproblemen.
Monteer met zekerheid.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v..jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Brs. 045 -254482.
Te k. TREKHAKEN voor alle
typen auto's met onderbou-
wen en aansluiten ’150,-.
Tel. 045-229667.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.

Voor al uw AUTO-ONDER-
DELEN moet u zijn bij Stiba-
autosloperij Rapie. Tevens
schade- en gebruikte auto-
mobielen. In- -en verkoop.
Locht 70, Kerkrade-West.
Tel. 045-423423. V. grens-
overgang Locht.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Aanhangwagens
Te k. Amsems AANHANG-
WAGEN afm. 2.10 x 1.10 x
0.30 m, 750 kg, ongeremd,
V2 jr. oud. Staringstr. 123 (bij
Frepa) Heerlen. Tel. 045-
-422797.

Te koop AANHANWAGEN
met torsivering, laadbak
2.20mx 1.20mxo.Bom, pr.
’350,-045-313533.
'Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Motoren en scooters

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

V T 600 shadow
XL 600 Frans Alp.

Grote keuze in:
Kleding, helmen en banden
div. uitstekende occasions

Met Bovag garantie
Motoshop Gulpen. Tel. 04450-2451.

Te k. HONDA Shopper type
VF 750 cc. Tel. 04493-2114.
HONDA XL 600 R, eind '84,
i.z.g.st. Tel. 045-216228.

Te HONDA 750 Tour bwj.
'76; Honda 900 F bwj. '80.
Tel. 045-217167.

(Bromfietsen
Nieuwe BROMFIETS-
HELM? Bij ons hebt U keuze
uit meer dan 200 helmen.
Jethelm v.a. ’ 85,-. Inte-
graal v.a. ’99,-. Bromfiets-
specialist Math. Salden Urn-1
bricht.
Brommer te koop YAMAHA
4 versn. zeer goed ’ 375,-.
04406-12875.
Opa-OMAFIETS, dames-
heren-kinderfietsen, jon-
gens/meisjesfiets. 045-
-257371.
Te koop KREIDLER met
sterrewielen, ’ 250,-.
Ruiterstr. 22, Landgraaf.
Te k. gebruikte PUCH Ma-
xi's als nieuw, vanaf ’ 575,-.
Tevens gebruikte Zündapp,
Daytona shop, Maasstr. 3,
Beersdal-Heerlen. Tel. 045-
-725309.
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’4O,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de.TEL 045-211486.

Te k. Vespa CIAO en Puch;
motorbloc Kreidler. Na 18
uur Groenstr. 202Waubach.
Fietsen: Gazelle, Batavus,
Rih-cove en kinder-oma-
fietsjes, fa. H.PLAS EN ZN.,
Schildstr. 36, Treebeek-
Brunssum en Mauritsweg 52
Stem.
Te k. HONDA MTX nieuw
model, z.g.a.n. tel. 045-
-313303.
PUCH Maxi met sterwielen
’750,-. Tel. 045-313533.
Te k. VESPA Ciao en snor-
brommer in nieuwst. Kerk-
str. 33 Übach o. Worms.
Te k. Gaint Expedition
TOURFIETS z.g.a.n. (Chi-
mano) 2 jr. oud, garantie,

’ 800,-. Tel. 045-323475.
Te k. KREIDLER met ster-
wielen, i.g.st. pr. ’400,-
-045-256719.

Zonwering
Te k. Herola ROLLUIKEN h.
2.50 xbr. 1.80, h. 1.80en br.
3.00, 2x hoog 1.35 br. 1.35.
Koopje. Tel. 045-216542.

Watersport/Surfen
Te koop RUBBERBOOT
meastral 5 en buitenboord-
motor marinier 4 PK, 1 V_ jr
oud, vr.pr. ’ 1.995,-. Tolen-
hof 14, Brunssum, 045-
-223792.
Te k. all round SURFPLANK
z.g.a.n. Te bevr. 045-
-215884.

Te k. gevr. complete SURF-
PLANK plm. 2.95 m. lang
met voetbanden, plm.
’6OO,- en Surfpak i.g.st
.045-211410.

Te k. SPEEDBOOT en trai-
ler geheel compl. ’ 2.500,-.
045-229071.

Vakantie en Rekreatie

Inpakken
weg wezen

niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen. Bel 045-724141.

ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’ 395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
02246-3109.
CHALET in Lanaken (B) te
h. of te k., veel accomodatie
voor kinderen op Camping
San Lanaco. 04490-24024.
Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.

CARAVAN te huur in Heim-
bach (Eifel) en Roggel. S.
Degenkamp. 045-211705.
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.

Te huur in ZEELAND aan
het water, 6-8 pers. bunga-
low, vrij tot 28-7. Tel.
01100-21839.

Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762

Caravans/Kamperen

Fritz Berger Recreatie
het adres voor:

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

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

Rijksweg 21, Kessel, tel. 04762-1465.

FRANKIA
Caravans topklasse uit
Duitsland, reeds v.a.

’ 12.680,-, ook gebruikte
caravans, ook informatie
Frankia campeerauto's koop
en huur, huurpr. v.a ’ 850,-
-p. week. Fritz Berger recre-
atie, Rijksweg 21, Kessel-
Limburg. Tel. 04762-1465.
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.
Mei aanbieding: SSK STA-
BILISATOR (Westfalia) nu
voor ’ 365,-; voortenten
vanaf ’ 695,-. caravan-
accessoire-shop Bartels,
Hommerterweg 256, Ams-
tenrade. Tel. 04492-1870.
Wegens omstandigheden
te koop CAMPER LT 35 D.
Tel. 04754-81918.
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 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. ALPENKREUZER '82,
SR, slechts 5 maal gebruikt,
met div. ace. 04450-2420.

Te k. KOFFERAANHANG
laadvermog. 375 kg merk
Westfalia z.g.a.n. 045-
-311486.
Weg. omst. hed. te k. Tour-
CARAVAN m. hobby 500,
bwj.'Bl, i.z.g.st. m. voort.,
koelkast, cv. Heereveldje
10, Übach o. Worms. Tel na
18 uur 045-311925.
Te k. 4-pers BUNGALOW-
TENT met vaste luifel, pr.
’250,-. Tel. 045-320841,
na 17.00 uur.
Te k. luxe TOURCARAVAN
Adria 4.65 m., met toilet-
ruimte, verwarming, koel-
kast en tv-antenne. Te bevr.
045-251172/045-225139,
na 19.00 uur.
ALPENKREUZER Select
bwj. '85-'B6, grondzeil, luifel,
matten, kantelb., ’3.500,-,
na 17.00 U.Tel. 045-414501
Te koop VOUWWAGEN Tri-
gano, ’ 1.750,-. Magdale-
nastraat 14, Heerlerheide.
Te k. 6-pers. BUNGALOW-
TENT, 2 maal gebruikt,
’650,-045-313533.
Te k. CAMPER Opel Blitz,
camper op kent. v. alle ge-
makk. voorz. Haesenstr. 18,
Schaesberg.
Caravan DE ROECK 3 a 4
pers, 440 kg., i.pr.st., m.
voortent, ’ 3.000,-. 045-
-253855.
Te k. 4 pers. BUNGALOW-
TENT, 1 jr. oud, tent st. op.
Granaatstr. 3 Heerlen.
Te koop gevraagd: ERIBA
caravan. Tel. 04490-55172.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Warme dagen hete meisjes

Tieners 320.323.10
korte rokjes 50 ctVmin

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 14.00 t/m

2.00 uur. Tel. 04755-1854.
Gezellige dames

charmant, 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.

Marcha
Grieks - 06 -
320.325.55

50 et. p.m.

Tieners
GRATIS kalender 1989. 06-

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

live-live-live-live

sex-box
50 et. p/min 06

320.325.06
live-live-live-live

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

06-320.330.70
sweet-lips -

50 et/min 0 sex

320.320.50

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

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

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

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

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

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

320.320.24.
"06-320.321.03"

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
Het klinkt misschien niet
echt, maar ik meen het wel!!
Ik ben 'n meisje van 20 jaar,
en zoek driftig naar omgang
met mannen, alleen safe-
sexü 06-320.325.43
50 c.p/m. Deze

box
bel ik vaak! Jij ook??

06-Sex
50 et. p.min.

* * *
sex non stop

Amanda vertelt
elke dag iets nieuws

06-320.320.08
* * "

Zevende Hemel
gratis surprisepakket

06-320.320.07
Relax-Line

Betty *** Gratis foto's
06-320.320.06

" * *

!!! Live !!!
Sex Relax Box

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

op de Sex Relax Box

. 06-
-320.324.06

Addink Productions

S.M.
party box

stout?
je slavin wacht

je meesteres wacht niet
dus nu bellen.

06-320.323.06
Talk Productions 50 et/min
De eerste keer? Dan doe je

het wel 'ns verkeerd!
Bel 'ns de

groeneblaadjes
box

06-320.325.31 - 50 c.p/m.
Misschien maak je contact
met 'n ervaren persoon?

Op 'n oude fiets moet je het
leren!!!

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

ma/vrij, van 12-23 uur.

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

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

045-225237.

Bisex vrouwtjes
2 kanjers tegelijk

maar 2 kwartjes p.m. 06-

-320*324*24
De Jachthut

Haanrade-Kerkrade Grens-
str. 23. Gerda, Regina, Karin
Heike, Areane, Godron. Ma-
zo van 20-4 uur 045-
-463943. Tev. meisje gevr.
Hoe meer werk je ervan
maakt, des te meer geniet je

in de
testsexbox

06-320.325.13-50 et p/m
Vergeet vooral niet mee te
hijgen!!

Bij 't
stoeipoesje

krijg je geen kans om jekop
te laten hangen
06-320.325.11

't stoeipoesje, onvermoei-
baar en onuitputtelijk.

50 et p/m

't Nymfomaantje
zelfs een Ferrari

kan haar niet bijhouden
06-320.325.12 - 50 et p/m

als het even te snel
gaat mag je uitrusten!!

Escortservice
04490-23730

ma t/m zat, van 20 tot 4u.
Escortservice all-in
045-326191

ma t.rn- vrijd. v.a. 14.00 uur.
Zoekt u een beetje vertier?

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

plezier

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814.

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)
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 lek*
re dames: Tippelbox. S(W

06-320.326.6j'
op zoek naar 'n lekkere gf>'.

Gay!Date!l_ive
06-320.330.18 (SOct'njj >

Tippellijn
06-320.330.66-50cm z".
ze uit die meisjes van plgj'

Gay-Bizar-Live,
06-320.330.88 (50ctm) JLive: homo-sex-intervig*

Heren opgelet. Moeder' (
dochter. Vanessa en Lo* t'type en nog vele and**1

mooie meisjes in Clv",
Exclusief ,

Privetaxi en escort moi ,
Geop. ma t/m zat v. 11',
23 u. Industriestr.l3, WÏ
rade-W. Tel. 045-4235? j

Thai-Prive *
voor sport-Franse- en orë (
nele Thaise bodymassa?,
Ma-vrij. 11.00 tot 24.00»'Suffolkweg 13, Weert ,

04950-42966
Diana's escortservice r

dagelijks geopend tot
nachts 01.00 uur s

045-215113 J
De »

Hooibergbox \
duik er in en grijpeen lel* \
re meid. Live sex!! Gen°j

gegarandeerd!! t
06-320.323.53 50 c.pj!;
Donna Maria

met haar 7 vriendinnen
brengen u in de 7e hert*»

van het genot!! 045-227* f
228738 Tev. ass. gev* i

Blondine <
en Brunette af 10 uur. 0f(
zat, en zon. 045-721731

Vera
privé tel. 04754-8581j> t

’ 50,- all in ■;
Tel. 045-423608.^ t

Contactburo \
Lucie, voor bemiddeling o
adressen, Geleen, vi,
04490-50921. yi

Peggy
Privé ma. t/m vr. 11-18,'
tev. assist. gezocht. T6*

04490-74393.

De SabbelboXJlive sex met een kanje^1
geen chaos geen bandje

wel meisjes!! 06-320.325--*
50 cpm. 1

Nieuw privé Jbij Diana. Tel. 045-2131 l
Kom eens kijken. J

Club RusticaJ' v.d. Weyerstr. 9, Kerkrat
West. Tel. 045-412762^

Angela Jen haar meisjes, tot 3.001
Privé en escort. Tev^
meisje gevr. 045-228975>/

Vrijdag en zaterdag

striptease
liveshow

Aanvang 20.00 en 22.00^!
Grote Gracht 95, Maast^

Let op de palmen
in de etalage.

Met airconditioning^

Privé Yvonne
De enige echte in Kerkr*l^
Ma. t/m zat. 11-23 uur, zon"

15-23 uur. Prive-taxi
aanwez. 045-4251 QOy

Zin in sex met iemand dei
nog niet kent? Probeer'
iemand te versieren bij "

Beurtbox
06-320.325.34 - 50 Cp^

ook met zn tweeën en gP>
Porno box fVoor de heetste gesprek^

Vreemd... Vooral dam**5

weten er raad mee- »
Trouwens, wat gebeurt e»

zon box apart? ■06-320.320.51 (50 et 0>
Op de

Orgie Box
praten ze nou eenmaalK
Daarom is het toch de o*9'
Box. Zo vindt je die parti*\
06-320.324.40 (50 et g/g>

Dacht je dat ze op de

Sex box
over huiswerk zoude*1

praten... . 'Misschien over een lekk^soort huiswerk en het ad^,'|
06-320.322.22 (50 et g/g» I

Lijf Sex Box i
waar meer gebeurt da"
praten. Hier vinden ze,

elkaar, heet en verlang6"
naar meer. Voor echte

sex-contacten. ,
06-320.324.80 (50 et P^>
De Jarretelbo*(Voor fijnproevers die ge'a

fineerd weinig mooier tvinden dan 100% bloot. M^zn 2 of met een gezellig s<
06-320.326.27 (50 Ct_g/f5

Wip-ln box
Terug van weg. Nieuw el^anders, heet, recht voor *raap, sex-praat, sex-
vrienden en vriendinnen-

Met 13 of heet apart-
-06-320.324.60 (50 ct_g/g>

Sex is sex maar
l Supersex

is voor sommige mens*>
veel lekkerder. Ze hebb»
nog gelijk ook. En en---'
kan ongezien meedoen.,
06-320.324.30 (50 ct_Pj£>

Voor Piccolo's l,
zie verder pagina °
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Topambtenaar bepleit
privatiseren MIP

DEN HAAG- Er is een duidelijk
verschil ontstaan tussen de oor-
spronkelijke doelstelling van de
in 1982 op initiatief van het mi-
nisterie van Economische Zaken
opgerichte Maatschappij voor
Industriële Projecten (MIP) en
de huidige markt voor durfkapi-
taal. Dat vindt de thesaurier-ge-
neraal van het ministerie van Fi-
nanciën, drs. ing. C. Maas.

De MIP steekt geld in projecten
die een belangrijke bijdrage kun-
nen leveren aan de versterking
van de industriële bedrijvigheid

en de commerciële dienstverle-
ning in ons land. Veelal worden
aandelen genomen in jonge on-
dernemingen, die voor de kapi-
taalverschaffers een hoog risico
kunnen inhouden.

Met de MIP is de topambtenaar

van mening dat zakelijke belem-
meringen in de statuten van de
onderneming moeten verdwij-
nen om goed te kunnen opere-
ren. Nadat een meerderheid in
de Tweede Kamer eind vorig tij-
dens de begrotingsdebattan aan-
drong op privatisering van de

MIP zei Maas donderdag in een
toespraak: „Tevens zou moeten
worden bezien of niet wenselijk
is dat de staat zijn belang terug-
brengt tot minder dan 50procent
ter ondersteuning van het com-
merciële karakter van de MIP.
Daarna kan de vraag aan de orde
komen of de staat zich niet ge-
heel moet terugtrekken."

De staat heeft nu een belang van
57 procent in de MIP. Andere
aandeelhouders zijn banken,
pensioenfondsen en verzeke-
ringsmaatschappijen.

Goedkeuren
Volgens hem kan de overneming
vóór 1 julieen feit zijn. Met name de
Franse overheid moet de overne-
ming nog goedkeuren, maar Océ
voorziet daarbij geen problemen.

beurs-overzicht

*w
W^ST.ERDAM - Het Damrak
Hoe t̂eren vrij vast gestemd.

in de middag wat moest
Stenr^n ingeleverd bleef de
Werdming vast, wat onder meer
Wir, weerspiegeld door een
tot i7QVan de index van 1,3 punt
Joen "De omzet was f 845 mil-
rr,j,j v°or de aandelen en f 518'aatsien Voor de obligaties, welke
feu goed prijshoudend wa-

Nedl]
pers ?yd stond in de schijnwer-
het ', a een top van f 425 kwam
ke nri ot op f 422,50 en dit bete-
Ahois een winst van f 14,50.
Het jf deed het eveneens prima.
1aa.K/uideniersfonds stoof eerst
l2o\ï 122-50. Het slot kwam op f
ven'i wat nochtans bijna f 5 bo-C Joensdag lag.

Ta
lnternationale aandelen

110 pHoogovens weer boven f
Pmim UiPs ginB f °>50 verder
'ijkeor naar f 38'80 en Konink-
14.0. e Passeerde de brug van f

hogeSl°t van f 140,50 lag ruim f 2
an woensdag: Het voe-

de"*e wnds Wessanen zette de
&en .We^k ingezette opmars met
VariRaider voort tot f 85. Océ-
terup^l- Grinten moest echter f 4vs naar f 296.

b°UwfVs I_)kale1_)kale mark* ging hetn,ar7°nds BAM f 10 vooruit
°f fW°' NKF boekte f 3,50 bij
2,20 J.e," StadRotterdam won f
Ser in

p '153-Wegener gingf2ho-
-206 p ar»dere handen over op f
f 2 b^o06"!"11-* Beheer boekte

Océ-van der Grinten
neemt Graphics over

Van onze redactie economie
VENLO - Het kopieerconcern Océ-van der Grinten heeft met
het Schlumberger-concern overeenstemming bereikt over de
aankoop van de grafische divisie (Graphics) van Schlumberger
aan Océ. Het wachten is nu op enkele wettelijke goedkeurin-
gen, aldus een bekendmaking van Océ. De grafische divisie
van Schlumberger had vorig jaar een omzet van f250 miljoen
en telt 850 werknemers. Océ heeft 10.000 mensen in dienst en
boekt een jaaromzet van f 2 miljard.

Graphics ontwerpt, maakt en ver-
koopt plotters, apparaten die een
grafische voorstelling kunnen ma-
ken van gegevens. Zo worden elek-
trostatische plotters gemaakt van
groot formaat voor de snel groeien-
de CAD/CAM-markt ofwel de markt
voor het met behulp van de compu-
ter ontwerpen en fabriceren van
produkten.

Graphics heeft het hoofdkantoor in
het Franse Créteil en ontwikke-
lings- en produktievestigingen in
Frankrijk en de VS. De onderne-
ming heeft een uitgebreide ver-

koop- en service organisatie in alle
belangrijke Europese landen en in
de Verenigde Staten.
Océ verwacht van de overneming
een versteviging van haar positie op
de markt voor de tekenkamers.

De overneming kan met behulp van
de bestaande kredietfaciliteiten
worden gefinancierd, zei een
woordvoerder van het concern gis-
teren. De divisie zal zelfstandig blij-
ven werken. Hij sprak over een be-
langrijke verwerving in een 'aanpa-
lend gebied' van het terrein waarop
Océ-van der Grinten, die in de te-
kenkamermarkt een jaaromzet
haalt van ongeveer f 1 miljard, actief
is.

Vooruitzichten ook op langere termijn gunstig

Winst Sphinx
kwart hoger
Van onze verslaggever ,

MAASTRICHT - Sphinx in
Maastricht (keramisch sanitair)
heeft het afgelopen boekjaar
'88/'B9 een stijgingvan omzet en
winst geboekt. De bruto-omzet
nam met bijna zeven procent
toe tot ’ 256 miljoen en het be-
drijfsresultaat bedroeg ruim

’ 25 miljoen (drie miljoen meer

dan het voorafgaande boekjaar).
Netto kwam de winst uit op ’ 16
miljoen, bijna een kwart meer
dan het voorgaande jaar.

De verbetering van het bedrijfsre-
sultaat met 15 procent weerspiegelt,
aldus een bekendmaking van
Sphinx, het hogere afzetvolume, het
verbeterde produktenpakket en de
positieve doorwerking van de inves-

teringen in de voorgaande jaren, die
gepaard gingen met een betere kos-
tenbeheersing.

Het grootste deel van de omzetstij-
ging kwam voor rekening van de
keramische activiteiten. Daarnaast
zorgde de overname van de kunst-
stoffabrikant Wisa voor een hogere
omzet. Van de (netto)omzet werd de
helft behaald buiten Nederland en
daarvan weer zes procent in landen
buiten de Europese Gemeenschap.

Boekjaar

"Koninklijke Sphinx heeft zich ook in het boekjaar 1988/89 (tot en met maart) gunstig kunnen
ontwikkelen. De nettowinst steeg met 24 procent, vanf 12,9 miljoen totf 16 miljoen ofwel per aan-
deel vanf8,65 tot f 10,35.

Dividend
De verbeterde
Sphinx aanleiding om het dividend
te verhogen tot ’ 3,30 per aandeel
(boekjaar '87/88: ’2,50). Hiervan
uitgaande kan van de winst ’ 10,9
miljoen worden toegevoegd aan de

algemene reserves, en dat leidt tot
een versterking van het eigen ver-
mogen. Dat vermogen stijgt tot

’ 86,6 miljoen, hetgeen overeen-
komt met 48 procent van het balans-
totaal.
Zoals bekend is Sphinx onlangs
overgestapt op vermelding van de
cijfers op basis van historische kos-
ten (dus niet op basis van de actuele
waarde). Hiermee wordt aangeslo-
ten op een - zeker naar de beleggers
toe - gebruikelijke financiële ver-
slaglegging. Voor het dividendbe-
leid blijft de onderneming echter
uitgaan van de nettowinst op basis
van de actuele waarde.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 95,50 95,80
Ahold 115.80 120,50
Akzo 146,00 146,00
A.B.N. 40,60 40,50
Alrenta 161,90 162,10
Amev 50,70 50,60
Amro-Bank 76,50 76,60
Bols 139,50 141,00
Borsumii W. 141.00 140,50
Buhrm.Tet. 64.90 64,70
C.S.M.eert. 66,20 66,20
Dordtsche P. 255,50 256,50
DSM 135,40 136,00
Elsevier 66,00 66,20
Fokker eert. 41,60 41,30
Gist-Broc. c. 35,10 35,10
Heineken 111,30 112,20Hoogovens 99,60 100,10
Hunter Dougl. 106,00 106,00
Int.Müller 90,00 89,50
KBB eert. 74,80 74,80KLM 47,00 47,90
Kon.Ned.Pap. 56,60 57,20
Kon. Olie 138,40 140,50
Nat. Nederl. 59,20 59,10
NMB. 216,00 217,00
Nedlloyd Gr. 408,00 422,50
Nijv. Cate 97,00 99,50
Océ-v.d.Gr. 300,00 296,00
Pakhoed Hold. 130,00 129,50
Philips 38,30 38,80
Robeco 106,50 106,40
Rodamco 165,50 165,30
Rolinco 106,10 106,10
Rorento 61,70 61,50
Stork VMF 34,80 35.00
Unilever 137,90 138,30
Ver.Bezit VNU 101,20 102,20
VOC 48,40 49,00
Wessanen 83,00 85,00
Wolt Kluwer 175,50 176,00
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 43,70 44,80
ACF-Holding 52,00 50,00
Ahrend Gr. c 299,50 300,50
Alg.Bank.Ned 40,50 40,30
Asd Opt. Tr. 23,50 23,60
Asd Rubber 8,20 8,20
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 90.00 90.20
Aut.lnd.R'dam 79,00 79,50
BAM-Holding 400,00b 410.00b
Batenburg 89,50 89,50
Beers 137.50 137,00
Begemann 106,00 105,50
Belindo 372,00 374,00
Berkel'sP. 5,85 500
Blyd.-Will. 22,50 23,00
Boer De, Kon. 456,00 451,00
de Boer Winkelbedr. 59,20 59,50
Boskalis W. 16,80 16,95
Boskalis pr 13,15 13,30
Braatßouw 1005,00 1005,00
Burgman-H. 2900,00 2950,00b
Calvé-Delft c 919,00 923,00

Calvépref.c 5200,00 5200,00
Center Parcs 74,20 74,50
Centr.Suiker 65,60 65,30
Chamotte Unie 12,10 11,50
Chamotte div.B9 11,70 11,20
Cindu-Key 118,00 114,00d
Claimindo 364,00 364.00
Cred.LßN 79,20 79,00
Crown v.G.c 112,50 113,50
Desseaux 204,00 205,50
Dordtsche pr. 253,00 256.00
Dorp-Groep 52,00 52,90
Econosto 237,50 230,00d
EMBA 134,50 134,50
Enraf-N.c. 48,00 50,00
Enks hold. 364,00 362,00
Frans Maas c. 67,00 67,50
Furness 122,70 d 122,00
Gamma Holding 75,00 77,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 25,60 26,60
Geveke 37,80 37,80
Giessen-de N. 225,00 226,00
Goudsmit Ed. 265,00 265,00
Grasso's Kon. 91,50 91,50
Grolsch 123,00 124,00
GTI-Holding 185,50 185,10
Hagemeyer 89,80 90,30
H.B.G. 209,00 210,50
HCSTechn 15.00 15,10
Hein Hold 93,50 94,30
Hoek's Mach. 185,00 185.00
Holdoh Hout 725,00 725.00
Holec 28,90 29,00
H.A.L.Tr. b 1653,00 1660,00
Holl.Am.Line 1656,00 1662,00
Heineken Hld 93,50 94,30
Holl.SeaS. 1,54 1,54
Holl. Kloos 420,00 423,00
Hoop en Co 11,90 12,40
Hunter D.pr. 5,90 6,00
ICA Holding 17,40 17,40
IGB Holding 55,80 55,50
IHC Caland 33,70 34,00
Industr. My 201,50 201.80
Ing.BurlKondor 559.00 531,50dKas-Ass. 4150 4100
Kempen Holding 14,60 14,50
Kiene's Suik. 1300,00 1310.00
KBB 76,70 76,50
Kon.Sphinx 101,50 100,50
Koppelpoort H. 279,00 279,00
Krasnapolsky 198,00 198,00
Landré & Gl. 54,50 54,50
Macintosh 49,80 48,80
Maxwell Petr. 680,00' 690,00
Medicopharma 73,00 74,00
Melia Int. 7,20 7,10
MHVAmsterdam 23,50 23,50
MoearaEnim 1185,00 1190.00
M.Enim 08-cert 15300,00 15300,00
MoolenenCo 31,20 31,50
Mulder Bosk. 50,40 50,00
Multihouse 11,00 11,00
Mynbouwk. W. 449,00 449,00
Naeff 225,00
NAGRON 47,90 47.90
NIB 552,00 552,00

NBM-Amstelland 18,60 18,50
NEDAP 298,00 296,00
NKFHold.cert. 344,50 348,00
Ned.Part.Mij 37.00 37,00
Ned.Springst. 9750,00 9750.00
Norit 785,00 791,00
Nutricia 234,00 235,00
Omnium Europe 18,00 17,50 a
Orco Bank c. 81,70 80,00
OTRA 676,00 666,00 d
Palthe 135.00 136,00
Polynorm 96.80 97,70
Porcel. Fles 136,00 136,00
Ravast 55,50 53,50
Reesink 66.00 65,00
Riva 55,50 55,50
Riva (eert.) 55,50 55,50
Samas Groep 67,80 69.00
Sanders Beh. 98,00 98,00
Sarakreek 28,30 28,00
Schuitema 1675,00 1600,00 a
Schuttersv. 119,00 121,00
Smit Intern. 41,50 41,30
St.Bankiers c. 26,50 25,90
Stad Rotterdam 150,80 153.00
Telegraaf De 488,00 451,00 d
Text.Twenthe 248,00 247,10
Tuup Comp. 62,50 62.50
Tw.Kabel Hold 147,50 147.00
Übbink 118,00 114.00 d
Union Fiets. 15,50 15,75
Ver.Glasfabr. 268,50 268,50
Verto 68,00 d 69,00
VolkerStev. 61,50 61,20
VolmacSoftw. 60,60 61,00
Vredestein 19,10 19,00
VRG-Groep 61,50 61,50
Wegener Tyl 204.00 206,00
West Invest 31.40 31,40
Wolters Kluwer 174,00 176,00
Wyers 51,00 50,10

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,70 35,00
ABN Aand.f. 73.00 73,20
ABN Beleg.f. 54.10 54,30
ALBEFO 52,70 52,70
Aldollar BF $ 20,90 20,90
Alg.Fondsenb. 233,00 234,00
AUianceFd 11,10 11,20 e
Amba 45,30 45,30
America Fund 318,00 318,00
AmroA.in F. 92,50 92,50
Amro Neth.F. 72,50 73,00
Amro Eur.F. 69,50 68,30
Amvabel 98,00 96,80
AsianTigersFd 64,50 61,70
BemcoAustr. 62,10 62,00
Berendaal 118,00 114,00
Bever Belegg. 24,00 24,00bBOGAMIJ 105,50 d 106,00
Buizerdlaan 41.00 41,00
Delta Lloyd 39,10 39,10
DP Am. Gr.F. 24,50 24,30
Dp Energy.Res. 34,10 34,10
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 71,40 71,40
EunnvestÜ) 110,00 110,00

Eur.Ass. Tr. 7,00 6.70
EurGrFund 57,00 57,20
Hend.Eur.Gr.F. 190,30 190,50
Henderson Spint 77.10 76,70
Holland Fund 70,00 70,00
Holl.Obl.Fonds 118,50 119,00
Holl.Pac.F. 113,80 113,50
Interbonds 562,00 562,00
Intereff.soo 40,90 40,80
Intereff.Warr. 302,00 302,00
JapanFund 42,50 41.30
MX Int.Vent. 61,00 61,00
Nat.Res.Fund 1490,00 1490,00
NMBDutch Fund 36.20 36.30
NMB Oblig.F. 36,30 36,30
NMBRente F. 102,20 102,20
NMB Vast Goed 40,70 40,90
Obam. Belegg. 211.00 211,50
OAMF Rentef. 14,50 14.40
Orcur.Ned.p. 48,80 48,70
Pac.Prop.Sec.f. 50,70 50.00
Prosp.lnt.High.lnc. 9,70 9,50 a
Rabo Obl.inv.f. 74,80 74.90
Rabo Obl.div.f. 49,80 49.90
Rentalent Bel. 1339.00 1339,00
Rentotaal NV 31.10 31,10
Rolinco cum.p 107,80 107,50
Sci/Tech '18,30 18.05
Technology F. 15.90 15,90
Tokyo Pac. H. 258,00 255,00
Trans Eur.F. 75,00 73.90 d
Transpac.F. 590,00 590,00
Uni-Invest 115.00 115,00
Unico Inv.F. 83,00 83,50
Unifonds 27,80 27,90
Vast Ned 118,70 118,60
Venture F.N. 41,00 41,00
VIB NV 86,30 86,30
WBO Int. 77.80 77,80
Wereldhave NV 205.00 206,50

Buitenlandse obligaties
B^EEGB4(I) 101,90 101.90
3/2 EngWarL 38,60 35,8053/« EIB 65 99,00 99,30

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34.00 34,00Amer. Brands 68.50 68.50
Amer. Expres 33,80 33,90
Am.Tel._- Tel. 34,80 35.25Amentech 59,20 59,30
Amprovest Cap. 118,00 118,00
Amprovest Inc. 225,00 225.00
ASARCO Inc. 27,60 27.50AU. Richf. 92,50 93,70BAT Industr. 5,50 5,45
Bell Atlantic 86.50 86,50
BeUCanEnterpr 38,50 38,50
Bell Res.Adlr 1,10 1,10
Bell South 49.00 48,30
BET Public 2.55 2,55
Bethl. Steel 23.50 23,38
Boeing Comp. 78.60 79,20
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 23.80 24,00
Citicorp. 31,70 31,75

Colgate-Palm. 51,00 50,90
Comm. Edison 35,75 36,00
Comp.Gen.El. 425,00 430,00
Control Data 20,00 20,00
Dai-IchiYen 3320,00 3370.00Dow Chemical 92,70 93,20
Du Pont 112.00
Eastman Kodak 43.80 45.00 d
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 225,00 220,00
Exxon Corp. 43,40 43.80
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 27,10
Ford Motor 47,90 47,30
Gen. Electric 53,00 53,10
Gen. Motors 41,20 40,40
Gillette 39,00' 38,60
Goodyear 54.50 54,50
Grace _ Co. 32,90
Honeywell 76.75 76,25
lnt.Bus.Mach. 109,50 109,60
Intern.Flavor 54,70
Intern. Paper 50,00
ITT Corp. 58,00 58,20
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 79,50 79,50
Lockheed 47,50 48,00
Minnesota Mining 74,20 73,80
Mobil Oil 51.80 52,00
News Corp Auss 14.60 14,50
Nynex 77,60 77,80
Occ.Petr.Corp 28,50 28.70
Pac. Telesis 40,60 40 60
P& O. ® 7.00 7,00
Pepsico 52,30 51,50
Philip Morris C. 135,60 138,50
Phill. Petr. 22,70 23.00Polaroid 39,30 39,80
Pnvatb Dkr 274,80 269,10
Quaker Oats 58,75 58,75
RJR Nabisco 85,00
StGobin Ffr 590.00 595,00
Saralee 54,00 54,00 d
Schlumberger 38,25 38.50
Sears Roebuck 47,25 47,80
Sony (yen)
Southw. Bell 51,70 52,00
Suzuki (yen) 920,00 920,00
Tandy Corp. 44,30 44,50
Texaco 54,40 55,40
Texas Instr. 43,60 43 50
T.I.PEur. 1,70 1.65
ToshibaCorp. 1350.00 1370,00
Union Carbide 28,00
UnionPacific 71,80 72,20
Unisys 24,60 24,70
USX Corp 34,00 34,60
US West 69.60 69,10
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 61,30 61.50Woolworth 52.30 52,50
Xerox Corp. 65,25 66,00

Certificaten buitenland
AMAXInc. 56,00 56.00 iAm. HomeProd. 214,00 - 'ATT Nedam 78,00 78 70ASARCOInc. 56,00 53,00

AU. Richf 216.00 217,00
Boeing Corp. 175,00 175,00
Can. Pacific 39.50 39,00
ChevronCorp. 119,00
Chrysler 52,00 52,00
Citicorp. 71,00 69,00
Colgate-Palm. 115,00 115,00
Control Data 40,00 42,00
DowChemical 211,00 209,00
-astman Kodak 97,00 99,80
Exxon Corp 97,00 97,50
Fluor Corp. 61,00 fGen. Electric 117,50 119,00
Gen. Motors 187,00 187.20
Gillette 87,00 86,00
Goodyear 121,00 121,00
Inco 63,00 63,00
IB.M. 243,00 243,50
Int. Flavors 118.50ITT Corp. 129,50 129,50
Kroger 26,00 26,00
Lockheed 107,00 109 00
Merck& Co. 155,00 151.30
Minn. Min. 165,00 164,00
PepsiCo. 114,00 114,00
Philip Morris C. 303,00 306,50
Phill. Petr. 49,50 49,50
Polaroid 80,50 81,50
Procter &G. 226,00 229,50
Quaker Oats 125,00 133.00Schlumberger 84,50 85.00
Sears Roebuck 104,50 105,00
Shell Canada 81.00 80,00
Tandy Corp. 98,00 98,50
Texas Instr. 97,00 96.50
Union Pacific 160.00 161,00
Unisys Corp 55,00 55,00
USX Corp 75,00 76,00
Varity Corp 4,20
Westinghouse 140,00 140,00
Woolworth 118,00 117,20
Xerox Corp. 136,00 136|00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 519.00
Dresdner B. 320,00
Hitachi(soo) 1450,00 1450.00Hoechst 301,00 306,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7320,00 7280,00
Siemens 531,00

Warrants
Akzo 36,60 36,50
AMROwarr. 1,45 1,45 e
Bogamij 5,50 5.50
Falcons Sec. 18,60 19.60
Honda motor co. 2460,00 2500,00
K.L.M. 85-92 154,00 155,00
Philips 85-89 5,50 5,00
St.Bankiers a 0,95 e 0,90
St.Bankiers b 2,65 2.55

Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 100,25 100,10
Aegon warr 12,50 12,50 |

IU"2 ABN 87 97,00 97,00
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 95,75 95,75
10 AmevBs 100,40 100,50
HAmevB6 ' 96,50 96,50
14UAmro87 97,60 97,60
13 Amro-BankB2 100.50 100.50
10V2 Amro 86 97,75 97,00
10 Amro 87 96.25 96.00
5% Amro 86 97,75 97,75
Amro Bank wr 19,50 20.20
Amro zw 86 67,00 67.009 BMH ecu 85-92 99,10 99,10
7 BMH 87 95,00 95 00
lO'/sEEG-ecu 84 100,25 100.25
9^EIB-ecu 85 101.60 101.6012/2 HlAirl.F 92,25 9225
12 NIBIBi 85-90 100.00 100.00
11WNGU83 100,25 100,25
10NGU 83 100,25 100,25
2/4 NMB 86 83,40 83,00
NMBwarrants 59,00 60,00
83 4 Phil. 86 95,25 95.25
Wt Phil.B3 96,00 96 00
11 Rabo 83 101,00 101,00
9Rabo 85 100,50 100,50
7 Rabo 84 100.50 100,75
12'/<Unil. 99,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5.80 5.80
Bredero eert. 4,40 4,50
11 Bredero 2,70 2,70
Breev. aand. 12,00 13,00
Breev. eert. 11,50 13.00
LTV Corp. 2,00 2,10
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 1,18 1,18
7'A RSV 69 92,00 92.00a
Parallelmarkt
Alanhen 20.30 22,00
Berghuizer 68,00 68,30
Besouw Van c. 49,00 50,00
CBI Bann Oce. yen 1680,00
Comm.Obl.F.l 98,80 98.90
Comm.Obl.F.2 98,70 98 70
Comm.Obl.F.3 99,00 99.00
De Drie Electr. 27,20 28.00
Dico Intern. 119,50 119,00
DOCdata 33,00 33,00
Geld.Pap.c. 94,20 95.00Gouda Vuurvc 86,00 86,00
Groenendijk 33,00 35,00
Grontmij c. 145,00 144,00
Hes Beheer 271,00 267 00
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 4,80 4,60
Infotheek Gr 27,60 27.80
Interview Eur. 7.80 7,90
Inv Mij Ned. 57.00 57.20
KLM Kleding 33,00 33,30
Kuehne+Heitz 33,50 34.00
LCI Comp.Cr. 41,50 41,20
Melle 255.00 253.10

Nedschroef 114.00 114.50
Neways Elec. 10,00 9,90
NOG Bel.fonds 28.80
PieMed 11,00 10.70
Poolgarant 10,20 10.30
SimacTech 18,00 17.50
Text Lite 7,30 7,30
Verkade Kon. 244.00 242.50d
Weweler 105,80 105,80

OPTIEBEURS
abn c okt 40,00 24" 3.00 270akzo c jul 150,00 505 2.80 2,80
amro p jul 80,00 247 3.60 3.50
coc c jun 285.00 414 9.30 11,50
coc c jun 290,00 1177 5.50 768
coc c jun 295,00 557 3.40 4,60
coc c jun 300,00 887 2,00 2,80
coc c jun 305.00 366 1.00 1,30
coc p jun 290,00 569 3.60 2,70
coc p jun 295,00 514 6.50 4.50
goud c aug 380,00 328 5,10 5.00b
gist c jul 35,00 299 2,00 1,80
hoog c okt 105,00 216 6,90 7 50akim c jul 45.00 205 3,40 3,90
kim c jul 50,00 498 0,90 1,10
kim c okt 50.00 436 1,80 2,10
knp c jul 60,00 262 1,40 180
nedl c jul 410,00 229 16,10 27,00 anld p aug 100,00 1000 0.90 0,80
nlq c feb 97,50 250 0,55 a 0,40
nlx c fel 100.00 500 I.ooa 085nly p feb 95,00 500 0.90 0,85
natn c jul 60.00 258 2.00 2,00
natn c jul 65.00 251 0.60 o^so
natn c okt 60,00 282 3,00 320obl c nov 95.00 300 0,75 a 0.75
phil c jul 35,00 788 4,10 4,50
phil c jul 45.00 300 0.30 0.30
phil c okt 40.00 820 2,70 2.90phil c okt 45.00 214 1,10 1,20
phil c jan 40,00 374 3.50 3,90
phil c jan 45,00 376 1,60 2,00
phil c 091 55,00 490 2,60 2,60
phil c 093 30,00 247 13,80 13,90
phil p jul 35,00 216 0,40 0,40
phil p jul 40,00 277 2,40 2,00
phil p okt 40,00 364 2,90 2,60
phil p 093 30.00 348 2.80 2.90 'olie c jul 130.00 430 9,60 11,80
olie c jul 140.00 1832 3.00 4,00
olie c okt 140,00 785 5,30 63Üolie c okt 150,00 217 2,00 260
olie c 092 135,00 335 18,10 19*00olie p jul 125,00 295 o,Boa 0,50
olie p jul 140,00 385 4,00 300olie p okt 120,00 235 1,20 1,00
olie p okt 150,00 408 14,00a 12,00
unil p jul 140,00 225 4,00 3.80voc c jul 50,00 313 2,20 2,50

economie

Recordniveau
oudproduktie
JANNESBURG - De goudpro-e in de niet-communistischeen is vorig jaar met elf procent
1l^men tot een recordniveau
_'038 ton. Dit was vooral toe te
)ti

JVer> aan flinke produktiever-
3gen in de Verenigde Staten,

en Brazilië, zo blijkt uit
Jaaroverzicht van de mijnbouw-

Consolidated Gold

was in 1988 opnieuw de
TeU

6 Pr°ducent in de westerse|KlC>, maar het aandeel van het
lj.,*s de afgelopen jaren wel dvi-
Jk verminderd tot iets meer dan
"g procent. De Zuidafrikaanse
uktie nam vorig jaar met ruim

>? Procent toe van 607 tot 621 mil-"n ton.
in de Verenigde Sta-

rd» Voi"ig jaarmet ongeveer een[Je toe tot ruim 200 ton. Meer dan
!Vari daarvan kwam uit de staat
hjid' De produktie van Australië
U59 met DÜna veertig procent
'r 1q n' daarmeewerd het in het
iljo geboekte record van 119
fri en ton fors overschreden. De[L? toeneming was vooral toe te
'str^f1 aan het Desluit van dej, al'sche regering om winstenU^ goudwinning tot 1991 niet te

Produktie in Canada nam met
j Procent toe tot 129 miljoen ton.■van kwam de helft voor reke-
Hj. Van de provincie Ontario. In
J^Amerika groeide de goud-
6rrn tic met twaalf procent tot
et "IJJoen ton. Brazilië had daarin
lil, een recordhoeveelheid van 100er> ton het grootste aandeel.

b

( j^arnco, het vastgoedfonds van
keert over het

1988/89 een dividend uit
!nt ln c°ntanten en van 2,5 pro-
Üo/ n aandelen ten laste van de
Reserve, aldus een bekendma-
ak Van het fonds. Over het vorige
6 u't_r was het dividend gelijk,
ïf) 'gering in aandelen is in Ne-'"ïa belastingvrij.

Minder winst
voor NMKW

ROTTERDAM - NMKW, de Neder-
landsche Maatschappij tot het ver-
richten van Mijnbouwkundige Wer-
ken, die zich in tegenstelling met
wat haar naam doet vermoeden
voornamelijk bezighoudt met de
produktie en de exploitatie van
films, heeft 1988 afgesloten met een
winstvan f26 miljoen.Over 1987 be-
droeg het nettoresultaat f 32,4 mil-
joen.
Per aandeel daalde de winst van f
54,50 tot f 43,60, maar steeg de kas-
stroom (winst plus afschrijvingen)
van f 60,60 tot f 61,90. Het dividend
wordt gehandhaafd op f 1,80.
De resultaten zijn negatief beïn-
vloed door de daling van de marges
in de distributiesector, in het bijzon-
der in het vierde kwartaal, alsmede
door aanloopkosten van nieuwe in-
vesteringen.
In het bericht over de jaarcijfers is
tevens bekendgemaakt dat 1 de-
cember een 7,25 procent obligatiele-
ning van f 100 miljoen is geplaatst;
zij is aflosbaar in 1995.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 25-5-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.090/26.590,
vorige ’ 26.120-/26.620. bewerkt ver-
koop / 28.190, vorige ’ 28.220 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 345/415, vori-ge ’ 340-/ 410; bewerkt verkoop ’ 460
laten, vorige f 450 laten.
Advieskoersen
Amer.dollar 2,20 232
Brits pond 3,42 3,67
Can. dollar 1,81 1,93
Duitse markt100) 110,65 114,65
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1.65 1,77
Jap. yen (10.000) 155,50 160,50
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
Zwits. Fr (100) 125.00 129,50
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
Finse mark (100) 48,75 51,75
Joeg. dinar (100) 0.01 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2.25425-25675
Brits pond 3.5480-5530
Duitse mark 112,670-720
Franse franc 33,245-33.295
Belg. franc 3795-3845
Zwits. franc 127.395-445
Japanse yen 158.45-158.55
lUI. lire 15,540-590
Zweedse kroon 33.565-33,615
Deense kroon 28.925-28.975
Noorse kroon " 31.260-31.310
Canad. dollar 1.86775-87025
Oost. schill 16.0110-020Ülers pond 3,0080-0180
Spaanse pes 1,8010-8110
Gr. drachme 1,2750-3750
Austr.dollar 1,6990-7090
Hongk.dollar 28.95-29.20
Nieuwz.dollar 1,3360-3460
Antill.gulden 1.2475-2775
Sunn. gulden 1.2475-2875
Saudische nal 60.00-60.25
Ecu gulden 2.3420-3470

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS Koersindex (1983=100)
algemeen 188,10 189,70
id excl.kon.olie 180,80 181.60
internationals 190.40 192,60
lokale ondernem. 187,10 187,90
id financieel 132,70 132.70
id niet-financ. 240,90 242.40
CBS-Herbele__in_sindex (1983=1001
algemeen 241,40 243,40
id excl.kon.olie 221,80 222,90
internationals 252,70 255,70
lokale ondernem. 228,30 229.30
id financieel 169,20 169,10
id niet-financ. 285.00 287,10
Stemmingsindex (1987 =100)

algemeen 177,70 179,00
internation 185.00 186,40
lokaal 176,50 177,70
fin.instell 139,30 139.40alg. banken 135.90 136.10verzekering 141.80 141,80
niet-financ 188,50 190,00
industrie 177.00 178.00
transp opsl 226,70 230,50

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand(tussen haakjes de laatste notering vanvandaag):

Akzo 146,00-146,20(146,00)
Kon. Olie 140.20-140,60(140 50)
Philips 38,60-38,90 g/l (38 80)
Unilever 137,90-138.30(138 30)
KLM 47,80-48.00 (47.90)

Vooruitzicht
Sphinx gaat ervan uit dat de voor-
uitzichten gunstig blijven. Omzet en
winst kunnen dit boekjaar verder
oplopen. Ook voor de langere ter-
mijn blijft Sphinx hoopvol ge-
stemd.

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter
eenvolgens 30 fondsen industn.
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2478.01 1152.98 199.32 945.99
Hoogst 2498.72 1159.61 200.98 953.16
Laagst 2467.56 1147.32 198.26 941.66
Slot 2482.59 1152.65 199.27.94686
Winst'
verlies - 1.28 - 1.62 - 0.47 - 0.98
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Kontakten/Klubs

40 plus Box
let leven begint pas goed
■ij 40. Ook het sexlevenü
)ntdek de rijpere partner bij
ie 40 plus Box Strikt voor

volwassenen.
06-320.327.28 (50ct p/m.)

A/il je vreemd 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!!

Tuk
Nederlands blootste blad

Sexteen
de jongste meisjes!!

06-320.323.63
50 c. p/m

Is vreemd gaan jouw
lobby? vind je sex 't belang-

rijkste? bel de
Friemelbox

06-320.325.20, 50 c p/m
met zn tienen of apart!!

In sommige landen is het
vanzelfsprekend dat één
man meerdere vrouwen

bezit, en zelfs bezit!!
Zoenbabwe

wijst de weg!!
06-320.325.22 " 50 Ct p/m.

Ik aaide hem over zijn

kinderbijslag
en droomde weg...

plotseling werd ik beet-
gegrepen door 3 kerels...
06-320.325.33 - 50 et p/m 'Beurtlijn

Heb je niks te doen? Ga 'ns
op de sexkoffie in de box
06-320.325.14 - 50 et p/m

want het
sexaroma
hoort in 't kopje

en niet in 't zakje!!
Jeetje, wat 'n erwtje'süJa,

/vat had je dan verwacht?
Callcutta

06-320.320.13 - 50 et p/m.
Jong, jeugdig en spontaan.
De honden lusten er geen
brood van, U wel? U bent
gewaarschuwd

06-320.322.77
sex voor 50 et p/m

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, 100 mtr. rechts
(boerderij nr. 73). Mooie
meisjes verwachten U.

2 Mannen helpenRob uit de
schuld maar als ze hem la-

ten aflossen merkt hij, dat hij
hun slaaf zal zijn

Homo
06-320.323.86 50 ct.p.m.
Limburgs meisje (18 jr.)

Zachte huid, lief karakter
Gewillig

en echt gek op liefde
06-320.323.84/ 50 ct.p.m.

Wij hebben ook
lentekriebels

de meisjes van

Club ,
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
Tel. 04490-42313.

Gevr. voor goedlopende bar
Buffetjuffrouw en bardames.

04492-5532
PRIVÉ

meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053,

's morgens vanaf 10.00 uur.
Anita

Privé en Escort 045-726740
b.g.g. 210590.

En toen werd ik besprongen
doorzon sexuele gladjanus!

06-320.320.23
sex, sexer, sexstü

nombre hombre
50 et p/m

Janny

’5O,-
Lichaamsmassage

045-425100

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
tevens meisjes gevr.

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 de Koning
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

HARRV'S 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!

Nieuw escort
Het adres voor een lief

meisje bij u thuis
» v.a. ’ 100,-all in

06521-27896
Videoclub

va. ’ 20,- Kijkotheek
leuke meisjes aanw.

Tel. 045-718067.

Anita
privé m. escort ook

zaterdags. Tel. 045-352543.

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

Geleen, 04490-48448.

Privé
Lief en discreet.

Tel. 04750-18557.

Nieuw
Silvia, Elly, Yvonne, Gaby.

"Cinderella", Oude Rijksweg
Nrd. 56, Susteren,

naast tennishal.
Sexy Blondy

en brunette af 10 uur, ook
zat, en zond., 045-721759.

Contactbureau
Yvonne

bemid. en privé. Spaans
meisje aanw. 04490-23203

Sittard.
Nieuwe meisjes bij

privé Yvonne
lichaamssexm. ’ 50,-. v.

Jeanny, trio, lesbisch mog.
ontv. in lingerie v. mooie

sexy meisjes ma-zat. 11-23
uzo. 15-23u. 045-425100

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Jonge KATTEN gratis af te
halen. Enkele weken oud.
Tel. 045-719647.
Te koop nest Duitse HER-
DERS, ouders aanw., getat.
en geënt, zeer groot ras.
Tel. 045-222353.
Te k. 9-dlg. en 1-dlg. KO-
NIJNENHOK. Tel. 045-
-719132.
Kennel van "Schutterspark"
t.k. Mechelse HERDER
pups 7 wk. prima afst. inge-
ënt en ontwormt, eerlijk voor
kinderen. J. v. Bree Eindstr
25, Brunssum. 045-270066.
Te k. pups ROTTWEILER
teef. Vr.pr. ’350,-. Carol
Smulderssngl. 88 M'tricht.
(Caberg).
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.

Te koop bruin recreatie
PAARD, hoog 170 cm, oud
4 jaar, geen tel. prijsopg.
Beekstraat 4, Valkenburg.
Tel. 04404-1991.
Te k. zeer mooie Yorkshire
TERRIERPUPS. Tel. 045-
-222413.
Te k. Duitse HERDER lang-
harig, teef, 4 mnd., pr.
’175,-. Tel. 045-425280,
na 15.00 uur.
Te k. D.HERDER teef 1 jr.
oud Peerdendries 9, Bruns-
sum na 17.00 uur.
Te k.AQUARIUM mt.1.50x
45x50, alle toebeh. ’ 450,-,
tel. 045-723398.
Te k. weg. omstandigh. witte
POEDEL, 2 jr. Tel. 045-
-215901.
Handtamme BABY-BEO'S
te k. moeten nog met de
hand gevoerd worden. Vo-
gel- en dierenspec. zaak
John Essers, J. v. Vondelstr.
25, Molenberg-Heerlen.
Te koop gevr. PAPE-
GAAIEN voor kweek, mr. op
tamme goed sprekende ook
mogelijk. Tel. 043-214305.

In en om de tuin
DIBO Hogedrukreinigers,
nieuw en gebruikt, onderde-
len, slangen etc. H.O. Mi-
randolle. 045-422797.
(TUIN)HOUT, blokhutten,
bielsen, schermen, palen,'
rolborders enz. Vakkundig
hoge druk geïmpregneerd,
thuis bez. Impreg, In de Cra-
mer 104, Hrl. 751687.

SABO gazonmaaiers, on-
derdelen en service. Ook
reparatie andere merken.
H.O. Mirandolle. 045-
-422797.
Diverse soorten NATUUR-
STENEN voor uw rotstuin.
Kunradersteengroeve Q &
Q. Bergseweg, Voerendaal.
Tel. 045-751884.

Luxe open TUINHUISJE te
k. (geen berging), 8-hoekig
model, doorsnede ca. 3 m,
volledig demontabel en on-
derhoudsvrij, materiaal alu-
minium, plexiglas en kunst-
stof, pr.n.o.t.k. Vinkerstr. 19,
Kerkrade*

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

Opleidingen
CURSUS; Eerste Hulp met
kruiden en reflexmassage.
Tel. 043-435200.

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

Huwelijk/Kennismaking

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

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

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

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

ledere vrijdag, zaterdag en
zondag: Gezellige CON-
TACTAVOND in de Kelder-
bar "La Chalet" in Treebeek.
Chalet Treebeek Komeetstr.
25. Tel. 045-211375.
Waarom EENZAAM zijn als
het ook anders kan. Bel.

■ Huw.-rel.-Buro Levens-
| geluk. 045-211948.

" J.man 29 jr. zkt ser. kennis-
m. m. j. VROUW, kind geen
bewz. br.m. foto op crew. ret
Br.o.nr. B-0864, LD Postbus
3100,6401 DP Heerlen.

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.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mode Totaal

Nieuw"
Grinns spijkerbroeken

Dames- en heren
Vertegenwoordigersbezoek

Tel. 04490-18317.

Te koop prachtig mooie
BRUIDSJURK, Spaans mo-
del ’500,-. Na 1800 uur.
045-258746.

Te k. BRUIDSJURK Grieks
model, mt. 36, mcl. haarac-
cessoire. Tel. 045-751739.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Baby en Kleuter
Te k. KINDERSPORTWA-
GEN en eiken kinderbedje.
Te bevr. Gouverneurstr.
171, Heerlen. 045-716282.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

ri.K.O-
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht

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

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen:- Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Te k. versch. soorten hek-
werk en poorten. Kan ook
gemont. worden. Inl. 045-
-316238 ABC HEKWERK.
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.

TV-ANTENNES /3S|
in, 5 jr. garantie. Ook]
paraties door gehej
burg. Geen voorn
Koehen. Tel. 045-44;
Piccolo's in het U
Dagblad zijn groot
SULTAAT! Bel: 045 J

Wonen Totaal

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2de keus o.a. ESCO-Jj
DESSO b.v. Feit of Flor van ’ 18,95 voor ’ 6,9*
stalen bezoek aan huis. Meestal direct uit yoorraa
baar uit 20000 m2. Boven 50 m2gratis leveren.1
mogelijk. Tapijttegelhuis 013-436903 (diverse filiajfl
Te k. langw. eik. EETHOEK
6 stoelen, nwrieten zittingen
z.g.a.n. 045-315944.
Pracht, zwaar eiken BANK-
STEL, v.p. ’725,-; 2-zits-
bank als nw. v.p. ’ 275,-;
zw. mass. eiken eethoek v.
p. ’1.375,-; eik. salontafel
v.p. ’275,-; 2-zits bank
Chesterfield wol mohair v.p.

’ 875,-. 045-323830.

KEUKENS laag in f*
garantie. R/J Handel
neming, Stationstr-
Nuth. Tel. 045-2426(1
Te k. mooie Rotan I
FAUTEUIL met e4
kussen, ’40,-. Tel.
27009. J

Voor Piccolo'j
zie verder pagiflj

WAAROM SCHOLIEREN I
VANAF 16 JAAREEN ONDERWLH

KAART NODIG HEBBEN.
Vóór 1 juni 1989 krijgen alle scholieren van 16 jaar en ouder volgens ontvangt vin de tweede helft van september een acceptgiro^11

weer de onderwijskaart in de bus. Deze kaart is nodig om op school Hiermee dient v in één keer het verschuldigde lesgeld te b& I
ingeschreven te wordenVoor elke scholier dieop ofna 1september 1989 staat (Een en ander komt ook aan de orde in de uitgebreide brochure die uil
ingeschreven, moet f 1.030- aan lesgeld betaald worden. de onderwijskaart meegestuurd krijgt. Bovendien ' I

u altijd bellen met de Infolijn Lesgeld in Groni^B
Inschrijven met dekaart, betalen via dekaart. 06 -3212202; maximaal f 0,20 per minuut). I

Scholieren die op 31 juli 198916 jaarof ouder zijn, t*4Ji_fc. I
krijgen de onderwijskaart thuisgestuurd door de Informa- 1| K Hoekrijgt u een vergoeding voor de f 1.030,-? I
tiseringsbank (onderdeel van het Ministerie van Onder- WlÈk Ruim duizend gulden lesgeld is een heel b-; I

__^': jj mmm *$KÊr
wijs en Wetenschappen). -'iJL en kall een zware last zijn. Daarom zijn er twee vera B

Naam en adres zijn hierop al voorgedrukt. Het JÈmm a dingsregelingen waar u een beroep op kunt doen. I
enige dat u, als ouder of voogd, nog hoeft te doen, is de ■ RgS B Voor leerlingen van 16 en 17 jaar is er' ■
kaart invullen en een handtekening zetten. >fl Tegemoetkoming Studiekosten mogelijk. Vraag de# I

Scholieren van 18 jaaren ouder dienen - als meer- Cj Wfjl W snel mogelijk aan! ■
derjarigen - de kaart zelf in te vullen en te ondertekenen. W Dient u de aanvraag vóór 15 juniaanstaande ito] I

11§_P I-J-l m^t if IVervolgens zal de kaart, ook dit jaar weer, vóór wordt de toegekende vergoeding voor het lesgeld autf>j ■
1 september aanstaande op de school van uw keuze inge- tisch verrekend met het lesgeld. Als u na 15 juniaanstq I
leverd moeten worden. JB de aanvraagt, wordt de vergoeding contant uitbetaallil

Hebt uop 1 juni 1989 nog géén onderwijskaart in S ■ Ij \ moet u het lesgeld dus eerst voorschieten. Hebt u al' II
de bus gekregen, dan kunt u gebruik maken van een I É m aanvraag Tegemoetkoming Studiekosten ingedien- I
blanco kaart. Deze is op alle scholen verkrijgbaar, samen fc I hoeft u dit niet nog eens extra voor het lesgeld te $

met een uitgebreide brochure. I Ü Voor leerlingen van 18 jaar en ouder is I
Alleen met deze'kaart kan uw zoon of dochter dus ÊmW fp? Studiefinanciering 18+. De vergoeding voor het lesgs*

worden ingeschreven voor het komende schooljaar. En ■■■■■■■l daar opgenomen in de maandelijkse toelage. In bep^l
wel op alle scholen voor m.a.v.0., h.a.v.0., v.w.0., 1.b.0., (k.)m.b.o. en (voort- gevallen is een voorschot op het lesgeld mogelijk,
gezet) speciaal onderwijs. Bij alle scholen, kantoren van de Rabobank en Steunpü1'

Bovendien verplicht u zich met het inschrijven tot het betalen van Studiefinanciering kunt u terecht voor de benodigde formulieren en u»

het lesgeld. Ook dit jaar is dat bepaald op f 1.030,-. Gaat uw kind in het breidebrochures, dieu vanAtotZ duidelijkmaken hoe uhet.lesgeldveif
schooljaar 1989/1990 niet naar één van bovengenoemde scholen, dan is de kunt krijgen. Meer informatie over de vergoedingen kunt u krijge* 1

kaart onbruikbaar en hoeft u verder niets te doen. de Steunpunten Studiefinanciering, telefoonnummer 06 - 399*1
De kaart die uop school hebt ingeleverd, wordt doorgestuurd naar (maximaal f 0,20 per minuut),

de Informatiseringsbank. Daar worden de gegevens verwerkt en ver- De onderwijskaart. Het enige entreebewijs voor voortgezet ondg£f

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN

_♦♦♦
♦

_!]♦♦♦♦♦♦♦
_♦_♦_♦_♦_♦_
_♦_♦_♦_♦_♦_

_♦♦♦♦♦♦♦, !_2Slïïll_s_

INFORMATISERINGSBANK



Uitzendingen per satelliet vanuit Italië - samenwerking met TROS

TV 10 als Sterrennet'
28 oktober van start

door harrie cremers

- Jos Brink, An-
2Te van Duin, Ron Brandste-
SLer> Sandra Reemer, Hennie
t*uisman, Koos Postema, Jefnademakers en (sedert gister-
middag) óók Tineke zijn vanaf
p oktober voortaan bij TV 10e zien. Daarmee verhuizen po-pulaire en vertrouwde tv-pro-
|ramma's als Wedden Dat, de
!~?undmixshow, Klasgenoten,

Rons Honeymoon-
-Iwis, Showmasters, Jaap Aap,
jj6 tv-serie 'Spijkerhoek' en de
ln Up Club van de regulieregroepen naar het nieuwe Ne-
e<"landse tv-station van Joop
an denEnde. Bedrijfsleven en

J^edia waren gistermiddag en
■avond metruim 1400 afgevaar-
digden talrijk van de partij
°en Joop van den Ende als al-
jf^meendirecteurvan TV 10 sa-

met de coryfeeën uit zijn
howstal het nieuwe tv-pro-«ramma van TV 10 introdu-

ceerde., an denEnde verzekerde zich inet buitenland van een zend-
machtiging en de uitzendingen
inden dan ook per satelliet van-"»t Italië (Milaan) plaats. De pro-

gramma's zullen dagelijks van
Jj'-OO tot na middernacht in de/Jee *>te plaatsen via de kabel zijn!* ontvangen. Voor Limburg
jf^at nu al vast dat Maastricht TV" °P de kabel neemt. „Maar vrij-
e' alle gemeenten daar hebben

,e| zoals in derest van het land
■^langstelling", aldus Van den

nde, die zich nu al verzekerd
eet van een miljoen aansluitin-gr11- In de meeste gevallen zullen, y en Super Channel op de ka-

-10 Verdwijnen ten koste van TV3 dat ook elders in Europa zal
Jn te ontvangen. „Aardig voore 300.000 Nederlanders, die-iar wonen." Alleen in België zal
, v 10 niet te ontvangen zijn om-ij men niet in het vaarwater wil

van de VTM, de Vlaamse
Ottimerciële TV-Maatschappij.

Y'e heeft TV 10 in het beginsta-um trouwens van nutige advie-eri voorzien.

Samenwerking
AVr omroepen als de KRO,
gp en vooral Veronica krij-
?er> een gevoelige klap door de
,ransfer' van bekende cory-
h,een. Bij de ATV-omroepen
"''Jft alleen de TROS buiten
uj °t omdat die de samenwer-
h'n 8 met Van den Ende niet
j, eft verbroken. Voorzitter mr.
-,enri Minderop en directeuryees Wolzak van de TROS en

°P van Ende verklaarden op
dat Dersconferentie gisteravond

TV 10 en TROS een
Vp u verstandhouding zal blij-
er1 bestaan. Datzelfde geldt watc technische faciliteiten betreft

ook voor de NOB, want die zal
alle programma's (vooral Neder-
landse) voor TV 10 realiseren.

Het nieuwe tv-station gaat van
start met een beginkapitaal van
200 miljoen gulden. Jaarlijks
wordt er in ons land voor 550 mil-
joen gulden aan reclame uitgege-
ven. Met een sterk programma-
pakket denkt Van den Ende dathij niet alleen veel kijkers, maar
ook veel adverteerders krijgt
voor TV 10.
De kijker hoeft voor het nieuwe
programma niets te betalen en
volgens Van den Ende mag het
ministerie van financiën jaarlijks
120 miljoen gulden tegemoet
zien van de reclamegelden van
TV 10. Vanaf aanstaande maan-
dag tot 14 junikunnen de adver-
teerders 'voorintekenen' bij TV
10. Van den Ende heeft hiervoor
een van de belangrijkste mede-
werkers van de STER in dienst
genomen.
Drie 'neutrale' journaals (aldus
Van den Ende) om 17.55,19.55 en
22.25 uur krijgt de kijker dage-

lijks op TV 10. Van maandag tot
en met vrijdag volgt om 20.00uur
in aansluiting op het journaal
een 'nieuwsshow' en om 22.30
uur een talkshow met Koos Pos-
tema. Tineke krijgt dagelijks om
15.30 uur een middagmagazine.
Volledige voetbalwedstrijden en
andere sport krijgt de kijker op
woensdag, zaterdag en zondag in
samenwerking met de KNVB en
zonodig sportbeelden van ande-
re buitenlandse stations als VTM
en RTL.
De commerciële zenders in
Europa zullen trouwens nauwer
met elkaar gaan samenwerken.
Bij de bestaande omroepen ge-
bei-rt zoiets al binnen de EBU(European Broadcasting Union).
Jos Brink kondigde tijdens de
introductie van de programma's
aan dat 'Wedden dat' (vanaf 16
december) bij TV 10 een groter
budget heeft en dat daarom het
showballet en wereldsterren het
programma nog aantrekkelijker
zullen maken.
Voor de kleintjes brengt Jos
Brink een dergelijk programma

onder het motto 'Wedden
Datjes. Ron Brandsteder komt
met zijn Honeymoonkwis vanaf
29 september tot 3 november bij
de TROS en nadien bij TV 10 op
het scherm. Als 'stunt' brengen
de TROS, die dan 25 jaarbestaat,
op 3 november de Honeymoon-
kwis sae met TV 10. André van
Duin doet zes shows bij deTROS
en zes shows bij TV 10. Poppro-
gramma's zijn er dagelijks (met
o.a. shows van Madonna, David
Bowie en Diana Ross) en elke
dag om 18.55 uur is er een pro-
gramma voor de kleuters.
De hoofdmoot van elke tv-avond
bestaat uit amusement of een
film. Wekelijks op de late zater-dagavond brengt Jef Radema-
kers een tv-programma vol ero-
tiek, zoals nu periodiek bij Vero-
nica 'The Pin Up Club' wordt uit-
gezonden. De oudejaarsavond
wordt vanuit vijfstudios met An-
dré van Duin van 22.00 tot 2.00
uur op zondag 31 december uit-
gezonden.

"Een 'toast' bij de introductie gisteren van het nieuwe Nederlandse tv-station TV 10 metop dezefoto o.a. v.l.n.r. Koos Postema, JosBrink, André van Duin, Joop van den Ende, RonBrandsteder, Hennie Huisman en Sandra Reemer.

Koper voor
studio Irene
Van onze correspondent

Jan ~ Meubelontwerper
Tpnudes Bouvrie en het bedrijf
lrl lpower BV wiUen Studio
Per?6 Voor ongeveer twee ton ko-
er 2 Van de gemeente Bussurn en
aanh 1 galerievan maken. Met dit
dat t 's er toch weer een kans
Eer, ene bliJft staan-
Se

n meerderheid in de Bussur-
netneenteraad was tot dusver
ir,m

r sloop van de eeuwenoude
deN vervallen kapel waar
ren derlandse televisie in de ja-
ma,cVljfug zÜn eerste program-la s opnam.

show

Slotconcert Jazzclub
met 'The Dusty Duds'
BRUNSSUM - Voor het slotconcert van het seizoen 1988 -1989 heeft de 'Oude stijl' jaczzclub Zuid-Limburg op zaterdag
~J mei in Casino Brunssum de New Orleans Dusty Duds uit
Maastricht uitgenodigd. De uit Maastricht afkomstige forma-
~e bestaat sedert 1983. In de beginjaren werd men met raad en
?aad terzijde gestaan doorDaniël Oudshoorn, die de oude stijl
Jazz kent als zijn broekzak. Vanaf 1985 treden de N.O. Dusty

J^uds regelmatig op tijdens festivals in binnen- en buitenland,
«et orkest bestaat uit Tos Berenschot (trombone), Petra Car-

(drums/washboard), René Cardinaals (sousafoon),
ugo Kuijpers (cornet/zang), Henk Reinen (banjo) en Ronald

Wildering (klarinet/saxofoon). Het optreden, zaterdag in
örunssum, begint om 21.00 uur.

" The Dusty Duds: op het slotconcert van de Jazzclub
in Brunssum.

show/rtv

NOB nog in
rode cijfers

HILVERSUM - Het Nederlands
Omroepproduktie bedrijf (NOB)
heeft over 1988 een verlies ge-
boekt van 17 miljoen gulden. De
verliespost viel ruim vier miljoen
hoger uit dan was begroot, zo
blijkt uit het eerste jaarverslag
van het verzelfstandigde bedrijf
dat maandag werd gepubliceerd.

President-direkteur E. Horstra
schrijft het verlies voor een deel
toe aan de achtergebleven beste-
dingen bij de radiodiensten van
de landelijke omroepen. Voorts
is verlies geleden op het onder-
houd van de gebouwen van de
landelijke omroep. Het NOB had

gehoopt dat het Commissariaat
voor de Media hiervoor een ver-
goeding zou geven, maar deze is
uitgebleven. Tot slot moesten
verliezen worden geincasseerd
bij enkele projecten binnen de
televisiedienst omdat er onjuiste
begrotingen waren opgesteld. v

De totale bedrijfsopbrengst stel-
de volgens het verslag niet te-
leur. Met 439 miljoen werd het
begrote volume met 30 miljoen
overschreden als gevolg van ex-
tra bestedingen door de landelij-
ke omroepen en andere afne-
mers buiten de landelijke om-
roep. De televisiediensten van de
omroepen zorgden voor ruim
eenderde van deze overschrij-
ding. Door een evenredige groei
van de produktiekosten leidde
de groeivan de omzet echter niet
tot een verbetering van het be-
grote bedriifsresultaat.

'The Jaguars' bij
De Mei-jongens

NIEUWENHAGEN - In het Dorpscentrum aan het Sunplein in
Nieuwenhagen gaan op deze vrijdagavond de feestelijkhedenvan
start bij 'De Meijongens' die hun 40-jarig bestaan vieren. Tijdens
de grote reunie-avond zal straks de René Krans Band de muziek
verzorgen. Voor muzikalenostalgie met muziek uit de jarenzestig
zorgen zaterdagavond 'The Jaguars. Het Almtrio luistert zondag
vanaf 12.00uur dereceptie op. Na een rondgang door diversever-
enigingen in de middagenven (vanaf 16.00 uur) wordt het feest-
weekend zondagavond besloten met een 'Mei-bal' en het orkest
'On Stage.

" The Jaguars: muziek uit de jaren zestig.

'Er slaat een gek
omde hoek'

Nieuwe show
Spijkerman

GRONINGEN - Jack Spijker-
man, radiomaker, tekstschrijver
en cabaretier, werkt aan een
nieuw theaterprogramma met
zijn twee vaste muzikanten. De
oorspronkelijke planning een
première omstreeks april heeft
hij niet gehaald. In oktober mag
men de eerste officiële voorstel-
ling onverbiddelijk tegemoet
zien.

De titel leende hij van een uit-
spraak van zijn schoonvader, die
ooit bij het aanschouwen van een
merkwaardig type in familie-
kring de historische woorden 'Er
staat een gek om de hoek' bezig-
de.

Jack Spijkerman voorspelt dat
een show met veel dwaasheidzal
worden. „Ik ben hard aan het
schrijven. Een poosje wilde het
niet lukken, maar nu gaat het
weer uitstekend. Natuurlijk is er
een centraal thema. Daar zeg ik
nog niets over. Ik ga veel impro-
viseren, hoewel ik toegeef dat dit
heel gevaarlijk is. De onderlig-
gende emotie en de betrokken-
heid komen er vanzelf in. Daar
kun je op rekenen".

Kijkers en luisteraars kunnen bij de KRO hun klachten spuien

Mediaprogramma 'Ratel':
weinig belangstelling

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Het KRO-me-
diaprogramma Ratel, dat in-
middels aan zijn elfde seizoen
bezig is, krijgt steeds minder
reacties van mensen die zich
aan programma's gestoord
hebben. En dat is jammervindt
presentatrice Violet Falken-
burg, want juist van die reac-
ties moet haar programma het
voor het grootste deel hebben.
Televisiekijkers en radioluiste-
raars kunnen de hele week
door telefonisch hun klachten
spuien, waarna deredactie van
Ratel een selectie maakt voor
de uitzending van die week. Bij
deklacht wordt meestal ook de
bijbehorende programmam-
maker gezocht.

Maar programmamakers hebben
in het algemeen helaas niet de
neiging om klachten van kijkers
en luisteraars serieus te nemen.
Althans niet open en bloot voor
de Ratel-microfoon, is de erva-
ring van Falkenburg. „Program-
mamakers vertonen vaak arro-

gantie. Absoluut. Weinigen staan
echt open voor kritiek".

Falkenburg signaleert bij de
mensen in zn algemeenheid een
soort „moeheid" om over onder-
werpen te bellen. „Ze hebben,
denk ik, het gevoel dat klagen
toch helemaal niets uithaalt. Ver-
der gebeuren er op televisie na-
tuurlijk ontzettend weinig nieu-
we dingen. Dus je kunt driekeer
reageren op het feit dat er in een
show of film onzedelijke dingen
gebeuren, maar de vierde keer
doe je dat natuurlijk niet meer".
Het is volgens VioletFalkenburg
zeker niet zo dat mensen geen
kritiek meer hebben op wat zich
op radio en televisie afspeelt.
„Dat merken we als we in onze
uitzending mensen oproepen om
over een bepaald onderwerp tebellen. Dan wordt er goed gerea-
geerd".

" Violet Falkenburg: ,Mensen reageren vooral vanuit hun
emoties".

Emoties
Om wat te doenaan deze 'metaal-
moeheid' van de luisteraars ma-
ken kranten en tijdschriften

sinds begin van dit jaar ook on-
derdeel uit van Ratel. „We zijn
daar heel optimistisch aan be-
gonnen, maar er komt heel wei-
nig van terecht. Er komen nau-
welijks reacties binnen op dat
onderwerp. Televisie heeft nu
eenmaal de grootste invloed op
mensen. Verreweg de -meeste te-
lefoontjes hebben dan ook be-
trekking op dat medium".

Bovenaan
Na vijf seizoenen Ratel (Maartje
van Weegen heeft de eerste sei-
zoenen van Ratel gepresenteerd)
heeft Violet Falkenburg een
neus gekregen voor onderwer-
pen waarover mensen zullen
gaan bellen. „Religie, sex en ko-
ningshuis staan bovenaan het
klachtenlijstje. Nee, ik vind Ne-
derlanders geen zeikerds. Wel
vind ik dat er bij ons vaak
zeikklachten binenkomen. De
klachten zouden wat mij betreft
inhoudelijk wel wat sterker kun-
nen zijn, want dan kun je zinni-
ger gesprekken voeren. Mensen
reageren voornamelijk vanuit
hun emoties

Zelf moet Violet Falkenburg
vanwege haar werk heel veel te-
levisiekijken. „In dat verband is
de woensdagavond voor mij de
fijnste, want dan is er nooit wat
op tv". Omroepen waar conse-
quent de meeste reacties op ko-
men, zijn er niet. „Je zou ver-
wachten dat over omroepen als
VARA of VPRO het meest ge-
klaagd wordt. Maar dat is abso-
luut niet waar. De TROS en de
NOS scoorden zelfs het hoogste
in het seizoen dat ik de klachten
eens bijgehouden heb".

Uitlaatklep
Een mediaprogramma op radio
is beslist geen vorm van navel-
staren, vindt Violet Falkenburg.
„Radio en televisie zijn al zon
éénrichtingsverkeer. We zijn het
een beetje aan onze stand ver-
plicht om de mensen een uit-
laatklep te bieden. Natuurlijk, ze
kunnen ook de knop van de tele-
visie of radio omdraaien als ze
zich ergeren. Maar inRatel geven
we ze de gelegenheid ook nog te
zéggen wat ze ervan vinden. Bo-
vendien: kranten hebben toch
ook allemaal hun ingezonden
brievenrubriek...?"

Ratel is iedere vrijdagmiddag
van 14.00 tot 15.30 uur te beluis-
teren via Radio 2.

Vrijdag 26 mei 1989"9
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CAFÉ-DANCING
it BECKERSWEI £

Sibberkerkstraat 69, SIBBE (Valkenburg)

houdt op zaterdag 17 juni
EEN GEZELLIGE DANSAVOND

m.m.v. het bekende orkest

CELECTA

Aanvang 20.00 uur, einde 2.00 uur Toegangsbewijzen a ’ 5,-

-ledereen is van harte welkom
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I DISCOTHEEK

Las Vegas
NIEUWENHAGEN *-*

Zaterdag en zondag vanaf 20.00 uur
gezelligheid met

DJ TOTO
Sunplein 2, Nieuwenhagen-Landgraaf

Dancing
Gorissen

Brunssum
l.v.m. vakantie zaterdag

geen dansen
Dinsdag gezellige avond
voor alleenstaanden met

orkest

NEW TEAM
(4 pers.)

REIJMERSTOK

Reimeifeesten
Zaterdag 27 mei

in schuren, kelders, op zolders en op de1 binnenplaats van de hoeve De Puthof

Orkesten: THE RUN
LOU AND THE BLUE STARS
HENKIE-PENKIE TRIO

Beierse avond met de Sjinthaler Muzikanten
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tl^^^^S Donderdag, vrijdag, zaterdag geopend

R-JBl_M Vl^^s^L^jm Morgen, 27 mei

4_z|l j32| under cover
I — | é I 1 HK Elke woensdagavond— I I I I 1| 1 alleenstaandenbal met D.J.
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Gemeenschapshuis

Schimmert
zaterdag en zondag

| DISCO|

✓sLft /) Jtk '{& #$fe DANCING-DISCO

L Vrijdags en
Zaterdag c zaterdaofa S geopend
27 mei vanaf 20.00

HOT BODIES SHOW As
geopend

Zaterdag vana< 17.00
24 juni uur

TATJANA. (live, de enige echte)
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-1 DE TRENDSETTER VAN LIMBURO
JE MOET E/? GEWEEST Z/JN .'

CAFÉ - COCKTAILBAR - DISCOTHEEK £
wij zi|n open : Vrij - Zat - Zon

Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), 6191 JC Beek (NL) Pj<
Tel. 04490-79297
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Dancing HOUSMANS Montfort 1
ZATERDAG 27 mei FLAMINGO }_
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Wonen Totaal
Eiken BANKSTEL en 3-drs.
zwaar eiken kast te koop.
Tel. 045-310706.
Te k. 3-dlg SCHOMMEL; 2-
pers. slpkr.; compl. babyuit-
zet; 2 in 1 kinderwag.; 4-pits
gasstel en bakoven. Tel.
045-719132.
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. compl. SLAAPKAMER
(4 drs. kast en dressoir) go-
tisch. 04405-2536 / 1697.
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
Te k. nieuwe MATRAS,
200x140, iets beschadigd
aan tijk, ’ 75,-. 045-214333.
Te koop LAMELLEN, 4 mtr.
breed, 2.60 m hoog, pr.
’450,-. Te bevr. 18.00-
-19.00 uur 045-321589.

O.K. Hal. Deze week: bijz.
mooie Windsor eethoek

’ 395,-; modern bankstel
comfort, hoog model, zeer
apart, oliefantgrijs ’ 695,-;
Pr. eiken bankstellen al v.a.
’295,-; moderne witte eet-
hoek, geen gammel prulle-
werk maar! robuust en de-
gelijk ’ 595,-; idem grenen
eethoek (die moet U zien)
’795,-; eiken buffet met
kussendeuren plm. 160 br.
'n juweeltje ’495,-; eiken
wandmeubels werkelijk
klasse ’695,-. Er is van-
zelfspr. enorme keuze, o.a.
rundl. kuipbankstellen,
rundl. 2 zitters, toogkasten,
enz. enz. Maar alles aan de
van ons bekende spotprijz-
en, en! U weet? inruilen ou-
de spullen mogelijk. O.K.
HALLEN, Agnes Printhag-
enstr. 22-24, Geleen. cen-
trum vlakbij Alb. Heyn.
Te k. donkerbruine leren
CHESTERFIELD bank en
een Chesterfield leren club,
een stoffen club, noten hou-
ten salontafel, donker bruine
overgordijnen. 045-420094,
na 18.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootse sortering zonnehemels, lage prijzen, eigen servicedienst. Gebogen zonnehemel met 10 Wolff snelbruinlam-
pen, ventilator en statief nu ’ 899,- of ’lO,- 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.

Gebruikte zonnehemels
Nu te koop div. professionele modellen,

in goede staat, met nieuwe lampen vanaf ’ 500,-.
Pierre Boels Verhuur, Heerlerbaan 233, Heerlen.

Tel. 045-411515.

Computers
Te k. IBM Personal
COMPUTER met harde
schijf en mcl. printer, muis
en monitor. Te bevr. Kemp-
ken 127 Heerlen t.o.
Busstation.

Te k. MSX COMP. 8245. Tel
045-324049.
Van maandag t/m vrijdagvan 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

TV/Video
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.
Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sorttv's. Occasioncentrum Geel,Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760

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.
STEREO-TOREN te koop
en Akai video, stereo 045-
-727669.
Gevr. VIDEOREC. Betasyst.
tel. 045-314967.

Huishouden, ;.. ... ■:

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's

Witte Hal
Sittard
waar nieuwe, lichte

beschadigde of overjarige
apparaten uit de Hom

winkels worden verzameld
en verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

1 Philips wa-
semkap met di-
verse standen
geen 279,- of

179,- maar 78,-
Maar ook: 4 Koel/diepvries-
combinaties, helf/half komi,

270 liter per stuk geen
1.298,- of 798,- maar 598,-.
Maar ook: 13 Akai platen-
spelers, direkt drive, APA
201 per stuk geen 328,- of

268,- maar 98,-.
Maar ook: 4 Kalorik gasfor-
nuizen met grilelement en
therostaat per stuk geen
798,- of 448,- maar 378,-.
Maar ook: 8 Technics bo-
xen, SB 3405, 30-50 Watt

per stuk geen 160,- of 128,-
-maar 69,- en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te koop prima WASMACHI-
NECOMBINATIE Zanker of
AEG. Tel. 045-314914.

jke artikelen

' Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Te k. DIEPVRIESKIST 300
ltr. ’ 225,-. 04490-27595.

Kachels Verwarming
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
Te k. KOLEN tegen Zomer-
prijs. Tel. 045-455636.

Kunst en Antiek
Te k. gevraagd ANTIEKE
meubels, kleingoed enz.
Tel. 09-3212261156.
Te k. eiken en grenen KAS-
TEN va. ’350,-. Div. com-
modes va. ’ 150,-. Buffetten
va. ’250,-. Kerkstr. 17 Die-
teren-Susteren. Tel. 04499-
-4795 of 2301.

Te k. van particulier antieke
getorste JACHTSLAAP-
KAMER compl. 045-751758
Te k. CHESTERFIELD leren
Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.

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.

Muziek

Deze piano
heeft u voor ’ 85,- p.mnd. in huis!!

Info: Muziekhuis Guus Arons BV
Honigmanstr. 5-7-9 Heerlen. Tel. 045-717155.

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,orkestapparatuur, accordeons, midispécialisatie enz. enz.
Altijd leuke aanbiedingen en occasions.

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-LO de volgende dag al in hetLimburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Te koop gevraagd
INBOEDELS, meubels etc.
etc. Na 13.00 uur. Tel. 045-
-219704.
Te k. gevr. BESPANNINGS-MACHINE voor tennis-
rackets en gevr. Surfpak.
045-211410.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Defecte video's gevraagd
VHS. 04406-12875. ■
Wat VERKOPEN? Adver-
teervia: 045-719966.

-— ',
Uitgaanswegwijzer \

ledere vrijdag, zaterdag, zondag en maandag (1
dansen voor het iets oudere publiek
voor alleenstaanden en echtparen,

's-maandags 10 consumptiebonnen voor ’ 1-4,-- ,
Dit weekend tot 3.00 uur geop6^

Bar Dancing de Fontein J'Schandelerboord 7, Heerlen. Vrij entree. Jr:
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! TRAVISSHOW van disco tot b^lJ
Tel. 045-222549. Jr
Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966. JL*-

Diversen -*s 'i

Restaurant La Cage s
Meesweg 2, Vilt 04406-41001 "]

Gezellig tafelen bij piano-muziek. s

(( \
HET GEZELLIGSTE PLEIN

VAN ZUID-LIMBURG
Esplanade HoogVvals

De Esplanade is het /~~~~~-~S~ ï"-*-*\ rnTccuyiüi atadbruisende centrum van /^■fe^"|Mkw_^ , G°LFSIMULATOR
Resort HoogVaals. Een (- "^^^JA I" deEsPlanade "* u, ■"

b ~ . , . —-^BB r^^^^l tennis-en squashbanen,levendig overdekt plein "^mmmW-. ,:..-) golfs imulatoren een fraai
waar u eenrijk aanbod _ I , zwembad onder 1 dak.

sportieve mogelijk- i ij . S.^jt jj y" ,ffr , -■/, sauna en Turks bad!

GEZELLIG TREFPUNT Pfj-Sj&ipßïJl! #HFi! BELEEFDE
Met counter/bar, binnen- j~~y^« )^Ö--wflßc ;/ ESPLANADE
terrasjes, familierestaurant flßjLaJK.ftïl jf"^L K*/j| kijken of bel voor
en specialiteiten-restaurant. „fcjaE Wt^m t^^ÊÊÊÊï'm meer informatie.
De keus is aan u. xsÊxfW&lmtS'^^ jA^ÉyP^WfïR* e Esplanade is elke dag ge-

s*'MA oPend van 1100- 23.00 uur
BEAUTY EN FITNESS m^^^^^f^Ê^^^JgM 'kapsalon en bruincentrum. J^S^t^na
peil in ons fitness-center.

BOKMM
RESQRTIfoQG\MLS |

Randweg 1, Vaals, telefoon: 04454-8380 x

THE BEST WAY TO SPEND YOUR HOLIDAY

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Statenlaanl2B,2sB2GW Den Haag
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 174.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

Tel. 045-228211.
Buiten de normale kantoor-
uren, volgens tel, afspraak.

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
KAMERS te huur met video
en douche. Inl. 045-228620.
Gezellige KAMERS te huur
om te relaxen. Tel. 045-
-229680.
Voor uw WERKKLEDING,
laarzen en schoenen, ook
met stalen neus enz. enz. Bij
K. Stienstra en Zn., Wagen-
schutsweg 21, Palemig-
Heerlen. Tel. 045-722334.

Nieuw Nieuw Nieuw! }}* (
en enig in Z. Limburg. 'L ,
ONTSPANNINGSMAS^ ~GE, eenmaal gewees''
blijft komen. 045-3534^> |
Werkschoenen en laa{!| \
voor prijzen waar je nie'' ( 0voor hoeft te we'Vi v
WERKKLEDINGSHOP }
zenbeek, Corneliusla'"1 >
Heerlen-Heerlerheide. j '045-220769. Donde' i,
koopavond. a s
Proffesionele MASS^jj .
evt. ook bij cliënt thuis
045-216365. .A
Deze massage is en 4Leen gave VERONIQUEj|
enige echte. 045-22848>
Als u ons voor 12 uur 's o I4gens belt, staat uw P|C, iri
LO de volgende dag al "L
Limburgs Dagblad. Tel r \ï
719966. ViJ

!irkt für Hobbymalerl |
Profis J§

Malkasten und Farben aller Art - Aquarell-, fl 1)
Gouache-, Acryl-, 01- und Air-brush- fl u
Farben, Malstifte, Pastell- und Ölkreiden, I
Seiden-, Glas-, Storf-, Farbe- und Bauern- I n
malfarben - darüberhinaus eine Riesen- fl i!
auswahi an Staffeleien, Malgriinde, Mal- flblöcke, Papiere, Pinsei, Bücher, Anlei- pKi

I tungshefte, Air-brush-Pistolen und Kom- .'
pressoren und vieles andere mehr... *
Der weiteste Weg lohnt sich!

Riesenauswahl
zu Marktpreisen

Fachberatung - Kundenparkplatze

beissel Ml
Gardinen " Tapeten " Teppichboden I

Farben " Künstlerbedarf !
Aachen-Laurensberg, Kackertstrafie 6, Teleton 09.49.241/84027 jij

An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum 'Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze
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Duitsland 1

!
Tagesschau und Tagesthe-

Günter Pfltzmann. In Berliner»e mit Schuss. (herh.).
""lts Country Time. (herh.).
Wie würdan Sic antachaiden?
Persoverzicht.
Hauta.
Diese Woche lm Europai-
n Parlamant. Presentatie: Wolf-
Klein.
Sesamatraeae. Klnderprogam-

-100 Karat. Serie metDyan Can-
Liane Langland, Fernando Allen-».a. Afl. 8: Der Eindringling.
'").
Maglsches Intermezzo. Goo-
'rogramma met Bobby Marbony.
Tagesschau.
Die fliegende Windmühle.
«nfilm.
Inspektor Knurrig und Co. Te-
lm.
Tagesschau.
Das Buschkrankenhaua. Se-
Afl.: Jason und das Goldene

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

Programma-overzicht. Aansl.:
'arteien zur Europawahl.
(TT)Tagesschau.
Tödtiches Golde. Amerikaanse
'film uit 1972 van David Lowell

met Romy Schneider, Richard
hart, Lesley Arm Warren e.a.
!": Die Parteien zur Europawahl.
Gort und die Welt. Sic nennen
Priesterhure - Frauen brechen»mem Tabu, documentaire over

"en, die een priester als minnaar

hebben.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten

met Bericht aus Bonn.
23.00 ""Heut'abend... ARD-talkshow

met Joachlm Fuchsberger, gast: Pier-
re Brice.

23.46 Hollywood Boulevard. BStadt
der llluslonen.Amerikaanse speelfilm
uit 1952 van Vincente Minnelll, met
Lana Turner, Kirk Douglas, Dick Po-
well e.a.

01.40 Tagesschau.
01.45-01.50 Nachtgedankan. Be-

schouwing door Hans Joachlm Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
%?l en CA|-abonnees:

kanalen zie schema exploitant

C%* zwart wit programma
5 * stereo geluidsweergave
E a tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
J^LEVISIE1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 erl 57

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

België/TV 1
■Tg 0 Schooltelevisie. Actualiteit: TV
ji Tam. (herh.). technologie: Afval-
>'SrjrVen: Bijzonder afval. (herh.).
Isa" Felice! Herh.
%l [O. Herh.
'r.Qu Moviola. (herh.).
ri 6 flipper. Amerikaanse jeugdse-

'>? Afl. 29: Verloren dolfijn.
'^3o JukeBox'
rL° Arnold. Amerikaanse serie met
§$ Coleman, Conrad Bain, Todd

I>S°9es e.a. Afl. 57: De atleet, (herh.).
kil Nieuw»-

Ho., Tik Tak. Animatieserie. Afl. 181.
la. ■
v " Schoolslag. Spelprogramma
ta»i r middelbare scholieren. Presen-

lB,s|: Michel Follet.
var? Langs Vlaamse wegen. Reeks
*6ru 8r Programma's waarin het ak-
%n Wordt 9ele9d °P beschermde
vu^urrienten en landschappen in
stad eren- Vandaag: Aalst, een

lö.jq met vele gesichten.
Ou. Mededelingen en programma-

l&.rin .xtra politieke tribune.
fsr " ouren. Australische serie met
op,nc'B Belt, Dasha Blahova, Peter
scot!en e-a- Afl' 11°' Wal|yvertelt

dat ni' een BPeciale Chinese
66 n . w|l organiseren. Daphne meent

'*0.5nlndr|nger in huls te horen.k. ° Juke box.

20.40 Story of S.O.E. 8-delige Britse
serie van Dominic Flessati over één
van de meest geheime oorlogsorga-
nisaties. Deel 8: Arms and the dra-
gon.

21.35 Mijn moederspraak. Afl. 10
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht. Aansl.: Paarden-

koersen.
22.50 De machten van de revolutie.

7-delige Franse serie van Charles
Brabant naar het leven en werk van
Nicolas Restif de la Bretonne, met Mi-
chel Aumont, Michel Bouquet, Maria
Casares e.a. Afl. 1: De nacht van 11
op 12 juli 1789.

23.40-23.45 Coda. Brittle new world,
van Renaat Ramon.

Duitsland 2
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 Güntar Pfitsmann. In Berliner

Weisse mit Schuss. (herh.).
11.25 Die Sport-reportage. Tennis:

World-Team-Cup vanuit Düsseldorf.
16.00 Bon appétit Paul Bocuse. Culi-

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

16.25 Freizelt...und was man daraua
machen kann. Magazine over vrije-
tijdsbesteding, gepresenteerd door
Gerd Mausbach. Vandaag: 1. Lees-
tips voor de vakantie. 2. Modieuze
sieraden uit de oven. 3. Reizen met
de caravan.

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

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

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

18.20 Quiz nach Quoten. (2).
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute. Aansl.: Parteien zur

Europawahl.

10.30 Auslandsjournal. Reportages
van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Horst Schattle.

20.15 Dar Alta. Duitse politieserie.
Afl.: Der Schuss. Met Rolf Schimp!,
Michael Ande, Charly Muhamed Hu-
ber e.a.

21.16 Voralcht, Falie! Magazine over
misdaadpreventie.

21.45 Heute-Journal. Aansl.: Par-
teien zur Europawahl.

22.15 Aapakta. Cultureel magazine.
22.55 Dia Sport-reportage. Sportpro-

gramma met o.a. voetbal en tennis.
23.25 BTeufel in Salda. Duitse speel-

film uit 1955van Rolf Hansen, metLil-
II Palmer, Curd Jürgens, Wlnnie Mar-
kus e.a.

01.05-01.10 Hauta.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91.9 mHz

België/TV 2
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.:
749. Alison wringt zich in allerlei
bochten om er zeker van te zijn dat
Doug zal zwijgen. Janlce steltalles in
het werk om Neville voor zich te win-
nen.

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

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuwe.
20.00 Filmapot. Achtergrondinforma-

tie bij de filmactualiteit.

20.30 O lucky man. Engelse speelfilm
uit 1973 van Lindsay Anderson, met
Malcolm McDowell, Ralph Richard-
son e.a. Mick Travis is verkoper en
doet goede zaken. Hij wordt echter
van spionage beschuldigde en moet
vluchten. Zijn tocht brengt hem naar
Londen.

23.10-23.40 Première - Filmnieuws
met Jo Röpcke.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 TROS Telearchiet. Serie pro-

gramma's bestaande uit beeldar-
chiefmateriaal van de Tros. Vandaag:
1. Tv - Privé met JohnnyKraayka.p.
2. De JohnnyKraaykamp SHow. Pre-
sentatie: Willy Dobbe.

17.00 Derrlck. Duitse misdaadserie.
Afl.: Zuster Hilde. (herh.). Kusich
wordt vermoord en blijkt geen on-
bescgreven blad te zijn. De politie
komt erachter dat hij bezoek heeft ge-
had van twee dames, die tijdens het
verhoor bevestigen de vermoorde
man te kennen uit de wereld van de
prostitutie.

18.00 Aquila. Kort filmpje over steen-
arenden in de vrije natuur van Schot-
land.

18.08 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl. 7 (herh.). Martin en opa
ontvluchten het huis als er een baby
komt logeren en Cor komt de schei-
ding met Clara regelen.

18.33 Suaka an Wlaka. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Suske en Wiske en de Re-
genboogprinses(3). Herh.

18.55 Bassie an Adrlaan. Kinderse-
rie, Afl. 6: de beste stuurlui hangen
aan de wal.

19.02 Knight rider. Amerikaanse se-
rie. Afl. 2: De geur van rozen. Michael
Knight raakt ernstig gewond en na
herstel lijkt zijn geest gebroken. Hij
neemt afscheid van KIT en ontmoet
een oude liefde.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Te land, ter zee en in de lucht.

Spelprogramma. Vandaag Fiets 'm
dr in.

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

22.00 TROS Sport.
22.30 TROS weekendfilm. Overspel.

Amerikaanse tv-film uit 1983 van Mei
Shavelson, met Hal Linden, Arme
Maera, Madolyn Smith, e.a. Na de
dood van zijn vrouw trouwt Lou Chad-
way met een vroegere kamergenote
van zijn dochter, maar het huwelijk is
niet erg gelukkig. Dan ontmoet hij Peg
Gilford.

00.11-00.16 Journaal.

" Hal Linden in 'Overspel
(Nederland 2 - 22.30 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 35.
08.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 20. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus economie.

Les 7.
18.30 Hallo Spencer. Kinderprogram-

ma. Afl. 108: Ein Song - Ein Lied.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Zu Gast bei Emil Schumacher.
20.45 Das Missverstandnis. Docu-

mentaire over de auteursvereniging
Gruppe 47.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 BSchwarz und weiss. Franse

speelfilm uit 1985 van Claire Devers,
met Francis Frappat, Jacques Mar-

tial, Josephine Fresson e.a.
23.51 Das Halbneuntheater (4)
00.21-00.26 Laatste nieuws.

" Richard Basehart en Roy Scheider in 'Tödliches Gold. \
(Duitsland 1 -20.15 uur)

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba met De
Smurfen en Popeye. 18.30 Jamais
deux sans toi. Gevarieerd informatief
programma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir. Waalse actualiteiten. 19.30 Jour-
naal en Weerbericht. 20.00 Grand
écran. Urgence, Franse speelfilm uit
1984 van Gilles Béhat met Richard
Berry, Fabby Bastien, Bernard-Pierre
Donadieu e.a. Lyza ziet de auto van
haar broer Max arriveren. Hij wordt
achtervolgd en is zwaar gewond, maar
heeft nog net tijd om zijn camera in de
tuin te gooien en een omega op de
voorruit te tekenen, voordat hij sterft.
Lyza wordt gevangen genomen door
Max' achtervolgers, maar het lukt haar
te ontkomen en het persagentschap
Omega te vinden. 21.40 Calandres.
Auto-magazine. Presentatie: Guy Le-
maire. 22.30 Journaal en weerbericht.
23.05-00.00 Miss Marple, Engelse de-
tective serie. Afl.2: La plume empou-
sonnée, met Joan Hlckson, Michael
Culver, Elisabeth Counselt e.a.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Le Mariage De
Mille Agathe. 16.30 La cuisine des
Mousquetaires. 16.45 Récréation.
17.30 Des chiffres et des lettres. 17.55
Brèves et Météo Européene. 18.00
Johnny Monroe. 19.30 Papier Glacé.
20.00 Montagne. 20.30 Brésil, Dernière
frontière. 21.25 Musique. 21.40 Le di-
van. 22.00 Journal Télevisé. 22.30 Mé-
téo Européene. 22.35 Sommet Franc-
phone De Dakar. 23.05 Le Magazine
Culturel Océaniques. 23.35 Sports lol-
sirs. 00.05-01.00 Du cóté de Chez
Fred.

programma's vrijdag televisie en radio

Nederland 1
JM3.05 Nieuws voor doven en
ï^thorenden.
Jj Certtennlal. Amerikaanse serie
fsseerd op het gelijknamige boek
J" James A. Michener. Afl.: Het for-

JJ Avontuur! Serie. Afl. 4: De bin-
van Borneo. (herh.).

E* Journaal.''Eindexamenjournaal. Nabe-
r*>uwing van de vandaag gemaak-
[ "iridexamens. Vandaag Waren-
F^s en Fries. Presentatie: Pieter
SHagens.
JJf Henderson Kids. AustralischeF*. Afl. 8. De kinderen pesten Tre-
ft omdat hij bang Is zijn handen teB«ren.
E Torn an Jerry.P 0 Journaal.

19.19 Lekker weg. Magazine met
aandacht voor minder bekende toe-
ristische en recreatieve mogelijkhe-
den in eigen land. Vandaag: Emmen
en omgeving. Presentatie: Vivian
Boelen.

19.45 Father Oowling. Amerikaanse
misdaadserie. Afl.: De vondeling.
Paster Dowling en zuster Steve ver-
troetelen om de beurt de kleine baby
die ze in de kerk gevonden hebben.

20.30 Hints. Spelprogramma. Spellei-
der: Frank Kramer. Vanavond de win-
naars van de twee halve finales.

21.11 Mini saga. Kort verhaal van Ja-
mes Scott met Roger Daltrey. Roth-
man is een professionele huurmoor-
denaar, dieer achter komt, dat hij een
heel speciaal contract heeft afgeslo-
ten.

21.30 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

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

Afl,: Whitey is erbij. Whitey Is getuige

van een moord. En er bestaat een link
naar een diefstal van een grote lading
smaragden.

23.30-01.20 In the heat ot the night.
Amerikaanse speelfilmm uit 1967 van
Norman Jewison, met Sidney Poitier,
Rod Steiger, Warren Oates e.a. In-
specteur Tibbes is op doorreis in een
klein dorp en raakt betrokken bij een
moordzaak, de plaatselijke sheriff
staat erg wantrouwend tegenover
deze stadse rechercheur. Bovendien
is Tibbs zwart en de bewoners van
het dorp moeten daar niets van heb-
ben.

TëGrcmtenSidnëyPoiïïëri^
■'and 1 - 23.30 uur)

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus economie

Les 7.
17.00 News of the week. Engels
weekjournaal.

17.15 Actualités. Nieuws in hetFrans
17.30 Telekolleg 11. Cursus economie

Afl.7. (herh.).
18.00 Der Liebe auf der Spur. Infor-

matieve jeugdserieover liefde en se-
xualiteit. Afl. 5: Meinst du mich?

18.29 Lassies Abenteuer. Jeugdse-
rie. Afl.: Mann soll nie aufgeben.

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Über den Gartenzaun.

18.56 Das Sandmannchen. (herh.).
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Was die Grossmutter noch

wusste.
20.15 Die schwabischen Sizilianer.

Filmreportage over deze bevolkings-
groep, (herh.).

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kulturkalender. Theater, boe-
ken- en tentoonstellingstips.

21.45 lm Gesprach. Wieland Backes
in gesprek met Claus Peymann.

22.30 Die schone Otero. Spaans-lta-
liaans-Frans-Duitse serie. Afl. 2.

23.30 Jazz-Zeit. Johannes Faber-
/Joerg Reiter (2).

00.20.00.25 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Independants a votre service:
d'Apprenti è patron. Afl. 2: La formation
du Chef d'Entreprise. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.00 l'Argent de la
drogue, documentaire. 21.40 Miami
Vice, Amerikaanse serie. Afl. 22: Le
disparu, met Don Johnson, Philip Mi-
chael Thomas, Edward James Olmos
e.a. 22.30 Coup de film, filmnieuws.
Presentatie: Terry Focant. (herh.).
22.50-00.20Cycle 'Qui a peur du loup?'
La nuit du loup Garou, Engelse speel-
film uit 1961 van Terence Fisher, met
Clifford Evans, Oliver Reed, Yvonne
Romain e.a.

Radio 1 radioleder heeluur nieuws. 7.04 HetGe-
bouw, met om 7.04 Afdeling Bin-
nenland; (NOS: 7.30 Nws.): 7.33
Dorrestijns Persagentschap en Af-
deling Binnenland. 8.05, 9.02,
10.02, 11.02 en 12.02 Radio 747;
8.09 Dorrestijns Persagentschap
en De tafelvan NL; 9.06 Dorrestijns
Persagentschap, De media, Het
portret en BORAT; 10.06 NL-Bui-
tenlandreportage; 11.06De Boven-
kamer, Afdeling Binnenland en BO-
RAT; 12.06 Afdeling Binnenland.
12.53 Inform. voor de vissers.
12.55 Meded voor land- en tuin-
bouw. 13.09 Hier en nu. 13.35Kerk
vandaag. 14.06 NCRV-V.1.P.-
-roem. 16.06VARARadio 1 Vrijdag-
editie. (16.30 en 17.30 Nieuws-
overzicht.) 18.30 Nieuwsoverzicht.
19.30 NCRv-bulletin. 20.03 Week-
end blues. 21.03 Jazztime. 22.03
NCRV-vrijdag-sport. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
cas Oh, Wat een nacht, met om
0.02 Stemband; 2.02 Oh, wat een
nacht; 5.02-7.00 Ook goeiemor-
gen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KRO's Ontbijtshow. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p... 11.50 Postbus
900. 12.04 Van twaalf tot twee
(13.04-13.15 Echo). 14.04 Ratel
plus, 15.30 Gerard de Vries draait
op verzoek. 17 04 Nederlands hit-
werk. 18.04 AVRO's radiojourn.
19 03 Hobbyvitaminen. 20.00-7.00
Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Ook

goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
11.04 Van Diepen draait door.
12.04D'Rob of d'ronder. 13.04 Erik
de Zwart. 15.04 De Top 40. 18.04
Driespoor. 19.03 Stenders en Van
Inkel. 22.03-24.00 Countdown Ca-
fé.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-11.30 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders, Nederlanders.

Voor Turken. Afl.: Een lange weg-
....de moeite waard.

18.30 Financieel management. Les
4.

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

concours 1989 I, rechtstreekse repor-
tage van de eerste finale-avond van
het pianistenconcours. Vanavond
driefinalisten begeleid door het Radio
Filharmonisch Orkest 0.1.v. Matthias
Bamert.

22.12 Gaaprak mat da minister-pre-
sident.

22.30 Journaal.
22.40 Avondvoorstelling. Vervolg

Lisztconcours.
23.25-23.30 Nieuws voor doven an

slechthorenden.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I Bliek. 09.05 SAT.I - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Get-
rente Wege. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.06
General Hospital. Afl.: Die Maske faut.
10.50 Teletip Koehen. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.06 Das total verrückte Cam-
pingparadies. Engelse komedie uit
1969 van Geraid Thomas, met Sidney
James, Kenneth Williams, Joan Sims
e.a. Aansl.: tekenfilm. 13.00 Tele-Bör-
se. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 The Real
Ghostbusters. Afl.: Der furchtbare Flü-
gel-Puma. 14.30 Der Nachste bitte.
Afl.: Obdachlos. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 Genera! Hospital. Afl.:
Hutchs Verrat. 15.50 Teletip Geld.
16.00 SAT.I Teleshop. 16.25 Der Gol-
dene Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.:
Kein Platz für Schafe. 17.35 SAT.I
Bliek. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Verliebt in eine Hexe. Af!.: Die
Kuh. 18.15 Die Ausgeflippten. Afl.: Laßt
die Tranen flielïen. 18.45 SAT.I Bliek.
19.00 Glücksrad. Quiz-show. 19.30 Ein
Duke kommt selten allein. Afl.: Turbo
Power. 20.25 SAT.I Wetter. 20.30
Love Boat. Afl.: Mißverstandmsse.
21.25 SAT.I Bliek. 21.30 Operation
Lady Mariene. Duits/Franse speelfilm
uit 1975 van Robert Lamoureux, met
Michel Serrault, Bernard Menez, Pierre
Tornade, Sybil Danning. 23.00 SAT.I
BLICK. 23.10 Top Secret. Amerikaanse
speelfilm uit 1971 van Lee H. Katzin,
metBarry Newman, Anna Karma, Wolf-
gang Prei 3, Klaus Maria Brandauer,
Karen Jensen, Helmut Schmid e.a.
00.40-00.50 Programmaoverzicht.

SSVC
12.30 For schools. Talk, wnte... and
read. Afl.: Playing with air.

12.45 For schools. Science work-
shop. Afl.: Levers. (B)

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

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

presenteerd door Dickie Davies.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 What's my Line? Quiz gepre-

senteerd door Angela Rippon.
15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC. Puddle
Lane.

15.55 Windfalls. Dierenserie.
16.10 Bradley. Komische serie.
16.35 Tricky Business Nieuwe serie
Afl.l: Children's parties.

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

17.30 Home and Away. Serie.
17.55 Happy Days. Afl.: Breaking up

is hard to dO.
18.15 Through the Keyhole. Ont-

spanningsprogramma met David
Frost en Loyd Grossmann.

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

gionale sportverslaggeving.
19.10 Top of the Pops. Gepresen-

teerd door Simon Mayo.
19.40 Forever Green. Serie.
20.30 Twenty-two years of the Two
Ronnies. Serie.

21.15 The equalizer. Afl.: Regrets
only.

22.00 News and Weather.
22.30 A bit of Fry and Lauria. Serie.
23.00-00.40 Film. Moment by mo-

ment, film uit 1978 met John Travolta
en Andra Akers.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert 1. (8.00 Nws). 8.02 Vroeg
Ochtendconcert 2. 9.00 Alexander
von Zemlinsky. 09.45 Het interna-
tionale concertcircuit: ALfred Bren-
del, piano. 11.15 Het Amati Kwartet
speelt Sjostakovitsi. 11.45 Susan
Dunn zingt verdi-aria's. 12.30
Jazz-op-vier-Concert. 13.00 Nws.
13.02 Operette: Péle-mêle. 14.00
Orgelbespeling. 14.30 Klein be-
stek. 15.30 De schat der eeuwen
16.00 Crème du Baroque. 17.00
Cantates van J.S. Bach. 17.40The
best of brass. 18.00Nws. 18.02As-
pekten van dekamermuziek. Chris-
tina Hogman, sopraan en Jakob
Lindberg, gitaar en cittra. 19.00 De
Bovenbouw. Vandaag: Soviet
France. 20.00 Nws 20 02-24.00 Fi-
nale Internationaal Franz Liszt Pia-
noconcours 1989(1): Radio Filhar-
monisch Orkest.
Radio 5
630-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De vertellers
10.00 Meer dan muziek. 11 00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05 Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het gebouw, met om
13 10 Aktual. en Euroburo* 14.00

De stofzuiger 14.25 Indonesië

14.45 Moeders mooiste 15.00 Het
gebouw, met om 15.03 Het spoor;
16.03 Afdeling binnenland; 16.35
Welingelichte kringen. 17.35 Post-
bus 51 Radio-magazine. NOS:
17.55 Meded. en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Euroburo.
18.20 Uitzending van de PvdA.
18.30 Euroburo. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 De bij-
bel open 20 55 België totaal. 21.05
Schoolagenda. 21 20 Zicht op Is-
raël. 2140-22.00 Theologische
verkenningen.

Sky Channel
06.30 European Buainaaa Channel.

Voor zakenlui.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma voor kinderen.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-

gramma.
11.00 The Sullivana. Australische'fa-

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

dramaserie.
14.00 Landscape Channel Program-

mes From Sky.
16.00 Aa The World Turna. Drama-

serie.
16.00 Loving. Dramaserie.
16.30 Family Affair. Amerikaanse

reeks.
17.00 Countdown By Sony Tapa.

Popmuziek.
19.00 Eurosport preview. Voorbe-

schouwing sportprogramma's.
20.00 Rugby Union.
21.00 Baseball.
22.00 Golf In Wentworth.
00.00 Motorracea.
01.00 Europese kampioenachappen

Basketball.
01.30 Arts Channel Programmee

From Sky. Kunstprogramma.
04.30 Landacape Channel Program*

mea From Sky. Sfeerbeelden mei
muziek.

Super Channel
07.00 World News and Buainaaa.

Nieuws, weerberichten en financiële
informatie.

08.00 The Mix. Video-clips, spelletjes,
pop- en modenieuws.

15.30 Off the Wall. Rock- en popma-
gazine.

16.30 Hot Line. Telefoonquiz.
18.30 The new muaic show. Aktuele

popmuziek.
19.30 Richard Diamond.
20.00 Touristic Magazine.
20.25 Hollywood insider.
20.50 Transmission.
21.45 World News.
22.00 In Concert Specials.A
23.00 In Concert Specials.
00.00-03.00 The Mix.

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

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
aktueel, gast van de dag en mu-
ziek. 8.05. 9 02. 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Aktueel, Uit in Limburg, agen-
da en muz. 13.05. 14.02, 15.02 en
16.02Kort nws. 17.02Reg.weerbe-

richt. 17.05Limburg aktueel, agen-
da en muz. 17.25 Licht Limburgs:
muziek van en informatie over Lim-
burgse musici. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18 07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuwsen
RVA-Ber) 800 Nieuws. 812 Brus-
sel X. 10.00 Nieuws. 10.03 Platen-
poets 11.55 Medietips 12.00 Lim-
burg 1989. 13.00 Nieuws 13.10
Goed op Vrijdag 14.00 Pluche en
Plastiek 16.00Abraham al gezien?
17.00 Focus. 17.05 Wat zijn dat
voor toeren! 18 00 Nieuws. 18.10
Hitriders. 2000 Zig-Zag. 2200
Nieuws. 22.05 Country-Side
2330-600 Nachtradio, (om 500
en 5 30 uur Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück 7 15Wunsch-
kasten. 730 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender 8 10
Presseschau. 830 Besinnliche
Worte 9.00 Regionalmagazin 9 05
Musikexpress 10.00 Gut Aufge-
legt 1200 Veranstaltungskalen-
der, Musik bei Tisch. 12.30 Presse-
schau. 13.00 Treflpunkt Frischaul
14.05 Schultunk: Musik in der Pn-
marschule. Formen der Musik: All-
mahliche Veranderungen. 14 15
Musikzeit Heute: Klassik leicht ser-
viert 15.00 Nachmittagsstudio
16.05 Spotlight: Eurotops 17.05
Oldiekiste. 18.00 Regionamach-
richten BRF-Aktuell. 18.40 20 00
Nachnchten und sendeschluss.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgenl 9.00 Ein Teg
wie kein anderer. 11.00Treft nach
Elf. 12 00 Is jan Ding! 14.00 Viva.
16.00 Entenjagd 1700 RTL-Mu-
sikduell 17.50 Sportshop 18.00
RTL-Musikduell 19 00 Neunzehn -Vierundzwanzig: New Releases;
20 00 Film aktuell; 21.00 Hits aus
USA; 22.00-0.00 Musik Non-Stop

WDR4
405 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Aul der Pro-
menade 15.00 Cale-Konzen
16.05 Heimatmelodie 17 00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Trsumen 22 30-4 05
Nachtexpress.

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland. Informatief program-
ma.

08.30 California Clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

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

10.00 Reich und Schön.
10.25 Der Preis ist heiss. (herh.).
11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse misdaadserie, (herh.).
11.45 Rapido. Muziekprogramma
12.30 Klassik am Mittag met het

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

spiel.
13.10 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.10 Ein Irrer Typ. Franse speelfilm,

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

kaanse serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Der Preia ist heiss. Spelpro-

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

kaanse detective-serie. Afl.: Killer un-
ter sich.

18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchan.
19.10 Dar Engel kahrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Ganz der Vater.
20.00 Weerbericht.
20.10 Dar total varrückta Autobua.

Engelse speelfilm uit 1972 van Harry
Booth, met Reg Varney, Doris Hare,
Anna Karen e.a.

21.45 RTK aktuell.
22.05 Dar Windhund. Franse speel-

film uit 1978 van Georges Lautner,
met Jean-Paul Belmondo, Marie La-
foret, Michel Galabru e.a.

23.55 Mannermagazln M. (herh.).
00.30-00.35 Betthupterl.
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WIJ HALEN U
i js?a gaarne op,
JÉéU of bezoeken

131 F?l^^^^^ U THUIS MET

U U DE AUTO VAN
UW KEUZE

LEEUWEKEUR OCCASIONS
PEUGEOT:
205 GR 1.3, 5-drs., 5-bak, wit, 36.500 km, luxe uitv 16.900,-
-205KR 1.3, 5-bak, zwart, 47.200 km, schuifdak 16.900,-
-205 GL 1.1, 5-drs., beige, 38.500 km 16.950,-
-205 XS 1.3, 3-drs., 5-bak, wit, 80 PK!, 36.000 km 18.900,-
-205 GL 1.1, 5-drs., 5-bak, rood, 30.000 km, nieuw 17.750,-
-305 GL 1.5,4-drs., blauw, 48.000 km 11.500,-
-309 XE 1.3,3-drs., 5-bak, rood, 17.500km, spoiler 18.750,-
-309 GL 1.3Profil, 5-drs., 5-bak, beige, 52.300km 15.500,-

VREEMDE MERKEN:
Ford Escort 1.1 L, 3-drs., 5-bak, l.bl.metallic, verstraler 13.500,-
Ford Escort 1.4 CL Bravo, 5-drs., 5-bak, zilver, 18.600km 17.900,-
Ford Sierra 1.6 Laser, 5-drs., wit, 61.000 km 18.500,-
Citroën Visa 11 RE, 5-drs., wit, 37.570km 11.000,-
Citroën Visa diesel, 5-drs., 5-bak, rood, 58.600 km, luxe uitv 16.000,-
Volkswagen Polo 1.3 Coupé, 3-drs., zilver, 40.000 km, schuifd. .. 17.000,-

Opel Kadett 1.2SC, 3-drs., zilver, 32.200km 17.750,-
Opel Corsa 1.2 S TR, 4-drs., groenmetallic, 37.500km 14.500,-
BMW 320i, 3-drs., 5-bak, 6 cil., wit, 67.500 km, schuifd 25.000,-
Renault 11 TL, 5-drs., zilver, 44.000 km, trekhaak 12.500,-
Renault 5 TL, 3-drs., rood, 90.000km 4.750,-
Seat Ronda 1.2GL, 5-drs., blauwmetallic, 77.500 km 12.500,-
Volvo340 DL, LPG, 3-drs., rood, 89.500 km 10.750,-
Mazda 323 HB, automaat, 3-drs., beige, 112.000 km 5.900,-

Diverse goedkope inruilers

PEUGEOT COLLARIS
9298. Schelsberg 45, Heerlen. Tel. 045-720202

WERVELENDE
OCCASION-SHOW

van ± 80 auto's bij autobedrijf

JASPER B.V.
van 25-5 t/m 3-6 '89. Daar kan haast niemand

tegenop, een greep uit onze steeds wisselende
voorraad:

VOLVO 3401.7, wit, 5-drs., getint glas 1987
PEUGEOT 405 SR, blauwmet., alle ace 1989
OPEL KADETT 1.8 GSi, grijsmet., digitaal dashb., stereo,
type 1986
PEUGEOT 405 GL 1.6, bruinmet., sunroof, stereo, type

~ 1988
FORD ESCORT 1.3, 5-drs., beigemet 1985
PEUGEOT 3O9AIIure, wit, sversn 1988
FIAT UNO 60S, grijsmet., stereo etc 1988
PEUGEOT 205 Accent, wit, slechts 8 mnd. oud
MITSUBISHI GALANT 1 600 GLX, wit, met gas 1985
PEUGEOT 309 GL Profil, wit 1987
FORD FIËSTA 11 Festival, wit 1986
PEUGEOT 205 Junior, blauw 1988
MERCEDES 190, rood, als nieuw type 1984
PEUGEOT4OSGLI.6, wit, type 1988
OPEL KADETT 1.3 LS, blauwmet., m. stereo 1987
PEUGEOT 3OS GR 1.6, 5 versn., grijsmet 1986
RENAULT 25 GTS, grijsmet., stereo 1985
PEUGEOT 205, ALLE TYPEN va. 1984 t/m 1988

VERDER NOG ± 60 AUTO'S, ALLE MERKEN,
ALLE TYPEN, OOK BEDRIJFSAUTO'S MET

GRIJS KENTEKEN.

OP ALLE AUTO'S BOVEN ’ 7000,- 3 MND.
GARANTIE, INRUIL EN FINANCIERING

MOGELIJK, AFGELEVERD MET GROTE BEURT
EN APK.

Afgesteld volgens de milieu-eisen en voor u
geselecteerd opgesteld in onze occasionshal.

ALLEEN BIJ: Autobedrijf JASPER 8.V., waar u
auto's met zekerheid koopt.

Windrakerberg 29, Munstergeleen,
gem. Sittard. Tel. 04490-21944.

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

BIJ MENGELERS IN LANDGRAAF
K»]:^yiTc¥>;:^^j■Hll:^yiT^^Mai

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

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

wikkelingen op het gebiedvan techniek en vormgeving uit het en de fraaigelijnde Celica's present
land van de rijzende zon. Allemaal bekende merknamen, die De ondernemerkan zijnkeus maken uit het Toyota-
behoren tot de top van de Japanse industrie. bedrijfswagenprogramma, met o.a. talloze variantenvan de Hi-

Het zijn met name: CASIO keyboards en computers. Ace en Lite-Ace. Een Japan-Show, interessant voor het
OLYMPUS topcamera's en lenzen.KOGA MIYATA met een hele gezin. U bent van i JW iadcm DCTCDseriesupersnelle racefietsen. BONSAI, oosterse miniatuur harte welkom. IHm4.*J WLI JAREN BETER.
boomkweekcultuur. CITIZEN met de nieuwste normen in tijd- } » \

;. meting. LUXMAN, AKAI, ONKYO en NAKAMICHI als* J (
*-*trendsetters in audio/visuele technieken. En voor de mode- j—^-J^^fc

bewuste vrouw TOYOTA naaimachines en SHISEIDO "Haute —^— —-->—~^y WÊm\ ~'~^' W&r
In dit gezelschap van voornamelijk high-tech producen- __^h=awa.'^S""u-— ■ " --^3 wr-rfrrnwfïhm/Msï^Êkten voelt een merk als TOYOTA zich voortreffelijk thuis. Met J.XjÊm \^9^ÊmmW W/nmJmnïll II h IIIIuÊÊÊÊÊk

zakenauto. En vergeet vooral niet de nieuweCarina II Sedan tjfaÉijr~£! SÉfiJ wi toHE
die nu ook met de sensationele Lean Burn motor wordt gele- -_t^ViP*^*'^aÖ ""*fife=s»

Op deze show natuurlijk ook decomplete Corolla-serie. A) i-rr>\KAr~\B\ct DrnDiirMrMrn r-rsc o\/Met o.a. de vierwiel-aangedreven Corolla RV Wagon 1.6 XLi AU I VjrIUDIbLöbUKIJr rlbNCjtLtKi) D.V.
Twin Cam 16 4WD. En de Corolla Hatchback en Liftback in Baanstraat 129, LANDGRAAF. Tel. 045- 318888.

Mengelers, ook de specialist voor B+M Sport-uitmonsteringen.
wLmwJaÏJlJzÈzi Op onze show kunt u ze bewonderen; de exclusieve B+M uitbouwmogelijkheden voor de
f""-—** 'J Toyota Corolla, Carina 11, Celica, Camry en Supra. Sportieve Toyota's in optima Forma!

TOYOTA GEEFT OP ELKE AUTO 2 JAAP. GARANTIE TOT EEN MAXIMUM VAN 100.000 KM. BOVENOIEN 6 JAAR CARROSSERIE GARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE AF FABRIEK GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS
WIJZIGINGEN IN UITVOERING VOORBEHOUDEN. ,
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VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 te1.077-733433 te1.04490-10707
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van een bepaald merk of in een
bepaalde prijsklasse?

Neem dan contakt op met ELADAB en geef uw wensen
door aan onze elektronische telefoniste. U ontvangt snel
en geheel GRATIS de door u verlangde informatiethuis

in de brievenbus. U bent verzekerd van de beste
occasions die er op dat moment beschikbaar zijn, want

ELADAB werkt samen met een groot aantal gere-
nommeerde garagebedrijven uit geheel Zuid - Limburgl

Snel, gratis en gemakkelijk.
Het kost u slechts een telefoontje!

Bel: 043-663310
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Eerste Limburgse Auto Databank

Occasions met gemak

± 100
OCCASIONS
Luxe
Combi
Bestel

Crombag
Auto's
Geleen
Rijksweg-Zd.
236

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld, Willem, Vaalse

Jos Bogman
"Aktueel"

Mercedes 190 D wil '$
Opel Kadett 1800 GSiroodmet. J$
Ford Escort KR 3i wit J?
Honda Accord 2 ltr EX sedan grijsmet. JT
Fiësta 1100 C rood jl
Fiësta 1100CL grijsmet. S
Opel Kadett 1.3 S 5-drs groenmet. 3
Fiësta 1100rood f
Citroen Leader 1100 Visa grijsmet. Jj;
Fiësta, Escort, Orion, Sierra, Scorpio
in diverse uitvoeringen en bouwjaren in
voorraad '

Jos Bogman
Hamstraat 70, Kerkrade

045-423030
Uw partner als het om auto's gaatll\.

I ///^^^tW ATRO s Occasion-Festival

I TV UWZEKERHEID: 12 maanden garantie op alle
I \ /l\ ""^^" RENAULT TOP

V 11 * ) A KEUZE UIT MEER DAN 50 STUKS fw-^, « CwJJÏy
Q\ \ f ] DIVERSE MERKEN ULiJjAjUJJM

I UW FINANCIEEL VOORDEEL: n hoge inruilprijs voor uw in te ruilen auto
I i^""""^^"^^"" en'n fantastisch financieringsaanbod

■12 maanden -0% rente ■24 maanden - 4.9% rente ■36 maanden - 6.9% rente (max. kredietbedrag f 10.000,-)

I ATRO HEERLEN
Hetplezier vanpersoonlijke service ! dó. koopavond



Assemblage
fee* iek in Emden fabriceertl^/1 onderdelen. Alle delen die
Je r̂nen een auto vormen, wor-
Vty aangevoerd uit de andere

''abrieken en door toeleve-

ranciers. Werden tot een aantal
maanden terug robots toegepast
om deelfuncties te verrichten,
bijvoorbeeld het puntlassen van
de panelen, nu wordt alles door
deze ingenieuze apparatuur ver-
richt.

Ging men in het verleden er van-
uit dat robots een 'gevaar' voor
het functioneren van de mens
zouden betekenen, het tegendeel
is waar. Hëtwerk is veel schoner,
veel minder vermoeiend en over
het algemeen is de mens er ge-
lukkig mee. Alles moet overzien
worden. Op veel plaatsen ziet
men de mensen de controlepane-
len in ogenschouw nemen, wor-
den units na een bepaalde pro-
duktietijd nagekeken en ook de
computer die dit alles stuurt,
dient in de gaten gehouden te
worden.

Een indrukwekkend proces van
fabricage. Trouwens het geïnves-
teerde kapitaal om de nieuwe
Passat te kunnen produceren
heeft 2,6 miljard mark gekost. De
ontwikkeling van het nieuwe
model kostte nog eens 642 mil-
joenmark. In totaal lopen er 1200
Passats per dag van de band. " Geen mens te zien. De robots doen hun werk in ruimtes omheind door hekwerken en ge

panserd glas.

uitlaatjes
dl;PTIMER-markt in Aken. In
Str ssPorthal aan de Krefelder
vQ asse in Aken wordt een beurs
\J old-timers gehouden waar
de^arnelaars, merkenclubs, han-

-11 en geïnteresserden bij-
Ig^omen. Van een Mercedes uitis tot een Cobra uit de 'sixties'

Sca^a aan oude glorie te be-
"W en in Aken; vandaag en
daß

genvan 10 tot 19 uur en zon-g van 11 tot 19 uur.

KEUZE van garage
"foc ier om net complete Saab-
\p amma te presenteren in
Me jr""ae 2000 in Valkenburg.
2l,ld oog op natuurzuiver, ge-
de;,!; en energierijk werd voor
H-as traaie lokatie gekozen. Saab

n een van de eerste auto's met
W' drieweg-katalysator. De
tj^D s uit de 900 en 9000-serie, al

CK-et voorzien van turbo, zijn
\ a'kbaar voor proefritten.
&r,^en' zaterdag, en ovennor-
Sar 'ls het 'schone gebeuren' van
gs>0

geKompier in Thermae 2000
Per<d van 10.00 tot 18.00 uur.

\ g'^EATHER rij-training bij
v^NAC. Volgens de Europese
de eersstatistieken komen in
tij e orr,ermaanden meer slippar-
tenn voor dan in de winter. Dit
■lf>uJ> evolge van de sterk wisse-
fvj^Ae Weersomstandigheden. De
Y[> heeft anti-slipscholen in
?(, ."burg, Deelen en Drachten
Ben uden al vanaf 1960 trainin-
*w v°°r het beter beheersen van
,&itiKUto- Van 15 Juni tot 30 sep-
<W ,[ organiseert de KNAC

eather training waarbij
\efacnt wordt besteed aan rem-
*r>jf'^asfaltconstructie, banden
(Jen ue kosten bedragen 145 gul-
KiMA^°ekingen en informatie:
90Q^Y"Leidschendam tel. 070-

■^ENGELSE FORD CLUB
d^g ERLAND organiseert zon-
hof 1Juni tussen 10 en 18 uur op
fojyj rrein van de voormalige
iri "jr'abrieken aan de Hemweg

haar jaarlijkse
'Me),Sportdag waarbij de Escort
"*WCo' de Cortina Lotus en de
l^et 100 in actie komen. To-
■(Wi^len er een zestigtal auto'sB *men'fc GOODRICH heeft goed
FX4 s vo°r de bestuurders van
pH £.auto's. Importeur Interstate
l?an.Y lft neeft een aantrekkelijke
|WDIeding. Bij de aankoopvan 4
Kyp^ lr>banden, ongeacht het
'''°ht ln combinatie met stalenof
|oti t J^etalen velgen naar keuze,
■siev arigt men gratis een exclu-

' e reservewielhoes.

Sfot SERIE is kennelijk voor
Stief6 Daga^e met zo geschikt.

f>fcfcr?aar dat er als extra een
,W u tapbare achterbankleuning
'de °P is. Met de voorstoelen in
|V' a, 'aapstand ontstaat er een
!6)*tra ruimte van 3-30 meter. De

0f erstevigingen in de dwar-
in rje elen' bet isolatiemateriaal
<W ~wielkuipen en uiteraard de
t>rji„ Jke sluitingen brengen deJs °P fl 1767,-.

spe ZOEKT jongecoureurs in
tot D °°it kunnen uitgroeien
§6^p.fofessionals op de circuits.
**n t

ormulierom mee te doen is
s&ort Vraëen bij Ford Motor-
?so7g Support Centre 03465-

-'tien ' Na een eerste selectiewor-
augustus honderd per-

\VornJ ,?p een circuit getest. Er
S^sta " n ool< in e nieuweFord
fle^ a. ln race-uitvoering gere-
°Utva 'e de winnaar van de test in
O eSe

angst mag nemen. De Euro-
v'»dt ?ale van de race-selectie

Ul Plaats in Engeland.

Belasting
Wie in Nederland een auto in-
voert, moet net als in Grieken-
land belasting betalen. Die be-
staat in ons land uit twee delen:
de bijzondere verbruikersbelas-
ting (BVB) en de BTW. De hoog-
te van de invoerrechten wordt
bepaald door de leeftijd en deca-
taloguswaarde die deauto in Ne-
derland heeft. Voor een paar jaar
oude Eend zal dat dus om een
vrij gering bedrag gaan.
Binnen de Europese Gemeen-
schap, en daar valt Griekenland
ook onder, is echter afgesproken
dat mensen die van het ene naar
het andere land verhuizen, van,
dergelijke belastingheffing ge-
vrijwaard kunnen blijven. Dat
geldt niet alleen voor auto's,
maar ook voor de overige inboe-
del waar normaal invoerrechten
op worden geheven.
Om voor zon vrijwaring in aan-
merking te komen, moet degene
die verhuist, een vergunning
aanvragen in het land waar hij
naar toegaat. Dat kan in het land
zelf, wanneer de verhuizing al
achter derug is. Maar wie zeker
van zijn zaak wil zijn, kan de
kwestie volgens het ministerie
van financiën beter vooraf rege-
len. Dat voorkomt problemen zo-
als Van Kuijk ze heeft gekregen.

Vergunning
Zon vergunning wordt alleen af
gegeven als de goederen aan be

paalde voorwaarden voldoen.
Die zijn overigens overal in de
EG gelijk. Een auto moet bij-
voorbeeld minstens een halfjaar
oud zijn en mag tot eenjaarna de
invoer niet worden verkocht.
Wie zich daarniet aan houdt,kan
achteraf nog.voor flinke kosten
komen te staan.

Hoewel bij nieuwe auto's altijd
invoerrechten moeten worden
betaald, is het in bepaalde geval-
len lucratief om een wagen toch
over de grens te kopen. De Con-
sumentenbond vergelijkt regel-
matig hoeveel een Nederlandse
autokoper er aan kan verdienen
als hij de moeite van het invoe-
ren voor lief neemt en zijn auto
net over de grens in België aan-
schaft. Het voordeel voor de ko-
per kan variëren van een gulden
of 1.100 tot meer dan 13.000 gul-
den.

Volgens het ministerievan finan-
ciën komt het wel voor dat men-
sen de invoerrechten proberen te
ontlopen door met een buiten-
lands kenteken te blijven rijden.
Dat is strafbaar, „Maar als we
mensen daarop betrappen, ko-
men ze hier niet in de gevange-
nis", aldus een woordvoerder,
„Zeker niet als het om de invoer
van een oude Eend gaat. Als
mensen belastingschulden heb-
ben, nemen we goederen in be-
slag en proberen we eruit te ha-
len wat er in zit. In de gevangenis
kom je in Nederland alleen als
het om echte grote fraudezaken
zaak. En dan is het een kwestie
die aan de strafrechter wordt
voorgelegd".

" Opel presenteert in het najaar zijn
nieuwste model, een fraaie coupé die
luistert naar de naam 'Calibra'. Een
twee-deurs aangedreven door een
viercylinder motor, maar meer tech-

nische gegevens wil de Westduitse fa-brikant nog niet kwijt. Pas in sep-
tember op de Autoshow in Frankfurt
wil Opel zijn nieuwe paradepaardje,
waarvan bijgaande foto, onthullen.

auto

Robot leeft zich uit
op de VWPassat

Jolkswagenfabrieken in Em-. nebben sindskort een volle-
£ gerobotiseerde produktie-
Ds at.die de nieuwe Passat-car-

serie bijna volautomatisch
j^debanden laatrollen. Op een
4nri P^aats zie je nog mensen-, Qen handelingen verrichten,

'erk meestal kijken de mede-
ob t

S nauwkeurig toe, of de, ?ts en de computers huner* wel goed doen.

j^den werd in 1964 in gebruik
'Dn? 01611' *oen de 'kever' nog in
bt urs was-In totaal verdwenen
lut°Ktober 1988 ruim 4,8 miljoenr °s van de produktiebanden
C , fabrieken in Emden. De
|v,^r met een totaal van

stuks. Tot eind 1978
tae Hdit model gefabriceerd. Het
hiH model dat in meer dan 1,5
iVJ°eri exemplaren gebouwd
m b,etrof de Passat. Tot april
fa ' daarna kwam de nieuwe

sat van de band rollen. Deze
'om e passat wordt wat het

lswerk betreft volledig geau-
natiseerd geproduceerd.

I»L ongeveer 10.000 medewer-
L , ls Volkswagen de grootste
5o^gever in dat deel van de

Dagelijks
rjj/\t het loon- en salarisdeel
'au ]eLrnedewerkers een bedrag
kori miljoen mark. Per jaar
briftACeert Emden meer danuu00 automobielen. Griekenland en Turkije streng bij invoer van auto's

Kleine smokkelaar loopt
in Nederland weinig gevaar

De problemen van Ellie van Kuijk met haar autootje
in Griekenland lijken te bizar om waar te kunnen zijn.
„Maar wat haar overkomen is, kan je in principe in
ieder land overkomen, ook in Nederland, al ging het
in haar geval natuurlijk wel om een absurd bedrag.
Aan de andere kant, voor belastingschulden kun je
hier ook in de gevangenis terecht komen. Maar laten
we eerlijk zijn, in praktijk zou zon geval in Nederland
heel anders lopen", aldus H.M. Dorpema van de
ANWB.
Zijn waarschuwing lijkt wat
overdreven, maar het is nog
maar een paar jaar geleden dat
een paar Duitse toeristen in
Frankrijk grote problemen kre-
gen, toen hun auto was gestolen.
Ze werden plotseling verplicht
tot het betalen van invoerrech-
ten, omdat de wagen door de
diefstal definitief op Frans
grondgebied zou blijven en dus
was 'ingevoerd. En aangezien de
Franse BTW op auto's destijds
op 33,3 procent lag, tikte dat hard
aan.
Vooral Turkije en Griekenland
zijn volgens Dorpema streng bij
de invoer van auto's. Toeristen
krijgen in hun paspoort een
stempel, waarop staat dat ze met
een auto het land binnenzijn ge-
komen. Wie met zon stempel,
maar zonder wagen het land ver-
laat, krijgt direct te maken met
de invoerbelasting. En zoals het
geval van Van Kuijk blijkt, ko-
men de Griekse, maar ook de
Turkse autoriteiten dan met for-
se aanslagen. In de meeste Euro-
pese landen bestaat een dergelij-
ke strenge controle niet. „Boven-
dienreageert men lang niet over-
al even streng als iemand op
autosmokkel wordt betrapt. De
ervaring leert dat datzelfs van de
ene tot de andere politiefunctio-
naris kan verschillen", aldus
Dorpema, die het overigens een
goede zaak zou vinden als die re-
gels overal in Europa gelijk wer-
den getrokken.

Reiswagen
In elf seconden naar 100 km/uur
is een prima waarde voor deze
auto. De Corsica is echter een
reiswagen, eentje die de bestuur-
der als het ware een rustiger,
minder gejaagde rijstijl oplegt.
Comfort is het sleutelwoord bij
dezeChevrolet. Een van die com-
fort verhogende voorzieningen is
decruise control, handig voor de
lange afstanden, gemak dient de

mens niet waar? De koersvast-
heid is goed, in de bochten helt
de carrosserie over, maar alles
binnen redelijke grenzen; de wa-
gen toont zich dan ook licht on-
derstuurd. De afvering en dem-
ping is niet meer te vergelijken
met de Amerikaan oude stijl,
maar men heeft ze meer aange-
past aan de Europese wensen
zonder het specifieke karakter
veel geweld aan te doen.

Typisch Amerikaans zijn de los
om het lichaam hangende gor-
dels, die echter uitstekend op
hun belangrijke taak berekend
zijn. De gordels worden in de
deurstijl opgerold, maar blijven
naar mijn overtuiging iets te pro-
minent aanwezig in het interieur.
Het zijdelingse zicht wordt daar-
door miniem aangetast.

Iveco vernieuwt Daily-bestelaulo-lijn.

Diesels krijgen
meer vermogen

De Daily- en Turbo-bestelwagen-
serie van Iveco - waarmee deze
volle dochter van Fiat nummer
één van Europa werd in het be-
drijfswagensegment tussen de
drie en vijf ton - heeft een ingrij-
pende vernieuwing ondergaan.
Het aantal aangeboden modellen
werd vergroot, de twee in de se-
rie gebruikte dieselmotoren kre-
gen meer vermogen, de cabine
werd sterker gestroomlijnd en
het interieur aangepast aan de
eisenvan de huidige tijd.

Meer dan 50.000 medewerkers in
vijftien fabrieken in Italië,
Frankrijk en Groot-Brittannië
produceren jaarlijks ongeveer
120.000 Iveco bedrijfswagens.
Daarmee is Iveco na Mercedes-
Benz de tweede producent van
bedrijfswagens in Europa. Als
dan één van de toplieden van
deze Fiat-dochter opmerkt dan
het in de bedoeling ligt de jaar-
lijkse produktie van de Daily- en
Turbo-Daily-bestelwagens op te
voeren van 50.000 naar 60.000
stuks is het duidelijk, dat deze

serie voertuigen een meer dan
belangrijke plaats in de totale
produktie inneemt.

Hoewel Iveco met dit aanbod de
eerste plaats in zijn sector in
Europa veroverde achtte de lei-
ding van de Italiaanse fabriek
het onder de druk van de toene-
mende concurrentie - onder
meer uit Japan - en in verband
met het zich sterk wijzigende
distributiepatroon toch tijd om
tot drastische wijzigingen over te
gaan.

Gingen vroeger de goederen
veelal van fabrikant via de gros-
siers naar de detaillist, meer en
meer ziet men vandaag de dag de
fabrikant rechtstreeks leveren
aan grote verkooppunten als su-
permarkten in allerlei vormen,
cash- en carrybedrijven, coöpe-
raties en dergelijke. Dat veran-
derde patroon vereist ander ver-
voer. En andere voertuigen. Bo-
vendien ontstaan bij die ver-
schuivingen weer gespecialiseer-
de vervoersbedrijven.

Chevrolet mikt op
compacte Corsica

De Amerikaanse divisie van
autogigant General Motors is,
in navolging van Chrysler,
drukdoende een flink markt-
aandeel in Europa te verove-
ren. In een periode dat de
Amerikanen zich met nieuwe
modellen en masse richtten
op de thuismarkt diende
Europa zich onverwacht aan
als afzetgebied. De Beurs-

krach en de daar op volgende
vrije val van de dollarkoers
maakten de produkten uit de
States in een klap weer con-
currerend.
Die aantrekkelijke prijs is echter
niet de enige factor van beteke-
nis. Het feit dat de Amerikanen
hun modellen compacter, meer
aan de Europese smaak hebben
aangepast, is mede debetaan die

hernieuwde belangstelling. De
Corsica en Beretta zijn de meest
compacte telgen van Chevrolet,
de belangrijkste steunpilaar van
het imposante General Motors-
concern. De Beretta is de spor-
tief ogende coupé, de Corsica is
de vijfdeurs-sedan uitvoering.
Motorisch en qua prestaties zijn
de wagens identiek, alleen qua
afmetingen zijn er enkele ver-
schillen.

De Corsica is een ruime midden-
klasser, modern gelijnd en niet
karig bedeeld met 'options'.
Deze Chevy heeft onder de mo-
torkap een dwarsgeplaatste 2.8
liter V6-motor liggen en is van-
zelfsprekend uitgerust met een
volledig geregelde drie-weg ka-
talysator. De automatische trans-
missie is hét sterke punt bij deze
compacte Amerikaan. Bedaagd
wegrijden, vlot optrekken met
behulp van de kick-down; het
verloopt allemaal even soepel.
De automaat schakelt onder alle
omstandigheden ongekend rus-
tig zonder ooit 'schokkerig' te
worden. Die voortreffelijke
eigenschappen in combinatie
met de vrijwel altijd stille motor
levert een beeld van comfortabel
reizen op een zeer hoog niveau.

# 'Chrysler is back' met de compacte en zeer comfortabele Corsica

Eisen
Iveco denkt met de nieuwe Dai-
ly- en TurboDaily-serie aan de
nieuw gecreëerde eisen in een
verder groeiende markt te kun-
nen voldoen. Met behoud van
het goede (onder meer de ro-
buustheid) zijn alleen daar wijzi-
gingen aan de Daily-modellen
aangebracht, waar zij de functio-
naliteit en doelmatigheid kon-
den vergroten.

Zo blijven de Daily's alleen met
dieselmotor uitgerust, maar bei-
de direct inspoten diesels heb-
ben een groter vermogen gekre-
gen. De natuurlijk aangezogen
motor ging van 72 naar 75 pk
(met een top van 110 km/uur) en
de turbodieselmotor kreeg er
maar liefst elf paardekrachten
bij, waardoor hij op 103 pk is ge-
komen. Goed voor een topsnel-
heid van 125 km/uur.
In ons land werden vorig jaar 525
Daily's verkocht. Dit jaar ver-
wacht Iveco Nederland eenzelf-
de aantal af te leveren. Verleden
jaar werden er nog meer gewone
diesels dan turbo's verkocht,
maar de belangstelling voor de
TurboDaily neemt snel toe. Men
kan van zon direct ingespoten
diesel uiteraard niet zeggen dat
hij echt stil is, maar door devele
maatregelen die de fabriek tegen
geluidsoverlast heeft genomen
was het goed te harden in devoor
het overige redelijk comfortabe-
le cabine, waarin ventilatie en
verwarming ook zijn verbeterd.

Het vernieuwde dashboard biedt
naast een royaal uitzicht op de
noodzakelijke gegevens enkele
handige opbergplekjes. De cabi-
ne is dermate gestroomlijnd dat -
uiteraard afhankelijk van ver-
dere opbouw- een winstvan 3 tot
6 pk kon worden geboekt. Dat
draagt bij tot een lager brand-
stofverbruik.

Wensen
De wagen toont dat de Amerika-
nen de wensen van de Europese
klanten serieus hebben geno-
men. Het resultaat is een pur
sang luxereiswagen met comfort
geschreven in kapitalen. Met het
benzineverbruik is het ook al
niet meer zoals het vroeger was.
Een benzineslurpend monster
kan je de zescilinder motor van
de Chevrolet Corsica niet noe-
men. Een gemiddeld verbruik
van 1:9 is zonder meer haalbaar
en dat vinden wij een prima re-
sultaat voor deze 1243 kilogram
wegende auto. De prijs van het
topmodel in de Corsica/Beretta-
range bedraagt 51.070,-.

Eind mei van dit jaar komen de
instapmodellen van de Corsica
en Beretta met viercilinder 2.0 li-
ter injectie-motoren beschikbaar
bij GM-US-cars dealers. Met hun
respectievelijke prijzen van f
34.500,- en f 36.500,- zijn deze
toch behoorlijk complete Ameri-
kanen in een klap weer concurre-
rend. Na het motto 'Chrysler is
coming' was er geen betere inlos-
sing van die belofte denkbaar.
Kortom: 'Chrysler is back.
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Jurgen Autocentrum mercedes-specialist nissan-dealer j

S Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade S 045-452570 "
" MERCEDES GEBRUIKT NISSAN GEBRUIKT ANDERE MERKEN "? 560 SE blauw/zwart 11-1988 „"* °J !?'JiaQ7

(2X) Audi 801.6 zilver 1986 "300 SL blauw/zwart 1987 "icra ux z"ver i9ö/ BMW 320 blauw 1982 "" 300 SL blauw/zwart t. 1986 GL zHver 1987 Fiat Uno 45 wit 1987 "" £2 2 blau^art 1987 ïra
cnv o« Fiat Panda 1000 S brons 1984 f5 250 0 wit 1986 Micra SDX wit 1986 Ford Scoraio 20GL ar met 1985 2

230 E g?oea
nCl9B5987 '"" * M* "S'lo CL wit 1988 !

190 D blauw/zwart 1987 Cherry 1.7 diesel blauw 1986 Ford Escort 1.1 zilver 1982 "Z 190 D blauw/zwart 2x 1986 Cherry 1.3 DX d.grijs 1986 Ford Escort 1.1. laser 1984
0 190 D d.blauw 1986 Cherry 1.3 GL 1984 Ford Escort combi diesel 1986 J- 190 D bordeauxrood 2x 1986 Honda Civic 1.2 GL bruin 1981

" 190 D zilver 1985 Sunny 1.6 coupé 16 V 1987 Hyundai Pony 1.5 GL w.2x'B7 1
A 190 D wit 1984 Sunyy 1.5 GL coupé 1986 Mitsubishi Colt 12 GL 1982 "5 987 Sunr*y 1.0 SL3C 3-deurs 1987 Mitsubishi Tredia 1.6 GLS 1983 "S gSLn r 983

Sunny .6 SLX3-deurs 1986 Mazda 323 groen 1982 " "" „„,-i ~. ,„,,„ Sunny 1.3 sedan zilver 1987 nnf>
,

Kariptt . , o 7ilupr iqB, "0 190 div. extras wit 1986 cun ' 1 o .pri.n ,nfr,ript iqfl7 uPel Kadetl '3 b zllver 1983 "" 230 E blauw 1983 bunny 1.3 sedan antraciet 1987 Opel Kadett 1.3 LS 3-deurs 1986 »
9 200 0 antraciet 1985 ïsioso Bluebird Combi diesel 1985 Opel Corsa 1.3 GL wit 1984 "" 300 ZX aut. bruinmet. 1985 Peugeot 505 Familiale 01986 "Demonstratieauto's: Prairie 18 SGL groen 1986 Peugeot 205 KR 1984

mn re hi„„.,/„.,, rt Peugeot 205 KR beige 1985" gSSS^Sr Laurel 2.8 SLX aut. wit 1988 Peugeot 205 KR cachet 1987 J
" Mercedes okm 1989 Laurel 2B SLX diesel 1987 Toyota Carina II diesel 1985 * "" Elke nieuwe Mercedes van Laurel 2 8 SLX diesel 1986 Toyota Landcruiser diesel 1980 "" 190-560 SL direct leverbaar Cabstar 2.3 bestel 1986 "

\\^e iserzo gekomminimaalf 1500,-vooruw
auto te geven,ookal is-ie 10 jaaroud?Wij!

o^n^^ST ik FL-1500'- , A. A
3 Maanden BOVAG

zuid-Limburgse Opei Dealers. Dat heeft u al verdiend. garantie plus 1500
y»_ r-~>«»c.*o b*...,» Tijdens onze show garanderen wij u kilometer testen.1^prOOtete keUZe minimaal n. 1500, voor uw huidige „„ „ uniek v kum , 4 d of

UI heel Limburg. au '°. *"«? "'=e" au!° ■"-?£' *an l 500 kilometer rijden met de auto
De Opel Dealers verkopen nog m.nimaal f 8:500-inel. BTW. van uw keuze en hem eventueel I
steeds de meeste nieuwr.uto". °nf,acn, * «eeftud. maar h.j moet weer omruilen.
Al 20 jaar lang. wel 3 maanden op uw naam slaan En onze BOVAG garantie staat I
Logisch is, dat u bij hen dus ook de en '" %&*** nde

>(!j|f^k
natuurlijk zwart op wit.

meeste inruilauto's vindt. Perfecte staaty ... Geen koslen voor materiaal *n
OK-inruilwagens waar Opel achter f" ' Bwfc::ï''"iHg arbeidsloon.
staat, en van bumper tot bumper fOQ " ft^BU tÏÊS&ïj
750 stuks, zodat uw keuze er zeker BmWmW-^m^~^ Jf*"' De Officiële

bTt Of voorfl. 500,- Zuid-Limburgse
Fmanciermg: <■* gratis accessoires. "P4*1 Dea,ers rHffcter plaatse geregeld. voor du bedrag kum unu bij ons zorgen voor een taSr

Geen tussenpersonen en geen dagen accessoires uitzoeken. betrouwbare y jr^
wachten op goedkeuring. Instappen Dat kan 'n radio/cassetterecorder ailto Zekeren rijden. En natuurlijk kan uw zijn,'n spoilerset of'n alarm- o I nrlSr Jhuidige auto gelden als aanbetaling. installatie. U zegt het maar. Weten! Ca>* EB

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 MERGELIAND " Valkenburg BERGSTEYN

BMW3IBi 1987
BMW 316 1981
Citroen BK RE 1987
Fiat Panda 1982 - '85 - '87
Fiat Uno 1985
Ford Sierra 2 L GL 1986
Ford Escort 1300 GL 1986
Ford Escort 1600 CL '86-'B7
Hyundai Stellar 1600 SL 1988
Mitsubishi Colt '84
Opel Corsa 12 S zwart 1988
Opel Kadett 1300 LS 1988
Opel Kadett LS 1986
Peugeot 305 break 1985
Peugeot 205 Accent 1987
Peugeot 309 Allure 1987
Renault 21 TL '86
Skoda 130 LS 1987
Seat Fura 1986
VW Golf C diesel 1986 1987
VW Jetta 1300 4-drs. 1986
VW Polo coupé Avance 1987
VW Polo Oxford 1984 - '85
VW Polo Shopper 1987
VW Golf C 1300 T985 - '86 - '87
Audi 80 GT 1986
Audi 80 18S '87
Volvo 340 GL '83-'B5
Volvo 360 GLS '85
Golf 1600 3-drs. '85-'B6
Golf GT 87
Polo Coupé GT '87

±100 inruilauto's van diverse merken
en uitvoeringen

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

DE PRIJS IS
HET VERSCHIL

MET EEN
NIEUWE

BMW 316, 5000 km,
lachsmet. 3-'B9
BMW 324, 11.000km,
bronsmet. 2-'B9
BMW 325i, alpinewit.
7000 km 3-'B9
BMWS2OJ, 10.000km,
cirrusmet. 2-'B9
BMW 524 TD, 11.000
km, lachsmet. 2-'B9

LEEFTIJD: 1 JAAR
BMW 520i, 50.000 km,
bronsmet. 3-'BB
BMW 520i, 39.000 km,
antrac.met. 3-'BB
BMW3I6J, 13.000 km,
lachsmet. 9-'BB

APART
BMW73oiaut , 40.000
km, malachitgroen 4-'B7

Autobedrijf KERA BV,
Kerkradersteenweg 5,
6466 PA Kerkrade, tel.

045-452121.

"l
Jg& CORSTENS-

JBjT VERSCHUREN
Êmtm Helmond koopt
Za. 27 mei mankanaries 12
donkere 9 popjes 6 rode &
roodzalm man 14 popjes 10
broed "89 lichte kleuren man 8
popjes alle kleuren 4 jonge
rode & roodzalm man& popjes
10pst.d.duiven 10 meeuwen 4
zebras 7 park. 8 valken 15 wit-
te etc. 20 collis 10 pp. bren-
gen: Sittard 10.30-11 u Putstr.
10 Heerlen 11.30-12 u Em-
mastr. 7a Terblijt 12.30-1 u
Rijksw. 46 Beek 1.30-2 u
Maastrichterln. 7.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen j

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

" »

Giro I
55055

Astma Fonds

de Vries bv raigs
Herstelt plaat- en chassisschade onzichtbaar ypgf ~ ,

" Is 24 uur met eigen sleepdienst inzetbaar

" Maakt schade-afwikkelingen en taxaties verhaalbaar fs&\
" Modernste spuit- en richtapparatuur en kleurmakerij vll^.
" Alle merken voorruiten, schuif- en zonnedaken inzetbaar xÖb^v
" Reklame beschilderingen en ontwerpen onvoorstelbaar v"sl^V
" Leenauto beschikbaar _ v^l^
" Prijzen en service onvergelijkbaar, maar wel betaalbaary^i^^^^^^uT», »iw \mm
" Gemakkelijk bereikbaar (nabij busstation Heerlen^^^T .^^.(waK'tjnF—^^'^
Autoschade De Vries /TO^lSl^S^Grasbroekerweg 28, Heerlen J^^lv\/ mm vbwJTmm

1722463 m^M■■■■■■■■■■■■IHHHHHHHHd

9000i met SR 2 aluivelgen 'metall.l9B7 70.000 km
900 i 4 drs SR alu velgen,
Cl. 1987 model '88 72.000
km
900 M 5 5 drs metall.-Ipg
trekhaak 1987 60.000 km
900 3 drs aut. 1987'77.000 km
900 4 drs aut. 1985
50.000 km
900 5-drs., met alu.
velgen, spoiler v.+a. 1986
900 4 drs aut. p.s. Ipg
onderb. 1983 68.000 km
900 4 drs Ipg alu. velg.
90.000 km 1986
900 4 drs Ipg 60.000 km
1988
900 3 drs turbo airflow
airco SR en SL 1983
105.000 km
900 5 drs turbo SR 2 CL
alu velg. 1985 108.000 km

Lancia Thema Turbo diesel,
demo 1989
Lancia V 10 demo 1989
Lancia Thema 2800 V 6
veel extra's 19.000 km
aug. 1988
Lancia V 10 touring 35.000
km 1987

Mercedes 250 D 50.000
km veel extra's aug. 1987
BMW 323 i 70.000 km
1982
Alfa guillietta 1.6 1982
95.000 km
Taunus 2-I Bravo 4-drs.,
schuifdak 1982, 70.000 km

Autobedrijf
Boy Heijnen

Wilhelminalaan 5
6042 EK Roermond
Tel. 04750-27645

Officieel Saab- en
Lancia-dealer voor
Midden-Limburg.

auto^m^'mr -top- I

!^Z^. occasions I
DOOR VERKOOP VAN DIVERSE MERKEN

NIEUWE AUTO'S VOOR U INGERUILD O.A.
Audi 80 Quatro 1987 Nissan Sunny 1.3 SLX4-drs 1987
BMW 520ishadow linie uitv 1987 OpelKadett 1.2 N 5-drs. silvermet 1986
BMW 316 alpinawit, ww glass 1987 OpelKadett 1.3S 5-drs. blauw 1982
BMW 316 bronzit met. 4-drs 1984 Opel Omega 1.8 injectieLS uitv 1987
BMW 320ialpinawit, div. ace 1983 Peugeot 205Soleil uitv. wit 1988
BMW 732iautom., Lachs met 1983 Peugeot 205Junioruitv. wit 1987
BMW 633 CSI in nw. st 1980 Peugeot 505STI autom 1982
Daihatsu Charade TS diesel 1987 Renault 11 TL Cheverny uitv 1988
Ford Escort 1.6CL alu. velgen 1987 Renault 5 GTL bronzit met. 40.000 km 1985
Ford Sierra 2.0 Laser metLPG 1986 Suzuki Swift 1.3GL nw. model (demo) 1989
Ford Sierra 2.0 Laser bronzit met 1985 SuzukiAltoGL wis/was Inst 1987Ford Escort 1.3Bravo autom 1983 Seat Fura rood leuke auto 1985
Ford Fiësta 1.1L 24.000km 1986 Saab 900 GL 3-drs. 32.000km 1987
Honda Civic 1.3 de Luxe 1987 Toyota Corolla DX autom 1982Mercedes 300 D autom 1988 VW Jetta 1.6LS autom 1981
Mercedes 300 D autom. veel ace 1987 VW Golf 1.8GL 3-drs. bronzit met 1986
Mercedes 300 E autom. div. extra's 1986 VW Golf 1.8GT injectie mot 1988
Mercedes 190D zwart met 1988 Volvo 740 GL blauwmet., 61.500km 1985
Mercedes 190 D wit 114.000km 1985 Volvo740 GLE antr. met. autom 1987
Mercedes 230 E blauw, alu. velgen 1985 192859
Mercedes 230 CE Coupémodel 1983

Veilig op vacantie met het
OPELZOMERPLAN

\A!Amm\SHmvßd f^^mï^^mmm^mWEm^^&TEtl tJf^M^mm^~t\^mmh

Mnk uil im ifipruk du controlirin wij H ralgiidi out*l
mi uw mto: verlichting, voor- en achterremmen, banden, (sp*
en profiel), schokbrekers, uitlaat + ophanging, oliecontröle (*
"bak, achterbrug, motor), v-snaar, radiateur, radiateurdop en
terslangen. Tevens vullen wij uwruitensproeierreservoir met'
reiniger.

Dit alles voor de prijs van ’ 69.50 mcl. B.T
Informeer bij onze receptie

FO-1881 DEOPEL-DEALER. nD.—l vL^JÜÜJ' ZEKERHEIDVOOR ALLES. I—)r=-|=L-^

Kom naar onze showrooms, op vele modellenenorm prijsvoof'
★ Beek GÖTTGENS ★ Echt HEMERA

★ Heerlen CANTON REISS
★ Maastricht CARTIGNY

★ Maastricht SMEETS * Sittard GÖTTGE"
★ Vaals AUTO MERGELLAND

★ Valkenburg BERGSTEYN

' i

AutoVencken W
W_JJLjj3 Beek - Pr. Meurltslaan 171 - Tel. 04490-72882
IgQjSS^ Sittard - Leyenbroekerweg 27 " Tel. 04490-IST^
SITTARD BEEK
Audi 100CC136 pk. blauwmet 87 Auoï 80 SC 1600....!".
AudilooCCl3ipk.«il..roo4mtl IS Peugeot2osXE.ghjt "]
Audi 80 GT 1600 cc. »a<lmet af Porsehe 924, rood
Audi 801600cc. blauwmet 85 Goll GT ISOOi. zilver
AudiBoa 1600cc, grijsmet 84 Ford Sierra 2000 cc VB. wit t
VW Passat Rimini 1600 cc, Goll GTi. 112pk, «II
lilïeram M JetttaltUOTX.blairw -■!
VWJttla 1300cc,4-drs.,wil 18 Jetta,4-drs.GTI. 112pk.marsrood i
VW JtttlCL 1601ïc, 2-drs., JettaCl 1600.beipemil j
blauwmet 86 Goll Diesel, marsrood, 53.000 tan J !VW Jetta 1300cc. 2-dn..blauw 14 VWPolo Coupé, blauw K
VW Jetta 1500cc. «as. blauwmel 82 VW Goll diesel. 5-bak. blauw S
VW Jetta diesel. 2-drs.. VW Goll 1800. groenmtt «"etiecletmet 8f VWG«I,Sdn.,I6M4 + E,»lt s\VW Jetta diesel, 4-drs., VW Pas. Rimini, 5-drs.. 1600, bl.»*!
polaralvermel 85 Passal. 5-rJrs., diesel, wil \jVW Jetta CL turbo diesel, 2-drs., Goll GTi 16V, 139 pk, wit lJt
mod IS Opel «atett 1.3S,5-«rs„ groenmet *\VW Goll 1300cc. rood 84 Regata 85S. blmwniet
VW Goll 1300cc, polanilvermet. 84 FiatRegat» 85 S, bliwmet,
VW Goll 1300cc, antracielmel SS Audi 108cc, 136pk. gri|s
VW Goll 1300cc, blauw 86 Opel Kadett 1.35,LPG mod
VW Goll 1600cc GTS, wit 85 Audi 801.8 S, «rijs 5
VW Goll 1600cc. zilvermel. en rood 85 Torota Startel S,wil. 75 pk t\VW Goll 1600cc GL. blauwmel 85 Renault 5 TL, Mauw "
VW Goll diesel, quarQmet 84 Polo Coupe Sportief, wil fVW Goll diesel,wit 85 MnW 316, zilver 5
VW Goll diesel, polarzirvermel 86 HondaAerodeck 2.0, loodmet d
VW Polo Coupé 1050 cc, rood 84 Peugeot 305Break, beige ■>VW Polo 1050cc. 3-drs., wit 85 Goll GTD, teer eiclusiel Zender J. Mm%...... _, bouard, grijsmet.. van aanikiitlar tOccassionkelder Veneken Sittard Peugeot 305GL Break, beige 'een oase voor te autoliefhebber GotlGTl 16V 129pk, twartrnei I

BMW 316, zwart 'ie**
Ruim aanbod Opol ■ ford ■ FM ■ Pougoot ■ UllaubiMhl ■ Vol»',

I -—^\

"WMmm.
MAN DER ZALISK

apparaten " konstrukties
bestaat 23 jaar

Een kerngezond bedrijf met een enorme expansie. Wij gaan door met
uitbreiden en dat betekent goede toekomstkansen voor veel mensen.

Wij zoeken:
2 KONSTR. BANKWERKERS
2 MONTAGE-BANKWERKERS
2 LEERLING KONSTRUKTIE-BANKWERKERS

MET KMBO-OPLEIDING
Wie bent u! —
U hebt ervaring en kunt zelfstandig werken, u krijgt een baan in een
boeiend bedrijf en u telt mee.
Heeft u interesse, belt u dan tussen 16.00 -17.00 uur.

Van der Zalm Nuth b.v.
apparaten - konstrukties
Horselstraat 7 - 6361 HC NUTH - tel.: 045-242440 193025

I _

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. 045-256363

LimburgsDagblad

Aral Nederland N.V
Aral Nederland N.V. heeft mogelijkheden tot
plaatsing van een

ZELFSTANDIG
EXPUDITANn
voor een Aral Zelftank Station

Hiervoor denken wij aan gegadigden, die in het
bezit zijn van de benodigdevakdiploma's,
organisatietalent hebben en verantwoordelijkheid
kunnen dragen.
Indien U hierin bent geïnteresseerd belt U even
met of schrijfaan:
Aral Nederland N.V., Postbus 142,
2501 CC Den Haag. Tel. 070-651911, tst.47.



HEERLEN - Twee Hoenbroeke
naren zijn gisteravond gewone
geraakt bij een ongeluk dat ge
beurde op de kruising Beersdal
weg-Zeswegenlaan-Maasstraat-Kl
oosterweg.

Omstanders melden gezien te
hebben dat de bromfietser dooi
het rode lichtreed. De politie var
Heerlen wil graag in contact ko-
men met nog niet gehoorde even-
tuele getuigen van het ongeval
Daartoe kan met bellen mei
731731.

Omstreeks half acht reed een 24-
-jarige automobilist, die üit het
centrum van Heerlen kwam, te-
gen een lichtmast nadat hij ïterk
had moeten remmen en uitwijken
voor een bromfietser, die de krui-
siiïg vanuit de wijk Zeswegen
overstak. De automobilist en de
22-jarige passagier moesten naar
het ziekenhuis worden gebracht.
De bromfietser, een zeventienjari-
ge jongen uit Heerlen, liep - hoe-
wel hij toch nog door de auto ge-
raakt werd - geen verwondingen
op.

Van onze verslaggeefster

Tasjesroof
in Kerkrade

Vizier
eer, TO°rnt ver al jarenvan om
Uni Sedetailleerde blik in het
fijj *?ersum te kunnen werpen?
b[e 'UrCt dat niet vanwege pro-
klp 71 met uw zelfgebouwde
ccn 0o<?? A/beeldings/outen en
lu, contrastoverdracht?
van dagblindvrij maken
a( ni

et tujeesptegelsysteem ook
die fl' Z0 oest' Dan is de lezing
la. 0n arrie RuUen zaterdag om
ster~ Uur in de Heerlense Volks-l^enwacht aan de Schaaps-
Xi>Q.Q Ve9 houdt, precies datgene
ovey u °P wacht. Het lijkt ons
ujori9ens geen fróbeluurtje te
"^adr' en de organisatie
Op/ju ook aan om een havo-
ben am9 in de bagage te heb-

Trampoline
bos Beren-
ge 'i*fl een financiële bijdra-
ür\p.reQen en daarvoor zijn
ter Jlleuwe toestellen voor peu-
Ho0 ll kleuters gekocht,voor een
'-oor ,,Vormen appart gedeelte
bjj d Kleuters en peuters. Door
Qen 9u U van andere instellin-
bQV)pen,0edrijven kan het comité,e enaien nog dit jaareen gro-
Sn,. tramPoli7ie i?istalleren.dingen maar.

'Woede houdt
ons staande'

Slachtoffers van Bhopal inKerkrade: " De vier
vertegenwoordigers van de
slachtoffers van de giframp
in het Indiase Bhopal
worden op station
Eygelshoven welkom
geheten door mensen van
PAK's. Verbroedering door
milieuproblemen, in welke
orde van grote dan ook.

Foto: FRANSRADE

Daarnaast zegt de adviseur dat de
aanlegvan een visvijver in het moe-
rasachtige deel van het plangebied

De raad van State zal op 1 augustus
uitspraak doen in de bezwaren die
verschillende reclamanten hebben
ingediend tegen de plannen op
Strijthagen. Algemeen wordt ver-
wacht dat de Raad van State het ad-
vies zal overnemen.

teruggebracht moet worden van de
beoogde 400 naar 250 tot 300 eenhe-
den.

Te klein
Ook vindt de adviseur dat de ge-
plande bungalowbouwstroken te
dicht bij de beek zijn gedacht. Con-
creet betekent dit dat of geconclu-
deerd moet worden dat het gebied
Strijthagen teklein is voor een bun-
galowpark van dergelijke omvang,
of dat het aantal vakantiewoningen

Wethouder Heinrichs zei gisteren
dat hij liever gezien had dat de advi-
seur de plannen onvoorwaardelijk
goedgekeurd zou hebben. Voor wat
betreft het aantal bungalows zegt
Heinrichs zich niet zon zorgen te
maken. Juist vanwege het feit dat
deplannen zo gedetailleerd zijn om-
schreven. Als de plannen gewijzigd
worden is er in de optie van Hein-
richs ook meer kans dat andere be-
leggers dan eerder brood zien in de
financiering en exploitatie. Win-
thaegen ziet in dat soort opmerkin-
gen debevestiging dat de contacten
met beleggers uiterst moeizaam ver-
lopen. Ook van de bezwaren van de
adviseurtegen devisvyver zegt He-
inrichs niet wakker te liggen. Hij zal
spoedig met alternatieven komen.

Brood

Het ministerievindt, evenals de ge-
meente Landgraaf overigens, dat
natuurwaarden niet mogen worden
aangetast. Op drie punten nu vindt
de adviseur dat die opvatting met de
plannen strookt.
Allereerst noemt de rapporteur het
'volstrekt onaanvaardbaar' dat het
zogenaamde Silvertandbosje, ten
zuidwesten van de kasteelhoeve,
opgeofferd moet worden ten bate
van een zwembadcomplex. Dit bos-
je valt onder het natuurgebied van
het beekdal. „De consequentie dat
het zwembadcomplex elders, ten
westen van de beek zal moeten wor-
den ondergebracht (ten koste van
bungalowaccommodatie) is danook
onontkoombaar", staat in het
ambtsbericht.

Zoals bekend heeft Vendorado dè
plannen voor Strijthagen laten va-
ren. De plannen zijn evenwel hele-
maal aangepast aan de eisen van
Vendorado. Daar het plan uiterst
gedetailleerd is, acht de adviseur
het 'niet onwaarschijnlijk' dat een
andere exploitant niet geïnteres-
seerd is in alle exacte bouwmoge-
lijkheden die het plan biedt. Naar
verluidt zou zich een Duitse bemid-
delaar hebben aangediend die kans
ziet deplannen te realiseren.

de natuurwetenschappelijke waar-
den aldaar vernietigt.

Feit blyft dat de drie gedeelten van
het plan opnieuw in procedure ge-
bracht moeten worden. En dat de
tegenstanders zich andermaal in de
handen wrijven. Als geen anderkan
de wethouder zich dat wel voorstel-
len.

De Hopel waarin ze wonen op
het voormalig Lauraterrein ligt,
dat verontreinigd blykt te zijn
met pak's. Het bezoek van de In-
diërs is bedoeld als een soort so-
lidariteitsbetuiging over en weer.
„We willen de problemen zeker
niet vergelijken, want die zijn
nou eenmaal niet te vergelijken",
zegt Alex Blaney Davidson van
PAK's.

Schutterij
opgericht

SIMPELVELD - Het plaatsje
Simpelveld en dus ook de Ooste-
lijke Mijnstreek, is een nieuwe
schutterij rijker. Steeds meer
mensen voelen zich aangetrok-
ken tot oude gebruiken en tradi-
ties, aanleiding voor een groep
mensen om een nieuwe schutte-
rij op te richten: St. George. Op
zijn minst opmerkelijk, omdat de
meeste schutterijen al eeuwen
oud zijn.

De basis is dus gelegd, maar het
ledenbestand moet nog groeien.
ledereen die zin heeft om de
drumband te komen versterken,
of vaandeldrager danwei ge-
weerdrager te worden kan zich
aanmelden. Belangstellenden
kunnen iedere woensdag terecht
bij De Heipaal in de Scheelen-
straat in Simpelveld. Aanmelden
kan ook in het Schutterslokaal
café Op der Stamp aan de
Stampstraat.

zeggen voor een discussie met de
Indiërs is maar klein. Alleen be-
stuursleden van PAK's zijn aan-
wezig, naast de begeleiders, de
diverse journalisten, en enkele
andere betrokkenen. Bijvoor-
beeld Hub Bemelmans van de
Milieufederatie Limburg. „Veel
meer dan steun betuigen kun je
niet doen", vindt ook hij. Wel is
hij van plan gevolg te geven aan
de oproep een solidariteits-
verklaring te sturen tijdens de
herdenkingsbijeenkomst 3 de-
cember aanstaande. „Ook alle 70
aangesloten organisaties zal ik
zeker op die mogelijkheid wy-
zen.

KERKRADE - SunilKumar Raj-
put, 17, geboren in Bhopal, India.
Misschien rinkelt de bel al: Bho-
pal is de stad die viereneenhalf
jaargeleden is getroffen dooreen
giframp. Oorzaak: er ging iets
mis in de Union Carbide-fabriek
in Bhopal, die vlak naast een
woonwijk lag. Drieduizend do-
den. Sunil is dan 12. Hij verliest
in de nachtelijke gifwolk niet al-
leen zijn ouders, maar ook drie
zussen en twee broers. Over blij-
ven een jonger broertje en een
baby. Voor wie Sunil voortaan
moet zorgen. Gistermiddag in
Kerkrade ziet Sunil voor het
eerst in zijn leven een speeltuin.
Hy is er niet weg te slaan, roetsjt
van de glijbaan, schommelt dat
het een lieve lust is en wankelt
voorzichtig in de tredmolen. Su-
nil heeft - even - 101.

komen."

Wethouder Coumans, die milieu-
zaken in zijn portefeuille heeft,
was niet bereid de slachtoffers
van de Bhopalramp de hand te
komen schudden. Alex Blaney
Davidson: „Daar kreeg hij koude
rillingen van opzijn rug, vertelde
hij mij, omdat hij het 'spelen met
emoties' vond. Toen ik hem daar-
op vertelde dat wy de vergelij-
king Bhopal-Lauraterrein abso-
luut niet wilden trekken, kroop
hij wel weer wat in zijn schulp.
Maar vond het toch politiek ge-
zien niet verstandig even langs te

Woede
Voor het bezoek aan Holland
heeft de Bhopalgroep al een
maand door deVerenigde Staten
getourd. Tijdens een aandeel-
houdersvergadering van Union
Carbide zyn de drie mannen er
zelfs gearresteerd. Ze hadden
een eigen rapport over de ramp
samengesteld dat ze de aandeel-
houders wilden aanbieden. Maar
de directie was daar niet van ge-
diend en schakelde de politie in.
Op borgtocht zijn de drie nu
weer vrij. „Woede is de emotie
die me staande houdt", zegt Sati-
nath Sarangi. „Ik ben niet moe
en mag dat ook nooitworden. We
moeten doorgaan, net zolang tot-
dat de schuldigen voor de rech-
ter staan."

Eygelshovense
groep doet mee

aan verkiezingen

KERKRADE - Twee onbekenderhebben deze week een bejaarde
dame in de Akerstraat in Kerkrade
van haar boodschappentas beroofdIn de tas zat ruim 900 gulden. Hel
duo ging er van door op een rode
bromfiets.

In het buurthuis, naast de speel-
tuin, wordt vlak daarna de diase-
rie 'En de bomen huilden blaad-
jes' vertoond. Bij de eerste beel-
den verstomt onmiddellijk het
gelach, de vrolijke stemming
slaat om in ingetogenheid. De
vier Indiërs, vertegenwoordigers
van de mensen uit Bhopal, kij-
ken geëmotioneerd naar de aan-
grijpende beelden. Verminkte
mensen, rennende mensen, bijna
blinde mensen, te klein geboren
kinderen, ryen wachtende vrou-
wen in een abortuskliniekomdat
dekans op een gehandicaptkind
groot is, de verlaten UnionCarbi-
de-fabriek volgeschilderd met
protestleuzen. En uiteindelijkde
onthulling van een door vele
handen gemaakt monument
voor alle slachtoffers van Bho-
pal.

strubbelingenrond de doortrekking
van de SW-26 en het ere-burger-
schap van oud-burgemeester
Smeets, is de behoefte gegroeid
daadwerkelijk invloed te kunnen
uitoefenen.

De werkgroep Eygelshoven is tot
nu toe meer bedoeld als een ge-
spreksgroep inzake meningsvor-
ming en politiek bewustzijn. Maar
door recente ontwikkelingen in de
Kerkraadse gemeentepoltiek, de

KERKRADE - De werkgroep
Eygelshoven is van plan in 199Ö mee
te doen aan de gemeenteraadsver-
kiezingen. Nog niet duidelyk is of
dat zal gebeuren onder een eigen
naam, een nieuwe party dus, of dat
de werkgroep gaat fungeren als een
soort steunblok voor een andere
partij.

sigrid de vries

De vier Bhopalmensen hebben
letterlijk en figuurlijk nog een
lange weg te gaan. Dag in dag uit
brengen ze bezoeken aan men-
sen, groeperingen, bedrijven en
instanties. Maandag staan ze op
de stoep by het Internationale
Gerechtshof in Den Haag. Sail-
lant detail is dat daar nu de Indi-
sche rechter zit die destijds be-
middeld heeft over deomstreden
schadevergoeding, tussen rege-
ring en Union Carbide. Zijn spe-
cialiteit is: milieuwetgeving. On-
danks die lange weg blijven de
vier optimistisch: „Alle beetjes
helpen," zegt Satinath rustig. „Ik
weet gewoon zeker dat er eens
een betere wereld komt."

Prijs
Even is er tijd voor een nieuwe
kop koffie, een sigaret, een grap-
je zelfs. Maar steeds is het Sati-
nath die de draad weer oppakt.
„Ze hebben iets geproduceerd
waarover ze geen controle heb-
ben en geen genezing voor we-
ten. Dat is crimineel", is zijn stel-
lige overtuiging. „Bhopals ge-
beuren overal in de wereld. Denk
aan Tsjernobyl, aan Alaska. Maar
ook aan de affaire met softenon.
Schijnbaar is dat de prijs die be-
taald moet worden voor de voor-
uitgang. En de meerderheid lijkt
het nog te accepteren ook."

De vier Indiërs, drie mannen en
een vrouw, zyn in Kerkrade op
uitnodiging van de actiegroep
PAK's. Deze groep ligt nu al een
jaar lang in de clinch met de ge-
meenteKerkrade, omdat de wijk

Het groepje mensen dat het er
voor over heeft dezon vaarwel te

Van onze verslaggever
KERKRADE - Ook in Kerkrade
staat nu een grootreclamebord voor
het Wereld Muziekconcours dat van.
30 juni tot 23 julidaarzal worden ge-
houden. Op zes plaatsen in de pro-
vincie zijn van deze grote borden
neergezet, voornamelijk langs druk-
ke wegen (zoals de autosnelweg uit
het noorden). De wegborden wijzen
erop dat het WMC in aantocht is.

Laatste
WMC-bord

geplaatst

" Gistermiddag ging het laat-
ste bord overeind aan de Heer-
lenersteenweg inKerkrade. De
Stichting Neven Evenementen
van het WMC was van de par-
tij in depersoon van TonFijen
(geheel links) en voorzitter
Paul Savelsbergh (geheel
rechts) de andere heren zijn
van de brouwerij.

Foto: FRANS RADE

Een bank en een bierbrouwerij,
hoofd- en co-sponsor van het WMC,
hebben de borden beschikbaar ge-
steld en dat is te zien ook want de
beide instellingen schromen niet
een behoorlijke portie reclame voor
zichzelf te maken.

HEERLEN - De top van de Ge-
meenschappelijke Medische Dienst
in Heerlen steunt dokter Van Ros-
sum in het conflict met Caroline
Heugen. De 24-jarige patiënte van
de dokter blijft bij haar standpunt
dat ze 'onbeschoft' is behandeld.
Dokter Van Rossum: „Het is haar
woord tegen het mijne."

GMD-chef Van Mulken: „Ik ken
heel wat patiënten die geen proble-
men " met hem hebben." Caroline
wordt echter gesteund door een rij
andere 'slachtoffers. Onder wie de
48-jarige mevrouw Stiefs uit Heer-
lerheide: „Wat mevrouw Heugen
zegt, is de waarheid."Bij de Gehan-
dicapten Organisatie Nederland
(GON) zijn 'een stuk of tien' klach-
ten over dokter Van Rossum bin-
nengekomen. De sociaal-consulent
van de GON: „We overwegen een

'Het is haar woord
tegen het mijne'

GMD-dokler Van Rossum in de verdediging:

klacht in te dienen bij het medisch
tuchtcollege."
In het LD van zaterdag 13 mei zegt
Caroline Heugen onder meer over
dokter Van Rossum: 'Hy vernedert
je, hij boort je de grond in.' Enkele
weken geleden wilde de arts niet
reageren. Sinds die 13-de met zijn
heel wat reacties losgekomen. De
dokter wordt zelfs 's nachts telefo-
nisch bedreigd. Vandaar dat hij op

vrydag 19 mei, bijgestaan door zyn
superieuren, wel wil spreken: „Ik
heb haar nooit een simulante ge-
noemd of op andere manieren grof
behandeld. Wat voor nut zou dat
hebben?"
In het GMD-dossier van Caroline
Heugen zyn geen fouten te ontdek-
ken die ten nadele van Caroline zou-
den zyn gemaakt. Dokter Van Ros-
sum heeft, in samenspraak met ver-

maken dat ze gezond is." Dat Va
Rossum gebeld zou hebben, staat
niet in het dossier.
Maar in januari van dit jaarbelt Ca-
roline weer, om onder meer te ver-
tellen dat ze erg ziek is en psiorrias-
sis (huidziekte) heeft. Ook dit tele-
foontje wordtniet in het dossier ver-
meld.

gestuurd waarin we haar duidelijk

In tegenstelling tot het dossier be-
weert Caroline dat dokter Van Ros-
sum zelf zou hebben gebeld, naar
aanleiding van haar verzoek om een
andere dokter. Caroline: „Mijn man
zat er zelfby." Volgens VanRossum
is dat gelogen. „De arbeidsdeskun-
dige heeft gebelden ik hebeen brief

schillende specialisten, correct ge-
handeld. Zo staat in de documen-
ten.

wilde raadslid Johan Ploumen
van de verantwoordelijke wet-
houder Bèr Frijns weten. Deze
haalde zijn schouders op en moest
toegeven dat het Oop jenBies een
onbegrijpelijk komen en gaan is,
zonder dat de gemeente enige
grip op de situatie krijgt.

SIMPELVELD - „Waar zijn de
woonwagenbewoners aan de
Biesweg in Bocholtz gebleven?",

0 Zie pagina 20: 'Het zijn geen
echte artsen.'

En: „Kennelijk heeft de provincie
de problematiek overschat en te
veel benodigde plaatsen ge-
vraagd. Ook van andere gemeen-
ten vernam ik dat de woonwagen-
bewoners gretig naar elders ver-
trekken. En dan nog dit: het
schijnt dat het Oop jen Bies
spookt en geweldig tocht en dat
wordt een-twee-drie in woonwa-
genkringen doorverteld...", aldus
wethouder Frijns in zijn myste-
rieuze antwoordpoging.

„Het is een bron van voortduren-
de zorg. Het is een permanent ver-
schijnen en verdwijnen. Welis-
waar vindt er onmiddellijk con-
trole plaats, maar diegenen die in-
geschreven staan komen niet en
zij die zich niet aangekondigd
hebben kiezen zeer tijdelijk en on-
verwacht domicilie. Het is kom-
mer en kwel."

Adviseur Raad van State overplannen Strijthagen:
Bungalowpark moet kleiner

Sportief

LANDGRAAF - De Adviseur van de Raad van State vindt dat
er in Strijthagen slechts plaats is voor 250 tot 300 vakantie-wo-
ningen. In de plannen voor het bungalowpark zijn 400 bunga-
lows gepland. In het advies geeft de adviseur de tegenstanders
van het bungalowpark in Strijthagen op drie punten gelijk.
Wel zegt de adviseur in zijn ambtsbericht dat een bungalow-
park in dat gebied goed mogelijk is. Vandaar ook dat wethou-
der Wiel Heinrichs maar 'een klein beetje teleurgesteld' is. JosWinthaegen, voorzitter van de fractie Gulpers en tegenstander
van de plannen, meent echter dat er met het advies een tijd-
bom gelegd is onder de bungalowplannen.

lï(. e ondernemersopleiding
iCr6Q

Horeca en Toerisme/Re-L tttie in Heerlen weer gelukt
iiüe radens het nationale sport-

l'HiV?inde alstriomfator uit het'itiJaPerk te voorschijn te ko-
**£' Het is de ach^te achter-
volgende keer, in 1985 on-<jft(orofcen door Amsterdam,
Otit Heerlen de wisselbeker in
jongst mocht nemen. Tij-

rjg s aeze sportdagen, die voor
Pla ne9ende keer in Heerlen
sjiQ^^onden, toerd op vier
eer om de hoogste
*00~,estrea'en- En omdat ook de
"Pa* e ooog niet altVd ge-
Oq. nen kan blijven, was er
I* woor ontspanning gezorgd
fee», °nder andere afmattendest°-Vonden.

Heerma
e landelijke actiebus tegen

nota Heerma stopt vandaag
|j '^-30 uur op de Markt in
H fcfade. Aan boord een nep-
o<>e!?na' e u'e'^n'c Qepest zal
l den. De protesten keren zich
"On staatssecretaris Heerma
*Ui yplkshuisvesting, die be-

wil ne-
Bn lüaar huurders de dupean Worden.

Sportief (2)
L^e üan de bijna 1.000 gas-
Ljrf deelnemers niet kwam

®en' was Arnold Vander-kJ. ■ zou de bekers uitrei-
|ja -.Maar daardoor liet de or-
|9in sfrende studentenvereni-

'Ganumedes' zich niet uit
(j; slaanen was een tuaar-

P'aatsuerüan9er sne' 9e~

%o en' *-*e studenten werden
fj tjgens door directeur
r£r,/jo"s *n sportcomplex

l"enborn welkom geheten. In
i>niroTld dat complex werd uer-
sne^ens °P riet scherp van de
*ol;e stry^ geleverd op hockey-
00

, eW- en basketbalgebied.
Pro een crossloop stond op het
HQ,9ramma. Nadat tijdens ft-jjj..Wedstrijden voornamelijk
gjj'*l(* werd geleverd tussen de
9e?i te kaushebbers (Grontn-
fy " Amsterdam, Den Haag en
Uj^Tten,) ging de wisselbeker
t(j . ndelijfc toch weer naar de
0 l«ploeg die zich niet alleen
or sP°rtieue, maar zeker ook op
rj e^an*satorische wijze van de

stekant hee/t laten zien.
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'Het spookt op
Oop jen Bies...'

Weihouder Frijns over woonwagenkampje:

Van onze correspondent

door emile hollman
Twee gewonden
bij auto-ongeluk

Vrijdag 26 mei 1989 "15

Manifestatie
n^aterdag vertrekt een bus
'1J? e andelijke manifestatie
ra!i Uerdam. Vertrek uitKerk-
Buirj TOnd 830 uur-Kosten 750
'Ofin 71' ®^ werkdagen tussen
r,Q j.

eTi 12.00 uur kunt u infor-/*'le inwinnen onder © 462444.gelding kan o.a. bij SCEW
Ber»j *^' Dienstencentrum Dr
l^a © 351639 en Diensteneen-. U7n Terunnselen ® 417500.



Officieren klagen
over gratificaties

beveiliging. Ook de VNG (Ver-
eniging van Nederlandse Ge-
meenten) heeft de lokale be-
stuurders met klem geadviseerd
maatregelen te treffen. Niette-
min zijn de stadskantoren nog
steeds een geliefd en succesvol
doelwit van criminelen.

Beveiliging van
gemeentehuizen
onder de maat

DEN HAAG - De politie maakt
zich zorgen over de vaak vol-
strekt onvoldoende beveiliging
van gemeentehuizen. Het aantal
inbraken is toegenomen, sinds
de blanco paspoorten en rijbe-
wijzen niet meer bij de provincie
maar bij de gemeentehuizen lig-
gen opgeslagen. Het advies van
de politie om daarvoor extra be-
veiligingsmaatregelen te treffen,
is nauwelijks opgevolgd.

wordt voorzien van de eveneens
op het stadhuis gestolen ge-
meentestempels. In het crimine-
le circuit wordt voor een blanco
rijbewijs al gauw duizend gulden
betaald.

Vooral in Zuid-Holland is het
aantal inbraken bij gemeenten
de laatste jaren sterk gegroeid.

De opslag van de documenten is
riskant, zegt de politie, omdat de
blanco rijbewijzen en paspoor-
ten zeer in trek zijn bij crimine-
len. Ze worden vooral gebruikt
om gestolen cheques in het bui-
tenland te verzilveren. De naam
van de chequehouder wordt in-
gevuld op het paspoort, dat

Tot twee keer toe heeft het Lan-
delijk Bureau Voorkoming Mis-
drijven aangedrongen op betere

De meeste gemeentehuizen zijn
weliswaar voorzien van een kluis
waar de documenten liggen op-
geslagen, maar dat is door het
ontbreken van een alarmsysteem
onvoldoende. Voor een beetje
crimineel is het openbreken van
zon kluis een eenvoudige klus.
De politie adviseert de gemeen-
ten die nog niet over een alarm-
systeem beschikken, de docu-
menten op te slaan bij een bank
in de buurt. Volksziekte geeft geheimen moeizaam pri

Oorzaak verhoogde
bloeddruk duisterFabrikanten ontduiken

prijsafspraak medicijnen
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Er zijn fabrikanten
van geneesmiddelen die hun prij-
zen, ondanks afspraken daartoe,
niet met zes procent hebben ver-
laagd. Staatssecretaris Dees (WVC)
heeft dit gisteren in de Kamer be-
kendgemaakt. De betrokkenen zijn
inmiddels benaderd en onder druk
gezet de prijzen toch te verlagen.

Betalen
In het verslag zegt de inspecteur-ge-
neraal dat het uit een oogpunt van
gelijke behandeling aanbeveling
verdient de gewraakte verschillen
weg te nemen. Over het sneller uit-
betalen van gratificaties zegt detop-

De Advies- en ArbitragecommissieRijksdienst (commissie-Albeda)
komt overigens tot de conclusie dat
dienstplichtigen, net als beroepsmi-
litairen, mogen onderhandelen over
hun arbeidsvoorwaarden. Volgens
de commissie-Albeda is niet de inlij-
ving in militaire dienst bepalend
voor het wel of niet kunnen onder-
handelen over arbeidsvoorwaarden,
maar het feit dat men tot de arbeids-
organisatie van Defensie behoort.

Dienstplichtigen

Daarnaast bestaat er kritiek op het
systeem waarin de toekenning van
gratificatie aan officieren die aan de
Koninklijke Militaire Academie
(KMA) zijn opgeleid, afwijkt van het
systeem bij andere officieren. Dit
wordt onbillijk geacht. Een ander
kritiekpunt vormt het feit dat er
voor verschillende categorieën mili-
tairen andere regels bestaan over
het aantal jaren dat men in dienst
moet zijn voordat het recht op grati-
ficatie ontstaat.

Een ander knelpunt vormt nog
steeds de tegoeden aan verlofdagen,
aldus de inspecteur-generaal. Met
name bij de landmachtkunnen ver-
lofdagen onvoldoende worden op-
genomen wegens het belang van de
dienst. Van de andere kant neemt
het aantal dagen steeds toe, onder
meer door de jaarlijkse toekenning
van vakantie- en atv-dagen.

Volgens de inspecteur-generaal is
'de stemming en arbeidsvoldoening
in het leger toegenomen. Wel me-
nen steeds meer dienstplichtigen,
vooral zij die uitstel kregen wegens
studie, dat hun functie in het leger
niet aansluit bij hun opleidingsni-
veau. Men is daar ontevreden over.

DEN HAAG- Officieren in het leger
zijn zeer ontevreden over de uitbe-
taling van gratificaties bij ambtsju-
bilea. Het komt voor dat acht maan-
den na viering van het jubileumhet
geld nog niet door Defensie is uitge-
keerd. Dit blijkt uit het jaarverslag
van de inspecteur-generaal der
krijgsmacht. Volgens het verslag
begrijpen de betrokkenen niet
waarom Defensie de gratificatie niet
gewoon op de dag van het jubileum
uitbetaalt.

Van onze Haagse redactie militair niets. Wel heeft hij het item
zo belangrijk geacht, dat het in de
algemene inleiding op het verslag
wordt genoemd.

jaar te willen toetsen. Tegelijk zei
hij een stok achter de deur te willen
houden om in te grijpen indien no-
dig. Daartoe zal voor 1 januari 1990
een wetsvoorstel worden afge-
maakt waarin de overheid ijkprij-
zen voor medicijnen bepaalt. Te-
vens zal een noodwet die het de
overheid mogelijk maakt prijs-
maatregelen in de sector af te kon-
digen, worden afgerond. Deze
noodwet ligt nu in de Kamer. „Als
de OPA-partijen hun beloften niet
halen, zullen wij hard en streng op-
treden", aldus Dees.

Prijsstijgingen van zeven procent
per jaar waren geen uitzondering.
Nu wordt dat gemiddeld twee pro-
cent. Bij nieuwe geneesmiddelen
zal de prijs in ons land niet hoger
zijn dan het EG-gemiddelde.

Dees zei de partijen in het OPA eenjaar de tijd te willen geven om hun
belofte 420 miljoen gulden te bezui-
nigen op de kosten van geneesmid-
delen, waar te maken. Naast deze
bezuiniging is toegezegd dat de
prijzen van geneesmiddelen nietmeer zo sterk zullen stijgen als
voorheen.

EG-gemiddelde

delenprijzen. De overheid trad ech-
ter niet als partner tot het OPA toe.
Dees gaf gisteren in de Kamer ook
te kennen de dwarsliggende fabri-
kanten niet te kunnen dwingen.

Van onze verslaggever

NIJMEGEN - Ongeveer 10 procent
van de Nederlandse bevolking lijdt
aan hoge bloeddruk. In meer dan
90 procent van de gevallen is de
oorzaak van de verhoogde bloed-
druk onbekend. De medische term
daarvoor is essentiële hypertensie.

Veel onderzoek is al op dit gebied
gedaan maar totnutoe heeft men
geen enkel orgaan kunnen aanwij-
zen dat de hoofdschuldige is. Daar-
om gaat men ervan uit dat verschil-
lende factoren een samenhangen-
de rol spelen bij het veroorzaken
van verhoogde bloeddruk. Het
sympathische zenuwstelsel is in
elk geval in het geding.

Nu zijn er binnen het lichaam
meerdere systemen die de bloed-
druk regelen. Het sympathische ze-1
nuwstelsel is daarmee verweven.

Een complexe zaak dus waardoor
het niet goed mogelijk is om bij ge-.
vonden afwijkingen een uitspraak
te doen of er bij geval sprake is van
een oorzaak of een gevolg van ver-
hoogde bloeddruk.

Een tweede probleem is het me]
van de bloeddruk. Die meting ieigenlijk moeten plaatshebj
rechtstreeks in de weefsels diei
belang zijn voor de bloeddruk"
lering. Dat is echter onmogelijk
daarom richt het onderzoek zich
bloedcellen.
Vandaag promoveert aan de \tholieke Universiteit Nijmel!
drs.S. Graafsma, afkomstig
Soest, die bij zijn onderzoek op'
terrein aldus te werk is gegaan.

Zijn onderzoek spitste zich toe.
de rol van het hormoon adrenal1
(gemaakt door de bijnieren) in
totale regulering van de bloedde
Hij onderzocht of de eigensch'
pen van eiwitten (adrenocepto'
genoemd) die voorkomen in 'plasma-membraam anders zijn
bloeddruk-patiënten dan bij gez"
de mensen.
Er zijn echter geen aanwijzing
gevonden dat die eigenschapP1
zorgen voor een abnormale blo*
druk.

Naalden in babyvoeding
BRUSSEL - Drie fabrikanten van babyvoeding in België hebben be-
loofd dat zij hun produkten op korte termijn zodanig zullen verpak-
ken dat het vrijwel onmogelijk wordt ongemerkt naalden of andere
gevaarlijke voorwerpen in de potjes te stoppen.

De afgelopen weken zijn in verschillende supermarkten in België al
zes keer naalden, punaises en steentjes aangetroffen in diverse mer-
ken babyvoeding. Aangezien geen van de fabrikanten zegt te worden
gechanteerd, gaat de Belgische staatssecretaris van volksgezondheid,
Roger Delizee, ervan uit dat er een gevaarlijke gek aan het werk is.De bewindsman zei de werking

van het OPA aan het eind van dit

Omni Partijen Akkoord (OPA).
In ruil voor het OPA zagen Dees en
zijn collega Evenhuis (economi-
sche zaken) af van een plan om di-
rect in de grijpen in de geneesmid-

De fabrikanten moeten hun prijzen
met zes procent omlaag brengen op
basis van een akkoord dat alle be-
trokkenen eind verleden jaar slo-
ten over een bezuiniging op de ge-
neesmiddelenkosten van 420 mil-
joen gulden op jaarbasis. Daartoesloten alle marktpartijen het zoge-
noemde

De staatssecretaris verwacht dat de
bezuinigingen bij de geneesmidde-
len ook gunstig zullen uitwerken
voor ziekenfondspatiënten. Hun
premies kunnen omlaag, of hoeven
minder omhoog. Particulier verze-
kerden merken de effecten van het
OPA direct, aldus de bewindsman.

Premies
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Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat onver-
wacht van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoon-
broer, oom en neef

Jan Stobbelaar
echtgenoot van

Annie Heijnen
voorzien van de h.h. sacrmenten, op de leeftijd van
67 jaar.

Heerlen: Annie Stobbelaar-Heijnen
Heerlen: Marga en Martin

Reumkens-S tobbelaar
Kim, Bart

Übach over Worms: Peter en Leny
Stobbelaar-Brouwers
Suzanne
Familie Stobbelaar
Familie Heijnen

6415 HL Heerlen, 25 mei 1989
Thorbeckestraat 2
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 29 mei om 10.00 uur in de parochiekerk
van de H. Geest te Meezenbroek-Heerlen, waarna
om 11.30 uur de crematieplechtigheid is in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk.
Avondmis zaterdag om 19.30 uur in voornoemde
kerk.
Jan is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Gras broekerweg 20 te Heerlen, alwaar heden, vrij-
dag, bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur
en zondag van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
t

Na een moedig en waardig gedragen lijden, heeft inwijsheid de dood aanvaard en is heden van onsheengegaan, in deleeftijd van 66 jaar, mijn dierbare
man, mijn lieve vader, schoonvader, opa, onzebroer, zwager, oom en neef

Peter Gerard (Pierre)
Schurgers

echtgenoot van

Elisabeth Pfeifer
In dankbare herinnering:

Sittard: Elisabeth Schurgers-Pfeifer
Sittard: Marlies Beumers-Schurgers

Leon Beumers
Sharona
Familie Schurgers
Familie Pfeifer

25 mei 1989
Landweringstraat 41, 6133 AE Sittard
De krematieplechtigheid zal plaatshebben op
maandag 29 mei 1989 om 11.45 uur in het kremato-
rium "Nedermaas", Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in het krematorium, alwaar gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.

Daar het ons onmogelijk was een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen bij de
begrafenis van onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma

Annie
Schoutens-ten Broeke
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zondag 28 mei 1989om 10.00 uur in de
kerk van St.-Antonius van Padua te Vrank-
Heerlen.

I ~.Na een kortstondige ziekte, is op de leeftijdvan 61
jaarvan ons heengegaan, nog voorzien van de h.h.
sacramenten der zieken, onze broer en zeer goede
vriend, de heer

Johan Vienerius
In dankbare herinnering:
Familie Vienerius
Familie Van der Meer
Familie Mobertz

6415 GA Heerlen, 24 mei 1989
Aalbersestraat 35
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 27 mei as. om 11.00uur in de parochiekerk
van de H. Geest aan de Kasteellaan te Meezen-
broek-Heerlen, gevolgd door de crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Voor vervoer vanaf de kerk naar het crematorium
en terug is gezorgd.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka-
pel van het De Weverziekenhuis te Heerlen; be-
zoekuren, dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid

Hans Vienerius
Hij zal steeds in onze herinnering blijven voortle-
ven.

Personeelsvereniging
Openbare Werken
gemeente Heerlen

I t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van mijn lieve echtgenote, onze zorgzame
moeder en oma

Anna Maria Severins
echtgenote van

Hendrik Jozef Vroemen
Zij overleed in de leeftijd van 76 jaar.

Kerkrade: H.J. Vroemen
Heerlen: G. Engels-Vroemen

H. Engels
Anja en Richard
Familie Severins
Familie Vroemen

6462 GC Kerkrade, 24 mei 1989
Voccartstraat 26
Corr.adres.' Jac. van Maerlantstraat 7,
6416 TV Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 29 mei as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk H. Antonius van Padua te Kerkrade-Bleijer-
heide, waarna aansluitend crematie in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont; gelegenheidtot afscheid nemen van 18.00tot19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

De eerste jaardienstvoor mijn onvergetelijke echt-
genote, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria
Gubbels-Sneepers

zal worden gehoudenop zondag 28 mei as. om 10.00
uur in de parochiekerk van Noorbeek.

M. Gubbels
kinderen en kleinkinderen

Noorbeek, mei 1989

I " IBedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat God
plotselingtot Zich heeft genomen, voorzienvan heth. oliesel, op de leeftijd van 84 jaar, mijn dierbare
man, onze lieve en zorgzame vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom enneef

Willem Antonius
Janssen
echtgenoot van

Petronella van Haaren
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg: P. Janssen-van Haaren
Rimburg: Jan Janssen

Maria Janssen-Douven
Heksenberg: Nelly van den Heuvel-Janssen

George van den Heuvel
Schaesberg: Cor Janssen

Nelly Janssen-Peters
Schaesberg: Wiel Janssen

Kitty Janssen-Derichs
Odijk: Wilhelmien Doeser-Janssen

Ko Doeser
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Janssen
Familie van Haaren

6372 HB Landgraaf, 25 mei 1989
Ceintuurstraat 33
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 29 mei a.s. om 12.00uur in de parochie-
kerk van Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel te
Schaesberg-Leenhof, waarna aansluitend de cre-matie in het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene wordt bijzonder herdacht
in de eucharistieviering op zondagmiddag 28 mei
a.s. om 15.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer -van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Voor uw belangstelling en h.h. missen, bij het
overlijden en de begrafenis van onze goede
vader, schoonvader en opa

Pieter Hubert
Ummels

zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Ummels
kinderen en kleinkinderen

Geleen, mei 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 27 mei om 19.00 uur in de
parochiekerk St.-Augustinus te Lutterade-
Geleen.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de crematie
van mijn lieve echtgenote, dochter, zus, nicht en —tante

Adriana Francina
van Haren

echtgenote van

Frans Meijers
betuigen wij u onze oprechte dank.

I r. Meijers
en kinderen

Schinveld, mei 1989
Bernhardstraat 6
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 27 mei as. om 19.00 uur in de Eligiuskerk
te Schinveld.

t
Na voorzien te zijn van het h. sacrament der zieken,
overleed in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade,
onze dierbare pleegmoeder, schoonmoeder, oma
en tante

Anna Catharina
Beugels

weduwe van

Jozef Coenen
* 9 september 1889 te Oirsbeek

t 24 mei 1989 te Kerkrade
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: L.Coenen
Schaesberg: J. Krüchten

M. Krüchten-Hilgers
en kinderen
Familie Beugels
Familie Coenen

Schaesberg, Op de Heugden 100
Corr.adres: L. Coenen, Graaf Joh. Frederikstraat 7
6371 VS Landgraaf
De h. mis van requiem zal gehouden worden op
maandag 29 mei a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie te Schaesberg, waarna aan-
sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k.begraafplaats aan de Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne zaterdag 27 mei a.s. om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek) St. Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Op 19 mei 1989 is in het verpleeghuis Zoetermeer,
nog onverwacht en na het ontvangen van het sacra-
ment der zieken, van ons heengegaan, in de leeftijd
van 83 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Maria Johanna
Catharina

Sondagh-Groenen
weduwe van

Hermanus Wilhelmus
Sondagh

Zoetermeer: W.S.C. Jansen-Sondagh
G.T. Jansen
kinderen en kleinkinderen

Voerendaal: H.W. Sondagh
J.M.L.G. Sondagh-Crombach
kinderen

Corr.adres: Heerlerweg 90
6367 AG Voerendaal
Ingevolge de wens van deoverledene, heeft de cre-
matie, op 24 mei, in intieme familiekring plaatsge-
vonden.

Dankbetuiging
Voor de blijken van medeleven en belangstelling,
betoond bij het overlijden en de begrafenis van
onze vader, groot- en overgrootvader^

Jan Schiks
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Familie Schiks
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, mei 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-dag 28 mei as. om 11.00 uur in de St.-Josephkerk teHeerlerbaan.

—■

I + —jt
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft tV
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig
ons is heengegaan, onze lieve en zorgzame va/ 1
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Frits Meijers
weduwnaar van

May Storeken
Hij overleed op 79-jarige leeftijd, na een liefdev
verzorging in het bejaardenhuis St.-Maartet~
Bom, voorzien van het h. sacrament der zieke!»
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Lei en Toos
Mandy, Roy
Jeannine en Aloys
Marida
Tiny en Ad
Familie Meijers
Familie Storeken

Bom, 25 mei 1989
Corr.adres: aan de Bogen 14, 6118 AS Nieuwst
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wo
op maandag 29 mei as. om 10.30 uur in de paroc""
kerk van St.-Salvius te Limbricht, waarna aai
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k^graafplaats aldaar. ■Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid i*
schriftelijk condoleren.
Eucharistieviering tot intentie van onze dier
overledene zondag 28 mei as. om 9.00 uur in j
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuai
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dage
van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvanger
lieven deze annonce als zodanig te willen bescl
wen.

. Enige en algemenekennisgevifi

Heden overleed, na een kortstondige ziekte. mE
De Weverziekenhuis te Heerlen, onze goedevrifj

Peter Hubertus
Gerardts

weduwnaar van

Elisa Jongen
Hij overleed op de leeftijd van 79 jaar, na een lid
volle verzorging in het bejaardenhuis „Tobias"

Heerlen: Wil en Jo Dahlmans-Storckö
21 mei 1989 "Corr.adres: Nieuwenhuis 7, 6433 JV Heerlen e
Ingevolge de uitdrukkelijke wens van de overU^
ne, heeft de uitvaartmis en de begrafenis in st
plaatsgevonden.

+ Rosa Thijs, 51 jaar, echtgenote van Francis'' van der Werf, Vondelstraat 22, 6043 CB R 0
mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden Ihouden op zaterdag 27 mci om 11.00 uur in de pav-
chiekerk van O.L.V. van Altijddurende Bijstand'jRoermond. ~
tJozef Mussers, 78 jaar, weduwnaar van WiUt'mina Janssens, Kon. Regentesselaan 76, 6043L
Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal wordL
gehoudenop zaterdag 27 mei om 11.00uur in del,,rochiekerk van het H. Hart te Roermond.

4-Toos Smeets, 72 jaar, weduwe van Sjra Mi
1 Corr.adres: Blauwververstraat 13, 5988 HA Hfiden. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehi

den heden vrijdag 26 mei om 10.30 uur in de pat
chiekerk van de H. Medardus te Wessem.I .;

p-fr— . h
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omplimenten voor Marechaussee Limburg

Defensie-onderdeel
wil niet naar ABP

DEN HAAG - De afdeling
Pensioenen en Wachtgelden
(P&W) van het ministerie van
Defensie is er allerminst blij
mee dat zij in de toekomst een
onderdeel wordt van het ABP.
De medewerkers in Heerlen
vinden dat P&W een aparte or-
ganisatie had moeten blijven,
ressorterend onder Defensie.
De inspecteur-generaal van
dat ministerie schrijft dat in
zijn jaarverslag over 1988. Mi-
nister Bolkestein (Defensie)
heeft het verslag inmiddels
aan de Tweede Kamer aange-
boden.

Ponton over Maas
voor milieu-lopers

" Met een snelheid van 100 me-
ter per uur hebben soldaten
van de genie van de 105e
Vouwbrug Compagnie giste-
ren een pontonbrug over de
Maas bij Eijsden gelegd. De
brug zal morgen ruim vijfdui-
zend deelnemers aan de Pie-
terpadtocht in staat stellen de
Maas over te steken, als de
laatste etappe van Eijsden
naar Maastricht op het pro-
gramma staat.

Foto: WIDDERSHOVEN

Morgen vertrekt de stoet naar Eijs
den. Zaterdag worden de laatster
van de in totaal 464 kilometer gelo
pen naar deSt. Pietersberg in Maas
tricht. Om de Maas over te kunner
steken, is men gisteren alvast be
gonnen met het aanleggen van eer
speciaal ponton.

De loper die 's ochtends vanuit Sus-
teren vertrok en het estafette-stokje
moest overdragen, was bij de start

Margot van Hoorn was één van de
lopers. Haar wandelmaatje kreeg bij
Schimmert echter pijn aan haar
knie, waarna beiden de bus namen
tot Valkenburg. Daar kwamen ze
ongeveer tegelijkertijd aan met de
kopgroep die de ruim twintig kilo-
meter al wandelend binnen drieuur
hadden voltooid. Volgens Margot
was het een zware tocht. „Vooral
vanwege het bloedhete weer."

terpad-estafette van Puth naar Val-
kenburg. De milieu-estafette is de
langste wandeling door Nederland
en wordt dit jaar voor de vierde
maal gelopen. Het doel is steun te
winnen voor het behoud van bomen
in de wereld.

Van onze verslaggever
VALKENBURG - Ongeveer 35
wandelaars liepen gisteren de wan-
del-etappe in het kader van de Pie-

in Puth zoekgeraakt. Vandaar dat
de lopers symbolisch een wasknij-
per overnamen.

e technische recherche is donderdagmorgen nog enkele u '.weestnaarhe^zoekeJ
5 kogels met hulp van een metaaldetector. De meeste kogels zijn teruggevonden. Latei* bij het onderzoek dat S. in zijn slaapkamer nog een tweede pistool geladen en schietklaaril99en. Foto. JEROENKUIT

Intern wordt er hard gewerkt aan
verbetering van het eigen functio-
neren. De inspecteur-generaal heeft
er alle vertrouwen in dat het in de
toekomst beter zal gaan. Deson-
danks vindt hij dat na overheveling
naar het ABP extra gelet moet wor-
den op de werkwijze van P&W.

De inspecteur-generaal bracht in
het verslagjaar een werkbezoek aan
de afdeling P&W naar aanleiding
van klachten van gepensioneerde
beroepsmilitairen. Die beschuldig-
den P&W ervan klant-onvriendelijk
te werken. De inspecteur-generaal
signaleert in het jaarverslag dat
P&W die klachten serieus heeft ge-
nomen.

Vol lof is de inspecteur-generaal in
zijn jaarverslag over werk en inzet
van de Koninklijke Marechaussee
in Limburg. 'Tijdens mijn bezoek
aan de districtsstaf en de brigades in
Vaals, Maastricht en Roermond viel
mij op, dat ondanks het feit dat men
kampt met personeelstekorten, de
opgedragen taken met veel ijver en
enthousiasme worden uitgevoerd',
schrijft hij letterlijk. Wel bespeurde
de inspecteur-generaal bij de Lim-
burgse Marechaussee enige onrust
over het wegvallen van de binnen-
grenzen in het begin van de jaren
negentig.

Man (59) schiet pistool leeg
op woonwagenbewoners

Roermondenaar krijgt kogel in arm

genbewoners luidruchtig onder zijn
openstaande slaapkamerraam lie-
pen. Hij knipte het licht aan, pakte
een alarmpistool waarvan de loop
was doorgeboord en vuurde vanuit
de slaapkamerraam vijftot zes klein
kaliber kogels (.22) af op het groep-
je.

bewoners gealarmeerd. Toen de po-
litie ter plaatse was sloeg het slacht-
offer van kwaadheid met zijn linker-
hand de ruit van devoordeur van de
familie S. kapot. De verdachte werd
meteen aangehouden en in verzeke-
ring gesteld.

Van onze redactie economie
GELEEN - Gedeputeerde Lode-
wijkstrok gisteren felvan leer tegen
sommige bedrijfsverenigingen in
Limburg die herscholingsprojecten
voor werklozen dwarsbomen door
te dreigen met het stopzetten van
hun uitkering. De uitkeringsinstan-
ties werken in te veel gevallen niet
voldoende mee aan het verbeteren
van de arbeidsmarktpositie via
scholing.

De gedeputeerde uitte zijn kritiek
bij de opening van de scholings- en
banenbeurs in Geleen. „Nog steeds
bereiken mij de soms zeer schrij-
nende gevallen van bereidwillige
werklozen die van hun arbeidsbu-

reau de kans krijgen om mee te
doen aan een scholingsproject;
wanneer ze daar danvol enthousias-
me aan beginnen worden ze door
hun bedrijfsvereniging gesom-
meerd ermee te stoppen op straffe
van verlies van hun uitkeringen."

Lodewijks vindt dat werkzoeken-
den alle kans moeten krijgen om
aan scholing te doen, zonder dat zeworden tegenwerkt door uitke-ringsinstanties. Het is aan het ar-
beidsbureau om te bepalen of het
nodig is dat een werkzoekende een
opleiding volgt. De uitkeringsin-
stanties hebbenzich daar maar naar
te schikken, vindt de gedeputeerde.
Hij deed een beroep op de werkge- -vers- en werknemersbohden om
zich in de besturen van de bedrijfs-
verenigingen sterk te maken voor.
een aangepast uitkeringsbeleid.

Lodewijks kapittelt
bedrijfsverenigingen

Uitkeringsinstanties frustreren scholingsbeleid

HEERLEN - Limburgse oud-mili-
tairen die van 1947 tot 1950 hebben
gediend in Indonesië bij het HKAG
(Hoofdkwartier Adjudant Generaal
motor transport) worden opgeroe
pen voor een reünie. Deze bijeen
komst zal worden gehouden in scp
tember in Cothen (Utrecht). Ze kun
nen zich melden by D. Hesselink
Kisvelderweg 2 in Neede, 05450
92837.

J'r ODILIENBERG - Pc 59-iari-
o' *" in Sint Odiliënberg is don-
f agnacht om twee uur gearres-a Wegens poging tot moord c.g.
as*ag- De man zou een pistool

leeggeschoten op een
PJe woonwagenbewoners. Pc*'ge G.B. uit Roermond werd
DiJ geraakt in de rechterarm.

jj^hietpartij deed zich voor om-
iks kwart voor twee die nacht.
.Bens een woordvoerder van de
j'e was het de verdachte al langa°orn in het oog dat enkele ja-
Seleden een woonwagenkamp

voor drie woonwagensen steenworp afstand van zijn
'ng.
stoppen sloegen door toen don-
Qagnacht een vijftal woonwa-

De 21-jarige B. werd dooreen kogel
geraakt in de rechterarm. De andere
kogels hebben niemand geraakt.
Een surveillance-auto van de rijks-
politie kwam even later voorby en
werd door een van de woonwagen-

De gewonde moest zich voor de ko-
gelwond en snijwonden laten be-
handelen in het ziekenhuis. De poli-
tie zegt dat in de Roerstreek drie
jaar geleden 25 uitgeboorde alarm-
pistolen in beslag zijn genomen bij
verschillende bewoners.

Maastrichts bedrijf trekt landelijke belangstelling

Snelle afname
jongeren in
de techniek

'Groene' vuilniszak slaat
aan, maar niet in Limburg
MAASTRICHT - Zon jaar of ze-
ven geleden probeerde een be-
drijfin Maastricht met een papie-
ren huisvuilzak op de markt te
komen. De zak was milieuvrien-
delijk, maar duurder dan het
plastic exemplaar. Gevolg: de
markt wees het produkt af.

Van onze verslaggever

Vorig jaar - het economisch tij
was inmiddels gekeerd - waagde
het bedrijf opnieuw een poging.
Gesteund door het groeiend mi-
lieubesef lukte nu wel, wat ten
tijde van de economische neer-gang gedoemd was te misluk-
ken. De groene zak, zoals het
produkt is gedoopt, maakt nu insnel tempo entree in tal van ge-
meenten. Merkwaardigerwijs
krijgt het bedrijf, Bates Cepro, er
in Limburg (nog) géén poot mee
aan de grond.

Van onze verslaggever

Woningbouwcorporaties
omarmen petitie van

bewonersgroepen niet

ven langer koel.
En hij ziet nog meer mogelijkhe-
den. Bijvoorbeeld als binnenzak
voor de afvalcontainers of, en
toepasselijker kan het niet, als
verpakking voor oud papier. Ook
hier wil Driessens zich niet
rechtstreeks tot de consument
wenden, maar tot het krantebe-
drijf. Dat zou een keer per vier
weken samen met de krant een
'groene' zak moeten bezorgen.
Bates Cepro zal dit idee zeker bij
de uitgeverijen aankaarten, zegt
Driessens.
De gemeenten die de proef met
de 'groene' zak zijn begonnen,
bezorgen die ook bij de huishou-
dens. Als een plastic zak ver-
plicht kan worden, waarom dan
niet een papieren zak, zo rede-
neert het Maastrichts bedrijf. Dat
het in Limburg maar niet zover
wil komen, schrijftDriessens toe
aan plaatselijke autoriteiten die
hun verantwoordelijkheid voor-
uitschuiven. De gemeenten
schuiven het af op de streekge-
westen en die verwijzen op hun
beurt weer naar de gemeenten.
„Vroeg of laat zullen ze er niet
aan ontkomen. Dat zal toch eens
iemand de verantwoording op
zich moeten nemen. De bal van
het milieubesef rolt, en gaat
steeds sneller," is Driessens'
overtuiging.

Inmiddels komt Bates Cepro
(ruim 350 werknemers) er aardig
bovenop. In de afgelopen twee
jaren zijn enkele reorganisaties
doorgevoerd, waarbij ontslagen
onvermijdelijk waren. Aanvan-
kelijk was nog een (derde fase in
de) reorganisatieplannen voor-
zien, maar gezien de verbeterde
omstandigheden is de uitvoering
daarvan voorlopig in de ijskast
gezet.

y Van onze verslaggever
jtEHLEN - Het aantal 17-jarigen

e^n afgeronde lbo-opleiding op
jj^au neemt snel af. Als gevolg

I .demografische ontwikkelingen

" f^t aantal 17-jarigen tussen nu
tok9s dalen met 30 Procent. In
i Oftn rg van circa 16-500 tot circa
L.Perjaar. Nu al doen zich op
[ifj^'ge deelgebieden van de Lim-. gse arbeidsmarkt tekorten aan

' °mende jongeren voor.

e ePuteerde Lodewijks noemde
( C'Jfers gisteren bij de opening
ele scnolings- en banenbeurs in, e en- Hij wees op het belang om
a . groepen potentiële instromers
» vllriaal te benutten; herintreden-
L rouwen en (langdurig) werklo-
CJ "In Limburg hebben we het
l.0O ?v?r een potentieel van circa
j^, ingeschreven werklozen en
■Schaming nog zon 20000 niet-in-nreven herintreedsters."

lej^ijks is somber over de afne-
ig 9e beschikbaarheid van jonge-
'"Ual tecnniscne beroepen. Het
jso 17-jarigen met een afgeronde
'H "°Pleiding op C-niveau zal tus-
sn ''U en 1995 afnemen met bijna'8 Procent.

ROERMOND - Slechts dertien van
de 75 woningbouwcorporaties in
Limburg hebben een 'gematigde'
petitie ondertekend van de Stich-
ting Samenwerkingsverband Lim-
burgse Bewonersgroepen (S.S.L.B).
In de petitie wordt de besturen van
de corporaties gevraagd afstand te
nemen en te protesteren tegen de
nota van demissionair staatssecre-
taris Heerma 'Volkshuisvesting in
de jaren negentig.

Volgens S.S.L.B. komt de nota kort
samengevat neer op aanzienlijk ho-
gere huurprijzen en minder be-
scherming voor huurders. Zij die de
petitie hebben ondertekend pleiten
tegen extra hoge huurverhogingen,
tegen verhoging van de huur bij
groot onderhoud of bij woningver-
betering en vóór huurprijsbescher-
ming, behoud en uitbreiding van de
voorraad goedkope huurwoningen,
handhaving en verbetering van de
huursubsidie en vóór een rechtvaar-
dige en evenwichtige verdeling van
lasten over de huur- en koopsector.

„De petitie was zo gematigd moge-
lijk opgesteld. Zo wilden we in ieder
geval een zo groot mogelijke res-
pons krijgen. Maar dat is zelfs niet
gelukt. Van de dertien zijn het er
overigens vijf slechts gedeeltelijk

Kort geleden is er ook overleg
geweest met het Limburgse con-
tainerbedrij f Cotrans, maar dat is
slechts het enige lichtpuntje
voor het bedrijf in de eigen pro-
vincie. En in de eigen gemeente
is het al net zo gesteld; het bedrijf
behoorde niet tot de winnaars
van de milieuprijs van Maas-
tricht (die gisteren werd uitge-
reikt).

Den Haag was de eerste (proef-
)gemeente die de 'Limburgse'
zak introduceerde. In septembei
vorig jaar startte de gemeente
een proef met het ophalen van
gescheiden huisvuil. Als snel
werd het experiment in Den
Haag uitgebreid en volgden
meer gemeenten het voorbeeld.
Bates Cepro voert nu gesprek-
ken met gemeenten in het Noor-
den en Oosten van het land.

eens met de inhoud van devoorstel-
len in de brief', aldus consulent
Pierre Janssen van het landelijk
ombudsteam stadsvernieuwing in
de provincie Limburg.

Meer succes hoopt de S.S.L.B, van-
daag te oogsten met de landelijke
actiedag waarvan vandaag veel in
de provincie Limburg te bemerken
zal zijn. Omstreeks 13.30 uur zal de
landelijke karavaan Helden-Par-
mingen binnenrijden waar petities
(gedeponeerd in een doodskist)
worden aangeboden aan een al en-
kele dagen met de karavaan meerei-
zende 'nep-Heerma'.

Deze acteur zal zowel in Helden-
Parmingen, alsmede in de andere
gemeentes die worden aangedaan
'zijn' beleid proberen te verdedigen,
tegen kwart voor vier arriveert het
gezelschap in het wijkhuis De Terp
in Roermond waar fractievoorzit-
ters uit de raad verwacht worden. In
Maastricht staat de karavaan om
kwart over vijf op het Vrijthof een
ontvangst door de 'rooie harmonie'
te wachten. Wethouder Wevers zal
daarbij aanwezig zijn. En op de
Kerkraadse Markt wordt de actie-
dag tegen half zeven besloten.
Daags daarna, zaterdag, vindt in
Rotterdam een landelijke manifes-
tatie plaats.

Het grote pluspunt van de 'groe-
ne' zak is echter dat die compos-teerbaar is. Binnen twee maan-
den, verzekert Driessens, is er
niets meer van de zak terug te
vinden. „We hebben grondig on-
derzoek gedaan voordat we hier-
mee begonnen. We willen inspe-
len op de milieuproblemen en de
discussie in Nederland over de
gescheiden inzameling van af-
val," aldus Driessens.

Wojj^GRATEN - Mr Pieter van
Jbjj is zondag aanwezig
l°p h '-aarliJkse 'Memorial Day'
felaat e. Amerikaanse begraaf-
fWhf *-n Margraten ter nage-
hüit nis van e Amerikaanse
de laren die gesneuveld zijn in
leBt

x weede Wereldoorlog. Hij
Pk' namens koningin Beatrix enns Claus een krans.

VanVollenhoven
naar Margraten

Is de papieren vuilniszak dan

Hij koestert dan ook hoge ver-
wachtingen. Sinds de start in
september '88 zijn een half mil-
joen 'groene' zakken geprodu-
ceerd en Driessens denkt dat dit
aantal op termijn zal oplopen tot
10 a 20 miljoen per jaar. „We pra-
ten over een markt, alleen al in
Nederland, van jaarlijks 450 mil-
joen vuilniszakken. Als we daar
met de papieren zak de helft van
konden hebben..," mijmert de
Bates Cepro-manager.
Hij ziet de huidige trend naarmeer milieubewustzijn duidelijk
zitten. Zelfs de grootwinkelbe-'
drijven beginnen interesse in de
papieren zak te krijgen. Niet als
vuilniszak maar, naar Ameri-
kaans voorbeeld, als zak om de
inkopen in te doen. Driessens
wijster fijntjes op dat de 'groene'
zak ook hier een pluspuntje
heeft: de diepvriesartikelen blij-
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"De heer Driessens van Bates Cepro toont de 'groene zak.
Foto: WIDDERSHOVEN

geen goede vinding? Jan Dries-
sens van Bates Cepro: „Prijs-
technisch is de zak inderdaad
niet interessant. In vergelijking
met een plastic zak is de prijs
drie, vier keer zo hoog. Maar het
is ook niet de bedoeling de plas-
tic zak geheel te vervangen. De
papieren zak is er voor het groen-
te-, fruit én tuinafval, en dat is 50
procent van het totale huishou-
delijke afval."

Van onze Haagse redactie

Limburgs dagblad provincie
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Het milieuvraagstuk is in Europa een heet hang- alle mogelijke luxe. Daarnaast stelt Opel's onge-
ijzer.Daarom worden steedsmeer auto'suitgerust limiteerde optiepakket u in staat, volkomen naar
meteen katalysator. Nuvermindert een katalysa- eigen inzicht, uwfavoriete Kadett te ontwerpen,
tor niet alleen schadelijke uitlaatgassen, maar ook De vele extra's op deze 1.6i GL zijn daar
deprestaties van uw motor. een voorbeeld van. We zullen ze u niet allemaal

Opel heeft daar iets op gevonden, door noemen.Wantbij iedereOpel-dealerstaat, precies
iedere katalysatormotor te koppelen zoals op deze foto, een gloednieuwe
aan een brandstof-injektie-systeem. jé^/ÈT^ B^'''''''''',^^ Kadett 1.6iGLklaar voor een

Die 'i' kent u na- mm^Lmmmm\ JlssJl \\ nietsverhullendeproefrit,
tuurlijk al. U ziet 'm vaak >-*^*J~: P^^fl Bedenk dan tij-
op de kofferbak van ,f ■jk fl\ dens die proefrit ook* :"■«' — ' flflr'■*'' "^ '«.■>» V -flfl^SL^^flflJ WEB? l

__P fljflfll seßßV^seßeSS^ ""* Iflt V flflal flflti
auto's waarvan de m Iflnfi flflflfllflÉttflfiil even een nieuwe

kfl^^fll^f'!S?M'I'VH BBfl|flflflflniy K 'f
prestaties net zo ■flHflflULS F"4ei " fl'i auto gemiddeld na 3 jaar
hoog zijn als de aan- m)4MSmmm^^ v/eer wordt ingeruild,
schafprijs. ■flflflflflflfllliß^^flPr Zodat u nü, in 1989, moet

Echter, met de Kadett 1.3irijdt u al voor kunnen voorspellen welke auto er in. f 22.474- injektie! 1992 nog goed in de markt ligt
U spaart dus niet alleen het milieu,maar En om u een beetje op weg te helpen...

u geniet tevens het komfort van hoogstaande 9.000.000 Europeanen zijn ureeds voorgegaan. Zij
prestaties. Een kombinatie die ook in 1992 zeer hebben de Opel Kadett inmiddels op zn solide
gewild zal zyn. Dus ook met de inruilwaarde zit (inruil)waarde geschat. Neem daarom geen risico,
het méér dan uitstekend. Ga vandaag of morgen even naar de .

Een voorbeeld van een Kadett met injek- Opel-dealer. Samen met hem * jmü/»
tiemotor ziet uop deze 2 foto's. Het is de Kadett maakt u altyd de juiste t\^^^
1.6iGL. Dit model is standaard al voorzien van keuze... i frfMJrh

HÈM ■ 7 OPEL6-
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D Twee verdiepingen met een m»
enorme keuze in machinale M m
en handgeknoopte tapijten. Af ■jr'^\ mD De beste prijs door m"^^^jJm
rechutreeks Import vanuit km IA AD mIran, Indie, China, Pakistan en n Jf}^*!Af
***. sSegceec

D De volgende afmetingen zijn «J
altijd in voorraad:
70 x 140, 90 x 180, 120 x 180, 140 x 200,

160 x 220, 170 x 240, 200 x 2SO, 200 x 290,
200 x 300, 240 x 290, I -3= 1
2SO x 300, 240 x 225, '"Tr —v250 x 350, 300 x 400, ’ (NÜ
0 170, 0 200,,.. h,

Openingsuren: - -X i«r j
dl, wo, do, vr van 9 " 12 FyrW/,>'

en van 13 -19 u. J ** f
za van 9 - 12 I f
en van 13 "18 u. j^C ./gfi?""
ook zondag open ""■"""v-Ov-'^w
ven 11 " 17.J0 u. (B) ,",,,M"

maandag gesloten I I

BJDECKERS
INTERIEUR & TAPIJTCENTER
DORPSSTRAAT 130 3583 QVERPELT TEL. 09/32/11 64 11 45

Totale Medische Beroepsopleiding I
In september as. start opnieuw de medische
beroepsopleiding
PROGRESSIEVE GENEESKUNDE voor zelfstan-
dige vestiging. Om iedereen in de gelegenheid te
stellen de nodige basiskennis te verwerven is de
opleiding verdeeld in drie afgeronde delen, te we-
ten;
BASISKENNIS: fysiologie, anatomie, neurologie
op niveau basisarts;
PROGRESSIEVE GENEESKUNDE: diagnostiek,
electro-acupunctuur, natuurgeneeskunde w.o. ho-
meopathie, medicijnkennis, neuraltherapie, stofwis-
selingsziekten. De gehele leerstof is opgenomen in
zeer uitvoerige scripties.
PROGRESSIEVE GENEESKUNDE ALS ZELF-
STANDIGE GENEESKUNDE: uitgebreide behan-
deling van chronische ziekten en degeneratieve
aandoeningen, patiëntenbehandeling, laborato-
riumvergelijkingen, stages.
De colleges worden gegeven op vrijdagavond en
zaterdag om de 14 dagen en zijn gecentraliseerd in
Arnhem.
Inlichtingen: Akademie voor Progressieve Ge-
neeskunde, Velperweg 97, 6824 HH Arnhem, tele-
foon 085-641044. ,89897

JmVJV^ H. ARNPTS]
Dak-service

* Inspektierapporten/adviezen onderhoudskontrakten.
* Vernieuwen en repareren van daken, dakgoten en

schoorstenen.
* Isolatie, desgewenst met bouwfysische berekeningen.

Telefoon: 045-219615
Houwerstraat 8 6432AM Hoensbroek

Macintosh NV gevestigd te Stem
Aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd
tot het bijwonen van de

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
VAN AANDEELHOUDERS,

van de vennootschap, welke zal worden gehouden ten kan-
tore van de vennootschap te Stem, Mauritsweg 134, op
dinsdag 13 juni 1989, aanvang 15.00 uur.

De agenda van deze vergadering luidt als volgt:
1. Opening
2. Verslag van de Raad van Bestuur omtrent de gang van

zaken van de vennootschap en het in het boekjaar 1988
gevoerde bestuur.

3. Vaststelling van de Jaarrekening 1988, bestemming van
de winst en vaststelling van het uit te keren dividend.

4. Verlenging van de termijn van bevoegdheid van de Raad
van Commissarissen tot uitgifte van nog niet geplaatste
aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten
tot het nemen van aandelen, alsmede tot het beperken of
uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders bij
uitgifte van aandelen. Voorgesteld wordt de termijn van
bevoegdheid als boven bedoeld, welke krachtens besluit
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d.
13 juni 1988 is verlengd tot 13 juni 1993, opnieuw vast
te stellen voor een periode vun 5 jaar, zodat deze be-
voegdheid aan de Raad van Commissarissen toekomt
voor de periode tot 13 juni 1994.

3. Rondvraag
6. Sluiting

Deze Agenda, het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en
de opgemaakte Jaarrekening over 1988 met de daarop uit-
gebrachte verklaring van de Registeraccountant en het
prac-advies van de Raad van Commissarissen, liggenvoor
Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennoot-
schap te Stem en zijn voor hen aldaar, alsmede ten kantore
van de Amsterdam Rotterdam Bank N.V, de Ncderland-
sche Middenstandsbank N.V, de Credit Lyonnuis Bank
Nederlund NV, of'de Bunque Parisbas Nederland NV.,
zulks te Amsterdam, Rotterdam, 's-Qravenhage. Muus-
tricht en Heerlen tevens kosteloos in afdruk verkrijgbaar.

Aandeelhouders die de vergadering wensen hij ie wonen
dienen hun uundelcn of een door een bankinstelling met
betrekking tot die uundelen ufgegeven depotbewijswaaruit
blijkt dat hun aandelentui nu afloopvan de vergadering bij
die bankinstelling zullen blijven berusten, uiterlijk woens-
dag 7 juni 1989 legen bewijs van ontvangst te deponeren
ten kantore van de vennootschap te Stem danwei ten kunto-
re van een van de vorengenoemde banken ter plaatse als
vermeld. Bedoeld bewijs van ontvungst geldt uls toegangs-
bewijs voor de vergadering.
Vertegenwoordiging van Aandeelhouders is slethls toege-
luten onder overlegging vun een deugdelijke schriftelijke
volmacht.

De Ruud vun Bestuur

Stem, 26 mei 1989.
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Staalbouw Permeca B.V. *
is een modern en goed geoutilleerd bedrijf waar uiteenlopende m*' i
taaiconstructies worden vervaardigd; met de nadruk op industrie 18 (,
installaties, bulkhandling equipment, milieutechnische apparatuu'- j,
etc. Plaatbewerkingen als CNC-snijden (autogeen en plasma) knip' t,
pen, afkanten, rondwalsen, ponsen, etc, evenals het toepassen vsn \
diverse moderne, deels geautomatiseerde, lastechnieken behoren tl
tot de belangrijkste deelbewerkingen. Ii
Wij vragen i.v.m. uitbreiding van onze werkzaamheden op korte -j
termijn:

" allround METAALVAKLIEDEN voor onze afd. plaatwerk

" ervaren CONSTRUCTIEBANKWERKERS
" enige jongeleerling METAALBEWERKERS

mat goede theoretische vooropleiding en praktisch* aanlog
Indien geen ervaring of ontbreken behoorlijke kennis tekenlnglezen. I
gelieve niet op twee eerstgenoemde functies te solliciteren.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan ondergenoemd adres. vo°r
mondelinge sollicitatie, telefonische afspraak mogelijk (043-6325691' "

" afwisselend werk aan hoogwaardig* produkten

" goed salaris, vast* job

j
Galjoenweg 19
Industrieterrein Beatrixhaven
6222 NS Maastricht, tel. 043-632569 ma*'. ■
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'liti rdmaal Prees Gijsen om diens
bj 'atieven om het rk geloof in het
v'en 'tOl Roermond te doen herle-
Wd z^n Preek beklemtoonde de

33" de waarachtige tegen-
*Hjcl .Sheid van Christus in de

Stie'De kerk ' aldus Simonis,
oP£pk n"et met sl°Sans en leuzen
*eif ouwd maar door Christus

ken en regelmatig overlegzou hij op
23 november de eerste kilo afleve-
ren. Dat werd gelijk het einde van
zyn handel in verdovende middelen
en van zijn vrijheid.

Maar de directeur van de CID had
de eis van de rechtbank naast zich
neer gelegd.

De getuige zou daarbij worden om-
geven met de grootst mogelijke be-
schermende maatregelen, zoals ook
voor andere getuigen, die door hun
beroep kwetsbaar waren, waren ge-
nomen.

" Janou, Angelique, Josian en Felicia van de Albert Schweitzer scholengemeenschap voor
het laatst in het tekenlokaal. Foto: PETERROOZEN

Luguber schilderij
bij examen tekenen

In het belang van zijn cliënt, de 44-
-jarige T. v.d. H. uit Nederweert ,
eiste de advocaat dat de directeur
zou worden gegijzeld net zo lang dat
de getuige, de undercover-agent,
zou kunnen worden gehoord. Naar
de mening van de advocaat, had
deze agent zijn cliënt in de cocaïne-
handel gelokt en daarmee een straf-
baar feit begaan.

De derde vraag was alleen theo-
rie, zei JulienReynolds. „De laat-
ste drie vragen gingen zelfs nogal
diep op de theorie in en dat had
ik niet zo goed bestudeerd." Een
vaker voorkomend euvel, aldus
leraar Geurtjens. „Ze concentre-
ren zich op de sommen en laten
de theorie wat zitten, terwijl de
laatste jaren steeds meer theorie
in de opgaven voorkomt."

De officier van justitie, die het even-
eens betreurde dat de uncover-
agent niet gehoord had kunnen
worden, meende niettemin dat de
verdachte in volle vrijheid in de
handel van verdovende middelen
was gegaan. Het feit dat de recht-
bank na de eisvan de advocaat in de
raadkamer besloten had dat er geen
wettelijke basis aanwezig was tot de
gijzeling van de CID-directeur deed
volgens de officier niets af aan het
feit dat uit alles was komen vast te
staan dat de verdachte in Eindho-
ven, in het circuit van de verdoven-
de middelen, duidelijk goed de weg
wist.

Nieuwe luister
Sacramentsdag

van Gerard David uit 1487 werd
iemand levend gevild. Daarna
moesten de leerlingen tal van
kenmerken van een schilderij
van Charley Toorop uitleggen.
Janou vond de laatsteopgave het
leukste. Daarin werden vragen
gesteld over de vormgeving van
platenhoezen.

Hij eiste dan ook van gevangenis-
straf van drieënhalf jaar met aftrek
en een boete van 33 duizend gulden
of nog eens 6 maanden vervangende
hechtenis. Hij eiste eveneens de in-
beslagname van de BMW-personen-
auto.

Van het werkkapitaalratio dat in
de vierde opgave voorkwam had
Juliennog nooit gehoord. „Het is
niet uitgebreid behandeld in de
klas maar we hebben het wel ge-
had," reageerde leraar Geurtjens.
John had geluk gehad want hy
had het net die ochtend nog gele-
zen in het boek. Som vier was
verder veel rekenwerk. „Wie de
formules beheerste kon hier
punten scoren."

De verdachte zelf, T. v.d. H., werd
op 23 november 1988 in Eindhoven
aangehouden in het bezit van meer
daneen kilogram cocaïne en een be-
langrijk bedrag aan geld. Opspo-
ringsambtenaren grepen in toen de
goederen op een parkeerplaats van
een motel in Eindhoven van eige-
naar zouden verwisselen. Uit een en
ander bleek dat de langdurige ope-
ratie, waarbij politie en geheime
agenten betrokken waren, hier zijn
afsluiting vond.

b Van onze verslaggever

rw^MOND - Het bisdom Roer-
de i heeft gisteren met hernieuw-

Ster eOD de achtergrond ge-
&be sacramentsdag gevierd. Dit
tievj ürde met een massale eucharis-
tie aer'nS in de kathedraal waarbij
dinairtSDissch°P van Utrecht, kar-
C%o ir' AJ' Simonis- voorging.
■""Gi anten waren bisschop dr.hüiJSen va" Roermond en diensi^Pbisschop A.M.H.A. Caster-

Deze hosties werden gisteravond
tijdens een speciale sacraments-
dienst uitgereikt. Overigens hadden
slechts ongeveer 70van de 350 paro-
chies een vertegenwoordiger naar
de kathedraal gestuurd.

meer dan 110 priesters en leken
deelnamen, reikte Simonis samen
met Gijsen en Castermans aan ver-
tegenwoordigers van parochies en
kloosters tijdens de dienst geconsa-
creerde hosties uit.

Van onze verslaggeefster
GELEEN - „Het examen was
wat moeilijker dan vorig jaar. Er
stonden minder onnozele vragen
in." Tekenleraar Soer van de Al-
bert Schweitzer scholengemeen-
schap in Geleen vond dat het ha-
vo-examen tekenen te maken
was. „Alleen de algemene vragen
waren wat moeilijker." Alle leer-
lingen die gisteren het examen
tekenen, handvaardigheid of
textiele werkvorming hebben
gedaan, kregen in de eerste 24 al-
gemene vragen een reeks beel-
den uit de videoband Voyage
van Dean Winkler te bestuderen.
Ze moesten onder meer uitleg-
gen waarom de reeks plaatjes
een reis uitbeelde.

De verdachte had in Nederweert
kennis gemaakt met een zekere
Torn, die hem door een oudere be-
kende, de 60-jarige V. d. K, was
voorgesteld. Deze Torn wilde amfe-
tamine, maar na wat heen en weer
gepraat bleek dat het eigenlijk om
cocaïne te doen was.

Mr Noordhuis betoogde in zijn plei-
dooi dat hier gesproken kon worden
van een duidelijk op onwetmatige
wijze verkregen bewijs. Volgens
zijn mening had de informant van
de CID niet onder controle van het
Openbaar Ministerie gewerkt zoals
door de wet is voorgeschreven, en
was zijn cliënt uitsluitend door uit-
lokking het slachtoffer van de situa-
tie geworden.

Economie
Economie II was pittig, zeiden
vwo-leerlingen en leraar van de
Albert Schweitzer scholenge-
meenschap. De eerste opgave
kende veel rekenwerk, merkte
John Smeets op. Zijn leraar
Geurtjens had in deze som wat
addertjes onder het gras ontdekt.
„Heel goed lezen anders kun je
de mist in gaan." Ook merkte hij
op dat bij de vragen over annu-
ïteit alle enigszins pittige onder-
delen voorkwamen.De advocaat vroeg dan ook ontslag

van rechtsvervolging en onmiddel-
lijke invrijheidstelling. Maar dat
werd door de rechtbank afgewezen.
Uitspraak op 8 juni.

(ADVERTENTIE)

Jjr&£L,evenslijn

ma Vm vrvan 14.00tot22.00uur... een gesprekvan hart tothart.

De verdachte meende wel in Eind-
hovenaan cocaïne te komen en ging
op zoek naar tien kilo die de hem
onbekende Torn regelmatig wilde
afnemen. Na enkele verdere afspra-

„Dan kun je wel een redenering
opzetten, maar wie zegt of dat
goed is," zeiden Janou, Angeli-
que, Josian en Felicia, vier havo-
leerlingen van de Geleense scho-
lengemeenschap. Leraar Soer
was het met hen eens dat de be-
antwoording zuiver subjectief
was. Ook met andere onderdelen
uit die vraag hadden de leerlin-
gen het moeilijk gehad. „Ze zijn
het niet gewend," dacht de te-
kenleraar.

Aardrijkskunde stond 's mid-
dagsbij alle onderwijsvormen op
het programma. Dave de Bic,
Koen van den Berg en Marcó
Douwes hadden geen problemen
gehad met het mavo D-examen.
De open vragen waren zelfs sim-
pel, volgens Dave de Bic. De vra-
gen concentreerden zich rond
drie onderwerpen: Indonesië, de
Randstad en de BRD. Het C-exa-
men ging over dezelfde onder-
werpen en viel ook mee.

Aardrijkskunde

Hier volgen de voorlopige uit-
slagen vande examens van
gisteren

[_ ümbiirgs dagblad provincie
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examen '89Mr Noordhuis: 'Mijn cliënt is in de val gelokt'

Rechtbank wijst gijzeling
van CID-directeur af

Hosties
Het k- 'e^ 01sdom Roermond had gisteren
het °ud gebruik in ere hersteld. Aan

end van de dienst, waaraan

Van onze verslaggeefster

Aardrijkskunde lbo/mavo (c)

la, 2c, 3b, 4d, sb, 6b, 7c, Bc, 9c,
10a, 11b, 12 toten met 15 open
vragen, 16c, 17b, 18c, 19d. 20c,
21a, 22c, 23a. 24c, 25c, 26c, 27
tot en met 30 open vragen,
31b, 32c, 33b, 34d, 35c, 36b,
37d, 38f, 39b, 40b, 41b, 42 tot
en met 45 open vragen.

Aardrijkskunde lbo/mavo (d)

Het centraal schriftelijk examen
in de expressievakken bestaat
uit opgaven kunstgeschiedenis
en kunstbeschouwing. Het prak-
tische deel wordt vantevoren af-
gewerkt. Het havo-examen ken-
de slechts weinig leervragen. Het
waren voornamelijk 'kijk-vra-
gen'. „Het maakte weinig uit of je
nu geleerd had of niet," dachten
de vier leerlingen van het Albert
Schweitzer. Je moest wel wat
weten van kleurenleer, perspec-
tief, renaissance en kubisme
maar met een goede kijk en ken-
nis van wat termen kwam je een
heel eind, dacht hun leraar.

Ik had net zo goed niet kunnen
leren, constateerde een vwo-leer-
linge over het aardrijkskunde-
examen. Het kwam volgens haar
voornamelijk neer op een toet-
sing van de inzicht. De reacties
van de leerlingen van het Albert
Schweitzer varieerden van ging
wel tot moeilijk. Het havo-exa-
men was wel te maken en moei-
lijk tegelijkertijd, meenden Katja
Palmen en Carlijn Paulus. „Het
was een mix van leer- en inzicht-
vragen." Kenia Muhlstaff vond
het examen wel meevallen, maar
enkele vragen, waaronder die
over fossiele brandstof, leverden
achteraf nog veel discussie op.
Het Nederlandse landschap was
het „rotste" onderwerp, vond
Roy Vranken.

En met aardrijkskunde zit het er
voor bijna iedereen op. Vandaag
en volgende week maandag en
dinsdag worden vakken die min-
der gebruikelijk zijn nog geëxa-
mineerd.

(ADVERTENTIE)

**¥*/L>evenstijn
®4s°ggg(fflB

ma tm vr van 14.00tot 22.00uur
■ een gesprekvan hart tot han.

lb, 2d, 3f, 4e, sb, 6c, 7c, Ba, 9c,
10c, lic, 12 tot en met 15 open
vragen, 16d, 17c, 18a. 19d, 20b,
21b, 22a, 23b, 24b, 25f~, 26e, 27
tot en met 30 open vragen,
31b, 32b, 33d, 34b, 35d, 36e,
37a, 38a, 39d, 40d, 41c, 42 tot
en met 45 open vragen.

Josian en Felicia vonden het exa-
men tekenen gemakkelijk, An-
gelique en Josian hadden het
moeilijker gehad. De drie teken-
opgaven waren redelijk goed te
maken, mits je niet werd afge-
schrikt door het eerste nogal lu-
gubere schilderij. Op een paneel

e Q j*'fV-iEN _De Limburgse actie-
b6tl vés in de gezondheidszorg heb-
Sa^i besloten dat er op 1 juni mas-
tyoj.. werkonderbrekingen zullen
'n j n gehouden in de instellingen
4ru,e:ie provincie. De comités zijn
v 4ti ri

**ez'g met het voorbereiden
fiat e actiedag, meldt actiecoördi-
l^jL J- van Dongen van de Abva-

-0 desgevraagd.

lt>2 ■l\ilt Limburg zal het werk thde-
]<>* borden stilgelegd in het Heer-
Man*, De Weverziekenhuis, het
C» e i andziekenhuis in Sittard enL , en, het Gregorius in Brunssumnet St Jozef in Kerkrade.

Van onze verslaggever

" De beide prijswinnares-
sen Tara Miller en Veronica
Cabedo omringd doorrector
Spronck, mevrouw Snijders
en lerares Carol Herman.

Foto:WIDDERSHOVEN
wijze waarop zy hun voordracht
presenteerden.

Provincie voor Raad van State

Bejaardenoorden
eisen meer geld>ord r ZUuen werkonderbrekingen

l.ie|s!en gehouden in de verpleegkli-
heid van de Stichting Gezond-
Vjj^org Westelijke Mijnstreek,
<le kl;1"01 Maastricht, de Lüekerhei-
ln [V lrilek in Kerkrade en Welterhof
}'Jdenerlen' **et Personeel zal zich
el en d

r korte stakingen verzame-
len. " afgevaardigden van de bon-'uUen hen toespreken.

Leerlingen van
Jeanne D'Arc

winnen concours Universiteiten
vragen dringend

om meer geld
heeft de wetgever niet de bedoeling
gehad om dit financieringssysteem
te wijzigen", zo zei Bakers.

William-Mary
De 'speaking competition' werd
in Nederland voor de tweede
keer gehouden. Het initiatief
werd genomen door het Neder-
land-Engeland Genootschap dat
is opgericht bij gelegenheid van
de 300-jaar William-Mary her-
denking.

dens de nationale finale op 22
april in Voorschoten waar ze op
de tweede plaats eindigden,
moesten het in Londen opnemen
tegen deelnemers uit diverse lan-
den, zoals Engeland, Verenigde
Staten, Canada, Duitsland, die
bovendien voor het merendeel
een stuk ouder waren dan zij.

dden-Limburg zijn op 1 juni
'cDeDl n J

meer werkonderbrekingen
{.l-HtoidTin het St Jozef en st Anna
*>Ui B 7 'In het St Laurentius zieken-hui Zu'-en naast een werkonder-
*UptinB van twee uur mogelijk ook'■eidsacties worden gehouden.

Van onze correspondent
DEN HAAG - Besturen van
een zestal Limburge bejaar-
dentehuizen vinden dat de
provincie alsnog de exploita-
tietekorten uit 1985 moet aan-
vullen. Het gaat om bedragen
tot ruim twee ton. De exploi-
tanten van bejaardenoorden
uit Maastricht, Geleen, Heer-
len, Stem, Meersen en Beek
stonden gisteren bij de recht-
spraakafdeling van de Raad
van State om voor hun zaak te
ijveren.

MAASTRICHT - Twee leerlin-
gen van het Maastrichtse Jeanne
d'Arc-lyceum, de 14-jarige Tara
Miller en de 15-jarige veronica
Cabedo, hebben in Londen de
eerste prijs gewonnen op de In-
ternational Public Speaking
Competition. Nadat zij in de
nachtelijke uren uit Engeland
waren teruggekeerd werden ze
gisteren rond het middaguur
door de scholengemeenschap in
de bloemen gezet en gehuldigd
vanwege hun uitzonderlijke
prestatie.

Gelijkheid
Provinciewoordvoerder J. Habets
zei dat die opmerking niet juist is.
Ook in het verleden hebben bejaar-
dentehuizen volgens Habets moe-
ten bloeden voor exploitatietekor-
ten. Bakers stelde dat de weigering
van de provincie, als overheidsor-
gaan, in strijd is met het gelijkheids-
beginsel. „In de categorale bejaar-
denzorg, daarin vallen kloosters endergelijke, subsidieert de minister
alle algemene kosten. Aangezien
het in deze kwestie ook gaat om al-
gemene kosten zie ik niet in waarom
in de niet-categorale bejaardenzorg
kortingen worden doorgevoerd", al-dus Bakers.

Die bestond uit het behalen van
de hoogste lauweren op het in-
ternationaal voordrachtscon-
cours in de Engelse taal. De
meisjes, voorgeselecteerd tij-

Het onderwerp van hun voor-
dracht was 'a short story', door-
spekt met humor, waarby zij hun
niet al te grote gestalte op de kor-,
rel namen en devoor- en nadelen
van het klein zijn tegen elkaaraf-
wogen. En dat voor een publiek
van 200 mensen. Hun optreden
werd niet alleen gehonoreerd
met de eerste prijs maar tevens
met de 'personality award', een
persoonlijkheidsprijs voor de in-
drukwekkende en charmante

De winnaressen, leerlingen van
de 'Engelse school', officieel het
'International Department' van
de Jeanne d'Arc-scholenge-
meenschap, kregen denodige lot
toegezwaaid van rector L.
Spronck, lerares Engelse litera-
tuur Carol Herman, leraar/coör-
dinator Koopman en mevrouw
Snijders, de voorzitter van dis-
trict Limburg van het Neder-
land-Engeland Genootschap.
Ook de leerlingen lieten zich niet
onbetuigd en boden hun succes-
volle klasgenootjes een boeket
bloemen aan.

De provincie weigerde de in 1985 in-
gediende begrotingen volledig goed
tekeuren als gevolg van een korting
van vier procent op de Rijksbijdra-
ge die het provinciebestuur voor de
bejaardenoorden ontvangt. Een
deel van de bedragen die op de be-
grotingen voorkomen is voor hun
eigen rekening, vindt het provincie-
bestuur.

Volgens Habets gaat dit argument
niet op omdat de minister en de pro-
vincie elk hun eigen verantwoorde-
lijkheden hebben.

Vredevoogd, voorzitter van het col-
lege van bestuur van de RL, trad in
Den Haag op als woordvoerder van
de samenstellers van het rapport
'investeren in de toekomst. Daarin
doen de universiteiten een oproep
aan „samenleving en politiek" om
meer te investeren in wetenschap-
pelijk onderwijs en onderzoek.
De klacht van het wetenschappelijk
onderwijs is dat bij een toenemend
aantal studenten het beschikbare
geld gelijk blijft. Voor de RL in
Maastricht geldt dit overigens in
mindere mate. Dat komt omdat de
RL, de jongste universiteit van het
land, gezien het relatief lage aantal
studenten redelijk financiële mid-
delen ter beschikking kreeg.

DEN HAAG/MAASTRICHT -Voorzitter L. Vredevoogd van de
rijksuniversiteit Limburg heeft gis-
teren in Den Haag namens de veer-
tien universiteiten in Nederland
aangedrongen op meer beleids-
ruimte en meer geld. De besturen
van de universiteiten vinden dat
aan de bezuiniging nu maar eens
een halt toegeroepen moet worden.
Anders verschraalt het wetenschap-
pelijk onderwijs en wordt de achter-
stand van het wetenschappelijkon
derzoek groter.

Staatsraad Van der Weel vroeg zich
af ofhetRijk en de provincie als één
overheid zyn te zien. De recht-
spraakafdeling maakt over enkele
weken een oordeel bekend. De uit-
spraak zal bepalend zijn voor de toe-
kenning van subsidie over de jaren
na 1985.

De woordvoerder van de bejaarden-
tehuizen, mr I. Bakers, zei dat die
beslissing in strijd is met de wet.
„Voorheen werden exploitatiete-
korten altijd aangevuld. Er was
sprake van een open-eind-financie-
ring. Toen de Wet op de bejaarden-
oorden (WBO) werd veranderd

Onderkennen en
niet ontkennen

KrS MOND - In het bericht „As-
''"ftrrT- rs aangeraden 'ongehóor-

te zijn" op pagina 20 in onze
f(ju, Van gisteren is een storende
Hm geslopen. Het gaat om de me-

.veJ*van het ASF-bestuur inzake:«tei, êringBpücht van de asperge-
■Het j?;8- Daarin wordt gezegd dat«l«r ontkent dat de te-
fch« °I deze verzekeringsplicht
'^m r uit is'ln Plflats van ont-
Nrd oet echter onderkent gelezen

MAASTRICHT - De Nederlandse |
Vereniging van Artsen (VVAA) te :
Utrecht organiseert vandaag ter ge-
legenheid van het 65-jarig bestaan 'een jubileumcongres onder de titel
'De mens in zijn element. Dit con-

gres, dat geopend wordt door de-
missionair minister drs. E. Nijpels
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, vindt
plaats in het Maastrichtse Congres-
centrum MECC en wordt byge-

Artsencongres in Maastricht woond door plusminus 250 artsen
uit alle sectoren van de gezond-
heidszorg, tandartsen, dierenartsen
en para-medici.

Het congres heeft ten doel een
breed overzicht te schetsen van de
relatie tussen gezondheid en leef-/-
werkomgeving.

Van onze correspondent

DEN BOSCH - „Ik vraag me af waar een directeur van de Cen-
trale Inlichtingen Dienst het recht vandaan haalt een uitspraak
van de rechtbank naast zich neer te leggen." Mr Chris Noord-,
huis doelde, donderdag, met deze uitspraak op een eis van de
rechtbank in Den Bosch van 25 maart waarin aan de heer Hen-
driks, de directeur van de Centrale Inlichtingen Dienst in Den
Haag, werd opgedragen zijn undercover-agent ter beschikking
te stellen voor een verhoor door de rechter-commissaris.

Massaal acties

inLimburgse
gezondheidszorg

ïLk T Simonis, bisschop Gijsen en hulpbisschop Castermans
"^oreren demis. Foto: JANPAULKUIT

Aartsbisschop Simonis in Roermond



BRUNSSUM - De 26 bejaar-
denbungalows in de wijk
Rumpenerbeemden te
Brunssum worden niet ge-
sloopt. De Brunssumse wo-
ningvereniging komt daar-
mee terug op haar eerder ge-
nomen beslissing om de uit
begin vijftiger jaren dateren-
de bejaardenwoningen op
grond van hun ouderdom af
te breken.

De sloop van de bungalows werd
voorkomen door de eendracht on-
der de bewoners, die zich van meet
af aan als eéri blok sterk hebben ge-
maakt voor het behoud van hun
huizen. De veertig 1-op-l-woningen
in de Rumpenerbeemden worden
overigens wel vanaf 1991 gesloopt.

niets, omdat je bang bent voor
revanche." WEEKEND

DIENSTEN
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APOTHEKEN'Het zijn geen
echte artsen'

Gehandicapten Organisatie Nederland:
Centen
Mevrouw Stiefs is zon vrouw,
die bang was. „Ik heb bewonde-
ring voor Caroline dat ze in de
publiciteit durft te komen. Ik
ben van 1983 tot 1986 vele malen
op controle geweest by dokter
Van Rossum. Ik heb op het punt
gestaan om te zeggen: hou de
centen maar, ik ga niet meer."

Van Mulken, die leiding geeft
aan de GMD-doktoren in zowel
Heerlen als Maastricht: „Laat het
GON mij namen en rugnummers
geven, dan kan ik dergelijke
klachten onderzoeken. Wij zijn

Zoals gezegd kent het GON ook
klachten over de dokter. Secreta-
ris Nijsten: „Het GON kan na-
men aandragen van mensen die
er hetzelfde over denken als Ca-
roline Heugen. We hebben in
vier gevallen met succes gepro-
cedeerd tegen Van Rossum.' De
sociaal-consulent van de Gehan-
dicapten-organisatie: „We heb-
ben geprobeerd in onderhande-
ling te gaan met het GMD. Het
helpt niets. De GMD-artsen zit-
ten er om het geld te bewaken.
Het zijn geen echte artsen, maar
verzekeringsdeskundigen."

daar erg consequent in, maar als
ik niets weet, kan ik ook niets
doen." Het GMD onderhandelt
wel met het WAO-platform. Daar
heeft Van Mulken nooit een
wanklank van gehoord.

Dokter Van Rossum blijft erby
dat de beschuldigingen 'abso-
luut niet waar zijn. Van Mulken
gaat persoonlijk een onderzoek
uitvoeren om te kyken of er iets
mis is. Vooralsnog staat hy ach-
ter zijn dokter. „Ik ben persoon-
lijk overtuigd van zyn integri-
teit."

Het 'Provinciaal Overleg Vrou-
wen in de WAO' is onderdeel van
het WAO-platform. len Crutzen

geeft al jarencursussen om vrou-
wen te begeleiden die moeite
hebben in hun contact met
GAK/GMD-doktoren. De naam
Van Rossum is bekend by haar,
maar: „Vooral vrouwen durven
niet hun klachten op tafel te leg-
gen omdat ze bang zijn. Je bent
voor een uitkering afhankelijk
van zon dokter. Jezegt dus maar

Bejaardenwoningen Rumpen (voorlopig) behouden

Sloop verijdeld door
eendracht bewoners TIGH - HEERLEN

S 711400

De avond-, weekend- en zond*
diensten beginnen op vrydagavi
en eindigen de volgende week'
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 71141
HEERLEN. Heerlerbaan, Cau«
boord 31, S 412647 en GanzeWÖ
Stanleystraat 23, S 210772. BJ
TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Landgraaf, Pas'
6 Schaesberg, S 321967. V
spoedgevallen dag en nacht bet
baar.
KERKRADE - EYGELSHO^
Smithuis, van Gronsveldstrad
Chevremont, S 454000.
KERKRADE-WEST. Snijd
Kampstraat 114, S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 46Ö
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uiH
zondag van 12.00 tot 13.00 vul
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor sp<
gevallen dag en nacht geopend-
SIMPELVELD - BOCHOt
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Sim
veld, S 441100. Zaterdag van 1
tot 15.00 uur en zondag van 14.3'
15.00 uur. Voor spoedgevallen
men terecht van 22.00 tot 22.30 1
HOENSBROEK. Boswijk, M
straat Noord 43 Treeft
S 213773.
NUTH. Voor spoedgevallen ei
apotheelUbggflGH^^lHOO).

(liuorinaueoveravona^enw'
einddiensten van artsen, tanö
sen, apothekers en het GrO
Kruis.)

GROENE KRUIS

In september van het vorig jaar
klopte de woningvereniging bij de
bewoners aan met het voorstel om
comfortabele, eigentijdse bejaar-
denwoningen te realiseren, na de
sloop van de bungalowsen de 1-op-
1-woningen. Volgens de woningver-
enigingzouden de kosten van groot
onderhoud aan de huizen op den
duur niet opwegen tegen nieuw-
bouw. «

praan José Scholte, tij-
dens een concert in de
Baptisten kerk aan de
Trichterweg.'De Bazuin' viert

60-jarig bestaan

Reünie aanstaande zondagEnquête
De bungalowbewoners kwamen
echter meteen in verweer en hiel-
den een handtekeningenactie waar-
uit bleek dat de overgrote meerder-
heid tegen sloop was. Een schaduw-
enquête van de woningvereniging
wees naderhand hetzelfde uit, waar-
na sloop van de bungalows van de
baan was. Uit de enquête onder de
bewoners van de 1-op-l-woningen
bleek echter het tegendeel.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Harmo-
nie De Bazuin te Tree-
beek-Brunssum viert ko-
mend weekeinde het 60-
-jarig bestaan. Dat ge-
beurt onder andere met
een feestelijk concert in
de Baptistenkerk aan de
Trichterweg en een com-
plete feestdag in kasteel
Hoensbroek.

recteur van een muziek
school werd.

Patiënten gezondheidscentrfjjta,
Hoensbroek-Noord kunnen daé röi
nacht bellen, S 214821. 1

HEERTiEN^^^rtachtaïëns^^^
spoedgevallen tijdens avond
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. W
enden 24 uur doorlopend S 711*
Werkdagen, tijdens werkU1^
S 713712. .
NUTH - VOERENDAAL - SIMPfVELD. Wachtdienst voor spoe«
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD -
BEEK. Wachtdienst voor spoe«
vallen S 259090. AHOENSBROEK - MERKELBE»'
BINGELRADE. Wachtdienst v°
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgev^
is de dienstdoende verpleegki"1
ge bereikbaar onder S 462222. .
EYGELSHOVEN - LANDGRA'
Wachtdienst voor spoedgeval
3 323030.

A
ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgeva)j|
riGH (brandweercentrale) be'FB
S 711400. ■BRUNSSUM - HOENSBROV
Voor spoedgevallen eigen huis^H
bellen. M
KERKRADE-WEST. Voor sp"*
gevallen eigen huisarts bellen. ,„'
SCHIMMERT. Voor spoedgeval1'
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterf"
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorjj
van eigen huisarts. Van zaterf,
12.00 uur tot zondagmorgen ljii
uur Passage, Posstraat
S 452012. Van zondagmorgen 1°.3
tot maandagmorgen 8.00 uur H
bers, Haghenstraat 61, S 453003' J
SIMPELVELD - BOCHOK
Mom, Karolingenstraat 27 Sin1'
veld, S 443938.
SCHAESBERG. Zaterdag P#jj
Pasweg 97, S 311322 en zorf-3
Ypma, Schumanstraat
S 320660.
ÜBACH OVER WORMS - Nïs!j
WENHAGEN. Eigen huisarts v
len.
VOERENDAAL. Praktyk B^
huisplein 4 S 751322.

De Bazuin werd opge-
richt door enkele leden
van de Baptistenkerk te
Treebeek. De vereniging,
die het predicaat christe-
lijk voert, is nog steed
sterk aan deze kerkge-
meenschap verbonden.
Een van de oprichters
van weleer, Hendrik Nie-
meijér, is nog steeds lid

van de vereniging, thans
als ere-voorzitter. Twee
van zyn kleinzonen, te
weten Rein en Wim Nie-
meijer verzorgen zater-
dagavond een concert in
het kader van het jubi-
leum. De beide slagwer-
kers zijn in Treebeek ge-
boren maar verhuisden
als jongens naar de pro-
vincie Groningen omdat
hun vader Albert Nie-
meijer, die dirigent was
van De Bazuin, daar di-

De meerderheid daarvan tekende
wel voor sloop. Op basis van deze
uitslag startte de woningvereniging
het overleg met de huurders over de
nieuwbouwwensen en -mogelijkhe-
den. Ook werd met de bungalowbe-
woners afgesproken dat er een in-
ventarisatie zal plaatsvinden om uit
te vissen hoe het onderhoud aan de
bungalows zijn beslag krijgt.

Nu komen ze als volleer-
de musici terug. Beiden
zyn hoofdvakdocenten
slagwerk aan het Conser-
vatorium in Groningen
en Rein is daarbij ook
nog slagwerker/pauke-
nist van het Noordelijk
Philharmonisch Orkest.
Zaterdagavond om 19.30
uur zijn ze te beluisteren,
samen met de mezzo-so-

Zondag vinden alle acti-
viteiten plaats in kasteel
Hoensbroek. Om 10 uur
is er een kerkdienst
waaraan de jubilerende
harmonie medewerking
verleent. Vervolgens is er
een receptie van het be-
stuur van deharmonie en
wel van 11.30 tot 12.30
uur. Om 12.30 uur volgt
een repetitie van het ju-
bileumorkest, dat wordt
samengesteld uit oud-le-
den van de harmonie.
Om 15.00 uur geeft dit or-
kest, de harmonie zelf en
ook Rein en Wim Nie-
meyer een concert.

Brunssumse
aandacht voor
sloppen Peru

TANDARTSEN

ook geld in, waarmee depater in de
sloppenwijken van de Peruaanse
hoofstad Lima zijn zorg over ruim
een kwart miljoen mensen kan uit-
diepen. In het huidige werkterrein
van Brinkhof - die in Brunssum
werd geboren, maar zijn tweede va-
derland in Zuid-Amerika vond -
ontbreekt het aan primaire zaken
als voedsel, kleding en hygiëne.
Elke gulden die vanuit Brunssum
richting Peru gaat, kan dan ook de
redding betekenen voor een honge-
rend of ziek kind (Amro Brunssum:
483743534 en giro: 10500085, ten
name van de bovengenoemde stich-
ting).

zondag vanaf 12.00 uur op het Ber
nardusplein een rommelmarkt. De
fancy fair start om 14.00 uur met een
ballonnenwedstrijd voor kinderen.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De stichting Welzijn
pater Jan Brinkhof uit Brunssum
staat zaterdag op de markt in Bruns-
sum (nabij het oud stadhuis) met
een info-stand. Naast het verstrek-
ken van informatie over het werk
van Brinkhof zamelt de stichting

in gesprek
Merkelbeek

" De fanfare St. Joseph neemt zon-
dag deel aan het federatietoernooi
in Puth. Het korps treedt op om
16.30 uur.

HeerlenLandgraaf

Nuth
" In De Burcht wordt zaterdag van
10.00 tot 16.00 uur de maandelijkse
rommelmarkt gehdUden.

"De Oudervereniging van de
ZMLK-school St. Jan Baptist Kaal-
heide houdt op vijf achtereenvol-
gende maandagen kienavonden
voor het schoolkamp en niet gesub-
sidieerde uitgaven. Het kienen be-
gint om 19.30 uur in Gastery De
Herberg, Elkenraderweg 3 in Wijlre.

" In het kader van de 'Bronk-ker-
mis' houdt de fanfare Victoria zater-
dag en zondag een dorpsfeest in en
om zaal Dr Eek aan de Brugstraat.
Op de kiosk wordtzaterdag 17.30 tot
21.00 uur geconcerteerd en zondag
van 16.30 tot 20.00 uur. Zaterdag is
er vanaf 21.00 uur bal met orkest All
Out.

" De P.D.V. De Hoop houdt maan-
dag de jaarlykse kermisvlucht. In-
zetten kan van 10.00 tot 12.00 uur in
café Griezegrubben.

Simpelveld

HEERLEN - HULSBERG - V$
RENDAAL. Timmer-Lie VrusS^. ~migerweg 23, S 420138. B»' £TIGH® 711400. „div
KERKRADE - ÜBACH o**/^WORMS - SCHAESBERG - NIJL. 1

WENHAGEN - EYGELSHOV»U(
Smeets, St. Pieterstraat 41 Kei*l^de, S 455079. Spreekuur van l*'j tt\.
tot 12.00 uur en van 19.00 tot 1" lieuur. I(,n
SIMPELVELD - BOCHOLTZf,
GULPEN - VAALS - WIJLRE - I»»,i'
TEM. Thewissen, Marktstraat .j»
Simpelveld, S 440923. Spreek 1»»
van 11.30 tot 12.00 uur en van l 7 K
tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELPa
NUTH - HOENSBROEK - SCH'j
NEN. Setiabudi, Maastrichters^126 Brunssum, S 258522. Spi**
uur van 11.30 tot 12.00 uur en v
17.30 tot 18.00 uur.

" De pijporgelleerlingen van de
Muziekschool Heerlen geven zon-
dag om 15.00 uur een concert in de
kerk van St. Gerardus Majella te
Heksenberg. Entree gratis.

" In het Grand Theater Landgraaf,
Kerkberg 4 in Waubach, verzorgt
het Duo Incorporated vanavond om
22.00 uur het Café Chantant. Hans
en Frans, die elkaar twee jaar gele-
den ontmoetten op de muziek-
school in Hoensbroek, brengen en-
gelstalige covers. Entree vrij.

"In Kerkrade wordt een orgelcy-
clus gehouden. Zondag concerteert
Luc Ponet uit Tongeren om 15.00
uur in de St. Lambertuskerk. An-
dreas Rothkopf uit Saarbrücken
geeft op 4 juniom 15.00 uur een con-
cert in de Abdijkerk van Rolduc en
Tjeu Zeyen zit daar op 11 juniachter
het orgel. De entree is steeds f 7,50.

Wethouder
Met zeer veel verbazing las ik zater-
dag 12 mei jl. het artikel van uw ver-
slaggever Richard Willems over de
voortgezette begrotingsvergadering
van vrijdag 11 mei met als kop:
'Goossens onder vuur. Bij deze pro-
testeer ik met klem tegen de insi-
nuaties en opmerkingen die hij
meent neer te moeten schrijven, die
kant nog wal raken. De tegenstrij-
digheid die hij zelf ventileert in bei-
de verslagen van vrijdag 11 en zater-
dag 12 mei, onderstrepen nog eens
myn boosheid. Dag en nacht bereikbaar, S 7199-1

SUS-HULPDIENST" De winkeliers van Schaesberger-
veld houden zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur een braderie op de Lim-
burgia-, Amsterdam- en Zutphen-
straat.

" De harmonie St. JosefKaalheide
is vandaag te gast bij de 100-jarige
muziekvereniging Iseringhausen in
het Sauerland. De harmonie geeft
daar een gala-concert.

Geslachtsziektenbestryding
24-uurs infolijn S 740136.

" Het IVN maakt zondag een wan-
deltocht door het Geuldal. Men ver-
trekt om 9.00 uur aan de Markt in
Simpelveld of om 9.15 uur op de
grote parkeerplaats in Wittem.

" Wie op 6 juni met de LVB mee
wil naar een hoge hoedenfabriek,
kan zich vandaag nog aanmelden
bij de bestuursleden. Ook niet-le-
den mogen mee, kosten f 40,-.

Hoensbroek
" In de kapel van de UTP vindt za-
terdag om 15.30 uur een uitvoering
plaats van het leerdicht, ook stem-
menspel genoemd, 'Het lied van de
aarde. Uitvoerenden zijn het Thea-
terkamerkoor en het Studio Orkest
van Studio Amsterdam. De entree s
f 10,-.

Bocholtz
" Cv De Lotbroekers en peuter-
speelzaal De Bytjes houden zondag
van 10.00 tot 16.00 uur een kinder-
rommelmarkt in het MFC Gebrook.
Om 14.30 uur treedt het kinderkoor
de Zilverbekjes op in de nieuwe
uniformpjes.

" De buurtraad Spekholzerheide
houdt maandag om 20.30 uur een
openbare vergadering in vereni-
gingsgebouw Heidsjer Tref.

Ubachsberg
" In het gebouw aan de Pr. Hen-
driklaan 376 houdt het Delta Colle-
ge zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur
een fancy fair met rommelmarkt.
Via S 045-255666 kan men voor
f 15,- een tafel huren. Ook kan men
bellen als men nog spullen te mis-
sen heeft.

Kerkrade

" De basisschool St. Jozef aan de
Kloosterstraat houdt zondag van
11.00 tot 17.00 uur een rommel-
markt met fancy fair. Ook geven de
kinderen een play backshow.

" Rond de Overste Hof in Strijtha-
gen wordt zondag vanaf 14.00 uur
een groot Volkswagen Kevertreffen
gehouden.

Maandag schrijft hij onder de kop
'Gematigde instemming begroting'
onder meer het volgende. Ik citeer:
„Zeker in vergelijking met de turbu-
lentie van voorgaande raadszittin-
gen in Onderbanken was er gister-
avond ty'dens de eerste sessie van
de algemene beschouwingen, spra-
ke van een lauwe sfeer, die vanuit
de verschillende raadsfracties over
het algemeen gezien, vrij instem-
mende reacties op de sluitende be-
groting van 1989 met zich mee-
bracht."

Wel is het zo dat ik enkelekeren wat
humoristische opmerkingen heb
gemaakt waar dan ook om gelachen
werd, maar dat was ook de bedoe-
ling. Zoals uw verslaggever het
schrijft is het wel erg uit znverband'
gerukt, zoals bijvoorbeeld dat de
raadsnestor bijna de lachstuipen
kreeg. Ik dacht eerder aan een boer
die kiespijn had.

SCHINVELD Boy Goossens
(Brief is door de redactie ingekort)

raadsverkiezingen, desastreus ver-
lopen."

Hoe komt uw verslaggever aan zulk
een uitlating of woordkeus? Daar
was voor hem toch geenenkele aan-
leiding toe. Zo iets neerschrijven is
je reinste stemmingmakerij en dat
is toch zeker niet de taak van de ob-
jectieve onafhankelijke journalis-
tiek. Hoekomt hy tevens aan de on-
waarheid dat ik me in het nauw dis-
cussieerde? Mijn antwoorden na de
eerste, maar ook na de tweede ter-
mijn waren kort en zakelijk maar
vooral ook realistisch over het ge-
voerde en te voeren beleid. Ik heb
daarbij aangegeven dat als de raad
een ander beleid wil, hij dat dan
eerst moet aangeven en eventueel
prioriteiten moet stellen. En dit is
niet gebeurd. Ook deopmerking om
al in 1989 te bezuinigen, en dat ik te
veel voor Schinveld zou doen en te
weinig voor de andere kernen, heb
ik naar veler mening tot tevreden-
heid beantwoord.

" De politiehondenvereniging De
Speurder houdt morgen vanaf 13.00
uur en zondag vanaf 9.00 uur de eer-
ste bondswedstrijd van de Zuidlim-
burgse P.H.B, op het complex van
Sportclub 25 in Bocholtzerheide." De Stichting Jeugdwerk houdt

'Ritmic groep' 20
jaar in beweging

Van onze verslaggever
SCHINVELD - De Ritmic Groj>
Schinveld bestaat twintig jaar-
receptie van dit jubileumwordt <%
juni gehouden van 19.30 tot *l
uur in het verenigingslokaal aal\,j,
Kan. van Nuysstraat 6 te Schinvf
Na de receptie zal Jos Courmans ~lid van het eerste uur worden ée
digd. J

Maar wat moeten de lezers de dag
erna lezen. Ik citeer weer: „De be-
schouwingen in Onderbanken zijn
voor wethouder Boy Goossens ze-
ker met het oog op de naderende

Vervolg van pagina 15

Van onze verslaggever

# Vrolijke bungalowbewoners in deRumpenerbeemden van Brunssum, nadatvia een gezamen-
lijke inspanning sloop kon worden voorkomen. Foto: FRANS RADE.

" Kurt Russell en Michelle Pfeiffer in de stijlvolle thriller
'Tequila Sunrise'.

oostelijke mijnstreek redactie: 739282
Rimburg

Schaesberg

Brunssum" De basisschool Winkelhóf houdt
zondag van 10.00 tot 16.00 uur een
Luikse markt. De opbrengst is voor
culturele aktiviteiten en verfraaiing
van het schoolplein.

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek

films

INTERVISTA/ITALIE 1987

Regie: Federico Fellini; met:
Marcello Mastroianni, Anita
Ekberg, Federico Fellini e.a. In:
de Spiegel Heerlen.

'Intervista', de nieuwste film van
Fellini die hier met een vertra-
ging van bijna twee jaar wordt
uitgebracht, is eigenlijk een in-
terview van Fellini met zichzelf.
Hij loopt in levende lijve in de
film rond en houdt als een vrien-
delijke vader alle touwtjes onop-
vallend in handen. Hij zegt niet
veel, maar trakteert dekijker wel
op gefilmde jeugdherinneringen
en brengt een eerbetoon aan de
beroemde studio waar hij onher-
roepelijk mee vergroeid is.

In Tntervista' speelt een jonge,
acteur de rol van Fellini uit 1940.
Hij is een schuchtere journalist
die in Cinecitta een actrice die hij
enorm bewondertkomt intervie-
wen. Hij kijkt zijn ogen uit en is
getuige van de opnamen van een
film. Tntervista' begint als een
documentaire, maar het duurt
niet lang of het is film-in-film-in-
film geworden.

Zo kabbelt Tntervista' genoeg-
lijk improviserend voort, met
een nonchalance die heel bedrie-
gelijk is. Schijnbaar toevallig lo-
pen allerlei optochten door de
film. er vinden opnames plaats
voor reclamespots en een assis-
tent-regisseur is ijverig op zoek
naar figuranten en acteurs voor
Fellini's nieuwste project. Toch
komt de film maar moeilyk ter
zake. Fellini wekt de indruk dat
hy voornamelijk op routine
draait. Het is een aardig tussen-
doortje waarin vrijblijvendheid
de toon aangeeft, op een paar bij-
zondere momenten na. Eén van
die momenten is het weerzien
van Marcello Mastroianni met
Anita Ekberg. Fellini neemt hem
mee naar de villa van Ekberg.
Daar bekijken de al bijna bejaar-
de acteurs oude filmfragmenten,
en Anita pinkt een traantje weg.

Een ander gedenkwaardig tafe-
reel is het slot. De filmploeg is
buiten de studio bezig en wordt
overvallen door een stortbui.
ledereen kruipt bij elkaar in een
kleine plastic tent. Als de regen
ophoudt worden ze overvallen

door indianen die krijgshaftig
met televisie-antennes zwaaien.
De kwetsbaarheid en intimiteit
van de droomwereld die film
heet, tegenover het banale ge-
weld van de hedendaagse televi-
sie. Fellini vangt dat op onver-
wachte wijze in een origineel en
verrassend beeld. Zulke momen-
ten zitten er in Tntervista' te wei-
nig.

TEQUILA SUNRISE/VS 1988

Regie: Robert Towne; met: Mei
Gibson, Michelle Pfeiffer, Kurt
Russell, Raul Julia e.a. In:H5
Heerlen.

Het regie-debuut van scenario-
schrijver Robert Towne 'Tequila
Sunrise' is een thriller over een
gewezen drugsdealer en zijn
oude vriend, die inmiddels bij de
politie werkt en hem achtervolgt,
en de vrouw die tussen die twee
klem raakt.

'Mac' McKussick (Mei Gibson) is
een ex-drugsdealer die verwoed-
de pogingen doet te ontsnappen
aan zijn oude milieu. De handel
heeft hem geen windeieren ge-
legd en hijwilrustig leven en zyn
zoontje een goede opvoeding ge-
ven. Nick Frescia (Kurt Russel)
is net benoemd tot hoofd van de
Narcoticabrigade, en zyn supe-
rieuren willen dat hy Mac uitlokt
tot een handel, omdat ze niet ge-
loven dat Mac niet meer actief is
en ze hem achter de trakies wil-
len hebben. Maar ondanks deze
tegengestelde belangen zyn Mac
en Nick altijd vrienden gebleven.
Samen delen ze een passie voor
Jo Arm (Michelle Pfeiffer), eige-
naresse van een chic restaurant.
Beiden maken ze haar het hof,
maar JoArm wordt heen en weer
geslingerdtussen haar gevoelens
voor beide mannen. Ze zal een
keuze moeten maken, maar kan
niet ontdekken of Nick's belang-
stelling voor haar misschien ge-
deeltelijk wordt ingegeven door
zijn interesse voor Mac's activi-
teiten. En wat zijn de werkelyke
gevoelens van Mac voor haar?

Als een ui wordt de intrige lang-
zaam afgepeld in deze 'Tequila
Sunrise', waarvan de kleuren
doen denken aan de gelijknami-
ge cocktail. Een fraai vormgege-
ven en stijlvolle thriller.
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ROTTERDAM - PSV kan met
een gerust hart de Spaanse
stranden of exotischer oorden
opzoeken. De aanval op de Ne-
derlandse heerschappij, in de
competitie ingezet door Ajax,
in het bekertoernooi dit sei-
zoen door FC Groningen, werd
voor de tweede achtereenvol-
gende voetbaljaargang met
succes afgeslagen. De lekkere
trek van de landskampioen
bleek gisteravond in de depri-
merend lege Kuip nog niet ge-
stild: 4-1.

De Eindhovense 'schrokop' bezorg-
deRonald Koeman, die zich perma-
nent aan de Spaanse kust vestigt, al-
dus een passend afscheid, al was de
ambiance (9.843 kijkers) in Rotter-
dam om te huilen en kon er, gezien
de vele legevakken, van een ereron-
de geen sprake zijn. Met het beker-
toernooi wordt het nooit meer wat
in Nederland, zo lijkt het. De speur-
tocht die de afgelopen weken inge-
zet moest worden om een geschikte
lokatie te vinden, is in dat verband
veelzeggend.

vermans, Groeleken en De Wolf
moest trainer Westerhof een beroep
doen op piepjonge groentjes. Vooral
Vanenburg, Ellerman en Van Aerle,
en in hun spoor Lerby en Koeman,
wisten met het makke Groningse
schaap wel raad. Ellerman verhoog-
de PSV's voorsprong tot 3-0 met
treffers vlak voor en na rust.

René Eijkelkamp, kritisch gevolgd
door vertegenwoordigers van tal
van kooplustige clubs uit het bui-
tenland, zakte de moed kennelijk
bij voorbaat in de schoenen. De
spits kon geen moment imponeren
en maakte aldus anti-reclame voor
zichzelf. Ook compaan Meijer, fabri-
kant van de Groningse tegentreffer,
kwam in het stuk nauwelijks voor.

Kieft rondde het karwei af op 4-1.
Dank zij de bewijsdrift van PSV
kreeg het bekertoernooi nog enige
kleur.

Inspiratie
Temidden van de treurigheid hield
PSV, opmerkelijk gedreven, zich
kranig. De glans van de bokaal
werkte kennelijk inspirerend en de
landskampioen perste er zowaar
een bij vlagen imponerend slotak-
koord uit, goedvoor de 'dubbel. FC
Groningen, reeds verzekerd van

deelname aan de Europacup, wen-
ste geen roet in het eten te gooien,
geloofde ook geen moment in de
eigen kansen en ontpopte zich op de
warme mei-avond als de ideale spar-
ringpartner voor PSV om het moei-
zame seizoen stijlvol af te sluiten.

FC Groningen, dat na de snelle ope-
ningszet van PSV (voorzet Vanen-
burg, doelpuntRomario in de twee-
de minuut) alleen nog maar achter
de feiten aandraafde, had voldoen-
de excuses om zich achter te ver-
schuilen. Door blessures van Koe-

John van Loen na Frans drama: 'Ik blijf mooi bij Roda'

Van koude kermis thuis
Vervolg van voorpagina

door huub paulissen
Limburg loopt

voorop in
Euromarathon

- De onderhandelingen tussen John
y k Loen en Sochaux ketsten gisteren zeer verrassend af. De
t ftse club was bij lange na niet bereid vorstelijke bedragen
> CLr de Roda-spits uit te trekken. „Het was een drama. Een
ill'L^de zoals wij als piepeltjes werden behandeld. Ik ben blij
0\h ,}*■ met die club niet in zee ben gegaan en blijf mooi bij Ro-
jjti'v.verzuchtte een ontgoochelde Van Loen bij zijn terugkeer. Nederland gisteravond laat.

HEERLEN/STRAATSBURG - De
acht Limburgse deelnemers aan de
Euromarathon (Brussel-Cap D'Ag-
ne Zuid-Frankrijk over 1.430 kilo-
meter) doen het uitstekend. Bij de
dames heeft de Mechelse Désirée
Kikken de leiding in het persoonlij-
ke- en kilometerklassement. De
UHP-ploeg, waar het achttal deel
van uitmaakt, bezet de eerste plaats
in het kilometer- en ploegenklasse-
ment.
Kilometervreter Wim Akkermans
heeft nog altijd de witte leiderstrui
van het persoonlijke kilometerklas-
sement om zijn schouders. Hij liep
tot nu toe de meeste kilometers per
dag: tachtig. Tot gisteren deelde hij
deze plaats met teamgenoot Wim
van Dijke. Die struikelde over een
trottoirband waarbij hij zijn enkel-
banden licht blesseerde.
Teamleider Hans Eussen van de
Limburgse equipe: „Wij hebben de
Vogezen bereikt. ledereen is nog fit.
Elke dag worden voldoendekilome-
ters gelopen."

Aanhoudingen
ROTTERDAM - De Rotterdam-
se politie heeft 22 mensen we-
gens gewelddadigheden aange-
houden bij de finale om de
KNVB-beker tussen PSV en FC
Groningen. De arrestaties wer-
den voor het overgrote deel ver-
richt na afloop van de wedstrijd
in het Feyenoordstadion. Bij het
vertrek van het publiek uit het
stadion deden zich verschillende
schermutselingen met de poliüe
voor. De M.E. moest een paar
keer in actiekomen.

Bayern blijft op
kampioenskoers
KEULEN - Jupp Heynckes kon la-
chen. De trainer van Bayern Mün-
chen zag zijn team een sprongvoor-
waarts nemen naar de zoveelste
landstitel door een overtuigende
zege van 3-1 op 1. FC Köln. De zege
van Bayern was verdiend, maar
kreeg pas laat gestalte. Held was
Roland Wolfarth, die de Zuidduit-
sers de leiding gaf en na de gelijk-
maker van Thomas Allofs de ploeg
op kampioenskoers hield door in de
slotfase nog twee keer te scoren.

De titel mag dan zo goed als verge-
ven zijn, de strijd achter Werder
Bremen en Hamburger SV om de
derde Uefa-bekerplaats bleef span-
nend. Arie Haans Stuttgart, dat al
eerder met 3-1 won van Kaiserlau-
tern, blijft een gegadigde, mede
doordat naaste concurrent Borussia
Mönchengladbach een punt liet lig-
gen bij Frankfurt. Het verschil tus-
sen beide is met nog drie wedstrij-
den te gaan één punt. Wellicht kan
Dortmund zich ook nog in de strijd
mengen. Als eerste degradant
kwam Hannover '96 vast te staan
door met 3-7 te verliezen in Uerdin-
gen.
Uitslagen: FC Nurnberg " Borussia Dort-
mund 1-1, Eintracht Frankfurt - Borussia
Mönchengladbach 1-1,FC St. Pauli - Stutt-
garter Kickers 1-0, Karlsruher SC - Lever-
kusen 2-3, Waldhof Mannheim - Hamburger
SV 0-0, FC Köln - Bayern München 1-3, Uer-
dingen - Hannover '96 7-3, VfL Bochum -Werder Bremen 0-1: Stand na 31 wedstrij-
den: Bayern Munchen 46, FC Koln 42. Wer-
derBremen 40, Hamburger SV 39, Borussia
MG 37. Stuttgart 36. Dortmund 33, Leverku-
sen 32, Uerdingen 31, Kaiserslautern 30, FC
St. Pauli 30. Karlsruher SC 29, Bochum 26
Waldhof Mannheim 25, FC Nurnberg 23,
Eintracht Frankfurt 23, Stuttgarter Kickers
21, Hannover 15.

Beckenbauer
valt van fiets

KEULEN -Franz Beckenbauer kon
de wedstrijd FC Köln-Bayern Mün-
chen niet bijwonen. De Westduitse
bondscoach viel van zijn fiets en
liep een sleutelbeenbreuk op. Dat
zal hem echter niet beletten van-
daag te verschijnen in het trainings-
kamp, waar de Westduitsere zich
voorbereiden op de kwalificatie-
wedstrijd tegen Wales.

Finse selectie
met Lipponen

HELSINKI - De Finse bondscoach
heeft tien 'buitenlanders' opgeno-
men in de selectievan achttien voor;
de WK-kwalificatiewedstnjd tegen
Oranje, volgende week woensdag in
Helsinki. Onder hen is Mikka Lip-
ponen van FC Twente.

Geselecteerd zijn: Kari Laukkanen (Stutt-
garter Kickers), Olli Huttunen (Haka Val-
keakosken). Jan Europaeus (Rovaruemi
PS), An Heikkinen (Turun PS),Markku Ka
nerva (HJK Helsinki). Erkka Petj (Oesters
1F). Aki Lahtinen (OTP), Kari Ukkorwn
(Anderlecht), Enk Holmgren (Gais Gote-
borg). Marko Myyry (SV Meppen), An
Hjelm (Stuttgarter Kickers), Jukka Iklinen
(Kiruna FF). Markus Trönvall (IFK Norrko-
ping). Jarmo Alatensi (IK Brage). Mika-Mat-
ti Paatelainen (Dundee United). Mika Lip-
ponen (FC Twente). Ismo Lius (Kuusysi
Lahti) en Tommi Paavola (Haka).

Van onze sportredactie

Zwarte Tulp

Van onze verslaggever

EC-recette
acht miljoen

CF ''tw?.^3 JC'er was woensdag met
Connie en zakenbehartiger

Jl' "ju. Jansen naar Frankrijk afge-
\^. in de veronderstelling dat de

■ó> onder een vierjarig
rü' 10etlract slechtseen formaliteit was,
■dj ik, nem- een onaangename verras-fl.' V^, Wachtte. „Wij werden opge-
-tV door een administrateur en
"■ 6tip "Makelaars en naar een hotel-
Mte}* VÜftig kilometer buiten de stad
L^ "en. Daar kregen wij meteen
fj'Wc°n tract onder de neus, met het

°ek meteen te tekenen. Voor de
'agen daarin hoef ik echt niet

P 8 bIJ Roda."

" John van Loen, financiële optater in Frankrijk. Foto: DRIES LINSSEN

vo i en c.s. kreeg steeds meer het
e' dat de Franse voetbaldroom

j|ïo en nachtmerrie zou eindigen.
°k v W*J met hapten, hebben zij

*a.ndaag (donderdag, red.) nog
'% f es in het werk gesteld om ons,e_ Praten. Toen dat geen resul-

j^n ' werden die makelaars rood
jk v oede omdat er voor hen niets
'fo^^ienen viel. Vervolgens ver-Ken zij en lieten ons gewoon aan

ons lot over," vertelt van Loen zijn
relaas.
De Roda JC'er wil voorlopig niets
meer van het buitenland weten.
„Het is echt een trip die me nog lang
zal heugen. En toch gaat het er in
Frankrijk niet altijd zo ongelooflijk
aan toe. Als je hoort hoe een Rob
Witschge door Saint-Etienne werd
ontvangen. Wij hebben niet eens
met de voorzitter of de trainer ge-
sproken en ik had een strot van
schuurpapier, want we konden niet
eens wat te drinken krijgen."
Roda JC - dat 2,2 miljoen voor de
centrumspits zou ontvangen ('maar
ook dat bedrag wenste Sochaux
niet te betalen', aldus Van Loen) -
verkeerde gisteravond nog in onze-
kerheid over de afwikkeling van de
transfer. Wel was de club op de
hoogte van de strubbelingen, want
Van Loen en Rob Jansen stelden
Roda woensdagavond laat op de
hoogte van de gerezen problemen.
Manager Hens Coerver: „Ik heb
vandaag niets meer vernomen van
Van Loen. Als het is afgeketst, voet-

Sphinx is
gewaarschuwd

'Wat is het prachtig
om Italiaan te zijn!'

>SENDAAL - In de strijd om
Nederlands kampioenschap

!>KQ °etbal won Bax Voorhout in

" WLendaal met 21 van M°lier-Datj^aa ' Sphinx komende

'ncjag in Roosendaal tegen Mo-
'en o er de volle winst moet beha-
i ''an ?* d°or te dringen tot de finale
l't-5 ,?* titelstrijd. De stand: 1. Bax
iiiHol 2'n>. 2. Sphinx 3-3 (11-8), 3.\ ller 3-2 (9-13)

Vanuit Sochaux, dat nota bene
woensdag reeds aan het Franse
persbureau AFP had doorgegeven
dat de transfer in kannen en krui-
ken was, klinken totaal andere ge-
luiden over het plotselinge afbreken
van de onderhandelingen met Van
Loen. Een woordvoerder van de
club, die zich uitgeeft voor secreta-
ris, liet weten: „Wij zijn verbolgen
over de handelwijze van Van Loen.
Toen hij hier aankwam, waren zijn
salariseisen plotseling fors omhoog
gegaan. Die bedragen waren voor
ons te hoog en daarop hebben wij
ervan afgezien."

balt hij volgend seizoen gewoon bij
ons."

MAASTRICHT - MW weet pas
van acht spelers zeker dat ze ookko-
mend seizoen bij de Maastrichtse
club zullen voetballen. Het gaat om
Alfons Arts, Reginald Thai, CoenQuaden, Huub Driessen en Reza
Uitman, die allemaal nog een door-
lopend contract hebben, en verder
om Rob Delahaye, Frank Verbeek
en Ger Schuman, die onlangs hun
verbintenis hebben verlengd. Veer-
tien spelers hebben nog geen nieu-
we aanbieding ondertekend of heb-
ben de Geusselt-club inmiddels al
verlaten.

Drie spelers hebben al elders em-
plooi gevonden. De doelmannen
Chris Neuts en Pascal Thewissen
staan vanaf komend seizoen onder
de lat bij respectievelijk Standard
Luik en W Sittard. Verdediger

MVV heeft pas
acht spelers

onder contract

Johnde Jong keert terug naar Roda
JC. De jeugdige selectiespelers Ar-
mand Benneker, Dave Huntjens,
Richard Hermans en Raymond van
de Boom krijgen geen contract en
mogen, binnen Nederland, transfer-
vrij vertrekken. Jean Maas wordt
aan de technische staf toegevoegd
als trainer-coach van het tweede
team.

Met Ernie Brandts, Hans Vincent,
Guy Francois, Erik de Haan, Hans
Linders en Erwin Vanderbroeck
moet het MVV-bestuur nog rond de
tafel gaan zitten. Brandts (transfer-
vrij) en De Haan zullenvrijwel zeker
vertrekken. MW kan niet aan de
salariseisen van het tweetal tege-
moet komen. Met Beveren, de eige-
naar van Francois, heeft MVV bijna
een akkoord bereikt over een af-
koopsom, maar met de spelerzelf is
de Maastrichtse club nog niet rond.

Salariseisen

Willem II claimt
nieuwe Roda JC'er

Bert Verhagen

Hendriks in clinch met Volendam-manager

Van onze correspondent

MILAAN - De reacties in de Ita-
liaanse pers na het veroveren van de
Europese beker voor landskam-
pioenen door AC Milan waren, zoals
men kon verwachten, jubelend. Na
de triomfvan Napoli vorige week in
de 'dubbel' tegen Arie Haans Stutt-
gart, is Milan met zijn overwinning
in Barcelona de tweede Italiaanse
club die dit seizoen een Europese
beker wint.

'Euro-Milan', luidt dan ook de pagi-
nabrede titel in de Corriere dello
Sport die speciaal voor deze gele-
genheid uitgevoerd in de Milan-
kleuren zwart en rood. „Een jaar
voor de wereldkampioenschappen
in Italië geven we Europa een lesje
voetbal. Na Napoli, zie hier het grote
Milan!", is de vetgedrukte onder-
titel. „Een show van negentig minu-
ten, met Gullit en Van Basten in de
hoofdrol", zo haalt de grootste
sportkrant van Italië uit.

Super-Milan
„Super-Milan domineert Europa", is
de conclusie van de Corriere della
Sera. „Absolute triomf', „Apotheo-
se", en „Milan betoverend". De
feeststemming over de overwinning
van het 'gouden Milan' op het 'ver-
nederde' en 'volledig van de kaart
geveegde' Steaua uit Boekarest, kan
in de Italiaanse pers haast niet op.
„Wat is de nacht in Barcelona zoet.
Wat is het prachtig om Italiaan te
zijn: de droom is werkelijkheid ge-
worden, kampioen van Europa! Na
een buitengewone demonstratie

Dat geldt ook voor Vincent, Linders
en Vanderbroeck, met wie het
MVV-bestuur volgende week gaat
praten.

VkKRADE _ Roda JC en BertOr, P̂agen hebben zich de woede
v^Oe hals gehaald van Willem 11.
tty agen tekende gisteren een
tje

eeJarig contract (plus een op-
de V°or een seizoen) op Kaalhei-
een nadat eerder Roda en PSVeg!? akkoord haddenbereikt over
ty.j gelimiteerd transferbedrag.
on ,ern II overweegt stappen te6ri ê.rnemen, omdat Verhagenr ar5IJn zaakwaarnemer Peter Ge-
ste reeds mondeling overeen-
reiiV»mm<* zouden hebben be-
Tiik over een verbintenismet de'iburgers. Ook Willem II was
tan d net door PSV gevraagde
""«"rag neer te tei len

_
H^tuurslid en geldschieter Nol
det

r'ks over de commotierond
fin tWeede - na René Hofman - de-

utieve aanwinst van Roda JC:
bc» een dezer dageneen
wSt ef verwachten van Wil-
ge" 1I- Maar ons treft natuurlijkerï ?. blaam- Volgens Verhagen

*-»erards is er trouwens geen Ook Roda JC heeft zo zijn be
Sneekes

sprake van toezeggingen, noch
mondeling, noch schriftelijk."
Naast Bert Verhagen bereikte
Roda JC gisteren ook een princi-
pe-akkoord over de komst van
PEC-speler Peter van der Waart.
De aanvaller komt volgende
week naar Kerkrade om een
tweejarig contract te tekenen.

soignes op de transfermarkt. Nol
Hendriks kreeg een klap in zijn
gezicht toen hij hoorde dat Aja-
cied Richard Sneekes voor twee
ton door Fortuna Sittard is inge-
lijfd. Hendriks had eerder bij Vo-
lendam, waar Sneekes op huur-
basis speelde, aangeklopt voor
de jeugdige middenvelder en
kreeg toen van manager Jan
Brouwers te horen dat de Ajax-
speler contractueel vier ton
moest kosten.

De Roda-sponsor zocht gisteren
contact met het bestuur van Vo-
lendam om zijn hart te luchten
over manager Brouwers, die gis-
teravond niet voor commentaar
bereikbaar was. „Dan zal ook
Van Dorpel ter sprake komen.
Het contract van deze jongen is
opzettelijk zo opgesteld dat het
erg misleidend is. Van Dorpel
komt hoe dan ook naar Roda, die
laat ik niet ontglippen," foeterde
Hendriks.

Misleidend

„Die vent is een oplichter," laat
Hendriks woedend weten. „Vier
ton vond ik te veel en ik heb toen
laten weten tot 250.000 gulden te
willen gaan. En nu moet ik dan
vernemen dat Sneekes maar
twee ton kost. Een goede les,
want zo zie je maar dat je alleen
naar de bron moet gaan (Ajax,
red.). Met die Brouwers heb ik
dus nog een appeltje te schillen.
Volendam is nog niet van me af.
Nu gaan wij het spel met Steve
van Dorpel ook hard speleh." In beroep

MVV heeft besloten beroep aan te
tekenen tegen de schorsingvan drie
wedstrijden, die de KNVB Alfons
Arts heeft opgelegd naar aanleiding
van derode kaart die de verdediger
kreeg in het duel MVV-Roda JC.
Arts kreeg de rode prent van
scheidsrechter Van der Ende na een
handgemeen met Roda-spits John
van Loen. „Op grond van meerdere
verklaringen hebben wij besloten
beroep aan te tekenen", zegt MW-
manager Ron Weyzen. „Het is niet
zo dat we vinden datAlfons Arts he-
lemaal vrijuit gaat, maar een schor-
sing van drie wedstrijden is te zwaar
gestraft".

" Omdat er te weinig
publiek was in De Kuip,
laten Ronald Koeman
(links) en Gerald
Vanenburg de beker maar
aan defotografen zien.PSV fleurt finale op

Teweinig publiek voor ereronde

Van onze verslaggever

van voetbalmacht, in een onverge^,
lijkelijk decor". Zo luidt bijvoor-
beeld het hoofdredactioneel com-
mentaar van de Corriere dello
Sport.

En natuurlijk vergeten alle kranten
niet te vermelden dat het met name
dankzij de prestaties van drie Ne-
derlanders is, dat Milan aan Itahé
„dit grote nationale feest cadeau
heeft gedaan". Vooral de 'Zwarte
Tulp' Ruud Gullit, wordt in de pers
veel lof toegezwaaid. „Gullit, Van
Basten en Rijkaard hebben bewe-
zen nog steeds de beste voetballers
van het continent te zijn", schrijft de -Gazzeta dello Sport. Vooral de inzet
en de kracht van de zojuist gerevali-
deerde Gullit wordt geroemd.

BARCELONA - De Europacup-
finale AC Milan-Steaua Boeka-
rest heeft alle financiële records
gebroken. De totale opbrengst
aan entreekaarten, tv-rechten en
bordreclame bedroeg 398 mil-
joen pesetas. Omgerekend komt
dat neer op zon acht miljoen gul-
den. Sinds 1960, in Glasgow bij
Real Madrid-Eintracht Frank-
furt, zaten er ook niet zoveel toe-
schouwers op de tribune als'
woensdagavond in Nou Camp:
97.000.



Massasprint na marathon
Giro: Fondriest passeert Breukink

favoriet zich af. „Het gaat hier
om een paar seconden, in de
tweede en derde week gaat het
om minuten."

Pas toen de veteraan uit deklein-
ste Italiaanse ploeg buiten schot
was, kwamen de vedetten in ac-

tic. Tijdens de laatste twee kilo-
meter vielen de eerste zweet-
druppeltjes bij de miljonairs.
Laurent Fignon demarreerde het
eerst. De Fransman werd ge-
volgd door de Belg Criquielion
en de Zwitser Jarmann. Erik
Breukink deed niet mee. „Wat
zou ik?" vroeg de Nederlandse

moest op controle komen na de
tweede etappe op de Monte Etna.
In zijn urine werd aangetoond,
dathij een te hoog testosteronge-
halte heeff. Pedretti bekende tes-
tosteron te hebben gekregen van
zijn huisarts, omdat hij in het
voorjaar voortdurend verkouden
was. Pikant detail: hem werd het
middel toegediend door zyn
huisarts, dokter Brancha, die in
dezeGiro een van deofficiëleart-
sen in de karavaan is. Pedretti
was voorafop de hoogte gesteld,
dat hij risico's liep. Hij komt er af
met vijfduizend gulden boete,
drie maanden voorwaardelijke
schorsing en tien minuten straf
in het algemeen klassement.

De Zwitser Omar Pedretti is in
de Giro op doping betrapt. Hy

Fignon, Criquielion, die lek reed,
en Jarmann wonnen niet eens
een paar seconden. In Potenza
kwam het tot een sprint, die

werd gewonnen door de Italiaan
Maurizio Fondriest. De wereld-
kampioen verwierf zeven secon-
den tijdvergoeding en schoof
daardoor Breukink voorby naar
de vierde plaats.

POTENZA - De 'marathon' van
de Ronde van Italië was kinder-
spel. Zo werd de vijfde etappe
gekwalificeerd door Erik Breu-
kink. In 275 kilometer, ofwel
achteneenhalf uur in het zadel,
gebeurde niets belangrijks. Of
het moest zijn, dat juist Breu-
kink een plaats in de algemene
rangschikking verloor. De etap-
pe-overwinning van de 31-jarige
Stefano Giuliani telde niet in het
grote spel om deroze trui. De Ita-
liaan reed met de zegen van de
rest 93 kilometer alleen vooruit.

DIEREN - Dramatiek en tragiek op weg naar de Veluwe.
Olympia's Ronde van Nederland veranderde tussen Emmen
en Dieren van een wielerkoers in een slagveld met meer ge-
wonde dan fitte favorieten. Valpartijen schakelden eerst de
voornaamste klassementsrijders uit en later ook de favorieten
voor de dagzege.

stand op Dittert, kwam niet eens
meer op de fiets. Hij verdween hui-
lend in de ambulance om gehecht te
worden. Later: „Doorgaan had geen
zin meer, het bloed spoot eruit en
het werd helemaal zwart voor m'n
ogen". De twee getroffen DDR-ren-
ners Dittert en Hennig stapten met
de moed der wanhoop wel weer op
defiets, zetten eerst ook nogwel de
achtervolging in, maar kregen nooit
kansen op aansluiting. De nationale
sponsorselecties Van Aarle, Koga
en Giant zagen eindelijk hun kans
schoon, hielden in de eerste groep
van 47 renners het tempo hoog en
bleven uit het zicht.

Vrijwel directna de start al sidderde
het peloton, toen uitgerekend de
mannen in de diverse klassements-
truien bij een snelheid van veertig
kilometer per uur over elkaar heen
vielen. Het geel van Dittert, het
blauw van Robert van de Vin, het
roze van Hennig en de 'jollebolle-
trui' van Anthony Theus vormden
een regenboog in het gras even bui-
ten de bebouwde kom van Emmen,
twee kilometer na de neutralisatie.
Van de Vin, tweede in het klasse-
ment met slechts een tel achter-

" De climax van een lange, hete dag. Reem Kok (tweede van rechts) weet dat hij deritzege op
zak heeft.

agenda
VANDAAG

Receptie: Vaals, hotel Suisse aan
Maastrichterlaan, 19.00-20.30 uur, W
pioenschap Wit-Groen in vierde W»
B.
Receptie: Susteren, café De Flesj, 2&
22.00 uur, kampioenschap Flatazor
hoofdklasse Zuid zaalvoetbal.

ZATERDAG
Jeugdvoetbal: Cadier enKeer, sport
den W Keer, vanaf 11.00 uur, k
pioenschap vier-tegen-vier D en EJ
lers.
Voetbal: Brunssum, sportpark HoW
veldRKBSV, vanaf 11 uur mini-voe»
toernooi.

ZONDAG

Judo: Bom, sporthal Het Anker, vi
10.00 uur, wedstrijden jongens en fl»
jes district Limburg.
Karate: Veenendaal,Nederlandse k
pioenschappen juniorenteams en
mes-individueel met Limburgse >'rieten.

ZATERDAG EN ZONDAG
Beugelen: Hunsel, café Lei Han*j
14.00 uur, toernooi met zestig kopp*
Handboogschieten: Melick, ApoUo*
10.00 uur, persoonlijke Limburgse V
pioenschappen eerste en vierde kla*
Kruisboogschieten: Angeren, club'
St. Bavo, nationaal concours met o9
meer St. Mathias, Willem Teil en v
burgia.
Voetbal: Brunssum, sportpark "
dendries, 11.00 uur, toernooi voor s**
ren. .
Badminton: sporthal De Deyl H°*
broek, 9.00-18.00 uur, jeugdteam"
nooi BC Victoria.
Golfbiljart: zaal Reulings, St. P'<Jstraat Kerkrade, individueel en kopr
toernooi Olympia. Aanvang 12.00 UjJ
Voetbal: terrein Wahlwiller, toert*
gemeente Wittem. Zondag qm 3de*
plaats om 14.00uur, finale om 16.004.
Voetbal: Munstergeleen, vierde ">,
Minitoernooi met 52 ploegen; beidc
gen vanaf 10.00 uur.

Vedetten vallen van voetstuk
Ravage in Olympia's Ronde Van de Vin gewond naar huis

Het drama was slechts het begin
van een lange en hete dag. De ge-
moederen in Olympia's Tour wer-
den nog veel meer verhit. Eerst door
de opgave van Dirk Meier. Hij meld-
dezich bij rondearts JosBenders en
gaf op. 'Zonnesteek', dachten de
volgers. „Laten we het maar op een
ontsteking houden", beweerde
daarentegen JosBenders. „Het fijne
kan ik niet vertellen, ik heb een be-
roepsgeheim".

Druk
Jos Benders had zoiets nog nooit
meegemaakt in zijn carrière als ron-
dedokter. „Behalve de elf valpartij-
en, die we hebben behandeld, heb
ik in de koers nog tien consultaties
gehad. Een drukke etappe, en ik
prijs de dag niet voor het avond is".

Gert Jakobs
'schaatsend'
naar ritzege

BARBASTRO - Gebruikmakend
van zijn goed ontwikkeld evenwicht
als schaatser won Gert Jakobs op
bochtige en door de regen vooral
gladde weggetjes de derde etappe
van de Ronde van Aragon. Hij deed
dat met een voorsprong van 47 se-
conden, waardoor hij klom naar de
vijfde plaats in de algemene rang-
schikking. Veertig kilometer voor
de streep demarreerde Jakobs om
zijn kopman Rolf Gölz van dienst te
zijn in de slotfase. Tegen de wind in
maakte de Nederlander echter zo
veel vaart, dat het gat allengs groter
werd. Toen dat bijna drie minuten
bedroeg, waande Jakobs zich al lei-
der, maar het feest ging niet door
onder aandrang van Inaki Gaston,
die uiteindelijk de nieuwe aanvoer-
der van het klassement werd.

Olympia's Tour gaat nog drie onge-
twijfeld turbulente slotdagen tege-
moet. Vandaag behalve een etappe
ook nog een individuele tijdrit en in
het weekend twee dagen over alle
Limburgse heuvels. De kaarten zijn
nog lang niet geschud. De ritwinst
ging uiteindelijk naar Reem Kok,
die de obstakels in de nauwe straten
van Dieren behendig omzeilde en
de sprint van de kopgroep in zijn
voordeel besliste. Opnieuw leidt
een Oostduitser, de debutant Tho-
mas Liese.

" OLYMPIA'S RONDE VAN NEDER-
LAND-Zesde etappe: 1.Kok, 191 km in
4.15.02 (15 sec. bon.); 2. Kernper zt (10
sec bon.); 3. Venema zt (5 sec. bon.); 4.
Melsen; 5. Mohlman; 6. Duin; 7.Kokkei-
koren; 8. Mulder; 9. Schipper; 10. Tak;
11. Boogaard; 12. Van Dam; 13. Den
Bakker; 14. Kuijpers; 15. Engels; allen zt
Kok; 113. Dittert op 38.27. Uitgevallen:
Van de Vin. Algemeen klassement: 1.
Liese 23.36.52; 2. Duin op 1.13; 3. Den
Bakker 1.18; 4. Wolf 1.24; 5. Kernper
1.47; 6. Van Adrichem 1.57; 7. Akker-
mans 2.40; 8. Polvorosa 2.55; 9. Van der
Wouw 2.56; 10. Kokkelkoren 3.10; 11.
Blochwitz 3.33; 12. Boorsma 3.52; 13.
Luppes 3.56; 14. Kok 4.01; 15. Zuider-
wijk 4.09; 20. Rademakers 5.43; 71. Dit-
tert 37.56.

"RONDE VAN ARAGON -Derde etap-
pe: 1. Jakobs, 212 km in 5.27.45; 2. Gölz
op 47 sec; 3. Gaston; 4. Chiurato; 5. Car-
los Hernandes, allen zt als Gölz; 17.
Poels op 1.00; 64. Kools zt. Algemeen

" Dennis Huenders won de vijfde
editie van de Ronde van Rijnland-
Westfalen. In de zesde en laatste rit
van de etappekoers voor amateurs
behield de Nederlander de leiders-
trui. Hij sloeg een aanval van de
Westduitser Markus Voss bekwaam
af.

Henk Vossen
koestert

zijn Lancia

V en L: kwestie
van prestige
GELEEN - In de eredivisie zaal-
handbal heren wordt zondag de
competitie afgesloten. Behalve
de strijd om de tweede degrada-
tieplaats zijn allebeslissingen ge-
vallen. Prestige staat er op het
spel voor Herschi/V en L, vooraf
de gedoodverfde landskam-
pioen, dat op bezoek gaat bij de
werkelijke titelwinnaar, E en O
Emmen. Een goede gelegenheid
voor de ploeg van de scheidende
trainer Gabri Rietbroek om het
seizoen toch opwaardige wijze af
te sluiten. Kwantum/Blauw Wit,
dat - als V en L afziet van deelna-
me aan de IHF-cup - voldoende
heeft aan de vierde plaats om
toch Europees handbal te spelen,
stuit in sporthal De Haamen van
Beek op Hellas. VGZ Sittardia
bezoekt Swift Arnhem. Alle wed-
strijden beginnen om 15.00 uur.

Huisarts met
voetbalrecord
NIEUWSTADT - FC RIA uit
Nieuwstadt heeft niet alleen het
kampioenschap, maar ook- en al
veel langer - een voetballende
huisarts. Ruud Übachs (32), is
kennelijk zeer gehecht aan het
kleine dorp met de grote naam,
waar hij zijn praktijk uitoefent.
Hij is al bijna 25 jaar lid van de
Rooms In Alles-familie, die dit
weekeinde de hernieuwde pro-
motie naar de KNVB viert, waar-
aan ook Ruud zijn bijdrage gele-
verd heeft. Secretaris Wil Pal-
men heeft uitgerekend dat Ruud
Übachs zondag de 350ste keer
voor FC RIA 1 in het veld komt.
Op het programma staat de hul-
digingswedstrijd tegen Suste-
ren, die om 14.30 uur begint.

HEERLEN - Dit weekeinde
staat een zware uitwedstrijd voor
GTR/NIP op het tennisprogram-
ma. De Limburgse combinatie
moet naarRotterdam om Zuider-
park, de nummer drie op de
ranglijst, te bestrijden. De twee
ploegen die op dit moment de
degradatieplaats bezetten, Victo-
ria 1 en Metselaers 2, ontmoeten
elkaar in een onderlinge confron-
tatie. Het Sittardse SLTC speelt
thuis tegen Overburg. Thuiswed-
strijden zijn er ook voor Bruns-
sum 1(tegen Dash '35) en SLTC 3
(tegen BTCI 1).

GTR/NIP wacht
zware klus

Gigantisch
jeugdtoernooi
LANDGRAAF - RKSV Kolonia
is er in geslaagd het grootste
sportevenment dat de gemeente
Landgraaf ooit binnen haar gren-
zen heeft gehad, terealiseren. Dit
en volgend weekeinde (telkens
op zaterdag en zondag vanaf9.00
uur) vindt op de velden van het
sportcomplex Strijthagen een in-
ternationaal jeugdvoetbaltoer-
nooi plaats met deelname van
meer dan 4000 spelertjes. In to-
taal moeten de bijna 350 teams
meer dan 1200 wedstrijden spe-
len. Inzet is de Strijthagencup
'89.

KERKRADE/SITTARD - Ko-
mend weekeinde zijn in het ge-
meentelijk sportpark in Kerkra-
de en het atletiekstadion De
Baandert in Sittard de kam-
pioenschappen van atletiekdis-
trict zuid. In Kerkrade strijden
zaterdag de junioren voor de
hoogste eer. De senioren doen
dat een dag later in Sittard. Op
beide dagen beginnen de wed-
strijden om 11.00 uür. De belang-
rijkste Limburgse titelkandida-
ten zijn present.

Adetiekstrijd
in Kerkrade

"RONDE VAN ARMORIQUE - Derde
etappe: 1. Mottet, 145 km in 3.45.40; 2.
Peeters op 10 sec; 3. Colotti zt. Alge-
meen klassement: 1. Jalabert 13.16,02;
2. Wiatr zt; 3. Wyder zt.

" RONDE RIJNLAND-WESTFALEN -Laatste etappe: 1. Priem, 180 km in
3.52.29; 2. Lange; 3. Dekker; 4. Schlei-
cher; 5. Voss, allen zt als Priem. Eind-
klassement: 1. Huenders 20.25.21; 2.
Voss op 25 sec; 3. Macharis op 48 sec; 4.
Dekker op 50 sec; 5. Way op 1.04.

" RONDE VAN ITALIË - Vijfde etap-
pe: 1. Giuliani, 275 km in 8.20.49 (bon. 10
sec); 2. Fondriest op 44 sec. (bon. 7 sec.))
3. Anderson zt (3 sec); 4. Sörensen; 5.
Konisjev; 6. Da Silva; 7. Giupponi; 8.
Villar; 9. Oegroemov; 10. Contini; 11.
Vandenbrande; 12. Jarmann; 13. Unza-
ga; 14. Salvador; 15. Winnen; 22. Van
Aert; 33. Breukink; 39. Lubberding; 67.
Talen; 68. Kleinsman; 71. Arntz, allen zt
als Giuliani; 112. Schalkers op 1.09; 124.
Luijckx 1.45; 144. Siemons op 8.52; 153.
Dekker op 9.01; 173. Van der Velde op
24.11; 175. Pieters zt; 177. Lammerts zt;
189. en laatste Van Poppelzt. Algemeen

klassement: 1. Contini 21.15.00; 2. Da
Silva op 11 sec; 3. Giuppono 15 sec; 4.
Fondriest 20 sec; 5. Breukink 23 sec; 6.
Zimmermann 48 sec; 7. Fignon 49 sec; 8.

Roche 55 sec; 9. Elli 57 sec; 10. Romin-
ger 58 sec; 11. Oegroemov 1.02; 12. Bug-
no 1.05; 13. Herrera 1.09; 14. Piasecki
1.09; 15. Schepers 1.10; 20. Winnen 1.31;
37. Van Aert 2.17; 57. Lubberding 3.25;
92. Schalkers 8.59; 119.Talen 16.08; 134.
Luijckx 23.25; 141. Kleinsman 25.44;
142. Arntz 26.22; 158. Dekker 38.00; 162.
Van der Velde 40.20; 173. Pieters 49.11-
-176. Van Poppel 51.41; 188. Lammerts
59.37; 189. en laatste: Yates op 1.00.22.

klassement: 1. Gaston 13.55.23; 2. Gölz
op 1 sec; 3. Santos Hernandes op 12sec;
4. CarlosHernandes op 13sec; 5. Jakobs
op 17 sec; 31. Kools op 46 sec; 59. Poels
op 1.01.

Seoelgangers
gehuldigd

HERKENBOSCH -Fortuna S
tard scoorde in de jubileum-*^
strijd tegen SVH '39 vijf k«*
maar deed dat pas in de tw*#j
helft. Voor de rust maakten'
profs geen indruk. De amate^kregen zelfs beduidend n^j
kansen. Bij Fortuna speelde n
bert Dörenberg van Sportc'j
Leeuwen de eerste helft i»*]
SVH '39 - Fortuna 0-5 - 48. IW
0-1; 55. Franssen 0-2; 63. BoeS^0-3: 67. Lens 0-4: 83. Boessenia

Fortuna wacht
tot na rust

Smoke Eaters
hekelt nieuwe

competitievorm

'Te duur en niet interessant'

HERKENBOSCH - Het Distfj fLimburg van de Nederlandse' k
validensportbond (NIS) huk*}» i
de Limburgse sporters die e u 1
plaatsen behaalden tijdens \\
Spelen voor Gehandicapte" 3\
Seoel en tijdens de natie-0* $
kampioenschappen. De céré^Jonieprotocolaire gebeurde in H' t
kenbosch, omdat daar in sept^jl'
ber de Nederlandse titelstl^ vshowdown worden gehouden *waren bloemen, complimen'^ "en herinneringsvaantjes '"',.'zwemmer M. Poulisse, zitvol»%c
balier H. Ravier, pistoolschot t 'J. van de Meerendonk, de c'j
Holyoke Belfeld, T. Tetz et»' i
van Hees, beiden showdown.
de tafeltennissers W. Janssen. , I
en J. Jenniskens, P. Bouten
W. Horbach.

S
sport kort

" SITTARD - Afdelings^
OVCS is de grote verrassing *j
het Sittardse stadstoernooi. Q j,
in de halve finale derdekl3s'j;
SVM te verslaan (1-0) plaatst* „
Ophovense ploeg zich als eer'u
voor de eindstrijd van kome'l,
dinsdag. De winnaar van DV^j
Sittard, vanavond op het v\,,
van eerstgenoemde club (%(
vang 19.30 uur), wordt de anö
finalist.

" HEERLEN - Het vierde teit
van biljartvereniging 't Hoeftr^uit Heerlen verzekerde zich <%
het behalen van de gewesteljJ^.
titel in de klasse C-5 van deeljl
me aan de eindronde van het
De finale is op 10 juni in An»eF
foort. j

" SCHIJNDEL - Bij boks^strijden in het Brabantse Scl»".^del heeft de Maastrichtse & -dengewichtbokser Ludo MieSjj
(MTS) zijn partij tegen Van V
Burcht (Olympia Den BoSc

s
door rsc in de eerste ronde »(
wonnen. Zwaarwelter Kr*» 1"^van MSS verloor zijn partij v v
de Tilburgenaar Vermeegen
punten. .
Lotie
HEERLEN - Winnende bedragen mj^
20a: eerste prijs geen winnaar; tweed« (
4 winnaars die ieder bruto ’69.525.'vangen; derde prijs 142 winnaars, ..
’ 563,80; vierde prijs 5.420 winnaars.
’14,70; vijfde prijs 64.750 winnaars. ,
’ 5. Cijferspel 20a: een winnaar van <*
ste prijs, bruto ’ 100.000.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkanto 0'

045-739911
tussen 8 en 12"jJ^

het voorstel. Wat de bond nu wil,
kost ons handenvol geld. Ook de
toeschouwers komen nu niet meer
aan hun trekken. Terwijl Jan Pu-
bliek nog altijd onze hoofdsponsor
is. De afgelopen finalewedstrijden
waren voor de Eaters en Rotterdam
zeer lucratief.

BAD HERSFELD - Na de test in
Breda wacht Henk Vossen vandaag
en morgen de eerste krachtproef in
de zware ADAC-Hessenrally. Vos-
sen neemt een afwachtende hou-
ding aan, „omdat ik nog een brok
competitie-ervaring met deze auto
mis". Met de officiële fabrieks Lan-
cia Delta HF INtegrale heeft Vos-
sen, met navigator André Schoon-
enwolf, de zaken professioneel aan-
gepakt. Zes monteurs zorgen voor
de service tijdens de rally, die mee-
telt voor NK en EK.

UTRECHT - Het bestuur van de
Nederlandse IJshockey Bond
dreigt met opstappen als de eerste
divisie-clubs het gewijzigde voor-
stel van denationale competitie niet
accepteren. Tot 5 juni kunnen de
clubs schriftelijk hun bezwaren
kenbaar maken. Met het voorstel
dat er nu ligt gaan de clubs in ieder
geval niet akkoord. Vooral Smoke
Eaters Geleen hekelt de nieuwe for-
mule.

(startnummer) 15), John Bosch in
de BMW M3(no. 5) en Erwin Doctor
in de Sierra Cosworth (n0.13) stui-
ten op loodzware buitenlandse con-
currentie. Zowel de Duitser Holzer,
de Fin Lindholm als de Zweed
Gundler beschikken over een Lan-
cia Delta. Sepp Haider uit Oosten-
rijk bijt de spits af met een Kadett
GSI, de Zweed Gunnar Petterson in
een Audi en de Duitsers Oliver
Schmidtke en Harald Demuth, res-
pectievelijk met een Toyota Celica
GT4 en een Mitsubishi Galant, azen
ook op de zege.

" Henk Vossen (Lancia Delta) wacht een hele krachttoer in de
Hessenrally.
terdag is de herstart om 07.00 uur.
Om 17.30 valt de finishvlag.

Boeholt

" BOCHOLT - Zaterdagmorgen
gaat om negen uur de Seizoensrally
in Boeholt bij Weert van start. In
deze rally voor het Nationale Belgi-
sche Rallykampioenschap komen
vier Limburgse teams in actie. Aeh-

■ter Guy Colsoul en de Deen Jörgen
■Hansen, beide met Opel Manta 400,

staat Man Bergsteyn met startnum-
mer 19 in de startlijst. Bergsteyn
rijdt in de Opel Monza met naviga-
tor Bart Thielen. Junior Maurice
Bergsteyn neemt met René Smeets
deel in een Opel Ascona (35). Daar-
achter staan Willy Vaessens en Jos
Pennartz in een Manta (36), terwijl
Léon Meyers en Hans Muysenberg
met een Lada (56) het kwartet vol-
maken. Na 17 klassementsproeven
wordt tegen 19.30 uur de finish ver-
wacht.

De Nederlandse cracks Vossen

Fiasco
In de maand december ligt de com-
petitie, volgens de nieuwe opzet,
voor de eerste divisienagenoeg stil.
Deze maand is door de bond gere-
serveerd voor het nationale team.
Volgens Notten wordt dat finan-
cieel een fiasco voor de clubs. „Geen
wedstrijden, geen inkomsten. Wij
moeten het hebben van het publiek.
De internationals moeten wij door-
betalen. Verder heeft de bond ons
de vervoerskosten van de hulp-
scheidsrechters in de maag ge-
splitst. Volgens mij hebben de club-
voorzitters toen zij instemden met
dit voorstel niet alert genoeg gerea-
geerd. De paleisrevolutie komt op
hun conto".

Nu wil de bond na de dubbele com-
petitie dat de eerste vier onderling
gaan uitmaken wie kampioen
wordt. ledere club neemt bonus-
punten mee: de eerste vier punten
en de laatste een punt. De overige
vier spelen dan promptie/degrada-
tiewedstrijden tegen de eerste vier
teams uit de tweede divisie.

Bonuspunten

De clubvertegenwoordigers willen
dat de opzet van het afgelopen jaar
gehandhaafd blijft: na de reguliere
dubbele competitie speelden deeer-
ste zes het afgelopen jaar voor een
halve finale-plaats. Hierna kwamen
de eerste vier teams op het ijs voor
een kruisfinale. De winnaars plaat-
sten zich automatisch voor de fina-
le. Het team dat het eerste drie fina-
lewedstrijden won was kampioen
van Nederland.Theo Knoop en Paul Boesten uit

Vaesrade proberen hun tweede
plaats in de tussenstand van het Ne-
derlands kampioenschap, achter
Doctor, te verdedigen. Zij zijn met
hun Peugeot 309 GTI kansloos voor
een plaats bij de eersten, „maar wij
mikken op eenklassering by de eer-
ste twintig. Bovendien is het voor
ons aardig te zien hoe wij presteren
in vergelijking met een toprijder als
Kalle Grundel in eenzelfde auto", al-
dus Boesten.

VergelijkingBEEK - Het besluit van het be-
stuur van handbalvereniging
Kwantum Blauw Wit om het da-
messeniorenteam uit de zaal-
competitie terug te trekken is
door de betrokken speelsters
met verbijstering ontvangen. Zij
verwijten het bestuur, dat er
geen overleg is geweest met de
groep. De speelsters vinden, dat
er bij Blauw Wit wel degelijk
ruimte en mogelijkheden zyn
voor een damesteam, maar voor
hetbestuur 'is de damesgroep al-
tijd al een vijfde wiel aan de wa-
gen geweest. De speelsters zul-
len stappen ondernemen om het
besluit ongedaan te maken.

Dames Blauw Wit
verbijsterd

WOERDEN - Harry Brokking
wordt geen trainer van de Neder-
landse volleybalselectie. De Ne-
derlandse volleybalbond (NeVo-
Bo) en Brokking kwamen na zes
weken onderhandelen niet tot
overeenstemming. Geschilpun-
ten vormden onder andere het
salaris van de bondscoach en de
nieuw te benoemen assistent-
trainer. Brokking wilde volledi-
ge vrijheid bij het kiezen van die
assistent. Het bestuur van de Ne-
Voßo achtte dat onaanvaard-
baar. Brokking was de kandidaat
van de spelersgroep. Onder Arie
Selinger, die een werkkring in
Japan heeft aanvaard, was hij as-
sistent.

Brokking geen
coach NeVoBo

Smoke Eaters-manager Huub Not-
ten heeft grote bezwaren tegen deze
competitievorm. „Wij hebben direkt
schriftelijk negatief gereageerd op

" DEN HAAG - De rechtbank in
Den Haag heeft Freddie Schweers,
oud-voorzitter van de Nederlandse
IJshockey Bond (NIJB), veroor-
deeld tot een gevangenisstraf van
twaalf maandenvoorwaardelijk met
een proeftijd van twee jaar en een
boete van 150.000 gulden. De recht-
bank achtte bewezen, dat Schweers,
voorzitter in de periode van 1966 tot
1987, zich schuldig heeft gemaakt
aan oplichting en valsheid in ge-
schrifte.

De rally start hedenochtend om
11.00 uur in Bad Hersfeld, tegen
21.15 uur begint de nachtpauze. Za-

Koersen
Schaesberg

SCHAESBERG - Op de draf- en
renbaan van Schaesbergwordt van-
avond tussen zeven uur en half tien
een draverijprogramma met acht
koersen afgewerkt. Het aantal inge-
schreven combinaties bedraagt vijf-
enzestig.

LD-TIPS:
Concours-Hippique-prijs (2100 m, 7 paar-
den): 1. Chico Rosé; 2. Chess Darby; 3. Chia-

ra Cassandra.
Springen-prijs (2100 m, 6 paarden): 1. Du-"
ran S; 2. Duke's Diamond; 3. Baron.
Dressuur-prijs (1609 m, 8 paarden, W5-I): 1.
Dior America; 2. Baron d'Yves; 3. Dryade.
Ringen-prijs (2600 m, 10 paarden, W 5-11,
kwartet): 1. Cita De Bloomerd; 2. Cunerus
Hanover; 3. Anjo Renka; 4. Cid Olympic
Rozet-prijs (2100 m, 9 paarden, W5-III): 1.
Baba T; 2. Capital Pride; 3. Arina V.
Hoefslag-prijs (1609 m, 7 paarden, W5-IV):
1.Ann Marshall; 2. Zanko Aldorp; 3. Zanzi-
bar Jacky.
Wedden dat?-prijs (2100 m, 10 paarden, W-V, kwartet): 1. Cann De Bloomerd; 2. Cay
van Hoafer; 3. Zimrod B;«4. Araon Marco.
Paardesport-prijs (2100 m, 8 paarden): 1.
Waaipalm du Bois; 2. Tantième; 3. Wanda
Volo.

Vrijdag 26 mei 1989 " 22

Van onze verslaggever

Van onze medewerker

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

| Limburgs dagblad sport

wielerbulletin


	Limburgsch dagblad no. 122 26.05.1989
	Verkeer
	Lubbers neemt Nijpels in bescherming
	Finland- Oranje direct op tv
	Het weer
	Militaire vliegtuigen aan de grond
	Aanpak broeikaseffect stelt alle fracties teleur CDA en PvdA willen meer geld voor milieuplannen
	Minder
	Hoofd Directie Criminaliteitsbestrijding: 'Nederland stukken onveiliger geworden'
	vandaag
	sport
	Transfer Van Loen afgeketst
	Hittevrij voor enkele klassen Trichter College
	Burgemeester Stein overweegt slappen tegen raadslid Opnieuw geheime dossiers gestolen
	popmuziek en strips quote
	Id-elpee
	agenda
	Schueremans: niet langer blindstaren op mega-acts
	Hiatt, Cooder, Lowe & Keltner Gouden kwartet weer bijelkaar
	Weinig animo standbeeld Roy Orbison
	popmuziek
	Eugeny Landy in opspraak
	Sportboycot Zuid-Afrika doorbroken Concert Simple Minds afgelast
	'Zomerrock' me Pinkpopfestival
	Prince-elpee op 20 juni
	Oplossing van gisteren
	recept Warme chocoladesaus
	Limburgs Dagblad b.v.
	Smartegeld voor vrouw 'Ripper'
	Nieuwe aanpak winkeldiefstal
	Wenen
	Smit-Kroes: 'Huidige wetgeving niet toereikend' Harde aanpak vervoer Van gevaarlijke stoffen
	Meldplicht
	Regering China lijkt crisis te overleven
	Van den Broek: 'Vooralsnog geen nuloptie' Kabinet voor overleg inzake SNF-raketten
	Homoseksuelen in Denemarken kunnen trouwen
	Gorbatsjov gekozen tot president met uitgebreide bevoegdheden Levendige eerste zitting nieuwe Sovjet-parlement
	binnen/buitenland Personeelsstop in speciaal onderwijs nog ingetrokken
	Hogere inkomens gaan in 1990 enorm vooruit
	Ierland in juni naar de stembus
	Europarlement hekelt Israël
	punt uit Legertop
	Nakasone
	Veroordeling
	Controversieel
	Uitwijzing
	Oproep
	Pensioen
	Brand
	VN
	Ambassadeur
	Panama
	Doodstraf voor blanke moordenaar in Z-Afrika
	Beperken
	Beheersbaar
	Bewustheid
	Bron
	Vloer
	Slechts twintig procent bossen krijgt bescherming Milieuplan kost gezin jaarlijks 360 gulden
	Klap
	binnen/buitenland Auto duurder, bus en trein goedkoper
	Nijpels: milieu over 25 jaar niet helemaal schoon 'De rotzooi uit het verleden is te groot'
	Ziektes
	Eerste stap
	Landbouwschap klaagt, ANWB leereden 'Natuur en Milieu' niet blij met plan
	Topambtenaar bepleit privatiseren MIP
	Goedkeuren
	beurs-overzicht
	Océ-van der Grinten neemt Graphics over
	Vooruitzichten ook op langere termijn gunstig Winst Sphinx kwart hoger
	Dividend
	beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
	economie Recordniveau oudproduktie
	Minder winst voor NMKW
	beurs en valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	Avondkoersen Amsterdam
	Vooruitzicht
	NEW YORK Dow Jones
	Uitzendingen per satelliet vanuit Italië – samenwerking met TROS TV 10 als Sterrennet' 28 oktober van start door harrie cremers
	Samenwerking
	Koper voor studio Irene
	show Slotconcert Jazzclub met 'The Dusty Duds'
	show/rtv NOB nog in rode cijfers
	'The Jaguars' bij De Mei-jongens
	'Er slaat een gek om de hoek' Nieuwe show Spijkerman
	Kijkers en luisteraars kunnen bij de KRO hun klachten spuien Mediaprogramma 'Ratel': weinig belangstelling
	Emoties
	Bovenaan
	Uitlaatklep
	Duitsland 1
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	TELEVISIE
	België/TV 1
	Duitsland 2
	RADIO
	België/TV 2
	Nederland 2
	Duitsland 3 West
	België/RTBF 1
	TV5
	programma's vrijdag televisie en radio Nederland 1
	Duitsland 3 SWF
	België/Télé 21
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	Nederland 3
	SAT 1
	SSVC
	Radio 4
	Radio 5
	Sky Channel
	Super Channel
	MTV Europe
	Omroep Limburg
	BRT 2
	Belg. Rundfunk
	Luxemburg/RTL
	WDR 4
	satelliet RTL Plus
	Assemblage
	uitlaatjes
	Belasting
	Vergunning
	auto Robot leeft zich uit op de VW Passat
	Griekenland en Turkije streng bij invoer van auto's Kleine smokkelaar loopt in Nederland weinig gevaar
	Reiswagen
	Iveco vernieuwt Daily-bestelaulo-lijn. Diesels krijgen meer vermogen
	Chevrolet mikt op compacte Corsica
	Eisen
	Wensen
	Heerma
	Manifestatie
	Sportief
	Sportief (2)
	Vizier
	Trampoline
	GMD-dokler Van Rossum in de verdediging: 'Het is haar woord tegen het mijne'
	Te klein
	Brood
	Laatste WMC-bord geplaatst
	Woede
	Prijs
	Adviseur Raad van State over plannen Strijthagen: Bungalowpark moet kleiner door emile hollman
	Slachtoffers van Bhopal in Kerkrade: 'Woede houdt ons staande'
	Weihouder Frijns over woonwagenkampje: 'Het spookt op Oop jen Bies...'
	Twee gewonden bij auto-ongeluk
	Schutterij opgericht
	Tasjesroof in Kerkrade
	Eygelshovense groep doet mee aan verkiezingen
	Beveiliging van gemeentehuizen onder de maat
	Fabrikanten ontduiken prijsafspraak medicijnen
	EG-gemiddelde
	Premies
	Officieren klagen over gratificaties
	Dienstplichtigen
	Betalen
	Naalden in babyvoeding
	Volksziekte geeft geheimen moeizaam pri Oorzaak verhoogde bloeddruk duister
	Roermondenaar krijgt kogel in arm Man (59) schiet pistool leeg op woonwagenbewoners
	Snelle afname jongeren in de techniek
	Van Vollenhoven naar Margraten
	HEERLEN - Limburgse oud-mili-
	Maastrichts bedrijf trekt landelijke belangstelling 'Groene' vuilniszak slaat aan, maar niet in Limburg
	provincie omplimenten voor Marechaussee Limburg Defensie-onderdeel wil niet naar ABP
	Ponton over Maas voor milieu-lopers
	Uitkeringsinstanties frustreren scholingsbeleid Lodewijks kapittelt bedrijfsverenigingen
	Woningbouwcorporaties omarmen petitie van bewonersgroepen niet
	Aartsbisschop Simonis in Roermond Nieuwe luister Sacramentsdag
	Hosties
	Massaal acties in Limburgse gezondheidszorg
	Onderkennen en niet ontkennen
	Leerlingen van Jeanne D'Arc winnen concours
	Artsencongres in Maastricht
	William-Mary
	provincie Mr Noordhuis: 'Mijn cliënt is in de val gelokt' Rechtbank wijst gijzeling van CID-directeur af
	Economie
	Hier volgen de voorlopige uit-
	Provincie voor Raad van State Bejaardenoorden eisen meer geld
	Gelijkheid
	examen '89 Luguber schilderij bij examen tekenen
	Aardrijkskunde
	Universiteiten vragen dringend om meer geld
	Centen
	Bejaardenwoningen Rumpen (voorlopig) behouden Sloop verijdeld door eendracht bewoners
	Enquête
	Reünie aanstaande zondag 'De Bazuin' viert 60-jarig bestaan
	Rimburg oostelijke mijnstreek redactie: 739282
	Landgraaf
	Schaesberg
	Kerkrade
	Brunssum
	Nuth
	Simpelveld
	Hoensbroek
	Ubachsberg
	Merkelbeek
	Heerlen
	Bocholtz
	oostelijke mijnstreek Gehandicapten Organisatie Nederland: 'Het zijn geen echte artsen'
	films INTERVISTA/ITALIE 1987
	TEQUILA SUNRISE/VS 1988
	Brunssumse aandacht voor sloppen Peru
	in gesprek Wethouder
	WEEKEND DIENSTEN APOTHEKEN
	GROENE KRUIS
	ARTSEN
	TANDARTSEN
	SUS-HULPDIENST
	'Ritmic groep' 20 jaar in beweging
	Te weinig publiek voor ereronde PSV fleurt finale op
	Inspiratie
	John van Loen na Frans drama: 'Ik blijf mooi bij Roda' Van koude kermis thuis Vervolg van voorpagina door huub paulissen
	Sphinx is gewaarschuwd
	MVV heeft pas acht spelers onder contract
	Salariseisen
	Hendriks in clinch met Volendam-manager Willem II claimt nieuwe Roda JC'er Bert Verhagen
	In beroep
	Sneekes
	Misleidend
	Limburg loopt voorop in Euromarathon
	Aanhoudingen
	Bayern blijft op kampioenskoers
	Beckenbauer valt van fiets
	Finse selectie met Lipponen
	'Wat is het prachtig om Italiaan te zijn!'
	Super-Milan
	Zwarte Tulp
	EC-recette acht miljoen
	Gigantisch jeugdtoernooi
	GTR/NIP wacht zware klus
	Huisarts met voetbalrecord
	V en L: kwestie van prestige
	Brokking geen coach NeVoBo
	Dames Blauw Wit verbijsterd
	Giro: Fondriest passeert Breukink Massasprint na marathon
	Gert Jakobs 'schaatsend' naar ritzege
	Druk
	Henk Vossen koestert zijn Lancia
	Vergelijking
	Boeholt
	Koersen Schaesberg
	Bonuspunten
	sport Adetiekstrijd in Kerkrade
	Ravage in Olympia's Ronde Van de Vin gewond naar huis Vedetten vallen van voetstuk
	'Te duur en niet interessant' Smoke Eaters hekelt nieuwe competitievorm Van onze medewerker THEO KEYDENER
	Fiasco
	wielerbulletin
	agenda
	Fortuna wacht tot na rust
	Seoelgangers gehuldigd
	sport kort
	Lotie

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96
	Adv. 97
	Adv. 98
	Adv. 99
	Adv. 100
	Adv. 101
	Adv. 102
	Adv. 103
	Adv. 104
	Adv. 105
	Adv. 106
	Adv. 107
	Adv. 108
	Adv. 109
	Adv. 110
	Adv. 111
	Adv. 112
	Adv. 113
	Adv. 114
	Adv. 115
	Adv. 116
	Adv. 117
	Adv. 118
	Adv. 119
	Adv. 120
	Adv. 121
	Adv. 122
	Adv. 123
	Adv. 124
	Adv. 125
	Adv. 126
	Adv. 127
	Adv. 128
	Adv. 129
	Adv. 130
	Adv. 131
	Adv. 132
	Adv. 133
	Adv. 134
	Adv. 135
	Adv. 136
	Adv. 137
	Adv. 138
	Adv. 139
	Adv. 140
	Adv. 141
	Adv. 142
	Adv. 143
	Adv. 144
	Adv. 145
	Adv. 146
	Adv. 147
	Adv. 148
	Adv. 149
	Adv. 150
	Adv. 151
	Adv. 152
	Adv. 153
	Adv. 154
	Adv. 155
	Adv. 156
	Adv. 157
	Adv. 158
	Adv. 159
	Adv. 160
	Adv. 161
	Adv. 162
	Adv. 163
	Adv. 164
	Adv. 165
	Adv. 166
	Adv. 167
	Adv. 168
	Adv. 169
	Adv. 170
	Adv. 171
	Adv. 172
	Adv. 173
	Adv. 174
	Adv. 175
	Adv. 176
	Adv. 177
	Adv. 178
	Adv. 179
	Adv. 180
	Adv. 181
	Adv. 182
	Adv. 183
	Adv. 184
	Adv. 185
	Adv. 186
	Adv. 187
	Adv. 188

	illustraties
	Symposium over kolen te Rolduc
	In verband met de smog in zijn provincie liet de Brabantse Commissaris der Koningin Houben (links) gisteren zijn dienstauto staan. Met zijn chauffeur, Van Hirtum, begaf hij zich op de fiets naar een afspraak op zon vijftien kilometer van het Provinciehuis. De verhoogde luchtverontreiniging die woensdag in de provincies Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Zuid-Holland werd gemeten, begint nu ook noordelijker gelegen gebieden te bereiken. De inwoners van Noord-Holland is gevraagd de auto zoveel mogelijk te laten staan. Minister Nijpels (Milieu) praat vandaag met de commissarissen der koningin Houben en Patijn (Zuid-Holland) over het nemen van maatregelen om smogvorming terug te dringen. Nijpels wil, wanneer het weer niet verandert, het privé autogebruik stilleggen en alleen het vrachtverkeer op de wegen toelaten.
	De auto van demissionair premier Lubbers is gisterochtend in de Paleisstraat in Den Haag zwaar beschadigd, toen de chauffeur zich vergiste en een trapje afreed. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst zag de chauffeur het trapje aan voor een afrit. Lubbers was van het gebouw van de Raad van State, waar hij de presentatie van het Nationaal Milieu Beleidsplan had bijgewoond, op weg naar de Tweede Kamer. De auto kwam muurvast te zitten en Lubbers moest vervolgens te voet naar het parlement.
	Wie van oorverdovend electroniscri dansgeweld houdt is vanavond bij het concert van Frontline Assembly in Elsloo op zn plaats. Het duo wordt gevormd door de Canadezen Bill Leeb en Michael Balch die momenteel aan hun eerste Nederlandse tournee bezig zijn om hun elpee Gashed Senses & Crossfire verkocht te krijgen. Leeb.en Balch noemen zichzelf 'aggro-merchants', ofte wel 'handelaren van de haat. Wat dat betekent kun je vanavond aanschouwen, vanaf 21.30 uur in jongerencentrum Zion.
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