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Gasinkomsten

lopen zes
miljard terug

>EN HAAG - Een volgend ka-
>inet zal de komende vier jaar
,2 miljard gulden minder ont-

vangen aan gasverkopen. Dit
laar zullen de gasbaten een mij-
ird gulden lager-uitkomen dan
'oorzien. Minister Ruding (Ei-
landen) heeft dit de Kamer
gisteren in een nota over het
'erloop van de begroting 1989
aten weten. Bij detegenvallers
is nog geen rekening gehouden
tiet lagere vennootschapsbe-
lasting, die oliemaatschappijen
over gasverkopen moeten af-
dragen.

Oorzaak voor de lagere gasba-
ten zijn de nieuwe berekenin-
gen van de koers van de dollar
en de prijs van een vat olie.
Voor dit jaar is de gemiddelde
prijs van een vat olie inmiddels
gezet op 16 dollar. In de Miljoe-
nennota 1989was nog gerekend
op 18 dollar als gemiddelde
Prijs.

Gezochte
Duitser

opgepakt
Van onze verslaggever

J^RKRADE- De Kerkraadse poli-
e heeft gistermiddag op het NS-
jïation in Kerkrade een 36-jarigeuWtser aangehouden die in zijn
*Uto een gedemonteerde stengunen

riotgun had liggen.

e man is geen onbekende van de
Uitse politie. In verband met een

L.?ks overvallen in Duitsland werdj~J recentelijk nog genoemd in het
j^evisieprogramma XY-Ungelöst.

man is achter slot en grendel ge-
Pt.

Het weer
WOLKENVELDEN

[ffet is vandaag half tot zwaar
l^wolkt. Uit deze bewolking
l^n een bui vallen. Later op de
jj*gis er eenkleine kans op on-
*eer. De wind is overwegend
f^ak en veranderlijk, maar
s*n tijdens een bui toenemen.
7* maximumtemperatuur
*°»"dt 15 graden, voor de ko-kende nacht daalt het kwik
?aar 5 graden.vOor eventuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
*>»nt u bellen 06-91122346
JANDAAG:ÏOt»op: . 05.26 onder: 21.50

03.29 onder: 19.24
J'ORGEN:**»»op: 05.25 onder: 21.51

03.51onder: 20.56

Bijstellen
De Graafs plannen werden gekraakt
door de Sociaal-Economische Raad
en de Raad voor het Jeugdbeleid.
Het kabinet begon een nieuwe dis-
cussieronde. Die resulteerde dus in
de extra harde aanpak, waarbij de
bijstandsuitkeringen voor jongeren
nog eens extra verlaagd worden.
Daarmee loopt de geplande bezuini-
gingop totcirca 560 miljoen gulden.

Een woordvoerder van Sociale Za-
ken erkende gisteren, na deplannen
aanvankelijk te hebben ontkend,
dat besloten is de jongerende duim-
schroeven verder aan te draaien.
Details wilde hij niet geven.

0 Zie ook pagina 3

Kabinet Lubbers in Voorjaarsnota:

Extra harde aanpak
werkloze jongeren

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Het kabinet wil
werkloze jongeren tussen 18
en 27 jaar extra hard aanpak-
ken. Eerdere plannen voor een
korting op de bijstandsuitke-
ringen voor deze groep zijn
naar beneden bijgesteld. Daar-
door wordt een structurele be-
zuiniging bereikt van circa 560
miljoen gulden, 220 miljoen
gulden meer dan eerder was
ingeboekt. Dat blijkt uit de
voorjaarsnota, die minister
Ruding (Financiën) gisteren
aan de Kamer heeft gezonden.

In het voorjaarvan 1988 presenteer-
de het kabinet voor het eerst plan-
nen om de uitkeringen van werklo-
ze jongeren meer in overeenstem-
ming te brengen met de studiebeur-
zen van jongeren. Hierdoor kon een
besparing van 200 miljoen gulden
worden geboekt. Doel was jongeren
te stimuleren om of te gaan stude-
ren of werk te zoeken.

In oktober van het afgelopen jaar
presenteerde staatssecretaris De
Graaf van SocialeZaken een nadere
uitwerking van deze plannen. Voor-
gesteld werd de bijstandsuitkerin-
gen voor uit- en thuiswonende jon-
geren te korten met maximaal 520
gulden per maand. Een en ander
moest een besparing van 340 mil-
joen gulden opleveren.

Nederla ndleidt de dans in groep 4

Late redding
voor Oranje

HELSIN\ elftal belangrijker dan ThijsLibregts. Dat vermoe-
f den is gisteravond in Helsinki eèn zekerheid ge-

worden. Vier minuten voor tijd legde de 'invaller'
na een schitterende persoonlijke actie de bal op het
hoofd van Kiéft, die de laatste van de vele kansen
tegen Finland verzilverde (0-1). Voor de derde keer
in de kwalificatieronde scoorde Nederland in de
laatste minuten een duur doelpunt, een reddende
treffer, afgedwongen op kracht, nadat kwaliteit
niet voldoende was gebleken om de fantastisch
vechtende Finse voetballers stuk te krijgen. Later
op de avond hielp Wales Oranje nog een handje
door tegen de Westduitse ploeg een 0-0-gelijkspel
af te dwingen. Nederland voert nu de stand in de
WK-kwalifïcatiegroep 4 aan met zes punten uit vier
duels. West-Duitsland is tweede met vijf uit vier.

" Vreugde bij doelman Hans van Breukelen. Opnieuw scoorde Oranje in de laatste minu-
ten een duur doelpunt.

Bejaarde Heerlenaar
slachtoffer roofmoord

Van onze verslaggever

HEERLEN - Roofmoord. Zo luidt
de voorlopige conclusie van het re-
gionale Recherche Bijstands Team
(RBT), dat sinds dinsdagmiddag de
dood van de 73-jarige Marinus Wa-
gefeld uit de Heerlense wijk Schan-
delen onderzoekt.

Moord omdat het ontzielde lichaam
van de bejaarde vrijgezel talloze
sporen van geweld vertoont. En
roof omdat de aangetroffen chaos in
de woning wijst op het doorzoeken
van het huis naar waardevolle goe-
deren en/of geld.

Dinsdagmiddag werd het lijk van
Marinus Wagefeld gevonden, nadat
medebewoners van de torenflat de
huismeester hadden geattendeerd
op een penetrante reuk, die zich
vanuit de betreffende woning door
de flatgang op de achtste etage ver-
spreidde.

Toen de huismeester, die een tijd
geleden in dezelfde flat een dode
vrouw aantrof - die al zes weken
eerder overleden was - bij de wo-
ning van Wagefeld aankwam en de
specifiekereuk herkende, lichtte hij
meteen de politie in. Naderhand
verklaarde de politie dat de man al

____________________
ruim een week in zijn woning moet
hebben gelegen.

Zwart
Volgens reserve-huismeester Bode-
lier, die erbij was toen het lijk werd
gevonden, trof de politie op het ge-
zicht van de man een kussen aan,
waarmee vermoedelijk zijn hulpge-
roep werd gesmoord. Ook zei Bode-
lier dat het gezicht van de man een
opvallend zwarte kleur vertoonde,
wat zou kunnen duidenop het door-
snijden van zijn hals. Bovendien
wist de huismeester te vertellen dat
het leek alsof het slachtoffer in zijn
borst met een mes was toegetakeld.

De politie wil over deze aspecten,
lopende het onderzoek, nog niets
kwijt.

# Zie verder poging 1 9

sport

Van der Velde
weer terecht

MANTUA - Profwielrenner Jo-
han van der V.elde is weer te-
recht. De 32-jarige Brabander uit
de TVM-ploeg van Cees Priem
was dinsdagavond plotseling
weggevlucht uit de Giro d.Ttalia
en bleef 27 uur lang spoorloos.
Gisteravond rond acht uur hoor-
de Priem van Van der Veldes
vrouw uit Rijsbergen, dat er ge-
ruststellend telefonisch contact
met de coureur was geweest.
Priem: „Hij zat in hoge geestelij-
ke nood, en heeft zich onder be-
handeling van doktoren ge-
steld".

" Zie verder pagina 27

Puntenzege
Vanderlijde

ATHENE - Arnold Vanderlijde
uit Sittard heeft het trauma van
het Olympisch bokstoernooi van
Seoel definitief van zich afge-
schud. Na zijn eerste optreden in
Athene, waar hij zijn Europese
titel in het zwaargewicht verde-
digt, erkende de Limburger dat
een pak van zijn hart was geval-
len. De winst op punten op de
Rus Evgeni Soedakov werd dan
weliswaar maar met drie tegen
twee stemmen van de juryleden
behaald, maar dat vergat Van-
derlijde, die al zeker isvan brons,
snel.

# Zie verder pagina 27

In rayon Voerendaal en Simpelveld
Massale ziekmelding

groep rijkspolitie
Van onze verslaggever

VOERENDAAL/SIMPELVELD
De rijkspolitie groep Voerendaal-
/Simpelveld heeft zich gisteren, met
uitzondering van waarnemend
groepscommandant Van Noorbeek,
massaal ziek gemeld. De 34 politie-
mensen van deze samengevoegde
groep hebben daar unaniem voor
gekozen, nadat de groepscomman-
dant uit bezuinigingsmotieven be-
sloot om avond- en nachtdiensten
van het rooster te schrappen.

De manschappen zijn van mening
dat het verdwijnen van deze dien-
sten de politiezorg ernstig aantast,
waardoor de veiligheid voor de bur-
gers niet meer optimaal gegaran-
deerd kan worden. De ziekmelding
moet dan ook gezien, worden als
protest tegen de bezuinigingsmaat-
regel.

Zoals bekend hikt de rijkspolitie in
Limburg al.langer tegen een bijzon-
der iel budget aan. Aangezien het
korps Voerendaal/Simpelveld haar
eigen budget over '89 dreigt te pver-

schrijden, kwam vorige week van
hogerhand het advies om ergens te
beknibbelen. Groepscommandant
Van Noorbeek besloot daarop de
avond- en nachtdiensten te laten
vervallen, waardoor ook de onregel-
matigheidstoeslag voor het perso-
neel in het gedrang is gekomen.

Mis
Van Noorbeek legde begin deze
week de maatregel aan zijn groep
voor. Een woordvoerder van de
manschappen bracht naar aanlei-
ding daarvan dinsdag al naar buiten
dat er 'er iets mis dreigde te lopen.
Toen Van Noorbeek gisteren op-
nieuw rond de overlegtafel ging zit-
ten en voet bij stuk hield, ging de
kogel door de kerk. Precies om vier
uur meldde iedereen zich ziek. „We
komen voorlopig niet meer werken.
Zelfs bij calamiteiten blijven we
thuis," heette de letterlijke verkla-
ring van de manschappen.

0 Zie verder pagina 1 9

Wegens verdenking van illegaal storten

Twee miljoen gulden
geëist tegen DSM

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Officier van justi-
tie mrOosterhof heeft gisterenvoor
de rechtbank in Maastricht twee
miljoen gulden geëist tegen DSM
Limburg BV. Het chemieconcern
wordt namelijk verdacht van het
stortenvan chemisch afval (melami-
ne-slik) van 1 december 1981 tot 1
juni 1983 in de zuurteervijver op de
steenberg van de voormalige mijn
Maurits in Geleen en het opslaan
van afvalwater in de bergingsbas-
sins in de Meulenberggroeve in Ur-
mond. Voor beide lozingen had
DSM geen vergunning.

Volgens DSM Limburg BV, verte-
genwoordigd door direkteur ir J.
Geerards en advocaat mr Ch. Pau-
lussen, is er absoluut geen sprake
van een milieu-delict. Het zou alle-
maal gaan om de juridische inter-
pretatie van de afspraken met het
ministerie van VROM, die na lange
onderhandelingen begin jaren tach-
tig gemaaktwerden over het storten
van melamine-slik in de zuurteervij-
ver op het DSM-terrein in Geleen.

In 1979 vroeg DSM daarvoor een
vergunning aan. Die werd vervol-
gens geweigerd op 1 december 1981
en derhalve stopte DSM het storten
van melamine. Even later begon het
bedrijf toch weer. „Op grond van de
overtuiging dat we een brief van
VROM juist geïnterpreteerd hadden
en dus meenden dat er weer gestort
mocht worden", aldus ir J. Gee-
rards.

Het ministerie interpreteerde haar
eigen geschriften echter anders. Het
gevolg was een lange juridische
strijd over wel of geen toestemming
om melamine te mogen dumpen en
over de juisteuitlegvan deWet Che-
mische Afvalstoffen. Overigens
ging DSM tegen de beslissing van
1981 van VROM tot bij deKroon in
beroep, maar trok dat later op het al-
lerlaatste moment (voordat een uit-
spraak kon volgen) weer in om de
relatie met het ministerie niet te
schaden.

0 Zie verder pagina 1 9

Duphar bestraft
AMSTERDAM - De vervuiler
betaalt. Volgens die regel heeft
de rechtbank in Amsterdam
het farmaceutisch bedrijf Du-
phar gisteren veroordeeld tot
het betalen van-de sanering van
de Volgermeerpolder. Het
schoonmaken van de zwaar
verontreinigde vuilstort wordt
geraamd op 80 miljoen gulden.
Duphar moet alleen de schade
betalen waarvoor zij direct ver-
antwoordelijk is. Het bedrijf
heeft in de jaren zestig circa
10.000 vaten chemisch afval,
onder meer chloorbenzeen,
naar de Volgermeer gebracht.
Duphar gaat in hoger beroep te-
gen de uitspraak.
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Gemeenten
moeten zich
sterk maken

(ADVERTENTIE)

OP EEN HONDA
SLAAG

JE ALTIJD

HONDA
Bel voor documentatie 01804-57333.

(ADVERTENTIE)

' Ledenmededeling

Elke donderdag nationale en internationale artiesten in

A_^itS__>J CAS,NO LANDGRAAF
Klaus Denson

CASINO LANDGRAAF_______________ J Moltweg 82, Landgraaf, 045-315080
24 uur per dag open - Fiches vanaf 1 gulden



kunst

Limburg wil meer
rijksmiddelen voor

kunst en cultuur
MAASTRICHT - Deputé Ger Kockelkorn van cultuur
heeft gisteren in Maastricht tijdens de Dag van de Lim-
burgse Cultuur, die ter promotie van het Limburgs Cul-
tureel aanbod werd gehouden, er opnieuw zijn groot on-
genoegen over uitgesproken, dat Limburg veel te weinig
rijksmiddelen ter beschikking krijgt op het gebied van
kunst en cultuur.
Ten overstaan van politici, WVC-
ambtenaren en afgevaardigden van
de Raad van de Kunst herhaalde
Kockelkorn zijn eis om in Limburg
op korte termijn te komen tot een
multidisciplinaire theaterwerk-
plaats en een eigen operavoorzie-
ning. Of deze eisen resultaat zullen
hebben valt vooralsnog te betwijfe-
len: slechts één kamerlid, PvdA-er
Niessen, had aan de uitnodiging ge-
volg gegeven aanwezig te zijn op
deze culturele presentatie van de
provincie Limburg.
In een vurig pleidooi deed Kockel-
korn een beroep op de komende re-
gering en het nieuwe kabinet om
een eind te maken aan de oneven-
wichtigheden in de spreiding van
de rijksmiddelen voor de podium-
kunsten. „Het Zuidenzit nog niet op
de helft van wat het zou kunnen
claimen", aldus de deputé. Boven-
dienriep hij op in de toekomst meer
geld voor kunst vrij te maken.
„Als we in Nederland blijven door-
gaan met onze toch wel krenterige
benadering van de kunsten raken
we in Europa steeds verder achter-
op. Tegen het culturele geweld van

Frankrijk en de Bondsrepubliek
valt nog nauwelijks op te boksen."
Kockelkorn ging verder in op het
belang, dat de provincie Limburg
hecht aan een goede culturele infra-
struktuur, „eenvan de belangrijkste
voorwaarden voor een aantrekke-
lijk leef- en vestigingsklimaat en
daarmee een economische factor
van belang".
Over de weigering van WVC en de
TweedeKamer om te komen tot een
derde operavoorziening in Neder-
land, zei Kockelkorn: „Het heeft er
alle schijn van dat de mening van
een landsdeel waar ongeveer een
kwart van de Nederlandse bevol-
king woont daarbij geenrol speelt."
De nieuwe regering voegde deputé
Kockelkorn strijdlustig toe: „Ik kan
U niet beloven, dat wij het U vanuit
Limburg gemakkelijk gaan ma-
ken."

Direkte aanleiding voor deze Dag
van de Limburgse Cultuur vormde
de officiële presentatie van de bro-
chure 'Uit de kunst, Limburg in',
waarin aandacht wordt geschonken
aan belangrijke culturele activitei-
ten op het gebied van theater, mu-
ziek, dans en beeldende kunst, die
door de provinciefinancieel worden
gesteund. Met deze brochure hoopt
de provincie de uitstraling van cul-
turele evenementen te vergroten.

Brochure
Op instigatie van de Limburgse
overheid heeft de Contactraad Lim-
burgse Schouwburgen bovendien
een zomerprogramma samenge-
steld, dat in Venlo, Roermond,
Maastricht, Heerlen en Sittard
wordt gepresenteerd. Ook dit pro-
gramma, dat concerten van het
Americari Waterways Wind Orche-
stra en uitvoeringen van de Ballett-
kompagnie Danze Viva uitKarlsru-
he en het Ballet de Tours bevat,
wordt middels deze brochure aan-
geboden. Meer dan een half miljoen
exemplaren worden via de seizoens-
folders van de Limburgse theaters
en de VW-kantoren verspreid.

Naast toespraken van o.a. deputé
Kockelmans, wethouder Peters van
Maastricht en vice-voorzitter Mewis
van de Contactraad Limburgse
schouwburgen werd tijdens de Dag
van de Limburgse Cultuur aan ge-
zelschappen en ensembles de gele-
genheid geboden zich te presente-
ren.

LSO sluit
Beethoven-cyclusaf
HEERLEN - Het Limburgs
Symfonie Orkest gaat deze da-
gen de Beethoven-cyclus af-
sluiten met een concert, dat op
vijf locaties wordt gebracht:
vanavond in de Maaspoort in
Venlo, morgen in de Stads-
schouwburg van Heerlen, za-
terdag in het Staargebouw van
Maastricht, volgende week
dinsdag in het Concertgebouw
van Haarlem en woensdag in de
De Vest te Alkmaar.
De concerten in Limburg be-
ginnen om 20.00 uur. Op het
programma staan de Ouverture
Egmont, het Vijfde Pianocon-
cert en de Vijfde Symfonie. Di-
rigent is Roberto Benzi, solist
Rian de Waal.

"Rian de Waal,
solist bij het LSO

redactie: jos frusch

Finale van Mgr.
Ronckentoernooi

in Hulsberg
HULSBERG - De Koninklijke
Fanfare St.-Caecilia uit Hulsberg
organiseert komende zaterdag
de finale van het Mgr. Roncken-
toernooi 1989. Deze wedstrijd
voor jeugdige muzikanten, slag-
werkers en ensembles uit de
Limburgse harmonieën, fanfares
en brassbands wordt gehouden

in het gemeenschapshuis van
Hulsberg en duurt van 10.30 tot
21.30 uur. De wedstrijd heeft
plaats onder auspiciën van de
Limburgse Bond van Muziekge-
zelschappen.
In totaal zullen 51 solisten en en-
sembles aan deze finale deelne-
men. Zij hebben zich gekwalifi-
ceerd via drie voorronden, die
eerder dit jaar in Limburg ge-
houden werden. De jury bestaat
uit de heren Leon Adams en
Sjeng Claessen. Pianist is W.
Timmermans.

Nu contacten met Forum zijn afgebroken

LSO wil uitbreiding
eigen operaprodukties

MAASTRICHT - Kwalitatieve en
kwantitatieve uitbreiding van de
muziekdramatische produkties in
de komende jaren. Dat is de koers
die het Limburgs Symfonie Orkest
gaat varen nu de contacten met
Opera Forum om te komen tot geza-
menlijke produkties definitief zijn
afgebroken. Een koers, die heel na-
drukkelijk door de provincie Lim-
burg wordt gesteund, te komen tot
een gezamenlijke koers en met de

operagezelschappen in Aken en
Luik voor samenwerking.
Het LSO heeft zich neergelegd bij
een primair symfonische taak voor
Het Brabants Orkest als regionaal
orkest in het Zuiden van ons land,
wanneer de ministeriële plannen
geformuleerd in het Kunstenplan
worden gerealiseerd. Het orkest is
best bereid aan de operavoorziening
in het Zuidelijk deel van Nederland
- dus ook in Noord-Brabant - ge-
stalte te geven, mits de symfonische
concerten tenminste de helft van
het takenpakket zullen bedragen.

HBO en LSO delen de opvatting,
dat één orkest het zuidelijk speelge-
bied met bijna vier miljoen inwo-
ners ook om geografische redenen
onvoldoende van symfonische mu-
ziek kan voorzien.

Contacten
Eind vorig jaar liepen de contacten
tussen operagezelschap Forum uit
Enschede enerzijds en het LSO, de
provincie Limburg en De Maas-
poort in Venlo - de mogelijke ves-
tingsplaats van een zuidelijke de-
pendance van Forum - vast, omdat
het operagezelschap wel het LSO in

de orkestbak wilde, maar niet tot
een inhoudelijke samenwerking be-
reid was.
Een door het LSO voorgestelde
proefproduktie in het seizoen
1990/1991 ging derhalve niet door.
Vervolgens werd met Het Brabants
Orkest het gezamenlijk standpunt
geformuleerd en gezocht naar part-
ners in de Euregio - Aken en Luik -
om te komen tot samenwerking in
de produktiesfeer.
Mede op verzoek van de Contact-
raad Limburgse Schouwburgen, die
verlegen zit om betaalbare opera's,
zal het LSO op het eind van het sei-
zoen 1990-1991 een derde muziek-
dramatische produktie programme-
ren, naast de twee die al gedurende
vijftien jaar worden gerealiseerd.
Het orkest heeft daartoe een subsi-
dieverzoek bij de provincie gedepo-
neerd.

Taak
In zijn toelichting tijdens de Dag
van deLimburgse Cultuur wees de-
puté Kockelkorn gisteren echter op
de taak, die de Rijksoverheid op dit
gebied heeft. „Er zal geld op tafel
moeten komen om een goede opera-
voorziening in Limburg en Brabant

van de grond te krijgen. De komen-
de Kamer en de komende Minister
krijgen een unieke kans om zich
meteen te bewijzen door wat krom
is, enigszins recht te trekken. In de
tussentijd gaan wij ervan uit dat de
minister van WVC incidentele mid-
delen ter beschikking zal stellen,
waardoor de operaprodukties van
het LSO kunnen worden versterkt."

recept
Aardappel-ananassalade

Benodigdheden: 5 middelgrote
aardappelen, zout, '/_ 1-blik ananas
in stukjes, 1 appel, sap van 1 citroen,
3 stengels bleekselderij, 12 gepelde
halve walnoten, 150 g magere
kwark, 1 tl basterdsuiker en
scheutje koffiemelk.
Deze aardappel-ananassalade wordt
als nagerecht geserveerd.

Schil en was de aardappelen en
kook ze 15 minuten in water met
zout bijna gaar. Laat ze goed afkoe-
len en snijd ze in niet al te dunne
plakjes. Laat intussen de ananas
goed uitlekken. Snipper de appel en
besprenkel de snippers met de helft
van het citroensap. Ontdraad de
stengels van de bleekselderij en
snijd deze in luciferreepjes. Hak de
walnoten grof. Houd enkele helften
achter voor de garnering. Roer de

kwark met de rest van het citroen-
sap, de koffiemelk en de suiker
dooreen en meng alle ingrediënten
snel door dit sausje. Gameer de
aardappel-ananassalade met de ach-
tergehouden walnoten en stukjes
ananas.
TIP: Geef hierbij als hoofdgerecht
eenrijkelijk met gehakt ofchampig-
nons gevulde omelet.

hub meijer

verder in...
SITTARD - Bij Kunstcentrum Q
Melkfabriek, Agricola'straat 73 r
Sittard, presenteert het Pitbot.
Teater Sittard vanavond om 20.1t
uur zijn eerste straattheatervooC
stelling, die de titel 'De comebarf
van Elise de Longue' heeft meegL
kregen. Een reprise staat geplaii
op zondag 11 juni om 15.00 uur. f.
het LFA-theater staat komende zL
terdag een theatercafe-avond op h^programma met o.a. een uitvoerirL
van 'The connection' door de t^neelgroep Alles is drama. Aanvang
20.15, toegang gratis. In de Stads-
schouwburg wordt zondagavoru.
om 20.00 uur een Cluster-concef
gegeven door fanfare Eensgezin^
heid uit Maasbracht-Beek o.U(Jean Sassen en fanfare Eendraclj^
uit Nieuwenhagerheide 0.1.v. G r̂Akkermans. Op het programma o.f,
werken van Suykerbuyk en Me^j
tens. ,c
MAASTRICHT - In de zaal van Hr'
Vervolg, Generaalshuis 47a te Maatr
tricht, voert Theaterschool Amstefe
dam morgenavond Agatha uit, cc,
toneelstuk van Marguerite Dura^
Aanvang 20.30 uur. Eveneens mo?'
genavond speelt Jos Verest van d'
Maatschap Tilburg Eros naar Lou?
Paul Boon in het Lösstheater, Acp
ter de Barakken 31a te Maastricht
Daar begint komende zaterdag ee^
Afrika-week met workshops, cor3
eerten en een tentoonstelling. T<°
en met 10 juni. *
BOCHOLTZ - Ten huize van fam)lic J. Janssen, Baneheide te BJcholtz, wordt zondagavond 01]20.00 uur een concert gegeven do<|
trio Benico, dat bestaat uit Han
Beerts, klarinet, Gaston Nicolae
piano en Pierre Colen, altviool e
spreekstem. Op het programn
staan werken van Mozart, Jaco
Colen en Brahms. Aanvang 20.(
uur.

iGRONSVELD - De Stichting Ph,
lippe Le Picard organiseert ook dfe
jaar weer enkele orgelconcerten ojj
het gerenoveerde orgel in de keri
van Gronsveld. Gekozen werd dt
jaarvoor de combinatie orgel-zani
Komende zondag treedt in deze s^
rie het koor Lingua & Musica ot
0.1.v. Daniel Reuss. .
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Een acteur van de
Limburgse
Federatie van
Amateurtoneel-
verenigingen (links)
protesteerde tijdens
de bijeenkomst
opnieuw tegen de
voorgenomen
opheffing van de
LFA. Deputé
Kockelkorn (op
voorgrond) deelde
mee de actie
'fantastisch' te
vinden.
Foto: WIDDERSHOVEN
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Nieuwe eis
bonden voor
bedrag ineens

. J>EN HAAG- De vakcentrales FNV
Jjjft CNV gaan vanwege de demissio-
naire staat van het kabinet ervan uit
'Jat het niet meer meer lukt uitke-

ringsgerechtigden per 1 julieen ex-
rïjfa uitkering te geven, zoals ze in
"«taart hadden geëist. In plaats daar-aan eisen de bonden dat een nieuw
kabinet voor het eind van het jaar

Pet terugwerkende kracht alsnog
"erklozen, arbeidsongeschikten,

■bejaarden en anderen een extra uit-
kering toekent in de vorm van een
bedrag ineens.

Volgens FNV en CNV is er genoeg
Beid beschikbaar voor een 'einde-
jaarsuitkering' voor uitkeringsge-
rechtigden. Het bedrag ineens kan
borden gefinancierd uit de sociale
fondsen die uitkeringen betalen,
°rndat deze de afgelopen jaren eni-
& onverwachte meevallers van

miljoenen guldens heb-
ben gehad, aldus de vakcentrales.

Wright treedt af
I^ASHINGTON - Jim Wright, de|y°orzitter van het Amerikaanse
"^uis van Afgevaardigden, heeft gis-
£*en zijn ontslag aangekondigd. Hij?' aftreden als komende dinsdag
'Jl opvolger is gekozen. Wright wil
°k voor eind juni uit het Congres
taPpen. Zijn emotionele aankondi-png tegenover een volgepakt Huiss het sluitstuk van een slepende af-
?lre. waarin Wright onder zware

Pruk was komen te staan wegens
?en onderzoek naar zijn financiëlenandel en wandel.

Geen AD
- De dagbladen

J*RC Handelsblad en Algemeen
dagblad zullen de komende tijd
'net enige regelmaat niet verschij-
nen.-Wanneer deze 'verrassingsac-
Bes' van iedere keer een dag plaats-
enden, willen de redacties - die
Vrijden voor een dertiende maand -
Wet aangeven.

öoor actievergaderingen gisteren
's morgens, 's middags en 's
?yonds) kwam het avondblad NRC
{handelsblad gistermiddag niet en
"et ochtendblad Algemeen Dagblad
Vanmorgen niet uit.

Tweeslachtig
Kok vindt dat het CDA-programma
tientallen wensen voor een ander re-
geringsbeleid bevat, maar twee-
slachtig is omdat daar nauwelijks
geld voor wordt uitgetrokken. Voor-
al het ontbreken van extra geld voor
bestrijding van de werkloosheid
noemde Kok teleurstellend, terwijl
deextra uitgaven die het CDA voor-
stelt voor milieu, onderwijs (500
miljoen) en gezondheidszorg (250
miljoen) volgens Kok te mager zijn.

Het CDA-plan om de stijgingvan de
defensie-uitgaven te beperken tot
0,6 procent per jaar, noemde Kok
'onbegrijpelijk.

'Goedkoop'
Het pleidooi van het CDA de koppe-
ling te herstellen tussen lonen en
uitkeringen strookt wel met de
PvdA-opvattingen. Ook op het ge-
bied van de lastenverlichting staan
CDA en PvdA niet al te ver van el-
kaar af, aldusKok. Het CDA, en dan
vooral minister van Financiën Ru-
ding, verwijt de sociaal-democraten
al geruime tijd dat ze de belastingen
willen verzwaren. Maar Kok noem-
de dat gisteren „goedkope poli-
tiek": de aangekondigde belasting-
verlaging kan volgend jaar beperkt
worden omdat de groei van de
koopkracht in 1990 al 'uitbunding'
is.

Door demissionaire status kabinet

Gat van kwart
miljard dreigt

Van onze parlementsredactie
EN HAAG - Dit jaar dreigt een fi-

nancieel gat in de rijksbegroting te
van 260 miljoen gulden.orzaak vormt de demissionaire

van het kabinet als gevolg
Laarvan de Kamer een aantal in
I aar ogen omstreden wetsvoorstel-

n niet meer wil afhandelen. Inge-
dekte opbrengsten worden zo mis-

kopen. Minister Ruding (Finan-
i'etl) heeft dit deKamer laten weten
u een nota over het verloop van de
V Sroting 1989: de zogenoemde

°°.aarsnota._ehalve het financiële gat dat
Je'gt, erkent Ruding dat een aantal
dj der ingeboekte ombuigingen bij
lverSe ministeries niet gehaald

Het betreft Onderwijs (345
j^.oen), Sociale Zaken (150 mil-
|jen) en WVC (225 miljoen).
£"t de Voorjaarsnota blijkt dat het
uat>met definitief afzietvan het ver-
«gen van kinderbijslag voor kinde-,en die in het buitenlandwonen, zo-
wat de bijslag in overeenstemming

ordt gebracht met de levensstan-

daard in het betrokken land (het
woonlandbeginsel).

Uit het financiële beeld voor 1989
dat Ruding nu schetst, blijkt dat het
kabinet 1,3 miljard gulden aan extra
opbrengsten heeft ingeboekt door
de verkoop van nog eens 33 procent
van de aandelen DSM. Onlangs
maakte het kabinet bekend later dit
jaar weer aandelen DSM te willen
gaan verkopen. Een eerste verkoop
DSM-aandelen, eerder dit jaar, le-
verde 1256,5 miljoen gulden op.

Naast extra opbrengsten zijn er ook
tegenvallers. Het betreft dan hogere
uitgaven voor de Wet Investerings-
rekening (WIR) van 1 miljard gul-
den en tegenvallers bij de gasbaten
(1 miljard gulden). Stijgende lonen
en prijzen kosten de overheid dit
jaar 600 miljoen gulden extra.
De gunstige gang van zaken in de
economie levert 2,5 miljard gulden
aan extra belastinginkomsten op. Al
met al komt het financieringtekort,
van de overheid dit jaar uit op zes
procent, het percentage dat eerder
was geraamd.

President: Berlijnse Muur moet weg

Bush wil einde aan
deling van Europa

Van onze correspondent
BONN - De Amerikaanse presi-
dent George Bush wil alles wat
in zijn vermogen ligt doen om de
Europese deling te overwinnen.
„Veertig jaar lag het zaad van de
democratie in Oost-Europa be-
graven onder de bevroren toen-
dra van de Koude Oorlog. En
veertig jaar heeft de wereld ge-
wacht op het eindevan deKoude
Oorlog. Maar de passie van de
vrijheid kan niet voor eeuwig
worden genegeerd. De tijd is rijp.
Laat Europa vrij en verenigd
zijn". Dat zei Bush gistermiddag
in Mainz.

De president erkende dat deweg
naar democratie in Oost-Europa
moeilijk zal zijn, maar „ik zal al-
les doen om de gesloten samen-
levingen in het Oosten te ope-

nen. Bij mijn aanstaande bezoe-
ken aan Polen en Hongarije zal ik
deze boodschap uitdragen: er
kan geen verenigd Europees
huis zijn voordat iedereen vrij is
van kamer naar kamer te gaan".

De president kondigde vier voor-
stellen aan die de Europese de-
ling moeten helpen overwinnen.
In de eerste plaats wil hij zich in-
zetten voor vrije verkiezingen en

politiek pluralisme in Oost-Euro-
pa. „De grenzen met geweren en
mijnen moeten weg. Nergens is
de scheidingtussen Oost en West
zichtbaarder danin Berlijn. Daar
scheidt de wrede Muur buren en
families. Deze Muur is een mo-
nument voor het falen van het
communisme. De Muur moet
weg".

Zijn tweede plan heeft ook be-

trekking op Berlijn. „Glasnost is
een Russisch woord, openheid
een westers concept. Ons voor-
stel is van heel Berlijn een han-
delscentrum tussen Oost- en
West te maken, een plaats van
coöperatie en niet van confronta-
tie. Breng glasnost naar Oost-
Berlijn"

Het derde plan behelst mondiale
samenwerking op het milieuge-
bied. Bush verwees naar de olie-
ramp in Alaska en de kernramp
in Tsjernobyl en bood technolo-
gische en juridische samenwer-
king aan.
Zijn vierde voorstel was gericht
op de afbouw van de overbewa-
pening in Europa. Hij herhaalde
in grote lijnen zijn in Brussel op
de NAVO-top gelanceerde plan-
nen.

'Geen geld uitgetrokken voor vele wensen'

CDA ontloopt keuzes
volgens PvdA-leider

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Het CDA ont-
loopt „belangrijke en onver-
mijdelijke keuzen: de vele
woorden en beloften stemmen
niet overeen met de beschei-
den daden", aldus PvdA-frac-
tievoorzitter Wim Kok giste-
ren in een eerste reactie op het
CDA-verkiezingsprogramma,
dat eerder deze week werd ge-
presenteerd. Kok verwijt de
christen-democraten vooral
dat ze nauwelijks geld uittrek-
ken voor bestrijding van de
werkloosheid, en voor investe-
ringen in onderwijs en ge-
zondheidszorg.

Volgens Kok staat de „toon van het
CDA-programma op een aantal
punten dichter bij ons dan de toon
van de VVD", maar de sociaal-de-
mocraten houden nog steeds alle
coalitiemogelijkheden open.

Massale inzet leger en politie Argentinië

Al veertien doden
bij voedselrellen

BUENOS AIRES - Argentijnse
winkeliers en huiseigenaren zijn
gisteren met een geweer in de aan-
slag voor hun deur gaan staan om
hun eigendom tegen plunderende
menigtes te beschermen. Bij de
voedselrellen in diverse Argentijnse
steden zijn de afgelopen twee dagen
minstens 14 doden en tientallen ge-
wonden gevallen. Honderden men-
sen werden opgepakt.

Na twee dagen voedselrellen in on-
der meer Rosario, de tweede stad
van Argentinië, en in Buenos Aires,
hebben de autoriteiten duizenden

politieagenten en paramilitairen in-
gezet om de golfvan plunderingen
tegen te gaan. De plunderingen en
rellen gaan op grote schaal door in
de Argentijnse steden ondanks de

staat van beleg die afgelopen maan
dagvoor dertig dagen is ingesteld.

Oorzaak van de sociale onrust zijn
de forse prijsstijgingen van vooral
de eerste levensbehoeften. De prij-
zen stegen de afgelopen weken zelfs
met het uur. Een dag voordat presi-
dent Alfonsin de staat van beleg af-
kondigde, had hij een economisch
noodprogramma gepresenteerd.
Met drastische maatregelen wil de
regering de economische crisis een
halt toeroepen.

Minister van Binnenlandse Zaken
Juan Carlos Pugliese zei gisteren
dat overal in het land de orde is her-
steld. Maar plaatselijke persagent-
schappen meldden nog talrijke ge-
welddadige incidenten.
„Het is niet langer een kwestie van
plunderingenvan supermarkten, Er
zijn ook ernstige aanslagen op
woonhuizen gepleegd. Er is sprake
van vuurwapengebruik en er lopen
scherpschutters rond", aldus staats-
secretaris Ricardo Gil van Binnen-
landse Zaken.

" Een jongeman(rechts) ligt gewond op de grond inRosario nadat hij dooreen rubber kogel was
geraakt. Een politieman bewaakt hem en drie andere plunderaars.

binnen/buitenland

Regering China
integenaanval

- De Chinese overheid
-Uleft woensdag de tegenaanval in-
'oo zettegen de al weken voortduren-ac studentenprotesten door zelf

'eS_-regeringsdemonstraties te orga-, ieren, zo zeiden ooggetuigen. On-r veer 4000 jongeren werden met- naar een stadion ge-
' acht in Daxing, een stadje op
n'ïntig kilometer afstand van Pe-

%g. Zij ontrolden spandoeken
/a{__rin de regeringsleiders werden

jubeld en de studentenleiders
ollrguisd.
Ce

ln' iggetuigen zeiden dat de meeren-
'" jfels jonge demonstranten zich
aipor premier Li Peng uitspraken en

naar het hoofd slin-
gerden van Fang Lizhi, een van de

ekendste dissidenten in China.
te regering beschouwt Lizhi als

Hfn van de belangrijkste aanstich-
aajrs van de huidige studentenonrust
tefe op 15 april begon.

Ta)e staatstelevisie zond 's avonds
noeelden uit van nog meer van derge-
lijke regeringsgezinde manifesta-

3Ups dieook elders in de stad werden
LCfhouden.
c jjen andere aanwijzing dat de rege-
e^flg de demonstraties op touw heeft
;ofzet, is het feit dat van de grote ge-
itouwen en hotels rode spandoeken

eerhangen waarop staat 'Leve de
;ommunistische Partij.

Besparing door
herkeuringen
160 miljoen

DEN HAAG - De overheid bespaart
bijna 160 miljoen gulden door de
herkeuring van 7500 arbeidsonge-
schikten onder de 35 jaar.Bij de her-
keuring bleek dat de betrokkenen
minder arbeidsongeschikt waren
dan gedacht. Hun uitkering kon
verminderd worden. De Sociale
Verzekeringsraad (SVr) komt tot
die conclusie op basis van een on-
derzoek door de Gemeenschappe-
lijke Medische Dienst, die de inde-
ling van arbeidsongeschikten jon-
ger dan 35 jaar opnieuw beoordeel-
de.

Staatssecretaris De Graaf (Sociale
Zaken) bericht dit aan de Tweede
Kamer. De bewindsman is-teleurge-
steld over de omvangvan de bespa-
ringen; het kabinet had op een ho-
ger bedrag gerekend. Van de in to-
taal 37.000 arbeidsongeschikten die
bij de herbeoordeling waren betrok-
ken, zou de operatie voor ongeveer
twintig procent van de gevallen
consequenties kunnen hebben. Bij
ongeveer 3700 arbeidsongeschikten
werd tot indeling in de laagste klas-
se (15 tot 25 procent arbeidsonge-
schikt) geadviseerd. Bij de her-
beoordeling van derest van de 7500
arbeidsongeschikten is indeling in
een van de klassen tussen 15 en 80
procent aanbevolen.

Geld WVC voor
behandeling
zwakzinnige

ASSEN - Het ministerie van WVC
heeft extra middelen uitgetrokken
voor het aanstellen van vier perso-
neelsleden die zich voor de behan-
deling van de 23-jarige zwakzinnige
Jolanda Venema zullen gaan inzet-
ten. De directie van het Hendrik van
Boeijenoord in Assen is hiervan gis-
teren door de inspectie voor de
geestelijke volksgezondheid op de
hoogte gesteld.

Het experiment geldt voor een pe-
riode van anderhalfjaar. De vier er-
varen en geschoolde krachten zul-
len Jolanda samen met nog drie of
vier soortgelijke gevallen in een
kleine unit gaan behandelen. Vol-
gens mevrouw I. Weerkamp van de
Assense inrichting betekent dit dat
meteen een begin wordt gemaakt
met de uitvoering van het nieuwe
behandelplan zoals dat op 11 mei
door de commissie rond Jolanda is
geadviseerd.
Jolanda zal nu niet langer 24 uur per
etmaal naakt vastgeketend zijn in
haar geïsoleerderuimte maar zoveel
mogelijk gekleed gaan deelnemen
aan diverse activiteiten.

Sosuke Uno
premier Japan
TOKIO - Minister van Buitenlandse
Zaken Sosuke Uno wordt premier
van Japan. Uno zal premier Noboru
Takeshita vervangen, die later deze
week aftreedt als gevolg van het Re-
cruit aandelenschandaal.
Uno verblijft op het moment in Pa-
rijs, waar hij de vergadering van de
Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling
(OESO) bijwoont. Volgens de Ja-
panse persbureaus Kyodo en Jiji
heeft hij de nieuwe zal hij onmiddel-
lijk naar Japan terugkeren. Daar zal
hij morgen tijdens een speciaal par-
tijcongres tot voorzitter van de rege-
rende Liberale Democratische Par-
tij worden gekozen. Deze functie
houdt onder andere het premier-
schap in.

punt uit
Pil

De Groningse gynaecoloog
prof. dr J. Kremer vindt dat de
anti-conceptiepil zonder dok-
tersrecept verkrijgbaar moet
zijn bij apotheek en drogist.
Volgens hem gaan daardoor
vooral jongere meisjes gemak-
kelijker de pil gebruiken. Zij
fiebben er moeite mee om het
middel aan de huisarts te vra-
gen.

Vermist
Veertien Amerikaanse soldaten
worden vermist nadat hun heli-
kopter, na te zijn opgestegen
van de oorlogsbodem USS
Denver, in zee stortte. Het on-
geluk gebeurde bij tijdens een
militaire oefening.

Bloeddruk
Bij oudere mensen treedt na
het gebruik van een maaltijd
een tijdelijke daling van de
bloeddruk op. De daling kan
soms leiden tot duizeligheid,
wegrakingen of valneigingen.

Koken
ledere dertien seconden sterft
ergens op de wereld een roker
of rookster aan longkanker,
longemfyseem, chronische
bronchitis of een hartaandoe-
ning. Dat zijn jaarlijksbijna 2,5
miljoen mensen. Dit heeft de
Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) gisteren in Genève be-
kendgemaakt.

Onderzoek
In de Sovjetunie dreigen twee
onderzoeksrechters die de cor-
ruptie aan de kaak stellen zelf
voor het gerecht te worden ge-
daagd. Een strafrechtelijk on-
derzoek is geopend naar hun
werkmethodes van Gdljan en
Ivanov. De twee onderzoeks-
rechters staan onder zware kri-
tiek van officiële zijde sinds zij
op 12 mei onthulden dat Jegor
Ligatsjov en andere leden van
het Politburo bij een corruptie-
"schandaal zijn betrokken.

Autodiefstal
De schadeverzekeraars in
Europa gaan meer met elkaar
samenwerken om autodiefstal
en daaraan gekoppelde fraude
te bestrijden. Er wordt nu ge-
praat over de oprichting van
één Europese databank, waarin
de chassisnummers van gesto-
len voertuigen worden verza-
meld. Tot het zover is zullen de
maatschappijen onderling ge-
gevens uitwisselen.

Stadhuis
De Haagse wethouder van Fi-
nanciën Van Otterloo vindt de
risico's van het nieuw te bou-
wen stadhuis annex biblio-
theek aan het Spui zo groot dat
de voorbereidingen voor de
bouw volgens hem stil gelegd
moeten worden. Niet bouwen
levert de gemeente tenminste
een verlies van rond de 16 mil-
joen gulden op.

Stappen
Hetkledingconcern C & A is de
beschuldigingen over het ge-
bruik van illegale confectie-ate-
liers beu. De aantijgingen aan
het adres van het modewaren-
huis bereiken volgende week
een voorlopig hoogtepunt met
de presentatie van het boek
'C&A, de stille gigant' van de in
Amsterdam gevestigde Stich-
ting Onderzoek Multinationale
Ondernemingen (SOMO). De
volgens C&A valse beschuldi-
gingen daarin zijn niet gering
en het bedrijf overweegt juridi-
sche stappen.

Boete
Urker vissers moeten 544.200
gulden aan boetes in de staats-
kas storten. Tot dit bedrag ver-
oordeelde gisteren de economi-
sche politierechter in Zwolle
tien Urker vissers die in 1986
hun contingent scholen/of tong
met ieder tien- tot honderddui-
zenden kilo's hadden over-
schreden.

Raad
Hongarije heeft gisteren ge-
zegd het eerste Oostblokland te
willen zijn dat lid wordt van de
Raad van Europa. Op termijn
wil het land ook deel gaan uit-
maken van de EG. Dit is be-
kendgemaakt door Gabor
Deak, de voorzitter van het
Hongaarse bureau voor jeugd-
en sportzaken.

Visum
Toeristen en zakenlieden uit
Nederland, Frankrijk, Zweden
en Zwitserland hebben in de
toekomst voor bezoeken korter
dan 90 dagen geen visum meer
nodig voor de VS.

Bedreigd
Als er niet snel iets gebeurt, is
het doodvonnis van de Afri-
kaanse olifant getekend. Het
internationale Wereld Natuur
Fonds (WNF) heeft een wereld-
wijde oproep gedaan om de
handel in ivoor te staken.
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GRUnDIG ViISH i^&BÉl |/_tt
In prijs verlaagd "jSJJI S^^fS

GRUNDIG VCS4O(= NV MC6) deze camcorder altijd storingsvrije 'VHS-CMOVIE beeldlassen. Gewicht slechts 1,3 kg
Uiterst kompakte en lichte camcorder Kompleet met accu, accuteder, AV-
metHQbeeldkwaliteit, nieuwe hchtge- kabel, schoudernem en VHS-C cas-
voelige CCD opnamechip voor nog setje.scherpere beelden. Minimale Hchtge- OUDE VOGELZANGPRIJS 2999,-
voeligheid 10 Lux. Objektief met 6x VOGELZANGPRIJS
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.blaupunkt video 8
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SSK^^TKopnamechip, geschikt voor minimaal accessoires, licntnetadapter/accuia-'V^T&TSS. _'aSeSr_u_.raple'
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HITACHI VT62O VIDEORECORDER 8programma's ml jaarmet permanen-
MET DIGITALE PROCESSOR te geheugenbeveiliging. Automatische
Eer ,:,: . te bed-e. e- . deorecorder bediening van afspelen, eindeloos af-
m.b.v. de digitale processor. Mogelijk- spelen, terugspoelen, terugspoeten/uit-
heden zijn bijv. digitaal visueel zoeken schakelen en herhalen. S- en hyper-
met oversprong, digitaal willekeurig bandtuner met 69 voorkeurzenders.programmaboeken en digitale inde?- Kmderslot. Beeld-voor-beelden sxen
opname De digitale resterende band- 9xvisueel zoeken. Inklusiefafstandsbe-
funktie werkt ook met de digitron dis- diening me. LCD display en timerpro-
playm het venster van de videorecor- grammering.Kleur antraciet.
der Dit allesverbetert aanmerkelijk uw
komton en kfgenot Verder timer voor VOGELZANGPRIJS

PERMAAND 9"9

SHARP VC-A 111 S VHS VIDEO- bediening met LCD beeldscherm.
RECORDER 8 Programma's binnen 365 dagen.
Pnma nieuwe middenklasser van Verder svoorz,en van stilstaand beeld,
SharpmetHQopnameenvideozoek- slowmotion, beeldscherpteregelaaren
systeem dat van elke opname de elektronisch kmderslot. Kompleet met
eerste 7 seconden kan laten zien, ka- draadloze afstandsbediening ook ge-
beltunervoor PAL enDDR Secam met schikt voor Sharp TV's. In zwart of wit

u,tgevoerd.Afm.(bxhxd):43xBx3scm.
stoel gemakkelyk te programmeren VOGELZANGPRIJS
door middel van de infrarodeafstands-

sa_ 1Ö99
.BLAUPUNKT *■\■ _.A

aliJl "^WL

BLAUPUNKTRTV 560 VIDEO- bediening is programmeren mogelijk
RECORDER Super OTR systeem. S-en hyperbandtu-
Programmeren mogelijk met vernieuw- ner met 56 voorkeurzenders, ook voor
de digitale streepjescode leespen type DDR Secam geschikt. De timer is ge-
ACT 200, waarmee uop een LCD dis- schikt voor 4 programma's in 31 dagen.
play de uitgelezen datum en tijd .kunt af-
lezen ter kontrole. Ook met de afstands- VOGELZANGPRIJS

sa, 1199- NA WESTELIJKE AANBETALING RENTE 21.56=: EFFEKTIEF TOT .
-" 2 50C, EN BOVEN F 2 500,17.3*-»'. EFFEKTIEF MAK.KREDIET f 5.000,
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1 " 1 " 1 " TT 1die aanbiedingen van Vogelzang
Videorecorders, Videocamera's, TV's en per- geleide adviseurs. Gespreid betalen kan ook
sonalaudio. Vogelzang heeftze malie soorten, gemakkelijk met de Vogelzang Credit Card.
maten en prijsklassen. Reken zelf uitdathet nu Een echte credit card waarmee uuw dromen
extra voordelig is om een bezoek te brengen tot werkelijkheid maakt.
aan Vogelzang, Vogelzang houdt rekening Informeer naar deze gemakkelijke manier van
met uw vakantieplannen en heeft de prijzen betalen tot f 5.000,-, zonder een cent op zak.
extra verlaagd. Bij ons vindt u alle wereldmer- Dat zijn nog eens leuke momenten. Bij Vogel-
,',... . ....
ken, demonstratieklaar opgesteld. Vraag ge- zang natuurlijk.
rust om advies aan een van onze speciaal op-
.-,1111 .._." 11J JlGoedbekeken enuwoude TV is nogveel geldwaard!
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H aMMBBH-W'^^TlT-fiiJ T^J\, ut 3570 VT STEREO KLEUREN TV^'voor 40 voorkeurzenders. Aansluit

TELETEKST gen voor videorecorder, computer
PHILIPS 21 CE 1250 displayvoor hetaangeven van devoor- Vlakke, rechthoekige beeldbuisvan 63 videocamera. Geheugen voor idea
KLEURENTELEVISIE keurzender. Audio/videomgang RGB cm (59 cm effektief). Stereo geluids- beeld- en geluidsinstellmg. Inklus
Kompakt monitormodel kleurentelevi- ingang (voor computer), extra aanslui- weergave door 2 aangebouwde luid- draadloze afstandsbediening voor
sic met een flat square beeldbuis van tingen voor video aan de voorzijde. In- sprekers. Kleurscheidmgssysteem. Te- bediening van alle funkties. Fraai
55cm(5lcmeffekt,ef).40voorkeurzen- klusief draadloze afstandsbediening letekstdecodervoor ontvangst varigra- slanke vormgeving, zeer modern en
ders, S-tuner. Groene toets voor per- OUDE VOGELZANGPRIJS 1299,- tis informatie met geheugenvoor 8 pa- zwart
soonli|kevoorkeurinstelling CMfer LED VOGELZANGPRIJS gma s Sband tuner met geheugen VOGELZANGPRIJS
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«. -- . fff _. 11^VOOt Uit Bil tuUIS StereO

«JiTONi. JVC

IILI ■.■MM =====s==*^3r ARISTONA 70 XE 5925 STEREOKTV voorkeuzepagina's en 20 tijdelijke pW «^^^ METTELETEKST " gina's. CTI voor betere Weurdef.ri.t
JVC C-140 PORTABLE KTV MET Donkere flat square beeldbuis van 70 Stereo emdversterker met2 xl5Wa

ARISTONA 37KN 2010 PORTABLE DRAADLOZE AFSTANDSBEDIE- cm(66cmeffekt,ef)vooreenbeterkon- muziekvermogen Aparte regeli
KLEURENTELEVISIE NING trastby veel omgevingslicht.Direkte ka- voor lage en hoge tonen U gang vo
37 cm/90° (effektief 34cm) donkerge- 36cmbeeldbuis(34 cm effektief), mge- naalkeuzevan 20 kanalen tuner met aansluiting op uw HiFi-istallatie, waa
tmte m-lme, QS, Hißn beeldbuis. Aan- bouwde tuner (S-kanalen) met 30x S-kanalen en hyperband. Geheugen bij degeluidsfunkties via de bijgelev
gepast voor VCR-weergave op alle voorkeuze. Leverbaar in zwart. Afm. voor90voorkeurzenders met LED,ndi- de afstandsbediening regelbaar b
voorkeurzenders, 40voorkeurzenders. (bxhxd): 37 x43x 38 cm. katie. Zeer luxe teletekst met geheu- «hl

VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS gens voor 3 willekeurige pagina's, 20 VOGELZANGPRIJS
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PHILIPS 8478 STEREO SOUND ~~^^&^ U_
MACH|NE

'
5-bandsequal_er,FM,MGen2xKG, Ei.

Imposante composet met2 loskoppel- aansluitmogelijkheidCD speler, 2x25 het
bare boxen met totaal 6 luidsprekers, Watt uitgangsvermogen. Be«
dubbel cassettedeck met high speed OUDE VOGELZANGPRIJS 399,- Un
dubbmg en continues play, stereo VOGELZANGPRIJS ge.a— 2981
Atef 30,- voordeel SON^— ft* Ideaalvoor op iaai
A,WA /^ hetstrand 52g4|\ t -~.nl

il JM |s SONY <$ || t
il | OV^. (I fl <iL^^ f ÊflÊ^éUl '

wTkmln 35 MKmSTEREO' ffifflÉ' «Él
Pr,ma,ereowaikmanmetautoma.io XJggm^S* g
M?gß_ïï_S sony*«walkman 6
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—^—_____________________ bf
BLAUPUNKT VERONA SQR 29 PIONEERKEH3O6OBAUTORADIO b
autoradio cassettespeler cassettespeler g(
Autoradio cassettespeler, kwarts PLL Auto-reverse cassettespeler met g<
digitale tuner met FM stereo, MG en kwarts PLL synthesizertuner, FM ste- [*I LG, 15 voorkeurzenders, travelstore, reo, MG en LG, 24 voorkeurzenders, £
automatic reverse cassettegedeelte, best stations memory, automatische j_.
nachtveilige verlichting. Inklusief anti- loudness, fader voor 4 luidsprekers, fi
diefstalslede. amberkleurige nachtverlichting, 4x7 oi

OFF4(J) _ y| QQ CQQ "
in- PER MAAND TP^^^^^T '^J len ZZZ____________________.
le Innlnciniief WCIUhICI
de anti-diefStdlSledee, SSr^ EnF^ _________________nnß________Bi,n g^>J Jlßfi !|BBM
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___
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# ._„■..-.__,_.«_..__ ~,_■«_,.«,« a » «-___,,„„,_, _~ i■_SnESPELE^AUTO ° S^Sï^SSSCASSETTESPELER sprekers 4xi_wuigangsvermogen,

Stereo autorad,o cassettespeler met nactv ge) verlichting. Inklusief ant,-. FM stereo, MG en LG, digitale tuner, diefstalslede.
elektronische zenderzoeker, 18 voor-
- . ,-., .-..i-,-:.-..,. ■-,■:■■ VOGELZANGPRIJS

O^^

a- BEARCAT ÜBC 50 XL /^ie. Een topkwaliteit kleine 10kanaalscom-
tt puterscanner, 8 banden„Frekwenje- JA^^IUTOTHFMCPng bereiken:66-68 44^ _to_tor 44-148 MH J^mMHz.Mr- k^J^^l°^- KS^^SSffiïïer- 470-512 MHz. Afrribxhxd).. 6,8x17 x
lij- 3,scm.Sneheidlokanalenpersecon- Vermogen 40 Wa. Aansluitspannmg

de^gtgefirubb» antenne. 220V/AG Kleur wL
VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS

399 89
^ Wt^T^ffT^mW "Go for gold" Vol 2. Vervolg CD.
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Ruding tegen sterke
stijging dollarkoers

Van onze verslaggever
PARIJS - Minister Ruding van fi-
P^nciën veroordeelt de sterke stij-
-B'ng van de koers van de Ameri-
kaanse dollar van de afgelopen
j^aanden. Die is niet te rijmen met
Jjet tekort op de Amerikaanse han-
delsbalans. De bewindsman zei dit
j^oensdag jn par ijs tijdens de jaar-
JjJkse tweedaagse vergadering vanQe ministers van financiën, econo-
mische zaken en buitenlandse za-
Jj?n van de 24 rijke industrielanden,
aie samenwerken in de OESO.

lading vond danook dat het ingrij-
"^n in de wisselkoersen door de
voep van de zeven grootste indus-
"jelanden onvoldoende effectief is.
jplsje ingrijpt dan moetje dat goed

fiPen en niet.- zoals bijvoorbeeld
rest-Duitsland gedurende een ge-
jjele week - buiten spel blijven bij
"et in de markt brengen van dollars
Pj*i de koers te drukken", zo zei de

Pc Nederlandse minister is overi-gens geen groot aanhangervan der-
gelijke interventies. Hij ziet meer in
?en beter beleid van Washington bij
et terugdringen van het dubbele

f*tt)erikaanse tekort op de handels-
dans en bij de federale overheids-
'"lanciën. Dan zou de rente in deVS
omlaagrnlaag kunnen.
Ue Amerikaanse ministervan finan-
c|ën Nicholas Brady noemde de stij-
S|ng van de dollarkoers zorgelijk,
'ftaar hij noch officiëleAmerikaanse
2egslieden wilden zich over een

waarde van de munt uit-
sPreken. Hij erkende wel dat een

voortdurende stijging van de koers
het terugdringen van het handelste-
kort (de Amerikaanse uitvoer wordt
dan duurder, de invoer goedkoper)
zal bemoeilijken.

De Amerikanen vinden trouwens
dat landen met een overschot in het
handels-, diensten- en financiële
verkeer zoals Japan en West-Duits-
land de grote verschillen mede kun-
nen helpen wegwerken door hun
binnenlandse vraag te stimuleren.
Deze beide landenvinden overigens
dat ze voldoende doen op dit ge-
bied, zo bleek uit een bijdrage aan
de OESO-vergadering.

beurs-overzicht

Afwachtend
AMSTERDAM - Ook woensdag
°leef de Amsterdamse effecten-
beurs een enigszins afwachtende

aannemen. De richtingvan de rente was niet duidelijk
n de markt wilde eerst weten of

donderdag het officiële disconto
ofniet zou worden verhoogd.

e obligatiemarkt lag er intus-
?.n bij een flauwe dollar vriende-
"Jk bij. Hier werd ook met f936
l^'.oen het leeuwedeel van de
*°tale omzet van f 1,4 miljard ge-
bald. Volgens een handelaar

as met name de beroepshandel
actief.

e aandelenmarkt bleef met een
otnzet van bijna f5OO miljoen ta-melijk rustig. De meestekoersen
J'erschoven niet veel, maar de in-
ternationale aandelen hadden te'Jden van de flauwe dollar. Voor-
namelijk daardoor verloor de al-gemene stemmingsindex 0,4
Punt op 179,4.

f;0 verloor de zwaar wegende
koninklijke Olie f2,60 op

138,80. Unilever verliet demarkt f 1,80 goedkoper op fl3B
Philips sloot f 0,60 lager op

J.37,90. Ook KLM raakte een paar
aübbeltjes kwijt. Hoogovens
Werd daarentegenf 0,90 duurder
?P f 103,80. Op de optiebeurs was
**oogovens het meest verhandel-ae fonds. Favoriet waren de juli-n oktobercaljs. Ook DSM was
°P de effectenbeurs redelijk in
f
rek; het chemie-aandeel werd
'1,70 duurder op f 139,20.
fre fraaie kwartaalcijfers van Na-
«onale Nederlanden maakten
geinig indruk; het verzekerings-
aandeel verloor f 0,60 op f61,40.

P de lokale markt zakte de prijs
ilt Maatschappij Zeeland tot
ets onder het bod van de Zweed-
a! Stena, dat f6775 per

bedraagt. Na daar fors
£°ven te zijn geweest zakte de
£0ers nu f 130 naar f 6770.
d.e claimemissie van één op acht
aie,Frans Maas dinsdag nabeurs
"^kondigde had weinig reactie

de prijs van dit expe-
blue"aandeel schoof twee dub-
J^ .les'vooruit naar f6B.
tp! °Ptiebeurs en de financiële
k^ ijnmakt lieten evenals de ef-

een rustig beeld zien

~;' afwachting van de vergade-
d
"g van de Bundesbank op don-

.J^dag over het disconto.

Russische order
voor machines
Stork Brabant

NAARDEN - De Stork-dochtersStork Brabant en Stork Sereens
hebben opdracht gekregen voor de
levering van machines en systemen
voor de textielindustrie in de Sovjet
Unie. Met de order is ruim f 50 mil-
joen gemoeid, aldus Stork.
Het gaat om eenentwintig textiel-
druklijnen en een aantal stoomfixa-
tiemachines van Stork Brabant enonder meer geavanceerde dessin-
computer- en lasergraveerappara-
tuur van Stork Sereens. Levering
moet in de loop van 1990 plaatsvin-
den.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. _.k
AEGON 97,00 96,90
Ahold ' . 116,80 115,80
Akzo 146,50 146,50
A.B.N. 40,90 40,70
Alrenta 162,40 162,30
Amev 49,50 49,70
Amro-Bank 76,80 77,10
Bols 139,70 140,00
Borsumij W. 140,30 t 139,80
Buhrm.Tet. 64,60 65,00
C.S.M.eert. 65,50 65,60
Dordtsche P. 259,00 257,00
DSM 137,50 139,20
Elsevier 68,00 68,00
Fokker eert. 41,60 41,50
Gist-Broc. c. 34,60 34,10
Heineken 113,40 113,70
Hoogovens 102,90 103,80
Hunter Dougl. 107,20 108,30
IntMüller 90,50 89,70
KBB eert. 74,80 73,80
KLM 49,10 48,70
Kon.Ned.Pap. 56,80 57,00
Kon. Ohe 141,40 138,80
Nat. Nederl. 62,00 61,40
N.M.B. 217,00 219,00
NedUoyd Gr. 432,00 430,00
Nijv. Cate 96,80 95,80
Océ-v.d.Gr. 304,00 306,00
Pakhoed Hold. 130,20 130,20
Philips 38,50 37,90
Robeco 106,60 106,10
Rodamco 165,60 165,20
Rolineo 106,00 105,40
Rorento 60,60 60,30
Stork VMF 37,30 36,90
Unilever 139,80 138,00
Ver.Bezit VNU 104,20 104,00
VOC 49,10 49,00
Wessanen 81,50 82,70
WoltKluwer 172,50 173,00
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 45,40 44,80
ACF-Holding 50,50 50|20
Ahrend Gr. c 297,00 295,00
Alg.Bank.Ned 40,90 40 60
Asd Opt. Tr. 23,20 23,10
Asd Rubber 8,20 8 20
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 90,30 90,00
Aut.lnd.R'dam 79,00 78,00
BAM-Holding 442,00 434^00Batenburg 88,50 89,00
Beers 133,80 134,00
Begemann 108,00 109,00
Belindo 373,00 371,00
Berkei's P. 5,00 5 00
Blyd.-Will. 23,20 23,20
Boer De, Kon. 458,00b 456,00
de Boer Winkelbedr. 59,00 60,00
Boskalis W. 16,60 16,30
Boskalis pr 12,70 12,20
Braat Bouw 1013,00 1010,00
Burgman-H. 3000,00 3000,00
Calvé-Dell't c 935,00 930,00
Calvépref.c 5200,00 5180,00
CenterParcs 75,60 77,20

Centr.Suiker 65,20 65,20
Chamotte Unie 11,70 11,30
Chamotte div.B9 11,20 11,20
Cindu-Key 115,50 114,50
Claimindo 366,00 362,00
Content Beheer ,26,50 26,60
Cred.LßN 78,80 79,40
Crown v.G.c 118.00 118,00
Desseaux 206,00 207,50
Dordtsche pr. 258,00 255,80
Dorp-Groep 52,20 52,20
Econosto 237,70 237,00
EMBA 134,50 134,50
Enraf-N.c. 51,30 52,70d
Eriks hold. 365,00 365,00
Frans Maas c. 67,80 68,00
Furness 129,50 129.00
Gamma Holding 84,00 83,50
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 26,90 27,00
Geveke 38,00 39,00
Giessen-de N. 235,00 243,50
GoudsmitEd. 278,00 b 303,00
Grasso's Kon. 90,00 90,30
Grolsch 125,50 125 00
GTI-Holding 185,50 186,00
Hagemeyer 90,00 90 00
H.B.G. 209,50 208,50
HCS Techn 15,80 16 20
Hem Hold 98,20 97,50
Hoek's Mach. 187,00 188,00
Holdoh Hout 705,00 705,00
Holec 30,50 30,30
H.A.L. Tr. b 1670,00 1669,00
Holl.Am.Line 1677,00 1680,00
Heineken Hld 98,20 97,50
Holl.Sea S. 1,50 1,40
Holl.Kloos 420,00 430,00
Hoop en Co 12,30 12,20
Hunter D.pr. 5,80 5,75
ICA Holding 17,40 17,00
IGB Holding 56,90 56,20'
IHC Caland 33,50 33,60
Industr. My 207,00 207,00
Ing.Bur.Kondor 530,50 530,00
Kas-Ass. 40,50 40,40
Kempen Holding 14,40 14,20
Kiene's Suik. 1310,00 1310,00
KBB 76,50 75,50
Kon.Sphinx 98,50 98,00
Koppelpoort H. 278,00 277,50
Krasnapolsky 188,00 185,00
Landré & Gl. 54,00 54,00
Macintosh 48,20 49,00
Maxwell Petr. 690,00 690,00
Medicopharma 74,50 74,50
Meha Int. 7,10 7,10
MHV Amsterdam 24,30 24,30
Moeara Enim 1200,00 1195,00
M.Enim 08-cert 15500,00 15400,00
Moolen en Co 32,90 32,60
Mulder Bosk. 50,20 49,90
Multihouse 11,10 11,00
Mynbouwk. W. 446,50 447,00
Naeff 225,00
NAGRON 48,10 d 49 00
NIB 552,00 552,00
NBM-Amstelland 19,00 18 70
NEDAP 304,00 299,50dNKF Hold.cert. 370,00 368,00

Ned.PartMü 37,00 37,00
Ned.Springst. 9750,00 9750,00
Nont 837,00 838,00
Nutricia 245,00 245,00
Omnium Europe 17,00 e 16,90
Orco Bank c. 78,90 79,50
OTRA 688,00 700,00
Palthe 138,00 138,00
Polynorm 96,00 96,00
Porcel. Fles 140,00 140,00
Ravast 54,80 55,30
Reesink 65,50 65,50
Riva 54,00 ' 54,50
Riva (eert.) 53,00 53,50
Samas Groep 70,80 73,50
Sanders Beh. 99,00 99,00
Sarakreek 28,20 28,30
Schuitema 1600,00a 1575,00a
Schuttersv. 122,70 122,80
Smit Intern. 40,80 42,00
St.Bankiers c. 25,40 25,30
Stad Rotterdam 151,50 151,00
Telegraaf De 463,00 463,00
Text.Twenthe 248,50 248,50
TuhpComp. 62,20 61,80d
Tw.Kabel Hold 147,50 146,50
Übbink 112,00 112,00
Union Fiets. 15,80 15,75
Ver.Glasfabr. 276,00 279,00
Verto 69,80 69,00
Volker Stev. 62,00 62,50
Volmac Softw. 63,60 64,80
Vredestein 19,10 19,00
VRG-Groep 62,00 61,30
Wegener Tyl 204,50 204,50
Westlnvest 31,30 31,30
Wolters Kluwer 172,00 172,00
Wyers 50,60 51,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,80 35,80
ABN Aand.f. 73,20 73 80
ABN Beleg.f 54,80 54,90
ALBEFO 52,80 52,80
AldollarßFs 20,90 21,00
Alg.Fondsenb. 237,00 239,00
AllianeeFd 11,20 e 11,60
Amba 45,80
America Fund 323,00 318,00
Amro A.in F. 92,50 92,50
Amro Neth.F. 74,10 74,00
Amro Eur.F. 69,60 68,50
.Amvabel 97,10 96,80
AsianTigersFd 63,00 62,10
Bemco Austr. 61.90 d 61,70
Berendaal 116,00 115,50
Bever Belegg. 23,50 23,10
BOGAMIJ 107,50 107,30
Buizerdlaan 41,00 41,00
Delta Lloyd 39,50 39,70
DP Am. Gr.F. 24,50 24,40
üp Energy.Res. 34,10 35,00
Eng-H011.8.T.1 9,80 b 9,80 b
EMF rentefonds 71,40 64,80 d
EurinvestÜ) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,00 7,00
EurGrFund 57,80 57,80
Hend.Eur.Gr.F. 190,50 191,50

Henderson Spirit 75,30 75,20
Holland Fund 71,50 72,30
Holl.Obl.Fonds 119,50 120,00
HollPac.F. 113,00 114,00
Interbonds 563,00 563.00
Intereff.soo 40,70 40,70
Intereff.Warr. 304,00 303,50
JapanFund 39,70 39,00
MXInt.Vent. 61,00 61,00
Nat.Res.Fund 1510,00 1490,00
NMB Dutch Fund 36,80 37,00
NMB Oblig.F. 36,30 36,30
NMBRente F. 102,20 102,20
NMB VastGoed 40.70 40,60
Obam. Belegg. 213,50 212.60
OAMFRentef 14,25 14,25
Orcur.Ned.p. 48,60 48,50
Pac.Prop.Sec.f. 49,70 49,70 f
Rabo Obl.inv.f. 74,90 74,80
Rabo Obl.div.f. 49,90 49,80
Rentalent Bel. 1338,30 1337,80
RentotaalNV 31,10 31,10
Rolineo cum.p 107,80 107,00
Sci.Tech 18,40 18,10
Technology F. 15,80 15,70
Tokyo Pac. H. 248,50 248,50
Trans Eur.F. 74,00 74,50
Transpac.F. 585,00 565,00
Uni-Invest 115,00 115,00
Unico Inv.F. 85,30 85,30
Unifonds 28,30 28,60
Vast Ned 119,00 119,00
Venture F.N. 41,00 40.20
VIB NV 86,30 86,20
WBO Int. 77,80 77,50
Wereldhave NV 208,90 208,90

Buitenlandse obligaties
83/_ EEGB4(I) 101,90 102,10
3V_ EngWarL 35,50 35,20
5 _ EIB 65 99,30 99,30

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 341,50 34,00
Amer. Brands 68,20 67,50
Amer. Expres 33,80 33,30
Am.Tel.& Tel. 35,70 35,30
Ameritech 59,50 53,00
Amprovest Cap. 118,00 118,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 28,00 27,70
Atl.Richf. 93,50 93,50
BAT Industr. 5,60 5,55
Bell Atlantic 87,70 86,50
BellCanEnterpr 38,50 38,10
BellRes.Adlr 1,10 1,10
Bell South 48,60 47,j0
BET Public 2,55 2,55
Bethl. Steel ' 23,00 22,40
Boeing Comp. 79,90 80,70
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 23,60 23,50
Citicorp. 31,50 31,30
Colgate-Palm. 51,60 50,70
Comm Edison 36,50 36,00
Comp.Gen.El. 435,00 435,00
Control Data 21,00 20.50

Dai-Ichi Yen 3340,00 3340,00
Dow Chemical 93,70 93,00
Du Pont 112,00
Eastman Kodak 45,30 44,75
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 224,00 224,00
Exxon Corp. 43,30 42,50
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 28.25 28,80
Ford Motor 48,00 48,40
Gen. Electric 54,90 54,00
Gen. Motors 40,20 40,30
Gillette " 39,30 40,00
Goodyear 54,00 53,50
Grace _ Co. 33,30
Honeywell 76,25 75,00
Int.Bus.Mach. 109,30 107,90
Intern.Flavor 55,30 54,00
Intern. Paper 49,50
ITT Corp. 59,30 60.00
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 80,00 79,50
Lockheed 47,90 47,90
Minnesota Mining 73,50 72,50
Mobil Oil 52,00 51,40
News Corp Auss 14,50 14,30
Nynex 78,20 77,70
Oec.Petr.Corp 28,50 27,70
Pac. Telesis 40,30 40,00
P.& O.® 7,00 7,00
Pepsico 53,50 52,50
Philip Morris C. 139,50 139,00
PhiU. Petr. 23,70 23,50
Polaroid 39,90 39,80
Privatb Dkr 263,80 266,90
Quaker Oats '58,75 58,75
RJR Nabisco 85,00
StGobin Ffr 598,00 598,00
Saralee 54,00 54,00
Schlumberger 39,80 d 39,30
Sears Roebuck 47,10 47,20
Sony (yen)
Southw. Bell 52,00 51,10
Suzuki (yen) 920,00 920,00
Tandy Corp. 44,00 43,80
Texaco 51,00 d 51,25
Texas Instr. 44,40 44,50
T.I.P Eur. 1,65 1,65
ToshibaCorp. 1380,00 1420,00
Union Carbide 27,90 27,00
Union Pacific 73,00 72,50
Unisys 26,00 26,00
USX Corp 34,80 34,50
US West 68,60 68,10
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 61,70 61,70
Woolworth 52,30 52,60
Xerox Corp. 65,00 64,10

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 57,50 56,50
Am.Home Prod. 210,00
ATTNedam 79,50 78,10
ASARCO Ine. 54,00
Atl. Richf. 217,00 214,50
Boeing Corp. 178,00 178,00
Can. Pacific 39,50 39,50
Chevron Corp. 119,00

Chrysler 51,50 49,00
Citicorp. 69,50 69,50
Colgate-Palm. 115,50 114,50
Control Data 42,50 40,50
Dow Chemical 211,00 208,00
Eastman Kodak 101,50 102,00
Exxon Corp. 97,50 94,50
Fluor Corp. 61,50
Gen. Electric 121,00 121,00
Gen. Motors 181,00 179,50
Gillette 87,00 87,00
Goodyear 121,00 118,00
Inco 64,00 64,00
1.8.M. 244,00 238,00
Int. Flavors 122,50
ITT Corp. 133.20 133,50
Kroger 25,00 26,00
Lockheed 107,50 107,50
Merck _. Co. 156,50 155,50
Minn. Min. 164,00 162,00
PepsiCo. 118,50 115,00
Philip Morris C. 312,00 309,00
Phill. Petr. 51.50 51,00
Polaroid 83,00 83,00
Procter _. G. 229,50
Quaker Oats 133,00 133,00
Schlumberger 87,50 88,00
Sears Roebuck 105,50 104,00
Shell Canada 81,50 82,00
Tandy Corp. 97,80 95,00
Texas Instr. 98,50 95,60
Union Pacific 162,00 160,00
Unisys Corp 58.00 56,50
USX Corp 76,70 76,80
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 141,00 138,50
Woolworth 117,00 116,00
Xerox Corp. 134,00 139,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 527,00 534,00
Dresdner B. 312,00 314,00
Hitachi (500) 1450,00 1450,00
Hoechst 313.00 311,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7275,00 7100,00c
Siemens 541,00 548,00

Warrants
Akzo ' 37,00 37,00
AMRO warr. 1,45. 1,45
Bogamij 5,00 5,20
Falcons Sec. 20,00 19,30
Honda motor co. 2450,00 2420,00
K.L.M. 85-92 167,00 165,00
Philips 85-89 4,30 4,00
St.Bankiers a 0,80 0,75
Stßankiers b 2,30 2,10

Euro-obligaties & conv.
10/* Aegon 85 100,50 100,50
Aegon warr 12,50 12,50
10 _ ABN 87 97,00 97,00
13Amev 85 97,40 97,40
13Amev 85 95,75 95,75
10AmevBs 100,50 100,50

11 Amev 86 96,50 95,50
14..Amr087 96,75 97,00
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
10 _ Amro 86 96,25 96,25
10 Amro 87 95,60 95,60
5;,.Amr086 97.75 97,75
Amro Bank wr 23,00 23,00
Amro zw 86 66,50 67,00
9 BMH ecu 85-92 99,10 99,10
7 BMH 87 95,00 95,00
lO'/bEEG-ecu 84 100,25 100.25
9 _EIB-ecu 85 101,40 100,75
12V_ HLAirI.F 92,25 92,25
12 NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11V.NGUB3 100,25 100,25
10 NGU 83 100,25 100,25
2'/_ NMB 86 83,55 83,55
NMB warrants 60,50 60,00
8.. Phil. 86 95,25 95,25
63. Phil.B3 96,00 96,00
11 Rabo 83 101,00 101,00

9 Rabo 85 101,50 101,50
7 Rabo 84 100,75 100,75
12.Unil. 100,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,90 5,90
Bredero eert. 4,40 4.80
11 Bredero 2,80 3,20

Breev. aand. 15,80 15,80
Breev. eert. 15,00 14,00
LTV Corp. 2,00 2,15
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 1,00 1,00
7Ve RSV 69 '92,00 a 92,00a
Parallelmarkt
Alanheri 25,50 d 24,50.
Berghuizer 65,00 a 65,001
Besouw Van c. 49,50 49,00
Comm.Obl.F.l 98.90 98,90
Comm.Obl.F.2 98,70 98,70, Comm.Obl.F.3 99,00 99,00

3 De Drie Electr. 28.30 28.20
Dico Intern. 116,80 116,60
DOCdata 34,10 36,00
Geld.Pap.c. 95,50 95,40
Gouda Vuurv c 87,30 87,30
Groenendijk 39,80 38,00
Grontmijc. 150,00f 147,00
Hes Beheer 273,50 280,00
Highl.Devel. 14,00 bHomburg eert 4,40 4,50
Infotheek Gr 28,00 28,00
Interview Eur. 7,60 7,90
Inv. Mij Ned. 58,50 57,50
KLM Kleding 32,00 33,30
Kuehne+Heitz 34,00 34,00
LCI Comp.Gr. 42,40 42,50
Melle 249,80 250,00
Nedschroef 114.70 114.80
Neways Elec. 9,90 9,90
NOG Bel.fonds 28,80
Pie Med. 10,30 10,00
Poolgarant 10,30 10,25
SimacTech. 17,80 17.50

TextLite 6,90 7,00 f
Verkade Kon. 235,50 232,00
Weweler 105.00 105.00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn p okt 50,00 223 10,00 a 9,90
akzo c jul 150,00 354 2.90 2,60
akzo c jul 160.00 489 0,80 0,80 'd/fl c jun 225,00 210 3,00 2,50 .
d'fl c jul 235,00 530 1,60 1,20
d/fl p scp 225,00 310 6,00 6,95
dsm c jul 130,00 273 10,00 11,50
dsm c jul 135.00 334 6,00 7,50
dsm c jul 140,00 733 3,40 4,00
dsm c okt 130,00 203 12,20 13,50
dsm c okt 140,00 222 6,10 7,40
dsm p jul 140,00 211 5,00 a 2,70
coc c jun 290,00 434 8,60 8,00
coc p jun 295.00 331 2,80 3,40
coc p jun 300,00 727 5,50 5,70 'coc p aug 280,00 775 3,50 a 2,80
coc p aug 290,00 785 6,00 5,80
hoog c jul 95,00 626 10,50 11,40
hoog c jul 100,00 342 7,00 7,60
hoog c jul 105,00 544 4,40 4,70
hoog c jul 110,00 405 2,50 2,70 .
hoog c okt 100,00 351 11,30 11,90
hoog c okt 110,00 246 6,20 6,90
hoog p jul 95,00 267 1,50 1.50
hoog p jul 100,00 389 3,00 2,50b
hoog p okt 110,00 235 10,50 a 9,70
kim c jul 45,00 403 5,00 4,70 a
kim c jul 50,00 437 1,60 1,40

i kim c okt 45,00 359 5,50 5,10
kim c okt 50,00 398 2,70 2.30
kim c jan 50,00 204 3,70 3,50
knp c jul 60,00 202 1,60 1,50. nlw c aug 95,00 250 0,95 a 1,00

k nlw p aug 97,50 500 2,75 a 2.00
nlz c aug 97,50 250 0,15 a 0,15
natn c jul 60,00 507 3,60 3,00
natn c jul 65,00 362 1,10 0,70
natn c okt 60,00 596 4,30 4,00
natn c okt 65,00 524 2,30 2,00
phil c jul 40,00 691 1,20 0,90
phil c 092 55,00 325 3,70 3.60
ohe c jul 140,00 892 4,80 a 3,30
ohe c okt 130,00 206 13,20 12,00a
ohe c okt 140,00 456 6,80 5,50
olie c okt 150,00 547 2,80 2,50

b olie c 092 135,00 298 20,40 19.40
olie p okt 140,00 345 5.50 6,50

i xmi c jun 470,00 200 17/10 17/10
I xmi c jun 475,00 200 13/04 13/08

l

I I 1
i a=laten g=bieden+ex-di*.

b-bieden h= laten-_«-di».
c ei-claim k=gedaan+h
d=ex-di»idend l=gedaan+g. e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Swarttouw commissaris bij Fokker

Benoeming Kuilman
is tussenoplossing

AMSTERDAM - De van Philips af-
komstige ir. Martin Kuilman is gis-
teren op de jaarlijkse vergadering
van aandeelhouders voorgedragen
als nieuwe voorzitter van de raad
van bestuur van Fokker. De benoe-
ming van Kuilman werd overigens
niet bekrachtigd door de aandeel-
houdersvergadering. Vermoedelijk
zal daarom binnen een maand een
speciale bijeenkomst van aandeel-
houders worden gehouden.

Kuilman wordt per 1 september de
nieuwe topman. Hij verwisselt stui-
vertje met de huidige voorzitter van
de raad van bestuur Frans Swart-
touw. Gisteren vergaderden de
commissarissen over een nieuwe
voorzitter en Swarttouw bleek de
beste papieren te hebben.

De benoeming van Kuilman moet
vanwege zijn leeftijd als een tussen-
oplossing worden gezien. Blijkbaar
is Fokker er niet in geslaagd in Ne-
derland een jonger iemand die vin-
den die het concern-kan leiden. Wel
is DAF-topman Van der Padt ge-
polst voor de functie, maar die ver-
koos bij DAF te blijven.

Kuilman zal plaats nemen aan de ta-
fel met E. J. Nederkoorn (45) en R. J.
van Duinen (48). Hij zal als voorzit-
ter van de raad van bestuur speciaal
worden belast met het vergroten
van de industriële capaciteit bij
Fokker. Kuilman zal de komende
maanden bij Fokker moeten bepa-
len waar de produktie van de Fok-

ker 100 zal worden uitgebreid: op
Schiphol of in de Verenigde Staten.
Met de voordracht van Kuilman
komt ook een einde aan de geruch-
tenstroom dat de vertrekkende mi-
nister van Verkeer en Waterstaat
Smit-Kroes de nieuwe voorzitter
van Fokker wordt.
Kuilman eindigde zijn carrière bij
Philips als vice-president van Phi-
lips Gloeilampenfabrieken en vice-
voorzitter van de raad van bestuur.
Hij is nu lidvan de raad van toezicht
en commissaris bij Philips en presi-
dent-commissaris bij Volvo Car.
Kuilmans benoeming bij Fokker is
voor zover nu bekend niet van in-
vloed op zijn commissariaten.

" Ir. Martin Kuilman, de opvolger van Frans Swarttouw bij
Fokker.

Amerikaanse
economie

groeit minder
WASHINGTON - De Amerikaanse
economie zal dit jaar waarschijnlijk
veel minder onstuimig groeien dan
de laatste jaren, maar voor een re-
cessie na bijna zeven jaar van groei
hoeven de Amerikanen voorlopig
niet bang te zijn. Dat menen veel
Amerikaanse economische deskun-
digen.
De belangrijkste economische voor-
spelling in de VS, de Index van Lei-
dende Economische Indicatoren,

daalde in februari en in maart met
0,3 en 0,7 procent, de eerste keer in
meer dan een jaar dat de index twee
maanden achtereen kelderde.

Maar deskundigen zijn optimis-
tisch: ze voorzien een „zachte lan-
ding" van de economie, gevolgd
door een bescheiden en standvasti-
ge groei. En dat is precies wat de
Amerikaanse centrale bank, de Fe-
deral Reserve Board (de 'Fed.) met
haar beleid heeft willen bewerkstel-
ligen.

In maart 1988 begon de Fed. de ren-
tetarieven op te schroeven in de
hoop de groei net voldoende af te
remmen om de om de inflatie tot
staan te brengen, zonder in een eco-
nomische recessie te belanden.

economie

Kaderleden Philips
boos over overleg

Van onze redactie economie
UTRECHT- Ruim 80procent van dekaderleden van de Indus-
triebond FNV bij de Philips-bedrijven in Nederland vindt dat■Jjet intern overleg niet goed werkt. De leiding van de Philips-
"edrijven betrekt de ondernemingsraden vaak te laat bij be-langrijke ontwikkelingen. De informatie over bedrijfsaangele-
Senheden is vaak onvoldoende en te laat.

Dit blijkt uit een enquêtevan de In-dustriebond FNV onder de kaderle-den bij Philips. De uitkomsten zijn
Bisteren gepresenteerd op een stu-
Jjjedag in Utrecht als reactie op een. !scussienota van Philips. Begin dit
laar werd in de nota nogal wat kri-tiek geleverd op de ondernemings-
raden.

De IndustriebondFNV had Philips-
topman F.van den Brand vooreen
discussie met de OR-leden uitgeno-
digd, maar hij liet - tot groot onge-
noegen van de kaderleden - op het
laatste moment verstek gaan. Van
denBrand was bevreesd dat zijn bij-
drage door de aanwezigheid van
journalistenteveel aandacht zouden

krijgen
De enquête van de industriebond
leert verder dat de meeste kaderle-
den het idee hebben datbelangrijke
besluiten vaak op een hoger niveau
worden genomen dan waarop het
intern overleg van toepassing is.
Meer dan de helft van de onder-
vraagden denkt dat het OR-werk
negatieve gevolgen voor de loop-
baan heeft; een getal dat overeen-
komt met landelijke onderzoeken.
Ter verbetering van het overleg
pleit de Industriebond FNV voor
„meer en betere informatie op een
vroeger tijdstip". Ook het duidelij-
ker afbakenen van verantwoorde-
lijkheden en het decentraliseren
van besluitvorming zou gunstig
kunnen zijn voor de medezeggen-
schap bij Philips.

Bijna helft
blikafval

hergebruikt
DEVENTER - Via de huisvuilver-
werking wordt op dit moment reeds
46 procent van het blikafval ge-
schikt gemaakt voor hergebruik.
Het gebruik van dunner blik en
dunnere vertinningslagen zal de ko-
mende jarenverder doorzetten, wat
onder meer mogelijk is doordat het
soldeerproces geheel is vervangen
door het lasproces. Deze ontwikke-
lingen betekenen een geringere be-
lasting voor het milieu. Dit staat in
het jaarverslag van het verpak-
kingsconcern Thomassen en Drij-
ver-Verblifa TDV.

Verpakkingen van brandgevaarlij-
ke verf en chemicaliën voorden aan
steeds strengere wettelijke eisen on-
derworpen. In de loop van dit jaar
zal TDV conische bussen van vijf li-
ter kunnen leveren die aan deze
nieuwe eisen voldoen.

Haring als
'snack' in
Duitsland

RIJSWIJK - Aardappelsalade,
spekbonen en haring. Voor de
Westduitsers al vele jaren 'volks-
voedsel'. Als het aan het Natio-
naal Visbureau ligt, komt daarin
vanaf vandaag verandering. Dan
start in Bremen een campagne
die de Nederlandse haring als
prestigieuze hap aan de man
moet brengen. Het Visbureau
„positioneert" de Hollandse
Nieuwe als snack, zo luidt het in
het reclame-jargon.

Het haring-happen maakt geen
deel uit van de Westduitse eet-
cultuur. Ten onrechte, zo vinden
ook steeds meer Westduiters, die
als toerist op de Nederlandse
boulevards en stranden plezier
beleven aan het folkloristische
gebaar waarmee, hoofd-in-de-
nek, de vis naar binnen glijdt.

Nederland bezit een aandeel van
zon 30 procent in de import van
haring in de Bondsrepubliek. De
overige haring komt voorname-
lijk uit de Scandinavische lan-
den. Maar dat, zo meent een me-
dewerker van het Nationaal Vis-
bureau, is haring die op de tradi-
tionele manier is klaargemaakt.

De Hollandse Nieuwe, zorgvul-
dig „gekaakt" met behoud van
de alvleesklier, is op weg de
Westduitse markt te veroveren.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 31-5-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.000-/ 26.500;
vonge ’ 26.120-/26.620; bewerkt ver-
koop ’ 28.100; vorige ’ 28.220 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 340-/410 vorige

’ 340/ 410; bewerkt verkoop ’ 450 la-
ten, vorige ’450 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,18 2,30Brits pond 3,39 3,64
Can. dollar 1,80 1,92
Duitse mark(lOO) 110,65 114,65
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 155,00 160,00
Ital. lire. (10.000) 14,85 16,25
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 32,05 34,55
Zwits. Fr (100) 127,50 132,00
Zweedse kr. (100) 32,10 34,60
Noorse kr. (100) 29,85 32,35
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.schiU.(loo) 15,71 16,31
Spaanse pes.(100) 1,70 185
Griekse dr. (100) 1,23 1,43
Finse mark (100) 49,00 52,00
Joeg. dinar (100) 0.01 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,23975-24225
Brits pond 3,5100-5150
Duitse mark 112,670-720
Franse franc 33,210-33,260
Belg. franc 5,3805-3855
Zwits. franc 130,375-0,425
Japanse yen 157,02-157,12
Ital. lire 15,540-590
Zweedse kroon 33,470-33,520
Deense kroon 28.925-28,975
Noorse kroon 31,165-31,215
Canad. dollar 1,85575-85825
Oost. schill 16,0130-0230
lers pond 3,0050-0150
Spaanse pes 1,7610-7710
Gr. drachme 1,2750-3750
Austr.dollar 1,6840-6940
Hongk.dollar 28,80-29,05
Nieuwz.dollar 1,3100-3200
Antill.gulden 1,2400-2700
Surin. gulden 1,2400-2800
Saudische rial 59.65-59,90
Ecu gulden 2,3370-3420

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 245,50 243,40
id excl.kon.olie 225,10 224,40
internationals 257,30 253,20
lokale ondernem. 232,00 232,10
id financieel 171,60 171,30
id niet-financ. 290,10 290,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 191,30 189,60
id excl.kon.olie 183,30 182,70
internationals 193,80 190,80
lokale ondernem. 190,00 190,10
id financieel 134,70 134,40
id niet-financ. 244,70 245,10
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 179,80 179.60
internation 188,00 187,10
lokaal 178,40 178,30
fin.instell 140,60 140,40
alg. banken 136,60 136,30
verzekering 143,70 143,70
niet-financ 190,60 190,50
industrie 178,50 178,60
transp/opsl 233,80 233,70

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 147,00(146,50)
Kon. Ohe 137,90-139,20(138,80)
Philips 37,90-38,00 (37,90)
Unilever 137,90-138,00 (138,00)
KLM 48,70 (48,70)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2475.00 1153.46 200.04 945 57Hoogst 2497.06 1160.25 201.16 952 71
Laagst 2462.68 1140.20 199.09 939 06Slot 2480.15 1152.33 200.39 946 63Winst'
verlies +460 "3-72 +0-59 +047
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Werkdruk
>Jk heb," zegt hij glimlachend,
>,nog de tijd meegemaakt dat ik
a's onbekende accordeonist
Werd gecontracteerd voor een
Sulden per uur. In Hotel
"ientjes, herinner ik me. Daar
sPeelde jevanaf vijfuur in de na-middag tot de laatste klant ver-dween. Je kreeg geen koffie oi
*hee, geen maaltijd of een ver-
snapering. Je speelde aan een
tuk door, daar werd je voor be-
J^ald. Je wist niet beter, dat wasnatuurlijk nog een groot geluk,
?n daarom klaagde je niet. Later
J^ dat allemaal veranderd, kwa-den er betere werkomstandig-
heden, een betere mentaliteit,

ik ook en bovendien begonH succes te krijgen.

Ik speelde vooral voor de verge-
ten groep. Voor de mensen die
houden van de stilte en de rust
die uitgaat van een accordeon;
dat is een grote groep, maar er
zijn niet zoveel mensen die deze
muziek willen ofkunnen spelen.
Ik denk dat ik op mijn manier
dat gat in de markt heb gevon-
den en geëxploiteerd.
Je leerde dat ook wel, wanneer je
met een orkest in het land zat. Ik
begon door te krijgen waar men-
sen op reageerden, door welke
arrangementen en composities
ze werden geraakt en dus begon
ik met mijn muziek mijn eigen
stijl te ontwikkelen. Dat groeide
uit tot een roemrijke carrière,
een overspannen werkschema
en, ja, de bekendheid dus". r
Woodhouse, nadenkend: „Ik
moet zeggen dat ik, toen ik werk-
te, niet echt alles wat met die ac-
cordeon te maken had, begon te
haten. Maar ik begon wel moe te
worden. Ik moest twee maal per
jaar op vakantie, er helemaal uit.
Dat deden mijn vrouw en ik na
de drukke decembermaand en in
de zomer. We kochten een apar-
tement in Mallorca en daar na-
men we twee weken de tijd om
op adem te komen. Eenmaal te-
rug zat je direkt weer in de hek-
senketel van de roem. Maar dat
Mallorca, dat werd een soort toe-
vluchtsoord voor ons, daar wa-
ren we vrij, konden we ons ont-
spannen en waren we echt hele-
maal weg van alles wat met Ne-
derland en dus met het werk te
maken had".
„Ik heb altijd spaarzaam ge-
leefd", vervolgt hij, „nooit finan-
ciële uitspattingen gehad; voort-
durend rekening gehouden met
de blauwe enveloppen, we zaten
in de 70%-schaal, dus dan weetje
het wel. Elk dubbeltje draaiden
we om, zelfs tot aan het moment
dat andere mensen er wel 's wat
van zeiden. Waarom koop je niet
een beter, groter huis, vroegen ze
me dan. Maar dat durfde ik pas
toen ik zeker was van mijn eigen
financiële draagkracht. Ach, wat
vond je leuk in de tijd toen je
werkte. Mijn vrouw en ik maak-
ten van het avondeten meestal
iets speciaals. Voor een optreden
namen we de tijd om ergens uit
eten te gaan en dat stukje gezel-
ligheid, dat was dan het enige dat
je had".
„Nee", vervolgt hij met nadruk,
„ik kijk niet met afgrijzen terug
op die tijd; ik heb er zelfs nooit
over nagedacht of ik het wéér
zou doen als ik het over mocht
doen, ik weet alleen dat ik er op
mijn 58-ste schoon genoeg van
had.
Dat ik wilde leven. Niet tot het
bittere einde doorgaan met wer-
ken en spelen, want ik voelde dat
ik er anders bij neer zou vallen.
Dus ben ik gestopt. We hebben

ons apartement ingewisseld voor
een groter huis in Mallorca en
daar willen we nooit meer weg.
Of zoiets niet gaat vervelen na
een druk leven?" Hij begint te la-
chen. „Nou nee hoor, dat kan ik
je verzekeren. Ik vind het heer-
lijk om boodschappen te kunnen

doen op de markt. Verrukkelijk
om een beetje te slenteren, weer
eens een boek te lezen en mijn
vrouw 's ochtends thee op bed tebrengen. We hebbeneen heerlijk
privé-strandje in de buurt, waarniemand komt. Voor al die dood-
gewone dingen heb ik nu de tiid

en daar geniet ik enorm van. Êr
zijn in mijn leven zo veel uitda-
gingen geweest, dat die op een
gegeven moment als een steen
om mijn nek hingen. Dat wordt
zo erg, dat je op een gegeven mo-
ment echt nooit meer iets hoeft".

Regeling neven-aktiviteitenregionale omroepen

R Van onze rtv-redactie
- Door het Com-

-ISsariaat voor de Media is een. Parte regeling opgesteld waarinaangegeven binnen welke
ro nZen loka'e en regionale om-
n ePen nevenactiviteiten kun-n ontplooien en leden kunnen

kinregeung' die °P 1 Juni in wer"ng treedt, geeft lokale omroe-
de)

1 toestemming om door mid-
teit Van- '°kale verenigingsactivi-cen inkomsten te verwerven.
£ aarbij valt onder meer te den-
2ak aan auer^ei uiteenlopende
bin ° a'S net orgamseren van

en rommelmark-
liu' °*> net verk°Pen van gera-
van S'" a'dus een woordvoerder
ge] , het Commissariaat. „Het
Worv.tdat met die activiteiten
in > bijeengebracht moet wel
aan

2i 1geheel ten goede komen
le n Programma's van de loka-
reC] roeP"- Het uitzenden van
ler.ame via de lokale en regiona-umroep blijft verboden.

nederlandse top veertig
HEERLEN - Een overzicht van de Nederlandse top veertig, zoals die vrijdagmiddag vanaf 15.03 uur opRadio 3 wordt uitgezonden. Tussen haakjes staan de posities van vorige week.

1 ( 2) Me myself and I - De la Soul
2(1) Eternal flame -The Bangles
3 ( 4) I beg your pardon - Kon Kan
4 ( 8) lfyou don'tknow me by now -Simply Red
5 (11) I want it all - Queen
6 ( 3) Wonderful - Patty & Shift
7 ( 6) Keep on movin' - Soul II Soul
8 (10) Lolly lolly- Wendy & Lisa
9 (13) Americanos - Holly Johnson

10 ( 9) Lulleby - The Cure
11 (5) Paradise City - Guns'n Roses
12 (19) The eve of the war - Jeff Wayne
13 (17) El Cordobes - BZN
14 (19) Forever your'girl - Paula Abdul
15 ( 7) The look - Roxette
16 (26) I'm every woman - Chaka Khan
17 (30) My brave face - Paul McCartney
18 (21) Free - Stevie Wonder
19 (12) Into temptation - Crowded House
20 (—) Manchild - Neneh Cherry
21 (26) That's how I'm living - Toni Scott

22 (—) No more bolero's - Gerard Joling
23 (16) Nothin'(that comperes 2 u) - The Jacksons
24 (35) It's the first time - Lois Lane
25 (14) This is your land - Simple Minds
26 (25) Heaven help me - Deon Estus
27 (—) Express yourself - Madonna
28 (23) I'll be there for you - Bon Jovi
29 (—) Rooms on fire - Stevie Nicks
30 (18) Too many broken heart - Jason Donovan
31 (20) Kokamo - The Beach Boys
32 (—) You on my mmd - Swing out Sister
33 (24) Funky cold - Medina Tone Loc
34 (—) Nineteen forever - Joe Jackson
35 (27) Good thing - Fine young Cannibals
36 (22) Turn the world around - Golden Earring
37 (32) Blijf zoals je bent - Justine
38 (29) Duet (ik hou alleen van jou) - Rob de Nijs

& Martine
39 (33) Ordinary lives - Bee Gees
40 (31) 1, 2, 3 - Gloria Estefan & Miami Sound Ma-

chine.

'Voor het geld hoef ik het niet meer te doen'

John Woodhouse viert
gouden jubileum

Van onze showpagina-redactie
IHILVERSUM - De bekende Nederlandse accordeonist
(John Woodhouse viert dit jaar zijn 50-jarig artiestenjubi-
.eum. Op vijftienjarige leeftijd was Woodhouse al wereld-kampioen op de accordeon. Nu, op zijn 66-ste, raakt hij dit
'instrument nooit meer aan. Hij heeft het, zogezegd, aan de
Wilgen gehangen.

Woodhouse woont sinds acht
Jaar op Mallorca en doet hele-
maal niets meer. Slechts af en toe
iWil hij nog wel eens kijken naar
de platina platen, de gouden hits
'en de vele huldeblijken die hij in
zijn succesvolle carrière bij el-kaar schraapte. Daar blijft het
°ij. Slechts voor zijn 50-jarig ju-
bileum maakte hij een uitzonde-
ring. Nam een televisie-special
op in Israël, kwam over naar Hol-
land voor de promotie en de in-
terviews, maar zal zich eind deze
jïiaand weer snel naar het buiten-
huis in Mallorca spoeden. Wood-
house weet alles van een roem-
rijk artiestenleven en hij wil er
{looit meer iets mee te maken
nebben.
jn zonnig Hilversum is John
Woodhouse (geboren Johnny
Holshuysen) stipt op tijd als de
Wok tien slaat; geen seconde tevroeg of te laat wandelt hij bin-
den in de Hof van Holland, het
dominante, maar sombere hotel
'n de spits van de Gooise radio-en televisiestad. Het is een ge-
woonte die hij heeft overgehou-
den aan zijn 'tropenjaren', zoalshij ze noemt, toen hij van negenuur 's ochtends tot diep in de
"Jacht moest werken als accor-deonspeler.
Want Woodhouse speelde niet al-
Jeen voor het publiek in Neder-
land en Duitsland, hij verzorgde
daarnaast programma's bij de
Westdeutsche Rundfunk, bege-
'eidde vedetten als Jacques Brei
cri Rika Zarai, schreef muziek
Voor de t.v.-shows van 'Dorus' en
lam vele (zeer succesvolle) el-
Pees op. In totaal heeft hij er
'Wee miljoen van verkocht.

" John Woodhouse: „Ik kan nu in alle rust zeggen dat ik me
nergens meer druk over maak".

Rugklachten
„Bovendien kan ik niet zo veel
meer, want ik heb jarenlang ge-
werkt heb met accordeons van
twintig kilo op mijn buik en daar
heb ik vrij ernstige rugklachten
aan over gehouden. Daarom heb
ik de laatste jaren tijd gehad om
over een hoop dingen na te den-
ken en ik kan nu in allerust zeg-
gen dat ik me nergens meer druk
over maak. Ik vind het best zo, ik
benklaar voor deze fase van mijn
leven, klaar voor de dood, want
daar ben ik ook uit. Nee, ik ben
er absoluut niet bang voor.

Ik heb het grootste deel van mijn
leven erop zitten en daar ben ik
tevreden over. Alleen," hij glim-
lacht weer, „mijn accordeon heb
ik sinds ik op Mallorca zit, nóóit
meer aangeraakt. Ik was dan ook
verbaasd toen ik hier in de studio
voor het eerst weer mijn arrange-
menten moest spelen vanwege
de cd-opname. Het ging me net
zo makkelijkaf als vroegeren dat
deed me plezier. Het is net als
fietsen, dat schijn je ook nooit te
verleren.

Waarom ik uiteindelijk terug ben
gekomen naar Nederland en bo-
vendien in een kokendheet Is-
raël een week lang televisie-op-
namen heb doorstaan? Uitslui-
tend voor de fans, want ik weet
dat een hoop mensen mijn mu-
ziek enorm missen. Alleen om
diereden heb ik mijn buitenhuis
in Mallorca verlaten en ben ik
nog één keer teruggekomen.
Want om het geld hoefik het alle-
maal niet meer te doen, ook die
tijd is geweest".

show

Procedure legen komst satellieten

Omroepen contra
TV 10 en RTV

Van onze rtv-redactie
|HILVERSUM - Zowel de NOS als de Federatie-omroe-
É>en NCRV, KRO en VARA onderzoeken op dit moment
pf het mogelijk is juridische stappen te ondernemen te-gen de komst van de twee commerciëleNederlandstalige
Satellietstations TV-10 en Veronique. Gedacht wordt aanpen procedure via de Raad van State.

Volgens NCRV-voorzitter drs. Th. Jansen wordt er doorINCRV, KRO en NCRV gezamenlijk „naar wegen gezocht
om desnoods via een proces een uitspraak van de rechter
Hit te lokken.Er zal in ieder geval een rechter aan te pas
moeten komen om uit te maken of het hier gaat om Ne-
derlandse of buitenlandse stations in de zin van Sky enSuper Channel. Want we gaan de komst van TV-10 en

Veronique natuurlijk niet zo maar nemen

Ook de juridische afdeling van de NOS is zich in nauw
overleg met een aantal externe experts op juridisch ge-

bied aan het oriënteren. Als het informatie-dossier klaar
is, moet het dagelijks bestuur van de NOS een besluit ne-
men.

Overigens acht een woordvoerder van de NOS de kans
dat er daadwerkelijk juridische stappen ondernomen
worden niet onverdeeld groot. „Als we al iets doen zijn
we niet op voorhand verzekerd van succes. Bovendien:
commerciële omroep is nu eenmaal realiteit en we moe-ten in Hilversum niet al te protectionistisch bezig zijn".
De NOS-woordvoerder verwijst in dit verband naar eenuitspraak van het Commissariaat voor de Media, dat on-
langs zijn fiat gaf aan de uitzendingen van het commer-
ciëleRadio 10. De Mediawet wordt in dit geval niet over-
treden, concludeerde het Commissariaat na onderzoek.

redactie: horrie cremers

'Een boek rol verdriet onthullend, schokkend'

Zangeres
zonder

memoires
Van onze

showpagina-redactie
STRAMPROY - De
Zangeres zonder
Naam wordt de Zan-
gereszonder Memoi-
res. Mary Servaes
ziet (zoals u eerder
deze week in het
Limburgs Dagblad
kon lezen) na hevige
innerlijke strijd af
van de publikatie
van haar boek 'Moe-
der Majesteit. Het
werk was op twee
hoofdstukken na af.
Het zou op haar ze-
ventigste verjaardag
(5 augustus) ver-
schijnen. De Zange-
res durft de confron-
tatie echter niet aan.
Ze schrikt terug voor
de gevolgen.
Mary Servaes: „Het
is zo onthullend, zo
schokkend, dat ik er
zeker van ben dat ik
alles en iedereen
over me heen krijg:
de pers, de familie en
de artiesten. Ik heb
gekozen voor mijn
rust, toen ik stopte
met optreden. Dat
wil ik zo houden".
In december zei
Mary Servaes ons:
„Het wordt een boek
vol verdriet. Alles
staat er in, ook de
momenten in mijn
leven dat ik dacht
dat ik niet verder
kon, maar toch door-
ging".
Pagina na pagina
heeft de Zangeres
volgeschreven in een
groot cahier. Het is
een getuigenis van

de vernederingen en
de ontkenning die ze
als zangeres van het
levenslied onder-
ging. Ze heeft een
geheugen als een ij-
zeren pot en herin-
nert zich sinds haar
vierde jaar vrijwel
elk détail van elke
gebeurtenis in haar
leven.
In een directe, soms
komische stijl zette
ze haar ervaringen
op papier. De gossip-
journalist Ben Holt-
huis heeft de verha-
lenbewerkt en uitge-
tikt.

" Zangeres zonder Naam: ,Mijn leven was géén sprookje

Huilen
Drie weken geleden
werd Mary Servaes
bevangen door twij-
fels ofze er wel goed
aan zou doen het
boek te laten ver-
schijnen. „Ik voelde
wat ik overhoop zou
halen. Soms zat ik
aan tafel te huilen,
terwijl ik bezig was
te schrijven. Steeds
sterker drong de
vraag zich op of ik
dit wel moest doen
op mijn oude dag".
Ben Holthuis werd
door de uitgever min
of meer aangezet
haar van gedachten
te doen veranderen.
Hij stelde nog voor
de inhoud aan te pas-
sen door de scherp-
ste passages weg te
laten.
Daar voelt de Zange-
res niets voor: „Ik
doe het goed of ik

doe het helemaal
niet. Het is de waar-
heid. Ik heb gewerkt
en gevochten. Als er
dingen uitgehaald
worden, is het een
sprookje. Mijn leven
was geen sprookje".
Ben Holthuis: „Jam-
mer, dat het boek in
de kluis ligt en het
echte beeld van de
Zangeres ons ont-
houden wordt. Je
krijgt er kippevel
van. Zo hard en zo
eerlijk is het. Het is
eng hoe collega's
haar hebben beje-
gend. Willeke Alber-
ti behandelde haar
als zeventienjarige
als een leeftijdgeno-
te. De Zangeres
noemt haar een snot-
neus. Het is soms
eng wat ze be-
schrijft".

Holthuis zegt dat
haar publiek de eni-
ge categorie is die er
goed afkomt. „Het
publiek heeft haar
nooit laten vallen en
daar is ze dankbaar
voor. Ik heb Mary
van het begin af aan
gewaarschuwd voor
de consequenties.
Dan zei ze: 'Moet ik
de waarheid verbloe-
men?' Het leek er tot
voor kort op, dat de
memoires zouden
verschijnen en ik
ben ervan overtuigd
dat het boek een vol-
strekt nieuw licht
werpt op haar intelli-
gente manier van
denken en manier
van schrijven waar
ik veel bewondering
voor heb. Ik weet
niet of ze ooit zal be-
sluiten het boek uit
te geven. Voor het
geld hoeft ze het niet
te doen. Ik denk dat
ze nu eindelijk alles
van zich af heeft ge-
schreven en ik res-
pecteer haar be-
sluit".

Beatles 25 jaar geleden
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De legendarische Beatles waren óóit aan het begin van
hun carrière te gast in ons land. Dat was precies 25 jaar geleden. Aan
dit historische hoogtepunt besteedt de Vara-televisie aanstaande zon-
dagavond uitgebreid aandacht. Via Nederland 1 brengt men dan van-
af 22.56 uur de veertig minuten durende documentaire '25 jaar gele-
den: The Beatles in Nederland. De kijker krijgt beelden van de aan-
komst op Schiphol op 6 juni 1964, de tocht van The Beatles door de
grachten van Amsterdam en hun optreden in Treslong in Hillegom.

" Uit het Téle-Archief: The Beatles op 6 juni 1964 bij hun
aankomst op Schiphol.

Limburgs dagblad |
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_____ 5 THEATERSIHI
KM [ Do. 1 junit/m woe. 7 juni

E NEDERLANDSE PREMIÈRE!!

P» «_____ IIHI _______

_!___■_£; Da9 2 30-7 00-9 30 uur Za ,zo óók 4.30 uur.

@| ONE FLEW OVER THE
■ CUCKOO'S NESTJ__H_C ! Do., vr., ma., di. 2.00-6.45-9 00 uurE3__FsKF___] Za zo 4 00-6 45-9 00 uur_\ Wo 6.45-9 00 uur.

I
GLENN CLOSE. JOHN MALKOVICH en
MICHELLE PFEIFFER in

DANGEROUS LIAISONS
3e week
De hoge adel in het 18e eeuwse Frankrijk,
vlak voor de revolutie, waren meesters in
intriges en manipulaties. XXX
Deze «ilm is WINNAAR *VAN 3 OSCARS! __, ______
Do. vr.. ma., di 2 15-7.00-9.1 5 uur
Za, zo 4 15-7.00-9.15 uur.
Wo 7 00-9.15 uur.
BEKROOND MET 4 OSCARS!!
DUSTIN HOFFMAN en TOM CRUISE in
RAIN MAN xx x x AL
_E______!____D XXXX
Dag 2.00-8.30 uur. Za., zo. óók 5.00 uur.

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

Alleen hun moeder kan ze uit elkaar houden,
TWINS AL
Met ARNOLD SCHWARZENEGGER en
DANNY DE VITO __. .QQ________
Dag. 2.00-6.30-9.00 uur Za.. zo. óók4.oo uur

Een tekenfilm van Steven Spielberg
Nederlands gesproken en gezongen.
EEN AVONTUUR MET EEN
STAARTJE AL
Za., zo., wo. 2.15 uur

VERWACHT:
"POLICE ACADEMY 6*

B4Tekoop aan de kassa
_H Bioscoopbonnen van’ 10,-en’ 15,-

- imburgsDagblad

_______S
045-719966.

il—®—I|| stadsschouwburg heerlen
! Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 -

12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

LEETOWERS-NCONCHRT. "^ïï"^Lee Towers met Bob East toegankelijk, met optredens
Showband, Jody Smgers en van

M
Rick Band en _*

het ballet van Barry Stevens. Djjk -1Q . ook kaarten

’ 50,- (paspoorten en verkrijgbaar via VVV en
passe-partouts niet geldig). ABN-bank Heerlen

LIMBURGS SYMPHONIE ÊWEffiF"ORKEST 0.1.v Roberto Benzi ____b»i^_____Solist Rian de Waal, piano
Van Beethoven-prog. ’ 21,-- m^______\_______________\

’ 18 50 - ’ 15,50; pasp. Emerson College „GREASE"

’ 14^50; JTP-Tip ’ 12,50. musical, ’ll,-; pasp. ’ 8,-.
I ____________^_______________»^--J"
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Genezen kanxniet. Helpen wel.

" Elke dag zijn er meer dan
honderdduizend mensen in ons land

1 die snakken naar lucht. Mensen die
last hebben van CARA, zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo levensbedreigend
kan zijn, dat deze bijna viermaal

" zoveel dodelijke slachtoffers eist dan
het verkeer.
cara is één van de meest
onderschatte handicaps in ons land
waarvoor nog geen afdoende
behandeling is gevonden.

Geef het Astma Fonds de
I mogelijkheid om te helpen.

uw steun is onmisbaar. Geef gul!

I r\tJ

Astma Fonds

Giro55055
NATIONALE ASTMA KOLLEKTE 8-14 MEI
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'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalen'
'Onzeoude auto was helemaal op.We wildendolgraag
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Duitsland 1
P45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
f■00 Heute.
#03 Die andere Halfte - Frauen die-Per Welt: Kraftakte - Frauenalltag in
VerYer Sowjetunion. (herh.)
rOo ARD-Sport extra. Tennis: Open
#ranse Tenniskampioenschappen te
Ttoland Garros. Commentaar: Volker■Kottkamp en Hans-Jürgen Pohmann.
■["00 Die Trickfilmschau.[^"15 Auf und davon! Kinderserie.
J^fl. 3: Mitgegangen - mitgefangen.
T-40 Tiere in Spanien. Natuurserie.
jjAfl. 17: Die Gartenschlafer (1).
"05 Hexe Lakritze. Kinderprogram-ma. Afl. 3.'■15 Tagesschau.
'■25 Columbo. Amerikaanse serie.

'|^fl.: Ein Ehrenwerter General.
£"26 Tagesschau.
°30 Hier und Heute.8-52 Die Wiesingers. Serie. Afl.:
j^ahrhundertwende.
£"58 Programma-overzicht.
I^-OO (TT) Tagesschau. Aansl.: Die
| Parteien zur Europawahl.
r°'ls Unter deutschen Dachern. Die
I Erben des Dr. Barschel: Das Jahr da-
| nach im Kieler Landeshaus. Reporta-
j9e over de nasleep van de Barschel-
I affaire en het eerste jaarvan de nieu-
I regering in Schleswig-Holstein.
Aansl.: Die Parteien zur Europawahl.
;]O5 Der 7. Sinn.
'08 "" Kein schoner Land. Muzi-
kaal programma, gepresenteerd door

punter Wewel.
f-°5 Miterlebt: Die deutschen an der
Wo|ga Reportage.

j«-35 Tagesthemen. Actualiteiten.
K,~05 ARD-Aport extra. Tennis:uPen Franse Tenniskampioenschap-

Per> te Roland-Garros, samenvatting

van vandaag: Commentaar: Volker
Kottkamp en Hans-Jürgen Pohmann.
Boksen: EK amateurboksen, samen-
vatting van vandaag, vanuit AThene.
Commentaar: Peter Jensen en Mi-
chael Lion.

23.50 Feuerberg. Tv-film met Delia
Boccardo, Carlo Cecchi, Leopoldo
Trieste e.a. Lia is Italiaanse en geeft
in Hamburg les aan een dansschool.
Wanneer een oude vriendin van haar
sterft, gaat ze terug naar haar ge-
boortedorp op het eiland Stromboli.
Onderweg treft ze een paar Duitsers
die op weg zijn naar hun tweede huis
op hetzelfde eiland, (herh.)

01.20 Tagesschau.
01.25-01.30 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

" bel- en CAI-abonnees:°°r kanalen zie schema exploitant

* = zwart wit programma
0 * = stereo geluidsweergave

°° = tweetalig bij stereo-app.

' ~ teletekst ondertiteling

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

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

België/TV 1
"n 0 Flipper. Amerikaanse jeugdse-,"«■ Afl.: Explosie.

\L*S JukeBox.

"3u Arnold. Amerikaanse jeugdse-e- Afl.: Spanking. Met: Conrad Bain,
17^__y Co|eman, Todd Bridges e.a.
I_n Nie"«s.
18 ne Tik Tak" Animatieserie, (herh.),:Us

L
Plons. Afl.: Plons en de kerkuil.

I8i
e
nh°

l m ,r!*un9 Fu- Amerikaanse serie
i |"e;Dav id Carradine, Keye Luke, Phi-
| 'P Ahn e.a. Afl.: Het gedenkteken (1).
I v__|lne is.Qetuige van een koetsover-

II bh hDit 'ncident roePt herinneringen
ni hm op aan zi'n eerste üe'des-
«cht. De herinnering zal hij pas nu

1aKlJnnen kwijtraken.
s£s Levende aarde. 24-delige Brit-. d°cumentaireserie van David At-
a

nP°rough over het ontstaan van de_/ w en el aardoPPervlak meer be-
het leven in verschillende leef-iieus van de poolgebieden over deuden en grasvelden en woestijnen

reek 'n het water en in de lucht De
sto onder2oekl ook de mens als
Afl

r .nde ,actor in die levende wereld.
19 5

e opDOUW van de aarde- 0)-
-"25 Mededelingen en programma-

l9°^rzicht.
20ÜS Nieuws-

£*> Buren. Australische serie.
aPhne betrapt een indringster. Des

*■ woedend om een uitlating van zijn
hoeder. %

li

20.25 Panorama.
21.20 Kijk uit! Verkeerstips: 13 jaar

verkeersveiligheid op BRT-TV met
commandant Vervust. (herh.)

21.35 The Dirtwater Dynastie. 10-de-
lige Australische serie. Met: Hugo
Weaving, Victoria Longley, Steve Ja-
cobs e.a. Afl. 6. De oorlog is voorbij
en Josh komt getekend terug naar
The Dirtwater. Richard is intussen
weer getrouwd en tracht zijn impe-
rium steeds verder uit te breiden.
Josh kan deze honger naar macht
niet velen en vertrekt.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Filmspot. Achtergrondinforma-

tie bij de filmactualiteit.
23.15-23.20 Coda. Serenade, van Bo-

rodin uitgevoerd door Rik Vercruysse,
hoorn en Katrien Verbeke, piano.

" David Attenborough, ma-
ker van de documentaire se-
rie 'Levende aarde. (Bel-
gië/TV 1 -18.55 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.30 ZDF-info Arbeit und Be-
ruf. (herh.)

15.25 "" Teletekst-overzicht.
15.45 ZDF-lhr Programm. Wer kermt
sich aus in diesem Haus? Spelpro-
gramma.

15.55 Heute.
15.58 Uhli und Wuhli. Kinderserie.
16.10 Logo. Jeugdjournaal.
16.20 Pfiff. Sportmagazine voor jonge

kijker.
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern, Regionaal nieuws.
17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.45 Ein Engel auf Erden. Ameri-

kaanse tv-serie. Afl.: Ich wünsch mir
einen blauen Mond. Met: Micahei
Landon, Victor French, Carrie Snod-
gress e.a. Aansl.: Mem Butler und ich.
Duitse tv-serie. Afl.: Kunstwerke. Met:

Volker Brandt en Günther Ferschke.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute. Aansl.: Die Parteien zur

Europawahl.
19.35 Der Superflip. Telefoonpro-

gramma. Presentatie: Michael Carl.
20.00 Berliner Weisse mit Schuss.

Drie korte tv-spelen met in de hoofd-
rol Günter Pfitzmann: Berliner
Schnauze; Gassi gehen; Mach kei-
nen Zirkus.

21.00 Gesundheitsmagazin Praxis.
Gezondheidsmagazine. Vandaag: 1.
Eerste hulpverlening bij sportblessu-
res. 2. 100ehartpatiënten-seminar. 3.
grote huidtest-actie.

21.45 Heute-journal.
22.15 Live. Talk-show met Amelie

Fried en Harry Valérien.
23.45 00 Taipei Story. Taiwanese

speelfilm uit 1985 van Edward Yang.
Met: T'sai Ch'in, Hou Hsiao-hsien,
Wu Nien-chen e.a. Ah-chen is op
zoek naar een woning voor zichzelf
en haar vriend Ah-Lung. Door haar
werk in een electronica-firma kan ze
eindelijk weg van haar familie. Enige
weken later is de woning ingericht,
maar het samenwonen pakt anders
uit als ze gedacht had.

01.40-01.45 Heute.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.16 (TT) Kokkerellen. Culinair pro-

gramma. Afl:. Engelse tea.
16.35 "" Service Salon vanuit de
Flevohof. Compilatie van een eerde-
re uitzending uit april 1987.

17.35 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: The Girl Who Feil from the Sky.
Wanneer Hawke zit te visen, gooit
een helicopter iets in het meer. Dit
blijkt een vrouw te zijn, volgestopt met
verdovende middelen.

18.25 "" David, de kabouter. Serie
naar het boek De Kabouter van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 10: Het
beroep van de dokter, (herh.)

18.50 Sterkste man van wereld.
Sport- en spelprogramma. Presenta-
tie en commentaar: Jack van der
Voorn en Arno Vermeulen, (herh.)

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Growing Pains. Serie over de

beslommeringen in het gezin Seaver.
Afl.l.

20.55 (TT) Grijpstra en De Gier: Het
lijk uit Friesland. Misdaadserie naar
De Ratelrat van Jan Willem van de
Wetering. Met: Rijk de Gooijer, Peter

Faber e.a. Afl. 2: De slag op de Af-
sluitdijk. Grijpstra en de Gier houden
beiden de vrouw van de vermoorde in
de gaten en ontdekken dat zij hierbij
niet de enigen zijn.

21.47 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl.: I'm in the Nude for Love. Michael
Kuzak moet een nudistenkolonie ver-
dedigen tegen opstandige buren. On-
dertussen moet Victor een emotione-
le zaak behandelen.

22.32 "" Ontdek je plekje. Van-
avond: Veere, (herh.)

22.47-22.52 Journaal.

Duitsland 3 West
" -

08.00 Tele-Gymnastik (40).
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Die Sendung mit der Maus,

kinderprogramma.
09.40 Telekolleg 11, cursus Engels.

Les21.
10.10-11.05 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de, les 21.
18.30 Die Sendung mit der Maus.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

20.00 ■ Die Flamme von Arabien.
Amerikaanse speelfilm uit 1951 van
Charles Lamont. Met: Maureen O'Ha-
ra, Jeff Chandler, Maxwell Reed e.a.

21.15 Filmtip: La pasion Béatrice von
Bertrand Tavernier.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Geschichte: Ein deutsches

Schicksal. Portret van Fritz Smeta-
cek, de ongekroonde prins van het In-
diase Bhimtal.

22.45 Ausgestossen. Franse 5-deli-
ge tv-serie. Met: Charles Aznavour,
Judy Winter, Hans Clarin e.a. Afl. 2.

23.45 Die Herren der Meere. Docu-
mentaire over zeilen, (herh.)

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht (eindtijd onbekend).

" Anita Kupsch en Günter Pfitzmann in 'Berliner Weisse
mit Schuss'. (Duitsland 2 - 20.00 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m|
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Ali-
son buigt de situatie om in haar voor-
deel. Mickey en Ned, de nieuwe huur-
ders voelen zich in het nauw gedre-
ven. Ze bedreigen May met een pi-
stool en sluiten haar op in de rommei-
kamer.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30-23.15 Koningin Elisabethwed-
strijd 1989 voor viool. Rechtstreek-
se reportage vanuit het Paleis voor
Schone Kunsten. M.m.v. 'het Natio-
naal Orkest van België 0.1.v. Georges
Octors. Presentatie: Fred Brouwers.
Vaste panelleden: Theo Olof en Wim
de Moor.

België/RTBF 1
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba,
nouba, kinderprogramma met Comic
Strip en Cocologie. 18.30 Jamais deux
sans toi, gevarieerd informatief pro-

gramma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.30 Jour-
naal en weerbericht. 20.00 Zulu Dawn.
Britse speelfilm uit 1979 van Douglas
Hickox. Met: Burt Lancaster, Peter
o'Toole, Nigel Davenport e.a. 21.45 Ci-
néscope, gesprtek met Richard Berry.
Aansl.: Loterij-uitslagen. 22.45-23.20
Laatste nieuws en weerbericht.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 Muziek 111 op zoek naar. Les 1.10.00 Geld. Les 2.
10.30-10.55 Omrop Fryslan Eduka-
tyf: Skriuwers yn byld. Diel 3: Tiny
Mulder.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

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

ma in het Servokroatisch en het Ne-
derlands.

18.15 Dc Islam als vakgebied. 2-deli-
ge serie. Afl. 2.

18.30 Van Quantum tot Quark.Les 7.
19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.50 Politieke Partijen: Socialisti-

sche Partij (SP).
19.55 "" Dc materie. Première van L.

Andriessen en B. Wilson uitgevoerd
door het Materie Orkest en leden van
het Nederlands Kamerkoor 0.1.v.
Reinbert dc Leeuw.

22.51 Politieke Partijen: Volkspartij
voor Vrijheiden Democratie (VVD).

23.01 Journaal.
23.11 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
23.26 Uit de kunst. Wekelijkse kunst- \

rubriek vanuit het Shaffy theatercafé j
in Amsterdam. Presentatie: Leoni j
Jansen.

23.46-23.51 Nieuws voor doven en j
slechthorenden.

# Peter Faber in 'Grijpstra I
en De Gier: 'Het lijk uit Fries-
land'. (Nederland 2 - 20.55
uur)

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. Afl.

12.
08.30 Telekolleg 11. Chemie, cursus

scheikunde.Les21.
09.00-10.45 Schooltelevisie.

16.30 Play time. Cursus Engels.
16.45 Les trois de Lyon. Cursus

Frans.
17.00 Warum manche nicht singen
können. Zangprogramma voor lera-
ren en ouders.

17.30 Telekolleg 11. Chemie, cursus
scheikunde.Les 21. (herh.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.29 Disneys Gummibarenbande.

Tekenfilmserie. Afl.: Das Loch im
Ozean.

18.52 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Ein fliegendes Nest.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Der Mann, der sich selbst

nicht kannte. Engelse speelfilm uit
1953 van Harald French.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Perspektiven. Informatie over
het economisch leven in Rheinland-
Pfalz.

21.45 Sportimport.
22.30 Dempsey and Makepeace, En-

gelse tv-serie. Afl.: Die Glücksstrah-
ne.

23.15 Showbiss. Theater magazine.
23.45-23.50 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00-
-23.30 Koningin Elisabeth Muziek Con-
cours voor viol. Nationaal Orkest van
België 0.1.v. Georges Octors. Op het
programma staan een speciaal voor dit
concours geschreven Belgisch viool-
concert, een sonate voor viool en piano
en een vioolconcert, gekozen door de
kandidaten zelf. (Gelijktijdige uitzen-
ding in stereo op RTBF-3 Radio).

TV 5
16.10 Tournoi De Tennis De Roland-
Garos. 18.00 Les noces rouges. Fran-
se film uit 1962 van Claude Chabrol
met Stéphane Audran, Michel Piccoli,
Claude Piéplu e.a. 19.30 Papier glacé.
Modemagazine. 20.00 Musiques Au
Coeur. Special. 21.20 Huaqueros. Re-
portage. 22.00 Journal Télévisé. 22.30
Météo Européene. 22.35 Apostrophes.
Literair magazine. 23.45-00.45 Chocs.
Magazine.

Radio 1

radio(Elk heel uur nws.) 7.04 AVRO's ra-
diojournaal (7.30 Nws.). 906 Ar-
beidsvitaminen. 1050 Leuterkoek
en zandgebak 11.06 Arbeidsvita-
minen. 11.50 Ken je dat gevoel?
12.06 De Burgemeester is jarig!
12.55 Meded. voor land- en tuin-
bouw 13.09 AVRO's Radiojour-
naal. 14.06Koperen Ko en Nikke-
len Nelis. 16.06 Echo-magazine.
18 35 Man en paard. 19.03 Onder
tafel. 19 53 Column 20 03 Langs
de lijn extra. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 VPRO's nachtleven;
Midnight hour. 1 02 Stay awake.
3.02 Live concerten uit VPRO s ar-
chief. 5 02-7.00 Q, Q, le Q.

Radio 2
(Elk heel uur nws.) 7 04 Het leven-
de woord. 7.11 Vandaag. . onder-
dag 8.04 Hier en nu. 8.53 Ontmoe-
ting. 9 04 Wie weet waar Willem
Wever woont? 10.04 Plein publiek.
Thema: Omgaan met dementie.
11 30 Eenoogje, tweeoogje,
dneoogie 12.40 Middagpauze-
denst 13 04 Hier en nu 13.20Skip
Voogd presenteert. 14.04 De tafel
van vier. 15 04 NCRV Coupe soleil.
16.04 De Familieshow. 17.04 Hol-
landse hits 19.02 NOS Jazz plat-
form. 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nws.) 6.02 De haver-
moutshow 9.04 TROS gouden
uren. 12.0450 Pop of een envelop
1404 De nationale hitparade top
100. 18.04 Driespoor. 19.03
TROSdancetrax. 21.03 De CD
show 23 03-0.00 Sesjun. Trio Ah-
mad Jama

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming

(8 00 Nws). 9.00 Veronica s mees-
terwerken: I. 10.30 Muziek voor
miljoenen. 12.00 Veronica s mees-
terwerken 11. 13.02 Nederland Mu-
ziekland Klassiek. 14 00 Metrono-
nium in 'konsert' 15.30Zeggen en
schrijven 16.00 De beweging, met
om 16.02 Muziekactualiteit 16.15
Het concert. De familie Andiessen;
17 00 Het portret; Nando Schellen
18 00 Nws. 1802 Rond Louis An-
diessen 20.00 Nws. 20.02 Holland
festival journaal. 20 10 Hollandfes-
tival. Materie Ork en leden van Ne-
derlands kamerkoor. 22 30-0.00
Audio Art.

" Erik van Zwam

Radio 5
NOS: 630-6.49 Scheepv - en
marktberichten en uitgebreid weer-
bericht 9.00 Nws. 9.02 NOS Spor-
tief 9.25 Waterstanden 9.30 Mi-
graine 10.00 De zonnebloem
1100 De 50+-Seniorenshow.

1200 Nws 12 05 Wat hebben we
gelezen? 13.00 Nws 13.10 De
ierde Wereld. 13 40 Da Capo

14.00 Klasse 1500 Damokles
16 00 NOS Cultuur. Special reisli-
teratuur. 17.25 Marktberichten.
17.30 Scheepspraat. 17 35 Post-
bus 51 Radio-magazine 17 55Me-
ded. en schippersberichten. 18.00
Nws 18.10 KRO-literair: Lezen
voor de lijst 18.40 Turks progr
19.00 Progr. voor buitenl werkne-
mers. 20.30 Twaalf provinciën
21.00-21.30 Rechtswijzer

televisie en radio

Nederland 1
800-13.05 Nieuws voor doven enSlechthorenden.
Soi Kermis der ijdelheid. 16-delige
|§ngelse serie naar de gelijknamige
■>man van William MakepeacheHhackeray. Afl. 13: Een onsmakelijkeBeschiedenis. Lady Jane vindt Bec-Hy's gedrag schandelijk en RawdonBomt in het spinhuis wegens schul-

■3l TV-Werkjournaal. Presentatie:
"aula Patrico en Pieter Jan Hagens.

f 156 Neighbours. Australische serie,
flhane is opgelucht als Paul een goed
Hjoordje voor hem doet en Des is nietfliij met zijn logé.Bi 9 Europa 1992/3. HumoristischeJjooruitblik op de komende eenwor-

ding van Europa.
17.30 Journaal.
17.45 De avonturen van Pippa de

Hen. Tsjechische kinderserie. Afl.:
Pippa en het scheidsrechtersfluitje.

17.52 De avonturen van Teddy Rux-
pin. Tekenfilmserie. Afl.: De Surf-
grunges. (herh.)

18.14 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: Een circus voor babysmurf
(herh.)

18.37 Boes. Tekenfilm. Afl.: Boes
heeft beet.

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

19.00 Journaal.
19.21 Een klas apart. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Het voorrecht.
Charlie helpt Arvid aan een baantje
en dr. Samuels moet een vies verma-
geringsdrankje innnemen.

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

20.20 Doet ie 't of doet ie 't niet.
Spelprogramma metPeter Jan Rens.

21.35 "" Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Als we het maar
kwijt zijn... De eigenaar van een
speelgoedfabriek krijgt met actiesvan
een milieubeschermingsorganisatie
te maken wegens het illegaal lozen
van giftig afval.

22.30 Journaal.
22.40 Impact. Serie actuele documen-
taires. Presentatie: Paul Witteman.
Vandaag: Iran-Contra schandaal.

23.30-00.30 Muziekspecial Paolo
Conté. Concert gehouden op 4 de-
cember 1988 in Carré.

1 Paolo Conté. (Nederland 1 - 23.30 uur)

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
Programma-overzicht. 09.05 SAT 1 -Teleshop. 09.30 Programma-overzicht.
09.35 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
Afl.: Der Eisenhandler Kommt. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Das Ende einer Ehe. 10.50Teletip
Gesundheit. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
Heimweh nach dir, mem grünes Tal.
Oostenrijkse volksfilm uit 1960 van
Hermann Leitner met Rudolf Lenz, Ani-
ta Gutwell, Carl Wery e.a. Aansl.: te-
kenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr
Horoskop. Aansl.: Programma-over-
zicht. 14.05 Arme mit den roten Haa-
ren. Afl.: Heimliche Sorgen. 14.30 Die
Monkees. Afl.: Die Monkees boxen sich
durch. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital. Afl.: Polizei-
schutz. 15.50 Teletip Koehen. 16.00
SAT 1 - Teleshop. 16.25 Der Goldene
Schuss. 16.35 Bonanza. Afl.: Die Ent-
führung von Jennifer Beale. 17.25Tele-
tip Auto. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Sherlock Hol-
mes und Dr. Watson. Afl.: Ein Mord in
feinen Kreisen. 18.15 Taxi. Afl.: Angela
als Leichtgewicht. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 Glücksrad. Quiz-show. 19.30
Lotterie. Afl:: Chicago. 20.25 SAT 1
Wetter. 20.30 Cagney & Lacey. Afl.:
Aus Erfahrung klug. 21.25 SAT 1 Bliek.
21.30 Der Flori wird's schon richten.
Duitse komedie uit 1987 van Hans Lei-
lis met Herbert Frei, Heidi Voss-Eck, Li-
selotte Lindner e.a. 23.10 SAT.I Bliek.
23.20 Topics. 23.50 Der Profis. Nieuwe
misdaadserie. Afl.: Der Verrater. 00.40-
-00.50 Programma-overzicht.

SSVC
13.05 Children's SSVC. The Raggy

Dolls.
13.20 Playbus. The Patch Stop.
13.40 Under sail. Afl.: Brita Leth.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 What's my Line? Spelprogram-

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

Street.

15.55 Grim Tales. Nieuwe serie. Aft;
The Three Feathers.

16.10 Mike & Angelo. Jeugdserie. '16.35 Fun House. Te gekke jeugö-
show met als gastheer Pat Sharp. I

17.00 Children's Ward. Dramaserie.-
-17.25 Home and Away. Serie.
17.50 Connections. Spelprogramma.-
-18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here. Magazine.
19.15 Every Second Counts. Spel.
19.50 Treasure Hunt. Afl.: Humbersi-

de. 3
20.40 The Bill. Serie. Afl.: Loss.
21.05 Tanamera. Afl.: Lion of Singa-

pore. Deel 3.
22.00 News and Weather.
22.30 Horizon. Afl.: Concerto.
23.20-23.45 The New Statesman.

Herhaling van de satirische komedie
met Rik Mayall als Alan B'Stard, de
MP, die nergens voor terugschrikt om
zijn doel te bereiken.

Omroep Limburg
715 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek 8.05, 9.02, 10 02, 11 02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek 13 05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws 17.02 Reg.
weerber 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg.
17.55 Kort nieuws. 18.05-1807
Aankondigingen.

BRT 2
600 Nws 605 De eerste ronde.
(6.30, 700 Nws. 7.30 Nws en
R.V.A.-ber) 8.00 Nws. 8.10 Bistro
& Co. 10.00 Nws 10.03 Parkeer-
schijf (10.30 In het spionnetje)
11.55 Mediatips. 1200 Limburg
1989. 13.00 Nws 13 10 Het schu-
rend scharniertje. 13.15 Roddelra-
dio. 14.00 Hitbox 1700 Focus.
17 10 Amazone. 18.00 Nieuws.
18.10 Over stuur. 20.00 Het or-
geltje van Yesterday 22.00 Nws

22 05 Boem boem 23.30-6 00
Nachtprogramma (5.00 en 530
Nws.)

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland.
08.30 California Clan. Serie, (herh.)
09.15 Die Springfield Story. Serie,

(herh.)
10.00 Reich und Schön. Serie,

(herh.)
10.25 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma. (herh.)
11.00 Die zwei mit dem Dreh. Serie,

(herh.)
11.45 Staranwaite, Tricks, Prozesse- L.A.Law. Serie, (herh.)
12.30 Klassik am Mittag, met het

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

tor Gadget. Afl.: Das Ungeheuer von
Loch Ness.

13.25 California Clan. Serie.
14.15 Kampf stern Galactica. Sf-se-

rie. (herh.)
15.00 Zahn urn Zahn. Serie. Afl.: Die

Jugendfreundin.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.15 Der Preis ist heiss. Spel
17.45 Tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Mis-

daadserie. Afl.: Bildnis des Todes.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Reporter des Verbrechens.

Serie. Afl.: Die verschwundenen
Kampfer.

20.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Serie. Afl.: Der Poltergeist.

21.20 Extrablatt. Amerikaanse speel-
film uit 1974 van Billy Wilder. Met:
Jack Lemon, Walter Matthau, Susan
Sarandon e.a.

23.00 RTL aktuell.
23.05 Die Valachi-Papiere. Italiaans-

Franse speelfilm uit 1972 van Teren-
ce Young. Met: Charles bronson, Lino
Ventura, Joseph Wiseman e.a.

01.15-01.20 Betthupferl.

Sky Channel
"■—^■*____-

______________
mmmmmmmm

___
m

_
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06.30 European Business Channel.
Zakelijk nieuws.

07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-
ningsprogramma.

09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-
gramma.

11.00 The Sullivans. Serie.
11.30 Sky By Day. Ochtendmaga^i-

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

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

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

serie.
15.45 Loving. Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. Komische se-

rie.
16.45 The Littles. Tekenfilmserie.
17.00 "" Countdown. Pop.
19.00 Mobil Motorsport.
19.30 Surfer Magazin.
22.00 Bruce Jenner Atletiek.
23.00 Australian Rules Voetbal.
01.30-06.30 Landscape Channel.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 World News and Business.

Nieuwsprogramma's.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Tracking. Videoclips.
16.30 Hot Line. Live jongerenpro-

gramma.
18.30 Nino Firetto. Muziek.
19.30 Richard Diamond. Detective-

serie.
20.00 Beyond Mombasa. Engels/A

merikaanse film uit 1957 van George
Marshall met Cornel Wilde, Donna
Reed, Leo Genn e.a.

21.45 World News and Weather. fn
ternationaal nieuws en weerbericht.

22.00 Wait Till Your Mother Gets
Home. Amerikaanse film uit 1983 van
Bill Persky mt Paul Michael Glaser,
Dcc Wallace, Peggy McKay e.a.

00.00 World news and Weather.
Aansluitend The Mix.

03.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse
programma's.

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 VJ Kristiane Backer.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 MTV Playback.
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. Simple Minds.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV at the Movies. Filmru

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

Belg. Rundfunk
630 Frohlicher Auftakt. 715
Wunschkasten. 745 Veranstal-
tungskalender 8.30 Besinnliche
Worte 905 Musik zum Tage
10.00 Eurosong-Contest 1200
Veranstaltungskalender: Musik bei
Tisch 13.00 Frischauf 14 05
Schulfunk: Biologie Afl :Vom Ver-
halten der Tiere: Wie sich die Fle-
dermause onentieren. 14 20 Mu-
sikzeit heute: Country and Wes-
tern 15.00 Nachmittagsstudio
1605 Spotlight 17.05 Oldiekiste
1800 Regionalnachnchten BRF-
Aktuell. 18 30 Jazz 20.00 Nach-
richten Sendeschluss

Luxemburg/RTL
530 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 'Treft nach
elf. 1200 Is ja n Ding 14 00 Viva
16 00 Entenjagd 17.00 Musikduell
17.50 Sporl-Shop 1800 Musik-
duell 19 00 Neunzehn - Vierund-
zwanzig: Haste Töne: 20 00 Open
house; 21.00 Kuscheltunk; 22.00-
-0 00 Musik Non-Stop

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 12.07
Gut Aufgelegt 14 05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert
16 05 Heimatmelodie. Musik-Ex-
press 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm 21.00 Musik zum
Traurnen. 22.30 Nachtexpress

Donderdag 1 juni 19899
programma's donderdagLimburgs dagblad |
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VLC6SOS IS 63 39 VT met stereo en Teletekst ZFBOOP kOel/vrieSKOmbinatie
VHS-C HQ "Movie" met powerzoomlens (8 *) en "One-touch" 63 cm Flat Square beeldbuis. 50 Programma s (mcl. 1 AV).

Centrifuae 8001 dm 18 Programma's Traploos instelbare 180Liter koelruimte. 90 Liter vriesruimte.
bediening. Auto-Focus. Autow.tbalansJA.deo-Search. Teletekst. Stereo2xls J£AugJ che zenderzoeker' 45k

empe E^KSÏÏfijne waïofwol. «" Sterren, luxe uitvoering.
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Mama,
bestaan er
nog echte

neushoorns?

GEEF OM DE TOEKOMST.
Word «oorf27,50donateurvan het

Wereld NatuurFonds. Giro 25,Zeist*

Ligt uw hart in
Limburgs natuur?
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Bel of schrijf:
Stichting

r\ ] het Limburgs Landschap

tWSJL Kasteel Arcen

($. __~. postbus 4301
"x/x) 5944 zg Arcen

telefoon 04703-1840
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Dit jaar is het twee eeuwen geleden dat Geheel in sfeer met derijke Franse tastische Citroen AX vanaf f. 14.350,- en te revolutionair is om een heel jaar vol

de Franse Revolutie uitbrak waarmee traditie hebben we namelijk de prijzen een Citroen BK vanaf f. 20.700,- exclu- te houden.

vrijheid voor iedereen een feit werd. van onze personenauto's een aardig sief afleveringskosten. Vandaar dat de absolute sluitings-

Een gebeurtenis die vanzelfspre- kopje kle.ner gemaakt. Dit tijdelijke aanbod geldt voor datum 17 juni is.' Wel raden we u aanom

kend door alle Fransen uitbundig wordt Voor de Citroen AX betekent dit alle versies, zowel benzine als diesel, snel te reageren,

gevierd. Dus zéker ook door Citroen. een prijsverlaging van 1250 gulden. behalve voor speciale uitvoeringen zoals Want u weet hoe het met revolu-

Daarom geven we .edereen in Nederland En voor de Citroen BK dat is pas de AX Bijou, AX K- way BK Chamonix of ties gaat: ze kunnen zó ontstaan, rm
de kans om het feest in alle hevigheid revolutie- een voordeel van maar liefst de BK Montreux. maar zijn weer weg voor je er K____l

3mËm*£ji*ïTijdelijk is deAX f 1.250,- en de BK f 2.00Q- inprijs verlaagd._^|~Aw||gnUË
P__fl Wf " uw nieuw. Citroen moei wel uil v__rra_id leverhuaren vóór 1 juli 1989 geregistreerd zijn " 3Ë_f___——-_^B—^JHÉ-L.»

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

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 5862, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRJESTRAAT 14, SITTARD.



Ronselaar
Dnn"3aal voorbij de toegangs-

van het park, wordt men"middellijk bestormd door een
le mem- Een ronselaar voor het
een

r Van Julius Caesar. Hij is
teu Van e on6eveer honderd ac-
dehSi en actrices die gedurende
ren daë in net achttien hecta-
„„ g

t?te Park voor animatie zor-
.rÜ-i, rt het Publiek pikt hij een

Wat 1
mstige recruuf. Een iet-

ron , cnerige, blonde man. De
levi^. r neemt de maten op en
Wo h commentaar. De man
kn' 1"- a^Sewezen wegens kluts-
bertéri' Hadden net zo goed bib-
teu ten kunnen z _n. De ac"

hu rS name".jk zorgen voor vele
\y m°r.stische verrassingen,
kiik Veel imPr°visatie komt
nis t.

n e nodiSe talenken-
Sn ', De meeste medewerkers
preken meerdere talen. De ont-

hehKers van dit Franse pretparkoben goed naar de meesters in
*« Pretparkenvak - de Amerika-an - gekeken en geluisterd. De

dan .an het Pare Asterix lijkt
on _?" als twee druPPels water
u? dle van, pak weg, Disney-
ve-, -n Florida- Het doet alleen
ri-/ minder kitscherig en protse-S aan. Het park is in vijf gedeel-
ten opgesplitst. Direct na de in-«an-g bereikt men de Via Anti-
vinrf antieke straat. In die Via
del !Ten Bevels van huizen uit
r . landen dieAsterix opzijnveleeizen heeft aangedaan. Er is dus
tTi\scheefgezakt, op pilaren rus-
oh ? .' creatie van de geniale ar-
P,Uekt Tekenis (uit Asterix en
ken°PD-ra); een huis met Mar»ne-
~ n Pis; een namaak Franse* weede Kamer (Palais Bourbon,
t<_°_. .e gelegenheid omgedoopt
""" balaisBonbon) en een Griek-

h "Jolen. Enkelevan deze gevels
lC.[u,ergen winkeltjes, zoals
J-nKklax (fotorolletjes) en Papy-Us (boeken en tijdschriften).

Bekend
_ÏLi?e Via Antigua klinkt de mv-
geK van een Romeinse fanfare.en van de mooiste bouwsels ine straat is zonder enige twijfel

van Tic-
sn i ' waarin onder meer de
dip van a^e karren te zien is:
(ac van neef Hippix uit Lutetia
j ŝterix en de Noormannen).
b enners van de achtentwintig al-ums die verschenen zijn in de
sta g Jaren dat Asterix thans be-

at en die inmiddels zijn ver-

taald in veertig talen, zullen veel
bekende zaken tegenkomen. Dit
zal zeker het geval zijn tijdens de
dagelijkse parade als men zelfs
een glimlachende Cleopatra kan
ontwaren. Vanuit de Via Antigua
bereikt men het 'hoogtepunt'
van het park, het Gallische dorp-
je. Daar waar alle avonturen be-
ginnenen waar men altijd op pa-
gina 48 besluit met het traditio-
nele banket, met al dan niet een
aan een oude eik vastgebonden
bard Assurancetourix.

Verhuisd
Om de investering van achthon-
derdvijftig miljoen francs (bijna
driehonderd miljoen gulden)
rendabel te maken, dient men dit
jaar in het Pare Asterix twee mil-
joen dagjesmensen binnen te ha-
len. Zeer wel mogelijk, zo lijkthet, in de directe omgeving van
Parijs, pardon, van Lutetia. De
sfeer in 'het dorp dat wij zo goedkennen' is er een van een woens-
dagmiddag. Panoramix geeft
geen les aan de kleintjes. Zelfs
Obelix heeft vrijaf genomen. Hy
zit op de wip met de kinderen uit
het dorp. Abraracourcix laat zijn
voeten wassen. De bard is wan-
delen. Alles is vredig. Het enige
teken van gewelddadige activi-
teit is een enorme Romein die in
een boom hangt by tekomen. Bij
Kostunrix (in het Frans heet hij
Ordralfabetix) zijn vis en schelp-
dieren te koop. Van marsepein
en chocolade.

Personeel
Door het dorp loopt een meisje in
een blauw en geel kostuum met
veger en blik. Proppen papier
verdwijnen onmiddelijk in de
daarvoor bestemde bakken. „We
hebbengoed naar de Amerikaan-
se parken gekeken", zegt Olivier
de Bosredon, de algemeen direc-
teur van het park. „Al onze men-
sen hebben een eigen opleiding
gegeven. Daarbij is rekening ge-
houden met het feit dat we niet
in de States zijn. Onze mensen
zullen dusnooit gedwongen wor-den om met een kauwgum-glim-
lach te reageren en altijd te vra-
gen hoe het er mee gaat. Het eni-
ge wat we willen, is dat ze be-leefd zijn, de bezoekers correctbehandelen en ze niet als hondenafsnauwen. Als ze echter geenzin hebben om te glimlachen,dan doen ze dat niet. Hebben zegewoon hun dag niet, dan vragen

we ze om achter de coulissen te
blijven of een dagvrij tenemen".

Dubbel
De attracties in Pare Asterix zijn
gericht op kinderen tot een jaar
of twaalf. Zo zijn er het vliegend
tapijt, het galjoen dat op hol slaat
en een kleine achtbaan. Voor de
ouderen zijn er dezelfde attrac-
ties op grotere schaal. Zo is er de
door de Nederlandsefirma Veeo-
ma gebouwde Goudurix. Een ze-
venhonderd meter lange acht-
baan, dertig meter hoog, met een
maximale snelheid van vijfenze-
ventig kilometer en men gaat er
zeven keer mee over dekop. „We
hebben alles twee keer gedaan.
Een keer voor de kleintjes, een
keer voor de ouderen. Kinderen
vinden het leuk hetzelfde te doen
als hun ouders", aldus Bosredon.
Het park herbergt verder een
dolfinarium (achttienhonderd
zitplaatsen) met een show van
zes dolfijnen en twee zeeleeu-
wen, een arena (zeshonderd
plaatsen) waar Panoramix zijn. heroïsch gevecht met de boze
geesten levert en een eigen ge-
hoorzaal van Assurancetourix
voor vierhonderd enthousiaste-
lingen. Voorts is er nog een groot

aantal winkeltjes, restaurants,
snackbars; elk met zijn eigen
sfeer. Heel fraai zijn met name
het Italiaanse restaurant Caius
Cepaderefus met bewegende
standbeelden, het biefstukken-
paleis Archimboldo gebouwd in
een soort reusachtige fruitmand
en De Aangespoelde Piraat,
'waa' men te'echt kan voor een
b'oodje'.

Geschiedenis
Het laatste grote part van het
park is De straat van Parijs waar
over nauwelijks tweehonderd
meter duizend jaren Franse his-
torie wordt uitgebeeld. Ook hier
verlevendigen acteurs de straat-
beelden. Voor de uitvoering, die
loopt van de Middeleeuwen tot
en met de uitvinding van defilm,
hebben de bedenkers van het
park samengewerkt met historici
en devakbond van onderwijzers.
Om het geheel historisch verant-

woord te houden. „Dit wil zeg-
gen: wel met een glimlach",
waarschuwt Albert Uderzo. Zo
duiken ineens de drie muske-
tiers op. „Ze zijn onze cowboys",
zegt de tekenaar gedecideerd.
„Bovendien passen ze goed in de
sfeervan Asterix. Want ze lachen
graag, houden van het goede le-
ven en op zn tijd van een knok-
partij". Het Asterixpark kan
maximaal 25.000 bezoekers per
dag ontvangen. Een volwassene
betaalt 40 gulden, een kind komt
binnen voor 30 gulden. Mis-
schien een hoop geld", beaamt
men, „maar voor die prijs geven
we de garantie dat alles, behalve
een stuk of vier speelautomaten,
gratis is".

korte toer
ZATERDAG 3 JUNI:
TEGELEN: IVN (Belfeld) - dag-
wandelinglangs deChefna en de
Ninglingspo(B). Vertrek 7.30 uur
vanaf Wilhelminaplein in Tege-
len.
MECHELEN: Rondleiding, be-
zichtiging De Commandeursmo-
len (Hoofdstraat 105) tussen 9.30- 17.00 uur.
VALKENBURG: Expositie
aquarellen van Lou Heynens in
Casino Valkenburg.
MAASTRICHT: Expositie schil-
derijen José Lips-Besselink in
restaurant Galerie.
Antiek- en vlooienmarkt in Sta-
tionsstraat van 10.00-16.00 uur.
BORN: Expositie werken Paul
Lamers en Dim Moerman in Ho-
tel Bom.
HASSELT (B): Tentoonstelling
'Jeneyerreklame op speelkaar-
ten' in Nationaal Jenevermu-
seum. Info: 09-32-11-241144.
AKEN: Historische jaarmarkt in
Kornelimünster.

ZONDAG 4 JUNI:
EIJSDEN: IVN (afd. Eijsden) -
ochtendwandeling omgeving
Kanne (B). Vertrek 9.00 uur van-
af achterzijde gemeentehuis
Eijsden.
MEERSSEN: IVN (afd. Meers-
sen) - busdagtocht naar Middel-
beers in Noord- Brabant. Inlich-
tingen en opgave: 043-645263.
GEYSTEREN: IVN (afd. Maas-
dorpen) -ochtendexcursie omge-
ving kasteel Geysteren. Vertrek
10.00 uur vanaf oprijlaan bij kas-
teelruïne in Geysteren.
VALKENBURG: Luikse markt
op parkeerterrein tegenover Ca-
sino van 10.00-18.00 uur.
Expositie schilderijen Sim Vis-
ser in Hotel Tummers.
Expositie aquarellen van Lou
Heynens in Casino Valkenburg.
MECHELEN: Rondleiding, be-
zichtiging De Commandeursmo-
len (Hoofdstraat 105) tussen 9.30- 17.00 uur.
MAASTRICHT: Expositie schil-

derijen José Lips-Besselink in
restaurant Galerie.
Vogelschieten door leden Ko-
ninklijke Sociëteit Handboog-
schutters St. Sebastiaan op wei
voor Fort St. Pieter (Luikerweg)
van 15.00-17.30 uur.
ST. GEERTRUID: VW-wande-
ling met gids door Savelsbos en
omstreken. Duur wandeling on-
geveer 2 1/2 uur. Vertrek 15.00
uur vanaf Pannekoekenhuis
(Dorpstraat).
OBBICHT: Luikse markt in W
Obbicht-sportpark van 10.00-
-18.00 uur.
BORN: Expositie werken van
Paul Lamers en Dim Moerman
in Hotel Bom.
VENRAY: Aspergefeest.
HASSELT (B): in Bijenhal van
Gezinsboerderij Kiewit van
13.30-17.00 uur uitvoerige uitleg
door imkers over bijencultuur.
Info: 09-32-11-210849. Tevens
Schaapscheerdersfeest.
Vliegmeeting en old-timer fly-in
op vliegveld Aero-Liewit(Lucht-
vaartstraat 100) van 14.00-18.00
uur. Info: 09-32-11-212550.
AKEN (W.Dld): Historische jaar-
markt in Kornelimünster.

tijdje vrij

Veelpret
onder de

'rook' van
Parijs

ofwel Lutetia

Het park
van Asterix en Obelix

>»Die koei vind ik goed!".
Met een jongensachtige
glimlach en een goedkeu-
rende knik, wijst Albert

'Uderzo op het huis vanAbraracourcix. De chef vanhet Gallische dorpje dat onsallen zo goed bekend is. Bo-ven de deur van het knussehuisje, waarin we overigens
de onverschrokken held
Jflet tegenzin zijn jaarlijkse
°ad zien nemen, prijkt dekop van een reusachtige
stier. Door Uderzo liefko-
zend 'koei' genoemd. Uder-zo, de man die alle avontu-ren van Asterix heeft gete-
kend en het brein is achterhet pas geopende Asterix-
Park, toont zich tevredenover de levensgrote kopievan zijn werk.

Asterix en Obelix hebben hun
Park. Op een kleine veertig kilo-
meter ten noorden van Parijs, di-reet naast de autosnelweg Brus-

is in twee jaren tijd eenKlein wondertje 'gebouwd. Het
idee was van Albert Uderzo die,
Slnds de dood van René Goscin-ny (1977), de kleine Galliër Aste-
£*x Europa verder liet veroveren.UP diens eigen manier: slim,scherpzinnig en sterk. Wie éénvan de parkeerplaatsen van het
Park bij Plailly (er is een specialeatnt van de 'Autoroute' naar hetP.ark) oprijdt, ziet Asterix al opzich neerblikken. De kleine Gal-
ler met de blondesnor zit op eenrV"** dertig meter hoge rots en

K,Jkt uit over zijn domein. Als«en soort Lange Jan in de Efte-

" De Romeinse
patrouille

in het
Asterix-park.

NRIT: Nederlanders breken toeristische records

Frankrijk
zeer in trek

Nederlanders zullen, zo voor-
spelt althans het Nederlands
Research Instituut voor Re-
creatie en Toerisme (NRIT,
Breda) records breken. Meer
Nederlanders dan ooit zullen
dit jaar met vakantie gaan: 71
van de 100.
Het jaar 1988 was
voor het nationaal toerisme al
een topjaar. Nederlanders
hielden toen vijfentwintig
miljoen korte en lange vakan-
ties tegen tweeëntwintig en
een half miljoen in 1987. De
stijging van de lange vakan-
ties kwam helemaal ten goede
aan het buitenland. Ook de
uitgaven aan vakanties stegen
sterk, van 11,1 miljard (1987)
naar 12,3 miljard (1988).

Het aantal lange vakanties,
vijf overnachtingen of meer,
nam in 1988 toe met 600.000
tot 15,4 miljoen (plus 11 pro-

cent). Het aantal lange vakan-
ties in eigen land daalde met
264.000 tot 6,5 miljoen (min 4
procent). De Nederlanders
brachten 864.000 lange vakan-

ties meer door in het buiten-
land. Het totaal kwam daar-
mee op 8,9 miljoen lange va-
kanties in het buitenland. Het
aantal korte vakanties van

Nederlanders in eigen land
nam met 1,4 miljoen toe en in
het buitenland met 200.000.

Frankrijk heeft de Bondsre-

publiek Duitsland als favorie-
te vakantieland voor Neder-
landers gepasseerd. Achttien
procent van de buitenlandse
vakanties werd doorgebracht
in Frankrijk, terwijl de
Bondsrepubliek het aandeel
in een jaar tijd van negentien
naar vijftien procent zag afne-
men.

Volgens het NRIT komt
dit vooral door de mindere
wintersportmogelijkheden in
de Bondsrepubliek. Oosten-
rijk profiteerde daar het
meest van. In eigen land za-
gen de Noordzeebadplaatsen
230.000 Nederlanders minder
op vakantie komen. De groot-
ste groei van de vakanties in
eigen land werden bereikt aan
de Veluwerand, in West- enMidden-Brabant en aan de
IJsselmeerkust.

hapje her slokje der
door nino tomadesso

Het natje en het droogje in de
vijf NS-restauraties in Lim-
burg (Heerlen, Maastricht, Sit-
tard, Roermond en Venlo),
voorzien van het nieuwe em-
bleem 'Het Station', is over het
algemeen acceptabel te noe-
men. In het Amsterdamse CS is
dat anders. Zoals ik een dezer
dagen (opnieuw) ervoer, zijnde
een van de vele Limburgers die
via de ijzeren weg naar en van
Mokum reizen. Hongerig stapte
ik er het eerste klas-restaurant
binnen, schoof aan maar werd
vriendelijk verzocht in het café-
gedeelte plaats te nemen. Want,
zo liet een aardig meisje weten:
,Jiet restaurant is pas om half
zes voor het diner geopend".
Het café met de kleine kaart
dus. Aan een vies tafeltje met
een volle asbak. Een andere
jongevrouw verscheen en vroeg
strak wat ik beliefde. ,£en
clubsandwich", antwoordde ik.
Op de kaart aangeduid als
zijnde 'geroosterd brood met
bacon, kip, ei, ham en tomaat,
geserveerd met rémouladesaus'
(9,50 gulden). Zonder de tafel
af te vegen en de asbak te ledi-
gen, zette na enige tijd het
vrouwtje-met-het-onweersge-
zicht de sandwichvoor me neer.
Een mini scheef torentje van
Pisa, zo leek hij. Vier op elkaar
gestapelde sneetjes geroosterd
brood, respectievelijk belegd
met enkelekleine, dunne, koude
stukjes verbrand inplaats van
geroosterd spek; met enkele
brokjes smakeloos koud kippe-
vlees; met twee koude halfjes
hard gekookt ei en met eenflin-
terdun lapje gekookte ham an-
nex zwoerd. Het geheel 'ver-
sierd' met plukjes ijsbergsla,
enkele dunne schijfjes tomaat
en met wat vlechtwerk in de
vorm van streepjes gefrituurde
aardappel. Fantasietje op
Franse frietjes. Steenkoud, dat
wel. De apart op een schoteltje
geserveerde rémouladesaus
had nauwelijks smaak. Een ge-
rechtje dat men eerder in een
afgetakeld achteraf snackbar
zou verwachten dan in een als

eerste klas aangeduide 'Het
Station-restauratie. Duidelijk
dus. Er bleef deze treinreiziger
dan ook niets anders over dan
de gekookte ham en het hard ge-
kookt ei uit het torentje-van-
Pisa te diepen en de rest te la-
ten voor wat het was: een gore
hap. Of ik gelijk wilde betalen,
had de vrouw-met-het-donder-
wolkgezicht gevraagd toen zij
de clubsandwich op tafel depo-
neerde zonder overigens een
blik te slaan op het smerige ta-
feldek en de volle asbak. Ver-
moedde zij dat ik bij de eerste
aanblikalvan de onsmakelijke
hap op de loop zou zijn ge-
gaan?

Volgende week dinsdag vanaf
het middaguur worden op het
Vrijthof in Maastricht asperges
gestoken. Beter uitgedrukt:
wordt het oogsten van deze ko-
ningin van de groente in scène
gezet. En vervolgens geschild,
gekookt.en (gratis) geserveerd.
Verwerkt in soep of vergezeld
van ham, van een glas Elzas-
serwijn (van het huis Hugel)en
van, desgewenst, een dessert in
de vorm van Ospelse kaas. Het
Maastrichts Salon Orkest zorgt
voor de muzikale begeleiding
en aspergeschrijver WIEL
BASTEN - onder de vlag van-
uitgeverij M & P (Weert) bracht
hij samen met chefkok HER-
MAN VAN HAM zopas het
nieuwste aspergeboek uit - on-
derhoudt iedereen die het maar
wilt over het Limburgse 'witte
goud. Deze ongetwijfeld gezel-
lige asperge-happening is een
co-produktie van hostellerie De
Hamert (Wellerlooi) en café In
den Ouden Vogelstruys. Citaat
uit Het Aspergesboek (winkel-
prijs 34,90 gulden) van het duo
Van Ham-Basten: 'Cleopatra
was geen uitzondering want de
hooggeplaatsten en welgestel-
den benutten door de eeuwen
heen de krachten van de asper-
ge om het liefdeleven ofwel op te
peppen ofwel in een bepaalde
richting te leiden. Het is maar
dat u het weet....

Arcen: rozen in kasteeltuinen
'Rozen, te kust en te keur': zo luidt de titel van de rozenexpositie (3
t/m 7 juni) in de kasteeltuinen van Arcen. Tevens vinden er op 4 en 6
juni demonstraties plaats over het occuleren van de rozen. Naast de
rozen-expositie kan de bezoeker op de beletage van het kasteel ook
nog de thema-expositie 'Japan' bekijken. Gedurende de maanden
juni, julien augustus staat Japan centraal in de tuinen, in het kasteel
en in de culturele evenementen. De kasteeltuinen zijn dagelijks ge-
opend van 9.30-18.00 uur. Info: 04703-1882.
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HB____sr ';. _?^. '^fil'_i_____3_^.' _._____r____________J__P^________i_______H f&TSmm "^NwJgSimi"' Bn

/____> Kaft lii Hp"^^ H E_f <B B ï tBF ffl__W i_iii___n___Mf_im _f 'V

NVf'\^\v^\vooldVod_\\o\xdvV^^ ww sweVwa._c_ owl^ _ca\ _.wV\.w x\ew daV^^cvaXN _: _i^_.-tN\-t\\VovSwwvw\<üt _i_vw\A^w\^w _t\ wo^
A2IW _vW_i^W_,N _:«_\_vV S^C_V_\^W\od_?_V_W Öi\_t WO^NOOX d^N2^2Wt__lVn ___\_ _C3K xS_\W. A_.W___A2_:^ XO\2W^d^NOO\^._A SX__i_V__.

IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL. 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN PHHFH1_IV_FH^BB_FBJ|
MAXIMUM VAN 100.000 KM. BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE -AF L^_k_L^J W'm JAREN BEI ER

_^______ FABRIEK - GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERINGVOORBEHOUDEN.I______É_________l___--_B_l_____-I

8.V.-Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728 " OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -Provincialeweg Zuid 91 -Tel. 04492-1814 «POSTERHOLT-AUTOBEDRIJF JANBAKKEST-y-- Roermondseweg 16A - Tel. 04742-2444 "LANDGRAAF -AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -Baanstraat 129 -Tel. 045-318888 " SCHIN OP GEUL - 'GARAGE WIERTZ - Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258 " SITTARD-£uTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -Rijksweg Zuid 212 -Tel. 04490-21000»SUSTEREN-*AUTOM.BEDRIJFSWENTIBOLD B.V. -Rijksweg Noord 54-Tel. 04499-3300 «ULESTRATEN-AUTOM.BEDRIJFLOUISPETITB.V-Langsdeewannen 8-Tel. 043-642703.
"----_>_______ "Off. Agent 40
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| MIELE MAAKT DE MOOISTE 11111 EN DE BESTE KEUKENS. I |

■______/ ___r VH jjA M

MMT—"""hflfli""." l___É___l---.i vi ____soa ___k___ÜT ____$. _L ____! ______________

fm/iWi "v?^~*] ji^^B __H_______*s,*s,,**!_ißs____l

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

elk van de tientallen Miele keukenprogramma's, in de meer dan 200 oogstrelende
designs, in de doordachte details en in de fantastische afwerking. Naar onze mening
maakt Miele de mooiste en de beste keukens. Het zal ons niet moeilijk vallen ook u
daarvan te overtuigen. Want met Miele kunnen we van uw keuken een eenheid
maken, passend bij uw stijl en uw woonomgeving. Daarin zullen we u graag vrijblijvend
adviserenen uw keuken, samen met u, stap voor stap laten "ontstaan". Tot in de details.
Want bij Miele levensduur en Miele komfort hoort een doordacht, vakkundig op-
gesteld totaalkoncept. Ook daarom onze voorkeur H---B-i9JV|H^BW^MHM|
voor Miele. En waarschijnlijk,binnenkort, ook van u. I ▼ f^^_Tj
Na'n vrijblijvend informatiebezoek aan onze Miele- ■____■__■_______!
keukenshowroom. ______sfi___3_ffiS_ïlt^_lfë_ftl

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

GUNSTIGE LENINGEN
■________BDEZE KUNNEN WIJ MEESTAL BlNNEN ___■_■_■

ÉÉN DAG AAN U UITBETALEN
MEESTAL KWIJTSCHELDING BIJ OVERLIJDEN

# PERSOONLIJKE LENINGEN W DOORLOPEND %f W KREDIET
KredietDedrag 96x 84x 72x 60x 54x 42x 30x Kreo.et- p mnd neme Theor
I bedrag mcl rente per mnd loopl

2.000 - 60 79
«,„ - - - 113 l_- ■_ 1.7 S_oo.. lOC 0,89* 67I ~.,.0 ,». ,70 „O 0,7 77, m. ,r I JJ-J J£ J-; »

15.000 231 253 281 322 350 428 570 600 . oiB9 % „
20.000 309 337 375 430 486 571 761 40.000,- 800,- 0,87% 66
25.000 386 421 469 537 583 714 95°
35.000 539 602 686 751 816 999 1331 I FINANCIERINGSKANTOOR
50.000 769 860 936 1074 1165 1427 1901 I ri\/7| [Xfl[^W

Looptijd 84 en 96 mnd gelden bij aanschaf duurzame goederen I K 'fl IH H M [~
Effekt. rente vanaf 0.87% per maand ■ LI V/U U\J l___U \J

m—^—m-mm—--mmm—m^m tmm Scharnerweg 108 Maastr cht
Bijkantoor:

Wy^^K^L_\_k r _^*_rl_*/ __^_I.^J Hoofdstraat 9. Hoensbroek

SIM I_____________ ____■ _■■__-* I___£__%____aar-- flS __fo_flOl_l_fl__rS u-fufißuFg iriA/nJ-H-HntJ

_js^^C>K *"'^__Z_ss_>-''^ gebloemd T-shirt met polo- T-shirt met borstzak en T-shirt met knoopsluiting en
jP-I -.^o?\ /W^Zr^^ kraag en embroidery. gestreepte boorden. In wit, borstzak. Met print in 8 ||s*^\'\ X->/ .ECHT> In diverse modekleuren. zwart, lila, beige en mixgrey. aktuele modekleuren. _r/_>-Jt__r-^-______s^^ <H_!!> nimiH-1 i—_■ ___WBPii"!__nr^_B__ -__i_u,.n_-_. I—__■ 11/ ,^s^r>i»__________=es*=s^ N^v-—/ . ___■ HIKUBSUS I __ni_Pwmr___l - M ml 'Vent e/}d rb^—s___ss~ WELWAS mü 1' Hlül HU f tfe,

ÉWBSgl leder voe'bed-sandalet —-_-_-_----L fc -» --_ I^_^____Z._l" ____________________ / M aW""MHE-EP>JBI in de kleuren 11g^S|r \ """"l M^^^^^"^^^^^T^^^^^^^^^^ #

L f|■ I en X&W Bi_¥V^___B in de kleuren zwart' |Énf!lW*s| modieuze mocassin- T. shirt met gekleurde boorden en pi
Ik-! Ijs____ __^*i?;^^^xl I bruin' wit en b,auw- W-&rt& '"stapper in lichtgrijs Kleuren wit/lila, wit/mint en wit/n

_■ _ ' Xy WW ■ _____ V __B I _■ ____ __f ___ ____ ■ ■ MEERSSEN: koopcentrum Au C*

I - -—I
______________________________________________..........i.................................................^iiiiiiiiiiiiiii..i.ii.iiiiiii_______-_-----_--m-----_.i_______

GRANDIOZE VERBOUWINGS-
OPRUIMINGHB ______ --H _____ _____ __._*^^ _■■ -^B ■■ ■■» «■ _____^^^ j

~^___Hl^__v-- ■______— ■■- ■■■ -
S Over enkele weken gaan wij verbouwen en gaan dan voor een aantal dagen dicht.■ Voor de aannemer en de winkelinrichter moeide zaak dan leeg zijn.

:___MBMJ.

UKUNT DAAR NU VAN PROFITEREN
■iiSI __HHBHBwS.sfe::::

K ® (S) (S) (40) TOT (50) % KORTING* A
fc^^^k *^^ °Ponze hele ssss ==~iÉff^Wm\mm\y^ VOORJAARS- EN ZOMERKOLLEKTIE

p_B _________v___^v^__!__K___l_L^_^_k Dames- en herenkleding _________Fcs_^_i©3_____J_L*2__ _______ ____7_______L. ____■ K v\\X___K_fvj_ll___^______ __T _^ ________^_\_^_.__l__i___r___SS| L^_jl____ van de allerbeste internationale merken >oj
* Uitsluitend in onze zaak in Meerssen 41 _F
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IEDEREEN PRAAT OVER ONZE SCHITTERENDE
MEUBELBOULEVARD! BRENG EEN BEZOEK AAN DEZE WERKELIJK UNIEKE MEUBELBOULEVARD!
SLAAGT ER ALTIJD, WANT DE MEUBELBOULEVARD HEEFT U HEEL WAT TE BIEDEN, ZOALS:

yS "V^" Nn/~^\ L 10000 m2 verkoopoppervlakte (351 fabrikanten onder één dak);

/^~ ""N/"" . ij s "v. ---^ \s 2 klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten en
y 1 MEUBEL BOULEVARD I NA N^ prijsklassen;

M ’( r , 3. scherpe prijzen voor binnen- en buitenland;

TTrflr"""'"tf I Él ED ~Ü ""Il Mi i it i\ rS ï\ l\ 4- een schitterende en smaakvolle presentatie;
a/5^^**v /^"lljj W m W y J U 1 i ( I ; \ 5. een prettige bediening en deskundig advies (binnenhuisarchitecten

* *. - \ I I 1|kBe2 I ("_& | r^*^. 1 lil I ï l U II 1 f*r"\ 6 een groot assortiment bekende merkartikelen, o.a. Auping,
ssyJL^JEL.^.-^L^^~ZriXalk^w^ „^■~====r^L—-~^5 ---^^r—-~J MAl^lJ-__fl I H B | »'-% Benders/Bench Rolf Benz (B.M.P.), Castelijn, Gelderland,

, -9^Mmm\^^ZJL^i\^^'2^' '^Y-'J 7 ;jP^ '' LJ^l F"'" ""^^T-*-''1* :~:~: Hennie de Jon9' Youn 9 International, Metaform, Montis, Pastoe

"^-IIZ^— ' ~ ' Tevens beschikken wij over 100 GRATIS
PARKEERPLAATSEN (voor de zaak), een

MEUBELBOULEVARD René Pans B.V. ZZ"l"""I Cabergerweg 10, Maastricht, tel. 043-215585 Directie en medewerkers m^I Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingsborden Bosscherveld Wijk 17 volgen, Noorderbrug helemaal rechtdoor afrijden tot aan verkeerslicht. Meubelboulevard Topform for^iI dan rechts afslaan (dus niet de slinger af naar het centrum). Ook te bereiken met stadsbus lijn 10. 's Maandags vanaf 13.00 uur geopend en donderdag koopavond. dealer "'

rIUMEN en DEUREN
;D^ Hardhout^^
/! jlsB& Kunststof

Bezoek vrijblijvend onze SHOWROOM met uitsluitend in
ft eigen fabriek op maat gefabriceerde kozijnen.
J Bocholtzerweg 14, Simpelveld

S'BE GAAS b.v. 045-442726
I=-. '

\ DQN^N
vrijetijdskleding

I OPENT
l DONDERDAG

: juni
d maastrichterlaan 62 vaals

\KUK\WSrJKJIiLl^Wrai VOETRUIMTE SPEAKERS«sn steenslagpuntje /\ Makkelijk in te bouwen.
Zt _u zo /_n_?*_k-- _^_=s____i Een machtig geluidvooreerb|). J^T>\ _P Jt/> i^-sS-al _A_Ar^P^O JCdO Vi Sierra2s OOI^** \ Watt set ft*W m

v.a¥| \._-_-_-.JV w-fm
Wkwindscherm trekhakenr|sse lucht binnen, zonder geruis. Type goed gekeurd voor aanhang-
.^è^-^^-sSimpel te monteren. wagen of caravan voor uw
\r£"V|> Escort/ -^^^STOfl

Originele Ford onderdelen. Door Ford getraind personeel staat voor u klaar,
ten onverslaanbare combinatie!Staat het onderdeel dat u wenst nietvermeld?°ei dan op. Of beter nog, kom langs. Bij ons bent u met uwFord altijdwelkom

l_w_^il-,»iipj-si_mij_:ii_jyi

ffl Schandelerboord 25, Heerlen, Tel. 045-721152
X«fc. M____t+* Openingstijden:

maandag t/m vrijdag van 08.15-17.00 uur;
zaterdag van 9.00-12.00 uur.

MHHH_M_p_BB.M ■

Wij verstreM<enal_!
soorten leningen
Enkele voorbeelden PL

42x 54x 60x
5.000,- 143,- 117,- 108,-
-7.500- 210,- 171,- 157,-

-10.000- 280,- 228,- 210,-
-15.000- 421- 342,- 315,- ■20.000,- 561,- 456,- 419,- "

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
1e hypotheken vanaf 6,9%
2e hypotheken

240 x 180 x 120 x
10.000,- 103,- 113,- 137,-
-20.000- 206,- 227- 275,-
-30.000- 310,- 341,- 413,-
-40.000- 413,- 455,- 551,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Siatcnla_i 128,2582GW Den Hajg.
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro:324.

Jaarlijks _ ortien KI.OOII
Nederlanders getroffen
door een hartinfarcten nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en opvele an-
dere plaatsen wordt hard
gewerktom dit onvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk isgebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Hetbezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steeds minderruim-
te. Uw gift zorgt ervoor dat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
of stort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.
Hartelijk dank.
lAAT UW HAKTSPREKEN!
(X) i-KhMtandM hartstichting
\]^vrienden vandeharts____ng

UITSLAG B-trekking 1eklasse 85e loterij
[_W ___l Eenservicevoor onze

___________________________________________________________________________________________
m LimbuysDagblad . )&>» Nefler,andse "anten DM 250.000," OP lOtïir. 846848

UU |r%|/\/\/\|/\l^ - DM».OOO..QPI Otnr2B7OI 6 399570 628725 ' =|ff_fl 1818 ■ ■ ■!_■ ■ B met PWIO.OOO.- OP lotnr 006855 021009 116767 ,26554 331035 335286 .78683 496781 78519/1 877655
"|______i MIm __■ m ____. _L __r I_L JV —*^" DM 5.000,- op lotnummers eindigend op53514 60899

SJB-MP H|^F I m9Êr _I _. i n DM 1.-00,- oplotnummers eindigend op9534■ ~ Afdeling Klantenservice DM 500,-oplotnummerseinfligendopQo3
_________H__nS___r_S_l_Tl__l C,__T^__L lIVI-T-.! _C_9 DM la<.- °P lotnummers eindigend op 57 londer voorpehoudi

rr 9
i
6_52r6626Di 69ooHeideibergi Süddeutsche Klassenlotterie

ZIT U ER DEZE VAKANTIE WEL
EEN BEETJE BEHOORLIJK BIJ?

:lü 'v _- i^j^ligM ___F_ïlEepf ____-______/___^ ___l______»____Z________^^^^SSSa^\S-SHr ___.:3 _____P__ï»__f^ ___>_____É ____r/___!__i ________rZ_É_B _^^^^ W^r
(Pv AÊ-mW^^^^^^^ttM \^>%'!^i . __________/______[ ____B_oB ____-^^^^_____r^ ________é.^^ ~~ - i__/^.'" t' __________ _p^^

Om alvastin de stemming tekomen, heeft
Heerlijkopvakantie.Lekker wegineigen de Renault-dealer een aardigheidje

land of buitenland. Lekker weg van voor u.
de sleur; zorgeloos genieten van het Een leuk adressenboekje in de vorm van
vrije,blije leven.En zekerwetendatje een ligstoel (zolang devoorraad strekt).
goed uitgerust op vakantie gaat. Handig bij de hand wanneer u het

In een nieuweRenault bijvoorbeeld, want thuisfront wilt laten weten dathet wel
elke Renault is kompleet uitgerust goed zit!
voor komfortabel en zorgeloos rij- f_r^r_rv~7~ ~^_T| //,lÈÈm^
plezier. llv.^. °P'edere "■.^''i___#_>___>.

ir _*.-""■ _ W /fl nieuwe //’’/»;,Kom daarom eerst naar ons. Wij zijn na- \__y /\j Renau i_... .r ;. .>' fjf/MWM''
meiijk al helemaal in de vakantie- RENTE % fffffffstemming en onthalen uop zonnige -ffffff///^

DE ZONNIGE AANBIEDINGEN '^^S^l^^^^rW^\
VAN RENAULT. lX~*^& gïp^^^W
" Zomerse versies van de Renault 5 : de /// *^//^z~~-:~

Tonic en de Tiga. Voorzien van vele <*?C TE.^~^~~~yf/y/'
extra's, tegen een extra lage prijs. \^ ,////

" De renault 21 Symphonie en de 21 XX ///
Nevada. Oogstrelende uitvoeringen nVt RFMAI TITvan de Sedan en de Break, nu ruim #\ sz Kr.l\__Jl___l

in de extra's. W GEEFT JE LE VEN KLEUR

* Wanneeru nu een Renault ."> koopt, hoeft u'm pasover I__ maanden te betalen. Ofu kiest voor een zeer gunstigefinanciering: 0 rentebij __ 4 maanden.Financiering op basis
van huurkoop viaRenault Financiering. Deze aktie loopt tofen met 17 juni VM'.). Aanbetaling 'li ... Waag uwRenault-dealer naar de financieringsvoorv. aarden.

ONTDEK HET NU BIJ DE RENAULT-DEALER!

Heerlen; Atro Heerlen BV, Beersdalweg 97, Tel. 045-724200. Kerkrade; Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25,
Tel. 045-452424. Maastricht; Autocentrum G.M.R dejongheB.V, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043-616288.

Valkenburg(L); Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.

jimburgs Dagblad
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___B____M_____flfl____l_____flß. 9

__________________________________ ' _^__ .-^^^^

Herenpantalons. Hertzo fotoalbums. Dcmies espadrilles IDiversemodellen in In diverse kleuren. guni en gedessineerd. In dekwnhteit^P^er/,
zomerse kwaliteit. Van/16,95. Voor Maten: 36 t/m 41 totoen Diverse kleuren. ,
Van/129.-en/149,-. Voor f\ f%C Univan/4„ Nu2paar Van’ 35,-. Voor

79,- 9>95 °° 7,- 25,!
9 Kinder T-shirt. Gedessineerd van/5,-. Snortieve kombi-sot *Herenregenjassen In 9 uni zomerkleuren. Nu 2 paar voor f% fnTamiKTIn trenchcoat en klassieke Maten 104 t/m 128. S* -modeUen. Van’ 9,-. Nu 2 stuks voor W, >SS?!ï2 r9B - VoorVan/249,-en/27^00r -| £ Surf-oi badbermuda.

98, .^or■JQ „„ iVj Met binnenbroek van iw *-■ -■■ ~ ,_,.__ ,-, BAD BOYS invele dessins „„„ (nn VTxJLMerten 140 t/m 176^ ' en kleuren. Koniektie- pantalon van ’ 79,. Voor
Herenspencers. Van’ 10,-. Nu 2 stuks voor maten' 44 t/m 54 Voor COIn 3 moderne kleuren. ■■ rj ______ w_r ■Van/79,-. Voor */j" . OO" broekrok van ’ 69,-. Voor

19,- Gedetineerde meisjes- DOOF het fantC-SÜSC-tie Handig inklapbaar ' 49/
SEE^* E|i|m^rn- Schunck zomeiyoordeel SS« «^ag^J-
Sjsttff van/59-voor wordt uw vakantie wel extra 129,50 eMSS^"0!OO," Slaapzak. ' VOOFCIGIICr! "Egeria" badlakens. Maten: 38 t/m4B.
__!____«r«__«TV Van bedrukte edel- f 80 x 160 cm. Van/179,-. Voor
TtThp^^SmTTarn^r. ïiin cretonne in diverse Diverse dessins. 1 iSiftt-hSf^ °^ dessins, Afm.: 150 xlBscm. - .^^^^^ Van/49,95. Voor LOY-'vSr^2950Voor Van/89,,V00r _1 _______________________________ _____ 07 Rfl *w'*ivan ’ _v.su. voor Z/.OU Uni dames blazer-i g sn öt_- __■ _____ ' p^98 *17jWw " l A WmW^ Blouson blouses.* Keuze uit 3 modellen.
_,i«_Hic_.,ri_.c Dames-en heren- _M In uni en frisse nop-, 100%Kreukkatoen.

ö__,__. zomerschoenen M W streep-, bloemdessins. Kleurenwit, rood en zwar.
S^n^on?^h.ïï Van/139,95. Voor A W Êf -_-_■ In polyester/katoen. Van/109,- en/ 98,, Voor«

ftO- .Xmm^W _____________________________________ Van/89„ Voor «Qoo^ öy' ____■ r ___■ _____ Ik. 69- 7 'W%W\J AA W A ----- W'J Uni-rokken*
_4 BH In polyester en polyester/:

F? *
re '_ . ,_ _-_■ _r __■ __________ katoen. Diverse modellef'Met metalenframe, V' r en zomerkleuren. Gehee]

wielen en trekriem. ■ *\ y mm .f gevoerd. Maten. 38 t/m 4.75 cm. Van/85,-. Voor B _
Van/115.-. Voor

______ ____T ----------------- ■70cm. Van/75,, Voor fe^ _^| I . 7\
60,- 1 I ■65 cm. Van/65,-. Voor km^A\\ W ■ Ook verkrijgbaar in
r^l - k^fl Geleen.

' I _____________
5-delige tuinset. ■_.«____ "^^ _________
4 vol-kunststoï stoelen met ■ I ■ m
verstelbarerugleuning ■ ■ a4B
en een ovale vol- m fl w a\ II flkunststoftalel. fl

k A\ y 1 I A
Van/349,, Voor fl M W^ *\ __■__■__________________________ aWV

299,- ________________^A^
Royale barbecue. fl W a\ flfl
± 48x 26 cm. Uitgevoerd aA fAr M f
in gietijzer.

k
W a\ W^M M

Van/49,50. Voor a\ W^ M
39,95 .^_^^^_

Ruime koelbox. M^ W ________ ___________É BInhoud ± 24 liter. W BflVan/22,50. Voor W .
17,95

1 1 1
daar winkel je voor je plezier !



Van onze verslaggever
SITTARD/HOENSBROEK
Oud-gemeentestratenmaker P.
Boonen (70) uit Sittard zit al elf
maanden noodgedwongen in de
revalidatieklinieken in Hoens-
broek te wachten op een kans om
terug te keren naar Sittard. Boo-
nen, dievanwege ernstige bloed-
vaatvernauwing beide benen
moest missen, kan niet naar huis
omdat zijn etagewoning aan de
Hemelsley niet geschikt is ma-
ken voor een rolstoelbezitter. Al-
thans volgens de woningvereni-
ging.

Pogingen bij diezelfde woning-
vereniging Sittard om een ver-
vangende woning te krijgen, le-
den tot nu toe schipbreuk. Bin-
nen enkele weken moet Boonen
nu ook nog zijn plaats in Hoens-
broek vrijmaken. Een verhuizing
naar de Invia-kliniek voor lang-
durig zieken in Sittard lijkt on-
vermijdelijk. „Van de ene gevan-
genis naar de andere", zucht
Boonen triest. Zijn echtenote
weet ook geen uitweg meer.

Van onze verslaggever

Speeltuin
' is gebeurd slaat na-
tal k veel' zo n*et a"es. Van-
j

en die een speeltuin met de
'■e hnÜ 9eHJk maken zonder zich
ij e **>mmeren om de kinderen

It- daar graag spelen of de
rL die er zo veel tijd

n,9e'd insteken.
~, 9e"s wethouder They Gybels
\nJ-andgraaf valt het met de

| a re vijf speeltuinen in
~oei 9raa/ Qua criminaliteit
jk Hoewel het. daar ook

_►__ J"01 minder kan. En nie-
,H "(' hoeft het te verbazen dat

\n -^daat-toezichthouders niet
tenien staan te wachten tot ze

$>ok aan de slagkunnen- Zo
je speeltuin De Vossekuil aan
'■e 7J°'eTlberg. Ook daar zoeken
je aringend een beheerder ofi beheerdersechtpaar. Naast

| Da
,£°e2ie'u houden moet de op-
Ser ook kleine reparaties

i nnen uitvoeren tegen een
rilt 71* Ver3oeding.
b w ook wenselijk dat de op-
Sir.?er beschikt over een EHBO-

P'o TOa 0jbereid is dit alsnog
u*ePtember te halen. De speel-
,a£ l» van Pasen tot de Herfst-
enriantie dagelijks op verschil-
Üip 'yden geopend. Mensen~ "iaar bepaalde tijden kun-
iri», ,°PPassen, mogen zich ook
feu.!> bii speeltuin 'De Vosse-
öp'.> Hambeukerboord 17, 6418

ln Heerlen.

Zieken
Basisschool De Doorkijk uiteru>inselen heeft zich tijdenss jaarlijkse sportdag bijzon-

ingezet voor zieke kinderen.e leerlingen kregen een be-
ld bedrag per ver- of hoog-

&sProngen centimeter. Dit
| P°nsorspel bracht maar liefst
V "°° gulden bijeen. Het geld

'ordt maandag om 14.00 uur
Jlerhandigd aan de stichting. jet zieke kind in beweging.

' .eze landelijke organisatie zetr lQh in voor kinderen die lang-
'Urig ziek zijn door bijvoor-e 'd astma, epilepsie ofsuiker-

| '..fcte. Het geld van De Door-
pk rcomt ten goede aan een we-
■Kschappelijk onderzoek door
et instituut Sportgeneeskunde
''mtmrg in samenwerkinbgr.
B
et de Maastrichtse universi-

_oh e zieke kinderen moeten
hulpmiddelen krijgen om,cl aan beweging te kunnen

en. De actie van De Doorkijk
navolging.

Inspraak

Vrijkaartjes
Gee °0r niks gaat de zon op.
Mr, speld tussen te krijgen.
in ?? daar heeft de ABN-bank
ri .meerlen nu een aardige va-
Vrul op bedacht. Komendet>i4 a 9 namelijk tussen drie en
die KUr delen medewerkers van
9 -u- k aan het Emmaplein
corJ/S kaartjes uitvoor het pop-
Orop l da* de Nederlandse
-a,!P,De Dijk en Riek Nolov uit

dar» aai aanstaande zater-
_e tZullen geven in de Heerlen-
Vrjrjfdsschouwburg.
Seen £en die £e laat komen, of
.oQ fcaartje meer krijgen zijn

fi.n attyd kaarten te koop a
J2ienp?e,c bij de schouwburg. Ge-
(beet-j eit dat -?e voor een

- e?l je Popconcert al snel drie
/natyles, neertelt of meer, mag
7'°-a_ wfc oeen enkele P°Pfa-
Baan deze kans voorbij laten

" De Somaliërs gingen in een kring rond de Coriovallum-zuil staan om zo de slachtoffers
van Hargeisa te herdenken. Foto: DRIES linssen

klein voor die grote vrachtwagens."
Aldus Meijers.
Ook de weg die door de gemeente
pas was opgeknapt is weer verzakt
en gedeeltelijk vernield. De bewo-

De aannemer hoopt nog voor aan-
vang van de bouwvakvakantie (me-
dio juli) de kanalisatie van de Ge-
leenbeek op dit stuk grotendeels
achter derug te hebben.

Begrip
De aannemer is bezig met het kana-
liseren in opdracht van het Water-
schap Roer en Overmaas. Om de
grond af te voeren is de Terschuren-
weg de meest aangewezen route.
„We begrijpen wel dat het een moei-
lijke zaak is en we hebben ook waar-
dering voor de chauffeurs die hier
op uiterst voorzichtige wijze gere-
den hebben, maar het hele huis
dreunt en je ziet de scheuren ge-
woon in de muren komen. Dat kan
toch niet? Deze straat is echt te

gens met grond reden tot gisteren
door het smalle straatje dat Ter-
schuren heet. Toen de aannemer de
bezwarenvan de bewoners te horen
kreeg, besloot hij een andere route
te nemen voor het transport.

„Wij kunnen niet bepalen of die
scheuren in die huizen er al waren
voordat het transport begon of niet.
Het zijn allemaal oude huizen en
oude huizen zonder scheuren be-
staan niet," alduseen woordvoerder
van het bedrijf dat de directie voert
over de werkzaamheden. „We heb-
ben besloten een andere route te ne-
men. We gaan nu over het oude
mijnspoor en een stuk fietspad naar
een overslagterrein en dan zo de
weg op. We moeten daar wel heen,
want door de Kasteelbuurt kunnen
we niet, daar is een woonerf en daar
mogen we niet komen. We kunnen
die alternatieveroute over dat over-
slagterreinrichting Nuth gebruiken
zolang het droog weer is, maar als
het gaat regenen dan liggen we
stop."

ners van Terschuren zijn van plan
de aannemer aansprakelijk te stel-
len voor de geleden schade en de
nog te lijden schade ten gevolge van
het zware transport.

Hij heeft gistermorgen gebeld met
deaannemer diebezig is met het ka-
naliseren van de Geleenbeek die
niet ver van de buurtschap stroomt.
Met diekanalisatie is veel grondver-
zet gemoeid. De zware vrachtwa-

Rolstoel
„Alle woningen die in Sittard
maar vrijkwamen heb ik beke-
ken. De een was te duur voor
ons, de ander al jaren gereser-
veerd en zo is er altijd wel wat.
Mijn man heeft 39 jaarlang de ge-
meente trouw gediend maar een
woning is voor hem niet te vin-
den... Natuurlijk worden wij als
lastig aangemerkt maar ik vind
dat een man in een rolstoel ook
zodanig moet kunnen wonen dat
hij nog wat sociaal contact kan
hebben", aldus mevrouw Boo-
nen, die dagelijks de gang naar
Hoensbroek maakt.

Minuut stilte
voor Hargeisa

Somaliërs bij Coriovallum-zuilHEERLEN - Met een
minuut stilte en het zin-
gen van enkele liederen
heeft een groep van 25
Somaliërs en enkele
sympathisanten giste-
ren in het centrum van
Heerlen de aanval op de
stad Hargeisa herdacht.
Het was gisteren pre-
cies een jaar geleden
dat regeringstroepen de
stad aanvielen.

Drie miljoen voor
nieuwbouw Juliana De Sittardse woningvereniging

is deze week behalve voor klach-
ten vanwege een interne reorga-
nisatie onbereikbaar. Bij de ge-
meente Sittard wordt voor wo-
ningzaken aangeraden de wo-
ningvereniging te bellen...

De Somaliërs droegen
witte linten in hun haar.
Dit is een teken van
rouw in hun thuisland.

„Hier is het voor Heer-
len allemaal begonnen,
de zuil markeert name-
lijkhet centrumvan het
Romeinse Heerlen. Wij
vonden dit een goede
plaats om te herdenken
dat voor ons zoveel ein-
digde toen de aanval op
de steden werd uitge-
voerd en duizenden
mensen de dood von-
den," aldus Yusuf
Yonis, éénvan de initia-
tiefnemers voor de her-
denking.

werd op 27 mei de aan-
val op de stad Boerao
herdacht, op die dag
ook precies een jaar ge-
leden. Naar voorbeeld
van hun landgenoten in
Aalten wilden ook de
Heerlense en in Spau-

beek verblijvende So-
maliërs een daad stel-
len.Na een bijeenkomst
in het Missionair Cen-
trum ging de vrij kleine
groep naar de Corioval-
lum-zuil bij de biblio-
theek.

In Nederland wonen
tussen de 1.500 en 2.000
Somalische vluchtelin-
gen. Veel van hen ver-
blijven in een opvang-
centrum in Aalten. Daar

Op feestelijke wijze is de hele scho-
lengemeenschap op de hoogte ge-
bracht van het goede bericht. De
leerlingen werden door de school-
leiding op een ijsje getracteerd.

dige accommodatie is qua grootte
en outillage ten enenmale onvol-
doende," staat in de nota. De zaal
wordt zelfs als 'raadsonvriendelijk'
ervaren. Verder wil de raad meer ge-
bruik maken van de aanwezige ap-
paratuur in het gemeentehuis (ko-
pieermachine). Niet alleen de raads-
leden maar bijvoorbeeld ook een
fractie-assistent moet toegang krij-
gen tot de stukken.

Commissievergaderingen meer gewicht geven

Raad Heerlen wil meer
greep op wethouders

Van onze verslaggever
HEERLEN - De raad van de ge-
meente Heerlen moet meer invloed
krijgen op de gang van zaken in het
bestuurlijke apparaat. Daartoe moe-
ten de commissievergaderingen
meer gewicht krijgen en de raadsle-
den meer faciliteiten om hun taak
uit te oefenen. Dat is, enigszins in-
gedikt, deconlcusie van de nota 'In-
zake versterking van de positie van
de raad' die d^ fractievoorzitters
van de gemeenteraad hebben opge-
steld.

De school maakt op dit moment nog
gebruikvan het verouderde LHNO-
gebouw in de Maanstraat in Tree-
beek. Als de nieuwbouw gereali-
seerd is wordt dit gebouw afgesto-
ten. Leerlingen en docenten hoeven
dan niet meer te pendelen. Ook zul-
len de houten noodgebouwen op
het hoofdterrein aan de Passartweg
verdwijnen. In totaal zal de nieuw-
bouw ongeveer tweemaal de inhoud
hebben van het bestaande stenen
gebouw. Voornamelijk modern in-
gerichte vaklokalen maken deel uit
van de uitbreiding.

HEERLEN - Scholengemeenschap
Koninklijke Juliana MAVO/LBO
uit Heerlen-Noord heeft van het mi-
nisterie van onderwijs toestemming
gekregen om een nieuwe school te
bouwen. De kosten worden ge-
raamd op drie miljoen gulden. De
schooldirectie hoopt dat eind 1990
het nieuwe gebouw betrokken kan
worden.

Ook voor het dringende ruimte te-
kort door de toename van het aantal
leerlingen in deafgelopen jarenont-
staan, voorziet het plan een uitbrei-
ding van aula-, bibliotheek-, staf- en
andere ruimten. Overigens zal de
nieuwe situatie minder onderhoud
en engergie vragen dan de nu be-
staande. Dit economisch terugver-
dieneffect is een van de redenen
voor toekenning geweest. Ook de
prognose dat het leerlingenaantal
van 456 tot het jaar 2000 licht zal stij-
gen, heeft zwaar meegewogen in de
beslissing van het ministerie.

Al enige tijd is in de Heerlense ge-
meenteraad een zekere 'machts-
strijd' gaande.De gemeenteraad wil
meer grip krijgen op het ontwikke-
lenvan de voorstellen van het colle-
ge. Met name van PvdA-zijde is aan-
gedrongen op het in een eerder sta-
dium betrekken van de gemeente-
raad bij het maken van plannen. De
commissie is daar een goed kader
voor, vinden de sociaal-democraten.
De SP in de gemeenteraad, waarvan
mr Jan de Wit het enige raadslid is,
heeft altijd aangedrongen op het
openstellen van de raadscommis-
sies voor alle fracties. Nu is er een
evenredige vertegenwoordiging
van de raadsleden in de commis-
sies, dat betekent dat dekleine par-
tijen niet in alle commissies zitting
hebben.

Dinsdag vergadert de gemeente-
raad onder andere over dit voorstel.
Het college heeft het voorstel van de
fractievoorzitters overgenomen, het
is dus zeer aannemelijk dat alle frac-
ties akkoord zullen gaan.
Overigens werd in de praktijk al ge-
werkt volgens de nieuwe visie, want
tijdens commissievergaderingen
over belangrijke zaken (bijvoor-
beeld het nieuwe zwembad) werden
ook leden van de raad die eigenlijk
geen lid zijn van de commissies
Welzijn en Financiën (Jan de Wit)
toegelaten en zij mochten gewoon
meepraten en stemmen. Wat dat be-
treft 'werkt' het al, maar moet de
'letter der wet' nog aangepast wor-
den. Het college wil de periode tot
aan de gemeenteraadsverkiezingen
gebruiken als proeftijd, om de nieu-
we werkwijze defintief te laten in-
gaan als de nieuwe gemeenteraad
aantreedt.

De A-stukken zijn van groot belang
(bijvoorbeeld bouw nieuw zwem-
bad of iets dergelijks) de B-stukken

Ook bepleiten de fractievoorzitters
een betere vorm van spreekrecht

Naast nog andere zaken wordt ook
gevraagd om meer faciliteiten voor
de raadsleden. Er zou een betere
leeskamer moeten komen. „De hui-

Faciliteiten

Deze wensen en nog meer, zijn ver-
vat in de reeds eerder genoemde
nota. Er staat ook in dat in de com-
missievergaderingen detailkwesties
moeten worden behandeld en dat in
de gemeenteraad de nadruk moetkomen te liggen op 'hoofdlijnen van
beleid. Als alle politieke partijen
vertegenwoordigd zijn in de com-
missies dan is het ook goed moge-
lijk om een deugdelijk advies te ge-
ven aan het collegeover depoütieke
haalbaarheid van een voorstel.
In de nota wordt ook onderscheid
gemaakt tussen A-stukken en
B-stukken.

zijn de voorstellen die, naar ver-
wachting, geen meningsverschillen
oproepen. De fractievoorzitters wil-
len, dat de A-stukken anders behan-
deld worden dan de B-stukken. Bij
A-zaken moeten de ambtenaren
meerdere alternatieven op tafel leg-
gen, zodat de gemeenteraad de rich-
ting kan aangeven die hij belangrijk
vindt. Het college kan dan nader-
hand in detail die richting uitwer-
ken. Bij de B-stukken kan het blij-
ven zoals het is: het college stelt
voor en de raad zegt ja of nee.

voor de publieke tribune bij com-
missievergaderingen. Het voorstel
is om mensen die iets willen zeggen
dat te laten doen en daarna de com-
missieleden de gelegenheid te ge-
ven vragen te stellen aan de inspre-
ker. Daarna vindt de beraadslaging
plaats over het onderwerp door al-
leen de commissieleden. Ook de be-
kendmaking dat de commissiever-
gaderingen gehouden worden en
hetgeen op de agenda staat, moet
duidelijker.

HOENSBROEK - Bewoners van debuurtschap Terschuren in Hoens-
broek hebben gisteren een einde gemaakt aan het transport van grond
door hun smalle en pitoreske straatje. De woningen van de inwoners

zijn volgens hen gaan scheuren vanwege het zware transport. „In de
hal van mijnhuis zie je de scheuren zo zitten. Ook in dekeldervloer zit
een enorme barst. Dat was er allemaal niet voordat het transport be-
gon," aldus Paul Meijers, een van de bewoners.

Van onze verslaggever

Toezichthoudend Orgaan en als dat
niet helpt kan er eventueel een ci-
viele procedure aangespannen wor-
den. De gemeenteHeerlen is echter
geen partij in deze," aldus een
woordvoerder van de gemeente.

Toch heeft het college besloten een
brief te sturen aan Bureau Centraal
om deze instantie te wijzen op de
bezwaren"die in de wijk leven. „Wij
gaan ervan uit dat in heel de ge-
meente een goede tv- en radio-ont-
vangst mogelijk moet zijn," aldus
burgemeester Van Zeil.

Van onze verslaggever
HOENSBROEK - Burgemeester
en wethouders van Heerlen kun-
nen feitelijk niets doen aan de
slechte tv- en radio-ontvangst in
de wijk Hoensbroek-West. De be-
woners zelf moeten hun proble-
men met de exploitant van de
centrale antenne uitvechten. Wel
zijn er weer besprekingen gaande
tussen de Stichting CAI Hoens-
broek en het Bureau Centraal,
over de antenne-installatie in
Hoensbroek-West. De bewoners
daar klagen steen en been over
het signaal dat Bureau Centraal
levert.

Bewoners Terschuren dupe van kanalisatie Geleenbeek

Nieuwe kabel
Alle hoop is nu gevestigd op de ge-
sprekken die gaande zijn tussen Bu-
reau Centraal en de Stichting CAI-
Hoensbroek. Een woordvoerder
van de gemeente zei dat er 'openin-
gen' zijn. De bewoners van Hoens-
broek-West hadden gehoopt op
meer initiatief van gemeentezijde.
Eigenlijk had men gedacht dat er
knopen zouden zijn doorgehakt en
dat er een nieuwekabel zou worden
gelegd.

Elfmaanden Lucuskliniek
door woonproblemen

Stratenmaker
wil terug
naar huis

Reeds langere tijd geleden richtten
de inwoners van Hoensbroek-West
zich tot het gemeentebestuur met
hun klachten en grieven. Inmiddels
heeft het Heerlense college het
standpunt ingenomen dat de ge-
meente niets kan doen aan het pro-
bleem. „De gemeente staat er bui-
ten. Bureau Centraal heeft een
machtiging en mag signaal leveren.

College

Ze hebben het liefst dat de kabel
vandaag nog vervangen wordt door
een kabel van de Stichting CAI
Hoensbroek, die inmiddels ook de
andere CAI-installaties in de voor-
malige gemeente heeft overgeno-
men met het doel geleidelijkaan te
komen tot een volledige aansluiting
op de Heerlense kabel.

Scheuren in huizen
door zwaar transport

Gewonde bij
aanrijding

in Kerkrade

Dagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Hoensbroek-West moet

slechte tv-ontvangst
zelf zien op te lossen

Afscheid

KERKRADE - Een bromfietser uit
Kerkrade is dinsdagmiddag ernstig
gewond gerraakt aan haar knie,
toen zij werd geschept door een per-
sonenauto. De 64-jarige bestuurder
daarvan zag de vrouw bij het links
afslaan op de kruising Grupello-
straafMarktstraat over het hoofd.
De bromfietser kwam door de val
terecht op een geparkeerd staande
auto, die eveneens beschadigd
werd. De materiële schade is onge-
veer drieduizend gulden.

" Zwaar vrachtverkeer den-
derde de afgelopen dagen door

Terschuren als gevolg van de
werkzaamheden aan de Ge-

leenbeek. Gisteren hebben be-
woners geklaagd en is het

transport via hun weg gestopt.
Foto: DRIES LINSSEN
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! Bedroe/de treinliefhebberspoben hetfeit herdacht dat het
ll'joenenlijntje precies een
}ar geleden opgedoekt werd.

'I°c_ moet het een komische ver-
ding geweest zijn. De tekst op

' ? gedenksteen spreekt voor

Dat moet wel goed gebeuren. Als
daar klachten over zijn dan kunnen
de bewoners zich wenden tot het
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Dankbetuiging
Bij ons

(gouden huwelijksfeest
hebben wij veel blijken van vriendschap,
bloemen, cadeaux. felicitaties en attenties

mogen ontvangen, maar ook veel blijken van
warme en eerlijk gemeende genegenheid. Dat

heeft ons zeer getroffen.
Die overweldigende belangstelling maakt het

ons onmogelijk u allen persoonlijk te
bedanken.

Daarom danken wij langs deze weg iedereen
die ertoe heeft bijgedragen dat ons

50-jarig huwelijksfeest
voor ons een onvergetelijke dag is geworden.

Hub en Lieza van Ginneken-Robberts
..De Dormig" kamer 408

Op de Heugden 100, Landgraaf

Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede, dat toch nog onver-
wacht, in de leeftijd van 74 jaar, is overleden, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Martin Joseph Frijns
echtgenoot van

Marie Burgermeister
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: M. Frijns-Burgermeister
Monique en Jan
Joep en Dien
Pierre, Ronnie
Familie Frijns
Familie Burgermeister

6374 CP Landgraaf, 30 mei 1989
Grensstraat 83a
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 3 juni a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Jozef te Waubach, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op het r.k.
kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene wordt gebeden op vrijdag 2 juni om
18.45 uur in voornoemde parochiekerk, aanslui-
tend avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 uur tot 18.45
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met droefenis delen wij u mede dat ons is ontvallen
de laatste schut van de oude generatie

* Martin Frijns
oud-bieleman en luitenant

Wij en de gemeenschap zullen zijn markante per-
soonlijkheid en postuur zeer missen.

Schutterij St. Joseph
Waubach

t
In dankbaarheid voor wat zij voor ons allen bete-
kende, voor haar liefde, haar warme belangstelling,
haar openheid en eerlijkheid, ging onverwacht van
ons heen, voorzien van het h. oliesel, in de leeftijd
van 73 jaar, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma. zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Elisabeth
van Laar

weduwe van

Joannes Hubertus Keulers
Keutenberg: Jeu en ChristienKeulers-Jaminon

Erwin
Keutenberg: Piet en Jeannet Keulers-Wouters

Hubert, Lisette
Geleen: Anjes en Henk van Loo-Keulers

Nannet
Kerkrade: Gerda en Pierre Körver-Keulers

Nico
Wijlre: Mia en Nico Knops-Keulers

Esther, Linda
Ransdaal: Sjef en MarjoKeulers-Franssen

Björn
Epen: Hub en Mariet Keulers-Krijenberg

Christel en Ger
Kerkrade: Jan en Miriam Keulers-Jorigas

Torn,Kiki
Epen: Magda en André Janssen-Keulers

Maarten
Familie Van Laar
Familie Keulers

Gulpen, 31 mei 1989
Bejaardencentrum Dr. Ackenshuis
Willem Beekmanstraat 2. kamer 108
Corr.adres: Keutenberg 8. 6305 PP Schin op Geul
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 3 juni om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Gertrudis te Wijlre, gevolgd door de begrafe-
nis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, vrijdag
om 19.00 uur in het bejaardencentrum Dr. Ackens-
huis, Willem Beekmanstraat 2 te Gulpen.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka-
pel Sjalom. Hilleshagerweg 11 te Mechelen, alwaar
bezoekgelegenheid van 11.00 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Vrij onverwacht is van ons heengegaan, mijn lieve
man. onze vader en opa

Rienk van Dekken
in de leeftijd van 65 jaar.
Ureterp. 30 mei 1989

Gulpen: E.B. Vluggen
Gulpen: Marijke en Heinz

Sandra
Corr. adres: Groeneweg 30
6271 BR Gulpen
Vader is opgebaard in de aula van De Lijte, Rogge-
paed 36 te Ureterp.
Gelegenheid tot condoleren vrijdag 2 juni van 19.00
tot 19.30 uur in voornoemde aula (ingang aula).
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
zaterdag 3 juni om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Petrus te Gulpen, waarna de teraardebestel-
ling zal plaatshebben op de r.-k. begraafplaats al-
daar.

t I
Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons ge-
weest is, geven wij u kennis, dat plotseling, voor-
zien van de h. sacramenten der zieken, op de leef-
tijd van 72 jaarvan ons is heengegaan, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Martin Stevens
weduwnaar van

Tilla Bouwens
Spaubeek: Huub Stevens

Tiny Stevens-Vankan
Moniqueen Richard

Spaubeek: Jo Stevens
Gerda Stevens-Rouschop
Vivianen Bert
Saskia

Spaubeek: José Welzen-Stevens
Frans Welzen
Guido, Robert
Familie Stevens
Familie Bouwens

Spaubeek, 30 mei 1989
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 3 juni om 11.00 uur in de parochie-
kerk van deH. Laurentius te Spaubeek, waarna de
begrafenis plaats zal vinden op de r.k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De avondmis zal gehouden worden op vrijdag 2
juniom 19.00 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Dela, Vouershof 1 te Geleen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagelijks van 18.00 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Dinsdag 30 mei jl. overleed plotseling ons zeer ge-
waardeerd bestuurslid, de heer

Martin Stevens
Diepgetroffen gedenken wij hem, dankbaar voor
zijn vriendschap en het vele werk voor onze fanfa-
regemeenschap.
Zijn nabestaanden betuigen wij onze deelneming
en wensen hen sterkte toe.
Moge hij rusten in vrede.

Beschermheer, geestelijk adviseur,
erevoorzitter, dirigent, bestuur
leden, ereleden en damescomité
fanfare St. Caecilia Spaubeek

I ~ IJij taalde niet naar hovaardij,
hield niet van pracht en praal,
jij zag reeds in jemensentijd
de eeuwigheid, de Graal.

Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve man. onze onvergetelijke vader, schoon-
vader, opa, zwager, oom en neef

Hens Speycken
echtgenoot van

Antonia Mommers
Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar.

De familie:
Heerlen: A. Speycken-Mommers
Heerlen: Maria en Pierre

Haufman-Speycken
Zutendaal (B): Bert en Hilde Speycken-Lenzen

Heerlen: Ger Speycken
Landgraaf: José en Piet Meens-Speycken
Kerkrade: Marlies en Luud Weber-Speycken

Heerlen: Gusta en Peter
Bruijenberg-Speycken

Heerlen: Jo Speycken
Heerlen: Nic en José Speycken-Irik

en kleinkinderen
Familie Speycken
Familie Mommers

6418 XL Heerlen, 30 mei 1989
P. Schunckstraat 346
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 3 junia.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de St. Andreas aan de Palestinastraat te Heer-
lerbaan, waarna de begrafenis plaatsvindt op de al-
gemene begraafplaats te Imstenrade.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Vrijdag om 19.00 uur avondwake in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.30
tot 19.00 uur in het mortuarium aan de Spoorsingel
4 te Heerlen.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

|—— ————mmm,|

t
Blijf bij mij Heer, ook in de
laatste nacht, schud zelf mij
dan de slervenspluw zacht.
Geefmij dan plaats in
's Hemels zonneschijn
waar nimmer nacht of avond
meer zal zijn.

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons geweest is, delen wij u mede dat God
tot Zich genomen heeft, in de leeftijd van 66 jaar,
voorzien van het H. Sacrament der zieken, mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader, broer,
zwager, oom en neef

Pieter Joseph (Jüp)
Meijs

echtgenoot van

Clara Maria Rocks
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Nieuwenhagen: C.M. Meijs-Rocks
Eugène en Marion
Wiel en Baradina
Familie Meijs
Familie Rocks

6373 BA Landgraaf, 30 mei 1989
Oude Landgraaf 12A
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 3 junia.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenhager-
heide, waarna aansluitend de crematie in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 2 juniom 19.00 uur in voornoemde paro-
chiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieve deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

In plaats van kaarten

mwm
_____

mmm
__m De zon scheen,

de bloemen bloeiden nog,
de vogelsfloten
en toen werd het stil.

Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voor alles
wat zij voor ons deeden betekend heeft, geven wij u ken-
nis dat heden geheel onverwacht is overleden, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 68 jaar,
onze inniggeliefde moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

t
Maria Josephina
(Mia) Kerens
in vriendschap verbonden met

Nend Mehlkop
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kerkrade: Maij en Marianne
Björn

Schaesberg: Tiny en Sjaak
Diana, Gabrielle en Roy

Eygelshoven: Mieke en Louis
Familie Kerens

Heerlen, 30 mei 1989,Egstraat 47
Corr.adres: M.L. Kingstraat 2, 6471 XX Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op za-
terdag 3 junia.s. om 11.00 uur in deparochiekerk van de
H. Michael te Landgraaf-Eikske, waarna aansluitend de
begrafenis op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
vrijdag 2 juni om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer van
Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 Heerlen, dage-
lijks van 19.30 tot 20.00 uur.

______________—-—-———--—-—-—_______——
__________

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten, —zoveel mensen,
zoveel lieve woorden L
hebben ons getroost bij het intense verdriet toen wij afscheid moesten ne-
men van mijn liefste man en vader

Sjra Montulet
Bedankt!

Corry Montulet-van deKerkhof
en kinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 4 junia.s. om 11.00 uur in
de H. Barbarakerk van Landgraaf-Kakert.

.__——_______________________________-!

____________________________________
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te bedanken voor de blij-
ken van medeleven en de ondervonden steun tijdens ziekte en bij het i
overlijden van onze onvergetelijke moeder en oma

Enny Logister-Breuer
zeggen wij bij deze onze hartelijke dank.
Een bijzonder woord van dank aan de dameskegelvereniging 't Ströatje.

Kinderen en kleinkinderen Logister
Landgraaf, juni 1989
De zeswekendienst wordt opgedragen op zondag 4 juni om 10.45 uur in de
St. Jozefkerk te Waubach.

__________________________________________________________________________*

Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen
van

Thei Kisters
Hiervoor wordt de jaardienst gehouden op zaterdag 3 juni
as. om 19.00 uur in de kapel van de Paters Redemptoristen |
te Wittem.

Anny Kisters-Pijpers
Elles en Sabine

Stokhem, juni 1989t ||
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is vrij plot-
seling van ons heengegaan, in de leeftijd van 79
jaar, onze goede en zorgzame vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader

Leonard JozefRzepka
echtgenoot van wijlen

Maria Meisters
Heerlen: W. en M. Rzepka-Immelen

Krommenie: A. Rzepka
Kleinkinderen en achterkleinkind
Familie Rzepka
Familie Meisters

6467 BW Kerkrade-West, 30 mei 1989
Dr. Ariensstraat 8
Corr.adres: Vullingsweg 82, 6418 HV Heerlen
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 2 juni as. om 10.00 uur in de parochiekerk
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Kerkrade-
Terwinselen, waarna aansluitend crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor vervoer vanaf de kerk naar het crematorium
is gezorgd.
Heden donderdag 1 juni zal de overledene bijzon-
der worden herdacht tijdens deavondmis van 19.00
uur in bovengenoemdekerk.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelieve deze aankondiging als zodanig te
beschouwen.

Dankbetuiging
Het allerdierbaarste in ons leven
ging van ons heen.
Zoveel bloemen
Zoveel kaarten
Zoveel woorden
Zoveel mensen
hebben ons getroost bij het intense verdriet toen
wij afscheid moesten nemen van onze lieve zoon,
broer en kleinzoon

Ireneusz Aleksander
(Renek) Jakubowski

Onze hartelijke dank hiervoor.
Dhr. en mevr. Jakubowski-Dembska
Bozena

Brunssum, juni 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 3 juni as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van St. Vincentius a Paulo te Rumpen Bruns-
sum

Tot onze droefheid geven wij kennis van het plotse-
linge overlijden van ons erebestuurslid en goede
vriend

Baltes Steins
Bestuur, directeur, beschermheer, eredirecteur,
erebestuur, steuncomité, instructeur
en leden van de harmonie St.-Martinus, Vijlen

Algemene kennisgeving

t
Als een schip aan de horizon verdwijnt,
ziet men het niet meer,
maar het is er nog steeds.

Na een kortstondige ziekte is toch nog vrij plotse-
ling van ons heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, in de leeftijd van 78 jaar, mijn lieve man,
onze goede vader, schoonvader, opa, broer, zwager
en oom

Arthur Hinz
echtgenoot van

Berthie Heuts
Heerlen: B. Hinz-Heuts
Heerlen: Loek Hinz

Lucie Hinz-van deVen
Christianne, Vincent

Californië: Mies Dautzenberg-Hinz
Frits Dautzenberg
Julius. Irene

Simpelveld: Tritz Hinz
Puck Hinz-Loffeld
Roel, Marjolein

Kerkrade: Wim Hinz
Helmy Hinz-Bodelier
Arianne, t Juriaan
Familie Hinz
Familie Heuts

6411 MG Heerlen, 28 mei 1989
Mariabad 121
De uitvaartdienst en crematie, welke naar aard en
verlangen van de overledeneeen sober en besloten
karakter hebben gedragen, hebben plaatsgevon-
den op woensdag 31 mei te Heerlen.

Haar dooptekst was:
Dooft den Geest niet uit,
veracht de profetische gaven niet,
maar toetst alles en behoudt het goede.

1 Thess. 19-20-21.
Vandaag stierf onze lieve moeder, schoonmoeder,
schoonzuster, tante, oma en overgrootmoeder, in
de gezegende leeftijd van 98 jaar

Margaretha Anna
Joustra

weduwe van

Coenraad Johannes Aarts
In dankbare herinnering:

Nuenen: J.M. Itz-Aarts
G.N. Itz

Jackson N.J. USA: C.H. Its-Aarts
Puth: W. Aarts

A.P. Aarts-van der Brug
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Brunssum, 31 mei 1989
Corr.adres: Berkenstraat 1, 5671 AG Nuenen
De rouwdienst zal gehouden worden op zaterdag 3
juni a.s. om 14.00 uur in het bejaardenhuis De
Kruisberg te Brunssum, gevolgd door de begrafe-
nis op de algemene begraafplaats aan de Marebos-
jeswegte Treebeek.
Geen condoleren.

Daar het ons onmogelijk was eenieder per-
soonlijk te bedanken voor devele blijkenvan
medeleven die wij mochten ontvangen bij de
begrafenis van onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma

Maria Hubertina
Arets-Janssen

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden in de St. Gregoriuskerk te Brunssum
op zaterdag 3 juni a.s. om 19.00 uur.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de hartelijke condo-
leances, bloemen, h. missen en begeleiding
naar de laatste rustplaats van mijn lieve man,
onze vader en opa

Berend Ossel
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

E. Ossel-Linssen
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 3 juni a.s. om 18.00 uur in
de kerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kerkrade-Heilust.

De plechtige eerste jaardienst van onze lieve
ouders, opa en oma

Bernhard Beese
en

Ida Beese-Cremers
zal gehouden worden op zaterdag 3 juni as. om
19.00 uur in dekerk van St.-Jan deDoper te Eygels-
hoven.

Kinderen en kleinkinderen

Enige en algemenekennisgeving
Op zondag 4 juni as. is het een jaar geleden dat wij
afscheid namen van

Joseph Senden
Hulsberg: Felix Senden

Alfred Senden
en familie

1 juni 1989
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den te Valkenburg, in het openluchttheater om
10.00 uur.
Bij slechts weer in de St.-Nicolaas en Barbarakerk.

Dankbetuiging
Zo kunnen bomen in een landschap staan
in volle rust en helemaal compleet
zo is zij ook dieavond doodgegaan
en nooit vergeten wij wat zij voor ons deed-

Van velen mochten wij een warm medeleven of
dervinden bij het afscheid van moeder, schoof
moeder en oma

Lisa Jessen-Höngens
Voor ons is het een grote steun en troost dat of
verdriet door zovelen werd gedeeld.
Wij danken u allenvoor de vele condoleances, bic.
men, persoonlijk woord en uw aanwezigheid bij d 1
rouwdienst.

Kinderen en kleinkinderen
Einighausen, juni 1989
De zeswekendienst zal worden gehouden op zate!
dag 3 juni as. om 19.00 uur in de kerk van Maria te1Hemelopneming te Einighausen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk |'
bedanken voor de vele blijken van medeleven d>
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de t.
grafenis van mijn man, onze vader en opa

Andreas Gulpen
zeggen wij langs deze weg héél hartelijk dank. "

mevr. K. Gulpen-Stiefs
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehoud .
op 4 juni 1989 om 11.00 uur in de St. Corneliusken
te Heerlerheide.

I £

De plechtige eerste jaardienst voor onze vader %
opa

Jan Willem Hamers x

zal plaatshebben op zaterdag 3 juni a.s. om 19.1
uur in de parochiekerk St. Jozefte Waubach. j

Kinderen en kleinkinderen
(

Landgraaf, juni 1989 jI *\

\. . {
Het is al weer een jaar geleden dat wij af si '
moesten nemen van mijn lieveman, onze zorg/art1
vader, schoonvader en allerliefste opa

Hein Pelzer
M.M. Pelzer-Houwers
kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst zal worden geh"1
denop zondag 4 juni a.s. om .11.00 uur in de Coi'f'
liuskerk te Heerlerheide :
Daar het ons onmogelijk is eenieder pers
lijk te bedanken voor de vele blijken van ml
deleven die wij mochten ontvangen bij de bf
grafenis van mijn lieve man, onze lieve 4
zorgzame vader, opa en overgrootopa

Otto Cammans
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Mevr. Cammans
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin
den op zondag 4 juni a.s. om 10.15 uur in &
jaardencentrum Panhuis te Hulsberg.

I 1 * 1

|M§ PrOVinCIG Bureau Bibliotheek
:\_A_qfti I "»_*-L Postbus 5700

[j_fj__^ LimDlirg 6202 MA Maastricri'
tel. 043-897386

mededeling De medewerk(st)ers van de
M9S/22-89 provincies Nederlands-Limburg e*

Belgisch-Limburg houden op
2 juni a.s. een gezamenlijke
personeelsdag bij gelegenheid va'
"150 jaarLimburg". In verband
daarmee zijn dekantoren van de
Provincie die dag gesloten.

Donderdag 1 juni 1989 18Limburgs Dagblad



'Gelukkig dat er
versterking komt'

" De achtste verdieping van deMolenweiflat in Schandelen, waar een hoofdagent naast de deur
van de vermoorde Heerlenaar de wacht houdt. Foto: DRIES linssen

Scherp

commandant begin dezeweek terug
om het personeel van de jobstijding
op de hoogte te brengen.

Het gevolg: de baas rende gisteren
van de ene telefoon naar de andere,
omdat hij er helemaal alleen voor
stond. Want gistermiddag, na twee
dagen van verhitte discussies tus-
sen kader en personeel, meldden de
manschappen zich massaal ziek na-
dat het overleg met de commandant
was vastgelopen en hij de maatregel
noodgedwongen invoerde.

Vervolg van pagina 1
VOERENDAAL/SIMPELVELD - Groepscommandant VanNoorbeek van de rijkspolitie in Voerendaal/Simpelveld zit het
niet bepaald mee. Vorige week werd hem vanuit het districts-
bureau in Melick-Herkenbosch met klem op het hart gedrukt,
dat zijn groep moest bezuinigen. Er dreigde namelijk budget-
overschrijding en de districtsleiding (onder aanvoering van
commandant Leers en onder het toeziend oog van het ministe-
rie van justitie) zag liever dat Van Noorbeek het toch al aan alle
kanten aangevreten dienstrooster verder aanknabbelde, dandat hij met een dubbeltje over de heilige budgetgrens heen-
ging.

Van Noorbeek zat meteen met de
handen in het haar. Natuurlijkvoor-
zag hij dat een dergelijke beknibbe-
ling de politiezorg in zijn gebied in-
grijpend zou aantasten. Vandaar
vroeg hij bijna smekend aan zijn
meerderen, of hij de bezuinigins-

maatregel nog wat voor zich uit
mocht schuiven.

Alleen
Met een volmondig nee en nogal
wat lood in de schoenen kwam de

De groepscommandant kon er gis-
teravond in alle drukte en tumult
toch nog om lachen. „Nu is de werk-
druk voor de mannen een flink stuk
lichter en sta ikzelf alle overuren te
maken," grapte hij. „Gelukkig dat er
versterking onderweg is. Want de
politiezorg moet hier wel gehand-
haafd blijven," liet Van Noorbeek
zijn ernst weer prevaleren.

Slachtoffer leefde teruggetrokken

Vermoorde man lag
week dood in flat

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het gist al veel
langer bij de politie en dan metname de rijkspolitie in Lim-burg. Zo schakelde medio april
de Dienstcommissie van de
Limburgse Rijkspolitie (een
soort ondernemingsraad) de
Arbeidsinspectie in om de
werkomstandigheden bij het
korps te onderzoeken. De be-
zuinigingen op de budgetten
van de politie en de aangekon-
digde reorganisaties maken
volgens de Dienstcommissie

* een verantwoorde politiezorg
I haast onmogelijk.

Pc politie in Limburg zou per
Jaar minimaal acht miljoen gul-
den extra moeten krijgen om
haar taak goed aan te kunnen.
Minister Korthals Altes heeft
echter maar een half miljoen
extra ter beschikking gesteld.

Het inschakelen van de Ar-
beidsinspectie was een direct
Sevolg van de ziekmelding van
de tien technische recher-
cheurs van de Limburgse rijks-
politie. De meesten van hen
zijn inmiddels weer aan de slag
gegaan.
I
IDe voorzitter van de Dienst-
commissie verklaarde in april
te verwachten dat er meer vandit soort acties zouden volgen:
»De mensen worden echt ziekdoor de hoge werkdruk en de
frustraties die daarmee ge-
Paard gaan." In Voerendaal enSimpelveld is dat nu dus het
geval.

Effecten
Het onderzoek van de Arbeids-
inspectie is nog niet afgerond.
Wel hebben de onderzoekers
gesprekken gevoerd met de lei-ding van het korps en de

Overigens
kan de Arbeidsinspectie zich
n.et uitspreken over de bezui-

en de effecten daar-van op het korps. DeArbeidsin-
spectie kan alleen onderzoeken
°* de korpsleiding zich houdt
?*n de wettelijk verplichte ar-
beidsomstandigheden.

j^ietalleen de Arbeidsinspectie
noudt zich bezig met de proble-men bij de Limburgse politie.
°nlangs is de Algemene In-
spectie van het Korps Rijkspo-
jjtie naar Limburg afgezakt omde problemen te bespreken.
Het is niet bekend tot welke
Maatregelen dit zal leiden.

Van onze verslaggever

Bundenaar
promoveert

Voor meer informatie verwees Van
Noorbeek door naar Melick-Her-
kenbosch, waar woordvoerder
Steens het voor hem opnam: „Van-
uit Den Haag wordt scherp op de
rijkspolitie in Limburg gelet, zodat
we niet meer geld uitgeven dan we
hebben. Dat is een bekend verhaal.
In de groep Simpelveld/Voerendaal
dreigde de grens overschreden te
worden, zodat er bezuinigd moest
worden. Van Noorbeek besloot
daarop iets in de dienstregeling te
veranderen, omdat hem niets an-
ders overbleef."

" Minister Deetman drukt op de knop van de computer,
waarna de logo van hetRIKS zichtbaar wordt.

Foto: WIDDERSHOVEN

„Natuurlijk is dat vervelend," wist
Steens vervolgens. „Ook voor de
manschappen, omdat zij de onregel-
matigheidstoeslag zullen missen.
Wat de burgers betreft, die kunnen
als voorheen gewoon veilig over
straat. De omliggende politiegroe-
pen zullen namelijk met mankracht
bijspringen zodat de zorg gewaar-
borgd blijft."

Deetman opent RIKS
'Instituut moei internationaal opereren'

vervolg van pagina 1

HEERLEN De 73-jarige Heerle-
naar Marinus Wagefeld, die dins-
dagmiddag dood in zijn woning in
de Molenwei-flat te Schandelen
werd aangetroffen, is minimaal een
week geleden vermoord. Dat heefl
politiewoordvoerder en medecoör-
dinator van het regionale Recher-
che Bijstands Team, Wim Thissen.
gisteren meegedeeld.

Zoals gemeld groeide vorige week
bij enkele medebewoners al arg-
waan, toen het in de gang langs de
betreffende woning begon te stin-
ken. Ook had een van de buurvrou-
wen van het slachtoffer eerder al
haar onrust over de toestand van de
man uitgesproken, nadat zijn weke-
lijkse gift aan oud-papierophalers
vorige week achterwege bleef.

„Elke week zette hij zijn dozen mei
papier keurig voor de deur. Hij ver-
slondkranten en had altijd een boel
papier voor die jongens.. Vorige
week stond er echter geen doos in
de gang. Misschien vergeten, dacht
ik eerst. Maar toen onze huismees-
ter na een paar dagen vergeefs pro-
beerde om via de telefoon contact
met hem tekrijgen en naderhand bij
de deur die verschrikkelijke reuk
herkende, wist ik meteen beter,"
verhaalt de buurvrouw.

Puinhoop
Ook reserve-huismeester Bodelier
kende het slachtoffer goed. Bode-
lier was erbij toen de deur van de
woning op dinsdagmiddagrond de

klok van half twee open ging: „Alles
lag overhoop. Eén grote puinhoop.
Kasten overhoop gehaald, alles in
het rond geslingerd. En op de vloer
tussen keuken en woonkamer: de
oude Rinus. Met een kussen op zijn
hoofd en een rode sjaal om zijn han-
den gebonden. Het hele huis vol in
het licht en alle gordijnen gesloten."

Bodelier realiseerde zich vrijwel
meteen dat er sprake was van een
misdrijf. „Ik ken het slachtoffer al
sinds mijn kinderjaren. Wagefeld
was altijd een rustige, maar vooral
een spaarzame man. Voortdurend
de gordijnen open en zuinig met
licht. Alle lampen aan, dat was niks
voor hem. Toen 's middags die deur
dan ook openging en het licht me te-
gemoet kwam, wist ik dat er iets
niet klopte. Hoewel je uiteraard al
aan het lijk en de bloedvlekken kon
zien dat er behoorlijk wat aan de
hand was. Tja, en dan die zwarte ge-
zichtskleur. Alles behalve een pret-
tige aanblik."

Het slachtoffer stond niet alleen be-
kend als een zuinig baasje, maar ook
als een teruggetrokken persoon,
met weinig contacten in de buurt.
„Eenzaam, onafscheidelijk sigaartje
in zijn mondhoek, nogal sjofel in de
kleren en een kromme rug. Dat was
de heer Wagefeld," typeert Bodelier
de vermoorde vrijgezel.

Vergelijking
Het feit dat de man op zichzelf leef-
de en weinig contacten onderhield,
wordt door de politie trouwens ge-
zien als een mogelijke aanleiding

voor de dader(s) om toe te slaan.

„Deze roofmoord lijkt in principe
op de roofmoord in Hoensbroek van
begin februari dit jaar. Ook daar was
het slachtoffer een alleenstaande
vrouw (74), met weinig contacten.
Ook daar werd de moord binnens-
huis gepleegd, zonder dat er braak-
sporen werden aangetroffen. En
ook daar lag de vrouw ruim een
week in haar woning, voordat de po-
litie haar vond. Punt is alleen dat de
twee moordenaars van die vrouw
inmiddels gepakt zijn en dat de
moordenaar(s) van de heer Wage-
feld nog vrij rondloopt (lopen)," zegt
Wim Thissen van het RBT.
Thissen gaat er van uit dat het on-
derzoek zeker nog de hele week zal
duren. „Op dit moment zoeken we
nog naar sporen op het lichaam van
de man. Later zal een gerechtelijke
sectie verricht worden. Het is zaak
dat we vaart achter het sporenon-
derzoek in de woning en het buurt-
onderzoek zetten, aangezien de
moord al minimaal een week gele-
den is gepleegd en veel medebewo-
ners zich niet meer zo goed aan be-
paalde zaken, die belangrijk zijn
voor het onderzoek, kunnen herin-
neren."

De politie van Heerlen en het RBT
willen graag weten wie de heer Wa-
gefeld tussen zaterdag 20 mei en
dinsdag 30 mei heeft gezien. Ook is
het van belang om uit tevinden met
wie het slachtoffer contacten onder-
hield. Alle tips die bij de politie bin-
nenkomen, worden vertrouwelijk
behandeld. Indien men informatie
wil ofkan verstrekken: 045-731886.

Ook liet Steens weten dat de be-
drijfsarts van de rijkspolitie inmid-
dels op de hoogte is van de massale
ziekmelding. Maar de vraag of die
medicus ook daadwerkelijk langs
alle 34 politiedeuren zal gaan om
diagnoses te stellen en medicatie
aan de 'zieke agenten' voor te schrij-
ven, ontlokte bij hem slechts een
schampere lach.

In juni '85 kwam de betreffende
commissie Wolf met de conclu-
sie dater in Limburg alle termen
aanwezig waren voor het vesti-
gen van een research-instituut
op het gebied van 'kennistechno-
logie', gebaseerd op informatica
en psychologie.

MAASTRICHT - Minister Wim
Deetman van Onderwijs en We-
tenschappen heeft gisteren het
Research Instituut voor Kennis-
systemen (RIKS) in Maastricht
officieel voor geopend verklaard.
Hij deed dat met een simpele
druk op de knop waarna de logo
van het instituut op groot for-
maat en in kleur te voorschijn
kwam. De voorgeschiedenis van
het RIKS was minder eenvoudig
en begon al tegen het einde van
'83.

Nog korter aangebonden bleek hij
over de actie van de politiemensen.
Op de vraag of er bij de districtslei-
ding begrip voor de actie bestaat,
antwoordde Steens: „Ik zeg daar
niets over omdat ik mij daarover
geen oordeel wil aanmatigen. Alles
wat ik op dit moment nog kwijt wil,
is dat we de argumenten van de
manschappen kennen en met die
wetenschap nu gaan bekijken hoe
we deze affaire zo goed mogelijk
kunnen oplossen."

Intensief

windsman

Het instituut wordt door het Rijk
financieel ondersteund tot 1992,
waarna het zichzelf zal moeten
bedruipen, reden waarom Deet-
man er bij de leiding van het
RISK op aandrong intensieve
contacten te leggen met het be-
drijfsleven in binnen- en buiten-
land. Dat noemde hij voor het
RIKS zelfs van levensbelang;
vooral het internationale karak-
ter zou het instituut, vooral na
het 'Europese' jaar 1992, een
hechte bestaansbasis kunnen
verschaffen, meende de be-

-H^NDE- Drs W. Munsters uit Bun-
„nT; verdedigt d jnsc jag 6 juni zijn
r % s°ri rift "Le PittoresQue dans

n 7f,„octrines poétiques en France
"thor _.830)" in de aula van de Ka"

i ueke Universiteit van Nijmegen.

9..^an Pr°efschrift van de Bundenaar
poë- over ac cris's aie ac Franse
Vol?e doormaakte in de 18e eeuw.
oors; S Munsters duikt het van
res „Pr°ng Italiaanse woord pitto-

ornstreeks 1700 op in de
Jtnet

se taal en wordt in korte tijd
verr 'lf Van nieuwe betekenissen

Toen richtte gouverneur dr.Kre
mers, zelf bij de opening aanwe
zig, aan de bewindsman het ver-
zoek een werkgroep in te stellen
die een profilering zou moeten
opstellenvan alles wat er in Lim-
burg aanwezig was op het gebied
van de informatica-wetenschap.
Dat tegen de achtergrond van
het herstructeringsbeleid voor
Zuid-Limburg.

DSM wees eerder
schikking 5 ton af

Te duur

Vervolg van pagina 1

eJUstit. ePartement schakelde echter
6ale tm 6n deed aangifte van ille-
°ndpS ingen- Na een uitgebreid
titie _.ZO

_
k deed de officier van jus-

din„ ,D 7 februari 1984 de dagvaar-
°SM t

deur uit' waarin stond dat
werd ,rimburg BV aangeklaagd
ge(j ' Het heeft echter tot gisteren
Voor .jrd voordat de zaak eindelijk
greeD rechter kwam, want DSM
aan o a*'e beroepmogelijkheden
jdir,a m aan te tonen dat de dagvaar-
_stel vnie* terecht was. Op het voor-
.ton tan Justitie om de zaak voor vijl
Pist Schikken> ging DSM niet in-
/het h.?1 .beriep de raadsman van
i'°nb uJf zien °P wat "ij noemde
llkfc. cf/lo°rlijk overheidsbestuur.idigeJ\ paulussen wees de beschul-
tW _?e vinger dan ook richtingn Haag.

Officier van justitie mr Oosterhof
stelde de verdenkingen in het licht
van de milieu-problematiek en he-
kelde niet alleen het beleid datDSM
in die jaren voerde, maar eveneens
de rol van de provincie. Hij herin-
nerde DSM eraan dat het slik ook
naar de Afval Verbranding Rijn-
mond (AVR) gebracht had kunnen

(ADVERTENTIE)

(Ms°Ê§Ê(ffl§
ma t/m vrvan 14.00tot 22.00uur...voor een vertrouwelijk gesprek

—_____yan hart tot nad-^-^r\

den en nog hebben in het kader van
de mijnwetgeving. Wat betreft het
afvalwater hebben wij een vergun-
ning voor de lAZI en daar horen
naar onze mening ook de bergings-
bassins op de Meulenberggroeve in
Urmond bij", zei ir J. Geerards, die
van 1981 tot 1 juni 1983 overigens
nog geen direkteur was.

worden, maar dat DSM datwellicht
te duur vond.
„Ik ben van oordeel dat er sprake is
van het opzettelijk plegen van dit
misdrijf. Daarbij had DSM alle pro-
blemen bij VROM kunnen voorko-
men door zelf aktief in deze te zijn."
Mr Oosterhof telde DSM voor wat
het gekostzou hebben als ze het slik
naar de AVR gebracht hadden en
eiste ongeveer dat bedrag als geld-
boete: twee miljoen gulden voor
beide feiten.
Chantage
Bovendien liet de officier van justi-
tie weten welke tegenstand DSM
had geboden aan de rechercheurs
en onderzoekers van het Openbaar
Ministerie bij het gerechtelijk voor-
onderzoek. „Het OM is zwaar tegen-
gewerkt en er was zelfs sprake van
chantage van de firma Kroon, die de
transporten van het slik verzorgde.
Men kreeg te verstaan dat als men
tegen de opsporingsambtenaren
zou praten, het voortbestaan van
het bedrijf wel eens in gevaar kon
komen."

duü5?s de zitting, die een hele dag
!vvorfit en op maandag 12 Juni
iPres jH Voortgezet, onder leiding van
:diScL ent mr Nolet werd een juri-
:de tv?- I?teeksPel uitgevochten over
[het7n u .u-wetgeving en de rol van
in. g ln'sterie en de provincie daar-
getrr,en getuige van VROM was op-
gevennrneld om tekst en uitleg te

overt,est:ond en bestaat bij ons de
van J l̂glnE dat wij voor het storten

melamine een vergunning had-

Maandag 12 juni is mr Oosterhof
weer aan de beurt met zijn repliek
op het uitvoerige pleidooi van
raadsman mr Paulussen. Ook hij
komt nog aan het woord. Naar ver-
wachting zal het dan nog twee we-
ken duren, voordat rechtbankpresi-
dent mr Nolet uitspraak doet.
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Het gist al
langer bij
de politie

Groepscommandant Van Noorbeek:
provincie



Als locatie wordt Céramiqueterrein genoemd

Nieuw prestigieus plan
voor Bonnefantenmuseum

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Gedeputeerde Staten van Limburg zijn van
plan komende jarenveertig miljoen gulden te gaan sparen om
te komen tot een nieuwe huisvesting van het Bonnefantenmu-
seum in Maastricht. Dat werd gisteren meegedeeld op een door
gouverneur J.Kremers voorgezeten persconferentie, die voor-
af ging aan de activiteiten in het kader van de 'Dag van de Lim-
burgse cultuur.

De provincie zal zijn financieel be-
leid zodanig afstemmen, dat in 1995
het bedrag van 40 miljoen gulden bij
elkaar is gespaard. Deputé Pleu-
meekers van financiën gaf een na-
dere toelichting uit welke potjes
daarbij zal worden geput. „Wij be-
ginnen met een storting yan zes mil-
joen, afkomstig uit meevallers van
1989. Tussen 1990 en 1995 zal jaar-
lijks 3,8 miljoen per jaar aan dat be-
drag worden toegevoegd. 1 Miljoen
is afkomstig uit de post culturele in-
frastructuur, 1 miljoen uit de begro-
tingsruimte voor nieuw beleid en
1,8 miljoen uit onderuitputting (het
niet ten volle hoeven te benutten
van in de begroting opgenomen be-
dragen, red.). Bovendien kan ieder
jaarrente worden bijgeschreven".

De beperkte mogelijkheden van het
huidige museum en het belang, dat
door de provincie aan een goede
culturele infrastructuur wordt ge-
hecht, zijn de belangrijkste redenen
voor deze prestigieuze plannen.
Wanneer Provinciale Staten groen
licht hebben gegeven en de voorbe-
reidende fase is afgerond, kan waar-
schijnlijkin 1991reeds met de bouw
van het nieuwe museum begonnen
worden. Als locatie komt op de eer-
ste plaats Maastricht - mogelijk het
Céramique-terrein - in aanmerking.

De bestaande huisvesting van het
Bonnefantenmuseum - twee etages
boven winkelcentrum Entre Deux -
voldoet slechts ten dele aan de
eisen, die tegenwoordig aan een
museum gesteld worden. Delen van
de eigen collectie kunnen niet wor-
den getoond, de depotruimte is te
klein, door het gemeenschappelijk
gebruik heeft het gebouw geen
eigen identiteit, detoegankelijkheid
is beperkt en er is geen sprake van
uitbreidingsmogelijkheden.

Overigens kan eerder met de bouw
van het nieuwe musuem worden be-
gonnen dan de datum waarop het
bedrag bij elkaar is gespaard. „Wij
hebben een redelijk goede liquidi-
teitspositie opgebouwd", aldus de
deputé, die verder benadrukte, dat
deze plannen niet ten laste gaanvan
de andere culturele instellingen.

In de plaats daarvan moet volgens
GS een gebouw komen, dat vol-
doende vloeroppervlak en 'mu-
seumkwaliteit' heeft, goed bereik-
baar is, aantrekkingskracht heeft en
beschikt over verantwoorde mu-
seumtechnische voorzieningen.

Daarnaast willen GS het museum
vanaf 1990 een structurele subsidie
van een half miljoen per jaar toe-
kennen voor het opbouwen van een
eigen collectie. „Zelfbewustheid,
het uitbannen van provincialisme
en middelmatigheid en het bevor-
deren van kwaliteit hebben het eco-
nomisch beleid van onze provincie
in de laatste jaren gekenmerkt", al-
dus gouverneurKremers in zijn toe-
lichting.

„Alle andere reguliere middelen
voor cultuur blijven bestaan", aldus
Pleumeekers. Dat de provincievoor
financiële ondersteuning niet heeft
aangeklopt bij de industrie of het
Rijk, heeft volgens gouverneurKre-
mers alles te maken met de filosofie
van zelfbewust zijn en je eigen
boontjes doppen. „Je moet je niet
afhankelijk maken", is zijn opvat-
ting.

Kabinet mag
verdrag niet

opzeggen
DEN HAAG - De Kamer is una-
niem van mening dat hetkabinet
een internationaal verdrag inza-
ke sociale zekerheid niet mag op-
zeggen. Het gaat om een verdrag
van de internationale arbeidsor-
ganisatie ILO, waarin is bepaald
dat iemand die arbeidsonge-
schikt raakt zijn hele leven een
uitkering moet krijgen. In ons
land eindigt de uitkering als be-
trokkene 65 jaarwordt. Er volgt
dan AOW.

Directeur Alexander van Greven-
stein van het Bonnefantenmuseum
reageerde gisteren blij verrast op de
plannen van GS. „Ik sta paf van
deze plannen. Het nagestreefde be-
drag getuigt van een zeer zeldzaam
streven naar kwaliteit. Dat maakt
dit project zeer bijzonder. Ik kan het
eigenlijk nog niet geloven. Wij wil-
len een plek creëren, waar op pro-
fessionele wijze met het kunstaan-
bod maar ook met het publiek om-
gegaan kan worden. Het huidige ge-
bouw heeft recreatief weinig te bie-
den. De nieuwe plannen maken het
mogelijkeen gebouw neer te zetten,
waarin op een prettige manier naar
kunst gekeken kan worden," aldus
de zeer verheugde musuemdirec-
teur.

„Wij willen cultureel gelijke tred
houden met de economische ont-
wikkeling van Maastricht", verdui-
delijkte de deputé. „Een museum
met het prestige waar wij naar stre-
ven kan het aantrekken van interna-
tionale instituten alleen maar ver-
sterken. Het zal dan ook geen tem-
peltje worden voor eigen kunste-
naars en eigen produkten, maar een
internationaal ontmoetingspunt.
Dit wordt een topvoorziening, die
echter ook zal doorwerken naar de
Limburgse kunstwereld zelf."

Prestige

„Nu kunnen ook andere sectoren
aan bod komen." In deze filosofie
past volgens deputé Kockelkorn
van cultuur een nieuw museum, dat
de mogelijkheden heeft zich een
eigen plaats te verwerven in een
plaats, die niet alleen uitstekend ge-
legen is, maar ook volop in bewe-
ging is.

Het PvdA-kamerlid Ter Veld
wees er gisteren in de Kamer op
dat ILO-vertegenwoordigers re-
cent hebben verklaard dat ons
land helemaal niet in strijd han-
delt met het verdrag. Het gaat
daarin om minimale eisen, waar
ons land al lang aan voldoet. Dankert slikt

beschuldiging
over fraude in

Studenten boos
over aantasten

rechtszekerheid

De verantwoordelijke bewinds-
man, minister De Koning van
Sociale Zaken, is het niet eens
met de Kamer. Ons land moet
volgens De Koning niet alleen
naar de geest maar ook naar de
letter aan het ILO-verdrag te vol-
doen. Aangezien het kabinet dat
niet wil moet het verdrag worden
opgezegd.

officiële mededeling

DEN HAAG - De Landelijke Stu-
dentenvakbond (LSVb) is boos om-
dat de commissie voor Onderwijs
van de Tweede Kamer minister
Deetman (onderwijs) heeft verzocht
het overgangsrecht van 'studenten
die door de Harmonisatiewet in
moeilijkheden dreigden te komen,
voorlopig tot één jaar te beperken.
Een LSVb-woordvoerder noemde
het gisteren 'diep treurig' dat de
rechtszekerheid van de studenten
op die manier in gevaar wordt ge-
bracht.

DEN HAAG - PvdA-europarlemen-
tariër en lijsttrekker bij de komende
verkiezingen voor het Europees
Parlement Piet Dankert heeft zijn
beschuldigingen van fraude aan het
adres van de Nederlandse zuivelin-
dustrie grotendeels teruggenomen.
Hij deed dit gisteravond in het NOS
tv-programma 'Den Haag Vandaag.
Onlangs liet Dankert weten dat de
zuivelindustrie ten onrechte voor
miljarden guldens aan subsidie van
de EG zou hebben gekregen door de
verkoop van boter, die volgens een
niet-erkend procédé (het NIZO-pro-
cédé) was bereid. Daarbij werden
bedragen van 3,5 miljard gulden ge-
noemd.De president van de Haagse recht-

bank stelde vorig jaar de Harmoni-
satiewet gedeeltelijk buiten wer-
king wegens strijdigheid met de
rechtszekerheid van de studenten.
De minister deed de studenten
daarna de toezegging dat hij het
vonnis niet alleen in het lopende
studiejaar zou uitvoeren, maar ook
de twee komende jaren. Het betrof
studenten die al voor september
1988 met een tweede studie waren
begonnen. Zij mochten daar met be-
houd van studiefinanciering tot 1
september 1991 mee doorgaan. De
onderwijscommissie wil hun die
mogelijkheid nu voorlopig alleen
het komende studiejaar (1989/'9O)
geven.

GEMEENTE
VALKENBURG AAN DE GEUL

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van Valkenburg
aan de Geul brengt, ter voldoening
aan het gestelde in artikel 22 lid 2
van de Wet op deRuimtelijke Orde-
ning, ter openbare kennis dat vanaf
1 juni 1989 ter gemeentesecretarie,
afdeling administratie grondzaken,
voor een ieder ter inzage ligt het be-
sluit van de raad dezer gemeente
van 22 mei 1989, waarbij is ver-
klaard dat een bestemmingsplan in
voorbereiding is voor het nog niet
bebouwde gedeelte van het be-
drijfsterrein De Valkenberg aan de
Beekstraat, zoals bij genoemd be-
sluit van de raad behorende situa-
tietekening in groene omlijning is
aangegeven.
Het besluit treedt in werking op 1
juni 1989.
Valkenburg aan de Geul,
1 juni 1989.

De burgemeester voornoemd,
Gilissen.

De PvdA nam gisteren tijdens een
debat in de Tweede Kamer afstand
van de beschuldigingen van Dan-
kert, die daarmee recentelijk grote
opwinding veroorzaakte.

In het tv-programma ontkende
Dankert zelf ooit dit bedrag in de
mond te hebben genomen. Hij
sprak over theoretische berekenin-
gen die journalisten op basis van
zijn stellingname zouden hebben
gemaakt. De PvdA-europarlemen-
tariër ontkende ook concrete bewij-
zen voor de fraude te hebben. „Ik
heb alleen gezegd dat het bewijs te
vinden was. Ik kan het niet geven",
aldus Dankert.
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I LEOLUX - I
BANG&OLUFSEN SHOW

t/m 10 juni, Ganzeweide 69, Heerlen-Nrd.

zitten beeld en geluid op niveau!
Interstudio bv Electro Bemelmans
voorheen J. Hermans bv Bang & Olufsen Center

Ganzeweide 69. Heerlen-Noord, tel. 045-212636 Wannerstraat 10-12, Heerlerheide, tel. 045-212330

yéQk Modehuis Baks
__f/P7 _!____ f/w adres voor exclusieve damesmode

Zomerse rokken, pakjes,
japonnen, blousen etc.
tegen zonnige prijzen

Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806
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Wie is er zo gek om minimaal ’ 1500,- voor uw
auto te geven, ook al is-ie 10 jaar oud? Wij!

op i, 2 en 3 juni zal het * ’ 1500,-. * 3 Maanden BOVAG-
opnieuw stormlopen bij de Dat heeft u al garantie plus 1500 km
zuidiimburgse Opei-deaiers. verdiend. testen.
ir GrOOtSte keuze Tijdens onze show garanderen Dat is uniek. U kunt 14 dagen

in heel Limburg. Wij u minimaal ’ 1500,- voor of 1500 kilometer rijden met

De Opel-dealers verkopen nog uw huidiSe auto ' mits u fen de auto T* UW keUZe, en hem

steeds de meeste nieuwe ?I*°°P\V"" m
eventueel weer omruilen.

’ 8500,- mcl. BTW, ongeacht En onze BOVAG-garantie

Ai 2fl " in- de leeftijd, maar hij moet wel staat natuurlijk zwart op wit..
T '. , . ~ , , 3 maanden op uw naam staan Geen kosten voor materiaal énLogisch is, dat u bij hen dus ._..._.._______._. _ "_ i, , . . ~ . , en in technisch rijdende staat arbeidsloon,
ook de meeste inruilauto s
vindt. Perfecte zijn...

__«_>__
OK-inruilwagens waar Opel É#^---^___
achter staat, en van bumper

( ffp^S^-T^SiM De officiële
tot bumper gegarandeerd. /UU Val ____» iïffi_>' _■ -jr u
750 stuks, zodat uw keuze er LO & g?P^ Zuidiimburgse
zeker bij staat. J Opel-dealers

zorgen voor een r^i... Of voor ’ 500,- betrouwbare fp||L
ir Financiering: gratis accessoires. auto. Zeker LJO/kl

ter plaatse geregeld.
Tt weten! WHVoor dit bedrag kunt u nu bij w

Geen tussenpersonen en geen ons accessoires uitzoeken,

dagen wachten op Dat kan 'n
goedkeuring. Instappen en radio/cassetterecorder zijn, 'n
rijden. En natuurlijk kan uw spoilerset of 'n
huidige auto gelden als alarminstallatie. U zegt hét
aanbetaling. maar.

Bij de officiële Zuidiimburgse Opel-dealers staan ze altijd voor u klaar.

Beek GÖTTGENS " Echt HEMERA " Heerlen CANTON REISS "Maastricht CARTIGNY " Maastricht SMEETS " Sittard GÖTTGENS ",« Vaals AUTO MERGELLAND " Valkenburg BERGSTEYN

~^i 7 opele
ls=ii____ DE OPEL-DEALER ZEKERHEID.XX)R ALLES. A______-_——^——_____________^^—■

gjgfll BOVAG



■ Van Dijk: „Voorkeursbeleid is verkapt boycotbeleid."

Volgens mr Heuts was het de frac-
ties er alleen om te doen Van Til-
burg aan het verstand te brengen
dat het voor hun onverdraaglijk is
samen te werken met iemand die de
Opiumwet heeft overtreden, vooral
omdat ook de gemeente Beek te
kampen heeft met drugsproblemen.
„Zijn aanwezigheid is slecht voor de
kwaliteit van de besluitvorming.
Bovendien heeft hij het aanzien van
de raad geschaad. De grenzen van
politieke zuiverheid zijn hier duide-
lijk overschreden."
Omdat de gemeenteraad van Beekvolgende week donderdag weer ver-
gadert, wilde Van Tilburgs advocaat
dat de president vóór die tijd een
uitspraak zou doen. Die zag daar
echter geen aanleiding toe. „Niets
weerhoudt uw cliënt om volgende
week naar de raad te gaan. Het is
zelfs aardig om de proef op de som
te nemen."

(ADVERTENTIE)

3QlBo>& Brunssumse Juwelier
>^^PjSy Martin Essers
! heeft verbouwd

Heropening
V bent vanaf vandaag van harte welkom /r^OrJin onze vernieuwde juwelierszaak met de >_K?TVV_allernieuwste kollektie Juwelen, Sieradenen Horloges.Tevens laten wij U profiteren /^MyWvan onze heropenings-aanbiedingen. Vj_»£q.

/_—». 14krt. gouden ____"_
__ü) "OOR.KNOPJES l_% zilveren

«/ 3mm.van39,- van 49,. voor 29,-
V00r29," # in goud opzilver

im„ __ ' X*r metzirkonia van 85,-voor 59,--4 mm. van 49,-voor 37,-
-__.__?»___^. _ "14krt- .ouden DASKLEM

oudHnibnn met veilgheidskettinkje

" BROCHE J|ê_^^JÉF< vanlB9^°°rl39>- / >Scheel zilver \2a^E^.|S__^ massief zilveren V. /
met v_lgheidBslolie^BSSi__aBay# CACHETRING 7rt l^ftejss?r°nd model van 59,-q7 Aanbiedingen vanl39,-voor f y,-m W

voor O/," t9^7o^ in 14krt. goud v 0
ovaal model van 67-voor 45- '989en zolang de mcl. GRATIS handgravure

i ______— ' w ' voorraadslrekt van 495,-VOOr 359,--_Bajlldlll.H_l-l.T_-W g __r._.J.|l_ll__

"Schette CfifiGSSfiißa "oo'.enL^ra, OQSO <- met zirkonia VOOr __!»,-en veiligheidsslotje voor _.57, V«SS»'' 2 verschillende modellen

JUWELIER /fËSih DIAMANTAIR

martin CJ essers
MAASTRICHT 0^» BRUNSSUM

r. Grote Staat 21 »"«$'tfj* Promenade 65
\Je[. 043 -2122 51 *$%_? Tel. 045 -25 29 03\Jf

Rijkshogeschool
Maastricht
MAASTRICHT T Geslaagd voor leraar/le-
rares basisonderwijs aan de Rijkshoge-
school: H. Acampo Maastricht; D. Andrien
Maastricht; A. Arnold Maastricht; L. Been-
kens Maastricht; E. Brouns Roermond; J.
Custers Eijsden; B. Engelen Gulpen; L. Gij-
bels Maastricht; R. Haeren Geleen; B. Heij-
nen Gronsveld; E. Huyskens Maastricht; M.
Kurvers Maastricht; A. Leeuwenburgh
Maastricht; M. van Lieshout Maastricht; M.
van der Linden Hulsberg; A. Loontjes
Maastricht; I. Muytsens Maastricht; C. Paf-
fen Kerkrade; D. Paulussen Maastricht; B.
Quaedackers Stem; E. de Rooy Geleen; A.
Rosier Maastricht; V. Rijnders Maastricht;
V. Savelkoul Heythuysen; M. Smeets Maas-
tricht; R. Stallii.ua Maastricht; J. Spannen-
burg Maastricht; N. Tilly Maastricht; P.
Vankan Schimmert; M. Vernooy Maas-
tricht; L. van Walbeek Maastricht;

Van onze verslaggeefster Thorn gereden. Aan de grens
werd de tram staande gehouden
door twee leden van de Thornse
schutterij, die al een cadeautje
voor Riem in petto hadden: de
routekaart. In de Ridderzaal van
de Grote Hegge werd de map
volledig gemaakt door de direc-
teur van de provinciale VVV, drs
Ridderbos.

De kaart en bijbehorend boekje
is te koop bij de VW-kantoren
in beide Limburgen en kost 7,50
gulden.

De Interlimburgse Monumen-
tenroute is een initiatief van bei-
de Limburgse gemeentebestu-
ren en toont aan dat beide pro-
vincies op landschappelijk en
cultuurhistorisch terrein nog
steeds een eenheid vormen. De

De heer Ridderbos stond bij de
presentatie van de route stil bij
de aandacht die monumenten
krijgen. Hij noemde die te ge-
ring, ondanks de groeiende be-
langstelling van verschillende
instanties. Volgens de directeur
is de aanwezigheid 'van monu-
menten (cultuur en historie) voor
zestig procent van de toeristen
een reden om Zuid-Limburg te
bezoeken. „Het boekje speelt
dan ook goed in op die belang-
stelling", aldusRidderbos.

THORN - Nog niet zozeer voor
de toeristen, maar zeker ookvoor
de inwoners zelf hebben de be-
sturen van Nederlands en Bel-
gisch Limburg de Interlimburg-
se Monumentenroute uitgege-
ven. Deputé Henk Riem en zijn
Belgische collega Willy Neven
ontvingen gistermiddag in de
Grote Hegge in Thorn, eveneens
een monument, de eerste exem-
plaren.

Geheel in stijl, in een paarden-
tram, was het gezelschap vanuit
het Belgische Kessenich naar

Van Dijk liet geen twijfel bestaan
over het standpunt van de regering
hierover. „Het kabinet is van oor-
deel dat gemeenten geen eigen
sanctiebeleid dienen te voeren. Het
is de rijksoverheid die in dit geval
de grenzen trekt. Er zijn gemeenten
die menen dat er wel ruimte is voor
wat wordt genoemd een voorkeurs-
beleid. Op het eerste gezicht is dit
een groot verschil, bij nadere be-
schouwing echter blijkt het verschil
miniem. Vandaar dat ik stel dat
voorkeursbeleid verkapt boycotbe-
leid is."

De voorkeurslijst van het CDA-
Limburg zal worden toegestuurd
aan het nationale partijbestuur. Dat
zal op korte termijn een advieslijst
samenstellen, waarna overleg volgt
met de provinciale afdelingen.

Van onze verslaggever

te-?n LEN "De ljJst met Limburg"
I LDA-kandidaten voor de komen-
i, Tweede Kamerverkiezingen
j rut opnieuw aangevoerd door
jene van der Linden. Ook voor de
*st biedt de door het algemeen be-
ttelri" Van het CDA-Limburg opge-

üe lijst geen verrassingen. Twee-

de staat Frans Wolters, derde Walter
Paulis en vierde Leon Frissen. Ver-
geleken met dekandidatenlijst voor
de vorige Kamerverkiezingen zijn
Paulis en Frissen allebei een plaats
gestegen. Dat komt door het weg-
vallen van Ria Oomen-Ruijten die
naar het Europees Parlement ver-
trekt.

Daardoor maakt Van der Hoeven
een reële kans op een zetel in de
Tweede Kamer.

Van der Linden voert
CDA-lijst Limburg aan

Maria van der Hoeven vervangtRia Oomen Bij de afgelopen verkiezingen stond
zij derde op de provinciale lijst.
Oomen wordt vervangen door de
39-jarige Maria van der Hoeven uit
Maastricht. Voor de directrice van
het Technologie Centrum Limburg
in Heerlen is op de kandidatenlijst
een vijfde plaats gereserveerd.

Amsterdamse advocaat in kort geding te Maastricht:
Vernietigen
De bewindsman nam vast een voor-
schot op de ontwikkeling dat ge-
meenten verenigd in de LOTA hun
politiek toch doorzetten. „Ik zeg
duidelijk dat ik hoop dat we niet in
de situatie komen dat de Kroon op
grote schaal besluiten van gemeen-
ten moeten vernietigen." 'Merkpiraten vooral actief

in Brabant en Limburg'
Op straffe van een dwangsom van 10.000 gulden

Raadsman eist toelating
van Van Tilburg in raad

LOTA-voorzitter K. de Vries wees
de stelling van de minister dat hét
voorkeursbeleid verkapt boycotbe-
leid is met klem van de hand. „Een
boycot is gericht op het bestraffen
van niet gewenst gedragen sluit be-
drijvencategorisch uit. Bij het door
LOTA voorgestelde voorkeursbe-
leid wordt gewenst gedrag juist be-
loond."

reeds 150.000 gulden door S. en an
deren op tafel zien gelegd.

Bestemming

van bekende kledingmerken. Ook
enkele duizenden plastic verpak-
kingszakken met dat beeldmerk en
een partij reeds 'afgewerkte' jog-
gingpakken. Tenslotte doken links
en rechts koffers en parfums op met
separaat een evengrootaantal merk-
tekens van vooraanstaande firma's
op dat gebied.

raadslid naar huis te sturen als hij
de orde verstoort.

Pijn bij kinderen
thema van congres

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Limburg en Bra-
bant dreigen het Thailand van Euro-
pa te worden. Ongemerkte kleding
wordt hier op grote schaal inge-
voerd om door thuisnaaisters te
worden voorzien van bekende
beeldmerken en daarna duur te
worden verkocht. Eenzelfde handel
bestaat er met goedkope horloges.
Per stuk niet meer dan drie of vier
gulden waard, komen ze op de
markt voor prijzen van 240 tot 260
gulden. Een waanzinnig lucratieve
handel, waar winstmarges gelden
die vergelijkbaar zijn met die in de
drugshandel".

Als raadsman van S. voerde mr A.
Duijnstee aan dat de bestemming
van het merendeel der aangetroffen
logo's niet aanwijsbaar is geweest.
Ze waren ten tijde van de inbeslag-
neming niet in het 'economisch ver-
keer' gebracht, verduidelijkte hij in
meer juridische termen. Volgens
hem mist het verzoek om namen te
noemen elke grondslag aangezien
pas sprake zou zijn geweest van on-
rechtmatig handelen indien de aan-
getroffen kleding voorzien was ge-
weest van misleidende logo's.

Mr Vonken stelde dat de gemeente-
raad van Beek zich met die motie
schuldig dreigt te maken aan een
onrechtmatige daad jegens Van Til-
burg. „Uitvoering van dat dreige-
ment betekent een ernstige aantas-
ting van de rechten die hij heeft als
raadslid en burger. Dat is in strijd
met de democratie en met de alge-
mene beginselen van behoorlijk be-
stuur."
MrVonken voegde daaraan toe dat
indien de raad Van Tilburg zou ver-
wijderen, zijn cliënt ook financiële
schade zou lijden omdat hij in dat
geval geen presentiegeld krijgt. Ook
bestreed hij dat Van Tilburg door
zijn aanwezigheid de orde van de
vergadering verstoort.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Raadslid Ad van
"uDurg moet op straffe van een
wa^gsom van 10.000 gulden wor-en toegelaten tot de vergaderingen
in T gemeenteraad in Beek. Deze
"Pn

e,svan raadsman mrA. Von-
.i.n a,mens Van Tilburg, die door
ion ega-raadsleden tot persona
.nr_.firata 's verklaard na zijn ver-
ten.

g tot I's1'5 Jaar celstraf we-
ve.d°eVenreding van de Opiumwet,
Jen k ..eren geformuleerd tijdens
«oor Van .v?,? dinS' aangespannen
ie Bppi/ \"bvrg tegen de gemeen-

K- °e Maastrichtse recht-

bankpresident mrP. Broekhoven
zal over twee weken uitspraak doen.

Aanleiding tot het kort geding was
de motie die door de raad tijdens de
aprilvergadering werd aangeno-
men. Daarin werd aangekondigd
dat de fracties zich over stappen te-
gen de aanwezigheid van Van Til-
burg zouden beraden zodra de ver-
tegenwoordiger van Burger Belan-
gen Beek weer in de vergadering
zou verschijnen. Dat zou dan gebeu-
ren op grond van artikel 72 van de
gemeentewet, waarin staat dat de
burgemeester kan voorstellen een

„Het was op één na de grootste par-
tij die ooit in Nederland is aange-
troffen", luidde gisteren de waarde-
taxatie van de advocaat die de vier
eisers in het kort geding vertegen-
woordigde. Volgens hem geldt
Maastrichtenaar S. als „het brein
achter deze onzalige handel" en be-
schikte deze over een drukkerij en
over verspreidingskanalen in Ne-
derland, België en vermoedelijk
ook Duitsland.

MAASTRICHT- Het bestrijden van
pijn bij kinderen is het gespreksthe-
ma van een Europese conferentie
welke vandaag en vrijdag wordt ge-
houden in het MECC te Maastricht
en bestemd is voor deskundigen op
het gebied van pijnbestrijding, kin-
derartsen, psychologen en ver-
pleegkundigen. Het congres is geor-
ganiseerd door de vakgroep Verple-
gingswetenschap van de Rijksuni-
versiteit Limburg en de Internatio-
nal Association for the Study of
Pain.

Naar de mening van de initiatiefne-
mers is men er tot nu toe teveel - en
wellicht geheel ten onrechte - van
uitgegaan dat zieke baby's en kleu-
ters minder dan volwassenen voe-
len doordat hun zenuwstelsel nog
niet volledig is ontwikkeld. Deze
opvatting heeft ertoe geleid dat veel
adequate vormen van pijnbestrij-
ding wel bij volwassenen maar niet
of ternauwernood bij baby's en
kleuters worden toegepast.

De Amsterdamse advocaat mr P.
Hendrick lanceerde deze beschuldi-
gingen en constateringen gisteren
ten overstaan van de Maastrichtse
rechtbankpresident mr P. Broekho-
ven in een kort geding dat - zoals
dinsdag reeds aangekondigd - vier
internationaal bekende firmanten
van sport- en vrijetijdskleding, hor-
loges, cosmetica en luxe accessoires
hadden aangespannen tegen zaken
en zakenlieden in Zuid-Limburg.

Volgens mr Hendrick hebben S. en
de zijnen de bonafide handel voor
vele tonnen schade berokkend. Om
dit nadeel zo nauwkeurig mogelijk
te kunnen vaststellen, willen de
eisende partijen de aangeklaagde
Maastrichtenaar via de rechter laten
onthullen van wie hij de gewraakte
goederen en beeldmerken heeft be-
trokken en bij wie ze uiteindelijk
zijn terechtgekomen.

Mr J. Huppertz verleende juridische
bijstand aan de man die in opdracht
van S. enkele partijen kleding valse-
lijk van 'dure' merktekens zou heb-
ben voorzien en bij wie ook een par-
tijtje compromitterende verpak-
kingszakken was gevonden. „Als
textielloondrukker voerde hij
slechts opdrachten uit. Hij hoefde
niet na te lijnen of de opdracht wel
rechtmatig was", meende de raads-
man. Naar het oordeel van mr Hen-
drick is het echter evenzeer on-
rechtmatig attributen voorhanden
te hebben die op zichzelf geschikt
zijn om inbreuk te maken op mer-
ken- en auteursrechten.

De advocaat van de gemeente Beek,
mrF. Heuts, vond dat Van Tilburg
er ten onrechte van uitgaat dat de
raad hem de toegang zal ontzeggen,
zodra hij weer een vergadering wil
bijwonen. „De motie die in april
werd aangenomen, heeft geen
rechtsgevolgen. Alleen de burge-
meester kan deraad voorstellen om
artikel 72 toe te passen. En tot nu
toe heeft hij op geenenkele wijze la-
ten blijken dathij dat ook zal doen."

Rechtbankpresdident mr Broekho
ven doet over veertien dagen uit
spraak in dit geding.

Top-tien
Volgens deAmsterdamse raadsman
staat Maastrichtenaar R. S. boven-
aan in de „Top-tien van de Neder-
landse merkenpiraterij". Op-diens
woon- en werkadressen in Maas-
tricht en het Belgische Zutendaal
troffen politie en economische con-
troleurs vele duizenden logo's aan

„Bronnen en distributiekanalen
openleggen", noemde de raadsman
dit. Als voorschot op de uiteinde-
lijke schadevergoedingwaar zij vast
op rekenen, willen de zich ernstig
gedupeerd achtende firma's thans

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

Hebtunieuwe
m^^^\gordijnen op 'toog?

S
mmr%SrM'm\ / unt 'n een Hatéma-winkel al voor f 33,75 per

I Jl 9^ meter satijnen gordijnstof kopen. Keuze uit maar
|^Jp,(^Nv **y _é/r\_ ''e^st tinten. Alles hangt in de winkel op

._V / _a/%0 Q\. kamerhoogte. En binnen 14 dagen is 't op

AéJmÊiIÉÊ JBlfc^K^^ xl/^v Dus waarom stapt u niet gewoon
JÊr^y^k m__\_WmmmW\my Xv^\ een Hatéma-winkel binnen?

___^___H__%____ WË&È^mm. __. Ë E _____ N XHatema >
Rf /tSvRr Heerlen. Spoorsingel 40.

C-y^ Sittard. Rijksweg Noord 22 (bij het centrum).

Dagelijks geopend vanaf 10.30 uur. Maandagvanaf 13.00 uur geopend. Zaterdag vanaf 9.30 uur. Koopavond geopend.

MAASTRICHT - „Het is de rijksoverheid die vorm geeft aan
het Nederlandse beleid richting Zuid-Afrika en dus ook aan de
economische aspecten daarvan. In deze delicate materie kan
de regering het dan ook niet toestaan dat gemeentelijke initia-
tieven het beleid doorkruisen." Deze waarschuwing liet mfnis-
ter Van Dijk van binnenlandse zaken gisteren in Maastricht
horen, op de slotdag van het tweedaagse jaarcongres van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
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'Beleid anti-apartheid
zaak van rijksoverheid'

Minister Van Dijk op congres van VNG in Maastricht:

route, 280 kilometer, voert langs
64 monumenten en kan eventu-
eel in etappes afgelegd worden.

" De paardentram passeert de grens tussen Belgisch en Nederlands Limburg. Twee leden
van deschutterij uit Thornzullen hetvoertuig kort daarop staande houden.

Foto: JANPAUL KUIT

Aandacht

Interlimburgse
MonumentenrouteVoorkeur

De woorden van Van Dijk komen
op een moment dat veel gemeenten
sleutelenaan de opzet van een eigen
anti-apartheidsbeleid. Verenigd in
Lokale Overheden Tegen Apartheid
(LOTA) probeert men vorm te ge-
ven aan maatregelen, bijvoorbeeld
geen aankopen doen bij bedrijven
die belangen in Zuid-Afrika heb-
ben. De bewindsman erkent wel dat
er ruimte voor gemeentelijke initia-
tieven moet zijn, maar economische
maatregelen accepteert hij niet.

De gemeenten hebben in hun aan-
zet tot een anti-apartheidheidsbe-
leid nogal eens gerept van voorkeur
(een bedrijf kiezen zonder belangen
in Zuidafrika) in plaats van sanctie
(een bedrijf dat er belangen heeft
niet kiezen).

Limburgs dagblad provincie
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_ipiccolos
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 geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.

Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 154599

Personeel aangeboden
TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00 u,
alleen op werkdagen.
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.
GVL RESTAURATIE, 045-
-226000. Spee. gevelreini-
ging, renov., kelderafdich-
ting, voegw., vochtwering 10
jr. schrift, garantie. Stralen
van meubels, autoplaat-
werk, velgen, chassis etc.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
TEGELZETTER kan nog
werk aannemen. Tel. 043-
-618228.

Vermist/Gevonden
BROMFIETSTAS met in-
houd verloren, weg Epen,
Mechelen, Wittem, Eys,
Simpelveld en Kerkrade. In-
houd van hoge waarde voor
eigenaar, is zeer gedupeerd
Tegen beloning terug te be-
zorgen. Tel. 045-456679.

Personeel gevraagd
Voor de regio Valkenburg-Vaals zoeken wij:

Agent-bezorgers
die tijdens de vakantie periode genegen zijn dagelijks

tussen 6.00 en 7.00 uur onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad Valkenburg, tel. 04406-15045.

tussen 8.30 en 17.00 uur.
AUTOBEDRIJF WOLTERS vraagt

1e automonteur
zonder papieren onnodig te reflekteren.

Heerlenerweg 39, Sittard. Tel. 04490-20303.
Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt:

constructiebankwerkers,
montagewerkers, monteurs

en pijpmonteurs
Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182.
Top-Discotheek in Zuid Limburg zoekt

ervaren disc-jockey
met all round kennis van Golden Oldies tot de nieuwste

omport. left. vanaf 21 jr. Br.o. nr. 80952, L.D. Postbus 3100
6401 DP Heerlen.

Handelsonderneming Dirks B.V. Groothandel in bouw-
machines en bevestigingsmaterialen.

Ons bedrijf zoekt op korte termijn
Elektro/Techn. medewerker

Vereisten:
* opleiding MTS of gelijkwaardige opleiding

" in het bezit van rijbewijs
* leeftijd t/m 23 jaar

* Militaire dienstplicht vervuld en/of vrijgesteld.
Uw schriftelijke sollicitatie richten aan:

Postbus 184, Wilhelminalaan 36, 6300 AD Valkenburg (L).

Restaurant Der Bloasbalg BV
Wij zoeken ter uitbreiding van ons huidige team een

Aankomend Chef de Rang
Chef de Rang

Restaurant

DERJSLOASBALG
Wahlwiller. Tel. 04451-1364.

Haarverzorging
Henk Smeets

zoekt zelfstandig werkende
heren kapper/ster voor 3
dagen p.week. Kan uit-

groeien tot vaste betrekking.
Dorpstraat 157 Brunssum,

tel. 045-273255.
Altea Hotel Limburg zoekt
zo spoedig mogelijk zelf-
standig werkend KOK A.
Telefonische reacties tus-
sen 14.00 en 16.00 uur.
043-642131, Vliegveldweg
19, 6191 SB Beek.
METSELAARS gevr. v. werk
in Nederland. Zonder erva-
ring onnodig te soll. Tel.
045-443173.

Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria
snackbar, Ift. 18-25 jr., Tel.
045-213451.
De Volkskrant en Trouw
vraagt: AKTIEVE bezorgers
(sters) in de vroege och-
tenduren voor Aarveld en
Molenberg. Inl. tel. 045-
-724496.
Aann.bedr. Vranken vraagt
BETONTIMMERLIEDEN
omgeving Mönchenglad-
bach ml. 045-224548.
SCHOONMAAKSTER gevr.
voor de avonduren, van
17.30-20.30 uur, in de regio
Herkenbosch. Schoon-
maakbedrijf Schever Tel.
04490-24126.

Snackbar 't Cadetje zoekt
voor 's avonds en overdag
HULPEN voor de friture.
Vast werk! Aanmelden: Gro-
testraat C 5, Valkenburg.
Tel. 04406-13649.
POETSVROUW gevr. voor
snackbar voor 3 ochtenden
p. wk. Tel. 045-259024.
KAPPER/Kapster gevr. Ift.
tot 20 jr. Salonerv. vereist.
045-320733/04490-56175.
Uitgaanscentrum Globe
Beek vraagt LIGHTJOCKEY
Tel. 04490-79297.
MEISJE of vrouw gevr. voor
alle voorkomende werk-
zaamh. in rijdend kaasbe-
drijf (part-time) 045-352406.
Gevr. CHAUFFEUR Full-
time in bezit van groot rijbe-
wijs en tevens part-time
chauffeur voor 3 namidda-
gen in de week. Ook in bezit
van groot rijbewijs, voor
Groothandel aardapp.
groente en fruit en voor alle
voorkomende werkzaamh.
Br.o.nr. B-0953 LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Wasserij AWE De koumen
57 Hoensbroek zoekt op
zeer korte termijn enkele
enthousiaste jongens of
meisjes tot 23 jr. voor pro-
ductie werk. Heb je interes-
se kom dan meteen even
langs of bel nu, 045-213770
Voor direkt gevr. GlBO-
wandzetters v. Duitsland.
Tel. 045-320546.

Gevraagd met spoed een
ervaren FRITUURHULP Vr.
Friture-cafétaria-broodjes-
zaak Marktzicht in Bom. Tel.
04498-54750.
Gevr. 2 BARMEISJES van
18-30 jr. Intern mog., goede
verdiensten. Tel. 09-32-11-
-733232.
Gevr. MEISJE voor hulp in
de winkel. Van 15.30 tot
20.00 uur. Leeft. 16-18 jr.
Br.o.nr B-0955 Limburgs
Dagblad, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
BUFFETHULP gevr. man of
vrouw, leeft. 25 tot 35 jr.
Liefst uit Sittard of omgeving
Werkt, vrijdag en zaterd. van
21.00 tot 05.00 uur. Soll.
liefst met foto o.nr. 80956,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Exc. kapsalon zoekt zelfst.
KAPPER/STER besl. met
erv. te Maastricht. Part-time
functie, zeer goede verdien-
ste. Br. aan Adviesburo He-
be BV, K. Onnesstr. 9 6164
BL Geleen.
CHAUFFEUR M/V rijbew.
BE gevraagt voor pers. ver-
voer in Maastricht. Full of
part-time functie voor dag,
nacht of weekenddienst. Sal
CAO en vele toesl. Br. aan
Adv. Buro Heße BV, K. On-
nesstr. 9, 6164 BL Geleen
FRITUREHULP gevr. m/v,
volledige werkweek. 6 da-
gen van 15.00 tot 22.00 uur.
Te1.045-422307, na 12.00u.

Onroerend goed te huur gevraagd
Woning gevr. in VENLO hu- Te huur gevr. m.i.v. pim. juli
ren of ruilen met eensge- '89 te Sittard: EENGEZlNS-
zinswoning te Geleen. WONING. Huurprijs tot
Achahboun. Dingelstr. 37, ’650,-. Br.o.nr. 80951.
6163KC Geleen Limburgs Dagblad. Postbus

——■ 3100, 6401DP Heerlen.
Jongeman zoekt WOON-
RUIMTE per 1 sept. '89. TEI. Wat VERKOPEN? Adver-
-04929-64544. teer via: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden

Appartement te huur in Sittard
woonkamer met kitchenette, 2 slaapk., badkamer met

ligbad, balkon, kelder en cv. ’ 750,- per maand.
Tel. 04490-18803.

APPARTEMENT in villa met
park, nabij station Valken-
burg met veel voorz. eigen
parkeerpl. Tel. 04406-
-13346 van 17.00-19.00 uur.
Te huur een WONING met 1
slpk., open keuken, woonk.,
douche, WC te Heerlen
Centr. 2e verd. en eenzelfde
woning te Eygelshoven 1e
verd. Inl. Kappersstudio Leo
Handels. Tel. 045-715771

* van 9.00 tot 17.00 uur.
APP. te h. voor 1 pers. ge-
meub., eigen ingang. 045-
-241266.

Te huur goedlopende
Friture

te Kerkrade ivm ziekte.
Reakties tel. tussen 11.00
en 12.00 uur 045-464095.
Te huur WINKEL of show-
room met kantoorruimten,
tot.opp. 120 m2, indien ge-
wenst met idem kelderruim-
ten. Kerkrade, Pr. Irenestr.
2. Tel. 045-463621/453279.
Übach o/ Worms: BENE-
DENAPPARTEMENT te h.
v. 1 of 2 pers. m. tuin. ’ 630
p.mnd. all-in. 043-642522.

Onroerend goed te koop aangeboden

Heden 1 juni open huis
Van 17.00 uur-19.00 uur aan de Prins Hendriklaan 46 te
Heerlen. Nabij centrum. Goed onderhouden woonhuis.
Gar. tuin, woonk. met parketvl. keuken, bijkeuken, 3 slpk.
met parketvl. Luxe badk. met aparte douche, ligb en 2e
toilet. Hobbyzolder. Grotendeels roll. Goed. geisol. Prijs.

’ 139.000,-k.k. (4081)
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

TEL. 045-712255

Brunssum
ITe k. halfvrijst. woonh. m. berging, mogel.h. v. garage
aanwezig. Ind.: woonk. m. open keuken (voorz. v. comp.
aanb. keuken) 3 slpkr en kelder. Vr.pr. ’ 84.000,-. Te bevr.

Hoevenaars Assurantiën
Tel. 045-252109.

Geen verkoop, geen kosten...
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Hypotheek
Centrale

' Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,0%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
Ter overname aangeboden
CASINO te Weert. Comple-
te inventaris mcl. 24 en 36
Golden Ten tafels. Tel.
09-49-2452-61780.
HEERLEN: Te koop luxe
halfvrijst. woonhuis, bwj.

" 1974, met cv., l-vormige
woonk. pim. 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., vlizo-
trap n. ruime zolder, garage
m. c.v., tuin. Ged. voorzien
van rolluiken en thermopha-
ne. Vr. Pr. ’ 149.000,- k.k.
Tuinstr. 10 Heerlen. Te bez.
natel, afspr. 045-217425.
Te koop Übach o. Worms
(Landgraaf) mooi geleg.
BOUWGROND 210m2. Pr.
’30.000,-. k.k. na 19 uur
045-229331.
Beëdigd TAXATEUR-Ma-
kelaar o.g. aan- en verkoop
taxaties. Heerlen, tel. 045-
-425574.

HEERLEN, Agaatstraat 14,
te koop zeer goed onderh»
tussenwoning met tuin, ge-
heel voorzien van rolluiken.
Ind: entree, toilet, open aan-
bouwkeuken mcl. appar.,
woonkamer met dubb. be-
glazing. 1e verd: 3 slaap-
kamers, douchecel met vas-
te wastafel. Vraagprijs
’98.000,- k.k. Inl. BAC,

i Heerenweg 316A, Heerlen.
Tel. 045-210101.
Te k. gevr. aan particulier
riant HUIS met grote living,
liefst in bosrijke omgev. In
straal van ca. 20 km. van
Heerlen tot ca. ’400.000,-
Br. gaarne met foto o.nr.
B-0947 Limburgs Dagblad,
postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Landgraaf Nieuwenhager-
heidestr. 63, goed onder-
houden hoekwoning met 3
slpkmrs., badkmr. met lig-
bad en 2e toilet, tuin dubbe-
le garage. Ideaal voor hob-
by. Pr. ’ 102.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed
Tel. 045-728671
SCHAESBERG: riant bouw-
terrein dir. bij Centrum (32 x
52) v.d. Bouw van vrijst.
landhuis a.d. Heerlenseweg,
hoek Lommenseweg. Zeer
fraai uitzicht. Pr.n.o.t.k. Ma-
kelaar Hendriks Heerlen.
045-425574.

Bedrijfsruimte
Te huur aangeb. BE-

Te h. aangeb. BEDRIJFS-, DRIJFSHAL met kantoor
magazijn- of kantoorruimte 400 m2, gelegen aan de
gelegen aan de Grasbroe- Grasbroekerweg te Heerlen,
kerweg te Heerlen 160 m 2’2.000,- p.m. Inl. 045-

-’ 750,- p.mnd. 045-721512. 721512. __
Kamers aangeboden/gevraagd

Gemeub. KAMERS te h.
Centr. Heerlen, ’4OO,- all
in. Tel. 045-712503.
KAMERS en appartementen
te huur. Tel. 04499-1615 of
06-52107978.
Leuke gem. 1 pers. KAMER
te huur voor uitsl. nette per-
sonen. 04406-1425.

Te h. ZIT/SLAAPKAMER in
IHeerlerheide, ondergebr. in
bungalow, m.gebr. v. keu-
ken, douche en eig. opgang.

1’95,- p.week, all-in. Inl. na
[ 19.00 uur. Tel. 045-223482.

Mooie grote gem. kamer te
i huur te VALKENBURG. Ook

oudere heer of dame.
04406-12875.

Bouwmaterialen
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.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Te k. ronde GRINDTEGELS
38 stuks ’lOO,-. 045-
-422664.

Kanteldeuren en rolluiken Te k. gebr. houten- en ijzer-
bestellen? STRATEN Voer- en BALKEN, bielzen, ijzeren
endaal bellen. Ook voor in- profielen, deuren, ramen,
dustrie. Terjelenweg 8-10. enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
Tel. 045-750187. 243736.
__-i_.i_.__td__-_.__)__.__:m i i-i Te k. gevr. BETONMOLEN_"S_°H„n inWtSr na 17.00 uur 04490-55970.goedkoper dan in Neder-
land. Zutendaal 09.32.11. Wat VERKOPEN? Adver-
-611290. teer via: 045-719966.

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

' » " "'
Hobby Doe het zelf

Te k. hardhouten kozijnen
1.10-150; 1.15-1.60; 80-77, Met een PICCOLO in het
celdeur 2.02-90 deur Limburgs Dagblad raakt u
2.10-80 deur 82-1.85 en uw oude spulletjes 't snelst
voordeur wit z.g.a.n. 2.05- kwijt. Piccolo's doen vaak
90 en kist 1.23 x 62 x 71. wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-214341. Tel. 045-719966.

Winkel & Kantoor

Nieuw-zomeraanbieding-nieuw
Une 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.

Geldzaken

Alle hypotheken
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

Transacties Landbouw

Te k. voor markt en brade- WERKSCHOENEN met ga-
rieen, STERREBEELDEN in £n„,'e. 1P' Raeven- tel- °45"
lijst en beeldjes v.a. ’l,-. 32274' -Bellen 9.00-13.00 uur Tel. Wat VERKOPEN? Adver-
-045-724931. teer via: 045-719966.

Auto's

1 2 |j 3 5 ||
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Zondag 4 juni kijkdag
Mengelers Landgraaf
Occasion Vierdaagse

PRIJSKLASSE 6.000 - 10.000
Toyota Corolla CP DX, 100.000 km, wit 2-1981
Toyota Starlet DX, 116.000 km, grijs 3-1983
Ford Capri S, 118.000km, goudmetallic 9-1979
VWKever, 85.000km, rood 9-1982
Suzuki Alto GX, 36.000km, zilvermetallic 3-1985
Suzuki Alto GX, 60.000km, rood 11-1985
Ford Escort L, 97.000 km, blauw 7-1983
Fiat Panda 750, 68.000 km, rood 4-1986
8MW320 6cyl., 130.000km, grijsmetallic 12-1981
Fiat Uno S 45, 80.000 km, D/gray 4-1985
Ford Escort L aut., 128.000 km, rood 3-1983
Renault 5 TL, 47.000 km, wit 5-1985
Opel Ascona S, 78.000km, blauw 6-1984

PRIJSKLASSE 10.000 - 15.000
Toyota Starlet SP, 73.000 km, blauw 1-1985
Toyota Corolla Van, 57.000km, groen 11-1985
Toyota Starlet SP, 68.000 km, blauw 8-1985
Toyota Corolla Sedan ECO, 88.000 km, rood ... 4-1984
Toyota Corolla Sedan, 107.000km, groen 12-1983
Toyota CamryGL, 114.000km, rood 3-1984
Toyota Starlet DX, 55.000km, zilvermetallic 4-1985
Toyota Carina II DX, 77.000 km, groen 8-1984
Toyota Carina GL, 75.000 km, wit 10-1984
Toyota Corolla DX Sedan, 38.000 km, wit 1-1985
Toyota Hi-ace, pers. bus, 225.000km, wit 7-1984
Toyota Carina Sedan, 78.000 km, rood 1-1985
Toyota Corolla DX, beige 3-1986
Volvo34oDL, 107.000 km, blauw 7-1983
Renault 11 GTX, 79.000km, grijs 2-1984
Honda Accord EX, 106.000 km, antraciet 1983
Suzuki Alto GL, 13.000km, rood 7-1987
Peugeot 205GR, 77.000km, bruins 5-1984
Opel Kadett S, 57.000 km, blauw 198.:
Suzuki Swift GS, 68.000 km, zilver/zwartmet. ... 4-1985
Renault 5 Turbo, 74.000km, blauw 6-1983
OpelKadett HB S, 71.000km, rood 10-1984
Ford Escort Bravo, 71.000km, beige '. 10-1984
Mitsubishi Colt GL, 102.000km, wit 7-1984
Suzuki Swift GL aut., 54.000km, groen 3-1986
Ford Escort L, 70.000km, rood 4-1985
VW Transport bestel, R&R, 98.000 km, oranje .. 2-1985
Suzuki Swift GLX, 63.000 km, wit 10-1986
Ford Orion L, 62.000 km, blauw 5-1985

PRIJSKLASSE 15.000 - 20.000
Toyota Starlet XL, 18.000 km, D/gray 4-1987
Toyota Corolla LB GL, 80.000 km, zilvermet 3-1985
Toyota Carina 11, 130.000km, rood 1-1985
Toyota HB Van, 58.000km, rood 12-1987
Toyota Carina 11, 61.000 km, wit 3-1986
Toyota Carina LB GL, 37.000km, wit 4-1985
Toyota Corolla GL, 60.000 km, beige 2-1986
Toyota Corolla HB SX, 27.000km, rood 8-1987
Toyota Celica CP ST, 77.000km, goudmet 5-1985
Toyota Corolla GL, 37.000 km, wit 3-1986
Toyota Carina GL, 53.000 km, grijs 1-1986
Toyota Carina DX, 48.000 km, beige 2-1987
Toyota Corolla SX L, 13.000 km, gray 9-1987
Toyota Starier aut., 20.000 km, grijs 1-1987
Toyota Corolla GL SX Sedan, 22.000 km, wit.... 8-1987
OpelKadett S, 28.000 km, groen 9-1985
Volvo 340 DL Sedan, 47.000 km, wit 1-1986
Mazda 626 CP aut. GLX, 130.000km, zilverm. . 3-1985
Mazda626LX, 150.000 km, zilvermet 4-1986
VW Golf 40KW, 44.000 km, rood 1-1986

PRIJSKLASSE 20.000 - 25.000
Toyota Corolla HB, 24.000 km, grijs 3-1988
Toyota CorollaLB XL, 32.000 km, grijs 5-1988
Toyota Celica CP ST, 49.000 km, rood 5-1987
Toyota Celica ST CP, 50.000km, zwart 3-1987
Toyota Crown SS airc, 72.000 km, blauwmet. .. 3-1984
Toyota Carina XL, grijs 198£
Toyota Camry Turbo D, 38.000km, zilvermet. .. 3-1987
Toyota Landcruise TD, 35.000 km, zilvermet. ... 2-1987
Toyota Camry XL BM, 16.000 km, blauw 6-1987
VW Golf Avance, 5.000km, wit 7-1987
VW Golf Clik, 60.000km, zwart 9-1986
Vw Golf GTI, 24.000 km, rood 7-1985
BMW32Oi, 6 cyl., 140.000km, beige 4-1984

* Donderdagavond koopavond
* Inruil en financiering mog. " ANWB-keuring mog.

* First Class Garantie 3-12 mnd.

Mengelers Landgraaf
Baanstr. 129 t.o. Draf- en Renbaan

Tel. 045-318888

Kadett GSI 2.0 I
sept. '87, 26.000 km,

div. extra's.
Welling Opel, Haefland 2,
Brunssum. 045-257700.

volvo 480 turbo
mei '88, 15.000km.

1e eigenaar, alle extra's.
Welling Opel, Haefland 2,

Brunssum. Tel. 045-257700
Te k. van part., 1e eig., FIAT
Regatta stationcar, bwj. 6-
87, 27.000 km, i.z.g.st.,
weg. omst. tegen zeer aantr.
prijs. Tel. 045-326171.

ALFA 33 QV, bwj. 86, z.g.
a.n., veel extra's, ’ 19.000,-
Tel. 04754-83129, 19.00-
-21.00 uur.
BMW 316, m. '78, APK 4
'90 i.z.g.st., ’2.250,-, Lam-
pisteriestr. 2, Hoensbroek
(bij Randweg).
BMW 520 i, bwj. '82, mei
zeer veel extra's. Tel. 045-
-720654.
Te k. FORD Fiësta typt
Festival, kl. rood, alles 100°/
bwj. '81, vr. pr. ’3.750,-
Ernst Casimirstr. 2, Kakert
Landgraaf.

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

Bel. 043-663310

Eerste Limburgse
Auto Databank

Occasions met gemak.
Autohandel

De Hommert
Hommerterweg 77a te

Hoensbroek.
Tel. 045-227419

Heeft steeds pim. 20 occas-
sions voorradig va ’ 1.000,-
Te k. MAZDA 323, bwj. '77.
Bautscherweg 126, Heerlen.
045-416520.
Opel KADETT 12 LS nw.
mod. aug. '85, 70.000 km.

’ 12.500,-. Tel. 045-442125
Te k. LADA stationcar 1500
SC, bwj. '81, LPG, trekh., i.z.
g.st., vr.pr. ’ 1.400,-, te bevr
045-214164, na 18.00 uur
Te koop Citroen VISA, 2 cyl.
'79, i.z.g.st., APK 7-'9O,

’ 850,-. Tel. 045-252947.
Tek. ALFA Sud 1500Tl, bwj
'83. Te bevr. Dr. Schaep-
manstr. 12 A, Kakert-Land-
graaf, tussen 9.00-18.00 uur

:FIAT 127 Van (stationcar),
gr. kent., bwj. '85, kl. wit,
perfect onderhouden, mr.
mog. Autobedrijf Boschker,
Heerlerweg 67, Voerendaal.
Tel. 045-751605.

'Tek. FIAT 131 MiraFiori, s-
bak, bwj. '81, APK april '90,
’1.250,-. Tel. 045-423345.
VW PASSAT 1.6 GLS, bwj.
'79, LPG, bruin. Tel. 04490-
-14151.
Te k. VW SCIROCCO, i. g.st
veel ace, vr.pr. ’ 3.500,-.

' Te bevr. 045-422740.. Te koop GOLF GTI, bwj. '85,
kl. wit, i.z.g.st., vr.pr.

’ 19.000,-. Kasteelstr. 44,
Brunssum. Tel. 045-253155
VOLVO 343 automatic '78,

’ 1.350,-, APK tot '90. Tel.
045-323178.
VOLVO 360 GLS, groenmet
bwj. '84, km. st. 68.000, pr.

’ 9.950,-. Tel. 045-257045.
Te koop gevraagd alle mer-
ken auto's, ook SLOOP en
schade. 045-416239.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te koop gevraagd loop-,
sloop-, SCHADE-AUTO'S.
Tel. 04405-3783.
OPEL 2 ltr. '78, APK,
’1.250,-; Mitsubishi Galant
'79 ’1.350,-; Kadett '79
’1.450,-; Mini '79 ’950,-;
Corolla '79 ’ 950,-; Renault
5 TL '80 ’ 1.450,-. Alle au-
to's APK. Tel. 04499-3398.
Autohandel Math KOENEN
biedt te koop aan: 50-100
auto's vanaf ’ 500,- tot
’5.000,-. Alle auto's APK,
i.z.g.st. Handelsweg 12,
Susteren. Geopend van di.
t/m zat, van 09.00-18.00 uur
Opel KADETT diesel, '83,
APK 5-'9O, pr. ’ 6.750,-; O-
pel Kadett HB 13S '80
’4.200,-; Opel Kadett Ca-
ravan 12 N, LPG, '81,

’ 4.250,-. Tel. 04499-3398.
3 BMW 320 '77; BMW 1502

'77; VW Kever '75;' Starlet
'80; Golf diesel '78; Mazda

3 323 '79; Mini '79; Fiësta 13S
'79. Handelswg 12 Susteren
LANCIA Thema I, bwj. '87,
km.st. 43.000, met zeer veel
extra's, in nw.st.; Porsche
924, bwj. '78, i.z.g.st. Tel.
045-720654.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX LPG
27-10-'B7; Mazda 626 HB
1.6 GLX '87; Mazda Sedan
1.6 LX '86; Mazda 626 HB
2.0 GLX '84; Mazda 323 HB
1.5 LX '86 ; Mazda 323 HB
1.3 LX '86: Mazda 323 HB
1.3 LX aut. '86; Mazda 323
HB 1.3 autom. '84; Mazda
323 HB 1.3 LX aut. '81;
Mazda 323 1.3 Estate '83;
Mazda 323 NB 1.7 GLX die-
sel '88; Mazda 323 NB 1.5
GLX '86; Mazda 323 N8'1.3
LX '86; Mazda 323 NB 1.3
'83; Mazda 323 NB 1.5 DX
'81; Mazda 323 NB 1.3 DX
'81; Opel Ascona 1.6 S '84;
Opel Manta 1.8 S '83; Opel
Kadett 1.2 S '84; Opel Ka-
dett 1.2 S '82; Opel Corsa
TR 1.2 S '85; Opel Corsa
Swing 1.2 S '84; Ford Siërra
1.8 Laser, 5-drs., '85; Ford
Siërra 1.6, LPG '85; Ford
Escort 1.3 L, LPG '82; Ford
Fiësta 1.1 L '85; Honda Ac-
cord automatic met stuur-

-3 bekr. '82; Nissan Cherry 1 3
GL '84; Triumph Spitfire MX
3, 1971, ’6.500; Mercedes
260 SE met veel extra's
25-8-'B7, km. st. 37.000, 1e
eigenaar (nw. prijs
’128.500,-) NU ’79.500,-.
Goedkope inruilauto's: Mit-
subishi Saporro, aut. '78
’2.500,-; Nissan Blue Bird
'80 1.6 ’4.950,-; Opel Ka-
dett 1.3 N '80 ’ 6.500,-; Vol-
vo 343 DL autom.'77
’1.250,-. Loven Heerlen
B.V. Palemigerboord 401

- Tel. 045-722451. Erkend

" APK-keuringsstation.- Toyota Supra 3.0 i 89, Vol-
vo 244 GL Diesel '82, BMW

" 320 i '86, BMW 316 i '88,

" BMW 318 i 85, BMW 316

" '81, Golf GTI '84, Golf GTI

" '81, Golf GTI '79, Mini Metro. Surf 1.3 '86, Passat Station-
t car CLD 84, Opel Kadett. uitgeb. '87, Citroen GT Visa

'83, Volvo 343 '80, Mazda- 626 autom. '81. Div. mr.
3 Autobedrijf REUBSAET, Op
'o de Vey 47-49 Geleen. Inr.. gar. fin. Tel. 04490-44944.
:- Uw adres APK keuring, alle

autorep.

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 '87 en
'85. Seat Malaga 1.5 GLX
'88. Seat Malaga 1.2 GLX
'86. Seat Malaga 1.2 L '88.
Seat Malaga 1.5 GL '88.
Seat 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; Opel Kadett
city '79; Fiat Panda '85; VW
Derby '78. Inruil en financie-
ring mogelyk. Donderdags
koopavond.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Ford Sierra 20 i 3-drs. '87;
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; Mazda 626 LX 85; Peu-
geot 309 GRD '87; Opel Ka-
dett 1300 LS '85; Peugeot
505 '83. Garantie, finan., in-
ruil en APK. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdam-
straat 98, Heerlen. Tel. 045-
-725806, na 18.00 uur 045-
-312059.
Te k. RENAULT 20 GTL '78,
APK en trekh. i.z.g.st. nwe
uitl. remmen en koppelings-
plaat. ’950,-. Buick Centu-
ry '79, i.z.g.st. LPG, APK en
trekh. V 63,8 ltr. ’3.150,-
Tel. 04406-13155.
Te k. JEEP Aro met Renault
moter geel KL bwj. '84; Pon-
tiac type Phoenix 4-cyl. bwj.
'82; Honda Quintet bwj. '81;
Lada bwj. '85. Tunnelweg 60
Terwinselen-Kerkrade.
VW GOLF GLI cabriolet '81;
TAlbot Samba cabriolet '84;
Ford Sierra 2.0 L '84; Peu-
geot 305 GL stationcar '82;
Opel Kadett stationcar '81;
Ford Escort stationcar '81;
Opel Senator 3.0 E autom.
'81; Mitsubishi Galant GLX
'81; Mazda 323 bwj. '83.
Bernhardstr. 12 Munsterge-
leen (Ook zond, geopend)
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Speciale
aanbieding Opel Manta 400
i uitv., ’ 7.500,-; Honda Pre-
lude 2.0 EX, km. st. 9.300,
zeer mooi wit 7 juli '88; Opel
Ascona HB 16 S 5-drs. km.
st. 25.736 blauwmet. '85;
Toyota Supra 3.0 i Targa
veel extra's wit '86; Audi 90
Quattro 155 PK km.st.
40.000 met veel extra's wit
'85; Audi 80 C 75 PK 4-drs.
van 1e eig. spee. aanb. bei-
gemet. '85; Citroen Axel 11
'86; Citroen Visa 11 super E
'81; Daihatsu Cuore 050 06
wit '86; Ford Escort 1300
Laser wit '86; Ford Fiësta
1000 spee. aanb. '83; Hon-
da Civic 1.3 luxe '84; Hyun-
dai Pony 1.4 TLS '81; Lada
2107 1.5GL'85; Lada 2104
1.5 combi 5-speed van 1e
eig. spee. aanb. beige '87;
Lada 2105 GL '85; Mitsubi-
shi Colt 1200 GL '86; Nissan
Micra SDX '86; Opel Kadett
HB 1.3 N LS zeer spee. uitv.
'88; Opel Kadett HB 1.3 LS
'87; Opel Kadett HB 1.3 S
'85; Opel Kadett 1.2 S Flash
'82 '83; Opel Kadett 13 S s-
drs. LPG '81; Opel Manta 19
N CC groenmet. '81; Opel
Manta 13 N geel '81; Opel
Manta 19 S Berlinetta '79;
Opel Corsa 1.0 S rood '83
en zwart spee. uitv. '84; O-
pel Corsa 1200 S '84; Opel
Commodore 2.5 S automa-
tic '81; Opel Ascona 2.0 S
LPG '79; Peugeot 205 XE
'86; Peugoet 309 GL profil
'86; Renault 5 TL Le Car '84;
Renault 9 TC '83; Toyota
Carinna 11 1.6 DX LPG '85;
Toyota Corolla Liftback DX
'82; Toyota Corolla DX cou-
pé '80; Toyota Celica 2000
liftback ST '79; VW Polo C
'84; VW Golf 1100 '79; VW
Golf diesel '79 '80; Volvo
340 DL 3-drs. '84; Volvo 345
Winner 5-drs. '83. Bovag-
garantie of eigen garantie 6,
12 mnd. financiering tot
100%. Wij zijn ook u adres
voor algeheel auto-onder-
houd. Donderdag koop-
avond. Auto- en APK cen-
trum KEULARTZ BV, Locht
42 83, Kerkrade. Tel. 045-
-419905.
Te k. BMW 324-D met
schuifdak, 4 drs. en div. ac-
cess. In nw.st. bwj. 1986.
04493-3226.
Te k. BMW 320, 6 cil., type
'80, pr. ’4.500,-. Tel. 045-
-413779 na 17.00 uur.
BMW 320 6 cyl. i.z.g.st. APK
4-'9O. bwj. '78. Herlongstr.
51 Heerlerbaan.

I Te k. BMW 316, bwj. '80,
APK i.z.g.st. ’3.750,-. Tel.
045-316940.
CITROEN CX 2.0 RE, '86,
1e eig., kl. wit, LPG, in st. v.

1 nw. ’ 15.000,-, 04492-3234. CITROEN BK '86 type 1600. RS, d.blauwmetall. 64.000

" km., pr. ’12.500,-. Tel 045--, 326862, na 16.00 uur.
Te k. DAIHATSU 1400 (gas)

I '80, APK gek. tot 1990

’ 1.200,-. Austin Allegro '76. ’300,-. Tel. 045-221443.

' Daihatsu CHARADE '81, 5, drs., grijs met., autom., pr.st.
i 045-320282 bgg 317325
1 Datsun CHERRY 1300 '82,
1 km.st. 52.000 APK, t.e. a.b.

' Dassenln. 33, Schaesberg

i VW GOLF diesel, met nw.
i motor, type '81, 20.000 km,. met papieren, i.z.g.st., APK
i '90. Tel. 045-323178.

' RENAULT 25 GTS, 1e eig.,
! kl. bruinmet., in nw. st.,

’ 14.750,-. Tel. 04492-3234

Opa en Oma Franssen £.
Proficiat met jullie34 jarig huwelijk. r. i

Wenst U Michel, Mark en Frans. g. 1

Jan oortje Ei
Is het echt waar, dat je Gefeliciteerd 15

ABRAHAM hebt gezien? k ir

Het is haast niet te geloven. KeeDie c
Hartelijk Gefeliciteerd. lö'1 ö'Catrien, Jos, Karin, Jelle, Mama ,to

Mare, Oriana. Gefeliciteerd f
Wat VERKOPEN? Adver- Jack, Saskia, Ron, Pas» M
teer via: 045-719966. Armand lbj

FORD Transit bestelbus,
bwj. '80, APK 2-'9O, pr.

’ 1.350,-. Tel. 045-210435.
Ford TAUNUS 1600 L, 4-
drs., type '79, APK,

’ 1.250,-. Tel. 045-720951.
Te k. Ford FIESTA 1100 L,
1982 zeer mooi 045-460734
Te k. Ford FIESTA 1.1 FIN
11, bwj. april '89, 3.000 km.
Tel. 045-273236.
Automatic SCORPIO 2.0
GL, '85, kl. wit, 1e eig.,
stuurbekr., ABS, radio, nw.
st, spee. prijs, mr. mog. Au-
tobedrijf Boschker, Heerler-
weg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605.
Ford TAUNUS 2.0 ltr. ghia,
bwj. '79, APK 5-'9O, met.
sportvlgn en nwe banden.
’l.OOO,- Columbusstr. 65,
Heerlen.
Ford TAUNUS 2300 alu.
vlgn, stereo, vele access. vr.
pr. ’ 1.750,-. Te bevr. tel.
045-422740.
Te k. Ford ESCORT 1300
autom. bwj. '77, APK gek.
Vr.pr. ’1.150,-. 04490-
-55655.
Te k. Ford ESCORT 1300
Bravo, KR 3 uitv., bwj. '82.
045-413779 na 17.00 uur.
Ford ESCORT 1300 CL,
bwj. 2-'B9, kl. rood, vr.pr.

’ 18.550,-. Kasteelstr. 44,
Brunssum. Tel. 045-253155
VWGOLF 1100 L, '77, 5-drs
wit, div. opties, APK, i.g.st.,
’1.750,-. Tel. 045-421977.
HONDA Civic 1200 type '79,
i.z.g.st., APK, ’1.250,-. Tel.
045-210435.
SKODA 120 L '86, deze
zeldzaam mooie auto voor
de helft van de nieuwprijs.
Pak deze kans. Gar. Central
Geleen, Rijksweg O 97.
Te k. SUZUKI Jeep Ij '80,
bwj. '81, i.nw.st. met vele
extra's, pr. ’ 5.500,- 04499-
-3026 bgg. 06-52980477.
Te koop Ford TAUNUS 20
L, V 6, bwj. '79, APK , 5-'9O.
Tel. 043-630856.
Te koop Toyota CELICA
1600 Liftback ST, bwj. '82,
nw. model, kl. rood, nw.
banden, sportvelgen, radio/
cass., 5-speed, prachtauto,
APK '90, vr.pr. ’7.750,-.
Piet Heinstr. 22, Geleen.
Toyota TERCEL 13 DX '83
nw. mod. APK 5-'9O i.z.g.st.
vr.pr. ’6.250,-. 045-319328
Te koop VW GOLF 1300 C
bwj. 1982, ’5.500,-. Inl.
045-442330.
VW KEVER, zwart, bwj. '69,
motor 1600, geheel opge-
knapt, APK 1-'9O, ’3.500,-.
045-320910, na 18.00 uur.
VW GOLF type '83 ’ 8.500,-
Tel. 04490-55362.
HONDA Civic automaat type
'83, weg. mr. voord, te k.

’ 6.500,-. Garage Central
Geleen, Rijksweg C 97.
Te k. HONDA Civic auto-
maat, bwj. 78, 100% in orde
zeer mooi. Tel. 045-318936.

1Te k. Honda PRELUDE EX, bwj. '83, sportvlg. enz.

’ 12.750,-. Evt. mr. 045-
-\ 316940.
! LADA Combi 1500, 7-'B6,

puntgaaf, 29.000 km, vr. pr.
I ’ 7.900,-. Tel. 045-322424.
; Te koop LADA 2105, bwj.

" '82, kleur wit. Tel. 045-
-255748.

| LADA 1600 GL, pim. 65.000
km, bwj. '83, 1e eig., koopje,

’ 2.250,-, mr. mog., kl.- blauw, optimale conditie.
t Autobedrijf Boschker, Heer-

lerweg 67, Voerendaal. Tel.
045-751605.
Te k. MAZDA 626 automaat,

1 op gas, APK, bwj. '79, i.z.g.
st. vr.pr. ’ 1.650,-. 045-
-713208.

' MAZDA 323 HB, bwj. '85,
km.st. 47.000, vr.pr.

’ 7.950,-. Passartweg 27,; Heerlen-Nrd. 045-250136.
MAZDA 323 GT HB, t. '82,
’4.950,-. 045-326148.. Tek. MAZDA 323 combi, i.z.
g.st. bwj. '80, pr. ’2.250,-.
04492-5473, na 17.00 uur.

ITe k. MAZDA 323 1981,
I zeer mooi. Tel. 045-640734.

Te koop MAZDA 626 GLX,
■ bwj. '84, kl. wit, i.z.g.st., vr.
I pr. ’ 12.250,-. Kasteelstr.
| 44, Brunssum, 045-253155.

' Te k. z. goede MERCEDES. 300 D '77. Pr.n.o.t.k. Na 18
> u, Groenstr. 202,Landgraaf.

' MERCEDES 200 TD, luxe- uitv., bwj. '86, elec. schuif/

" kanteldak, 5-bak, metallic.
Tel. 045-720654.

■ Mitsubishi SAPPORO mei

" '78, APK tot mei '90. Pr.n.o.. t.k. Tel. 045-717370 na» 1900 uur.- Te k. MITSUBISHI Colt Lan-
cer de Luxe, APK tot 25-3-
-'9O, vr.pr. ’ 950,-. Tel. 045-

-' 712204.

Autobedrijf LUYTEN bief*koop aan: Opel Kadett i
GT, 4 drs., Sedan, bwj. n
’19.950,-; Opel Kadett,r.
tion, 3 drs., grijs kent. W
’10.500,-; Honda Civic 2]
1985, kl. wit, 3 "»’10.500,-; Opel Kadefr"
N, 2 drs., bwj. 1980,'n,
nieuwf 4.700,-; BMW E,
sportwielen, uitbouwseW
’6.750,-; Diverse mr».
vanaf f 1.000,-, mcl. As.
Peugeot 504 coupe 2 tl
jectie, bwj. 1970, als n_f
Inr. fin, mog, tel 045-71 f'Fiat X 1,9 BERTONE'C
briolet 1978, zeer m.x
APK 30-5-90, Mm
’6.500,-. Inr. mog. Jfr-Mercedes. Tel. 045-422;
Te k. FIAT Panda 34,
'84, APK 3-'9O. ■’5.250,-, i.z.g.st. Te ■045-715035, na 19.00 üf
Zeer zuinige FIAT 127 s
m.'Bl, APK 5-'9O, 2e *r
60.000 km, geen 2eia,
mooi. Beslist geen roesWi
pr. ’ 2.950,-. 045-32357' 1

Te k. FIAT 127, 900 (%
'80, APK gek., 1e lak.,

’ 1.950,-. 04490-22689J.3
Te k. FIAT Ritmo 70 Ck er
wit, bwj. sept. '86, va\eeig., pas 37.000 km., »r.
alu. velgen en banden,
dio/cass., in perfecte s» I
pr. ’ 9.500,-. 043-64132X
Te k. FORD Fiësta 11<£*'
bwj. '81. Tel. 04492-38%*
Tek. 8MW315 bwj.'B2,6
APK, 88.000 km, zeer t[
’6.950,-. Inr. mog. lo
045-423750. >,
Te k. MITSUBISHI Sap£:
event. inruil VW Golf rw
lijk. Tel. 045-252832. J
Te k. MINI Mayfair, bwj *i
Te bevr. Reet. Meusse .n
6, Landgraaf. 045-3133j<
NISSAN Petrol turbo 3.34
st. 43.000, grijs kente*
voorzien van alle ext^bwj. '87. Tel. 045-7206&. ,
Te k. wegens aanschaf'-
drijfsauto nissan MICRA
'83, in uitst.st. APK '90. (

banden, radio-cass., J%grijs metal. alle keur. toef
pr. ’6.250,-. 04490-23?*
15577. j>.
Te k. Opel ASCONA j
dec.7B, 4-drs., i.zf
APK tot 4-'9O, vil
’1.250,-. 045-221463.^'
Opel REKORD 1900 u
gas, APK tot '90 bwj-*-

-’ 1.950,-. Tel. 045-323V
Opel KADETT 1.3 -T
eind '81. met veel atf

’ 5.000,-. Tel. 045-2735,
Te k. Opel KADETT *GL, 5 drs., km.st. 47.00<£fjord blauw metal., tBs,
vele extra's. Kastanje»
148.045-214171 of 220^
OPEL Rekord travelier .i

bwj. '86, donkergrijsme^.
Tel . 045-720654. *
Te k. Opel KADETT K
matic 1300, 1982 i.g.sttj
mog. Tel. 045-460734^,
Te koop ASCONA
bwj. '78, APK, i.st.v.nw-
-045-257871. i|
Te k. Opel REKORD >
bwj. '78. Pr. ’2.250,-
-045-413779 na 17.00^
Te k. Opel MANTA
hatchbak, bwj.'79, £
’3.750,- 04499-3026. %
06-52980477. T
TE k. OPEL Ascona 1V
4-drs., bwj. '79, kl. grijsl!!
4 nw. banden, APK $Vt
'89, i.z.g.st., pr.n.o.t k-
-045-224396.
Moet weg KADETT 1*
bwj. '80, ’ 2.950,-. Tel- .1
227276.
Te koop KADETT Car*
80, ’3.750,-. Marcorw
221, Hoensbroek.
Opel KADETT statig
automaat, 5-drs., 16 Sx
yage, bwj. '82, APK \LPG, vr.pr. ’5.950,-.
045-319328.
Exclusieve aanbief
PEUGEOT 505 Van 'tioncar), gr. kent., bwj-
groenmet., geh. als
veel extra's, 28.000 km
mog. Autobedrijf Bos^JHeerlerweg 67, Voeren"
Tel. 045-751605.
RENAULT 4 F6be;
'79 met trekhaak, nw
peling en startmotor, j\
mcl. BTW. Reynders, K'
terln 10A, Schinveld. _^

RENAULT 18 GTS
bwj. '79, met trekJJ
’ 1.200,-. Tel. 045-725?>

Bedrijfswagens
Fiat DUCATO diesel 'stahoogte, ideaal voo<^bouw camper. Bast1*Fiat dealer. Spoorsmg6^
Heerlen. Tel. 045-7241?

Voor Piccolo's ,-
zie verder pagina 2



%Ger Stuurman ...kritische
kanttekeningen..

bioscopen 'Oude rotten' vervangen door veel nieuwelingen

Verjongingskuur
CDA in Kerkrade

GELEEN
m*«Zï Her Aklb>- do t/m di 20.30 uur.«ua_o Anders: Twins, do t/m di 20.30
22!

Studiedag van
Vrijwilligers

HEERLEN - De Stichting Unie Van
Vrijwilligers (UW), afdeling Heer-
len, houdt op donderdag 1 juni een
studiedag. Onder het thema 'Liever
thuis, wie helpt?' zal in de grote zaal
van het De Weverziekenhuis twee
video-films bekeken worden. Daar-
naast zullen enkele sprekers stellin-
gen deponeren waar een groepsdis-
cussie mee begonnen kan worden.
Vertegenwoordigers van onder an-
dere het Rode Kruis en gezinszorg
zullen lezingen geven. De studiedag
begint om 9.30 uur en zal rond de
klok van drieën afgelopen zijn.

Vrouw onwel
achter stuur

HEERLEN - Een 20-jarige autobe-
stuurster is woensdagmorgen na ze-
ven uur met haar auto over de kop
geslagen op de Antwerpseweg. De
vrouw, afkomstig uit Susteren,
werd onwel achter het stuur, raakte
in een slip en sloeg daarna met haar
auto over de kop. Ze raakte licht ge-
wond.

Uitgebrand
BRUNSSUM - In een loods op het
Emma-terrein in Brunssum is
woensdag een auto totaal uitge-
brand. Bij laswerkzaamheden raak-
te de eigenaar de benzineleiding. De
Heerlense brandweer moest er aan
te pas komen om de vlammen te do-
ven. Even was er vrees voor explo-
sie van een zestal gasflessen. Maar
die werden snel weggehaald.

Optreden Engels
koor Leger des

Heils in Treebeek

het Koninklijk Zangerverbond. H
koor komt uit in de hoogste afd
ling.

oostelijke mijnstreek _5 redactie: 739282 \ " Zondag vindt vanuit Boeholt
Keiendorptocht voor recreatiev
delaars plaats.

HEERLEN
yal: Die Hard, dag. 15 18.15 en 21 uur.foli: The naked gun, dag. 15.30 18.30

%^i20.30 uur. Maxim: My stepmother is
H«ien, dag. 14.30 16.30 18.30 en 20.45
fjm- H5: Tequila Sunrise, dag. 14.30 19

uur, za zo ook 16.30 uur. Ram
rl dag. Hen 20.30 uur, za zo ook 17
TJ- Dangerous Liaisons, dag. 19 en

*■> uur, do vrij ma di ook 14.15uur, za
°°k 16.15 uur. The Bear, za zo wo 14r- One flew over the cuckoo's, nest,
B-18.30 en 21 uur, do vrij ma di ook 14
f. za zo ook 16 uur. Twins, dag. 14
-*0 en 21 uur, za zo ook 16 uur. 'n
'°ntuur met een staartje, za zo wo
1S uur. De Spiegel: Moonstruck, do

1 ma 21 uur.

SCHAESBERG
«okino: Working girl, vrij t/m zo 22.15r Twins, vrij t/m zo 00.30 uur.

MAASTRICHT
»Bi: The naked gun, do t/m zo 14.30 1955^1.30 uur, ma di21.30 uur, wo 14.30 en... uur. My stepmother is an alien, do

biel" *> 14.30 18.30en 21uur, ma di 21 uur,
ett '4-30 en 21 uur. Lady en de vage-
,; fo. za zo wo 14.30 uur. Rituelen, do
'„I1 2o 18.30 en 21 uur, do vrij ook 14.30

T l_ ma Vm wo 21 uur- Married to the
I; °b do t/mzo 14.30 18.30 en 21 uur, ma
j/IC -H uur, wo 14.30 en 21 uur Cinema
1 'cci Rainman. dag. 21 uur, za zo ook_et. wen 18 uur. Tequila Sunrise, dag. 19
30,, 30 uur. za zo ook 14 en 16.30 uur.
v jngerous Liaisons, dag. 19 en 21.30
set/ **zo ook 14 en 163uuu-P«l»ce 2:
.i.__rn?programma' daB- ben- za zo doorl-Tó i uur C>ne-K: The Accused,

Vii I 9 en 21-30 uur- Lumière: A fist-
-2 l" °f dollars, dag. 20 uur. Bagdad Café,
ni'f' 21 uur. De Commissaris, dag. 22

" Jan Hombergen ...twij-
fels...

Daar komt bij dat het eigen Quo
Vadis-rapport naar de Kerkraad-
se situatie vertaald een drasti-
scheverjonging inhoudt. Het be-
stuur heeft daar nu de conse-
quenties uit getrokken.

Ook nieuw is de conrector van
mavo Pius XXII en tevens WMC-
bestuurslid Paul Savelbergh op
nummer negen. De resterende
plaatsen worden ingenomen
door de heren Frohn en Gering,
alsmede mevrouw Martens.

Om te beginnen werd de 37-jari-
ge Ger Smeysters uit Kerkrade-
West onlangs gebombardeerd tot
l.sttrekker.

Vice-voorzitter Ruud Sluismans
van het partijbestuur die vanwe-
ge zijn achtergrond als conrector
van het Eykhagencollege in
Schaesberg genoemd wordt als
ideale opvolger van onderwijs-
wethouder Cap Schroeder en
hierbij als voordeel heeft al eens
raadslid in Kerkrade te zijn ge-
weest, is een opvallende afwezi-
ge op de lijst.

sen niet zomaar aan de kant te
gaan. Jan Hombergen heeft con-
tact gehad met het partijbestuur
maar weet nog niet of hijzich te-
rugtrekt of kandidaat stelt.
Strijdvaardig voegt Hombergen
eraan toe dat als hij op de lijst
komt hij ook weer in de raad ver-
schijnt. „Ik haal toch voldoende
voorkeurstemmen. Op welke
plaats dan ook".

wijk Holz. Dit stadsdeel is een
CDA-bolwerk en altijd goed voor
veel stemmen.

Karel Maessen wil liever niet
naar voren treden en wenst geen
commentaar te geven. De CDA-
er uit Chevremont zal echter ach-
ter de schermen geconfronteerd
worden met het Quo Vadis-rap-
port. Een rapport dat via de ver-
jonging lijkt af te rekenen met
het verleden en breekt met de
ARP, CHU en inLimburg met de
KVP-generatie.

wil wagenvoort

Jeugd
Direct na Smeysters staan Toon
Willems, Gerrit Oostveen en Jan
van Leeuwenstein, allen huidige
raadsleden, op de advieslijst.
Maar dan komt de jeugd. PR-
man Peter Thomas staat op de
vijfde plaats, mevrouw Housen
zesde. Harald Schroeder, de zoon
van de scheidende wethouder is
nummer zeven, vlakvoor devol-
gende nieuwelinge, mevrouw
Engels.

Ger Stuurman bevestigt dat hij
zich niet meer kanidaat stelt en
plaatst kritische kanttekeningen
bij 'jongeren in de raad die on-
voldoende ervaring hebben. De
overige twee oudgediendenwen-

Wanneer de twee raadsleden Ger
Stuurman en Jan Hombergen
niet terug in de raad komen, dan
heeft het CDA geen vooruitge-
schoven kandidaten meer in de

exposities " Een groot aantal
bewoners van de
Heerlerweg wil dat
de hoeve Lotbroek
tegen de grond
gaat. De toename
van de
criminaliteit in
hun buurt brengen
ze direct in
verband met de
hoeve.
Foto: DRIES LINSSEN

Bewoners Heerlerweg
klagen over 'Lotbroek'

Criminaliteit in buurt neemt hand over hand toe

Tijdens de verkiezingen in 1986
leed het Kerkraadse CDA een
grote nederlaag. Voor het eerst
levert de partij niet de grootste
fractie in de gemeenteraad. En
de raadsleden zijnzonder uitzon-
dering vijftig jaar en ouder. Eni-
ge verjonging was onontkoom-
baar.

Van onze correspondent
KERKRADE - Het CDA in
Kerkrade ondergaat voor de
raadsverkiezingen van 1990 een
zeer uitgebreide verjongings-
kuur. Oudgedienden Ger Stuur-
man, Karel Maessen en Jan
Hombergen komen niet voor op
de adviesLyst die het bestuur in
juni aan de ledenvergadering
voorlegt. Ze hei-ben steeds met
voorkeursstemmen hun plaats in
deraad weten af te dwingen. Zo-
als al langer bekend vertrekken
ook de wethouders Cap Schroe-
der en Maria Strater uit de poli-
tiek.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een groot aantal bewoners van de Heerlerweg in
Hoensbroek zou het liefst zien dat de hoeve Lotbroek wordt af-
gebroken. Toename van de criminaliteit in hun buurt wordt di-
rect in verband gebracht met de hoeve. In een briefaan het col-
lege van Heerlen schrijven de bewoners, dat ze veel overlast
ondervinden van inbraken, zelfs met bedreiging en diefstal uit
auto's. Mensen durven de straat niet meer op en er zijn zelfs lie-
den die niet meer op vakantie durven gaan.

HEERLEN
=St-f.?Sg?ler'J' Raadhuisplein 19. Het
.7' in, m°ment. T/m 25/6, open di t/m
i- ''17 uur, za en zo 14-17 uur. Volks-I . rrenwacht, Schaapskooiweg 95.
1 _ I . Y.n Andl"éOffermans. Open di t/m
9 l.no. Uur-zo 1317 uur. di en vr ook-Tori! uur NMK-bank, Bongerd 13.
C > _,Va,n M Philippens. T/m 31/6, open
a„.r. dagen 916 uur- >*« Spiegel,
~r ~,raat 88. Werk van Mich Radema-.J 'm 13/6, open do t/m ma 20-1 uur.

HOENSBROEK
"_Mt!^ Hoensbroek. Fotogalerie 68.
1 <£~ * Ben v.d. Kruys. T/m 9/6, open
3ïn_.h.]2 en 1330-17 uur. Expositie

~^'Wersehool Driemaal Nul. Van
lers r " Werk van Alfons Stadhou-r __ri j burende de zomermaanden,
"or <ï u?' 1017 uur Bibliotheek, Pas-
-oüf ""'eidenstraat. Werk van Cor van

~__n * _»m 14/7- ODen tijdens kantoor-
lf7m __^ Foto's van Klaas Schipper.
T. °". open werkdagen 9-16 uur.

VERENDAAL■ef*"^"tehuis. Werk van P. Meuleners.
3l'"ok 63 3°nPffi,rrkdagen 9-123° UUr'10-*su-ib.JO uur.

LANDGRAAF
XtfearlhU'S' Raadhuisplein 1. Werk van
)5J 9

, „van Soest. T/m 9/6, open ma t/m
J.lfi f UUr' ma en do ook 14-16 uur, za
Verk "ur- 'Pomal Galerij, Kerkberg 2.
/o ri^ an Silvia Weerath. T/m 25/6, open
r ' u°. za en zo 13-17 uur, vr 13-20 uur.

UBACHSBERG
'tfm _t_ ,*■ Uuf- Dalstraat 2. Werk van
J-15uur""?, TLm U/6' ope" di t/m ""*■" zo IZ-15 uur.

BRUNSSUM
V Brikk» r_
an Nol P e' Lindeplein sa. Werk

ut T/m l£_Brmans en Margreet Berk-
ur i3 '~ ;'b' "Pen ma t/m vr 9.30-12.30

j- 1-17 uur uur en 18-30"21 uur. zo

KERKRADE
'Sem'weH.008 Anstel. Kasteel Eren-

Jannv!_„ JafQueline van Elsberg
*en zo u i? derVeen. T/m 25/6, open

)(. aasin ___■_ uur Rodahal. Onbekende
"Pen ma __ ênten- Van 25/6 t/m 23/7,'T a t/m vr 14-17 uur.

SCHIMMERT
;|°fvan Oensoi u'.rees R Uv« ' HaaBstraat 5. Werk van»f/6.open__.L erre Everharz T/mao t/m zo 14-17 uur.

AMSTERADE
M. Werk "W_"?eckers, Hoofdstraat 58-
--fm 25/K„ Adr' Markus en To Crijns.
4__l ' open d° t/m zo 14-17 uur.

behalve dat wordt er vaak rommel
gedeponeerd bij de ingang naar de
hoeve. Als de mensen klagen bij de
politiewordt niet altijdmeteen actie
ondernomen. Dat zijn ongeveer de
grieven die leven onder de bevol-
king van dit stukje Hoensbroek in
degemeente Heerlen.

De projectgroep vindt dat als de
hoeve wordt afgebroken er een
slaaphuis moet komen in Heerlen-
Noord waar drugverslaafden en
zwervers kunnen worden opgevan-
gen. „Dat is wenselijk en functio-
neel," zo stelt men. Tevens wordt
geconstateerd dat het moeilijk zal
zijn tot sluitingvan de hoeve over te
gaan aangezien aan alle wettelijk
eisen wordt voldaan.

Heerlerweg leidt tot verloedering
van de buurt, aangezien in en bij de
leegstaande flatwoningen drugver-
slaafdenrondhangen.

Het bouwwerk, dat sterk in de be-
langstelling stond toen veel Tamils
er tijdelijk onderdak gevonden had-
den, is eigendom van een inwoner
van Bunde. Hij verhuurt kamers. Er
is een gemeenschappelijke keuken
en verblijfsruimte. Er wonen enkele
vluchtelingen, maar ook gewoon
kamerbewoners, waarvan een aan-
tal bekend staat als crimineel.Ook de afbraak van de flats aan de

Naar aanleiding van de brief is de
projectgroep Criminaliteitspreven-
tie Hoensbroek-Zuid geformeerd.
Daarin zit niet alleen de gemeente,
maar ook politie, brandweer, bewo-
ners, gezondheidsdienst etc. Deze
projectgroep concludeert in eerste
instantie dat decriminaliteit in Lot-
broek niet alleen terug te voeren is
op de hoeve. „Er zijn meerdere fa-
milies in de wijk te vinden, die geen
rekening houden met hun omge-
ving en geen respect hebben voor
andermans eigendommen", aldus
wordt gemeld in de notulen van een
vergadering van de groep.

Nieuwe routes
avondvierdaagse
van Hoensbroek

HOENSBROEK
Voor de 46-ste maal
wordt van 6 tot en met
9 junide Hoensbroek-
se avondvierdaagse
gehouden, georgani-
seerd door het Comité
Avondvierdaagse
Hoensbroek. Dit jaar
zijn nieuwe stukjesna-
' uirschoon in de rou-
.es opgenomen.Sponsorloop

voor Zaïre
Deelenemers tot 16

ledere deelnemer die
de vier avonden vol-

Voor de laatste twee
geld wel dat dan in
groepen van minimaal
11 personen gelopen
moet worden.

maakt ontvangt een
avondvierdaagseme-
daille danwei het bij-
behorende cijfer. Op
donderdagavond
wordt traditioneel fris-
drank uitgereikt. Voor
inlichtingen en in-
schrijven kan men tus-
sen 14.00 en 18.00 uur
terecht bij de familie
L. Visser, Pastoor
Schleidenstraat 38 in
Hoensbroek, S 045-
-226390. Of bij de fami-
lie M. Pebesma, Kerk-
plein 5 in Hoensbroek,
S 045-218681.

gingen, jeugdvereni-
gingen en scholieren
is er een korting van

’ 0,50 per persoon.

jaar betalen ’ 3,75 in-
schrijfgeld, vanaf 16

’ 4,00. Voor leden van
wandelsportvereni-De afstanden variëren

van vijf tot vijftien ki-
lometer per avond.

Prematuur
Burgemeester van Zeil: „Het colle-
ge moet nog over deze zaak praten.
We kennen nu het voorstel van de
projectgroep. Ik denk dat het pre-
matuur is over bepaalde actie van
de gemeente te praten. De hoeve is
niet van ons. Twee dingen vind ik
belangrijk, namelijk dat geconsta-
teerd is dat het criminele gedrag in
de buurt niet automatisch met de
hoeve te maken heeft. Ten tweede
moet er een faciliteit zijn voor deze
mensen om een dak boven het
hoofd te hebben. De gemeente gaat
er wel van uit dat er een beheersba-
re woon- en leefsitautie moet ont-
staan."

Huskensweg
afgesloten

HEERLEN - Het gedeelte van
de Huskensweg tussen de
Maasstraat en de Diamant-
straat in Heerlen, wordt met in-
gang van eind mei afgesloten
wegens werkzaamheden. Al-
leen bestemmings- en lang-
zaam verkeer mag nog door.
Medio oktober gaat de Hus-
kensweg weer open voor alle
verkeer. De weg wordt afgeslo-
ten wegens werkzaamheden.

Landgraaf

f K^? klD 5 -°e leerlingen van
. hohh aadse Sancta Mana Colle-
jor ï„ vri Jda8 cc" sponsorlooplïresp vmidde,bare sch°ol het
Tt st„. Klkw*- Dat gebeurt rond

het urn-f6r bij kasteel Erenstein
#t _]_. _rr van het schoolfeest.iT w- opbrengst worden meubi-fuw !,-ara,t. es aan het schoolge-
WT elfs voeding voor de leer-%T hP_,Kkostigd- De afgelopen ja-
i»nct_ »„en de teerlingen van het
1.000 iila College telkens ruimiSior.) gulden geschonken voor deTt ri^7 nKikwit, die officieel 'Insti-f de lj» Fraternité' heet.

" Het Gemengd Koor Landgraaf
neemt zaterdag deel aan de Lim-
burgse Zangersdagen, die op 3 en 4
juni gehouden worden in Kasteel
Hoensbroek. Schinveld Heerlen markt in het verenigingslokaal aan

de Heufkestraat 3.

Kerkrade

Tijdens de op 30 mei gehouden
ledenvergadering van het CDA
Onderbanken werd de heer Har-
rie Vreuls uit Bingelrade bij ac-
clamatie benoemd tot voorzitter.

" L. Palmen

Heerlenaar Louis Palmen is ge-
kozen tot voorzitter van het
Kerkraads Symfonie-orkest. Hij
is de opvolger van de heer
H. Thijssen.

Speldjes
Tijdens de jubileumviering van
Chr. harmonie De Bazuin zijn
drie leden voorzien van een
speldje van de Nederlandse Fe-
deratie van Christelijke Muziek-
bonden. Roelof de Jonge kreeg
het speldje in goud omdat hij
veertig jaar lid is van de vereni-
ging. Sandra Israël en Rens ten
Cate kregen het bronzen speldje
omdat ze 15 en 12,5 jaarlid zijn.

Abdissenbosch

Heerlerheide

" De PHV Geduld Overwint houdt
zondag vanaf 9.00 uur de kam-
pioenswedstrijd 'Oude honden' van
de K.N.P.V. De wedstrijden vinden
plaats op de sportterreinen van de
voetbalvereniging RKTSV aan de
Seghemanstraat te Kerkrade-West.

" De Colombiaanse porseleinschil-
deres Elsie Wald van Hemelrijck en
de Verenigingde Limburgse Porse-
leinschilders exposeren zaterdag en
zondag van 11.00 tot 17.00 uur in de
OudeAbdij van Rolduc. Entree f 3,-

" Het JJW Ut Achterheukske haalt
zaterdag huis-aan-huis artikelen op
voor derommelmarkt, dieop 18 juni
gehouden wordt. Wie de ophalers
misloopt, kan bellen naar S 04492-
-2210, 3082 of 1763.

" Het Douvenrader festival, het
jaarlijkse tuinfeest van Douvenra-
de, wordt zaterdag vanaf 15.00 uur
gehouden. Op het programma staan
een play back-show, een rad van
avontuur en een foto-expositie.

Hoensbroek

" Wie op 26 juni wil deelnemen aan
een bedevaart naar Kevelaar kan
bellen naar de heer Lemlijn,
S 04405-2731.

_ Regioredactieu°stelijk Zuid-Limburg
Voor klachten

over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen2 °45-739284J*Dragstra

gn«* Hollman
* 045-422345ïj^Rooijakker.* 045-714876
Sn!J00nen' chef« 045-425335
2chard Willems

f 045-455506tePhiMppens,^04455-2161

Merkelbeek" De Broederschool aan de Kerkra-
derweg 7 houdtvrijdagvan 17.00 tot
20.00 uur en zaterdag van 11.00 tot
15.00 uur een tentoonstelling van
handvaardigheidswerkstukken.

" In verband met het 20-jarig be-
staan van de Ritmic Group vindt
vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur dere-
ceptie plaats in het verenigingslo-
kaal aan de Kan. van Nyysstraat 6.

Klimmen" De harmonie Laura Landgraaf
verzorgt vanavond om 19.15 uur het
zomerconcert in Welterhof.

" Op het schoolplein van De Gan-
zerik houdt het schoolverlatercomi-
té zaterdag vanaf 11.00 uur een grote
fancy fair en rommelmarkt. Er zijn
allerlei attracties voor jong en oud
en er wordt een bliksemloterij ge-
houden. De opbrengst is voor het
schoolverlaters-bivak van De Gan-
zerik en De Schacht. Brunssum

Bocholtz" In het Unitasgebouw wordt za-
terdag van 10.00 tot 16.00 uur de
rommelmarkt gehouden.

Zaterdag wordt vanaf 18.45 uur ge-
concerteerd door fluit- en tamboer-korps Prins Bernhard Lauradorp,
Jeugdharmonie Concordia Tree-
beek en Fanfare Victoria Rimburg.
Vanf 21.00 uur is er bal met orkest
Henny Lubbers. Zondag is er van
11.00 tot 13.30 uur frühschoppen
met de Böscher Musikanten. Vanaf
17.30 uur treden op het fluit- en tam-
boerkorps Juliana Abdissenbosch,
de harmonieën Eendracht Schande-
len en Gregorius Haanrade en de
fanfares Eendracht Waubach en
St. Elisabeth Groenstraat. Vanaf
21.00 uur is er weer bal.

" De fanfare Abdissenbosch houdt
zaterdag en zondag de 'Boerenhof-
feesten' in gemeenschaphuisDe Re-
sidentie. Voor de jeugd wordt zon-
dagvan 14.00 tot 17.30 uur een play-
back en soundmix-wedstrijd ge-
houden. Hiervoor kan me zich aan-
melden by Paul Motoh, Gravenweg
16, S 314122.

" In het kader van het 150-jarig be-
staan van het parochieel zangkoor
St. Caecilia Heerlerheide voert het
zangkoor St. Caecilia van de
St. Pancratiusparochie Heerlen
zondag om 11.00 uur de Orgelmesse
van Mozart uit. " De GBC 't Höfke houdt zondag

van 14.00 tot 17.00 uur een rommel- " Het mannekoor David neemt
neemt zondag in Kasteel Hoens-
broek deel aan de zangersdagen van

" Bij gelegenheid van het feest van
het H. Hart luistert het gemengd
kerkelijke zangkoor St. JozefMaria-
rade zondag de mis van- 10.15 uur
op.

TREEBEEK - Een Engels Leger
des Heilskoor dat op tournee is
door West-Europa, geeft vandaag
een concert in Treebeek-Bruns-
sum.

Het zestig man sterke koor, 'The
Portsmouth Citadel Songster Bri-
gade' brengt een programma var
zowel de typische Leger des Heils-
liederen (compleet met tamboe-
rijnbrigade) maar ook liederen uil
het meer klassieke repertoire. Hel
zangkoor heeft al optredens ver-
zorgd in Zwitserland en Luxem-
burg en komt nu naar Limburg er
vervolgens Rotterdam om daarm
terug te reizen naar Engeland.

Het concert begint'om 19.30 uur er
de toegang is gratis. De organisatit
is in handen van het Leger de;
Heils in Treebeek.

per persoon

Jubilaris
De heer H.F.H. Savelberg viert
vandaag zijn 25-jarig jubileum
bij de Heerlense Brandweer. De
jubilaris begon zijn loopbaan in
1964 bij de vrijwillige brandweer
Vaals. In 1967 maakte hij van zijn
hobby zijn beroep; hij trad in
dienstbij de Brandweer Heerlen.
In zijnvrije tijd houdt hij zich be-
zig met een brandweerarchief en
een brandweerhelmen-verzame-
ling.

Sjeng Hendriks is 40 jaar regis-
seur van de toneelvereniging
Vondel in Schinveld. Tijdens de
onlangs gehouden jaarvergade-
ring werd hij gehuldigd.

Voorzitter
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—Sloopauto's

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. Loop-, Sloop- en
Schade-auto's. De hoogste
prijs. 045-223357 420119.

ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S van ’ 100
tot ’ 5.000,-. 04490-43481.

Auto onderdelen en accessoires

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

100.000 km garantie.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur

Reparatiewerkplaats:
voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige leiding.

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

|_^EPb.
In de Cramer 31. Tel. 045-716951.

Te koop div. gebruikte ON- Piccolo's in het Limburgs
DERDELEN en motoren. Dagblad zijn groot in RE-
Tel. 045-727711 of 216475. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Motoren en scooters

Te koop SCOOTER Honda SUZUKI GS 750, bwj. '78, i.
Lead 80, bwj. '86. Stations- z.g.st., ’ 2.500,-. Tel. 045-
-straat 130, Hoensbroek. _ 259553.
Te k. SUZUKI 550 E, te be- KTM 500 GS - ENDURO
vr. De Lingestr. 13, Kerkra- met kenteken bwj.'B2. Tel.
de, na 18.00 uur. 045-720408.

(Bromfietsen
Te k. YAMAHA DT 50 MX,
bwj. '85, vr.pr. ’ 1.000,-. m.
verz. Tel. 045-423333.
Te k. crossbrommer YA-
MAHA DT 50, kl. zwart, pr.
’1.100,-. Tel. 045-324090.
Te k. Vespa CIAO Puch Ma-
xi v. 18-20.30 u. Groenstr.
202, Landgraaf Waubach.
Opa-OMAFIETS, dames-
heren-kinderfietsen.jongens
meisjesfiets. 045-257371.

Te k. VESPA Ciao, 4 mnd.
oud, m. sterwielen, ’ 950,-
Tel. 04490-13377.
Te k. OMA-FIETS i.g.st., vr.
pr. ’ 150,-. Te bevr. Aarweg
19, Heerlen.
Te k. YAMAHA DT, I/2 jr.
oud, blauw-geel, vr.pr.

’ 2.250,-. Weg. halen rij-
bew. Tel. 045-220258
Te koop TOMOS NTX 50,
bwj. 89, blauw/wit, i.z.g.st.
Schutterstr. 64, Brunssum.

Voor uw (kinder)fiets, brom-
fiets en reparatie, fa. H.
PLAS & Zn., Schildstr. 36,
Treebeek-Brunssum, Mau-
ritsweg 52, Stem.
Div. RACE-OCCASIONS
met garantie. Alle maten/
prijsklassen. Div. merken
o.a. Gazelle, Merckx, Vittus.
Sjefke Janssen, Stationstr.
54, Elsloo. Tel. 04490-
-71763. Ma. gesloten, vr.
koopavond.
Tek. HONDA MT 5, bwj. '85
i.g.st., pr. ’ 950,-. Tel. 045-
-460696, na 17.00 uur.
Te k. weg. omst. geweldig
mooie PUCH Maxi Starlet,
kl. antr. grijsmet., bwj. '87
met sterwielen, vr.pr.
’875,-. E. Casimirstr. 2,
Kakert-Landgraaf.
Te k. weg. behalen rijbew.
zeer mooie YAMAHA DT,
bwj. '87, kl. wit/rood. Tel.
045-312354.

Vakantie en Rekreatle
« <■■

Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.
CAMPING Klein Vamebroek
in Heiloo, ****, 3 vlaggen,
mooie grascamping, 4 km
van zee, zwembad en visvij-
ver tegenover. Vraag kleu-
renfolder aan, tel. 072-
-331627.
Te h. Inger CARAVAN in
Heimbach,Eifel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082.
STRANDVAKANTIE? Huur
een stacaravan aan Zeeuw-
se kust (Walch.) Vrij vóór
22-7 en vanaf 12-8. Inl.
01181-1882.
Te huur APPARTEMENT
aan zee, Oostende België, 4
pers. Tel. 045-415744.

Te h. 4 pers. APPARTE-
MENT op boulevard te
Nieuwpoort (B) v.a. ’ 375,-.
p.wk. Inl. 04406-14162.
SPANJE Rosas aan zee,
annuleringen v.a. 1-7 van
Villa's,app. Inl. 033-618600.

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

’ 17.500,-Tel. 045-457415.

Sport & Spel
Te k. FITNESSAPPARA-
TUUR, uit voorraad lever-
baar, roeiapparaten, home-
trainer, compl. fitness-sta-
tions, halterschijven vanaf
’2,40 per kg. Intersport
Smash Theaterpassage 122
Kerkrade, 045-459230.

Caravans/Kamperen
Donderdag REKREATIE-
KOOPAVOND voor Wilk-
Beyerland-Award tourcara-
vans en Walker vouwwa-
gens, Lafuma campingmeu-
bels, onderdelen en acces-
soires. Tijdelijke aanbieding
van 6 kilo prop. gasfles ge-
vuld van ’ 95,- nu voor
’55.-. Op is Op. De Olde
Caravan BV, Langs de Hey
7, Ind. park. nrd. Sittard. Tel.
04490-13634.
Te koop bungalowtent, 4-
pers., ’400,-. Tel. 045-
-753053.
Te k. 6 TOURCARAVANS
va. ’l.OOO,- tot ’9.000,-.
Ook inkoop Vouw- en Tour-
caravans. 045-323178.
CARAVAN 4-pers. Cavalier,
’2.750,-. 045-250136.

Grote INTRODUCTIE-
SHOW van André Jamet
Vouwwagens, binnen één
minuut " opgezet, va.
’4.995,-. Nu dealer voor
geheel Limburg. Bagagewa-
gens v.a. ’849,-, natuurlijk
weer: Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.
Te k. 4-pers. CARAVAN
merk Tabbert met voortent.
Tel. 04499-4363.
De Reu CARAVAN, 3-pers.,
laag model met voortent, in
pr.st., ’1.200,-. Tel. 045-
-421447.
i

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Gezellige dames

charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel

Tel. 045-311895
Privehuis Michelle

ledere man droomt ervan!!!
Melanie, Connie, Debbie.Manska, Angela en Corina,

en nieuw nieuw
Rowana jong en sexy!!!

Tel. 045-228481 /229680.

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

t/m vr. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts.
FLIRT-AVONTUREN met zn tienen!

Flirt-Box 06-320.330.01
Voor veel plezier, komt U naar hier.

RIVERSIDECLUB
E9afslag Echt-Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr.

voorbij camping de Maasterp. open van Maandag t/m
vrijdag van 14.00 t/m 02.00 uur. Tel. 04755-1854.

Contactburo
Limburg. Bemidd. privé adr.,
trio's en p. ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik.

Ook dames aanw.
04499-3003.

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.

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

Escortservice
04490-23730

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

ma t.m. vrijd. v.a. 14.00 uur.
Heren opgelet. Moeder en
dochter. Vanessa en Lolita
type en nog vele andere
mooie meisjes in Club

Exclusief
Privétaxi/escort mog. Ma.-
za. v. 11-23 u. Zond. v. 14-
-21 u. Industriestr. 13, Kerk-
rade-W. Tel. 045-423634.
Zin in sex met iemand die je

nog niet kent? Probeer 's
iemand te versieren bij de

Beurtbox
06-320.325.34 - 50 cpm

ook met zn tweeën en apart
Wil jevreemd gaan? Je mag
zeggen wat je wilt!! Gaat 't

jou alleen om sex? Bel
De Jeukbox

06-320.325.16-50 cpm
Glibberen en glijden doe je

bij de
Likbox

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

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

rijkste? bel de
Friemelbox

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

Zijn die vrouwen in 't
oerwoud zo lekker dat ze
zich laten opeten door
kannibalen?
of emigreren ze op tijd

naar...Zoenbabwe
06-320.325.22 - 50 et p/m

Kop op!! stamelde ik,kort en
krachtig!!

Beurtlijn
06-320.325.33 - 50 et p/m
en samen gleden wij de

glijbaan af het zwembad in,
de poel van verderf!!

Bekende personen zijn onze
trouwste bellers!! de

Gooische
Matrasbox

06-320.325.14-50 ctp/m
Bel ook!! voor n sexgesprek

op niveau!!
Bij ons geloven ze nog in

sinterklaas!!
Callcutta

06-320.320.13 - 50 et. p/m.
Jong, jonger, jongst!!

Eigen schuld als u belt
06-320.322.77

dit is niet de verdragen,
alleen voor

sterke sex
mensen

50 et p/m

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.

Voor deuken en dellen moet
je

nombre hombre
bellen!!

De opvulkampioenü
06-320.320.23 - 50 et p/m

Lellebellen.

PRIVÉ
meisjes Selfkant.

09-49.2456.1053,
's morgens vanaf 10.00 uur.

Buro Elvira
Voor een privé adres

1 meisje aanw. 045-419384.
Janny

’5O,-
Lichaamsmassage

045-425100

Privé en escort
045-220866

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van

sdrGssên
Geleen, tel. 04490-50921.

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

321.25 ... Vrouw belt vrouw
321.77 ... Horrorsex

322.00 ... Sexlijn Nederland
322.02 ... Sex-adresjes
322.90 ... Escort Gids

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

323.16 ... Kamermeisje
323.17 ... Lerares

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

321.61 ... Chick
330.63 ... Chick Contact

NIEUWE PORNOLIJNEN
321.05 ... Sex contact Club
321.50 ... Diana de Koning
325.51 ... José & Sandra
325.53 ... Vakantiesex
328.30 ... Casanova

330.80 ... Buren gluren
325.70 ... SM-Varia

HOMOSEX & -DATING
321.08 ... Man belt Man

321.12 ... Homofoon
330.22 ... Harry's Gay Line

06-AMUSEMENT
320.04 ... Bananasplitlijn
320.11 ... Dolf Brouwers

321.02 .. spaan&vermeegen

NIEUW
SEX'O'FOON BOX

06-320.329.50
Meteen debeste sexbox

met meisjes van de
Sex'o'Foon als operators

HARRY'S GAYBOX
06-320.330.11

NIEUW: HOMOBOX
06-320.325.50

De twee grootste gayboxen!
330.33 ... Gay Box Adam

330.44 ... Gaybox Den Haag

PARTY-LINE
06-320.330.10

50 et p.m. Méér info in de
nieuwste gouden Gids.

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
tevens meisjes gevr.

06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06
* * #

Zevende Hemel
06-320.320.07

Sex Non Stop
06-320.320.08

!! Live !!
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 ct.p.m.

S.M.
Party box
06-320.323.06

Talk-Productions 50 ct.p.m.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m.
06-

-320.320.10
Live - Live - Live

Sex-Box
06-320.325.06

50 ct.p.m.

Nimf Debbie
Alle gaatjes gevuld

50 ct.p.m. 06-

-320.320.14
Privé

Lief en discreet.
Tel. 04750-18557.

Met dit weer blijt
je niet binnen!!

maar 's avonds bel je dan

Beachbox
voor nieuwe strandvrienden
06-320.325.44

50 cpm.

Opgelet!
Daar waar de meisjes zijn.

045-721759.

40 plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. Ook het sexlevenü

Ontdek de rijpere partner bij
de 40 plus Box. Strikt voor

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

Zullen we het
stiekem doen?
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 ct/mifi.

De Jarrretel Box
Voor fijnproevers die geraffi-
neerd weinig mooier vinden
dan 100% bloot. Met zn 2 of

met een gezellig stel.
06-320.326.27 (50 ct./p.m.)

Waarom is
Lesbisch

genot voor Sylvia zoveel
heviger dan wanneer ze met
Jaap is? Beleef het mee op
06-320.323.85 (50ct/p.m.)
De "Amsterdamse Meiden-
box" maak 'n afspraak, be-
leef waar jevan droomt in 't

echt. 950 ct.pm.)
06-320.325.88

Vrouwen en mannen
vertellen hun vreemdgaan-

belevenissen aan
Anja & Mike

Luister mee

06-320.322.08
0,50 pm. dag & nacht

Gay Oproep
Ook jij kunt vandaag je
heetste sexervaring aan

Marcel of André vertellen.
Bel gratis 020-204998 van

15.00-21.00 uur. via
06-320.320.21, 0,50 pm

Nieuwe meisjes aanw. Zat.
en zond. 14.00-24.00 uur.
Ma t/m vr. 11.00-24.00 uur.

Club
2000

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

Anita Monika
Escort 045-726740.

Contactburo
Maastricht. Bemidd. in

Privéadressen. 043-635264

Thai Privé
Voor sport-, Franse- en ori-
ginele Thaise bodymassage
Ma.-vrij. 11.00 tot 24.00 uur.
I Suffolkweg 13,

Weert.
04950-42966

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.- Privé en escort. Tevens
meisje gevr. 045-228975.

"06-320.321.03**
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

’ 50,- all-in

' 045-423608

Donna
Christien

met haar 7 vriendinnen!!!
Nieuw Monica en Mavis.
045-227734 / 228738.

Gay Only
Marcel en André

06-320.320.21
Escort

06-320.323.04
SM extreem Meester Martin
06-320.323.05

Hete bliksem
06-320.322.06

(sex) Contact Club
06-320.322.07
dag en nacht 0,50 p.m.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Op de Orgie box praten ze
nou eenmaal zo. Daarom is

het toch de
Orgie box

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

Hardsex
Keihard de lekkerste!

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*35
Rijpe vrouwen

Tante Ria, 40 jaar.
50 et p.m. bel me 06-

-320*325*45
Lijf Sex Box

waar meer gebeurt dan
praten. Hier vinden ze

elkaar. Heet en verlangend
naar meer. Voor echte sex-
contacten. 06-320.324.90

(50ct/p.m.)

Videoclub
va. ’ 20,- Kijkotheek
leuke meisjes aanw.

Tel. 045-718067.
Dacht je dat ze op de

Sex Box
over huiswerk zouden

praten ... Misschien over
een lekker soort huiswerk en

het adres. 06-320.322.22
(50 ct/p.m.)

Porno Box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 (50 ct/p.m.)

Bisex vrouwtjes
2 kanjers tegelijk

Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24
Wip-ln Box

Terug van weg. Nieuw en
Anders, Heet, Recht voor
zn raap, Sex-Praat, Sex-
vrienden en vriendinnen.

Met 13 of heet apart.
06-320.324.60 (50 ct/p.m.)
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

Tev. meisje gevraagd.

Sex Super Box
't gaat niet om die box,
welnee, 'het zijn al die

mensen die je er op hoort.
niet gewoon sexy, nee,

Supersexy zijn ze.
En dat laten ze horen.

06-320.324.30 (50 ct/p.m.)

Contactburo
L'Amour, dan.es, trio, p-r,

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Angelique
privé van 11.00 tot 18.00uur

Tel. 043-633204.

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

Geleen, 04490-48448.
Diana Escortservice
045-215113

Privehuis Diana
045-213142

met Tanja, Rosy, Marella
Patricia en Mary

Kom eens kijken! U bent van
harte welkom!

Anita
privé en escort ook

zaterdags. Tel. 045-352543.

Peggy
privé ma. t/m vr. 11-18 u.
Tev. assistente gezocht.

Tel. 04490-74393.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Vera
privé tel. 04754-85818.
Voor 'n triootje, paartje

"Erotische-Afsprakenlijn"

06-320.325.80
Nu: vakantie-sex-partnersü
sex-contact lijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)
Zoek je 'n lekkere boy

Gay!Date!üve
06-320.330.18 (50ct/min)

De Sabbelbox
live sex met een kanjer geen

chaos geen bandjes wel
meisjes!! 06-320.325.69

50 cpm.
Jiva's oosterse sexlessen

Sextips
spannende standjes, alles

voor een beter sexleven, les
18, 06-320.323.51, 50 cpm.

De Hooibergbox
duik er in en grijp een

lekkere meid. Live sex!!
Genot gegarandeerd!!

06-320.323.53, 50 cpm.
Krachtpatsers gevraagd
voor meiden met grote
wensen en grote ?

06-320.323.54
De Hunkerbox

50 cpm.
Bij de slager trok ze een

nummertje. Wat kocht ze?
06-320.323.55. Jouw
Sexverhaal

inspreken: 010-4297085.
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
UZQ. 15-23U. 045-425100

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

West. Tel. 045-412762.

Tippellijn
06-320.330.66

Spreek af met die meisjes
van plezier!! (50 et p/m)
Direct snel sex-contactü!
LI.V.E.-Afspreeklijn!!!

06-320.320.55
Meisjes zoeken sex-contact

met jou !!!
Tippel-Box

(50cpm) 06-320.326.66

(Huis)dieren

Hebt u een paard
of een pony te verkopen?

De L.R.V. Graetheide biedt U de gelegenheid Uw paard of
|X>ny te showen tijdens de grote verkoopshow op zaterdag

10 junivan 20.00 tot 22.00 uur in het sportpark te Limbricht.
N/oor inlichtingen tel. 04498-57646.

Dierenhotel
Den Dekker

Het gehele jaar geopend,
het vacantieadres voor alle

huisdieren. Ook voor
paarden of paardeboxen te
huur. Sittarderweg 5, Bom.

Tel. 04498-57944.
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbróe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
KANARIES te koop en bas-
taarden. Tel. 045-727693.
Yorkshireterriertjes en
BOEMERTJES Walem 11A,
Schin op Geul 04459-1237.
SKYE-Terrierpups aangeb.
Alleen voor serieuze lief-
hebber. Wie iets meer wil
weten over dit zeldzaam/
apart ras kan bellen naar M.
Janssen. 043-649519.

Te koop BOUVIERPUPS
met stamboom. Tel. 045-
-244867. Lid NBC.
Te koop nest zwarte BOU-
VIERPUPS, ontwormd en
geënt, met stamboom. Tel.
045-723708.
Te koop Oranje KEES-
HONDJE, teef, 4 mnd. Tel.
04492-4660.
Te k. zwarte KONINGS-
POEDELPUPS met stamb.,
ouders aanw. 04764-1540.
Weg. allergie te k. jonge grij-
ze roodstaart PAPEGAAI,
begint te spreken, met gr.
kooi, ’650,-. 045-226061.
Te k. zwarte DWERGPOE-
DELS, ingeënt, ontwormd,
m. stamboom 04750-16590.
Te koop jonge Mechelse
HERDER, geschikt voor
dressuur en bewaking. 045-
-321231.

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. YORKSHIRE-Terriër-
tjes, zeer mooi. Tel.
04490-71833.

Gratis af te halen Me<ff§
HERDER, liefvoor kirvfl
leeftijd 2 jaar. 045-320W
Te k. weg. omst. POirß
reu, met stamb. half ir__
Tel. 04490-45960. ■
Wat VERKOPEN? M
teer via: 045-719966. I

In en om de tuin

giïndtegels I
60 X 40 cm. ’ 3,60 per stuk, 40 X 40 cm. ’ 2,80 per£
tuinband 15X5 cm. ’ 2,70 per stuk, betonklinkers ’ ]
per m2, tuingrond zak 40 ltr. ’ 3,20, koernest zak 25

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

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

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
Eiken SPOORBIELZEN 2V_.
m v.a. ’2O,- Houtzagerij
Windels, Bouwberg, Bruns-
sum tel. 045-270585.
GeTmpr. TUINHOUT; schut-
tingen, planken, palen, per-
gola's, bielzen, enz. eiken
balken in alle maten event.
tuinz. Houtzagerij Windels,
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.

DIBO Hogedrukreir
nieuw en gebruikt, on(
len, slangen etc. H.C
randolle. 045-422797.
SABO gazonmaaiers
derdelen en service,
reparatie andere mi
H.O. Mirandolle.
422797.
HOUTHANDEL LarK
voor al uw bouw- en
hout. Tuinschermen in
en eiken, op maat ger
Nieuwe eiken bielzen
derpaaltjes enz. Buizef
8, Ind.ter. Abdissent
Landgraaf. 045-31851 j

Huwelijk/Kennismaking
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur.
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, 26 jr. zkt. kifvrouw, 18-30 jr. om s^
toekomst op te bouwei
op erewrd. beantwoor'
O.nr. 80945, L.D. PO
3100, 6401 DP HeerleJ
Dond., vrijd., zat. en k
gez. DANSAVONDEN»
fé De Pijp, Maastrichtfl
4, Übach over Worms.B

Mode Totaal; I
Winkelcentrum

Sittyp^fPoint
"Met de bus ben je dr zo"!

(Truus oet Söstere) .
Aparte mode

leuke prijzen
en .... veel koopjes.
Mode Haan

Hoogstraat 98,
Nieuwenhagen, Landgraaf,
200 m. nabij winkelcentrum.

Baby en Kleuter— i ; 1 'P
Te k. Combi KINDERWA-
GEN teutonia, blauw-grijs.
mintgroen, z.g.a.n. compl.
’5OO,- na 18.00 uur 045-
-243019.
=________=_______=

* Bel de Vakman
i—, 'is

Verstopte afvoer of riolering $

ri.ri.O.
t<

Betaling alleen bij succes!! n
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht

Districtskantoor Limburg: 0Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311 h: Bel gratis 06-099.13. 13v
Voor Piccolo's zie verder pagina 26 e. >ë

Te k. 1.000 prachtige
MERJACKS in een koo

’ 17,50 per stuk. Fa. L /
tex, Laurastr. 28, Eyg« Jven. Tel. 045-462000. *045-464040. J
Te koop BRUIDSJURK
sleep en toebeh., m'u
Margrietstr. 3, Schinvej.

Eiken BABYKAMER,
st., best. uit: bedje rrtf u
mei, commode en r'
’1.000,-. Tel. 045-725-C

~~ ■ ' t

Als *t Supersnel klaar
-~maamm, ______W^^^^*£______\ ______J^l ___W*_____ __■__»"_

_____!__! _■__.______________ I *^i i^to^l

SuperpUs, d?5" v !< _< _n ___ -» i ■__p"M* -_____£ ■■■■_____$»;& Vh£s9K9 K. Vi.__ v .Jlt ________!__„ 1 'pak 6 flesjes a33 cl. P^BÖÉ! f " ' """■""IJK Calvé slafris, s|||ii| Br in diversesmaken, 939 'flesje tm»
.". ■: ... ... . .v.,..* ■ . ..._______^_ =*_____ ' : '_ï BBP'^ 'jk "* f J£L*. _09_t^^__m**45mAL
Wim^+jiP _____f______}m_\ Er zijn van diemomenten dat we inzijn voor ietsmakkelijks. J_fcX^LY^ __n_UffK_l Dan wil je watminder tijd besteden in de keuken, maar juistsnel f_HI
■F _» |_tl iTH "___■ iets lekkers op tafelbrengen. Dan vindt ubij Supereen grote

mmtmkmmé^ÊkmSJm keus aan makkelijke gerechten. Superpizza bijvoorbeeld.

Wvi-W Margherita Quattro Verdura ConFrutta Bolognese
Superbaby-girl of Stagioni W
baby-boy ultra 300 -ICn 400 Q^Q 400 QCQ 450 Q^Q 300 ftCQ '
luiere, 1095 Bram I?0 Bram8ram J?J gram gram jj^j^n £j» ~Jg2

jttfcCto^no JjflkCarr^*10 fc _3_fc__T^.Tffl «?/" _________ a . *^' "->~^AB Et_ ***v "^ ' B_H___r^__T^^' "^êJ^JÊ^^' -mi

% Émmm w_3É 11 _^____v_M jjé

1\Yogho-Yogho, " qqO
in diverse smaken, |_|Q Er is 'n Superdichterbij dan u denkt. Belvoor Informatie 03403 -93503/93505 Verse asperges, yyO
literpak ■■ Aanbiedingen zijn geldig t/m 03-06-1989ofzolang devoorraad strekt. 500 gram, &■■

. ■ ■ — '
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Ruud Gullit houdt
Libregts in het zadelLimburgs Dagblad Sport
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Angstige Duitsers
tevreden met

Schamel gelijkspel

# De verlossende
treffer. Uit een
voorzet van Gullit
kopt Wim Kieft
(rechts) pal voor het
eindsignaal het enige
doelpunt voor
Nederland achter de
geklopte doelman
Kari Kaukkanen.

HELSINKI - Thijs Libregts en
het Nederlands elftal zijn gis-
teravond in Helsinki door de
gong gered. Net als eerder
deze week speelde Ruud Gul-
lit daarbij een hoofdrol, zij het
dit keer in louter positieve zin.
Met een paar fantastische be-
wegingen, waarbij hij drie
keer om zn eigen as draaide
en de Finse verdediging tot
wanhoop bracht, leverde Gul-
lit de voorzet af waaruit Wim
Kieft op de valreep de verlos-
sende treffer binnenkopte.
Met de gave voorbereiding van
dat doelpunt hield Ruud Gul-
lit de opvolger van Rinus Mi-
chels voorlopig in het zadel.

Van onze verslaggever

een maand eerder de onverwachte
gelijkmaker tegen de Westduitsers

wk-kwalificatie

GROEP 3
Sovjetunie - IJsland 1-1(0-0). 64. Dobro-
volski 1-0, 86. Askelson 1-1. Toeschou-
wers: 50.000.

Sovjetunie 5 3 2 0 8 8-2
Turkije 5 2 12 5 8-6
Oostenrijk 3 1113 4-5
IJsland 4 0 3 13 3-5
DDR 5 113 3 4-9
Programma: 14 juni: IJsland - Oosten-
rijk. 23 augustus: Oostenrijk - IJsland. 6
september: Oostenrijk - Sovjetunie en
IJsland - DDR.

GROEP 4
Nederland 4 2 2 0 6 3-1
West Duitsland 4 13 0 5 5-1
Wales 3 0 2 12 2-3
Finland 3 0 12 12-7

Programma: 6 september: Finland - Wa-
les, 4 oktober: Bondsrepubliek - Fin-
land, 11 oktober: Wales - Nederland, 15
november: Bondsrepubliek - Wales, Ne-
derland - Finland.

nevenklassement

HEERLEN- West-Duitsland staat voor-
lopig tweede in het klassement van de
landen die in de groepen 1, 2 en 4 op de
tweede plaats staan. De eerste twee van
de drie landen in dit nevenklassement
plaatsen zich naast de groepswinnaars,
voor de eindronde in Italië.
Denemarken 4-6 (11-3)
West-Duitsland 4-5 (5-1)
Zweden 3-5 (4-2)

vriendschappelijk

Zweden-Algarije 2-0
Noorwegen-Oostenrijk 4-1

Politie-ambtenaar
bekent schuld bij
ramp Sheffield

SHEFFIELD - Een hoge politie-
functionaris heeft voor de onder-
zoekscommissie verklaard dat hij
een vergissing beging toen hij be-
sloot de toegangspoorten van het
Hillsborough-stadion in Sheffield
opente zetten. Door het openen van
de poorten stroomden duizenden
Liverpool-supporters voor de be-
kerwedstrijd tegen Nottingham Fo-
rest het stadion binnen. In het ge-
drang werden 95 fans doodgedrukt.
Hoofdinspecteur Roger Marshall
was als getuige opgeroepen door de
speciale commissie die deoorzaken
van het grootste voetbaldrama uit
de geschiedenis van het Engelse
voetbal onderzoekt. Marshall vertel-
de de onderzoekscommissie dat er
buiten het stadion een levensge-
vaarlijke situatie ontstond omdat de
mensen tegen de hekken begonnen
te duwen. „Achteraf was het fout de
poorten open te gooien. Absoluut,
ik geef dat nu toe."

Romario niet in
Copa America

DEN HAAG - PSV laat zijn Brazi-
liaanse spits Romario niet meedoen
aan de strijd om de Copa America,
het Zuidamerikaans voetbalkam-
pioenschap (begin juli). De lands-
kampioen vindt het belangrijk dat
Nederlands topscorer de nodige
rust krijgt. Romario heeft bijna
twee jaar geen vakantie gehad.

Twee doden in
zijspanraces

LONDEN - Bij motorwedstrijden
op het eiland Man zijn twee zijspan-
coureurs om het leven gekomen.
Volgens de organisatie van de 'Isle
of Man Tourist Trophy' is een van
hen de 37-jarige John Mulchay. De
naam van de ander is niet bekend
gemaakt. De doden vielen bij ver-
schillende ongelukken. Mulchay
vond de dood op een stuk parcours
bij Begarrow, waar hoge snelheden
werden bereikt. De onbekende was
een bakkenist in een team dat bij
het plaatsje Greeba crashte. Beiden
trainden voor de komende TT-race.

Goede start
volleybalteam

FRIEDRICHSHAFEN - Het Neder-
landse mannen volleybalteam heeft
in Friedrichshafen met 3-0 (15-6, 15-
-6, 15-4) gewonnen van Israël. Het
was de eerste wedstrijd in het kwali-
ficatietoernooi voor de Europese ti-
telstrijd, die later dit jaar in Zweden
wordt gehouden. De eerste twee
van Friedrichshafen plaatsen zich
voor dat evenement. Naast Neder-
land en Israël doen ook de Bondsre-
publiek Duitsland, Hongarije en
Spanje mee. Spanje klopte Honga-
rije met 3-0.

®Sieben b.v.
Bouwmaterialen

KELDER LEK?
VRAAG NAAR

„POLTEC"
Schelsberg 94, Heerlen

Tel. 045-725782

Verbetering

danig ondermijnd, dat het voor Li-
bregts een ware heksentoer zal zijn
om hetrespect terug te winnen. De
voortekenen zyn wat dat betreft
niet gunstig.

Ondertussen gaat Gullit vrolijk zijn
eigen gang. Toen al in derust werd
besloten dat de Oranje-aanvoerder
als invaller in het veld zou komen,
wees hij het voorstel van Nol de
Ruiter (!) van de hand. „Hij vroeg
me of ik aan de rechterkant wilde
spelen, maar ik prefereerde een po-
sitie achter de spitsen. Dan kon ik
altijd nog naar rechts uitwijken,
want daar lag de ruimte". De assis-
tent van Libregts stribbelde kenne-
lijk niet tegen en Gullit kon doen
wat hem goed leek. Dat pakte uit-
eindelijk formidabel uit. Net als in
het kampioensjaar van Feyenoord,
toen Gullit vanaf' rechts 22 voorzet-
ten afleverde van waaruit werd ge-
scoord, legdehij nu twee keer debal
op het hoofd van Kieft. De eerste
keer stond de paal nog een doelpunt
in deweg, vijfminutenvoor tijd was
het wel raak.

Het was de derde keer in deze wk-
cyclus dat het Nederlands elftal op
de valreep succes had. Eerder
scoorde Gullit in de slotfase het
winnende doelpunt tegen Wales, de
treffer van Van Basten betekende

Zoals Oranje vorig jaar zomer ook
pas in de slotminuten de leren be-
dwong en daarmee doorstootte naar
de halve EK-finale.

Het is echter maar zeer de vraag of
de wapenstilstand dievoorlopigvan
kracht is lang zal duren. In twee ge-
sprekken, dinsdag en op de dag van
de wedstrijd, hebben de internatio-
nals onderling afgesproken dat zij
het zwijgen doen over de affaire-
Gullit. Daar hielden ze zich gister-
avond zonder uitzondering aan.
Ook Gullit. „Dat is de afspraak bin-
nen de groep, en daar hoor ik ook
bij". Van een gesprek onder vier
ogen met Libregts, dat de bonds-
coach even daarvoor had aangekon-
digd, wist de aanvoerder van het
Nederlands elftal echter niets. „Of
dat gesprek nodig is zien we wel".

Dat is echter een absolute voor-
waarde, willen Libregts en Gullit
nog op een verantwoorde manier
met elkaar kunnen samenwerken.
Het onderhoud zal op korte termijn
moeten plaatsvinden en is vooral in
het belangvan Libregts. Een bonds-
coach die in onmin leeft met zijn
sterspeler trekt altijd aan het kort-
ste eind. Of dat nu Libregts is of
iedere willekeurigetrainer. De auto-
riteit van de bondscoach heeft zo-
veel schade opgelopen, zijn gezag is
door de ferme kritiek van Gullit zo-

Voorwaarde

IhIARDIFF " De Bondsrepu-
#£uek heeft de koppositie in?;w.aliiicatie-groep 4 van dej~lriJd om het wereldkam-
'Pl°enschap voetbal afgestaanaan Nederland. Oranje kreeg
*°e hulp van Wales, dat in het
rU-goy-stadion Arms Park van
£.ardiff de Westduitsers op 0-0

Ook toen was de maker van dat
doelpunt Willem Kieft. De PSV'er
stond gisteravond weer samen met
VanBasten in de spits. Net als in zes
eerdere interlands bleek dat geen
doorslaand succes. De gisteravond
licht geblesseerd geraakte en zon-
der erg veel bezieling spelende spits
van AC Milan scoorde in die zes
duels slechts een keer. In het olym-
pisch stadionvan Helsinki, voor het
eerst in de historie van het Finse
voetbal uitverkocht, kwam Van
Basten zelden in scoringspositie.
Kieft evenmin. „Pas met de komst
van Gullit kwam er wat verbetering,
in het eerste uur heb ik geen be-
speelbare bal gekregen".

Die waren er welvoor JuulEllermn.
De PSV'er, die eerder in Israël zijn
Oranje-debuut maakte maar die nu
voor de eerste keer in de basis
stond, had voor derust tot drie keer
toe de voorsprong op zn voeten.
Twee keer werd debal van de doel-
lijngehaald, de derde keer kon doel-
man Laukkanen amper navertellen
hoe hij de inzet van de spichtige
Rotterdammer had gestopt.

Finland - Nederland. 0-1 (0-0). 86.
Kieft 1-0. Scheidsrechter: Werner
(Pol), toeschouwers: 41.000. Gele
kaart: Kanerva (Fin) en Van Tigge-
len (Ned).

Finland: Laukkanen; Holmgren,
Heikkinen, Europaeus en Kanerva;
Myyry, Ikalainen, Ukkonen (67.
Törnvall) en Hjelm (83. Petaja); Paat-
elainen en Lipponen.

Nederland: Van Breukelen; Van
Aerle, Ronald Koeman, Rutjes en
Van Tiggelen; Rijkaard en Erwin
Koeman; Vanenburg (83, Huistra),
Kieft, Van Basten en Ellerman (55.
Gullit).

lijk hands. Scheidsrechter Da Silva
Valente had de bal op de stip moe-
ten leggen, maar deed alsof hij niets
zag.

Zwaarbevochten
Een zwaarbevochten punt. Dat was
eigenlijk het énige positieve wat
teamchef Franz Beckenbauer over
het resultaat van zijn ploeg in Car-
diff tegen Wales (0-0) had te melden.

„We hebben een punt gepakt in een
uitwedstrijd. Met de thuisduels te-
gen Finland en Wales voor de boeg,
moet het mogelijk zijn kwalificatie
voor Italië af te dwingen."

Beckenbauer vond het onbegrijpe-
lijk, dat zijn mannen in de eerste
helft geen kansen creëerden. „We
hebben te angstig, te voorzichtig ge-
speeld", vond de oud-international.

duit de welshmen, maar de West-
"users waren het meest tevreden

tp oe Puntendeling. Rekenmees-
J£ Beckenbauer meent dat zyn
*"°eg slechts de thuiswedstrijden
J«gen Wales en Finland hoeft te win-
Pi.!L' om zien te plaatsen voor de

in Italië. Of dat als eerste
hon tweede van de poule zal zijn,

J oudt hem nauwelijks bezig.

na d
S daarentegen moest winnen,

en htUitnederlaag teBen Nederland
igen ** Puntverlies in eigen huis te-,
sdpl Finnen. Voor erkende top-
thall als Rush ' Hughes en Sou"
laatst.fiJS de wedstrijd mogelijk de
kamn ns' zien ooit voor een groot
f°rm_.°enschaP te kwaliflceren. De
daarom Van manager Yorath koos
aanval zonder aarzelen voor de

Ai.!_f: Southall; Blackmore (Bowe),
lat L od'Ratcliffe en Phillips; Nico
he. Ru

6 en Williams (Pascoe); Hugs'Rush en Saunders.

Uin.Hsr,fPubliek: Illgner; Reuter, Ber-
m-. dußuFhwald, Reinhardt en Breh-
.K_ Hassler. Fach en Möller; Riedle

en Voller

Het Finse samenraapsel van ama-
teurs en in het buitenland spelende
profs beleefde ondanks de kater van
de nederlaag de avond van hun le-
ven. Geleerd van het echec tegen de
Duitsers (0-4) had bondscoach Juk-
ka Vakkila de aanval afgezworen en
deverdediging tot het hoogste goed
verheven. Met potige verdedigers
ajfKanerva en Heikkinen, dieKieft
en Van Basten ongemeen fel op de
huid zaten, slaagde Finland cum
laude. „In de duels", meende Gullit,
„waren ze net iets agressiever dan
wij".

Wales-Bondsrepubliek 0-0. Scheidsrecht.
ndsrepubliek 0-0. Scheids

schr»,, a Silva Valente (Por), toe
mor-, w rs:. 30-000' Gele kaart: BlackBertho^^Horne

Bres slaan
Het pleit echter niet voor de Euro-
pees kampioen dat zij er pas in de
slotfase in slaagde een bres te slaan
in de solide en massale Finse af-
weer. Hoe indrukwekkendhet over-
wicht van Oranje ook was. Toch had
Libregts er waarschijnlijk verstan-
diger aan gedaan als hij was begon-
nen met Huistra. De vleugelspits
van FC Twente heeft de gave om
buitenom te passeren en zodoende
het speelveld breed te houden. „De
visie van de bondscoach is anders",
reageerde Huistra teleurgesteld.

„Ellerman kwam een paar keer ge-
vaarlijk door, dat heeft hij op mij
voor".
Dank zij de treffer van Kieft liep het
voor het Nederlands elftal uiteinde-
lijk allemaal met een sisser af, hoe
Italiaans de resultaten tot nu toe in
de vier kwalificatieduels ook aan-
doen. Met zes punten maar zegge en

schrijve drie doelpunten staat de
deur naar het WK 1990 in Italië wel-
iswaar wagenwrjd open, erg impo-
nerend is het voor een Europees
kampioen niet. Dat gold gister-
avond op het middenveld ook voor
Erwin Koeman en Rijkaard, die
eens te meer het bewijs leverde dat
hrj het spel voor zich moet hebben
om te kunnen excelleren.
Gullit en Kieft haalden tenslotte de
druk van de ketel en waren er sa-
men verantwoordelijk voor dat Li-
bregts weer even rustig kan slapen.
Voor hoe lang dat zal zrjn, hangt af
van het gesprek met Gullit. Met
name de PSV'ers wachten dat met
spanning af. „Ik denk nog steeds
dat de groep achter Libregts staat",
ging Ronald Koeman met tegenzin
op de affaire in. „Wat er nu precies
gaande is weet ik niet, ik heb geen
krant gelezen".

„De neuzen zullen allemaal dezelfde
richting moeten uitwijzen", haalde
Libregts een voetbalcliché van stal.

Bon_frootste Problemen had de
keer srepubliek- dat voor de derde
sD(.L\n de kwalificatie-reeks gelijk
eerc. ■' ln de laatste minuut van de
de hl. .helft' Nadat doelman IllgnerRei_l ,osliet- Heek Rush in te tikken,

einhardt, de verdediger van Le-
j 'KUsen die de geblesseerde Koh-
'ijn rving ' naalde de bal van de
r>
Volpendien maakte Buchwald in degende gevaarlijke situatie duide-

(ADVERTENTIE)

—mimu 1Keukencentrum
fT^gK^ Muyrers

Ég II Wijnen bv
L_s^_^^ Simpelveld

'^^___Ü=' tel. 045-441800
* «'s hef beter moet -

Trainer wijst aanbod Feyenoord van de hand

'Sir' George Kessler
beëindigt loopbaan

Vechtvoetbal
techn die meer vecht- danthuSf^ u°etbal bood' kreeg de
schl kansen voor een histori-
sersT„Ult,slag te zorBen- De Westduit-
tie u, !. en nlmmer een kwalifica-
striiH6 T.trl-'d voor de wereldtitel-
hoo„ " De Britten, die het tempo zo
senlmogehjk hielden, kregen kan-
Van rP een unieke stunt. De ploegverrt!l_.ckenbauer' als alt«d met vijferaedigers, bleef echter overeind " De 'maestro' in actie.

Met een fraaie actie leid-
de 'rebel' Ruud Gullit de
treffer van Kieft in. Heel
Nederland, trainer Thijs
Libregts incluis, kon weer
opgelucht adem halen.

„Er mogen binnen de KNVB geen
verschillende stromingen zijn". Een
gesprek met Gullit (en van Basten)
is daarom zeker zo belangrijk als de
zware bevalling icn Helsinki.

turbo's tobsport
door dik bruynesteyn

Kessler is in vijf landen als trainer
werkzaam geweest. Hij begon zijn
loopbaan in december 1965, als
bondscoach van Nederland. Hij ver-
trok in 1970 uit Zeist. De Westduit-
ser trad achtereenvolgens in dienst
bij Sparta, Anderlecht (Bel), PEC
Zwolle, Herta BCS (BRD), Wacker
Innsbruck (Oos), AZ'67, Club Brug-
ge(Bel), Olympiakos Piraeus (Grie),
FC Köln (BRD) en FC Antwerp
(Bel).

Feyenoord. „Ik ken Rotterdam en
de Rotterdamse sportwereld zeer
goed. Bovendien heb ik altijd een
goede relatie met HansKraay (alge-
meen directeur van Feyenoord) on-
derhouden. Het heeft aan niemand
bij Feyenoord gelegen. Het lag aan
mezelf." De verwachting is dat hij
een functie in het bedrijfsleven zal
accepteren.

Kessler, voormalig bondscoach, zei
dat hij zijn loopbaan graag in Neder-
land had afgesloten. De Westduit-
ser, die zijn huidige club FC Ant-
werp dinsdag om ontbinding van
zijn nog twee jaar lopende contract
vroeg, voelde bovendien veel voor

ROTTERDAM - George Kessler
heeft besloten zijn loopbaan als
voetbaltrainer te beëindigen. Hij
heeft een aanbieding van Feyen-
oord, om voor de komende drie jaar
technisch directeur te worden, afge-
wezen. Kessler, die ooit zijn actieve
voetballoopbaan begon bij Sittard-
se Boys en Maurits, verklaarde dat
de gesprekken met Feyenoord zeer
positief waren verlopen. Zijn keuze
was Feyenoord of stoppen. Na am-
pel beraad besloot hij tot het laatste.
Kessler (57) is 29 jaarals voetbaltrai-
ner actief geweest.

Met perfecte actie in slotfase van Finland-Nederland
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Bel de Vakman
y/oor al uw kleine VERBOU-
WINGEN, voeg- en metsel-
werk. Tel. 045-460686 of
345-351805.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schnpsema. Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
TV DEFECT? Wij bieden U:
"Gratis halen en brengen
"Gratis leentoestel "Prijsop-
gave vooraf. Audio Video
Centrum Heerlen. 728130.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 service binnen 24 uur

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-
ren, compl. set 10 stuks mcl. vulling v.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount, Ganzeweide 84, Heer-
len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622.

Koop nu een
kwaliteitskeuken
voor een kastjesprijs

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 juni (10.00 tot 18.00 uur),
staan er 18 SHOWROOM-MODELLEN (van klassiek tot
modern) voor snelle beslissers. ASTO sluit de showroom in

Schaesberg, dus op is op.
ASTO KEUKENS B.V. - Hoofdstraat 43 - Schaesberg

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 Heerlen, bij tennishal OPRUIMING show-
roommodellen manou en pitriet meubels. Rohé Varachin,

Germa maandag en dinsdag gesloten

20 - 50% Korting
Unieke kans

voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In 'ons centraal keukenma-
gasijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keukenvoer u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tal 04754-86188 Geopend. maandag tm zaterdag.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr 294,
Ntjth. Tel. 045-242602.

I Te k. bruin leren BANKSTEL
zw. eiken met zw. eiken tafel
3-zitsbank, 2 faut., zw. eiken

! eetnoek en zw. eiken tafel,
eiken leren bankje, nw. pr.
’9.200,- nu ’3.250,-. 1 1/2
jr. oud. Tel. 045-323178.
Te k. 6 deurs witte SLAAP-
KAMER ’250,- en massief
grenen eethoek met 6 stoe-
len. ’ 400,-. 04492-4660.
Antieke 1-pers SLAAPKA-
MER bed, commode en 2-
drs. kast. Na 18.00 uur 045-
-243019
Te k. eiken BANKSTEL en
eiken 2-zits bankje met le-
ren kussens. Tel. 045-
-217521, na 12.00 uur.
Te k. CHESTERFIELD leren
Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.
Te k. MANOU 2-zits bank; 2
draaifauteuils en salontafel.
Margrietstr. 3 Schinveld.
Te k. mass.zwaar eik. SA-
LONTAFEL m. 4 faut. eeth.
eik. m. 6 stoelen, ook klein
materiaal. 045-740194.

Computers
AMIGA 500 met tv., modila-
tor, 3 boeken, MS-Dosemu-
lator, muis, pro en spellen.
Bellen tussen 16-18 uur.
Tel. 045-324911

TV/Video
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te koop org. VIDEOFILMS
op het systeen VHS en VCC
(Video 2000), VHS films alle
genres ’25 per film, VCC
films ’ 10,- per film, andere
films ’ 25,- per film, tevens
te koop en i.g.st. verkerende
VCR 1702 met 26 banden
’200,-, 2e hands kleuren
TV's met 3 mnd garantie
vanaf ’ 75,-, natuurlijk bij
Radio TV 70, Kasteellaan 81
Heerlen-Meezenbroek. Tel.
045- 720036.
KLEUREN TV met af-
standsbed. (weg. omst.) z.
mooi toest. 045-725008.
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.

Radio e.d.

Top Hi-fi
______.<__. o^j ■^^■^^m n"rnrii--p_±»____n__)|H__________________^ ''' UI ij

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dan naar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
Te k. HARMONIKAS merk
zupan gcfb, honer gcf, 045-
-311619.
PIANO'S te koop, Somers
en zn. Akerstr. 82, Heerlen
045-713751.

Huish. artikelen

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's

Witte Hal
Sittard
waar nieuwe, lichte

beschadigde of overjarige
apparaten uit de Hom

winkels worden verzameld
en verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
1 Itc portable tv

44 cm geen
448,- of 298,-

-maar 148,-
Maar ook: 4 Ecofreeze diep-| vrieskisten energiezuinig
grote inhoud type SLE per
stuk geen 1098,- of 698,-
-maar 498,-. Maar ook: 6

droogautomaten, 3 kg. in-
houd per stuk geen 598,- of
398,- maar 298,-. Maar ook:

8 platenspelers ST-120
snaaraangedreven per stuk

geen 248,- of 198,- maar
98,-. Maar ook: 10 Wasem-
kappen met standen type hl
5802 per stuk geen 199,- of
138,-maar 75,- en nog veel

meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136, I
H'len Tel. 045-727342.
Te k. electr. FORNUIS i.z.g.
st. ’250,-. Tel. 04490-
-13283 tijdens kantooruren.
Te k. 60 ltr. DIEPVRIEZER;
gasfornuis; 4-pits gasstel.
Tel. 045-458610 na 14 uur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Zonnebanken/Zonnehemels Boeken/Literatuur—
Zonnehemels Antiquarische boekenmarkt

G^otse sortering zonnehemels, lage prijzen, eigen service Maastrichtdi.nst. Gebogen zonnehemel met 10 Wolff snelbrumlam- ~ . .
pen. ventilator en statief nu ’ 899,- of ’lO - per week Voor zeldzame, mooie byzondere oude en interessante

prijzen va boeken. Zaterdag 3 juni 9.00 tot 17.00 uur.
f 798;/Jq9"r/h99"' 099b '} 1 \"-'/ 1249'" Vrijthof Maastricht

’ 1.649,-. Bi de echte van Erp met super service.
, , „.„.„„„„._, £ _j _-,

r Sittard Limbrichterstraat 18, tel. 04490-13531. Inl. 010-4208818. Bond van Handelaren in oude Boeken.
Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999. Voor Piccolo's zie verder pagina 28

I ~ — """*■ ' ' isti
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Breukink blijft in rose trui
Weer sprintzege
voor Urs Freuler

De positie van Van der Velde in
de TVM-ploeg was al maanden
onderhevig aan scherpe kritiek.

Etmaal lang raadsels
rond Van der Velde

Mysterieuze 'ontvoering' bleek wanhoopsvlucht uit Giro
Bos: „Hij had slecht overwin-
terd, ook op het persoonlijke
vlak". Priem nam hem nog wel
mee naar de Siciliaanse Wieler-
week en de Tirreno-Adriatico,
maar in beide wedstrijden haal-
de hij de finish niet. Op Sicilië
betaalde hij na drie dagen de tol
van zijn veraarloosde training, in
de Tirreno knalde hij tijdens de
derde etappe op een auto. Priem
stelde hem vervolgens niet op in
geen enkele klassieker.ners heeft gemaakt. Hij gaat naar

zijn hotel, waar hij de kamer
deelt met Peter Pieters. In de
loop van de middag melden zich
drie Italiaanse mannen bij de ba-
lie, die naar Van der Velde vra-
gen. Omstreeks vijf uur bestelt
hij een taxi. Hij laat dewagen aan
de achterzijde van het hotel ko-
men, heeft zijn koffer bij zich,
geeft twee leden van het hotel-
personeel iedereen shirt, en ver-
trekt.

maar dat hij zo snel mogelijk in
de juiste handen kwam; die hem
dankonden proberen te helpen".

Russische ploeg
in de Ronde

van Limburg

MANTUA - Voor de tweede keer in
de Giro d'ltalia heeft Jean-Paulvan
Poppel afgezien van een massa-
sprint. Voor de tweede keer ook
nam zijn Zwitserse ploeggenoot Urs
Freuler de honneurs waar. Na eer-
derin Rome won de Zwitser in Man-
tua de sprint. Opnieuw was aanhou-
dende regen de oorzaak van Van
Poppels afhaken. Erik Breukink
bleef leider in het algemeen klasse-
ment.
Freuler voelde zich in zijn element
en versloeg net als zaterdag de Ita-
liaan Mario Cipollini. In totaal heeft
hij nu al vijftien etappes in de Giro
gewonnen. In Mantua was de ploeg
van Peter Post al aan de derde etap-
pezege toe.

Belofte

MANTUA - De elfde dag in de
72e Ronde van Italië had de
TVM-leiding aangekruist als de
dag waarop de internationale
wielerwereld voorgoed zou ken-
nis maken met de kracht van de
nog altijd zo genoemde 'vierde
Nederlandse profploeg'. Maar
hoe anders pakte het uit. Cees
Priem: „Ik heb niet kunnen vol-
gen, ik ben de hele dag met de
zaak-Van der Velde bezig ge-
weest. Het is een renner van mij,
ik heb de verantwoordelijkheid
voor zijn terugkeer. Hij heeft een
vrouw en drie kinderen thuis...".

Van onze sportredactie

De verdwijning van Johan van
der Velde, dinsdagmiddag om
vijfuur uit het Corallo-hotel van
de TVM-ploeg in Riccione, hield
gisteren de gemoederen in de
Giro meer bezig dan de ontkno-
ping van de elfde etappe. De
meest wilde speculaties (er was
zelfs sprake van een ontvoering)
deden de ronde. Maar de meestreële conclusie moest zijn: de
Westbrabander zat in dringende
geestelijke nood, toen hij besloot
uit de Giro weg te vluchten.

Geestelijke nood

Ploegleider Cees Priem beleefde
de moeilijkste momenten uit zijn
nog jonge, nieuwe carrière. De
chronologische feiten: Van der
Velde beëindigt dinsdag om-
streeks kwart voor twee de tijd-
rit, waarin hij - naar later blijkt -de slechtste tijd van alle 186ren-

Gistermiddagvernam Priem van
Van der Veldes vrouw José, dat
de renner naar zijn huis in Rijs-
bergen had gebeld. Maar dat tele-
foontje bracht zeker nog niet de
gewenste opluchting. Die kwam
pas uren later. Priem, over dat
eerste telefoongesprek: „Hrj was
in paniek, zij raakte in paniek, en
zei, dathij had gezegd dat hij niet
meer terugkwam. Hh' zag het niet
meer zitten. Zij hoopte alleen

'Ik ben pas tevreden met een gouden medaille'

Vanderlijde slaat terug
" Arnold
Vanderlijde
in gevecht
met de Rus
Sudakov, die
hij op punten
versloeg.

Politie
Bos: „Hij moet hebben gezegd:
hier heb je mh'n shirts, ik fiets
toch niet meer". Priem: „Bij het
avondeten bleek hij er niet te
zijn. Typisch Van der Velde,
dacht ik. Maar toen hij er om half
één nog niet was, heb ik Bos
wakker gemaakt, en hebben we
besloten de politie in te schake-
len. We hadden de hoop, dat hij 's
morgens alsnog aan het vertrek
zou staan, maar niks. Taal noch
teken".

Als het aan Priem had gelegen,
was van der Velde niet opgesteld
voor deze Giro. Maar, Bos: „Hij
had beloofd, dat hij er zou staan
als hij zou worden opgesteld".

De ploegleiding van TVM was
niet ontevreden over de manier
waarop Van der Velde zich de
eerste tien dagen van deze Giro
manifesteerde.
Van derVelde heeft bij TVM nog
een contract tot eind volgend
jaar. Directeur Bos trok gister-
middag zijn eerdere uitspraak
over 'ontslag' in. „We moeten
eerst met hem praten of er rede-
nen zijnvoor ontslag. Maar als hij
stopt met koersen, is er natuur-
lijk geen sprake meer van een
overeenkomst. Het belangrijkste
is echter, dat hij eerst geestelijk
met zichzelf in het reine komt".

Tot de Sovjets behoort onder meer
Pianik, vorige week in Olympia's
Ronde nog etappewinnaar. Selec-
ties uit Amerika, Zweden en België
completeren de buitenlandse in-
breng. In totaal starten 162 renners,
onderverdeeld in zeventien teams.
Daartoe behoort de nationale selec-
tie met Sittardenaar Danny Nelis-
sen in de gelederen. Voorts is van
Limburgse zijde een clubploeg van
Bergklimmers present (Speetjens,
Nolle, Jennen, Van der Leij, Cuy-
pers, Hendriks), alsmede Meijs, Ra-
demakers (beiden Koga Miyata),
Dahmen, Jansen en Meeuwissen
(allen behorend tot de ploeg T\j-
s/Impac).

GULPEN - Voor het eerst in de
veertigjarige geschiedenis van de
Ronde van Limburg neemt een Sov-
jetploeg deel aan de klassieker, die
zondag met start en finish in Stem
wordt verreden. „Het is dezelfde
ploeg, die ook in Olympia's Ronde
van Nederland present was", aldus
voorzitter Math Linkens van de or-
ganiserende vereniging Bergklim-
mers gisteren tijdens de persconfe-
rentie in Gulpen.

Van onze sportredactie

Als enigeLimburger neemt Patrick
Strouken deel aan de Ronde van
Oostenrijk voor amateurs, die mor-
gen begint en tien dagen duurt. Hrj
maakt als gastrenner deel uit van de
Elro-formatie waartoe Pierre Raas
en Nederlands kampioen Erwin
Kistemaker behoren.

Strouken

Vanderlijde
mogelijk in
superzwaar

Van onze verslaggever
_; I^ENE - De toekomst van Ar--01« Vanderlijde speelt zich

aarschijnlijk af in het super-■vaargewicht boven 91 kilo. Zo—p trainer Michel van Halderen
fsteravond na de winst op de
;"s Sudakov weten. Voor het
'i_K0' werd al de moge-
"^heid overwogen om voor de

aarste gewichtsklasse in teRijven, maar door een long-
_^jtsteking viel Vanderlijde vierij ° af en moest daarom in deJasse tot 91 kilo aktief blijven.

o_riSer en tramer hopen in de
■nende maanden echter vol-

Lp^e spiermassa te kunnen
!__* n' om m sePtember op het

in Moskou in het superzwaar
ft

~-ebuteren. „Als wij gewoon
tin v,racnt- en weerstandstrai-

S hadden kunnen doorgaan,
J?u Arnold voor het WK op 98 tot
£" küo (nu 90 kg, red.) hebben
ti vf e^ 's straks afwachten"Hoeverre deziekte roet in het
al?rt eeft geg°oid- Maar Amold
l0in het superzwaar
(rYfH

ter tot zijn recht komen,
»D h . hij tot nu toe met het 00g
___~Zwicht te weinig spier-has*a kon creëren".

mittwochslotto
tMBURcMitiw„ , ~ Uitslag trekkingen Westduit-
-137, rew/JT 18'0"0: trekking A: 3-16-20-32-
Pl-31-a-j Setal: 25. Trekking B: 13-19--1-4. "> ""eservegetal: 4. Spiel 77: 3-7-3-6-

Goud

ATHENE - Arnold Vanderlijde is gestart met terugslaan naar
de critici die hem na de Olympische Spelen in Seoel afschre-
ven. De Russische kampioen Eugeni Sudakov had geen ver-
weer tegen de dadendrang van de Sittardenaar. Na deze 'kleine
finale' viel een enorme last van de schouders van de 26-jarige
Sittardenaar, die door allerlei oorzaken twijfels had over zijn
vorm. „Het is een pak van mijn hart. Ik heb een periode vol
pech achter de rug. Door de duimblessure en de longontste-
king was ik bang dat ditEK te vroeg zou komen. Maar nu weet
ik zeker dat ik helemaal hersteld ben en opnieuw de beste van
Europa kan worden".

HUUB
PAULISSEN
bij het
EK-boksen
in Athene

Meer nog dan de Europese medaille
die hij reeds in zijn zak heeft (van-
avond bokst hij tegen de Pool Golo-
ta met een finaleplaats als inzet,
red.) is Vanderlijde erop uit om zich
te revancheren voor Seoel. Lange
tijd deed hij zijn diepste gevoelens
op slot, maar gisteren gaf hij lucht
aan de wijze waarop de kritiek hem
heeft geraakt.

Er is veel gezegd en geschrevenna

de Spelen. Met mij zou het afgelo-
pen zyn. Nou vergeet dat maar ge-
rust. Ik zal in dit toernooi bewijzen
dat ik nog altijd aan de internationa-
le top sta. Brons is leuk, maar ik ben
pas tevreden als ik zaterdagavond
met een gouden plak in mijn han-
den sta. Waar ik op dit moment trots
op ben is dat ik de kampioen van
Rusland heb verslagen. Ik hoorde
deze week dat men daar 300.000
boksers heeft. Dan is een Russische
titelstrijd ongetwijfeld zwaarder
dan een EK".
Zelden is Vanderlijde voor een
groot gevecht zo nerveus geweest
als in de voorbije dagen. De onze-
kerheid over zijn fysieke toestand
vrat aan hem. „Nog niet zo lang gele-
den wisten wij niet eens of ik wel
kon meedoen aan het EK. Toch zijn
wij met devoorbereiding gestart en
hebben keihard gewerkt. Steeds
heb ik gehoopt dat het wel goedzou
komen, maar zekerheid daarover
had ik niet. Doordat ik slechts een

Haarhuis en
Jagerman naar

derde ronde

Cunnors uiteeschukeld

trole te krijgen wanneer ze de
krachten meten met deabsolute we-
reldtop.

PARIJS - Nederlandse tennissers
willen op Roland Garros nog wel
eens lijden aan plankenkoorts als ze
in het brandpunt van de belangstel-
ling staan. Hellas ter Riet moest vo-
rig jaar op het Court Central letter-
lijk overgeven van de zenuwen toen
ze Martina Navratilova trof, terwijl
een als verlamde Michiel Schapers
in '87 op dezelfdehoofdpiste niets in
te brengen had tegen Yannick
Noah. Ditmaal mogen Nicole Jager-
man en Paul Haarhuis proberen ten
minste hun nervositeit onder con-

beperkt aantal partijen kon boksen,
de laatste nota bene op 1 april, had
ik weinig ritme. En dan loot ik ook
nog meteen een Rus. Daardoor was
ik zenuwachtig, maar dat werd ge-
compenseerd door de enorme ijver
waarmee wij ons op dit kampioen-
schap hebben gestort". De enige dissonant in het gevecht

tegen Sudakov was het juryoordeel.

De magere 3-2, waarbij de Griekse
en Turkse arbiter de Rus als win-
naar zagen riep hoongelach op in
het Nederlandse kamp.
Middengewicht Lammert Brink
werd in de kwartfinales uitgescha-
keld. Tegen Olympisch kampioen
Maske uit de DDR gaf de Arnhem-
mer in de tweede ronde op.

Ik ben echter geen moment in pro-
blemen gekomen en in de derde
ronde voelde ik me kiplekker. Wat
ik nog miste waren de stotencombi-
naties, waarop wij hard hebben ge-
traind. Maar ook dat komt wel".

Krijgt Haarhuis na zijn degelijke
overwinning op Christian Saceanu
(6-7, 6-2, 7-6, 6-1) nu in de derde ron-
de te maken met de ongekroonde
gravelkoning van dit seizoen Alber-
to Mancini, Jagerman wacht de on-
mogelijke opgave Steffi Graf, die in
twee duels pas drie games afstond,
het leven enigszins zuur te maken.
De 21-jarige Amstelveense ontdeed
zich gisteren van de kleine, gedron-
gen Michelle Jaggard uit Australië
(6-3, 6-3) en stuit voor de tweede
keer binnen een maand op de West-
duitse superster.

Vlekkeloos
Vlekkeloos was de partij tegen Su-
dakov niet. Het duurde even voor-
datVanderlijde de smaak te pakken
had en daardoor dreigde de Rus
vooral in de tweede ronde vervaar-
lijk met zijn mokerslag. In de derde
ronde maakte Vanderlijde echter
aan alle onzekerheid een einde door
de Rus met een rechtse opstoot te
vloeren en te laten aantellen.
„In het begin was ik even verbaasd
omdat Sudakov, in tegenstelling tot
de andere Russen, vrij goed be-
woog. Dat vergde enige aanpassing.

wielrennen

Jimmy Connors sneuvelde gisteren
op Roland Garros. De 35-plusser
kon het niet bolwerken tegen Jay
Berger: 6-4, 3-6, 5-7, 5-7. Met Jimmy
Connors verdween ook Aaron
Krickstein van het toneel. Bij de da-
mes sneuvelde de als vijfde geplaat-
ste Helena Sukova.

op Roland Garros: vrouwen, enkelspel,
tweede ronde: Jagerman - Jaggard 6-3,
6-3, Sabatini - Dechaume 6-3, 6-1; Kiji-
muta - Sukova 6-1, 7-5. mannen, tweede
ronde enkelspel: Haarhuis - Saceanu 6-7
(6-8), 6-2, 7-6 (7-3), 6-1; Hlasek - Gomez
6-4, 6-2, 6-2.

badminton

WK Jakarta: voornaamste uitslagen:
Mannen enkelspel, derde ronde: Yang
Yang - Tsujita 15-1, 15-3; Hoyer-Larsen -Lee 15-8, 15-2; Sugiarto - Home 15-3, 15-
-0. Vrouwen enkelspel, derde ronde:
Coene - Julien 8-11, 11-5, 11-3; Shi -Hoogland 11-7, 11-5; Larsen - Schmidt
11-8. 11-4.

autosport

Eindstand Acropolis-rally: 1. Biasion-
/Siviero (Ita) Lancia 7 uur, 31 minuten
en 43 seconden, 2. Auriol/Occelli (Fra)
Lancia 7.33.41. 3. Fiori/Pirollo (Ita) Lan-
cia 7.35.14, 4. Mcßae/Arthur (GBr) Mit-
subishi 7.43.58, 5. Recalde/del Buono
(Arg) Lancia 7.57.20. Stand WK: 1. Bia-
sion 80 punten, 2. Oriol 50, 3. Fiori 25. 4.
Carlsson (Zwe) Mazda. Blomqvist (Zwe)
Volkswagen, Kankkunen (Fin) Toyota.
allen 20.

(Cent, Elferink, Wolsink, Boorsma)
2.02.57; 3. Frankrijk A (Fricher, Harel,
Ferviers, Heulot) 2.03.27; 4. Denemar-
ken (Guldhammer, Meinert, Moller. Mi-
chaelsen) 2.03.39; 5. Polen (Lesniewski,
Jaskula, Zamana, Zignilew) 2.04.16; 6.
Zweden 2.04.25; 7. Nationale ploeg Ne-
derland (Knuvers, Van de Vin, Den Bak-
ker, Rasch) 2.04.28; 8. Sovjetunie
2.04.37; 9. Frankrijk B 2.06.06; 10. België
2.06.50.
Derde etappe Milkrace: 1. Barnes
4.04.26, 2. Stieda z.t., 3. Karlowicz 0.02, 4.
Rouxel, 5. Sypytokowski.
Algemeen klassement: 1. Barnes
14.19.20, 2. Stieda 0.04, 3. Karlowicz z.t.,
4. Bishop 0.05, 5. Rouxel z.t.
Vierde etappe damesronde Noorwe-gen; 1. Bonanomi 2.20.45, 2. Gyr z.t., 3.
Rasmussen z.t, 4. Muller op 2.02, 5. Pol-
jakova z.t., 6. Van Moorsel z.t., 17. West-
land op 5.14, 19. Loohuis z.t., 22.Knol op
8.22. Algemeen klassement: 1. Bonano-
mi 7.59.09, 2. Gyr op 0.08, 3. Rasmussen
op 0.11, 4. Van Moorsel op 1.02, 14. Loo-
huis op 5.19,15.Westland z.t. 19.Knol op
7.11, De Bruin op 8.41, 35. Groen op
11.52.

tennis
Open Franse tenniskampioenschappen

Algemeen klassement: 1. WegmüUer
10.30.03,2. Poisson 0.36,3. Mottet 0.40,4.
Colotti 0.43, 5. Van Hooydonck 0.45, 6.
Boyer 0.46, 7. Pascal Simon zelde tijd, 8.
JeromeSimon 0.48, 9. Alcala zelfde tijd,
10. Lino 0.50, 16. Kelly 0.52.

Tweede etappe Dauphiné I.ibéfe: 1.
WegmüUer 188 km in 5.17.48, 2. Kelly
0.17, 3. Claveyrolat, 4. Gayant, 5. Kvals-
voll, 6. Colotti, 7. Tolhoek, 8. Leclercq, 9.
Camargo, 10. Jerome Simon allen z.t. als
Kelly.

Elfde etappe Ronde van Italië: 1.Freu-
ler 6.19.26, 2. Cipollini, 3. Baffi, 4. Roso-
la, 5. Gambrirasio, 6. Arntz, 7. Anderson,
8. Pieters, 9. Allocchio, 10. Sörensen, 11.
De Basco, 12. Schwarzentrüber, 13.
Brügmann, 14. Fidanza, 15. Fontanelli,
16. Boffo, 17. Konietjev, 18. Popp, 19.
Haex, 20. Henn, 27. Van Poppel, 29.
Schalkers allen z.t. als Freuler, 53.
Luyckx 0.08. 61.Kleinsman, 63. Dekker,
67. Roche, 68. Hampsten, 73. Breukink,
82. Lubberding, 87. Oegroemov, 90. Her-
rera, 103. Lammerts, 105. Winnen, 131.
Fingon, 154. Van Aert, 176. Talen allen
z.t. als Luyckx, 179. Siemons 2.02, 183.en laatste Pederson 25.32. Niet gestart:
Van der Velde, afgestapt: Volpi, Moro.

Tweede rit Ronde van Asturië: 1. Jus
dado 162 km in 4.07.06. 2. Draaijer 1.20
3. Daams 1.25, 4. Gölz, 5. Moreda, 6. Igle
sias, 7. Dominguez, 8. Rooks, 9. Theunis-
se, 10. Musseeuw, 16. Vos, 22. Van Or
souw, 29. Cordes, 35. Poels, 36. Nijdam
62. Van den Akker allen z.t. als Daams
103. Dorgelo 13.56. Jacobs niet gestart.
Algemeen klassement: 1. Gorospe
8.22.47. 2. Jusdado 1.33, 3. Recio 2.37, 4
Dominguez 2.42, 5. Theunisse, 6. Gölz, 7
Martinez, 8. Camarillo, 9. Kuum, 10. Cas-
tellar allen z.t als Dominguez, 23. Draai,
er 2.56, 27. Daams 2.58, 29. Van Orsouw
33. Poels, 34. Rooks, 42. Van den Akker
43. Cordes, 59. Nijdam z.t. als Daams, 91
Vos 6.50, 100. porgelo 21.03.

Algemeen klassement: 1. Breukink51.27.59, 2. Roche 0.46, 3. Fignon 1.10, 4.
Ugroemov 1.05, 5. Giupponi 1.05,6.Fon-
driest 1.26, 7. Criquielion 1.43,8.Lejerre-
ta 1.46, 9. Jarmann 1.48, 10. Zimmer-mann 2.06. 11. Da Silva 2.12, 12. Bugno
2.15, 13. Rominger 2.18, 14. Contini 2.21,
15.Winnen 2.36, 16. Carcano 2.45,17.An-
derson 2.47, 18. Poelnikov 2.50, 19. Skib-by 2.59. 20. Hampsten 3.14, 23. Herrera3.26, 28. Van Aert 3.58, 72. Schalkers22.12. 86. Lubberding 31.25, 117.Luyckx
48.31, 118. Talen 49.19, 121. Kleinsman51.52, 143. Arntz 1.18.00, 157. Dekker1.27.57, 173. Pieters 1.51.52. 174. Van
Poppel 1.53.34, 176. Lammers 1.57.30,
178. Freuler 1.58.30, 183.en laatste Brug-
na 2.03.33.

Amateurploegentijdrit Kollum over
100 km: 1. Tsjchoslowakije (Kankovski.
Kren, Trkal, Fiala) 2.02.47; 2. Giant

. " Johan van der Velde kwam gisteren thuis aan na zijn1 klucht uit de Ronde van Italië.

I MAAI! 6412 BB Heerlen I
I^^VIi Grasbroekerweg 45 I
BJSChOff Te. 045 723777

■ Lichtreklame II plexiglas
I verkoop en bewerking 4 I *^B

(ADVERTENTIE)

Oma
trektpensioen.

_________H___ ———~~rTr .B^r .JAJJHBMMMWWK „jbp_-»i-i»iwwi____-_____^_________________________________________-_ft <H K s ______■ P*»*^_fß **__
Ét■■:■ ______ —V»I1Hi^^Btp-*'^"'"^^^
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_____^^wl I

lü l_BP^S____fc BMm__^:
Hb^. ;■.;,>:s»&,. .'.y "■'. '''3p> 'I '_____________!

tKm -f ___r _______ _________k S*S_S__l____a____|__|| _____■ liW^BlUMte.
Kijk, dat is nou zo handig met die geldauto- Wij hebben hier in de omgeving al 4
maten: u kunt geld opnemen wanneer het geldautomaten voor u klaarstaan en datu uitkomt. Dag en nacht, zeven dagen worden er nog meer. Dus: een goed idee om
Per week. Heel simpel, met uw pasje en de een pasje met PIN-code aan te vragen bij

die u alleen kent. het dichtstbijzijnde kantoor. Want gemakGeldopnemen via deautomaat is gratis, dient de mens!behalve tussen 20.00 uur en 8.00 uur
en op zondag. Dan wordt voor elke opname ;f 1,- in rekening gebracht. pancratiusbank S

Voor al uw bankzaken: Pancratiusbank
Geldautomaten vindt u bij de volgende kantoren:

Hoofdkantoor: Heerlen: Geerstraat 22. Heerlen (Hoensbroek): Kouvenderstraat 92.__ Geleen: Rijksweg-Zuid 1. Kerkrade: Niersprinkstraat 19.
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LEESI
Lees het boekje dat het

Koningin Wilhelmina Fonds
deze weekin heel Nederland
verspreidt

't Is nuttig, 't Is nodig

GEEF
Uw gift isnodig om de

taaie strijd tegen kankervoort ,
tezetten. Veel is bereiktMaar
de weg is nog lang Daarom
doenwij een beroep op u.

4.
KoninginWilhelmina Fonds
voor deKankerbestrijding

Sophialaan 8,
1075 BR Amsterdam.

Telefoon: 640991.
Postgiro: 26000.

Bankrekening 70.7070.007.

,

Kachels/Verwarming
KACHELS, grote zomerkor-
tingen. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen. Tel.
04459-1638.

Kunst en Antiek
Wedden dat !! U bij Wijshoff
Antiques zeer zeker zult sla-
gen voor uw antieke MEU-
BELS, klokken en kachels
etc. Amstenraderweg 9
Hoensbroek Centrum. Ge-
opend: dond. vrijd. zaterd.
Tel. 045-211976.

Te koop gevr.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Inkoop GOUD, zilver tegen
kontant geld defect of heel
Verseveld, Saroleastr. 80 a,
Heerlen. 045-714666.
Te k. gevr. BETONMOLEN
na 17.00 uur 04490-55970.
Wij komen uw "ROMMEL
gratis ophalen, bestemd
voor rommelmarkt. Tel. 045-
-226019.
Te k. gevraagd rechtstaan-
de ELEMENTENKAST, ei-
ken bankstel en eethoek.
Té. 04490-28243.
Gevraagd IJSKAST, gasfor-
nuis en diepvries. Tel. 045-
-725595.

1 ii ii ' ■ ...
Diversen

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

Gezellige KAMERS te huur
om te relaxen. Tel. 045-
-229680.
Deze massage is en blijft
een gave VERONIQUE de
enige echte. 045-228481.
Voor werkkleding zeer groot.
en klein, voor hem en voor
haar, moet u bij WERKKLE-
DINGSHOP Wijzenbeek ■zijn. Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.
Voor uw WERKKLEDING,
laarzen en schoenen, ook
met stalen neus enz. enz. Bij IK. Stienstra en Zn., Wagen- Ischutsweg 21, Palemig- IHeerlen. Tel. 045-722334.
Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek I
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, v
blijft komen. 045-353489.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl v wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Te k. alu. HUISDEUR 202x1
mtr. compl. m.1 kozijn, slot en
sleutels. Tev. radiografisch
best. vliegtuig compl. en
brommer Vespa Ciao bwj.
'84. 045-310284.
Te k. RENFIETS Koga mi-
yati (cycle) ’450,-, BSA 3
versn. fiets heren ’ 125,-,
surfplank alpha 230 A com-
pl. pr.n.o.t.k. 1 jr. oud. Grill
bakoven Philips z.g.a.n.
’275,-. Tel. 045-217787.
Te k. MERCEDES 300 D
bwj. '80, BMW 316 bwj. '82.
Mercedes Diesel bus, in-
bouwwasemkap, hogedruk
reiniger warm/koud, super 8
camera mcl. projektor, div.
fleksen, dieselcompressor,
caravan 6 pers. J. Maenen-
str. 14, 04406-12233.

Panheel B.V.
St.-Antoniusstraat 10
6097 ND PANHEEL
tel. 04747-3333

Panheel B.V. te Panheel maakt bekend dat, in overleg met het
gemeentebestuur van de gemeente Heel en Panheel, is besloten om de
Heelderbrug, gelegen tussen Heel en Panheel,

voor alle verkeer af te sluiten, met uitzondering van
wielrijders en voetgangers, te weten van maandag
5-6-1989 7.00 uur tot zaterdag, 10-6-1989 18.00 uur

of zoveel korter of langer als nodig. Deze maatregel is nodig om de
Heelderbrug van een nieuw wegdek te voorzien.

De omleidingsroute wordt via verkeersborden aangegeven. Voor het
ontstane ongemak vragen wij uw begrip.

PANHEEL B.V.
A.W. Lubberhuizen 195272

Vergeetachtig?
1 ■ BILOBAoer
Van het extract van de Japanse tempelboom, Ginkgo Biloba genaamd, is
het geneesmiddel Ginkgo Biloba oer gemaakt.
Onderzoek naar de werkzaamheid van dit middel heeft aangetoond, dat
Ginkgo Biloba oer Ginkgo Rayon Glycociden bevat, die een gezonde
bloedsomloop bevorderen en het reaktievermogen verbeteren.
Ginkgo Biloba oer wordt toegepast bij de klachten die het gevolgzijn van
een verminderde doorbloeding, zoals:- geheugenzwakte
- concentratiestoornissen
- hoofdpijn- oorsuizen
- duizeligheid- depressiviteit
- angst- koude handenen/of voeten
- verhoogde bloeddruk
- trombosevorming bij spataderen
- verminderd gezichtsvermogen -_

doofheid £ | Q Q C
PrijS 100 CC I li/ )mW%3

Alleen verkrijgbaar bij:

** _______w__-____T- ' ii ****_____P^lß
(_r_______'__H__ -3 P_ *** _t '.mÊ_^_Ki -.aj^l'

Kruiden-en fl^flfliOlölfl %&£-?"***
Reformhuis '' '"' I»» 11 ' °Kkhop

_____CT#K>_nT^?K\7^_tU_t-l
l '7r^i^f^^i^r*Tf *^■ ■ it^t^ii __kT_r__T_i■ __ _k__^__^____^

_____J_rT '______

___^^^^^^r ________^^^ ___Fr ¥■_____ ____

_________T 4' 1 ' W^/ X ê L é _^____H

_______^_^^_i ■

i

__________n __________^$^^.______Vj!__!!l ii^^^ i*i*i~*~'~"3

■:"_B ___9W________ ___M-: >:''___.■ ->!§£___»__ ______________ _________________________
__________________________! OV _l-_3___tN_K?/ !^_^^_i^^ gjmjBJ____-HW^MM_HQv!

________9E___^ ; _.

" . Kipfilet f |. per 500 gram Ür9s 7.95 |4_ Qf| lM^_s_2_>--~
j| - per kilo 46.9» IT.TV/ M*S& JT.*

Saksische leverworst naturel HpP
of met tuinkruiden RQl^ri ______kwl
snijvers, per 100 gram 4J9" ■ H ■ W /

v*K __________________________________________# canei mousserende
Sperziebonen 1 QO Houtskool 7 Q C muskaatwijn A QC
per 500 gram 1«-^ # zak 7,5 liter _^?3 : 4_f "-£_*_/ wit, fles 0,75 liter £^5 _T» # ***

-
fï_ïïï Nieuw: =SJs Beschuit naturel mam
WGoulashsoep 4 70 £SP QQ EMJlffMi

blik46o ml.Uf I*J7 rol al3stuks 7 7 ,___ JBSBmMaiÈWm
©Champignonsoep 170 ÊDAfl Slasaus . SI H^^Sblik46oml.:_s_- l»Ol fles 500 ml. . l*-J-*J '^Ê L&Êêê

-SP Ossestaartsoep \ 7Q -SP diverse kleuren j QQ flPfiblik46oml.-US9' I»*J>7 pak 50 stuks 1 m 7 7 mM WSê^M^W^
blik 460 ml._M9- 7 7 fles 200 ml. I«__,7

Let op! Het tweede nummervan het Edah Plus

=£s>s Nieuw: =5^ Tomatenketchup Magazine ligt in elk Edah-filiaal voor u klaar.
EDAH A__■».„_-,*;;„_,_, _ ___ _»■_ EDAH 4 # _T_ Een gratis tijdschrift boordevol recepten en
-^S-SygÜSSr 1.49 ~ feSOOml. 1.69 1 handige h-ishoJpV |

Edah heeft steeds meer te bieden. £Ö\B
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10 tot 12 uur en 's middags van 2 tot 9^^m^

4 uur kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen t.g.v over-
heids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m zaterdag 3 juni 1989. Zolang de voorraad strekt.
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Hoofdkussen. Philips personal radio. Naadloze cross BH. SelectT-shirt. Zomerblouses.
Heerlijk soepel slaap- Mini stereoradio met In wit, huid en zwart Pol./katoen. In fuchsia, PoL/katoen. In uni, streep f

gm comfort Met donzig r*f" MG en FM. Met hoofd- '">£* A75-80, B/C 75-90, DBO-90 \Jg\ paars, zalm,zwart, goud en meerkleungestreep. P%~% jkjk
\Mm_ zachte synthetische vul- '*V%_«ii telefoon en batterijen. :"C*%«i enDDBO-85 1.. en sneeuwwit. M-L 1*\m O.a. wit, lila en -\qq<- yy — I""_/# ling.6ox7ocm. zq_- _#_#" 4Q95 _#!*#" 795 nü2voor 1V« 1095 »»#" fuchsia. 38-48 ,_r7/ J ___■_» N

,e,,e.K,liepaar,nß.__un, NÜ ■ II»
I——-—! ! rnnr_r__,Ti_r_T_n____ss^—

.G - VOORDEEL Ook geld.gop dekoopavond. li>\ - J U ____>~i __l fc 1 H ~T~ ___.■ 1 k I 1 I

■*T^ l t" Oud weeralsnieuw
vo-< binnen één dag!

L Maakeen keuze uit
TTTTïH lITTTT I "eerdan 100mo-
PP' 11 gelijkheden. Hout- '../M.ftïf' H mot>even ot wit en
iMl.lïï fl grijs met houtstruc-

'mm_i II tuur Oo'l r*nova"*
von voor-Mina!

L 9eneel ander renovatiesys-
ro^ dan bij deuren. Het ouden (kastdeurtjes. werkbladen
;euz W°rdt verwijderd Volgensuw
idr_e maken WIJ de nieuwe delen
on, at- H-t voordelige alternatiefur een nieuwe keuken.

Si]' %SSrK

lliiiiiiiiii^ | |
- !________■

ja' 9even "w woning binnen één I_en meuw aanzien

Van Wel b.v."ekerweg 4 _-_
B"nde 043-647833 gl

Giro
55055
Ast"-)R>nds

De Panda Dance i.e. is net zo compleet
(alleen ietsje makkelijker te parkeren).

W/j£mÊ HÉaEal^ _____

Hf li """""' lili|,,''""nTiVv,''"'mmMr*':^ f mifnrnitflffHMiiiilliiimi iiimmr^~W>r
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R V_J__SSÉÉm _____il^^^___^_B r^__^S_* li&_fl_
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_■ lil' -Sfcißill-i IK«***s_P_l _RSP*^_S i-Uil
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__L__fELDEN was een handige, kleine auto zo luxueus stoelen met hoofdsteunen. Zo heeft deze limousine een de luxe wielplaten en de wisser/sproeier op de achterruit. Een 1000 cc 4-cilinder injectiemotor bijvoorbeeld,
uitgevoerd als nu de Panda Dance i.e. Werkelijk alles bijzonder fraai dashboard, een hoedenplank, en tapijt Maar het leukste komt nog. De prijs. Genoemde elektronische ontsteking, een vijfversnellingsbak en een

zit er op en er aan. En dat terwijl een Panda i.e. normaal op de vloer. extra's, die u normaal f 1.400,- zouden kosten, krijgt u geregelde driewegkatalysator voor een schoner milieu,

gesproken al zo compleet is. En zo is de Panda Dance i.e. uitgerust met een bij de Panda Dance i.e.voor het luttele bedrag van f 400,-.

[j_PK_t+lt_ '1 ïl Philips stereo radio-cassetterecorder. Tot zo ver het De Panda Dance i.e. (in zwart, rood en wit) staat

Zo heeft de Panda Dance i.e. geen gewoon interieur, interieur. Ook 't exterieur van deze complete Panda mag Het spreekt voor zich dat de Panda Dance i.e. nu in de showroom. Wees er snel bij. Want zon slee
maar zeer riante, blauw of rood beklede, verstelbare er zijn. Wat te denken van de 'dance'-striping bijvoorbeeld, ook alles heeft wat alle Panda's sowieso al uniek maakt. voor f13.650,-, dat zie je niet elke dag.

De Panda Dance i.e. Eén brok temperament.
Prijzen mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Aantrekkelijke financiering door Fiat Credit Nederland mogelijk. Wijzigingen voorbehouden.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 - 13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 GELEEN:
SITTYCAR GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL. 04490 - 4 31 77 HEERLEN: BASTIAANS AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16

MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., MOLENSINGEL 5, TEL. 043 - 61 73 73 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44-— HET4E PAK ISVAN 'T HUIS
JSyB fc^ EEN PITTIGE AANBIEDING BIJ _rïïó__^^ F

'

_ö» l__T__iS_S_P' " I/^^l{ 'GEURIGE JAC. HERMANS KOFFIE o"** o^jmf%..£^Ë_T I^*¥_2_^NI

\w^ X #£^ %w^ v^___P!^_^ NU
XWAUTE ,TENVOO_DEEL ■ X^SÉSÈ^ W^ÉËÈ^ \ \ ■_■ IYIL lUKAI 15
IK~-r 4"^»^^^»^^^^^^^ _Em%11% JAC. Hermans frisbee

ZilVermerk koffie ""^^^^^^.-ï"'" Jk '^^Ü^l^"' :i- 'm ;^^HÜ^^'f ; \m* mW _P b'l'^ending van 2 streepjescodes (zie folder in onze filialen).

p.k2so«_m 314 '«S^*o**!!^^^ _ZM mT\? SIISSKS" °'aarclbeien wateriisies
j.

**^« s^» ZS^ooö -"* " r=r' .#_____ __T___f\g^ Hollandse asperges jg| 099 ( rrpw^^^l _>-_■. y «— WMUU
*W Jaffa Topaz mandarijnen O__ Il I_k #1 __F _______ _P__ i_^-_WM_É. __l _■____■ ■

R^ Slagersachterham ÏB_T _______■ %_T ■ S\Wtól_ IK___&lOOgram I ■ fl ■ Hetberoemde H___/ -» _^ '"'____£^' V*^ /_____ __f_fl _______ _____
__P^ ~,___.._. beleeli weer span- __l^____^_. __*__£_______IP^ IV _______ _______ ■/lff___r Dnln/ian hnoronl_-aac ___T Lekker op deboterham,en nende avonturen _L»>^W_>-KïPZ'X I _P__ __._■ __./K^j^ belegen DOerenKaaS UMn een beste kaas vooruit het _

oft \a____^v;'' ’ p__ ■/_^ Rnr\ r,rr,m II- vuistje, vacuüm verpakt, kilo ■199 T^ÉPt' I ■ PI50°9ram w' I DUS HET4E PAK IS GRATIS perstuk ü" \;^;' - ’JL |j
Aanbiedingen geldig t/m za. 3 juni1989. Zolang de voorraad strekt, k J_^. -_ -p^-^- - .^ _-% __ _i A _.. - V___ ** ■Cr||f|_#ï_flC IHriiswi|2igmgen voorbehouden. * Deze versaanbiedingen zijn niet in ___________ll__P_Jl_.l_#Ol lW _K_ ___________Vl__il_r E !___* f 'Wff 1 f

verkrijgbaar. jnfll'^l ■ l>UOQl|Vl>^AI INCLID ' 22J
,^R VINDT U JAC. HERMANS "BRUNSSUM Heugerstraat 1. " ELSLOO Stationsstraat 110. " HEERLEN Apollolaan 22 (winkelcentrum Het Loon). " HOENSBROEKAkerstraat 282-286. " KERKRADE Hoofdstraat91. «SCHAESBERG Prinsenstraat 52.

VAALS Sneeuwberglaan 20.
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Waarschijnlijk kunt u vanuit uw luie stoel wel de afhankelijk van het type, een bedrag van f 15,- tot f 30,- willen huren, dan kunt u die meteen meenemen. jWaarscnijmijK Kunt u vanuu
nw maand All in Telefonischbestellen kan ook.Tussen negen en^

hele wereld bellen, maar niet uw hele huis. En dat is per maand. All-in.

eigenlijk heel gek. Dat wil zeSgen dat u gedurende de vijf jaar waar- zijn we te bereiken via 06 -0402.

Want er is altijd telefoon voor uw zoon als hij net voor u het huurcontract aangaat, kunt rekenen op een Drïmil"f/W!
de nieuwste Madonna heeft opgezet. Of voor uw man uitstekende service bij eventuele storingen. f 111 Ild lUUI I j
als hij in de garage is. Genoemde prijzen zijn exclusief installeren. Maar VoQr een telefoon ga je naar Primafo<|

Gelukkig is er nu een manier om uw huisgenoten dat kunt u, als u wilt, ook heel makkelijk zelf doen. g^^^M«m_e_M^
zonder stemverheffing te bereiken. En telefoontjes heel Hetzelfde geldt voor de telefoons die u bij ons kunt huren. ■■HHHk
simpel naar hen door te verbinden. U heeft de keuze uit twee verschillende toestellen, ■■■

Nu is er de homevox huiscentrale. Dat is een klein een van f 3,95 en een van 5,95 per maand. Hf^HgSß IRF fS!!^
kastje dat je ergens op een onopvallend plekje in huis Het spreekt voor zich dat u voor dat bedrag het « J £

W |j| | I
installeert en waar je maximaal vier telefoontoestellen nieuwste van het nieuwste krijgt. Met de kwaliteit die u |» | ■ |fl I 1

°P Tn het leuke is dat u noch voor die homevox, noch Het beste kunt val dat fraais zelf eens komen be- ■ J|f■ ■|? é**l
voor die toestellen veel geld uit hoeft te geven. kijken. Bij Primafoon. „B_*___üi!___J
mnnanaa" u kunt dles nameli>k huren-Bi> Prima~ We raden u aan om een legitimatiebewijs mee te H@^^am^^^HH^^^^«
_PËflli-fl_ foon. Voor een homevox betaalt u, nemen. Mocht u namelijk een homevox of een toestel MBlËillm
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■Spreekuren voor
j(ex-pendelaars) tussen
(Nederland en België of

■Duitsland
■Pendelaars, ex-pendelaars en andere belang-
hebbenden, die informatie wensen over de op■hun van toepassing zijnde regelingen betreffen-Bde de sociale zekerheid en de bijzondere rege-
■lingen voor grensarbeiders, kunnen elke eerste■vrijdag van de maand terecht bij de Sociale Ver-zekeringsbank district Maastricht, Brusselse-

■Medewerkers van het Bureau voor Belgische
M^aken te Breda en van het Bureau van Duitse
■ ifrfn te NiJme9en ziin °P die dag van 10.00 tot■ 14.00 uur aanwezig om u alle gewenste inlichtin-

■Voor de behandeling van persoonlijke proble-■men dient u alle bewijsstukken en andere papie-en mee te brengen. Voor het spreekuur kunt u■een afspraak maken onder tel. 043-298239. _
79e

pie/n/^zu uns
Bt\A _f/ \m^^ AjißeraewöhnüoJw

14^ UhergrÉen

fl-??^" fl IN MtaW, Anzüge,
Kd-» 1" fl F Sakkos,Ho»n,
flunoen- fl _|_^^ BtoUBons,
"*s 2,10 m ■ H i' Strick" «"O
B*<oenaine^H m ■ Frei_e_mode,
B^aubiichß H_ " Nacht-und
_ki_*ahl *"" fl Unterwisch»
fl*" «portSch. Hemden bis

■ Kragenweit© 54

■ vflfl^X fl fl teistungsstarkar

____l_____l^^"*^^^____l *___F_____^_fl l_______l I —- - ju,. --- _\

■AAfiHFM HARTMANNSTBASSE 2809 I
AMEUSENBBjÜNNEN tt 0241/34571 I

Limburgs Dagbladppiccolos

I—_____—_P____'_'l^PBW__,^__ _-___: ________■ __B _S_S'_^'%_^___: ___.> :'fl'^^kMlr=ii______.l ie WÈ Èk-JÈ W^^m^rM Ü^ÜI pïp^yl^l^Rl klapbaar, waardoor je bij de Micra over achterbarikleuning, aërodynamische wiel-
weet wat er zoal te S_j__i flffiilfl Mi__^a_ '!^ 'n b£^eruimte van liefst 376 liter kunt doppen èn een beklede bagageruimte met

koop is, zal blij verrast jMT/I kSi Hp "r"^ Iï' T W beschikken. Een fl^E IkJ lEI l__________J_E verüchting. Overi-
______■._. JP ""F -\_^l Üllpi k ljffi| \\mTWm W*k .UWWI.zyn met de nieuwe pffip^■'__Mll^^ 1 f___«EH| full-flow ventüatie- ww gensgeldt voorélke

Micra. De meest com- I^^.42^ K, V^ ti *| systeem en een aanjager |M Is_s_J\__M Micra de plezierige zeker-

plete auto in znklasse, | L£m\«j VA met 4 snelheden zorgener- flÜfl|^*DJk ' heid van 3 jaar lak-~3l
diejeaUeruimte geeft, fl Jmm^t^mi^ih^m voor dat het onder aUe om- ■■^-"■■^^ garantie, 6 jaarcarrosserie-
töch lekker compact isen zorgeloosrijplezier de carrosserie en 13inch wielen. Het volledig standigheden behaaglijk toeven is in de garantie [Oj en 100.000 km of 3 jaar
biedt. Vingerlicht stuur je 'm in 't kleinste vernieuwde interieur van Nissan's jongste is Micra. Tbppunt vanluxe encomfortvormt de garantie op hoofdcomponenten van aandrij-. parkeerplekje. De nieuwe Micra-lijn is voor- voorzien van luxe, met stofbeklede, verstel- SLX met onder meer bumpers in de carros- ving en wielophanging |~ ■ 00.000

SSnSS-___j_<_!__SS3JTmSESSSSSm

zien van 'npittige 1.2 liter4cilinder motorvan bare fauteuils dieoptimaal steunbiedenvoor seriekleur,van binnenuit verstelbare buiten- Elke Micra voldoet aan destrengste emissie-
-54 pk, die ervoor zorgt dat je in rap tempo 't snelle bochtenwerk en op lange afstanden, spiegels, warmtewerend glas, achterruit- normen door toepassing van een geregelde
overal komt waar je wezen wilt. Zonder 'n Ook de hoofdsteunen zijn verstelbaar. Het wisser/sproeier, gescheiden neerklapbare 3- wegkatalysator enelektronischmotorma-

moment dorstig te worden. De 1.2 liter 5-bak unieke walk-in mechanisme op derechter ,„_______.-~uu.~ — j nagement. En of jenu 'n automaat wilt of
ammmm_msm jjjpp_»_wii __. ,^^^^S^_^_:

jÊêÊ flpl..

___ÉiË _________9Hji_S_____fl__i _l___________^____i___________ N: ■ Ü __________! t_ '■

__j__s_^__. ,"*,p^^^ ~~'''^^^^^J*^^^______sÊk ___£&_. \ _
__I__Bl1 I iiillii'lll -__«^____m W' \ & iim'

~,„.,„".„ "^_______~.?i"..l'.' .'!?m~____W \ ~ I\ VJ
riß _£i_>. _ > ____ _ -v:a__W_lP__ll________ TtJyL_y- > ____s___B____B
m __^.#JIm —-^" H_^^___r
tm ■___»_«: .-.MS _BM_& __B_P mmSmÊMt _________ # _______! m - ffIRslF^* >_ü _■ 891 7_öf_» j_H ■. _j_B ■ ____■'.ft"". . i t _r_~_^_____^_^_*_^_^^^rz^i_j_j_r^_^_^_) __________m______mM __niin___n____________________B _________

Prijs ui. I. HTW, i-xiL «nevcrlnnskutlen. 'I ui) 12.5(120km/h), lopH.:) (stad). Wijzigingen voorbehouden. Ook voor fleetsales en leasing. Nissan ii ook de makervan de Sunny. Bluebird. Prairie. Laurel. Maxima, Silvia,200SX. 300ZX, Terrano,King Cab, Palrol, Vanene, UrvanenCalslar

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen,Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, AutobedrijfChiaradia(servicebedrijf), Trichterweg 122, tel. 045-212843.Kerkrade, Jürgen Autocentrum,Langheckweg 36,

' tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar B.V, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Feyts BV., DuitsePoort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), GaragebedrijfGeelen B.V, Groenstraat 33,1tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid, AutobedrijfG. NelissenB.V, Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

*""**—"" ~m~m~-~-~m~-~~^~-~-~-~-~-~-~" i _________________——_■_-_-—_-»

fllP*" ' > \ [Mj^^^Mj^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m—■■■____■____■ ■___________________________—■____________■_________■
___K "^ __#* -_i vy' _______MB __H _______ ______l . _______ ■ _________k _______r ________ ___r __________________ fl __________________ __ __r __r_________k/^_ _^________^^_fl ____/^_k ________^^___ __________________■ __________________■__________L_____n__ __■ t_■ ________^_________
___r ! __# .___ l i-i I Ik^B __P ______ _____■▲ ____ VJ ■i _____ ■___ kTJ^I _____._■#_____-__-_.^r .E.« BI ___.« m__

__L_.isA_"_»_ !!*___ ____^hi^___hiii_^____l__^______l ■_______________■ ________________ ___________________■_■______________■_______£________■ ■■__£ _______

_______________________________R3_____. ■"' ,**rt^^>_wr-,.^___H :->:i_owM_-__g ">"x-§. _\ __: __F_sSHi_ >voS . __*'*\*r**-k..*^Jl-?l^_____.j^__j_T?*^K^__^^^:% "_L' J''V __EBS-p'__-4_-.- ________________l__l-VMW_i_«fa-^^A_i___l ________F^ t i '_-^\/- -'^X.' 'V-888 : ''____B____ '^__ mr" *<- **■"-^_." -T^^^^ *.^fc. -OT' Am

BR. J^W** JÜ ________! * ** ii __U_i S . -UW.aCM_~*o_i_W -2ÉF**^ _M^__ *€■ ■^m*t .verkrijgbaarbij vestigingen "^ s_J_all üSS^B^_____| PFlfefk-rade,Geleen. Sittard en Brunssum ■■■■■■■■■■■■■■É^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^■wriiiin. ,f- . __K?ï..-.....-V ._ ■.._-_fr_v___y.,,.__._ __________i___________E_i_t--.___K__v __^^^_^^^_^^^^^^^_^^^^^^^_^^^^^^^_r"^__f^^ _____^"^__H

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag lOjuni '89 of zolang de voorraad strekt. __i L__V_^JL^J __ i i_V_)j __T 1 "HL. """i >V FIT 1 \ ~ '
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Voor de mooiste stukjes Hawaï
moet u 15 uur vliegen. Of 6 minuten grillen, j

Echt nog VOOrdat U Aloha kunt Zeggen Zijn onze /f— _ ——^, r1 fst Ontbijtspek gerookt, fft Extra jam, Omo, O Rosé glacé cakes, -i /[Q
Hawaï .niP7Pn al aapr Hpt 7iin hlnkip. mal . k^lknpn _,'r -__i_l Ml-fc barbecue- Sa- 1verpakt IQQ SS-'diverse soorten, IQQ Pak 2 kilo pak 220 gram J^lft^hawai-spiezen ai gaar. hei zijn DioKjes maïs KaïKoen- |^_^^g" salade, ïoogram __6_rl.oy pot4sogram I.o^ na .h. r_yir_ ]Vlees met partjes ananas aan een Stokje. crispy chips, Kippe-groente-of pak 2 kilo Groene planten, oaSchefflera, ,

Lekker VOOr Op de barbecue Of Onder de grill. . »-_g-é^g^-|rr^ 9 /;q diverse soorten, IOH CTI tomatêrSo__ >ir_ Nu GRATIS David verhalenboekje.* Hedera, Yucca of Dleffen- If\ *Trouwens, bijna al het vlees dat we in de aanbieding z#>m-.Oy zak 200 gram e j bachia, ®@ 3 stuksvoor lUr
hebbeniszoklaar ÊSn^Ste^^g ÊSS&. _

o^q Staken o/in ï«tWiSI iaeu,r^799 Kmo^arpmakt zaksoogram Z4y aSrca (.SJSBSÈ, 2.99 :S!SSS !ivA.se _*^_ _n. .i..^^ «_-. m _
CÖtes du Roussillon, „, .^Granny Smith, o i-*r_ van die cijfers op de deur staat

Voorgebraden ®<s>©®-| rQ ötffcl Calvé vlees- 1 Sö fles 1 liter Q Qjr fft Voor de hond: Vlees- ,#.#__. zak IV2 kilo 0.99 i^SSfo^ffis3"dondertag
cordon bleu, 100 g J-W1.0Ï7 g^ S^ en vissauzen, 5_U snelfiltermaling. JB _ÏJ brokken,diverse oQQ JPfVrl T . * _Sa?_d_SoS _&ekt /). . B BB diverse vacuüm verpakt bundel /-QQ /1\ soorten blik 1250 gNü _£~_>" %__s_^____^ Tomaten, iviQ *zoiang de voorraad strem jjVoorgebraden 3,®©® <i soorten, 2 x 250 gram !_» /M, Mix-pak kleinbrood, i>ooam' gNU «■"*'*' Sifö^ 500 gram l#y ah service lijn: /t^oe-oaos.f M/jkarbonade, IOOg l&rli+V -^.flf^p flesje 250 ml AH. Per traditie gebrand #IË ? krentenbollen, 2 witte verre Oosten nasi, bami of --= V IwkW'J
Vegetarische schnitzel/ ÖWEifl J_H ®®® op koffiekwalrteit. fj| M bollen me maanzaad en macaronii OQQ R-nder/riblappen, c ~ y ijKP^-
hamburger, IQQ _SBiL 1 fiQ KS3 2tarwebollen

o IRQ bak 1kilo MiïO.\\i*\i 500 gram& 1/1 QQ -<^^a^_£_ VMSrlOOgram is®©® Jrt 4T_i.^i7 ■!i^«iS^ ±.U*7 Royal Club light, * I§SÈ\ met sesam__^l,OZ7 kilo ©®@® J^glM-.*/*/ im iir___J_T
SlavinkPn Nü met grote barbecuewedstrijd.* cassis of cerise, -1 rn _^&'1 1 iit ri P riiPnvriP .■ (Nh Toiletpapier, Rundergehakt .^^-J«..l__i_j - IOVBoïSWl_29 IlQn Mame Franse mosterd, 97Q* fleslliter —^ 1-59 WL |È*fiSssU S^Tten^ g^^s^l_o99 'kilo _iijJ^fjll.yU 250gram Nü Z/y . . i2stuks >| QC P^ 1^011^ -^w t.^^ kl|o ®®©®j_^lU.^i7 _g^_|_#^i
Hamburgers oneeoaneerd In mok met zeehondenafbeelding. ft« Goudse extra belegen a75 gram @®©® ffi Broekluiers, /_, wirO-ar+^-norio ■^■.TB 13oSr!S3ÏÏ__?TIQn Ten tate van de Zeehondencrèche Zf "««. ,^1990 +Sö super 34 stuks, ffl §S_T^ 1^ I ▼^kilo ®®«®I*9o-11.91) tePieterburen,wordtfO,soper Wto Jéf^X-l-^U üon mini candy-bar, O QC* maxi 30 stuks of extra 10QC m^m 10- ■___■

KJpdrumsticks -okafgedragen. Urtde bedieningsafdeling:
2ak2oogram -^^»0 26 stuks J^ U.yt) ca.2ooogram .®©® XU. W| |J

k^ 86^ ®®©®10.50 ÉK^Sm reï©T^2.l9 's Lands grootste kruidenier blijft op dekleintjes letten. _JBEh*<n » !


	Limburgsch dagblad no. 127 01.06.1989
	vandaag
	Gasinkomsten lopen zes miljard terug
	Gezochte Duitser opgepakt
	Het weer WOLKENVELDEN
	Bijstellen
	Kabinet Lubbers in Voorjaarsnota: Extra harde aanpak werkloze jongeren
	Nederland leidt de dans in groep 4 Late redding voor Oranje
	Bejaarde Heerlenaar slachtoffer roofmoord
	Zwart
	sport Van der Velde weer terecht
	Puntenzege Vanderlijde
	In rayon Voerendaal en Simpelveld Massale ziekmelding groep rijkspolitie
	Mis
	Wegens verdenking van illegaal storten Twee miljoen gulden geëist tegen DSM
	Duphar bestraft
	kunst Limburg wil meer rijksmiddelen voor kunst en cultuur
	Brochure
	LSO sluit Beethoven-cyclus af
	redactie: jos frusch Finale van Mgr. Ronckentoernooi in Hulsberg
	Nu contacten met Forum zijn afgebroken LSO wil uitbreiding eigen operaprodukties
	Contacten
	Taak
	recept Aardappel-ananassalade
	verder in...
	Oplossing van gisteren
	Limburgs Dagblad
	Nieuwe eis bonden voor bedrag ineens
	Wright treedt af
	Geen AD
	Tweeslachtig
	'Goedkoop'
	Door demissionaire status kabinet Gat van kwart miljard dreigt
	President: Berlijnse Muur moet weg Bush wil einde aan deling van Europa
	'Geen geld uitgetrokken voor vele wensen' CDA ontloopt keuzes volgens PvdA-leider
	Massale inzet leger en politie Argentinië Al veertien doden bij voedselrellen
	binnen/buitenland Regering China in tegenaanval
	Besparing door herkeuringen 160 miljoen
	Geld WVC voor behandeling zwakzinnige
	Sosuke Uno premier Japan
	punt uit Pil
	Vermist
	Bloeddruk
	Koken
	Onderzoek
	Autodiefstal
	Stadhuis
	Stappen
	Boete
	Raad
	Visum
	Bedreigd
	Ruding tegen sterke stijging dollarkoers
	beurs-overzicht Afwachtend
	Russische order voor machines Stork Brabant
	beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
	Swarttouw commissaris bij Fokker Benoeming Kuilman is tussenoplossing
	Amerikaanse economie groeit minder
	economie Kaderleden Philips boos over overleg
	Bijna helft blikafval hergebruikt
	Haring als 'snack' in Duitsland
	beurs en valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	Avondkoersen Amsterdam
	NEW YORK Dow Jones
	Werkdruk
	Regeling neven-aktiviteiten regionale omroepen
	nederlandse top veertig
	'Voor het geld hoef ik het niet meer te doen' John Woodhouse viert gouden jubileum
	Rugklachten
	show Procedure legen komst satellieten Omroepen contra TV 10 en RTV
	redactie: horrie cremers 'Een boek rol verdriet onthullend, schokkend' Zangeres zonder memoires
	Huilen
	Beatles 25 jaar geleden
	Duitsland 1
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	TELEVISIE
	België/TV 1
	Duitsland 2
	Nederland 2
	Duitsland 3 West
	RADIO
	België/TV 2
	België/RTBF 1
	Nederland 3
	Duitsland 3 SWF
	België/Télé 21
	TV 5
	radio Radio 1
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	Radio 5
	televisie en radio Nederland 1
	SAT 1
	SSVC
	Omroep Limburg
	BRT 2
	satelliet RTL Plus
	Sky Channel
	Super Channel
	MTV Europe
	Belg. Rundfunk
	Luxemburg/RTL
	WDR 4
	Ronselaar
	Bekend
	Verhuisd
	Personeel
	Dubbel
	Geschiedenis
	korte toer ZATERDAG 3 JUNI:
	ZONDAG 4 JUNI:
	tijdje vrij Veel pret onder de 'rook' van Parijs ofwel Lutetia Het park van Asterix en Obelix
	NRIT: Nederlanders breken toeristische records Frankrijk zeer in trek
	hapje her slokje der door nino tomadesso
	Arcen: rozen in kasteeltuinen
	Afscheid
	Zieken
	Speeltuin
	Vrijkaartjes
	Gewonde bij aanrijding in Kerkrade
	Begrip
	Drie miljoen voor nieuwbouw Juliana
	Bewoners Terschuren dupe van kanalisatie Geleenbeek Scheuren in huizen door zwaar transport
	Inspraak
	Hoensbroek-West moet slechte tv-ontvangst zelf zien op te lossen
	College
	Nieuwe kabel
	Elf maanden Lucuskliniek door woonproblemen Stratenmaker wil terug naar huis
	Rolstoel
	Somaliërs bij Coriovallum-zuil Minuut stilte voor Hargeisa
	Commissievergaderingen meer gewicht geven Raad Heerlen wil meer greep op wethouders
	Faciliteiten
	Effecten
	Bundenaar promoveert
	Alleen
	'Instituut moei internationaal opereren' Deetman opent RIKS
	Intensief
	DSM wees eerder schikking 5 ton af
	Te duur
	Chantage
	Groepscommandant Van Noorbeek: 'Gelukkig dat er versterking komt'
	Scherp
	provincie Het gist al langer bij de politie
	Slachtoffer leefde teruggetrokken Vermoorde man lag week dood in flat
	Puinhoop
	Vergelijking
	Als locatie wordt Céramiqueterrein genoemd Nieuw prestigieus plan voor Bonnefantenmuseum
	Prestige
	Studenten boos over aantasten rechtszekerheid
	Kabinet mag verdrag niet opzeggen
	officiële mededeling GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL OPENBARE BEKENDMAKING
	Dankert slikt beschuldiging over fraude in
	Maria van der Hoeven vervangt Ria Oomen Van der Linden voert CDA-lijst Limburg aan
	Op straffe van een dwangsom van 10.000 gulden Raadsman eist toelating van Van Tilburg in raad
	Rijkshogeschool Maastricht
	provincie Minister Van Dijk op congres van VNG in Maastricht: 'Beleid anti-apartheid zaak van rijksoverheid'
	Voorkeur
	Vernietigen
	Pijn bij kinderen thema van congres
	Interlimburgse Monumentenroute
	Top-tien
	Aandacht
	Amsterdamse advocaat in kort geding te Maastricht: 'Merkpiraten vooral actief in Brabant en Limburg'
	Bestemming
	SCHAESBERG
	MAASTRICHT
	GELEEN
	exposities HEERLEN
	HOENSBROEK
	VERENDAAL
	LANDGRAAF
	UBACHSBERG
	BRUNSSUM
	KERKRADE
	SCHIMMERT
	AMSTERADE
	Sponsorloop voor Zaïre
	'Oude rotten' vervangen door veel nieuwelingen Verjongingskuur CDA in Kerkrade
	Jeugd
	Huskensweg afgesloten
	Prematuur
	HOENSBROEK Nieuwe routes avondvierdaagse van Hoensbroek
	Landgraaf
	Abdissenbosch
	Schinveld
	Heerlerheide
	Heerlen
	Brunssum
	Criminaliteit in buurt neemt hand over hand toe Bewoners Heerlerweg klagen over 'Lotbroek'
	klein journaal
	Merkelbeek
	Klimmen
	Bocholtz
	oostelijke mijnstreek bioscopen HEERLEN
	Kerkrade
	Hoensbroek
	Studiedag van Vrijwilligers
	Vrouw onwel achter stuur
	Uitgebrand
	Optreden Engels koor Leger des Heils in Treebeek
	per persoon Jubilaris
	Voorzitter
	Speldjes
	Angstige Duitsers tevreden met Schamel gelijkspel
	Wales-Bondsrepubliek 0-0. Scheidsrecht.
	Vechtvoetbal
	Zwaarbevochten
	Voorwaarde
	Verbetering
	Finland-Nederland. 0-1 (0-0). 86.
	Bres slaan
	Trainer wijst aanbod Feyenoord van de hand 'Sir' George Kessler beëindigt loopbaan
	Met perfecte actie in slotfase van Finland-Nederland Ruud Gullit houdt Libregts in het zadel
	wk-kwalificatie GROEP 3
	GROEP 4
	nevenklassement
	vriendschappelijk
	Politie-ambtenaar bekent schuld bij ramp Sheffield
	Romario niet in Copa America
	Twee doden in zijspanraces
	Goede start volleybalteam
	Geestelijke nood
	Vanderlijde mogelijk in superzwaar
	mittwochslotto
	HUUB PAULISSEN bij het EK-boksen in Athene
	Goud
	Vlekkeloos
	wielrennen sport in cijfers
	Politie
	'Ik ben pas tevreden met een gouden medaille' Vanderlijde slaat terug
	sport Mysterieuze 'ontvoering' bleek wanhoopsvlucht uit Giro Etmaal lang raadsels rond Van der Velde
	Breukink blijft in rose trui Weer sprintzege voor Urs Freuler
	Belofte
	Russische ploeg in de Ronde van Limburg
	Strouken
	Cunnors uiteeschukeld Haarhuis en Jagerman naar derde ronde
	tennis
	badminton
	autosport

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7

	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

	illustraties
	Gemeenten moeten zich sterk maken
	Een acteur van de Limburgse Federatie van Amateurtoneelverenigingen (links) protesteerde tijdens de bijeenkomst opnieuw tegen de voorgenomen opheffing van de LFA. Deputé Kockelkorn (op voorgrond) deelde mee de actie 'fantastisch' te vinden. Foto: WIDDERSHOVEN
	sagarmatha
	panda en de ridders van flut
	puzzel van de dag
	turbo's tobsport door dik bruynesteyn


