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Stroomstoot

Vakbonden overhoop
met directie ABP

Van onze verslaggever
fcERLEN - De vakbonden diezit-fg hebben in het Georganiseerd
ferleg (soort Ondernemingsraad)
P het ABP hebben het overleg
pt de hoofddirectie van het pen-
>enfonds opgeschort. UnaniemjDben de vakbonds vertegenwoor-feers (die samen _e Bijzondere
fmmissie vormen) besloten nietper met de hoofddirectie te pra-
X omdatzij de indruk hebben dat

hoofddirectie het overleg metn niet serieus neemt.
r wordt geen overleg gepleegd int Georganiseerd Overleg. Wekrij-

F 1achteraf een motivering te ho-ri van een bepaald besluit. Dat
fem ik geen overleg," aldus desge-Pagd Rob Franssen van de Abva-pbo.
Mermiddag hebben de vakbonds-
L.i ge-nïvoordigers het personeel>n het ABP ingelicht over het op-norten van het overleg. Dat ge-"urde door middel van een com-unique dat op de prikborden ge-'ngen werd.

Bestuur
i het Georganiseerd Overleg zitten
t~ vertegenwoordigers van dePvaKabo, twee van de Ambtena-P Centrale, twee van het CFO en£n van de CMHF. Gezamenlijk isPsioten het overleg op te schortenP een gesprek aan te vragen met

het bestuur van het ABP (met als
voorzitter oud-burgemeester Jan
Reijnen van Heerlen) over de pro-
blemen die devakbonden ondervin-
den met de hoofddirectie.

" Zie verder pagina 1 9

Amerikaanse
wil Lenin-werf

overnemen
WARSCHAU - De Lenin-scheepswerf in Gdansk, de ba-kermat van de Poolse onafhan-kelijke vakbond Solidariteit,
noett misschien niet te wordengesloten. Gisteren heeft de
£ools-Amerikaanse miljonaire
Barbara Piasecka-Johnson metac eider van Solidaritei-, Lechwalesa en met de directeurvanac werf een voorlopige over-eenkomst ondertekend tot devorrmng van een gezamenlijkemaatschappij op aandelen metnet doel de werf geheel of ge-deeltelijk op te kopen en voortte zetten.

e.nH^+
0lue regering maakteeind oktober bekend dat de Le-nin-werf in het kader van eenvoor de industrie opgesteld sa-neringsplan zou worden geslo-ten. Dat leidde tot veel protes-ten. In 1980 werd op de werfeen historisch akkoord geslo-ten tussen Solidariteit en dere-gering.

~n gingen van Solidariteitwordt gezegd dat Piasecka-
H^*nnSOn oneeveer 100 miljoenuouar m de nieuwe maatschap-Pij wil steken. Dit kon echterniet onmiddellijk worden be-vestigd.

Het weer
WISSELEND BEWOLKT
Naast zonnige perioden ko-
Wen er 00i_ wolkenveldenZ?w- Uit deze bewolking kanPlaatselijk een bui vallen. De*md is zwak tot matig uitnoordelijke richting. De tem-
.» f.,Uur kan op'open tot cir-
ln_ e

graden in de middag en
n l.graden da,en in de nacht,
"i het weekeinde loopt deemperatuur iets op, maar de
*ans op een bui blijft bestaan.
__,»« eventuele informatie be-kende het weer in Limburg*unt u bellen 06-91122346.
VANDAAG:

05.25 onder: 21.51"aan op: 03.51 onder: 20.56BORGEN:£"°P: 05.24 onder: 21.52oaanop: 04.23 onder: 22.20

Ziek gemelde
agenten weer
aan het werk

Van onze verslaggever
VOERENDAAL/SIMPELVELD- De 34 manschappen van de
groep Rijkspolitie Voerendaal-
/Simpelveld, die zich woensdag-
middag uit protest tegen een be-
zuinigingsmaatregel massaal
ziek meldden, zyn gisteren om
vyf uur weer aan het werk ge-
gaan. Dat heeft woordvoerder
Steens van de RP Limburg gis-
teravond bekend gemaakt.

Volgens Steens zijn de man-
schappen zelf tot deze beslissing
gekomen. „De korpsleiding heeft

zich weliswaar negatief over dc
actie uitgelaten, maar niet met
disciplinaire maatregelen ge-
dreigd. Dc mannen zijn puur uit
eigen beweging aan het werk ge-
gaan, omdat ze na een lang ge-
sprek met dc leiding vonden, dat

ze hun taken weer moesten op-
pakken."

Een zegsman van de manschap-
pen kon zich gisteravond vinden
in de gegeven uitleg van Steens,
maar voegde daar nog aan toe dat
men niet moet denken dat het
probleem nu helemaal van de
baan is. „Er is toegezegd dat er
nog over het schrappen van die
diensten gesproken wordt. De
maatregel wordt wel ingevoerd,
maar op termijn zal nieuw over-
leg plaatsvinden over de conse-
quenties van die bezuinigings-

maatregel."
Zoals bekend togen de man-
schappen woensdagmiddag
'ziek' naar huis, omdat ze het niet
eens waren met het schrappen/-
inkorten van avond- en nacht-
diensten. Niet alleen vonden de
politie-agenten dat daardoor de
politiezorg ernstig werd aange-
tast. Ook keerden zij zich tegen
opnieuw een afkalving van hun
inkomen, aangezien door de be-
zuinigingsmaatregel (dje overi-
gens onverkort wordt ingevoerd)
een deel van hun onregelmatig-
heidstoeslag komt te vervallen.

Persoonlijk
Deumens meent dat gouverneur
Kremers persoonlijk het initiatief
voor de actie heeft genomen. „Het is
een politieke beslissing, waarbij
geen rekening is gehouden met de
gevoelens van demedewerkers van
beide bedrijven."
Zowel de OR van Limagas (670 per-

soneelsleden) als van de Plem (on-
geveer 1200 prsoneelsleden) vrezen
inmiddels voor de werkgelegen-
heid. Door de fusie ontstaat een
overschot van honderden mensen,
is de verwachting.

Zowel Limagas als de Plem wilden
gisteren geen commentaar geven.

„Zolang de betreffende partijen de
relevante stukken nog niet hebben
ontvangen kunnen we geen mede-
delingen doen, aldus woordvoerder
Ellenbroek van Limagas.

Afwachten
Plem-voorlichter B. Huijskens wil
de uitgelekte plannen van de Plem
'bevestigen noch ontkennen' in af-
wachting van de naderende ver-
schijning van het jaarverslag. „Op
die bijeenkomst worden de resulta-
ten gepresenteerd," aldus Huijs-
kens.

# Zie verder pagina 19

Duizend mijnwerkers
vast onder de grond

MANILA - In een goudmijn op de
Filipijnen zitten na het instorten
gisteren van een heel netwerk van
mijngangen ongeveer 1.000 mijn-
werkers vast onder de grond. 13
mijnwerkers vonden onmiddellijk
de dood bij de ramp, ongeveer 200
mannen raakten gewond. De ramp
deed zich volgens een woordvoer-
der van het leger voor na zware re-
gens op dinsdag in het Monkayo-ge-
bied op het eiland Mindanao.

Volgens het leger is de combinatie
van zware regens met gebrekkig
stutwerk de mijnwerkers fataal ge-
worden. Er ontstond een aardver-
schuiving die 11 mijnschachten van
de buitenwereld afsloot en goudzoe-
kers verraste die op de hellingen
van de Diwata-berg aan het werk
waren. Toen de schachten instort-
ten, brak er ook nog eens brand uit.

Aanvankelijk dacht men dat 2.000
mijnwerkers als ratten in de val za-
ten, maar de helft van hen bleek
toch enkele mijnuitgangen bereikt
te hebben. Het leger doet samen
met mensen van het Rode Kruis de
reddingsoperatie.

In het verleden zijn bij verscheide-
ne ongelukken al honderden mijn-
werkers en goudzoekers omgeko-
men. Duizenden mensen zijn naar
de berg getrokken om er naar goud
te zoekenen hebben zelftunnels ge-
graven.

'Arafat vormt
PLO-leger'

LONDEN - PLO-voorzitter Arafat
heeft opdracht gegeven tot de vor-
ming van een 3.500 man tellend Pa-lestijns leger in Zuid-Libanon, heefthet Britse weekblad Jane's Defense
Weekly gisteren bekendgemaakt.
De strijdmacht moet de kern gaan
vormen van een 'regulier leger van
een toekomstig onafhankelijk Pa-
lestina', schreef het tijdschrift.

Ondernemingsraden vrezen voor de werkgelegenheid

Plem overvalt Limagas
door peter bruyns

HEERLEN - De Limburgse stroomdistributeurPlem probeert
een meerderheidsbelang te krijgen in gasleverancier Limagas.
De Plem gaat daartoe op 8 juni de gemeenten en de Gasunie
benaderen om hun aandelen in Limagas van de hand te doen.

De directie van Limagas hoorde pas
afgelopen dinsdag van de plannen
van de Plem. GouverneurDr J.Kre-
mers, de voorzitter van de raad van
commissarissen van de Plem,
kwam het de directie persoonlijk
vertellen. De provincie heeft 99 pro-
cent van de aandelen in de Plem.

Gisteren werd de verraste onderne-
mingsraadvan Limagas op de hoog-
te gebracht. Om commentaar ge-
vraagd geeft de voorzitter van de
ondernemingsraad L. Deumens toe
„des duivels" te zijn over de actie
van de Plem. „Het is een grof schan-
daal zoals wordt geprobeert Lima-
gas te overvallen."

vandaag
# Grimmige sfeer

bij Poolse
verkiezingen
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sport

Vanderlijde
finalist

ATHENE - Arnold Van-
derlijde heeft de Europese
boksfinale in het zwaarge-
wicht bereikt. De Sittarde-
naar versloeg in de halve
eindstrijd de Pool Andrej
Golota op punten (5-0). In
de finale treft hij morgen-
avond de Oostduitser Axel
Schulz.

" Van Poppel laat
kans liggen in
Giro. pagina 21

Vrachtverkeer
in Oostenrijk
’s nachts stop

WENEN - Vanaf 1 december zal
Oostenrijk het vrachtverkeer ver-
bieden 's nachts te rijden om de ver-
vuiling die de zware vrachtwagens
veroorzaken terug te dringen. Dit
heeft het Oostenrijkse ministerie
van Transport gisteren bekendge-
maakt.
Dagelijks doorkruisen zon 6.000
vrachtwagens uit verschillenden
delen van Europa Oostenrijk. Het .
verbod 's nachts terijden is bedoeld
om de luchtvervuiling en geluids-
overlast te beperken op de Brenner-
snelweg die de westelijke provincie
Tirol verbindt met de Bondsrepu-
bliek en Italië. Jaarlijks passeren
83.000 Nederlandse vrachtwagens
de Brenner-pas.

Sri Lanka wil
af van Indische
troepenmacht

COLOMBO - President Ranasinghe
Premadasa van Sri Lanka heeft gis-
teren gezegd dat hij India zal vragen
binnen twee maanden de Indische
troepen uit Noord-Srilanka terug te
trekken.
De circa 60.000 man Indische solda-
ten en paramilitairenzijn sinds 1987
in Sri Lanka gelegerd om de Srilan-
kaanse regering bij te staan in de
strijd tegen de militante Tamils.
Premadasa kwam met zijn verras-
sende mededeling nadat maandag
maandenlange vredesonderhande-
lingen met een delegatie van de se-
paratistische 'Bevrijdingstijgers
van de Tamil-Eelam' werden afge-
sloten. Dit duidt er volgens politie-
ke waarnemers op dat Premadasa
een akkoord heeft gesloten met de
Tamil-Eelam.

Massale ziekmelding
groep rijkspolitie

(ADVERTENTIE)

fJURGENII AUTO ILeasing!
inf^Bj^4s-463333^

(ADVERTENTIE)

Voor uw nieuwe en
gebruikte auto naar:

M& Renault Ken.es

Kerkrade,
Dom. Mijnstr. 25. Tel.

045-452424

Dealer voor
Kerkrade, Landgraaf

I en omstreken

Tienduizend liter water gieten deze twee heren dagelijks in de bloe-
menperken van de gemeente Heerlen. Jef Spiekers (links) en Wiel Cae-
len hebben er een volledige dagtaak aan. De aanhoudende droogte is
voor de plantsoenendienst aanleiding tot deze extra aandacht voor de
flora. Het tweetal is hier bezig met de verzorging van een perk in de
Kruisstraat. De kans op regen is de komende dagenklein en de tempe-
ratuur loopt volgens de metereologen weer op zodat verwacht mag wor-
den dat U de heren nog wel eens in Heerlen zult ontmoeten. En de be-
roemde plaatselijke bui dienu al dagenis aangekondigd blijft ook uit.

Foto: FRANSRADE

(ADVERTENTIE)

OP EEN HONDA
NAAR

HEISTRAND

HONDA.
Bel voor documentatie01804-57333.
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popmuziek en strips

quote
„Als ik hoor van collega's die gre-
tig na het optreden de zaal in-
springen en aan de toog gaan
hangen, die zullen wel gauw vis
aan de haak hebben, maar zon-
der daarom mezelf voor stijlvol-
ler te willen verslijten, moet ik be-
kennen dat ik niet zo gemaakt
ben. En als ik giechelende meisjes
de kleedkamer zie binnenkomen,
beschouw ik dat als giechelende
meisjes dieeen handtekening ko-
men vragen"

RAYMOND VAN HET
GROENEWOUD

agenda
JUNI

" 3: Feesttent Einighausen:
Janse Bagge Bend

"3: Tonvannebekker Roggel:
Crossroad

"3: Aajd Vroenhove Maas-
tricht: Fietsefreem

" 3: Gevelke Beek: Doublé You
See-band

" 3,4: Londener Kerkrade:
Crossroad

" 4: Open Air Maastricht: Fiet-
sefreem

" 4: Camion Margraten: Rud A
Dub Dub

"9: Hanenhof Geleen: Big
Country

Id-elpee
De Amerikaan JOHN COUGAR
MELLENCAMP maakte grote
Indruk met zijn achtste album
The Lonesome Jubilee uit 1987.
Verrassend, levenslustig, goede
teksten en prachtige muziek.
Met deze elpee raakte hij bekend
bij het grote publiek en verover-
de een plaatsje naast andere gro-
te 'blue collar rockers' zoals Bru-
ce Springsteen.
-Vorige maand verscheen het ver-
yolg op The Lonesome Jubilee.
En zoals het zo vaak gaat: deze
lp/cd kan de hooggespannen ver-
wachtingen niet waarmaken.
John Mellencamp heeft met BIG
DADDY een ronduit zwak en te-
leurstellend produkt afgeleverd.
Alle elf nummers van Big Daddy
zijn door Mellencamp geschre-
verwen hij tekent ook nog alleen
yoor de produktie van het al-
bum. Zou hij teveel hooi op zijn
vork hebben genomen, vraag ik
me af na het beluisteren van de
elpee. Of is de dwang om weer
een succes af te leveren te groot
geweest? Feit is dat er niet één
nummer bij zit met de potentie
van Paper Of Fire. Geen van de
nummers kan mijn aandacht
écht trekken en vasthouden. Het
zangwerk is te vlak en komt on-
geinspireerd over. Dat is bijvoor-
beeld duidelijk te horen in Man-
sions In Heaven. Ook de titel-
song Big Daddy Of Them All
klinkt wat 'dor. Het korte num-
mer Pop Singer (2 min. 45 sec.)
Vond ik eigenlijk nog het meest
aardige stuk dat op deze elpee
voorkomt. In het tweede num-
mer To Live zingt Mellencamp 'I
want, I want to live. I need, I
.need to live. Hij lijkt zelfde vin-
ger op de wonde te leggen. Er zit
geen leven in Big Daddy.

ans bouwmans

Gracelandtour en Van Morrison in één programma

Nijmegen claimt op 18 juni
'popevenement van het jaar'

Het aanbod aan grote openluchtconcerten is dit jaar schamel, en die
schaarste in aanmerking genomen is de kwalificatie 'popevenement
van het jaar', dieaan de komst van Paul Simon en Van Morrison naar
Nederland wordt gegeven, dan ook voor de hand liggend. Deze twee
fenomenen zijn de publiekstrekkers van de manifestatie die op zon-
dag 18 juniwordt gehoudenin het Nijmeegse Goffertpark. Om zoveel
mogelijk publiek te trekken zijn deacts in een relatief kort tijdsbestek
geprogrammeerd. De concerten beginnen om 16 uur en om 22 uur is
het afgelopen.

'Een wereldconcert met wereldmu-
ziek', menen Mojo Concerts en Lo-
chem 7000, de organisatoren. Twee
jaar geleden vond ook in het Gof-
fertpark de voortzetting van het op
20-jarige leeftijd overleden Lo-
chemfestival plaats met Tina Tur-
ner, ÜB4O en Robert Cray. Vorig
jaar kreeg liep de artiestenstal niet
vol, maar nu pakt men extra uit met
Paul Simon en Van Morrison, twee
oudgedienden in de popmuziek.
Het eerder aangekondigde optreden
van Edie Eirickell & the New Bohe-
mians gaat. niet door, en het is nog
maar de vraag of er behalve Simon
en Morrison nog een act wordt ge-
programmeerd. Hoeweler in princi-
pe 100.000 bezoekers in het Goffert-

park kunnen, zijn er in overleg met
de gemeente niet meer dan 60.000
toegangskaarten uitgezet.
Het affiche bevat overigens geen
noviteiten: Paul Simon was nog niet
zo heel lang geledenin Nederland te
zien en te horen met zijn Graceland-
gezelschap waaronder Ladysmith
Black Mambazo, dat eind vorig jaar
in Geleen optrad. Miriam Makeba
('special guest' in Nijmegen) was
zeer recent nog in Nederland en wel
op het Africafestival, terwijl Van
Morrison met The Chieftains optrad
in de Rodahal.
Paul Simon maakt deze maand een
korte Gracelandtournee die hem be-
halve naar Nijmegen ook nog naar
Parijs, Brussel en Moskou voert." Van Morrison, wiens nieuwe elpee Avalon Sunset nu in de

winkels ligt, treedt over ruim drieweken op in het Goffertpark.
# Paul Simon, samen met Miriam Makeba en het Gracelan
circus op 18 juni in Nijmegen.

Neil Young neemt
Ip uit de handel

De Canadese zanger/gitarist Neil
Young heeft zijn nieuwe mini-lp
Eldorado na enkele dagen uit de
verkoop gehaald. De plaat was in
Australië uitgebracht ter gele-
genheid van een korte tournee
door dat land. Young wilde voor-
afgaand aan de optredens zijn
publiek alvast kennis laten ma-
ken met zijn nieuwe liedjes en
zijn nieuwe begeleidingsband
The Restless.

Volgens Young was het niet de
bedoeling de plaat verder in rou-
latie te brengen. Inmiddels is in
de rest van de wereld een ware
run op de mini-lp ontstaan, die
via import-platenzaken mond-

jesmaatverkrijgbaar geweest is

De als grillig bekend staande
NeilYoung heeft Eldorado opge-
nomen met slechts twee begelei-
ders, bassist Riek Rosas en
drummer Chad Cromwell. Bei-
den zijn afkomstig uit de groep
The Blue Notes, waarmee Young

vorig jaar zijn come back-plaat
This Note's For You opnam en
dievorige maand door de zanger-
/gitarist aan de kant werd gezet.

Ondertussen is de wereldtournee
die Neil Young met The Blue No-
tes zou maken afgelast. Aanvan-
kelijk zou Young nog wel als

hoofdact verschijnen op het Bel-
gische Torhout/Werchter-festi-
val, maar daarvan hebben de or-
ganisatoren afgezien. „Neil
Young maakt op dit moment
weer eens een moeilijke periode
mee en zijn fans weten dan wel
wat dat betekent", zo lichtte fes-
tivalbaas Herman Schueremans
zijn besluit toe.

Hij refereerde daarbij aan een pe-
riode in de eerste helft van de ja-
ren zeventig, toen Young na het
overlijden door overmatig drugs-
gebruik van twee vrienden een
tijdlang depressieve muziek afle-
verde.

Little Feat
in De Doelen

De legendarische Amerikaanse
band Little Feat geeft een eenmalig
concert op 3 juli in De Doelen te
Rotterdam. De plaats van de in
1979 overleden steunpilaar Lowell
George is ingenomen door zanger
Craig Fuller. Little Feat behoort tot
de weinige bands die de muziek
een andere richting gaven in de ja-
ren zeventig.

De groep viel tien jaar geleden uit-
een, maar maakte afgelopen jaar
haar rentree. In de bezetting is er
naast Fuller nog een nieuwe naam,
die van gitarist Fred Tackett.
Voor het overige is de band een ko-
pie van 'toen': Bill Payne (toetsen),
Richie Hayward (drums), Paul Bar-
rere (gitaar) en Kenny Gradney
(bas).

Nieuwe rage in Amerika

Popglorie gaat
weer op tournee
In de Verenigde Staten is een ware
revival van popgroepen op gang ge-
komen. Het komende 'concertseiz-
oen wordt in tegenstelling tot
voorgaande jaren niet gedomineerd
door moderne artiesten en groepen,
maar er lijkt een wederopstanding
plaats te vindenvan oude popglorie.

De volgende groepen gaan deze (na-
)zomer in Amerika op tournee: The
Rolling Stones, The Who, The
Doobie Brothers, Jefferson Air^la-
ne, Gregg Allman & Dickey Betts &
The Allman Brothers Band, Paul
McCartney, Elton John, 'n mix van
Beacy Boys- en Chicagomusici, Bil-
ly Joel, Diana Ross, Ameriea, Steve

Miller, Three Dog Night, The Kirj
Rod Stewart, The Jacksons, "fl
Grateful Dead, The Monkees en lj
Bee Gees.
En dit alles krachtens het oeroij
Amerikaanse motto: „If sometW
works, you do it over and ?j
again". Met name de zomerperij
is voor Amerikaanse popgroeH
een ideale tijd om van stad naar S^
te reizen.
Vijfweken touren levert een bek'
de' band tussen de anderhalf ej
miljoen dollar op. Daar komt i
eens een miljoen dollar aan c<f
merciële aktiviteiten (mercha*
sing) bij.

popmuziek
«Eindredaktie: Peter Hamans \Markt 3, 6161 CE Celeen

Telefoon: 04490-46868 \ Oplossing
van
gisteren -e-- s - g -

exact -ra
-pal a d ij n
-al - - o s s 1
i nmaak--^
-sofa - e nW
di e-rage |[
-es-dropw^

recent
Salade van
garnalen en
grape-fruit
Benodigdheden: 3 blaadjes gelatine,
4 rode grape-fruits, V_ dl water, sher-
ry, poedersuiker, 150 g garnalen, ijs-
bergsla, 1-2 el fijngesnipperde peter-
selie. Voor de sa vs: IV_ el mayonaise,
2 tl tomatenketchup, IV2 el zure
room, 1 hardgekookt ei gepeld en

grof gehakt, zout en peper, wat ci-
troensap.
Week gelatine in ruim koud water,
Halveer 3 grape-fruits en pers uit.
Giet door een zeef en doeer V_ dl wa-
ter bij. Verwarm mengsel zonder te
koken. Neem pan van vuur en los
daarin uitgeknepen gelatine op. Vet
platte schaal in met weinig olie. Giet
hierin gelatine en laat opstijven in
koelkast. Stort voorzichtig op plank
en steek er met vormpje visjes uit
voor de garnering.

Halveer laatste grapefruit en haal er
de partjes uit. Bedruppel met sherry
en bestrooi met poedersuiker. Meng
de ingrediënten voor de saus en
meng daardoor garnalen en grapef-
ruitpartjes. Was ijsbergsla, sla ze
goed droog en snijd in niet al te fijne
repen. Verdeel over vier borden en
schik daar garnalensalade op. Gam-
eer met aspic-visjes en de peterse-
lie.
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Omdat onze kollega's soms iets anders beweren menen wij u te
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* splinternieuwzijn,

* met volledigefabrieksgarantie geleverd worden,

* van gerenommeerde merken zijn, en
* datonze service uitstekend is
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ij openingstijden: dinsdag-,woensdag- en vrijdagmiddagvan 1-5uur . J
>^ donderdagvan 5-9 uur en zaterdag van 11-5 uur. ./

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is het dan toch zover: Big Country komt weer ’s langs
in Limburg. Het Schotse kwartet geeft volgende week vrijdag onder auspiciën van Buro Pink-
pop een concert in de Geleense Hanenhof. In het voorprogramma staat The Difference uit Til-
burg. Het concert begint om 20 uur en kaarten kosten 25 piek in de voorverkoop (30 gulden
avondkassa).
In stilistisch opzicht lijktBig Country een metamorfose te hebben ondergaan. Haar eerste en uit
1983 daterende elpee The Crossing bleek een regelrechte sensatie, vooral vanwege de opzienba-
rende mix van Keltische volksmuziek en juichende gitaarrock. Deze 'doedelzaksound', die Big
Country dekwalificatie'de Schotse Status Quo' opleverde, sloeg enorm aan en werd min ofmeer
voortgezet op deelpee Steeltown. De vorig jaarverschenen vierde plaat Peace In Our Time bleek
over de hele linie een oppervlakkige tegenvaller.
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Motorcross op wereldniveau, vindt u dit weekeinde
op het circuit „'t Hellegat" in Heerlen.

Grand Prix Motorcross!
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Op zaterdag 3 juni worden
tussen 15.15 en 17.00 uur de
kwalificatierondes verreden. js

Entree ’ 10,- c
LEZERS VAN HET J;

LIMBURGS DAGBLAD
GENIETEN Hj

’ 2,50 \
KORTING OP DE

ENTREEPRIJS VOOR DE 5
GRAND PRIK RACES
OP ZONDAG 4 JUNI

De entreeprijzen: volwassenen ’ 25 -
jeugd 12-17 jaar ’ 15-
-kinderen tot 12 jaar GRATIS

CIRCUITs 'T HELLEGAT - Heerlen
(nabij sportpark Kaldeborn)

Aanvang wedstrijden op
zondag 4 juni: 13.00 uur.

(op het terrein zijn 5.000 zitplaatsen gecreëerd!)
1

REDUKTIEBON
Op vertoon van deze bon aan de kassa

Op het circuit ontvang ik

’ 2,50 korting
op toegangsprijs van ’ 25- (volwassenen) of

’ 17,50 (jeugd 12-17 jaar)
Deze bon geldt voor de races op 4 juni

en is geldig voor een persoon
L———— — 'J



Geen extra
maatregelen
verbetering
koopkracht

I to HAAG - Het kabinet neemtjaar geen maatregelen meer die
joopkracht verbeteren. Minister
Koning (Sociale Zaken) heeft dit

JKamer gisteren in een brief laten
Hjen. Het kabinet beloofde eind
V nog voor 1 juli te bezien of na-T* maatregelen voor koopkrach-
jtaraties nodig zouden zyn. Vol-
fs De Koning is er voor uitke-
Rstrekkers dit jaar sprake van
PPkrachtbehoud. Dat geldt ook
«jf bejaarden. Voor ongeveer
POO huishoudens waar niet meerP het minimumloonbinnenkomt,
F een koopkrachtdaling van 0,2Jcent, aldus de minister. Het be-
W_ echter een snel wisselendeJ*p mensen.

ItVdA zal overigens in de Twee-
IKamer het initiatief nemen omI bevriezing van de uitkeringen
F 1 juli ongedaan te maken. Dat
Pdigde PvdA-vice-fractievoorzit-f Wöltgens gisteren aan op een
gelijke bijeenkomst van FNV en

<JV over de uitkeringen in Den
?g. Het voorstel is echter vrijwel
*er kansloos in deKamer.

# Zie ook pagina 5

Riskant
Volgens Lubbers was het voor de
WD vooral met het oog op de ver-
kiezingen „riskant om het reiskos-
tenforfait op te geven". Ook „het
binnenboord hijsenvan Nhpels was
electoraalvan belang", aldus de pre-
mier. Nijpels verklaarde zich, an-
ders dan Smit-Kroes, akkoord met
het VVD-verkiezingsprogram,
waarin het reiskostenforfait over-
eind wordt gehouden.

Koppeling
De premier vond het verder 'van be-
lang' dat zowel PvdA als CDA in
hun verkiezingsprogramma's de
koppeling tussen lonen en uitkerin-
gen onder voorwaarden mogelijk
achten. Beide partijen willen een-
zelfde bedrag voor het herstel van
de koppeling uittrekken.
Wat dat betreft hebben CDA en
PvdA 'precies dezelfde opvattingen
over de arbeidskosten', zei Lubbers
en hij wees erop dat de CDA en
PvdA-kiezers te samen tweederde
van de Nederlandse samenleving
vertegenwoordigen. Lubbers zei
zijn politieke loopbaan het liefst als
minister-president voort te zetten.
Maar als de verkiezingsuitslag dat
onmogelijk maakt, keert hij terug in
de Tweede Kamer als fractieleider.

Aanval op
Ligatsjov

J-SKOU - Een afgevaardigde vanJ Sovjet-parlement heeft gisteren
kritiek geuit op het conserva-Je Politburo-lid Jegor Ligatsjov.
zou gefaald hebben als partij-

*°loog en niets afweten van de
waarvoor hy verant-Q°rdelijk is.

J^Sanval op Ligatsjov was defelste
jjljek op een lid van het PolitburoJ^s het begin van het Congres. De

Ligatsjov heeft het
5*6 maand zwaar te verduren. Op
, ftiei beschuldigde een onder-
jksrechter, Nikolai Ivanov, hem
r 1betrokkenheid by een corrup-

j'.s Gorbatsjov klaagde tijdens de
ing van het Congres dat de in-
gingvan het pachtstelsel te lang-

verloopt. Waarnemers zien dit?een verhulde aanval op Ligats-
V die juist het behoud van de

voorstaat.

Israël wijst
besehuldigingen

Amnesty af
JERUZALEM - Israël heeft giste-
ren beschuldigingen van Amnesty
International afgewezen dat het de
mensenrechten heeft geschonden
door 5.000 Palestijnen zonder vorm
van proces gevangen te zetten. Vol-
gens de mensenrechtenorganisatie
zijn de Palestijnen na het uitbreken
van de Palestijnse opstand in de be-

zette gebiedenin december 1987 ge-
detineerd.
In een gisteren in Londen uitgege-
ven rapport schrijft Amnesty Inter-
national dat zeker 1.100 Palestijnen
nog steeds in zogenoemde admini-
stratieve hechtenis zitten. De mees-
ten verblijven onder moeilijke om-
standigheden in het gevangenkamp
Ketziot (Ansar III) in de Negev-
woestijn. Het systeem van admini-
stratieve hechtenis maakt het moge-
lijk mensen zonder aanklacht of
proces voor een periode van zes
maanden gevangen te zetten. Deze
periode kan herhaald worden.

" Rechtse Israëliërs marcheren door de straten van Oost-Jeru-
zalem, het Arabische gedeelte van de stad. Zij vierden de 22ste
verjaardag van de hereniging van de oostelijke en westelijke
helft van de stad, die tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 een
feit werd. De demonstrerende Israëliërs wilden benadrukken
dat voor hen het verenigde Jeruzalem de echte hoofdstad van
hun land is.

'Liberalen weg van centrum politiek'

Lubbers betreurt
koerswijziging VVD

Van onze parlementsredactie

UTRECHT - De VVD koerst
niet langer naar een positie in
het centrum van de politiek.
Met het vasthouden aan het
reiskostenforfait, de aanlei-
ding tot de val van hetkabinet,
heeft WD-fractievoorzitter
Voorhoeve duidelijk een ande-
re richting ingeslagen. Dat
verklaarde premier Lubbers
gisteren in Utrecht, waar hij te
gast was bij het Nederlands
Genootschap van Hoofdredac-
teuren.

„We dachten dat de WD een ande-
re trein genomen had", zei Lubbers.
De premier vond het jammerdat de
WD niet achter de eigen ministers
Smit-Kroes en Nijpels is gaan staan.
Beide WD-bewindslieden waren
voorstander van het afschaffen van
het reiskostenforfait om de milieu-
maatregelen te financieren.

Levenslang
voor moord

bij begrafenis
BELFAST - Twee mannen uit de
Noordierse stad Belfast zijn giste-
ren tot levenslange gevangenisstraf
veroordeeld. Zij hadden twee Britse
soldaten mishandeld en doodge-
schoten, toen deze zich in een be-
grafenisstoet van de IRA (het verbo-
denrepublikeinse leger) hadden be-
geven.
Bij het proces is gebruik gemaakt
van filmbeelden van de Britse en
lerse televisie, waarop te zien was
hoe de Britse soldaten door een
woedende menigte uit hun auto
werden gesleurd en op een afgele-
gen plek werden doodgeschoten.

De Koning geeft gehoor aan kritiek

Meer invloed Kamer
op werklozenbeleid

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Minister De Koning
(Sociale Zaken) is bereid de Kamer
meer invloed te geven bij het toe-
komstige beleid ten aanzien van
werklozen. Daartoe wil de bewinds-
man een wetsvoorstel aanpassen
om dit beleid in de toekomst tesa-
men met werkgevers en vakbonden
te gaan bepalen. Werkgevers en
vakbonden hebben zich echter
vooralsnog tegen de voorstellen van
De Koning gekeerd.

Tot nu toe bepaalt de overheid het
beleid ten aanzien van werklozen

zelf. De Koning wil in de toekomst
het beleid echter overlaten aan een
op te richten Centraal Bestuur Ar-
beidsvoorziening(CBA). Daarin zou
de overheid op voet van gelijkheid
moeten samenwerken met werkge-
vers en vakbonden.

De plannenzijn bij deKamer op een
blokkade gestuit. Alle fracties me-
nen dat deKamer in de toekomst te
weinig invloed kan uitoefenen.
Daarnaast eist de Kamer meer be-
voegdheden van de overheid zelf
binnen het CBA om zo het doorre-
gering en parlement gewenste be-
leid af te kunnen dwingen.

De Koning zegt nu bereid te zijn,zijn standpunt over het beleid dat
het CBA zich voorstaat te gaan voe-
ren, vooraf met deKamer te bespre-
ken. Worden Kamer en minister het
niet eens, dan is er volgens De Ko-
ning sprake van een staatsrechtelijk
conflict tussen parlement en minis-
ter. Dit kan ertoe leiden dat de be-
windsman opstapt.

Zijn minister en Kamer het weleens
over het gewenste CBA-beleid,
maar menen werkgevers en vak-
bonden in het CBA niet met het be-
leid akkoord te kunnen gaan, dan
voorziet De Koning een breuk in het
CBA. Hij meent dat het goed is dat
de Kamer dat nu al weet.

De Koning stelt voorts voor om een
vertegenwoordiger van de gemeen-
ten toe te laten tot het CBA als waar-
nemer. Met dit plan wil de bewinds-
man een betere koppeling tot stand
brengen tussen het beleid dat het
CBA wil uitzetten, en het beleid van
de regionale besturen (RBA's) die
daaronder in elke regio komen.

binnen/buitenland

Sovjet-onderzoek
naar annexatie
Baltische staten

SKOU - Het Soyjetparlement
Jten speciale commissie instellen}. het Molotov-Ribbentroppact,
de annexatie van de drie Balti-
i! republieken door de Sovjet-lin 1939 mogelijk maakte, te on-
-1toeken. Het Congres van Volks-
Vaardigden heeft dit gisteren
pten op verzoek van president
tail Gorbatsjov.
chtens de geheime clausuleshet pact met nazi-Duitslandten Estland, Letland en Litou--1 in 1939 aan de Sovjetunie toe-fezen en een jaar later geanne-ta. Maar in de officiële Soyjet-
thiedenis heet het nog altijd dat»1940 vrijwilligzijn toegetreden
Ie Sovjetunie.

„Deze kwestie houdt de gemoede-
ren in de Baltische republieken be-
zig", zei Gorbatsjov voor het parle-
ment. „Het is geen eenvoudigezaak,maar we moeten die niet uit de weg
gaan. Er moet zowel een politieke

als een juridische analyse komen."
Hij twijfelde er overigens niet aan
dat de toetreding tot de Sovjetunie
in 1940destijds de steun van de Bal-tische volkeren had. Maar deRussi-
sche historicus Roy Medvedev be-

streed de officiële lezing van de ge-
beurtenissen.

Het Kremlin heeft altijd volgehou-
den dat het geen geheime aanvul-
ling op het pact in zijn archieven
heeft kunnen vinden. Maar een Esti-
sche gedelegeerde, Igor Gryazin, las
de geheime protocollen hardop
voor in het Congres. Vorig jaar wer-
den zij in twee Estische kranten ge-
publiceerd, voor het eerst in de Sov-
jetunie.
Al meer dan een jaar ijveren Balti-
sche nationalisten voor de nietig-
verklaring van het geheime pact.
Deze eis werd in mei overgenomen
door de Opperste Sovjets van Est-
land en Litouwen.

Kohl eist eer op voor NAVO-concept

Kritiek SPD op
rakettenakkoord

Van onze correspondent
BONN - In het Westduitse parle-
ment is gisteren de strijd om het
nieuwe NAVO-concept in alle he-
vigheid voortgezet. Terwijl bonds-
kanselier Helmut Kohl de NAVO-
top een groot succes voor zijn poli-
tiek noemde, stelde oppositieleider
Hans-Jochen Vogel (SPD) dat de re-
gering veel minder heeft bereikt
dan Kohl in zijn regeringsverkla-
ring van 27 april als marsroute had
aangegeven.

De christen-democratische rege-
ringsleider was er niet van onder de
indruk. Hij stelde dat zijn regering
al het mogelijke had bereikt: er is
een totaal concept, er komen zo snel
mogelijk onderhandelingenover de
vermindering van deraketten voor
de korte afstand, die het Bondge-
nootschap nu nog niet kan missen
en pas in 1992 wordt beslist over de
opvolging van de Lance-raket.
Ook de liberale minister van Bui-
tenlandse Zaken Hans Dietrich
Genscher maakte een positieve ba-

lans op over wat de coalitie in tsrus-
sel had bereikt, maar maakte duide-
lijkdat hh' het verdwijnen van de ra-
ketten voor dekorte afstand niet he-
lemaal uitsluit.

SPD-fractievoorzitter Vogel en
Groenen-woordvoerder Otto Schily
dachten daar anders over. Ook zij
hadden lof voor de conventionele
voorstellen van Bush, maar zetten
grote vraagtekens achter de raket-
tenpassage in het akkoord. Schily
zei dat, hoe acrobatisch Kohl en
Genscher ook opereren, ze niet kun-
nen verbloemen dat een derde nul-
oplossing vrijwel is uitgesloten.

Volgens oppositieleider Vogel is de
kans levensgroot dat er in 1992 tot
modernisering van de Lance wordt
besloten. „Wij verzetten ons daar te-
gen. Met ons komen er geen nieuwe
raketten op Duitse bodem."

Armeense
activisten
vrijgelaten

MOSKOU - Elf leden van het niet-
officiële Armeense Karabach-comi-
té zijn gisteren vrijgelaten uit de ge-
vangenis, in afwachting van hun
proces. Dit hebben Armeense jour-
nalisten bekendgemaakt. De elf, die
sinds januari in deArmeense hoofd-
stad Jerevan vastzaten, worden er-
van beschuldigd te hebben aange-
zet tot etnische rellen vorig jaar. Zij
mogen thuis verblijven, maar heb-
ben een document ondertekend
waarin zij verklaren de stad niet te
zullen verlaten.

Het comité voert campagne voor
aansluiting van Nagorny-Karabach,
een enclave in de Sovjet-republiek
Azerbajdzjan waar vooral Arme-
niërs wonen, bij Armenië. Honderd-
duizenden mensen zijn in Jerevan
de straat opgegaan om de vrijlating
van de activisten te vieren.

China ontkent
ziekte Deng

PEKING - Het Chinese ministerie
van Buitenlandse Zaken heeft giste-
ren ontkend dat 'sterke man' Deng
Xiaoping ernstig ziek is. Britse bla-
den hadden gemeld dat Deng zuur-
stofkrijgt toegediend. Feit is dat hij
al weken niet in het openbaar is ge-
zien.

Ook partijleider Zhao Ziyang, die
de machtsstrijd zou hebben verlo-
ren van premier Li Peng, is al twee
weken niet meer in het openbaar ge-
zien. Westerse diplomaten zeiden
gisteren te vermoeden dat binnen
de partijtop een weg wordt gezocht
om Zhao Ziyang niet uit de partij
weg tezuiveren. Hij zou in zijn func-
tie blijven, maar zijn macht zou wor-
den gekortwiekt. Een deel van zijn
invloed zal gaan naar premier Li
Peng en naar president JangShang-
kun, die ambities zou hebben om
Deng op te volgen.

Volgens diplomaten zou Deng er
geen voorstander van zijn om zijn
voormalige protégé uit de partij te
zetten. Zhao is de motor achter de
economische hervormingen en met
zijn vertrek zou een einde komen
aan dit liberaliseringsproces, waar
Deng zich tien jaar lang voor heeft
ingespannen.

Intussen hebben de Chinese autori-
teiten alle journalisten in Peking
verboden om de demonstraties van
de studenten en hun activiteiten op
het Plein van de Hemelse Vrede te
verslaan of te fotograferen krach-
tens de noodtoestandwetten die 19
mei werden afgekondigd.

punt uit
AD

Acties van de redacteuren van
het Algemeen Dagblad hebben
ertoe geleid dat er vanmorgen
wederom geen AD is versche-
nen. De directie van uitgever
NDU weigert in te gaan op de
eis van de redactie voor een
dertiende maand. NRC Han-
delsblad rolt vanmiddag wel
van de persen. Dan zal ook de
NRC-redactie besluiten over
het lot van de zaterdagkrant.
Het Algemeen Dagblad komt
die dag wel uit, maar zonder
bijlage.

Bellen
PTT Telecom verlaagt per 1 juli
de tarieven van het internatio-
nale telefoonverkeer naar de
VS, Canada, Japan, Hong
Kong, Singapore, Australië en
Nieuw-Zeeland. De verlagin-
gen lopen uiteen van 19 tot 28
procent.

Hongerstaking
Ongeveer 2000 Vietnamese
bootvluchtelingen in Hong-
kong zijn gisterenin hongersta-
king gegaan om eventuele re-
patriëring naar hun land te
voorkomen. Ongeveer 370 Viet-
namezen zijn gisteren in Hon-
kong aangekomen. Momenteel
bevinden zich ongeveer 37.000
Vietnamese vluchtelingen in
Hongkong. Meer dan de helft
arriveerde het afgelopen jaar.

Ongeluk
Twee helikopters van de Ita-
liaanse politie zijn gisteren in
botsing gekomen boven Villa
Borghese, het grootste openba-
re park in Rome. Daarbij zyn
twee inzittende onderofficieren
van de carabinieri om het leven
gekomen en twee andere ge-
wond geraakt.

Aids-test
Bij aanstellingskeuringen
wordt door 23 procent van de
huisartsen en vijf procent van
de bedrijfsartsen soms een
aids-test verricht. Dat staat op
gespannen voet met het stand-
punt van het kabinet dat aids-
testen by aanstellingskeurin-
gen onwenselijk zijn. Dat wordt
gesteld in een onderzoeksrap-
port dat staatssecretaris De
Graaf van Sociale Zaken giste-
ren naar het parlement heeft
gestuurd.

Idealistisch
Het idealistische plan om een
stad te bouwen voor de slacht-
offers van de aardbevingsramp
in Armenië, vorig jaar decem-
ber, neemt steeds vastere vor-
men aan. Deze maand begint
een internationale geldinzame-
lingsactie voor Europolis, dat
250.000 mensen moet huisves-
ten. Als het startkapitaal van
200 miljoen gulden binnen is,
kan volgens de Nederlandse
initiatiefnemers volgend jaar
april de eerste steen worden ge-
legd.

Geprezen
Het Wereldvoedselprogramma
van de VN (WFP) prijst Neder-
land voor de manier waarop
ons land voedselhulp aan ont-
wikkelingslanden geeft. In een
rapport over Nederland zegt
het WFP met instemming dat
ons land steeds meer voedsel-
hulp in de Derde Wereld zelf
koopt in plaats van daarvoor
onze eigen landbouwover-
schotten te gebruiken.

Goedkoper
De prijs van een liter benzine
gaat morgen met een cent om-
laag. Een liter superbenzine
gaat als gevolg daarvan aan de
zelftankpomp 177 cent kosten
en een liter Euro loodvrij 168
cent.

GeveehCen
Bij gevechten tussen Angolese
regeringssoldaten en de ver-
zetsbeweging UNITA zijn vol-
gens het Angolese persbureau
ANGOP tussen 24 en 30 mei 87
doden gevallen. Onder de
slachtoffers waren volgens het
persbureau 24 burgers.

Hoge Raad
De Hoge Raad der Nederlan-
den krijgt op 1 oktober een
nieuwe president. De huidige
president, mr Ras (68), wil zijn
taak beperken en heeft ge-
vraagd om een aanstelling als
raadsheer in buitengewone
dienst in dit college. Dat ver-
zoek is ingewilligd.Ras zal wor-
den opgevolgd door mr. S.
Royer (59), dienu een van devi-
ce-presidenten van de Hoge
Raad is.

Staking
Duizend vrachtauto's uit Euro-
pese landen zitten vast in lange
files bij de grensposten tussen
Portugal en Spanje, als gevolg
van een staking van de Portu-
gese douaniers
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Stadswegske 17, 04490-26851
Limbrichterstr. 45-47, 04490-15218

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

stoelen, autostoelen,
campingbedjes en sitt^rs
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■2 piccolo s
045-719966

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

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

Piccolo's worden 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 priizen zijn exclusief BTW.

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) 15.599

Personeel aangeboden

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaam heden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Trap BEKLEDEN, rails han-
gen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vakman-
schap. Gratis prijsopgave.
Schillings Interieur, Sunplein
39, Nieuwenhagen, tel. 045-
-312613.
TEGELZETTER kan nog
werk aannemen. Tel. 043-
-618228.

H. KAPPER zoekt werk, Br.
o.nr. B-0960, LD postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

TUINVERZORGING, aan-
leg, afrast, sierbestrating
enz. goed werk is niet duur
bel 045-272093 na 18.00 u,
alleen op werkdagen.
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.

Vermist/Gevonden
Willen getuigen die informa-
tie kunnen verstrekken die
leidt tot het bekend worden
van dader(s) van de diefstal
van VRACHTAUTO/verstra-
lers op het kennisterrein te
Neeritter dit melden aan de
Politie, Thorn. Tel. 04756-
-1855. Hoge beloning in
vooruitzicht gesteld.

Personeel gevraagd
In verband met uitbreiding van onze produktie zoeken wij

per 1 julieen
Banketbakker

met minstens 3 jaar praktijkervaring.
Patissene Kengen B.V. te Heerlen. Tel. 045-717454.

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.

Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt:
constructiebankwerkers,

montagewerkers, monteurs
en pijpmonteurs

Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182.

Aann. bedr. Piet Jacobs BV
zoekt op korte termijn een

Allround Metselaar
voor onderhoudswerkzaamheden.

Onderstaande onderdelen moeten zelfstandig uitgevoerd
kunnen worden:

Metselwerk - stucwerk - voegwerk - tegelwerk
Enige ervaring is vereist.

Aann. bedr. Piet Jacobs BV, Postbus 19,
6430 AA, Hoensbroek. Tel. 045-212095.

In de bedieningsbrigade van Best Western Motel
"Jan van der Croon" te Weert is nog ruimte vrij voor een

enthousiaste leerling
serveerster/kelner

Deze nieuwe medewerkerster wordt via het erkend
leerlingstelsel opgeleid tot een all round gastvrouw/heer

(leeftijd tot 20 jaar)
Tevens vragen wij voor spoedige in diensttreding

een restaurant
kelner/serveerster

voor 38 uur per week.
In de huishoudelijke dienst tenslotte is er ruimte voor

een net kamermeisje of dame voor plm. 25 uur per week.
Voor alle drie de vakatures kunt u uw schriftelijke

sollicitatie binnen 8 dagen richten aan;
Hotel "Jan van der Croon"

Driesveldlaan 99, 6001 XC Weert.
T.a.v. Personeelszaken.

Restaurant Der Bloasbalg BV
Wij zoeken ter uitbreiding van ons huidige team een

Aankomend Chef de Rang
Chef de Rang

RestaurantDERJLOASBALG
Wahlwiller. Tel. 04451-1364.

Gevraagd
Bloemenplanters

Wolters, Bergerweg 48, Vlodrop. Tel. 04742-1315.

AUTOBEDRIJF WOLTERS vraagt

1e automonteur
zonder papieren onnodig te reflekteren.

Heerlenerweg 39, Sittard. Tel. 04490-20303.

Gevr. brood-, en banketbakker
moet beslist zelfst. kunnen werken. Te bevr.

Bakkerij 't Öveke, Schelsberg 37, Heerlen, tel 045-721360

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.
Volleybalver. Schaesberg

zkt. v. comp./recr.
damesteam

trainer(ster)
Contactpers. H. Hofstede
045-325581/ O. Wiersma

316338.
Dringend een MEISJE v.
nieuw geopend privé in Sit-
tard. 04490-23203.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, Ift. 18-25 jr., Tel.
045-213451.
Leuke Brusselse familie met
3 kinderen (7-5-3 jr.) zoekt
dringend jeunefille AU PAIR
v.a. 15 juni, bel na 19.00 uur
09-32.25690629.
De Volkskrant en Trouw
vraagt: AKTIEVE bezorgers
(sters) in de vroege och-
tenduren voor Aarveld en
Molenberg. Inl. tel. 045-
-724496.
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.
Gevr. 2 BARMEISJES van
18-30 jr. Intern mog., goede
verdiensten. Tel. 09-32-11-
-733232.
Gevr. zo spoedig mogelijk
KANTINEBEHEERDER/
STER of beheerdersecht-
paar voor voetbalvereniging
R.K.I.V.V. Schrift, soll. rich-
ten aan; Bestuur R.K.I.V.V.
Ingberdorpstraat 21, 6273
NE Ingber-Gulpen.
Gevr. OPPAS voor onze
twee kinderen in Heerlen, 3
1/2 en 1 jr., 3 dagen per
week, tev. hulp in huish. Br.o
nr. B-0950 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Snackbar 't Cadetje zoekt
voor 's avonds en overdag
HULPEN voor de friture.
Vast werk! Aanmelden: Gro-
testraat C 5, Valkenburg.
Tel. 04406-13649.
KAPPER/Kapster gevr. Ift.
tot 20 jr. Salonerv. vereist.
045-320733/04490-56175.
Aann.bedr. Vranken vraagt
BETONTIMMERLIEDEN en
kolonne metselaars, omge-
ving Mönchengladbach ml.
045-224548.
Wordt gevraagd SCHOON-
MAAKSTERS voor overdag
en i.d. avonduren. Schoon-
maakbedrijf S. Horvath BV.
045-313757.
Wij zoeken serieuze men-
sen voor het plaatsen van
HEKWERKEN, liefst in bezit
van rijbewijs. Wij bieden een
vaste baan. Aanmelden tel.
045-214093
Gevraagd HULP in de huis-
houding voor 1 of 2 halve
dagen p.w. geen zwart werk,
045-314901.

MEISJE of vrouw gevr. voor
alle voorkomende werk-
zaamh. in rijdend kaasbe-
drijf (part-time) 045-352406.
All-round LOODGIETERS
en leerlmg-loodgieter en cv-
monteurs gevr. Hoog loon.
Reacties: Instal.bedrijf J.P.
Hogenboom BV, Hoogbrug-
straat 13, Maastricht. Tel.
043-210518.
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 PP Heerlen.
BUFFETHULP gevr. man of
vrouw, leeft. 25 tot 36 jr-
Liefst uit Sittard of emgeving
Werkt, vrijdag en zaterd. van
21.00 tot 05.00 uur. Soll.
liefst met foto o.nr. 80956,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
FRITUREHULP gevr!" 'm/v,
volledige werkweek. 6 da-
gen van 15.00 tot 22.00 uur.
Te1.045-422307, na 12.00u.
AARDBEIENVENTERS ge-
vr. plm 16jr. J.Schaepkens
04405-1359 bgg 3401.
AARDBEIENPLUKKERS
gevraagd J. Schaepkens,
04405-1359. bgg. 3401.
Gevraagd ervaren SLO-
PERS en snijbranders. Inl.
tijdens kantooruren. Wolter
& Zn BV, Hoensbroek. Tel.
045-229999.
Mazo B.V. vraagt voor haar
fabriek van markeringsbor-
den voor TIJDELIJK enkele
prod. medewerkers. Min. Ift.
18 jaar. Ploegendienst. Soll.
zat. 3 juni van 13.00-14.60
uur en ma. 5 junivan 10.00-
-12.00 uur. Gasthuisgraaf 8,
Ind. terr. Noord, Sittard.
Gevr. WERKSTUDENT
voor de afwaskeuken van
kasteel Erenstein, ca. 18 jr.
Tel. 045-461333
Für unsere Baustellen im
Raume Aachen/Düren stel-
len wir ab sofort ein: Poliere-
Maurer-Hilfsmaurer auch
Kolonnen für Klinkermauer-
werk und Rohbauten. Bau-
ser Bauunternehmung
GmbH 5100 Aachen Seve-
rinstr. Nr. 89 0241/555193.
Fabrikant Trend-artik. zkt.
m. spoed OFFSET-ZEEF-
DRUKKER M/V welke ge-
heel zelfst. kan werken,
event. mog. drukkerij voor
lig. rek. te drijven. Schr.
react. met CV, ervar. Trendy
Fashions Demo, Postbus
3078,6401 DN Heerien.
Edah-supermarkt «raagt
winkel MAGAZIJNBEDIEN-
DE 32 uur p. wk., 18/19 jr.,
24 uur plusm. 17 jr., tel. 045-
-412671.
Hotel de L-Empereur, Rest
"La Mangene" te Valkenburg
vraagt: zelfstandig werken-
de KOK met a La Carte-er-
varing. Soll. na tel. afspr.
04406-13439.
Gevr. erv. TIMMERLIEDEN
voor werk in Duitsland, in
aceoord. V.o.f. Wedo, 045-
-420584/416657 na 18 uur.
KAPSTER gevr. Dames- enherenkapsaTons W. Fober,
Brunssum. Tel. 045-256223

Onroerend goed te huur gevraagd

Woning gevr. in VENLO hu-
ren of ruilen met eensge-
zinswoning te Geleen.
Achahboun. Dingelstr. 37,
6163KC Geleen.

I ' -» <
Te huur gevr. m.i.v. plm. juh
'89 te Sittard: EENGEZINS-
WONING. Huurprijs tot

’ 650,-. Br.o.nr. 80951.Limburgs Dagblad. Postbus
3100, 6401DP Heerlen.
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Onroerend goed te huur aangeboden
| HM - „ fl

Te huur goedlopende
Friture

te Kerkrade ivm ziekte.
Reakties tel. tussen 11.00
en 12.00 uur 045-464095.
Te h. voor nette alleenst.
?emeub. 2 kamer APPAR-

EMENT met bad en w.e.
Tel, na 1900u045-451566.
Te huur Kantoor-Winkel-
Bedrijfspand 200 m 2mcl.
mooie boyenwoning 200 m2
te Heerlen, Kerkraderweg
13. Dir. te aanv. Inl. 045-
-413074/417373.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wegens omstandigheden te
huur aangeboden zeer goed
lopende

Friture en
Snackbar.

Zonder woning even buiten
centrum Heerlen bij sche-
lencomplexen. Huur
’1.150,- per mnd. Overna-
me inventaris fn overleg.
Brieven o.nr. 8970, Lim-
burgs Dagblad Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Te huur APPARTEMENT.
Tel. 04406-13178. Valken-
burg^ .

Onroerend goed te koop aangeboden
—-—-—-——■——■■■■■■—■■■■^i——^—

Brunssum
Te 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.

Urmond
Rustig gesitueerd halfvr. woonhuis (bwj. 74), keurig onder-
houden met garage en volledig besloten tuin op zonzijde.
Ind. beg.: Ruime hal met leisteenvloer, toilet, woonkamer

met leisteenvloer, ruime volledig geïnstall. eetkeuken.
Verd.; overloop, 4 slpks., douche met toilet en v.w., zoldei

cv., gedeelt. voorz. van rolluiken, pr. ’ 155.000,- k.k.

LIVAC BV
Brugstr. 19, Sittard. Tel. 04490-10855.

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.

Hoensbroek Akerstr. Nrd.
326, eengezinswoning met
tuin. Huis is voorzien van
isolatie. Het pand heeft 4
ruime slpkmrs., badkmr., 2
toiletten. Pr. ’98.000,- k.k.
Bij 100% financ, zonder
aanbetaling, komt de netto
maandlast, op ca. ’ 500,-.
Wyman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.

HEERLEN: Te koop luxe
halfvrijst. woonhuis, bwj.
1974, met cv., l-vormige
woonk. plm. 35 r»2. 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. cv., 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.

Oirsbeek
Oppevenerweg 13. Vrijst.
goed onderh. woonh., 760
m2, aangel. tuin rondom.

Inh. 668 m3. Sout., gr. gar.
met berging, hobby-,logeer-
kamer, cv. - provisiekelder,
hal kelder met plavuiz., beg.
gr. hal, trappenhuis schoon
metselw., marm. vloer, w.c,
woon- eetkamer, gr. dichte

keuk., gr. tuinkamer met dir.
tuinkontakt. Verd. 3 slaapk.,

badk. 2e toilet, wastafel,
dakterras, bergzolder geï-

sol. Aanv. dir. vr.pr.,

’ 249.000,- k.k. Ree taxatie
rapp. 04492-1699 bgg 045--

Ter overname aangeboden
CASINO te Weert. Comple-
te inventaris mcl. 24 en 36
Golden Ten tafels. Tel.
09-49-2452-61780.
Te k. BOUWPLAATS
6410m2 Villettes (5 km. v.d.
Ardennen) autostr. E.9 (Uit-
rit Lierneux 35 min v. Luik)
Prachtig vergezicht, rustig.
09-3227624753 (Brussel)
Pr. VILLA, 2 gar. 4 slpks.
siertuin, alle comf. magaz.
96m2, Opp. 3200m2. Pr.n.o.
t.k. Maasmechelen (B) 09-
-32-11764788.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijfsruimte
BEDRIJFSRUIMTE div.
doeleinden, kantoor/fitness,
huurpr. ca. ’9OO,- p.mnd.
Tel. 045-252198.
Te h. aangeb. BEDRIJFS-,
magazijn- of kantoorruimte
gelegen aan de Grasbroe-
kerweg te Heerlen 160 m 2
’750,- p.mnd. 045-721512.

Te huur aangeb. BE-
DRIJFSHAL met kantoor
400 m2, gelegen aan de
Grasbroekerweg te Heerlen.
’2.000,- p.m. Inl. 045-
-721512.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

'- -J . ' ■■" . . '****m******m; '■■■; ... ..
Kamers aangeboden/gevraagd

KAMERS en appartementen
te huur. Tel. 04499-1615 of
06-52107978.
Te h. ZIT/SLAAPKAMER in
Heerlerheide, ondergebr. in
bungalow, m.gebr. v. keu-
ken, douche en eig. opgang.
’95,- p.week, all-in. Inl. na
19.00 uur. Tel. 045-223482.
Landgoed "La Ferme", Lot-
broekerw. 19, H'broek. Tel
045-227291. Heeft gestoft.
en gemeub. KAMER te huur
Leuke gem. 1 pers. KAMER
te huur voor uitsl. nette per-
sonen. 04406-1425.

Te huur 2 KAMERS all-in,
tel. 045-723998.
Wij zoeken per 1-8-89 voor
onze dochter een KAMER
met gebr. v. keuken, toilet
en douche. Lfst. bij alleen-
staande dame of echtpaar,
tel. 08893-1218.
Gemeub. KAMERS te h.
Centr. Heerlen, ’4OO,- all
in. Tel. 045-712503.
Kamer te huur, Dr. Calsstr.
13, Schaesberg, bij station,
tel. 045-721658. Na 18.00
uur. Tel. 045-313898.

Bouwmaterialen

Woonkamerplavuizen
inclusief lijm en voegsel
35 m2’999,-

U heeft keus uit vele soorten, meerdere kleuren en maten.

Eurotegel
Laanderstraat 47, Heerlen. Tel. 045-715544.

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

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw

'auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELPOORTEN 1 x
2.40x2.00 mtr. en 1 x 3.30x
3.25 mtr. (electr.); bouwlift
’1.200,-; pannenlift

’ 1.200,-. Tel. 045-252198.

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

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

Hobby/Doe het zelf
Te k. hardhouten kozijnen
1.10-150; 1.15-1.60; 80-77,
celdeur 2.02-90 deur
2.10-80 deur 82-1.85 en
voordeur wit z.g.a.n. 2.05-
-90 en kist 1.23 x 62 x 71.
Tel. 045-214341.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maarl
Tel. 045-719966.

Winkel & Kantoor

Gratis
Copiëren tot 1 januari 1990.

En daarna garanderen wij u een extra lage prijs per copie.
Wilt u meer weten bel dan 045-273525.

Burocenter
Dorpstr. 125, Brunssum. ■

Telefax Telefax Telefax
huur v.a. ’ 59,- p.m. lease.

Autronic 04492-3888. .
Bedrijven/Transacties

Te koop complete goed lo-
pende VIDEOTHEEK te
Spekholzerheide, meer dan
4000 films. Te bevr. tel. 045-
-726556.
B en B BALLONNENEX-
PRESS, ballonnen van 65
cm. tot 9 mtr. bedrukt met U
eige n tekst. Snelle levering
020-122446.
Te k. voor markt en brade-
rieën, STERREBEELDEN in
lijst en beeldjes v.a. ’ 1,-.
Bellen 9.00-13.00 uur Tel.
045-724931.

Te huur, te koop of huur-
koop SLAGERIJ in Z-Limb.
op de Markt, ideaal voor
startende ondernemer. Di-
rect over te nemen. Voor ml.
04490-47840.

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

Landbouw en Veeteelt
■ il.

Elke week
te koop

Belgische blauwe Starters,
Nuka's, Limosim stieren en

vaazen. Stassen, tel. 09-32--
Voor al uw WERKKLEDING,
hemden, broeken. P.
Raeven. Tel. 045-322741.
Te koop jonge HENNEN,
Zilstr. 20. Dicteren. 04499-
-1342.
Te k. VOERAARDAPPE-
LEN tel. 04405-1303.

Auto's

Inruilauto's
Panda34rood 1985 ’ 7.900,
Panda 750 L, wit 1987 ’ 9.900,-
Panda 750 CL, rood 1987 ’ 10.900,
Panda 1000 CL, wit 1986 ’ 9.900,-
-127/1050, 5 versn, grijs 1985 ’ 7.900,
Uno4sbeige 1985 ’ 9.500,-
Uno4ssilver 1987 ’ 13.750,-
-uno 60 Super wit 1987 ’ 14.900,-
Uno 75 I.E. zwart 1987’ 15.750,
Ritmo Carrara, wit 1987 ’ 12.900,-
Citroen 2CV 6, blauw 1984 ’ 3.900,
Ford Scorpio automaat 1985 ’ 21.900,
Lancia YlOFire, rood 1986 ’ 12.750,
VWPologrijs 1986 ’ 12.900,
VWGolf 1.3C, blauw 1986 ’ 16.900,
VWJettametLPG 1980 ’ 2.500,

Fiat Bastiaans Heerlen
a

Spoorsingel 50. Tel. 045-724140

Seat Demonstratie-auto's
Seat Marbella GL 1988 ’ 11.000,
Seat Ibiza 1.2XL 1989 ’ 17.500,
Seat Ibiza 1.2GL, nieuw ’ 18.500,

Auto AARTS
Hamstr. 211, Kerkrade. 045-412545.

1 2 I 3 lil $ pi
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Zondag 4 juni kijkdag
Mengelers Landgraaf
Occasion Vierdaagse

Prijsklasse 6.000 - 10.000
Toyota Corolla CPDX, 100.000km, wit 1981
Toyota Starlet DX, 116.000 km, grijs 1983
Ford Capri S, 118.000km, goudmetallic 1979
VW Kever, 85.000 km, rood 1982
Suzuki Alto GX, 36.000km, zilvermetallic 1985
Suzuki Alto GX, 60.000km, rood 1985
Ford Escort L, 97.000 km, blauw 1983
Fiat Panda 750, 68.000 km, rood 1986
BMW 320 6 cyl., 130.000km, grijsmetallic 1981
Fiat Uno S 45,80.000 km, D/gray 1985
Ford Escort L aut., 128.000 km, rood 1983
Renault 5 TL, 47.000 km, wit 1985
Opel Ascona S, 78.000 km, blauw 1984

Prijsklasse 10.000 - 15.000
Toyota Starlet SP, 73.000 km, blauw 1985
Toyota Corolla Van, 57.000km, groen 1985
Toyota Starlet SP, 68.000 km, blauw 1985
Toyota Corolla Sedan ECO, 88.000km, rood 1984
Toyota Corolla Sedan, 107.000km, groen 1983
Toyota CamryGL, 114.000 km, rood 1984
Toyota Starlet DX, 55.000km, zilvermetallic 1985
Toyota Carina II DX, 77.000km, groen 1984
Toyota CarinaGL, 75.000km, wit 1984
Toyota Corolla DX Sedan, 38.000km, wit 1985
Toyota Hi-ace, pers. bus, 225.000km, wit 1984
Toyota Carina Sedan, 78.000 km, rood 1985
Toyota Corolla DX, beige 1986
V01v0340 DL, 107.000 km, blauw 1983
Renault 11 GTX, 79.000 km, grijs 1984
Honda Accord EX, 106.000km, antraciet 1983
SuzukiAlto GL, 13.000 km, rood 1987
Peugeot 205GR, 77.000 km, bruins 1984
Opel Kadett S, 57.000 km, blauw 1985
Suzuki Swift GS, 68.000 km, zilver/zwartmet 1985
Renault 5 Turbo, 74.000 km, blauw 1983
Opel Kadett HB S, 71.000 km, rood 1984
Ford Escort Bravo, 71.000km, beige 1984
Mitsubishi Colt GL, 102.000 km, wit 1984
Suzuki Swift GLaut., 54.000km, groen 1986
Ford Escort L, 70.000 km, rood 1985
VW Transport bestel, R&R, 98.000km, oranje 1985
Suzuki Swift GLX, 63.000 km, wit 1986
Ford Orion L, 62.000km, blauw 1985

Prijsklasse 15.000 - 20.000
Toyota Starlet XL, 18.000 km, D/gray 1987
Toyota Corolla LB GL, 80.000km, zilvermet 1985
ToyotaCarina 11, 130.000 km, rood 1985
Toyota HB Van, 58.000 km, rood 1987
Toyota Carina 11, 61.000km, wit 1986
Toyota CarinaLB GL, 37.000 km, wit 1985
Toyota Corolla GL, 60.000 km, beige 1986
Toyota Corolla HB SX, 27.000 km, rood 1987
Toyota Celica CPST, 77.000km, goudmet 1985
Toyota Corolla GL, 37.000 km, wit 1986
Toyota Carina GL, 53.000km, grijs 1986
Toyota CarinaDX, 48.000 km, beige 1987
Toyota Corolla SX L, 13.000km, gray 1987
Toyota Starlet aut., 20.000 km, grijs 1987
Toyota Corolla GL SX Sedan, 22.000 km, wit 1987
OpelKadett S, 28.000km, groen 1985
Volvo 340 DL Sedan, 47.000 km, wit 1986
Mazda 626 CP aut. GLX, 130.000 km, zilverm 1985
Mazda 626LX, 150.000km, zilvermet 1986
VWGolf 40 KW, 44.000km, rood 1986

Prijsklasse 20.000 - 25.000
Toyota Corolla HB, 24.000 km, grijs 1988
Toyota Corolla LB XL, 32.000 km, grijs 1988
Toyota Celica CP ST, 49.000 km, rood 1987
Toyota Celica ST CP, 50.000km, zwart 1987
Toyota Crown SS airc, 72.000km, blauwmet 1984
Toyota Carina XL, grijs 1988
Toyota Camry Turbo D, 38.000km, zilvermet 1987
ToyotaLandcruiser TD, 35.000 km, zilvermet 1987
Toyota Camry XL BM, 16.000km, blauw 1987
VW GolfAvance, 5.000 km, wit 7-1987
VW GolfClik, 60.000 km, zwart 9-1986
Vw Golf GTI, 24.000km, rood 7-1985
BMW32Oi, 6cyl., 140.000km, beige 4-1984

* Donderdagavond koopavond
* .nruil en financiering mog. * ANWB-keuring mog.

* First Class Garantie 3-12 mnd.

Mengelers Landgraaf
Baanstr. 129 t.o. Draf- en Renbaan

Tel. 045-318888
Mazda 323 Sed. GLX 1.6 Inj. 87; Mazda 323 Sed. GLX 1.5
'81, '86, '87; Mazda 323 Sed. GLX 1.3 '85, '86; Mazda 323
HB GLX 1.5 84, '86; Mazda 323 HB GLX 1.3 '80, '81, '83,
'85; Mazda 626 Sed. GLX 2.0 80, '82, '83, 86; Mazda 626
Sed. LX 1.6 '80, '83, '84, '85; Mazda 626 HB GLX 1.8 '88;
Mazda 626 HB GLX 1.6 85, '86, 87; Mazda 626 Coupé
GLX P.S. 2.0 '82, 87; Mazda 929 Sed. DX 2.0 '85; Mazda
626 Coupé GLX P.S. automaat '84, '87; Mazda 626 Sed.
GLX aut. '84; Mazda 323 HB en Sed. GLX 1.5 aut. '81;
Mazda 323 Station GLX 1.7 D 87; Mazda 626 GLX sedan
1.6 autom. '83; Honda Prelude Coupé 1.6 '80; Honda
Honda Accord Sed. 1.6 aut. '81; VW Golf HB 1.6 aut. '78;
VW Jetta Sed. 1.6 '87; Nissan Sunny SLX coupé 1.6 '88;
Nissan Cherry HB 1.5 '84; Volvo 360 GL HB 2.0 '86; Volvo
240 Van Station D 2.0 '85; Peugeot 205KT HB 1.4 '85;

Toyota Corolla Sed. 1.3 '83.
Mazda Kroongarantie.

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

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87, Uno 45-55 '83 t/m '88, Uno
Diesel '84, '87, Ritmo '84 t/m 86, Regata 85S '86,
Golf 5-drs., Synchro 4-wd '86, Fiat Ritmo 105 TC '82; 127
1050 '85, '86, Fiat 131 CL 4-drs; Regata 70, m. gas '86;
Suzuki Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S, 5-drs., hatchback
'81; Opel Corsa TR '84; Opel Kadett 1200 '82; R9GTL '85;
Renault 11 TXE '85; Renault R5TL '81; Skoda 120LS '86;
Skoda 120 L '87; Toyota Corolla '80; Volvo 345 DLS '82;

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

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's
van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie.

nnGebruikteWagens
L/LPlusSysteem

_vBOVAfi GARANTIE
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. MERCEDES 200 D,
bwj'Bo, trekh., stuurbekr.
Maaierhof 27, Heerlen.
Te k. LADA stationcar 1500
SC, bwj.'Bl, LPG, trekh., i.z.
g.st., vr.pr. ’ 1.400,-, te bevr
045-214164, na 18.00 uur
Te k. zeldzaam mooie MER-
CEDES 200 D. Tel. 045-
-213563.
Te k. MAZDA 323 HB 1.3
LPG, bj. '84, als nw., APK
'90 ’ 7.650,-. 045-316940.
Stationcar 5 drs. Opel KA-
DETT luxe 13N, bj. '81, LPG
APK 5-'9O Vr.pr. ’4250,-
Tel. 045-319328.
Te k. MAZDA 323 1981,
zeer mooi. Tel. 045-640734.

ALFA 33 QV, bwj. 86, z.g.
a.n., veel extra's, ’ 19.000,-
Tel. 04754-83129, 19.00-
-21.00 uur.
Te k. ALFA Sud 1500 Tl, bwj
'83. Te bevr. Dr. Schaep-
manstr. 12 A, Kakert-Land-
graaf, tussen 9.00-18.00 uur
AUDI 80 LS m. '80, APK i.z.
g.st. ’2.450,- Tel. 045-
-455778.
Te k. BMW 316, ATS-vel-
gen, bwj. 79 i.z.g.st., APK
t/m mei '90, pr. ’2.950,-.
Tel. 045-318768.
BMW 320 6cyl., bwj. 79, kl.
moter def., APK 5-'9O,

’ 2.500,-. Lampisteriestr.2,
Hoensbroek (bij Randweg).
BMW 520 i, bwj. '82, met
zeer veel extra's. Tel. 045-
-720654.
Degelijke DAF 46, bwj. '76,
APK '90, ’1.150,- van au-
tobedr. 04404-1317.

__^^___"'

Hartelijk gefeliciteerd met jullie 25-jarig huwelijk.
Piet en Alie Hellebrand-Eleveld

Wensen jullieWally, Lucoënne, Luc, Esther, Peter, Gtf
Marco, Chantalle en Monique.

ANWB gekeurde auto's
DAIHATSU-DEALER Ton Quadflieg: Audi 80 kl. beige,

Siërra 2.0 CL sedan '88; Suzuki jeep SJ 413 L '87; 0
Ascona 1.6 S, 5-drs. hatcback '87 2X; Ascona 1.6 dif

5-drs. '86; Opel Corsa 1.0 S, 3-drs. '85; Honda Prelude
i 87; Volvo 340 DL sedan '87; Scorpio 2.0 GL, LPG

Escort 1.6 SL Bravo 87; Escort 1.6 L, 5-drs., '83;
Escort 1.6 L, 5-drs., schade '83; Escort 1.3 L, 5-dr»

'82; Orion 1.6 GL '84; Siërra 1.6Laser 5-drs. '84;
Siërra 1.6 sportv. uitv. '84; Opel Kadett 1.2 S '86; Ka*
1.3 S, LPG '86; Kadett 1.2 S '84 en '82; Kadett 1.6 dies

'83; Rekord 2.0 S autom. '84; Honda Prelude EX '9
Honda Civic 1.3 S '85; VW Golf diesel 3X '85 85 en 1
VW Golf 1.6 C '86; VW Golf GTI '79; Daihatsu Char»

diesel '85; Subaru 1.3 L sedan '86; Subaru mini jumbo■Suzuki Alto GL 5-drs. '86; Citroen BK sport '85; Mazdaf
2.0 GLX coupé '83; Lada 2105 '83; Renault 9 TL '8-
Mitsubishi Saporro GL '81; Nissan Stanza 1.8 GL '8*

Honda Quintet autom. '82; Audi 100 CC 5-cyl. '83;

Bedrijfsauto's
Toyota Hi-ace lang D 2X '85; VW transp. dubb.cab

pick-up '84; VW transp. LT 35 D '85; Nissan Sunny Vef
'87; Toyota Lite-ace dubb. cab. D '85. Daihatsu 850 f

bus '84. Div. inruilers v.a. ’ 500,- t/m ’ 2.000,-. FojJ

’ 500,- t/m ’ 2.000,-. Ford Taunus 3X '81 '79 en '77; C_
'78; Toyota coupé '79; Renault 4 bestel '80; Citroen <S

combi '80; Mitsubishi Galant combi '80; Mini '78;Fiesta
Inr.-financ. mogelijk. Bovag-garantie. Reeweg 112,
Industrieterrein Abdissenbosch. Tel. 045-321810>

weva bv

automaterialen
Mach

Auto alarm
TBBS/TNO goedgekeurd
In de Cramer 21, Heerlen

Telefoon 045-719533
Fax 045-713360
ZIEN IS KOPEN!
cabriolet

merk Talbot Samba koop-
prijs ’ 14.000,-. Juliana-

Bernhardlaan 29, Hoens-
broek. Tel. 045-218062.

Sittard
Mazda 323 '78 ’ 250,-; Opel
Kadett '74 ’ 750,-; Opel Re-
kord Caravan '78 ’1.250,-;
Mini Metro '82 ’ 2.500,-; Fi-
at Ritmo '81 ’ 2.950,-; Opel
Kadett Caravan '81
’5.950,-; Opel Kadett '84
’6.950,-; Skoda 120 L '87
’6.950,-; Mazda 323 '82
’6.950,-; Opel Corsa '84

’ 7.400,-; Renault 9 TL '83
’7.400,-. Tev.. 80 occa-
ssions van 7.500,- tot
35.000,-

M

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.
Te koop goed onderhouden
FIAT Panda. Te bevragen
04490-16585.
Tek. FIAT 131 MiraFiori, s-
bak, bwj. '81, APK april '90,

’ 1.250,-. Tel. 045-423345.
Te koop Fiat UNO-60-S,
bwj. '86. Tel. 045-242455.
FIAT 128 prima st. bwj. '78,
APK 10-'B9, pr. ’950,-. Tel.
045-415528.
Te k. FORD Fiesta 1100 L,
bwj. '81. Tel. 04492-3888.
FORD Fiesta 1300 S bwj.
'78, APK tot juni '90. Tel.
045-222915, na 17.00 uur.
Te k. Ford TRANSIT ook
gesch. als camper. Tel. 045-
-229220 of 262775.
FORD Granada 2.0 L APK
gek. pracht auto vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Te k. FORD Fiesta type
Festival, kl. rood, alles 100%
bwj. '81, vr. pr. ’3.750,-.
Ernst Casimirstr. 2, Kakert-
Landgraaf.
Te k. Ford MUSTANG Ghia,
bwj. '80, APK 7-'9O, i.z.g.st.
Burg. Willemstr. 5 H'broek.
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.
Ford TAUNUS 2.0 Itr. ghia,
bwj. '79, APK 5-'9O, met.
sportvlgn en nwe banden.

’ 1.000,- Columbusstr. 65,
Heerlen.

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar

LET OP
SPECIALE AANBIEDING IN

ONZE SHOWROOM
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.

AUTOPARCK Kerkrat
Locht 44, Kerkrade. Metf
des 230 E veel opties,
blauw, 1987; Mercedes _
SL cabriolet, 1960; BV
316 1800 met LPG, g*
metallic, schuifd. enz. 19*
BMW 316 1800, 4 drs.J
rood, 1986; BMW 316 1«Jmet LPG, div. extra's, biajj
1985; Honda Civic S__
GL 16 klepper, 1988; H
geot 309 allure 1300,'
blauw, 15.000 km., 19*
Renault 5 TR, kl. x<_
nieuw 1988; Volkswa?
Golf 1800 GL automaat V'
uitv., 1987; VWGolf Cr»
metall., kat. 1987; VW P;Sprinter, blauw metall. 19'
VW Passat Luxe, 5 <$
diesel, 1984; VW Jetta
drs., 1600, nw. model,
extra's, 1984; Saab *Turbo, zilver metall., 19»
Volvo 740 GL Diesel, ZÜ'
gr. metall., 1985; Volvo _
Luxe met LPG, kl. wit, 19»
Nissan King Cab. 2.4i, e1
kat., 1986; Mitsubishi U
eer automaat, 1980; Mit*
bishi Turbo diesel Gal*
1982, perf. auto; Fiat Uno
S, Shopping, 1988, gP1/metall.; Citroen BX, kl. t
1c eig., 1985; Citroen \Sport TRS, kl. rood, 1*
Suzuki 413 Long Body Je*
div. ace, 1986; Suzuki _
GL, zilver, 1987; Alfa _
meo 33 Sport, div. extr*
1986; Ford Sierra 2.3 LUj
diesel, 3 drs.; Ford Esg
Laser, goud metall., 19*
Ford Escort XR3 inj. alle *tra's, sportuitv., 1984; f
lScorpio2.oCL, kl. rood lj
itall., 1987; Ford Taunus*
'GL, stationwagen, V
mooi, 1981; Ford TaiH*
1.6 Bravo met LPG, rim
st., 1982; Ford Escort VJbestelauto, nw. mo*
1984; Seat Marbella 1
rood, 1987; BMW 315 S
1c eig., 1983;8MW, div. 3.- 320, 1980, 1981; Me^
dcs bestelbus 207 die5!
1981; Mercedes 200 Be£1977, i.z.g.st.; BMW *coupe, 1977, iets opW*
pen; Opel Rekord 2.0 S'
tomaat, nw. model, 1^Opel Ascona 1800 S, v\
kl. rood, 1987; Opel Astf
1600 S, goud metall., 1*
Opel Senator 3.0 alle Jtra's, 1981; Opel C<f\TRS, rood metall., 1983:'
pel Kadett 1600 S, kl. S*
rood, 1987; Opel Ka*
1300 GLS, 4 drs., 1^Opel Kadett 1300 Club'
ver, 1987; Opel Kadett It
ted, 4 drs., 1987; Opel Jtdett Limked 3 drs., 1^Opel Kadett stationwafl,
LPG onderb., 1986; <$Kadett stationwagen Ift
Luxe dies., 1987; OpelJÏ
dett stationwagen IJi1981; Opel Ascona 1900.
blauw metall., 1981; A"'
parek Kerkrade, Locht -j
Kerkrade. Tel. 045-426*
3 mnd. totaal garantie-»
mnd. garantie mogelijK ï
uto's van max. 4 jr.) r^ciering tot 100%. Rep*
tie's-onderhoud-alle "&/
ingen. Taxaties-exr.
schipments. Geopend \
9.00 tot 19.00 uur. Doffj
dags tot 21.00 uur. Zofm
kijkdag van 10.00 tot I
uur. J_
HONDA Civic '81 ’ 3.4^
Honda Prelude '80 ’ 5.2Ï
VW Golf D '79 ’3.9^Opel Rekord 1900 i
f 3.500,-; Datsun Cherry ,f
’ 2.800,-; Renault 5 GL {
’2.700,-; Fiat Ritmo j

’3.500,-; Mitsubishi GfJJ'80 ’1.400,-; Ford
Combi '80 ’1.400,-; Ton
Corolla '78 ’1.100,-; °vj
Landgraaf 101, Sdss
berg-landgraaf 045-31JP/
Te k. FIAT 127, 900 I. "„■
'80, APK gek., 1e laK. '’ 1.950,-. 04490-22689^/
Te k.FIAT Ritmo 70CL*
wit, bwj. sept. '86, van .
eig., pas 37.000 km., i
alu. velgen en banden. .
dio/cass., in perfecte f.pr. ’ 9.500,-. 043-6413g>
Daihatsu CHARADE '81';
drs., grijs met., autom-. V
045-320282 bgg 317325/

Voor Piccolo's
zie verder pagina '



Opiniepeiling
De angst voor de partij voor ge-
zichtsverlies bij de verkiezingen
wordt ingegeven door opiniepeilin-
gen van het CBOS, het door partij-
leider Jaruzelski in het leven geroe-
pen instituut voor volksraadple-
ging. Gepubliceerd wordt vrijwel
niets, maar de waarschuwing van
CBOS-directeur kolonel Kwiat-
kowski, dat 'de oppositie' in de Se-
naat (de nieuwe Eerste Kamer, die
geheel vrij wordt gekozen) op twee-
derde meerderheid kan rekenen, als
de coalitie de propaganda niet con-
centreert op een paar kandidaten,
spreekt boekdelen.
De verkiezingen voor de Sejm, het
parlement, kan de coalitie (bestaan-
de uit communistische partij
(PZPR), Boerenpartij (ZSL), Demo-
cratische Partij (SD), de massa-or-
ganisatie PRON en een aantal regi-
megetrouwe katholieke groeperin-
gen) niet verliezen. Onderdeel van
het Ronde-Tafelakkoord tussen re-
gering en oppositie was immers dat
de coalitie in de Sejm op 65 procent
van de zetels kan rekenen.
Waar de partij echter bevreesd voor
is, is dat de kiezers zondag massaal
gehoor geven aan de Solidariteits-
propaganda: kies alleen kandidaten
van de oppositie, streep alle andere
door (de Poolse kiezers moeten hun
voorkeur voor een kandidaat aange-
ven door alle andere weg te stre-
pen).

In dat gevalzouden dePZPR en zijn
bondgenoten de 65 procent van de
Sejm-zetels veroveren met een
stemmenpercentage dat minder is
dan het aantal kiezers dat zich voor
de oppositie uitspreekt. Dat zou

ernstig gezichtsverlies betekenen
voor de PZPR.
Vandaar dat de laatste dagen bin-
nen Solidariteit de nodige kritiek is
geleverd op de 'simplistische aan-
pak' om alle officiële kandidaten te
laten vallen. Binnen de beweging
bestaat de vrees dat dit zou kunnen
leiden tot verzwakking van de posi-
tie van de 'oprechte hervormers' in
de partij.
Maar alleen al de ingewikkelde
sternprocedure (de kiezers krijgen
minimaal 5 en maximaal 7 formulie-
ren voor de neus met daarop alleen
de namen van de kandidaten) ver-
hindert een genuanceerder campag-
ne. Veel kiezers begrijpen die proce-
dure niet, zeggen sociologen van
Solidariteit.

'Spiekbriefjes'
Op de bijeenkomsten van Solidari-
teit worden dan ook 'spiekbriefjes'
verstrekt: daar staan de namen van
de Solidariteitkandidaten voor
Sejm en Senaat in het betreffende
kiesdistrict op. Neem dit mee naar
het sternhokje en streep alle andere
namen op de formulieren door, zo
wordt aangeraden.

hans geleijnse

Moslims zwaar in de verdrukking — 'Chicanes' aan grens

Verzet etnische Turken
tegen 'bulgarisering'

HEERLEN/DEN HAAG - In het
oosten van Bulgarije zijn sindskorte tijd opnieuw ernstige rel-len gaande. Etnische Turken zijn
er in verzet gekomen tegen de as-
similatiecampagne van de Bul-
gaarse overheid, waarvan ver-
scheidene honderdduizenden
Mensen het slachtoffer dreigen
te worden.ln tal van steden,
waaronder de badplaats Varnaaan de Zwarte Zee en in Kardzali
niet ver van het Griekse Thracië~ is de avondklok ingesteld. Ra-dio-uitzendingen uit het buur-
land Turkije worden gestoord en
alle moskeeën zijn verplicht op
slot gegaan.

De ongeregeldheden hebben totdusver - volgens Sofia - aan drie
niensen het leven gekost, maar
andere niet officiële bronnen
spreken over ruim 30 doden.Turkse dagbladen in Istanboe)
en Ankara eisen in vlammende
opschriften van premier Turgut
Ozal dat hij „de Turkse eer be-
schermt" en depolitieke partijen
in Turkije uiten zich in een soort
van nationaal protest in soortge-lijke zin. De Bulgaars-Turkse
verhoudingen die per traditie
looit werkelijk hartelijk zijn ge-
weest, zijn door het hernieuwd
opgelaaide conflict op een diep-tepunt beland.Het protest van de Turkse min-

derheid richt zich tegen de ge-
dwongen 'bulgarisering', waar-
mee het regime in Sofia medio
1984 een begin heeft gemaakt.
De campagne treft circa 900.000
moslims van Turkse afkomst als-
mede Slaven die zich tot de islam
bekeerd hebben. De Bulgaarse
autoriteiten erkennen slechts het
bestaan van de laatstgenoemde
categorie. De term 'etnische Tur-
ken' bestaat voor hen niet. Sofia
handhaaft uitsluitend en conse-
quent het begrip 'Bulgaarse mos-
lims. In de opvatting van Sofia
hebben er in het oosten van Bul-
garije nooit Turken gewoond,
maar wel Slaven die tijdens de
ruim vier eeuwen durende Otto-
maanse overheersing van de Bal-
kan geleidelijk aan naar de islam
zijn overgegaan.
De 'gedwongen bulgarisering'
houdt in dat de Bulgaarse Tur-
ken verplicht worden hun isla-
mitische naam in een Slavische
te veranderen. Ook is het de etni-
sche Turken verboden hun tradi-
tionele klederdracht te dragen en
mogen zij bij officiële gelegenhe-
den en bijeenkomsten niet lan-
ger hun eigen taal spreken.
De mensenrechtenorganisatie
Amnesty International heeft in
het verleden al bij herhaling ge-
wezen op de systematische be-
knotting van de godsdienstige en
burgerrechten van de Turkse

minderheid in Bulgarije en op
grond van allerlei informatie ge-
concludeerd dat bij eerdere bot-
singen tussen etnische Turken
enBulgaarse militairen minstens
honderd mensen om het leven
zijn gekomen.
Volgens de laatste berichten
heeft het Bulgaarse staatshoofd
Todor Zjikov Turkije verzocht
alle 'Bulgaarse 'moslims' die dat
willen, op te nemen. Overigens
zijn de Bulgaren al begonnen on-
gewenste etnische Turken uit
het landte zetten. Hun aantal tot
dusver wordt op zon 300 ge-
schat. Het merendeel van hen
wordt naar Joegoslavië afge-
schoven. Turkije heeft al extra
vliegtuigen ingezet om de uitge-
wezenen uit Belgrado en Wenen
op te halen.
Tijdens zijn bezoek aan Bulgarije
in maart van het vorige jaarheeft
minister Van den Broek van bui-
tenlandse zaken ten overstaan
van zijn Bulgaarse ambtgenoot
Petar Mladenow ook de schen-
dingvan de rechten van de Turk-
se minderheid in het Balkanland
aangeroerd. Beide bewindslie-
den zagen het toen als positief
dat aan devooravond van de Bal-
kanconferentie Turkije en Bul-
garijebesloten haddenom in een
aparte werkgroep „het lot van de
Turkse minoriteit te gaan ver-
lichten."

De sterke vertroebeling van de
bilaterale betrekkingen tussen
Ankara en Sofia kan aanvullende
ellende veroorzaken voor Tur-
ken, die per auto vanuit West- en
Centraal-Europa en Joegoslavië
door Bulgarije naar hun land rij-
den. Telkenjare zijner dat enkele
miljoenen. Vooral gedurende de
zomermaanden is Bulgarije voor
Turken een druk gefrequenteerd
doorreisland.
De Turkse ambassade in Den
Haag verklaarde desgevraagd
datTurken dieBulgarije als tran-
sitroute van en naar Turkije be-
nutten, daar sinds 1985 stelsel-
matig „gechicaneerd worden."
Het Turkse consulaat in Rotter-
dam geeft al sinds enige tijd een
voorlichtingsfolder uit, waarin
voor Bulgaarse pesterijtjes
wordt gewaarschuwd. De klach-
ten van Turken die hetzij alleen,
hetzij in familieverband door
Bulgarije naar huis willen, zijn
steeds dezelfde: overdreven lan-
ge wachttijden aan de grens,

vaak in grote hitte, een stroom
van boetes voor 'te hard rijden',
terwijl in veel gevallen helemaal
geen sprake van zon overtre-
ding, deverplichting voor transi-
treizigers om aan de grens een
lijst opte stellen van-allerlei attri-
buten en voorwerpen die naar of
vanuit Turkije meegenomen
worden, tijdrovende bagagecon-
troles, waaraan andere buiten-
landers dan Turken doorgaans
niet onderhevig zijn enzovoorts.
De Turkse ambassade vreest dat
de situatie dit jaarniet anders zal
zijn.
Tal van Turkse reizigers zijn de
laatste jaren alvan hun gebruike-
lijke route door Bulgarije afge-
weken en rijden nu van Belgrado
via Nisj, Skopje en de Grieks-
Joegoslavische grensposten
Gevgelija en Evzoni naar Thessa-
loniki en vandaar in oostelijke
richting via Kavala, Komotim en
Alexandroupolis naar hun va-
derland.

frits schils

binnen/buitenland

Grimmige sfeer aan vooravond van verkiezingen

Communisten halen
uit naar Solidariteit

Van onze correspondent
WARSCHAU - De Poolse Communistische Partij vreest een
nederlaag en daarmee ernstig gezichtsverlies bij de parle-
mentsverkiezingen van zondag. De felle campagne die nu al
enkele dagen gaande is tegen buitenlandse steun voor de kan-didaten van de onafhankelijke vakbeweging Solidariteit, kan
uit niets anders worden verklaard.

Woensdagavond beschuldigde deredactie van het belangrijkte tv-
Journaal (de staatsradio en -televisie
staan onder directievan de voorma-uge regeringswoordvoerder Jerzy
Urban) Solidariteit er opnieuw vanbuitenlandse geldschieters te ge-
bruiken voor de verkiezingscam-pagne. En de partijkrant Trybuna
Ludu laakte te zelfder tijd de publi-
katie van een artikel van de vroege-
'? veiligheidsadviseur van de Ame-

rikaanse ex-president Carter, Zbig-
niew Brzezinski, in de Solidariteits-
krant Gazeta Wyborcza, en het bij-wonen van een verkiezingsbijeen-komst door een Amerikaanse diplo-
maat.
..Wat hebben de oppositiekandida-
ten voor Polen gedaan? Beloften
dat het Westen een helpende handzou toesteken, komen alleen neer
°P financiële steun voor de opposi-tie," schreef partijwoordvoerderJerzy Majka.
Belangrijkste punt van kritiek is
echter de 1 miljoen dollar die hetAmerikaanse Congres vorig jaar al
voteerde als steun voor het toen nog"legale Solidariteit. De vakbewe-
ging houdt, bij monde van woord-
voerder Janusz Onysckiewicz, vol
dat alleen buitenlandse particulie-ren financiële en andere steun (zoals
Posters, papier, drukpersen) aan de
verkiezingscampagne verlenen,
"e partij hoopt met deze beschuldi-smgen, die somtijds de grenzen vannet absurde overschrijden, in te spe-\_ n °P de nationale trots van de Po-Jen. Ook bij Solidariteit wordt niet

ontkend dat het op veel kiezers een
uiterst slechte indruk maakt, wan-
neer de beweging niet in staat zou
zijn de eigen campagne zelfstandig
te financieren.
Vandaar dat het 'burgercomité' dat
namens Solidariteitsleider Walesa
de campagne organiseert, absoluut
geen geheim maakt van buitenland-
se steun, wanneer het tenminste om
hulp in 'natura' gaat.
Op verkiezingsbijeenkomsten
wordt steevast meegedeeld dat
vriendencomités in het buitenland
een x-aantal posters hebben ge-
schonken, of T-shirts en ander ver-
kiezingsmateriaal. Niettemin, zo is
de indruk van veel waarnemers
hier, zou Solidariteit er goed aan
doen om volledige opening van za-
ken te geven. Het probleem daarbij
is echter dat de media bijna volledig
in dienst van de officiële partijen
zijn.
Die ontzien zich niet om buiten de
verkiezingsprogramma's om propa-
ganda voor de establishment-kandi-
daten te maken.

" Jonge aanhangers van
het onafhankelijke Poolse
vakverbond Solidariteit

tijdens een
verkiezingsmanifestatie

in Warschau.
De drie op de

voorgrond laten er
geen twijfel over bestaan
naar wie hun sympathie

uitgaat.
Het is Jacek Kuron, een

van de kandidaten
op de lijst van
Solidariteit.

Bestand werklozen zou jaarlijks met 50.000 moeten afnemen

FNV/CNV eisen 'herstel
van sociale zekerheid'

Van de redactie binnenland

DEN HAAG - De vakcentrales
FNV en CNV willen dat in de
komende kabinetsperiode de
sociale zekerheid gronchg
wordt hersteld. Daartoe zal de
werkloosheid met zeker 50.000
mensen per jaar moeten afne-
men. Dit jaar moet er 200 mil-
joen gulden extra op tafel ko-
men voor verhoging van de
uitkeringen, eventueel als 'ein-
dejaarsuitkering' van zon 60
gulden netto per persoon.

FNV en CNV willen verder de kop-
peling tussen inkomens in de col-
lectieve sector (ambtenaren, trend-
volgers en uitkeringsgerechtigden)
en die in het bedrijfsleven volledig
hersteld zien. De uitkeringen bij
ziekte, arbeidsongeschiktheid en
werkloosheid moeten omhoog van
de huidige 70 naar 75 procent. De
vakcentrales willen ook de achter-
stand van mensen met een mini-
muminkomen in stappen hersteld
zien.
Met deze vijf eisen zullen FNV en
CNV de komende tijd de politieke
partijen benaderen met het oog op
de komende verkiezingen, zo heb-

ben de voorzitters J. Stekelenburg
en H. Hofstede, donderdag meege-
deeld op een bijeenkomst voor uit-
keringsgerechtigden in Den Haag-
Onder het motto 'delen in welvaart'
willen beide vakcentrales zich sterk
maken voor het tot beleid verheffen
van deze eisen.
Het eisenpakket maakt deel uit van
een groter programma dat de FNV
eind augustus op het congres pre-
senteert. De doelstelling van het
verminderen van de werkloosheid
met 50.000 man per jaarstond ook al
in het regeerakkoord van het huidi-
ge kabinet, maar is bij lange na niet
gehaald. „Het bieden van volwaar-
dige werkgelegenheid is nog altijd
het beste middel, niet alleen voor
een goede inkomensgarantie, maar
ook en juistvoor optimale ontplooi-
ingskansen en voor zo goed moge-
lijk maatschappelijk functioneren,"
aldus FNV-voorzitter Stekelenburg.

De verhogingvan de uitkeringen dit
jaarmet 200 miljoen gulden is al eer-
der door kabinet en kamermeerder-
heid van de hand gewezen. De vak-
centrales houden vast aan deze ver-
hoging en 400 miljoen gulden vanaf
1990, te betalen uit de forse overre-
serves van de sociale fondsen.

Koppeling
De koppeling tussen de inkomens
in de collectieve- en marktsector is
voor FNV en CNV een harde eis. De
PvdA heeft herstel van de koppe-
ling in het verkiezingsprogram
staan, maar stelt wel als voorwaarde
dat het aantal werklozen niet te veel
stijgt.
„Tegen de PvdA zouden we willen
zeggen: laat die voorwaardevan het
volumebeleid los. Het kan toch niet
zo zijn dat als bij voorbeeld in ver-
band met een slechtere internatio-
nale economische ontwikkeling er
meer werklozen zijn, zij dan op
moeten draaien voor de kosten, in
plaats van die verspreiden over
iedereen."

Voorhoeve ziet wel iets in idee

Koning fel tegen
prestatiebeloning

Van onze correspondent

PAPENDRECHT - „Als het KNOV
denkt loon in natura belastingvrij
uit te kunnen keren, zal het iedere
belastinginspecteur op zn weg vin-
den." Staatssecretaris H. Koning

(Financiën) reageerde met deze ot.
merking opvoorstellen van KNOV
voorzitter Kamminga om een belas
tingvrij systeem van prestatielooi
in te voeren in het midden- en klein
bedrijf.Daarbij zou loon in natur.
belastingvrij kunnen worden uitge
keerd.
Kamminga denkt daarbij ondei
meer aan studiereizen en andere in-
materiële beloningen. Door gewoo
loon in geld uit te betalen, roomt d
belasting er teveel af, zo meent d
KNOV-voorzitter. Op een bijeen-
komst van de WD in Papendrech
liet Koning echter weten er geen st
conde aan te denken om welk loo:
dan ook buiten de fiscus te wille
houden. Loon in natura wordt dób
de inspecteur gewoon op waard
geschat en belast.

VVD-fractievoorzitter Joris Vooi
hoeve reageerde daarentegen ér
thousiast op de voorstellen van d
vroegere VVD-voorzitter. „PresU
tieloon is goed voor het midden- e:
kleinbedrijf," zei Voorhoeve.,,,Ht
prikkelt de mensen en zet hen a_u
tot een grotere prestatie."
Voorhoeve is van mening dat oo!
bij de overheid een systeem vöi
prestatiebeloning moet worden ir
gevoerd. Het huidige systeem waai
bij ambtenaren elk jaar een peric
■diek ontvangen, wil hij dan ovei
boord zetten. Volgens de liberal
voorman past het niet meer in dez
tijd zon automatisme in stand t
houden.

Volgens Voorhoeve is het ook me
gelijk om op korte termijn een dei
gelijk systeem in te voeren. De ob
jectievemethodieken om de presta
tic te kunnen meten, bestaan a
meende hij. Bovendien is het in ziji
ogen ook gewoon noodzakelijk on
op gedeeltelijke prestatiebelonin,
over te gaan, omdat 'een slecht-
prestatie/beloning-verhouding bt
tekent dat de organisatie sled.
functioneert.

Lubbers pleit
voor helder
'Eurobeleid'
Van de redactie binnenland ,

AMSTERDAM - De controle bij d
buitengrenzen van het toekomstig
West-Europa mag straks „het strüi
noodzakelijke niet te boven gaar
."Dat heeft premier Lubbers giste
ren verklaard bij de opening van d
werkconferentie 'Migranten in he
Europa van de burger.
De kwestie wordt relevant na 199_
wanneer de binnengrenzen in 4landen van de Europese Gemeecschap wegvallen en de controle o-
het binnenkomende personenveJ
voer wordt geconcentreerd aan d
buitengrenzen.

De premier wees op de „politieke ei
morele verplichtingen" die de Eurc
pese landen hebben, via onder mee
verdragen op het gebied van d'
rechten van de mens. Het mag nie
zo zijn dat vanwege verminderd-
controle van het interne verkeer d-
buitengrenzen „breed" worden aan
gepakt, aldus Lubbers.
De demissionaire premier stelt,
verder dat het Europa van morge
„blijvend" te maken zal krijgen me
immmigratie. „De interne markt z_
dat eerder vergroten dan verkle.
nen."
De bewindsman pleitte daaron
voor een samenhangend Europee
beleid. „Dat moet rechtvaardig zijr
maar ook houdbaar, helderen trans
parant." Het beleid zou zich volgen
hem moetenrichten op drie punten
sociale integratie, het toelatingbe
leid en anti-discriminatie.
Volgens de premier kan het niet d.
bedoeling zijn dat de landen ii
Europa immigratielanden worden
„Wel zullen wij rechtvaardig moe
ten blijven ten aanzien van gezins
hereniging, gezinsvorming en d*
asielzoekers."
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(ADVERTENTIE)

HANDWERK
VOORVOETEN

ê_W _\_

schoenenworden met de hand gemaakt van

*fijnste soorten kwaliteitsleer. Ze hebben een uit
stekende pasvorm, zijn soepelen geven doorhun
anatomisch gevormde leest uw voeten volledige
steun. Vraag dus bij ons _fm 9 naar Sioux. Wieer een past. trekt hem IJf_/V____L____»aan. Nog jaren en jaren.JTvW^
«Jack Beurskens B.V.
__j__«J4-15, Beek, 04490-71298
Maas Modeschoenenüjadhuisstraat 24. Heerlen, 045-714473
■»H Modeschoenenjneaterpassage 19. Kerkrade, 045-455604
Schoenmode Louise*gfetraat 63, Brunssum, 045-273233
Schoenmode Piet TheunissenJ^scherweg 6, Heerlerbaan, 045-413679

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

(ADVERTENTIE)____________________mWW ~^^w__________m
Klein in awê^ \^r~~~^——\^ Tl
meters _W y^^^ J\
GROOT in AW \W----\m^a-\Aservice m ___f^^]? ______________________________________
GROOTSTE ■ ■_________k«__MMM-____l BV^HHH-H
collectie I ■ ____TTTT_TlfTT____________l
Richting 1 Klein in meters IKjjgC
Emmastraat\ Groot in service #
20 m voorbi, VGrootstekollektie^^ABN-Bank _+4Jr

Limburgs dagblad
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I— sgss-- /Rit /nImèHl
.AIO _^\ WOHN-&OBJEKTPLAN

Tat a m i V^—J \\\ U-—^ «Rfc/tfJ* A
Eine einfache Idee mit verbluffen- SnÉ^S \\\\ Aoc^en ds„. 37 %7vr4 /tA/*/]
derRaumwirkung: über eine Lauf- ;J*£9flfiPfc \\\\\ *°^PV aGe 6f 1 1 V I /\e_/~*-
schiene lassen sich die Betten pa- \___W^_\\_\_\ i\\\\\ Pete«" ■ #J^ J/ Jy
rallel zusammen- und auseinander Em ,\\\\\\ _A-^

Aachen, Boxgraben 38 Tel. 0241-26167

Claus Füllbeck W4t%

/ V 5100 AACHEN V \
k. # Kleinmarschierstr. 40-46 — Tel.0949-241-33186 % jÊ

tl mmmm |t

Reisebett \T^!ÏX Buqqv

Baby-artikelen direkt uit Duitsland. Dat scheelt stukken'

I. M^ia.tflJflifl J! ■ i '»r_ ii."M

Iwrisnoteii^'

fACHTUNG!Am Sonntag,
den 4.Juni

ist unser Geschaft
anlafilich der

Würselener Grofikirmes
von 13.00 bis 18.00 Uhr
zum Verkaufgeöffnet.

0949^405 91744 odet 0949 2405 21007

________ PP^^____ U^iX___^_ipmH -B
_p^^^^^____________p^^X^^_X _Qi\_______É__É_f P^^\ |o^^^B_________ L-----Wm\^ 1 ________________ _Pt^^V__^______ __I^^V' fc^_______B_______i^T f - l_______________l ___Rvß^^H^^l'^_____É__l^_^^^______V^7*^_M_^___^
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\ o^—^*"*^______M KVL_H_fl_l

der Preis gilt-

aWir
mochten Sic gerne jetzt mit vielen reduzierten

haben wir für Sic durchgehend bis 18 Uhr geöffnet!

808 v,e'e *- „.„.. |iii!li|

C_"ïi__o
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DE ZAKEN
ZIJN TOT
18.00 UUR
GEOPEND

Kleine prijzen!
b.v.
Bognerhemden DM 69j"
Herentruien DM 149j"
Bogner damesblazer AA.Qvanaf DM ■"-T^Jb"etc. etc. '

Kom binnen voor een_ buitenkansje

j^M an "nex § dm 19 ■# __\\\_______\

'__«_i —Mka-aa\-——-a\\\\A

Audiopfail Foto
Annuntiatenbach 30 - Tel. 09-49-241-30002

Innenstadt: DahmengTaben 6
Einkaufszentrum HIT, Schurzelter Str.

Auto's

BMW 730 A bwj. 78 met.
groen, sp.velg., perfekt in
orde pr.i.o. Mgr. Schrijnen-
str. 28 Hoensbroek.
Te k. BMW 324-D met
schuifdak, 4 drs. en div. ac-
cess. In nw.st. bwj. 1986.
04493-3226.
BMW 320 6 cyl. i.z.g.st. APK
4-'9O. bwj. 78. Herlongstr.
51 Heerlerbaan.
BMW 320 bwj. 77, APK tot
3-'9O, kl. rood, sunroof en
uitbouw, vr.pr. ’1.800,-.
Tel. 043-645329.
Te k. BMW 323 i bwj. '83, in
'86 Hartige omgebouwd, kl.donkermetal.roód, veel ex-
tra's. Kasteelstr. 44 Bruns-
sum, tel. 045-253155.
Te k. BMW 520 i.z.g.st., me-
tal. blauw APK pr. ’ 2.750,-.
Broekstr.62, Schinveld.
BMW 316, uitgebouwd, bwj.
'81, kl. bruin, ’4.400,-, mr.
mog. 04490-22932.
Te k. BMW 2800 CS coupé,
bwj. 1971, veel extra's,
sportvelgen, pullman bekle-
ding, radio/cass., licht spuit-
werk, ’14.500,-. mr. mog.
045-413287/415379.
CITROEN BK '86 type 1600
RS, d.blauwmetall. 64.000
km., pr. ’ 12.500,-. Tel 045-
-326862, na 16.00 uur.
Citroen VISA, bwj. 79, APK
5-'9O, ’ 950,-, zeer mooi.
Tel. 045-410750.
Datsun CHERRY 1300 '82,
km.st. 52.000 APK, t.e. a.b.
Dassenln. 33, Schaesberg
Te k. VOLVO 343 DL, bwj.
79, i.z.g.st. APK-gek. vr.pr.

’ 1.750,-; VWGolf GTI, bwj.
79, i.z.g.st. APK-gek. vr.pr.

’ 3.950,-. Tel. 045-352647.
Autobedrijf LUYTEN biedt te
koop aan: Opel Kadett 16 i
GT, 4 drs., Sedan, bwj. 1988

’ 19.950,-; Opel Kadett sta-
tion, 3 drs., grijs kent. 1985

’ 10.500,-; Honda Civic bwj.
1985, kl. wit, 3 drs.
’10.500,-; Opel Kadett 13
N, 2 drs., bwj. 1980, als
nieuw ’ 4.700,-; BMW 323i,
sportwielen, uitbouwset nu

’ 6.750,-; Diverse inruilers
vanaf ’ 1.000,-, mcl. APK.
Peugeot 504 coupe 2 L in-
jectie, bwj. 1970, als nieuw.
Inr. fin, mog, tel 045-719335
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.
Ford ESCORT Laser 1.1, 9-
85, vr.pr. ’ 12.500,-. Tel. na
16.00 uur 045-462301.
Ford ESCORT 1300 CL,
bwj. 2-'B9, kl. rood, vr.pr.

’ 18.550,-. Kasteelstr. 44,
Brunssum. Tel. 045-253155
Ford SIERRA 1.6 L, 3-drs.
grijsmet. bwj. '84, km.st.
105.000, LPG, APK tot 6-'9O
pr. ’11.750,- Tel. 045-
-727854 of 218213.
Ford TAUNUS 2 Itr., bwj. 76
in prima staat, ’ 450,-. Tel.
045-410750.
Ford ESCORT 13 L, bwj. '82
APK '90, 5-drs., vr.pr.

’ 5.750,-. Tel. 045-273340.
FORD transit geelkent., bwj.
'81, op gas, vr. pr. ’ 4.250,-.
Tel. 045-252198.
Te k. Ford ESCORT 1.3 GL,
79, goudmet., vr.pr.

’ 2.800,-, div. spoilers, i.z.g.
st., APK '89. 04493-2138.
MUSTANG, autom., stuur-
bekr., sunroof, z. mooi, 79,

’ 3.500,-. 04490-22932.
Ford Sierra 1.6 Laser, zwart
bwj. '86 i.nw.st.; Ford Sierra
1.8Laser, wit type 86. Auto-
bedrijf VANHAUTEN, hoek
Kaalheidersteenweg/Dent-
genbachweg. 045-423288.
VWGOLF 1100L, 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.
HONDA Civic automaat type
'83, weg. mr. voord, te k.

’ 6.500,-. Garage Central
Geleen, Rijksweg C 97.

t
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AUTOSITZE
Baby- und Kinder-Auto-Sicherheitssitze

129--ab DM I L.\Ja

baby I©@®
FACHMARKTFÜRBABYAUSSTATTUNG-KINDERBEDARF

1500 qm und über 200 Parfcplat_e
TRIERER STRASSE/DROSSELWEG 87-5100 AACHEN

TEL 0241/57 43 33

-an der Autobahnabfahrt AACHEN-BRAND -
■ —a— i ■ !■ i i —————-in i i il ■■■■ ■■ in ■ -~ ———————m i . , i—————J

Te k. HONDA Civic auto-
maat, bwj. 78, 100% in orde
zeer mooi. Tel. 045-318936.
Honda ACCORD sedan '86
1.6 L wit, als nieuw. 50.000
km. 045-314871 na 16 uur.
Te k. Honda PRELUDE,
bwj. '80, i.z.g.st., groenme-
tallic. Tel. 04492-2043.
Te k. mooie Honda CIVIC
bwj.79, ’1.400,-. Tel. 045-
-223159.
Te k. JAGUAR 4,2 Itr. 1-se-
rie, oldtimer junior, bwj. '69,
APK-gek. i.g.st. pr.

’ 8.500,-. Tel. 045-326722.
LADA Combi 1500, 7-'B6,
puntgaaf, 29.000 km, vr. pr.

’ 7.600,-. Tel. 045-322424.
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.
Te k. MAZDA 323 combi, i.z.
g.St. bwj. '80, pr. ’2.250,-.
04492-5473, na 17.00 uur.
Te k. MAZDA 323, bwj. 78,
APK-4-'9O, i.g.st., nw. ban-
den, ’ 1.000,-. 045-213568.
AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Week-
aanbieding: Skoda 120 LS
coupe t.'Bs sportvelgen
’3.900,-. Mercedes 200 W
124, t.'B6, verl. sportvelgen,
alle extra's. BMW 520 i t'B3
m. stijl, alle extra's.

’ 13.500,-. Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t.'B3
’7.900,-. Fiat Uno 55 S t.
'86 ’9.000,-. Opel Manta
20 GTE aut. t.'Bo i.z.g.st.
’6.900,-. Volvo 340 2.0 t.
'85 ’8.900,-. Opel Manta i200 uitv. t.79 ’.5.900,-.
Ford Escort 2000 RS bwj,
'81, geh. uitgeb. ’5.900,-
Ford Taunus 2 L 6 cyl. bwj.
'81 sportvlgen schuifd.
’3.900,-; Ford Escort '82
sportvlgn ’ 6.900,-; Diana t.
'81 ’ 1.400,-; Toyota Carina
t. '80 ’2.400,-; Fiat Ritmo
75 CL t. '80 ’1.900,-; Alfa
Sprint t.'B2 ’4.900,-. Audi
80 CL diesel, nw. motor t.'B3

’ 6.750,-. Talbot Samba LS
t.'B3 ’ 2.900,-. Zastava
Yugo t. '84 ’2.900,-. 2x
Datsun Cherry t'Bl, '82 v.a.
’2.700,-. Renault 18 TS
Stationcar t.'Bo ’ 2.900,-.
Ford Fiesta 1100 S Ghia t.
'77 ’ 1.450,-. Audi 100 die-
sel t'Bl ’ 2.700,-. Golf t.'76
’900,-. Mazda 626 t.'Bl v.
a. ’2.700,-. Golf t.'79

’ 1.700,-. Ford Escort 2000
RS t.79 ’2.900,-. Alfa Al-
fetta t.79 ’2.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.79.
’2.200,-. Opel Kadett cou-
pe 1.6 Rally bwj. 79
’2.900,-. Golf 1600 aut.
GLS 5 drs. t'79 ’2.750,-.
Ford Fiesta t.79 ’2.100,-.
Volvo 345 DL t. '81 ’ 3.900,-
Honda Accord t.BO aut.
’2.100,-. Simca 1307 t.'Bo
’1.200,-. Allegro t.77
’900,-. VWGolf 1600 aut. t.
78 i.z.g.st. ’2.500,-. Ford
Escort 79' ’2.100,-. 2x
Honda Civic t.'B2 ’ 4.900,-.
Opel Manta 1900 HB t'Bo
’3.900,-. VW Polo t'7B
’1.700,-. Citroen GS t. '81
’2.100,-. Renault 18 TL
LPG t.'B2 ’2.900,-. Opel
Ascona 1.2 t.79 ’2.600,-.
Div. goedk. inruilers. Alle
auto's met APK. Geop. ma
t/m vr. 10-19.00u. Zaterdag
tot 17.00 uur. Inr. en finan-
ciering^
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.
Voor al uw reparaties en 'n
goede 2e hands auto, dan
naar Garage Piet De La Roy
&Zn. Hoofdstr. 114, Hoens-
broek. Tel. 045-212896.
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 1.7 GL D '87 en
'85. Seat Malaga 1.5 GLX
'88. Seat Malaga 1.2 GLX
'86. Seat Malaga 1.2 L '88.
Seat Malaga 1.5 GL '88.
Seat 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 mogelijk. 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 Itr. ’3.150,-
Tel. 04406-13155.
Te k. wegens aanschaf be-
drijfsauto nissan MICRA okt.
'83, in uitst.st. APK '90, 4 nw
banden, radio-cass., kleur
grijs metal. alle keur. toegest
pr. ’6.250,-. 04490-23936/
15577.

Ford Scorpio 24 I Ghia '87

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

’ 15.250,-; Opel Ascona 1.6
LS 4-drs. '87 ’ 18.500,-; O-
pel Corsa 1.3 3-drs. '87
’14.750,-; Opel Kadett 1.2
LS 3-drs. '87 ’16.750,-;
Renault 11 1.4 Broadway
'86 ’ 13.500,-; Renault 25
GTS 5-bak '85 ’20.500,-;
Mitsubishi Galant 1.6 GL '85
’12.500,-; VW Golf 1.6 CL
aut. '83 ’8.750,-; Nissan
Stanza 1.8 GL 5-bak '83
’8.750,-; Ford Escort 1.1
Bravo '85 ’ 10.500,-; Talbol
Samba 3-drs. '85 35.000
km, ’7.000,-; Opel Rekord
20 S Stationcar '80

’ 5.000,-. Inruil, financie-
ring, Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK-keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf-Kakert. Tel. 045-
-311729.
Te k. JEEP Aro met Renaull
moter geelKL bwj. '84; Pon-
tiac type Phoenix 4-cyl. bwj.
'82; Honda Quintet bwj. '81;
Lada bwj. '85. Tunnelweg 60
Terwinselen-Kerkrade.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
G.G. AUTO'S heeft circa 2C
degelijke auto's voor u ir
voorraad o.a. Honda Accorc
nw. model; Toyota Celica
Ford Escort, Siërra, Fiesta
Enz. enz. enz. Degelijke ga-
rantie-inruil-financiering. G
G. auto's Heerenweg 286
Heerlen, (gr. weg Hrl.-Brs.)

Te k. mooie MAZDA 626 se-
dan, 2 Itr. en LPG, electr.
deurvergr. electr. ruiten, e-
lectr. spiegels. Met trekh.
bwj. '81, gek. tot '90, 5-bak,
4-drs ’ 3.750,- 043-625329
Te koop MAZDA 626 GLX,
bwj. '84, kl. wit, i.z.g.st., vr.
pr. ’12.250,-. Kasteelstr.
44, Brunssum, 045-253155.
Te k. MAZDA 323 1.3 auto-
matic '82, APK, i.z.g.st.
’4.500,-. Tel. 043-614518.
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.
Te k. MERCEDES 230 au-
tom. get. glas, sportvelgen.
170.000 km, bwj. 76, APK
6-'9O, mooie auto, vr.pr.

’ 3.450,-. Meelovenstr. 2a
Brunssum (nabij ziekenh.)
Te k. MERCEDES 307 D
verl. verh. goed voor cam-
perbouw, i.z.g.st., ’ 5.250,-,
tel. 045-253410.
Echt mooie MERCEDES
280 S te koop, bwj. 78, LPG
autom., lichtblauwmet., pr.n.
o.t.k. Tel. 04492-3824.
Te k. MERCEDES 230 cou-
pé, electr. schuifd., i.z.g.st.,
vr.pr. ’13.750,-. Beekstr.
11, Schinveld.
Te k. Merc. 280 SE aut.,7B,
el. schuifd., deurvergr., pulm
bekl. 045-255536
MERCEDES 280 S bwj. '81,
LPG, div. opties. Tel. 045-
-463211.
Te k. MINI 1000 autom.,
APK, bwj. sept. '80, radio/
cass. enz. 045-719364
VW POLO 1.1 de luxe 80,
APK bijz. mooe ’ 2.650,-.
Tel. 045-455778.

GOKNIETMETGAS!
Zuiver en betrouwbaar

butaan en propaan in flessen.
Kleine en grote vullingen voor

particulier en ondernemer.
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Garage SCHAEPKENS
biedt te koop aan ca. 70 top-
occasions van ’ 1.000,- tot

’ 18.000,- o.a. Opel Kadett
5 drs. 12.000 km '87,
’17.900,-; Opel Kadett 5
drs. autom. '82 ’ 7.500,-;
Opel Kadett 1200 S t. '82
’5.000,-; Suzuki Jeep SJ
410 softtop zeer mooi, '83

’ 8.950,-; Mitsubishi Colt
GLX nw.st. t. '85 ’ 12.500,-;
Opel Corsa 85, zeer mooi

’ 13.500,-; Fiat sport 70 pk
1e eigen, zwart t. '80
’3.500,-. Volledige garan-
tie, goede service en vlotte
financiering. Klimmender-
straat 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
BMW 730 bwj. 79 ’ 2.200,-;
Mercedes 280 LPG bwj. 78
’2.000,-; Volvo 244 GLS,
LPG bwj. 79 ’ 1.200,-. Tel.
04492-1332, Verl. Lindeln
12, Oirsbeek.
Te koop KING Cap, bwj. '86,
1e eigenaar. Tel. 045-
-252198.
Te k. VW POLO bwj. '80,
APK tot '90, i.g.st. vr.pr.
’2.500,-. Tel. 045-420364
na 18.00 uur.
Te k. Opel KADETT 1300
GL, 5 drs., km.st. 47.000, kl.
fjord blauw metal., tBs, met
vele extra's. Kastanjelaan
148. 045-214171 of 220870.
Te koop Opel REKORD 20
E, autom., bwj. '84, 045-
-253741.
Te k. Opel MONZA 2.5 E,
bwj.'B2, 1e lak, APK nw. CD
inter. splinter nw. ’ 12.750,-
Tel. 045-717081.
OPEL Rekord traveller lux,
bwj. '86, donkergrijsmetallic.
Tel . 045-720654.
Te k. Opel KADETT auto-
matic 1300, 1982 i.g.st. Inr.
mog. Tel. 045-460734.
Te koop ASCONA 1.6 S,
bwj. 78, APK, i.st.v.nw. Tel.
045-257871.
Te k. Opel MANTA 1900
hatchbak, bwj.79, pr.
’3.750,- 04499-3026. bgg.
06-52980477.
Te koop Opel KADETT City,
oranje, ’1.500,-, i.z.g.st.
Tel. 045-724398.
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
bwj. '80, i.g.st., APK tot 5-
90, pr. n.o.t.k. 04490-43058
Opel ASCONA 1.9 N, 4 drs.,
i.z.g.st., bwj.7B, kl. rood,
APK '89, pr. ’ 1.450,-. 045-
-251641 na 19 u 045-225336
Te k. Opel KADETT station-
car 1984, veel extra's. Tel.
045-423625.
Opel KADETT 76, 4-drs.
met APK ’ 575,-. Tel. 045-
-323796.
PEUGEOT J5personenbus,
bwj. '84. Tel. 04759-1028.
Te k. VW POLO, Oxford 1.3
Itr., nov.-'B4, km.st. 45.000,
nw. banden, uilaat en accu,
vaste pr. ’ 10.750,-. Tel.
045-351733.
RENAULT 5 Turbo, 80.000
km. wit, bwj. '82, ’7.500,-.
v. autobedr. 04404-1317.
RENAULT 18 GTL met LPG
eind '81, nw. APK, vr.pr.

’ 2.700,-. Tel. 043-622454.
Te k. zeldz. mooie GOLF
TD, bwj. '86, 2-pers., 1e
eig., laag bel. tar., geh. uit-
geb., verl. 7 x 15 inch vel-
gen, kl. wit, pr. n.o.t.k. Tel.
04490-47840, 9-17 u., va.
17.00 u. 04493-1483.

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.
Te k. MITSUBISHI Saporro,
event. inruil VW Golf moge-
lijk. Tel. 045-252832.
Te k. MITSUBISHI GLX Tur-
bo Diesel, bwj. '85, m.
schuifd. en trekh. pr.

’ 13.000,-. Tel. 04456-588,
na 18.00 uur.
Te k. MITSUBISHI Celeste
bwj.77, APK tot '90, pr
’1.150,-. Zeskant 251
Heerlen. Tel. 045-723689.
Te k. MITSUBISHI Colt 1.4
GLX, 5-drs, eind '80, APK
6-'9O, als nw., ’3.250,-
Tel. 045-453572.
MITSUBISHI L 300 2.3 die-
sel, gesl. bestelauto, ver-
hoogd en verlengd, bwj. '85
Tel. 04759-1028.
Te k. MINI Mayfair, bwj. '85.
Te bevr. Reet. Meussenstr.
6, Landgraaf. 045-313318.
NISSAN Petrol turbo 3.3, km
st. 43.000, grijs kenteken,
voorzien van alle extra's,
bwj. '87. Tel. 045-720654.
SKODA 120 L '86, deze
zeldzaam mooie auto vooi
de helft van de nieuwprijs.
Pak deze kans. Gar. Centra
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 2C
L, V 6, bwj. 79, APK , 5-'9O
Tel. 043-630856.
Te koop Toyota CELIC/>
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.
Te k. TOYOTA HI-ACE die-
sel verl. 6 pers., grijs kent.
bwj. '80, ’3.750,-. Tel
04490-23268.
TOYOTA Hi-Ace personen-
bus, bwj. '81. Tel. 04759
1028.
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.
GOLF 1300, m. '82, 85.00C
km., APK 6-'9O, kl. rood

’ 4.950,-. 045-323576.
VW GOLF diesel, met nw
motor, type '81, 20.000 km
met papieren, i.z.g.st., APK
'90. Tel. 045-323178.
VW PASSAT 1.6 GLS, bwj
79, LPG, bruin. Tel. 04490
14151.
Te k. VW SCIROCCO, i. g.s
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
Te koop VOLVO Amezon.
coupé, bwj. '68, APK, i. uitst
st., vr. pr. ’ 7.950,-, tevens
zeer mooie VW Kever, bwj
75, ’ 2.350,-04490-11446.

VWGolf DIESEL C, bwj. '82,
APK '90, i.z.g.st., vr.pr.
’6.250,-. Tel. 045-273340.
Chopinstr. 66, Brunssum.
VW GOLF 1.3 de Luxe m.
'81, APK, bijz. mooi,

’ 3.450,-. Tel. 045-454087.
VW GOLF, 1.3 de luxe m.
'80, APK, z. mooi ’ 2.450,-.
Tel. 045-455778.
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.
VOLVO Oldtimer 1968 type
820 geheel origineel APK
1990 ’3.200,- Mercedes
280 SE automaat, Pullman
stuur en rembekr. gr. model,
LPG, radio, APK 1990
pracht auto ’ 4.500,-.
Hoogstr. 100 Nieuwenhagen
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.
BMW 320 77; BMW 1502
77; VW Kever 75;' Starlet
'80; Golf diesel 78; Mazda
323 79; Mini 79; Fiesta 13S
79. Handelswg 12 Susteren
OPEL 2 Itr. 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.
Te koop VOLVO 340 GL
1.7, bwj. '87, 5-drs., kleur wit
Tel. 045-323731.

VOLVO 740 GLE, met zeer
veel extra's o.a. centr. deur-
vergr., leren interieur, org.
stereo, verwarmde stoel.,
type '85. Tel. 04405-1791,
na 18.00 uur.
Te k. VOLVO 360 GLT, bwj.
'86, tel. 045-314645.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te koop gevraagd loop-,
sloop-, SCHADE-AUTO'S.
Tel. 04405-3783.

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. Loop-, Sloop- en
Schade-auto's. De hoogste
prijs. 045-223357/ 420119.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S van ’ 100
tot ’ 5.000,-. 04490-43481.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

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

Auto onderdelen en accessoires

Fichtel Sachs
Originele Frictieplaten, drukgroepen, koppelinglagers.

Absoluut geen montageproblemen.
Monteer met zekerheid.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

|<_iEP_v
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951

weva bv
automaterialen

Ingersoll-rand
Professioneel

Luchtgereedschap
In de Cramer 12, Heerlen

Telefoon 045-719533
Fax 045-713360

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

Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.
ACHTERJALOUZIE voor
buiten op uw auto; VW Golf
v.a. '83, Opel Kadett '80,
Honda Preluda tot '82, per
stuk ’ 75,-. G.G. autoshop,
Heerenweg 284, Heerlen.
(gr.Hrl.-Brs.)
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Voor al uw AUTO-ONDER-
DELEN moet u zijn bij Stiba-
autosloperij Rapie. Tevens
schade- en gebruikte auto-
mobielen. In- en verkoop.
Locht 70, Kerkrade-West.
Tel. 045-423423. V. grens-
overgang Locht.

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
lengte 1.35 m, breed 1.10 m,
hoog 0.50 m, met deksel, vr.
pr. ’600,-. 045-252198.

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

Motoren en scooters

HONDA
Honda

De machine voor mannen van zestien is leverbaar in
leverbaar in racing red en night blue.

Willy Rekers
Fiets- en schaatssport

Rumpernerstr. 40 A, Brunssum. Tel. 045-252361.
Gebr. of nieuwe MOTOREN
naar Rekers Motoren, Gan-
zeweide 177, Heerlen-
Noord. Tel. 045-215375.
Ook voor uw Jet-ski's het
adres.
Te k. SUZUKI 550 E, te be-
vr. De Lingestr. 13, Kerkra-
de, na 18.00 uur.
Te k. YAMAHA XJ, bwj.'B3.
Pr. ’ 3.000,-. Te bevr. Tel.
045-444850.

YAMAHA FZ 750 Genesis,
bwj. '89, 3.800 km., nw.st.,

’ 13.000,-. Tel. 045-454115
HONDA CX 500 E '85, als
nw., 6.000 km., div. extra's,
vr.pr. ’ 4.950,-, 04405-2223
HONDA XL 600 R, zeer
mooi. Buschkensweg 26,
Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer viq: 045-719966.

(Bromfietsen
De fiets: Het enige milieu-vriendelijke vervoermiddel!

Bij ons vindt U ze de
Tour- Sport- en Racefietsen
Ruime keuze in ATB-fietsen

Huub Arets
Ridder Hoenstr. 118, Hoensbroek. Tel. 045-211893.

Donderdag na 13.00 uur gesloten.
Te k. div. VESPA'S t. CIAO,
H.Kruisstr. 65, Grevenbicht,
04498-57844.
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.
VESPA Bromf. v.a.
’1.125,- aflossing ’4O,- p.
maand. Geen aanbetaling.
Huub Arets, Ridder Hoenstr.
118, Hoensbroek. Tel. 045-
-211893, Donderd. na 13.00
uur gesloten.
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.
Te koop gebruikte FIETSEN
als nieuw. Kinderfietsen va.
8 jr. ’40,-. Tev. Kinder-
Omafietsjes, als nieuw.
Anjerstr. 8 Schinveld.
045-256719.
Te k. YAMAHA DT 50 MX,
bwj. '85, vr.pr. ’ 1.000,-. m.
verz. Tel. 045-423333.
Te k. ZUNDAPP bwj.'B3, vr.
pr. ’500,-. Valkenburger-
weg 87, Voerendaal. Tel.
045-723090.
Te k. Vespa CIAO Puch Ma-
xi v. 18-20.30 u. Groenstr.
202, Landgraaf Waubach.
Te k. OMA-FIETS i.g.st., vr.
pr. ’ 150,-. Te bevr. Aarweg
19, Heerlen.

2de hands bromfietsen,
HONDA MTX '88, ’ 2.950,-,
Kreidler ’ 1.250,-, Vespa
Scooter m. electr. start '88
’2.995,-, Puch Maxi two-
speed, ’ 1.275,-, Yamaha
mint autom. brom-scooter
’1.795,-, Vespa Ciao ster-
wielen ’750,-, Puch Maxi
v.a. ’495,- Yamaha FSI
'88 ’ 975,-, 2de hands fiet-
sen v.a. ’ 100,-, overjarige
Ralleigh racefietsen voor

’ 499,-. Rijwielhandel H.
Franssen en Zn. Kerkstr. 56,
Übachsberg. 045-751519.
Te k. Puch MAXI met helm 1
jr. oud ’ 750,-. Wachten-
donckstr. 36 Landgraaf. Tel.
045-325513.
Div. gebr. BROMSCOO-
TERS o.a. Peugeot SL 50/
Honda Vision 2x/ Vespa pk
50 aut. el. Verder Puch Maxi
bromfiets, div. racefietsen
o.a. Gazelle AA Spec. Cam-
pagnola Jubile/Koga Myata
Ralley/ Giant. Bert Rekers
Willemstr. 85, Heerlen. Tel.
045-726840.

Te k. DAMESFIETS z.g.a.R_
pr. ’200,-. v.d. Scheurst..
62, Heerlen. £
Te k. YAMAHA DT, V/t jl
oud, blauw-geel, vr.pr.
’2.250,-. Weg. halen rl
bew. Tel. 045-220258 [r
Te k. HONDA MT, bwj.'B7.
zeer mooi, prijs ’ 1.600,-,
045-410081. I
Te k. SCHAKELBROMMER

’ 500,-. Tel. 04490-43038.
Te k. REN SPORTFIETS,
10 versn., pr. ’lOO,-. Tefc
045-213565. '_■
Een mooie collectie MOUN-
TAIN-BIKES voorradig, fin.
mog. v.a ’4O,- per mnd.
Rens Janssen & Zn., Gan-
zeweide 54, Heerlerheide.
Tel. 045-211486. —2e hands fietsen te koop.
Tel. 04459-1389. I
Te k. gebruikte PUCH
Maxi's, tev. gebruikte onder-
delen voor elke bromfiets.
Maasstr. 3 Beersdal-Heer-
len. 045-725309.

Watersport/Surfen
Te koop

Speedboot
met trailer, moter 65 PK.

Tel. 04498-51710.
Te k. SPEEDBOOT merk
Vega, kl. rood, 45 PK, bb. en
trailer, ’2.900,-. Tel. 045-
-440254 b.g.g. 459530.

Te k. SPEEDBOOT en trai
ler 40 pk. 045-241461. :;
Te k. zeer mooie VIP'
SPEEDBOOT, 140 PK, rtr
ace, trailer en ligpl. PK
f 17.500,- Tel. 045-457415:,
Te k. SPEEDBOOT 35 Pk,
mcl. waterski's. 045-719364

Vakantie en Rekreatie

ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’ 395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
02246-3109.
CHALET in Lanaken (B) te
h. of te k., veel accomodatie
voor kinderen op Camping
San Lanaco. 04490-24024.
Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.
Te h. Inger CARAVAN in
Heimbach/Eifel. Tel. 045-
-721780 b.g.g. 316082.
CARAVAN te huur in Heim-
bach (Eifel) en Roggel. S.
Degenkamp. 045-211705.
Te h. in Friesland, CARA-
VAN 6 pers. ’2OO,- excl.
p.w. Tel. 045-229006.
Te h. 1 km. van zee, 7 pers.
Zomerhuis, in natuurreser-
vaat bij CASTRICUM. v.a.
nu tot 1-7 en na 19-8 nog
vrij, prijs billijk. 02991-1765.

Te huur 2 mooie VAKAN«
TIEHUIZEN, dichtbij Salz-
burg. Inl. 045-714487. "'.
Te h. besl. goede 6 pers:
STACARAVANS, Walche7ren. Tel. 01180-27612.

♦
Mod. verb. boerderij
(DRENTHE) op niveau bo>vrij niet eenz. korting tot 14.7
Tel. 05930-3304. fl
Prachtig gelegen VAKAIfTIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz I Luxemburg. Int,
ma fm vrij tel. 045-410071.
Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. erf
prospecten, tel. 04492-176«_-
SPANJE jongeren camping-
reizen, surf-fietsbus. Busr.
v.a. ’ 160,-. Inl. tel. 033-
-618811.
Te h. woning in EGMOND 1
km v. strand, ’ 650,- p.w.
02206-3132/2820.
SPANJE Rosas aan zee,
annuleringen v.a. 1-7 van
Villa's/app. Inl. 033-618600.

Caravans/Kamperen

Fritz Berger Recreatie
het adres voor:

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

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

Rijksweg 21, Kessel, tel. 04762-1465.

FRANKIA
Caravans topklasse uit
Duitsland, reeds v.a.
’12.680,-, ook gebruikte
caravans, ook informatie
Frankia campeerauto'skoop
en huur, huurpr. v.a ’ 850,-
-p. week. Fritz Berger recre-
atie, Rijksweg 21, Kessel-
Limburg. Tel. 04762-1465.

weva bv
automaterialen

Akku's
Varta voor
Boten

en
Caravans

In de Cramer 21, Heerlen
Telefoon 045-719533

Fax 045-713360
Aan de zeeuwse Riviëra bij
ZOUTELANDE 8 pers. zo-
merhuisjes. Voor-en nasei-
zoenen ’ 200,- p.w. Ook
?elegenheid tot kamperen.

el. 01186-1362.
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.
Te k. 4-pers. CARAVAN
merk Tabbert met voortent.
Tel. 04499-4363.
Te k. stacarvan Chateau, op
mooie camping i.g.st. Tel.
045-222862.
Te k. 6 TOURCARAVANS
va. ’ 1.000,- tot ’9.000,-.
Ook inkoop Vouw- en Tour-
caravans. 045-323178.
Te k. zelfbouw CARAVAN
bijna klaar, compl. met voor-
tent. Tel. 045-315621.

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.
Te koop VOUWWAGEN Tri-
gano ’ 1.500,-. Magdalena-
straat 14, Heerlerheide.
Te k. WILK caravan 4-pers.,
545 kg, compl. m. voort., res
wiel, koelkast, omvormer,
elec. waterpomp, afzuigkap,
gasfles. Vakantie klaar. Pr.
’5.250,-. Tel. 045-253410.
Te k. CARAVAN Hobby de
Luxe, bwj. '86, als nw., corn»
pl., vr.pr. ’ 9.750,-. Te bevi*.
043-477671.(,
Te k. BEDFORD Camper.
Vr.pr. ’10.000,-. Tel. 045-
-259707. l
VOUWWAGEN te k. merk
Trigano, vr.pr. ’ 2.500,- md.;
voort, en luifel. 045-223311.
SPEEDBOOT Corona»
Ivenrut motor 35 Pk, pr

’ 2.500,-. Tel. 045-416342 .
Te k. CARAVAN 3 a 4 pers.
m. ijsk. kach. en luifel, pr.rf.
o.t.k. Tel. 045-255330. I;
Te k. CARAVAN Kip Golcf-
stream m. voortent, koelkasft
enz. 4 pers., i.z.g.st. Pr.

’ 2.950,-. 043-643667.
Te k. CHALETS en stacara-
vans met grondstuk v.a.

’ 6.500,-, geen staangeld,
het hele jaar geopend. Privé
Domein NV Sparrendal,
Lanklaar/Dilsen. Info 09-32.
11.755911. ;
CARAVAN Cassita, opv;-
bare vaste wanden, 4-pers,
perf. onderh., ’ 975,-. Tel.
045-451925. _
Te k. polyester BOOT merk-
Hannemeister met trailer en
b.b.moter Mercuri, 20 pk, et.
waterskien, i.pr.st. vr.pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-253282.

Kontakten Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
FLIRT-AVONTUREN met zn tienen!

Flirt-Box 06-320.330.01
Voor Piccolo's zie verder pagina 8
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Kontakten/Klubs

Gezellige dames
,' charmant, discreet, bezoeken u thuis of in hotel

Tel. 045-311895

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

t/m vr. van 12.00t/m 02.00 uur 's nachts.

Privehuis Michelle
ledere man droomt ervan!!!

Melanie, Connie, Debbie.Mariska, Angela en Corina,
en nieuw nieuw

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

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 tm 02.00 uur. Tel. 04755-1854.

06-06-06-06
320.320.05...Pour toi
320.320.28... Lesbi

328 320.320.68.Standje 68
320.322.30....Heat line

| 320.324.00...Pervers
320.324.01....50ft

320.324.02....P0tten
320.324.03....Live

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

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

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

320.320.24.
Privé

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

ma/vrij, van 12-23 uur.

De Jachthut
Haanrade-Kerkrade Grens-
str. 23. Gerda, Regina, Karin

I iHeike, 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.

SM 06-320 SM
Slavin Sacha 321.72

Het SM-Mirakel 324.72
50 c/m Verleidster 323.72

'Heren opgelet. Moeder en
'dochter. Vanessa en Lolita
type en nog vele andere
mooie meisjes in Club

Exclusief
Privétaxi/escort mog. Ma.-
_a. 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 je vreemd gaan? Je mag
zeggen wat je wilt!! Gaat 't

' jou alleen om sex? Bel
De Jeukbox

06-320.325.16- 50 cpm

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.

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.)

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Glibberen en glijden doe je

bij de
Likbox

06-320.325.36 - 50 cpm
Voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

Tuk
Nederlands blootste blad

Sexteen
de jongste meisjes!!

06-320.323.63
50 c. p/m

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

rijkste? bel de
Friemelbox

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

In sommige landen is het
vanzelfsprekend dat één
man meerdere vrouwen

bezit, en zelfs bezit!!
Zoenbabwe

wijst de weg!!
06-320.325.22 ■ 50 et p/m.

Ik aaide hem over zijn
kinderbijslag
en droomde weg...

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

Beurtlijn

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.

En toen werd ik besprongen
door zon sexuele gladjanus!

06-320.320.23
sex, sexer, sexstü

nombre hombre
50 et p/m

PRIVÉ
meisjes Selfkant.
09-49.2456.1053,

's morgens vanaf 10.00 uur.
Janny

’5O,-
Lichaamsmassage

045-425100

Escort Marli
Lieve dames komen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
tevens meisjes gevr.

Sweet-Lips
50 ct.p.m. 06 sex

320.320.50
Marcha

Grieks - 06 -
320.325.55

50 ct.p.m.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
Live*Sex*Box

50 ct.p.m. Bel 06-

-320.325.30
Rosie Sexlijn

50 ct.p.m.
06-320.330.70

Tieners
06-320.323.10

50 ct.p.m.

De Sabbelbox
live sex met een kanjer geen

chaos geen bandjes wel
meisjes!! 06-320.325.69

50 cpm.
Contactbureau
Yvonne

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

Sittard.
Nieuwe meisjes bij

privé Yvonne
lichaamssexm. ’ 50,-. v.

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

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

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

West. Tel. 045-412762.

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van

adressen
Geleen, tel. 04490-50921.

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.

Tippellijn
06-320.330.66

Spreek af met die meisjes
van plezier!! (50 et p/m)

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)
Voor 'n triootje, paartje

"Erotische-Afsprakenlijn"
06-320.325.80
Direct snel sex-contact!!!
LI.VE.-Afspreeklijnü!

06-320.320.55
Meisjes zoeken sex-contact

met jou !!!
Tippel-Box

(50cpm) 06-320.326.66
Nieuw Nieuw Nieuw
3 Sexy Stars

Ook zat.- zon. 045-721759.

Heb je niks te doen?Ga 'ns
op de sexkoffie in de box

06-320.325.14 - 50 et p/m
want het

sexaroma
hoort in 't kopje

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

wat had je dan verwacht?

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

gewaarschuwd
06-320.322.77

sex voor 50 et p/m

Hardsex
Keihard de lekkerste!

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*35
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 inzon box apart?
06-320.320.51 (50 Ct/p.m.)

Last van droge lippen
Wij niet !!!

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen
Tel. 04490-42313.

Rijpe vrouwen
Tante Ria, 40 jaar.

50 et p.m. bel me 06-

-320*325*45
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 voorzn raap, Sex-Praat, Sex-
vrienden en vriendinnen.

Met 13 of heet apart.
06-320.324.60 (50 Ct/p.m.)

40 plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. Ook het sexleven!!

Ontdek de rijpere partner bij
de 40 plus Box. Strikt voor

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

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.)

Nieuwe paren voor
Lifesex

De bank loopt niet voor ze
echt goed bezig zijn. Ze

mogen ook ruilen, natuurlijk.
06-320.323.84 (50 ct./p.m.)

Er zijn
Homojongens

die er geld mee verdienen,
maar als ze echt goed bezig
zijn... vergeten ze het soms.
06-320.323.86 (50 ct./p.m.)
DE KANJERS: Kitty, José,

Paula, Mieke, Gerda, bel ze
live (50 ct.pm.)

06-320.325.89
Vrouwen en mannen

vertellen hun vreemdgaan-
belevenissen aan
Anja & Mike
Luister mee

06-320.322.08
0,50 pm. dag & nacht

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.

Donna
Christien

met haar 7 vriendinnen!!!
Nieuw Monica en Mavis.
045-227734 / 228738.

Mark en Boy
privé en escort. Tel. 045-

-223850, na 14.00 uur.

Anita Monika
Escort 045-726740.

Thai Privé
Voor sport-, Franse- en ori-
ginele Thaise bodymassage
Ma.-vrij. 11.00 tot 24.00 uur.

Suffolkweg 13,
Weert.

04950-42966

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.

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.

provinciebox
Waarom verre afstanden
als het ook zo kan! ledere

provincie zn eigen nummer.
Alle nummers beginnen met

06
320.330

Groningen 23
Friesland 24
Drenthe 25

Overijssel 26
Gelderland 27
. Utrecht 28

Nrd. Holland 29
Zuid Holland 83

Brabant 84
Zeeland 85
Limburg 86

Het is wel de bedoeling dat
je je eigen provincienummer
belt. We kunnen uiteraard

niet verbieden dat je op
"visite" gaat bij een andere

provincie.
Viditel pag 611 0,50 p.m.

Moderne man voor dame of
echtpaar

tel 045-318413
Vrijdag en zaterdag
striptease
liveshow

Aanvang 20.00 en 22.00 uur
Grote Gracht 95, Maastricht

Let op de palmen
in de etalage.

Met airconditioning.

Contactburo
L'Amour, dames, trio, p-r,

privé enz. Heerlen,
045-225237.

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.
** 06-320.321.03 **

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Discreet relaxen
v.a. ’ 50,-, voor ml. br. o. nr.

B-0965 HK LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Nieuw
Silvia, Elly, Yvonne, Gaby

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

tennishal.
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.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief
meisje bij U thuis v.a.
' ’ 100,-all-in.

06521-27896
’5O,- all-in

045-423608

Sex Super Box
't gaat niet om die box,
welnee, het zijn al die

mensen die je er op hóórt.
niet gewoon sexy, -nee,

Supersexy zijn ze.
En dat laten ze horen.

06-320.324.30 (50 ct/p.m.)

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.
Privé en escort. Tevens
meisje gevr. 045-228975.

(Huis)dieren

Te koop gevr. PAPE-
GAAIEN voor kweek, mr. op
tamme goed sprekende ook
mogelijk. Tel. 043-214305.

Vogelhandel
Bisschops

koopt tegen de beste prijzen
alle soorten Kanaries/gras-

valkparkieten, zebravinken /
bastaarden enz. Vogels

brengen zaterdag 3 mei van
10 tot 11 uur. Zaadhnd.

Limpens, Maastr.-Amby van
12 tot 13 uur. Dancing Eldo-
rado Bongerd 5, Spaubeek.
Te k. zeer mooie Yorkshire
TERRIERPUPS. Tel. 045-
-222413.
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 nest zwarte BOU-
VIERPUPS, ontwormd en
geënt, met stamboom. Tel.
045-723708.
Te k. Duitse HERDERPUPS
geënt en ontwormd. Tel.
045-324070.
Te k. zwarte DWERGPOE-
DELS, ingeënt, ontwormd,
m. stamboom 04750-16590.

Te k. weg. omst. POINTER,
reu, met stamb. half jr. oud.
Tel. 04490-45960..
Te k. jonge hondjes 6 wk
oud. Abdissenlaan 38
Übach over Worms.
Te k. Perzische KAT, geen
stamb. Onderste Molenweg
4, Schinveld.
Weg. omst. goed teh. ge-
zocht voor lieve mooie grote
hond REU 1 jr. 045-413630.
Te koop KONIJNEN, kriel-
kippen, ganzen 045-451670
bgg 455144.
Te k. BULL-TERRIËR pup 7
weken, ingeënt en ont-
wormd reu. Tel. 045-223643
PAPEGAAI van partikulier
gevraagd. Tevens Uw va-
kantieadres voor uw pape-
gaai. Tel. 045-325049.
Te k. pr. Tervuerense HER-
DER pups met stamb., zeer
gesch. v. kind. Lid v. Ned. en
Belg.rasver. 1n1.045-313817
Te koop prachtig MINI-
PAARDJE, 79 cm hoog, vos
met witte manen. Tel.
04492-3112.
Te koop WAAKHOND 3jr.
voor geschikte baas 04493-
-1644.

In en om de tuin
DIBO Hogedrukreinigers,
nieuw en gebruikt, onderde-
len, slangen etc. H.O. Mi-
randolle. 045-422797.
SABO gazonmaaiers, . on-
derdelen en service. Ook
reparatie andere merken.
H.O. Mirandolle. 045-
-422797.
Eiken SPOORBIELZEN 2V2
m v.a. ’ 20,- Houtzagerij
Windels, Bouwberg, Bruns-
sum tel. 045-270585.
VADERDAG. Energiezuini-
ge vijverpompen van 300 tot
10.000 Itr., va. ’ 65,-, vijver-
planten, vissen, folie. Robert
Knops, dier en tuin. Rijks-
weg Nrd 50a, Geleen. Tel.
04490-42584.
4 houten TUINSTOELEN wit
met kussens, smeedijzeren-
hek, afm. 3.00 X 1.60 mtr.
04490-24436, na 18.00 uur.

Geïmpr. TUINHOUT; schut-
tingen, planken, palen, per-
gola's, bielzen, enz. eiken
balken in alle maten event.
tuinz. Houtzagerij Windels,
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.
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
HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw bouw- en tuin-
hout. Tuinschermen in vuren
en eiken, op maat gemaakt.
Nieuwe eiken bielzen, bor-
derpaaltjes enz. Buizerdweg
8, Ind.ter. Abdissenbosch-
Landgraaf. 045-318518.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Opleidingen
Heeft U onlangs een PC
aangeschaft en heeft U nog
vragen en of problemen
wellicht kunnen wij U helpen
Bel voor inf. 04490-26818 of
04490-15948.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Huwelijk/Kennismaking
Stichting Recreatieve Evenementen

Organiseert iedere vrijdagavond vanaf 21.00 uur een:
Dans- en kontaktavond

voor alleenstaanden
In de zaal van La Salie te Susteren

aan de Stationsstraat 7.
De toegang is gratis! Binnenkort met orkest!

Waarom EENZAAM zijn als
het ook anders kan. Bel.
Huw.-rel.-Buro Levens-
geluk. 045-211948. _
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

J.MAN, 26 jr. zkt. k.m. j.
vrouw, 18-30 jr. om samen
toekomst op te bouwen. Br.
op erewrd. beantwoord. Br.
o.nr. 80945, L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Mode Totaal

Aparte mode
leuke prijzen

en .... veel koopjes.
Mode Haan

Hoogstraat 98,
Nieuwenhagen, Landgraaf,
200 m. nabij winkelcentrum.
Te koop BRUIDSJURK met
sleep en toebeh., mt. 42.
Margrietstr. 3, Schinveld.

Pura Rich Groothandel biedt
aan de nieuwste DAMES-
ZOMERKOLLEKTIE in ac-
tuele kleuren: broeken,
blousen, shorts, vesten,
hemden en nog veel meer
va. ’5,-. Tel. 020-120006.
J.P. Hijstr. Amsterdam.
Partij BOUTIEKKLEDING in
Jersey, 10 modellen in 5
kleuren, zeer gesch. voor
braderie of markt, ’ 25,- p.
st. Inl. 04407-2680.

Baby en Kleuter
Te k. KINDERWAGEN, box,
wipstoeltje, reiswieg, auto
stoeltje en div. kl.spul. Tel.
045-256049.

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

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

ri. H.O.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 ol
045-312709.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
TV DEFECT? Wij bieden U:
"Gratis halen en brengen
"Gratis leentoestel 'Prijsop-
gave vooraf. Audio Video
Centr. Heerlen. Tel. 728130.

Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 service binnen 24 uur
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating, vp.
tuinaanleg, 045-423699.

Kapper/Cosmetica
Te k. SCHOONHEIDS-
massage- ped.- stoelen
Beursmodellen 04923-
-62939/66561.

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

Wonen Totaal

Koop nu een
kwaliteitskeuken
voor een kastj esprijs

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 showroomin

Schaesberg, dus op is op.
ASTO KEUKENS B.V. - Hoofdstraat 43 - Schaesberg

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2de keus o.a. ESCO-HEUGA-
DESSO b.v. Feit of Flor van ’ 18,95 voor ’6,95. Gratis
stalen bezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad lever-
baar uit 20000 m2. Boven 50 m2gratis leveren. Leggen
mogelijk. Tapijttegelhuis 013-436903 (diverse filialen).

Te koop
Bankstellen
Steeds op voorraad

leverbaar.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Weg. omstand. klassiek
BANKSTEL wolmohair, vr.
pr. ’ 1.650,- (5 mnd. nw. pr.

’ 4.200,-), massief eiken
eethoek, 6-hoekig uitrekb.,
6 stoelen, vr. pr. ’ 1.675,-,
eiken vitrinehoekkast vr. pr.

’ 975,-. 045-323830.
Te k. bruin leren BANKSTEL
zw. eiken met zw. eiken tafel
3-zitsbank, 2 faut., zw. eiken
eethoek en zw. eiken tafel,
eiken leren bankje, nw. pr.
’9.200,- nu ’3.250,-, 1 1/2
jr. oud. Tel. 045-323178.
Te k. armfauteuil noten louis
13, bekl. oud rosé, m. zijden
bloem, als nw. vr. pr. ’ 400,-
-servieskast mod. ivoor kl.
met bruin, veel ruimte 1.04
br. 1.94 hg. ’250,- wit vol-
kunstst. taf. op wieltjes 62 x
62 ’45,-. Tel. 045-251881.
OPRUIMING Manou en pit-
riet eethoeken, zitgroepen,
stoelen, kasten enz. Korting
van 20-50% Rotan Rente-
naar, Ten Esschen 26,
Heerlen bij tennishal. Maan-
dag en dinsdag gesloten.

Te k. antieke eiken SLAAP-
KAMER 1920 met ovale
spiegels, tel. 045-461225.
Te k. oude SOFA oma-styl,
nw. gestoft., met goblin stof,
pr. ’ 600,-. Tel. 045-324879
Te k. CHESTERFIELD leren
Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.
Te koop BAROK bankstel 3-
1-1, mooi snijwerk. Tel.
045-271749.
Te k. MANOU 2-zits bank; 2
draaifauteuils en salontafel.
Margrietstr. 3 Schinveld.
Te k. eiken EETHOEK, gro-
te eiken salontafel, 4-pits
gasstel en latex. Tel. 045-
-213563.
Te koop licht eiken KAST h.
1.50, br. 2.45 m. Tel. 04490-
-41826, na 17.00 uur.
Te k. eiken BANKSTEL en
eiken 2-zits bankje met le-
ren kussens. Tel. 045-
-217521, na 12.00 uur.
Compl. SLP.KMR. 1 Vz j. oud

’ 850,-; fornuis ’ 75,-; koel-
kast ’ 75,-; zonnebank 2 jr.

’ 375,-; 2-pits gasstel
’50,-; 2-pers bed ’125,-;
tuinstel en 4 st. ’ 125,-, 045
-718769,045-718867.
IJSKAST ’ 95,-; Gasfornuis
’lOO,-; diepvries ’225,-;
Wasaut. AEG combi ’ 275,-
-045-725595.
Voor een complete collectie
bedden-matrassen-spira-
len-lattenbodems-water-
bedden en watermatrassen
o.a. Auping, Dunlopillo en
Aqualux. Beddenspecialist
HOWA, M. Snijders, Nieuw-
straat 12-14, Hoensbroek.
Tel. 045-212900.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Mooi grijs rundleren BANK-
STEL 3-2 zits, ’ 1.850,-, i.z.
g.st. Tel. 045-221964.

Radio e.d.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's etc.

Witte Hal
Sittard

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

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

1 portable tv
met radio, met

lichtnet en auto-
aansluiting

geen 368,- of
228,-maar 98,-
Maar ook: 5 Sharp audio

racks compleet met tuner,
versterker, cassettedeck en
platenspeler. Compleet in

een rack, per stuk geen per
stuk geen 989,- of 668,-

-maar 398,-. Maar ook: 6 So-
ny kleuren TV's met trinitron
beeldbuis type 1430/1440

per stuk geen 1299,- of
898,- maar 498,-. Maar ook:
12 stofzuigers Bosch 5000
met drie jaar motorgarantie
en oprolmechanisme voor

het snoer per stuk geen
329,- of 249,- maar 169,-.

Maar ook: 4 Etna gasfornui-
zen met electrische oven ty-
pe 1642-SA per stuk geen
1345,- of 998,- maar 598,-

-en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Te k. STEREOTOREN met
CD-speler, merk Sony, V_ jr.
oud, ’ 600,-, 04490-43529.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

prijzen v.a.

’ 798,-, ’ 899,-, ’999,-, ’ 1.099,-, ’ 1.199,-, ’ 1.249,-,

’ 1.649,-. Bij de echte van Erp met super service.
Sittard Limbrichterstraat 18, tel. 04490-13531.

Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.
10 keer ZONNEN voor

’ 55,-. Gezichtsbeh. voor de
man ’38,-, Beauty Instituut
Mini Connotte, voor dames-
en heren Servatiusstr. 12,
Vaesrade. 045-243941.

Computers
PC/KT IBM Compatible, 640
Kb RAM, 360 Kb en 20 Mb,
mcl. monitor, pr. ’1.500,-.
Tel. 045-420244.
Te k. MSX 2 Sony F7OOP,
mcl. software, ’ 750,-. Tel.
045-726451.
Bent U van plan in de nabije
toekomst een COMPUTER
te kopen, wij kunnen U advi-
seren. Bel voor inf.: 04490-
-26818 Of 04490-15948.

TV/Video
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’ 1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
Ifinanciering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.

Huish. artikelen
Te k. WASMACHINE i.z.g.
st. Tel. 045-416575.

Te k. electr. FORNUIS i.z.g.
st. ’250,-. Tel. 04490-
-13283 tijdens kantooruren.
Te k. 60 Itr. DIEPVRIEZER;
gasfomuis; 4-pits gasstel.
Tel. 045-458610 na 14 uur.

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

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions. S
Koop bij de man die "

het ook bedienen kan!!! d
'S

Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’3O,- p. mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’ 30,- p. mnd.
Keyboard voor ’3O,- p.
mnd. Orgels voor ’ 30,- p.
mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem. Tel. 04490-33227
(donderdag koopavond tot
21.00 uur).
Met spoed gevr. prof. ZAN-
GER en 2e toetsenman, stijl
Amerikaanse rock. Tel. 045-
-243654.
Te k. HARMONIKA'S merk
zupan gcfb, honer gcf, 045-
-311619.
All-round band met nadruk
op top 40-werk, zoekt met
spoed BASSIST en toetse-
nist. Tel. 045-230001.
Te koop YAMAHA DX2I, B-
noten Polyphone Synthezer,
programmeerbaar stereo/
mono, midi in, out, thru sin-
gle, dual en split, 61 toetsen,
Cl-C6. Accesoires: casset-
te met nieuwe sounds, re-
corder-cable, muziek stand,
flightcase! Prijs ’BOO,-, al-
leen in de weekends, tel.
045-318379.

DRUMSTEL, 8-delig, Tart*.*
Granstar, kl. wit, ’ 3.995,j1f
Tel. 045-452298.
Blues-rockband zoe?v
TOETSENIST(E). Te d
04490-18693. Jh=jr
Kachels/Verwarming c

Bost VERWARMING B\L
Romeinenstr. 8, Kerkrad»^West. Sanitair, gas, wat6iccv, badkamers, riolerir.,
dakwerk. Tel. 045-412547V
KACHELS, grote zomerko^
tingen. De Kachelsmid, Wjvlem 21, Klimmen. Te\04459-1638. r

Kunst en Antiek \
Wedden dat !! U bij Wijshols
Antiques zeer zeker zult sl'r
gen voor uw antieke MEl*'
BELS, klokken en kachel *etc. Amstenraderweg
Hoensbroek Centrum. Gj_
opend; dond. vrijd. zaterfl
Tel. 045-211976.
Te k. ant. Breugelse KASI'
linnenkastje en hanglarrf'
Tel. 045-412468. . V
Te k. Mechelse KAST, i-pj!
st., vr.pr. ’1.200,-. T*1
04457-1875, na 18.00 uuM

Uitgaanswegwljzer
ledere vrijdag, zaterdag, zondag en maandag

dansen voor het iets oudere publiek
voor alleenstaanden en echtparen. i

's-maandags 10 consumptiebonnen voor ’ 14,-.

Dit weekend tot 3.00 uur geopend
Bar Dancing de Fontein

Schandelerboord 7, Heerlen. Vrij entree. j
Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. Dansen op donderd.,
vrijd. en zat., aanv. 21.00
uur. Zondag va. 17.00 uur.

Als u ons voor 12 uur 's rrw
gens belt, staat uw PICCjI
LO devolgende dag al in lw
Limburgs Dagblad. Tel. o*^
71996& ,

L—________________________________________ s-, : -t>.
Diversen !t

; i ; -O]

Restaurant La Cage Jj
Meesweg 2, Vilt, 04406-41001 .

Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres voo'i,
warme en koude buffetten, gratis thuisbezorgt. _^\

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

Werkschoenen en laarzen
voor prijzen waar je niet lang
voor hoeft te werken.
WERKKLEDINGSHOP Wij-
zenbeek, Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.
Voor uw WERKKLEDING,
laarzen en schoenen, ook
met stalen neus enz. enz. Bij
K. Stienstra en Zn., Wagen-
schutsweg 21, Palemig-
Heerlen. Tel. 045-722334.
Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen. 045-353489.
Deze massage is en blijft
een gave VERONIQUE de
enige echte. 045-228481.
KAMERS te h. met video en
douche. Tel. 045-229680.
GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.

BETONKLINKERS 8 cm dj*
heiderood, 10 et. p.st. _\
lang de voorraad strekt. n<
leen zaterdag 3 juni Cab^r
gerweg t.o nieuwe QB-t*Vt
zinestation Maastricht. 1
Te k. MERCEDES 300 jj
bwj. '80, BMW 316 bwj. 'W
Mercedes Diesel bus, '_\
bouwwasemkap, hogedf4
reiniger warm/koud, supefj
camera mcl. projektor, <H
fleksen, dieselcompress<Jp
caravan 6 pers. J. Maene"_
str. 14, 04406-12233. Jj— -\Te koop gevr. \

—«*>GOUD, zilv., munt., posfj
etc. Cont. bet. vrijbl. W\Groenstr. 109, Geleen. X
Inkoop GOUD, zilver teg4
kontant geld defect of hej
Verseveld, Saroleastr. 80't
Heerlen. 045-714666. i
Gevraagd IJSKAST, gas«|
nuis en diepvries. Tel. 0*1;
725595. J.\
Te k. gevr. TREKHAAK vO*
Honda Civic automatic b*
'81. Tel. 045-321790. J>Vc
Als u ons voor 12 uur 's nfy.
gens belt, staat uw PICCJ,
LO devolgende dag al in f%
Limburgs Dagblad. Tel. 0*
719966.

|holland-eEe3Jtrol tMpvxns pij « Mf n~J 1;
Slede stofzuiger _____} Adviesprijs

ssssr Ijk 289.- n<y i°3-
ELECTROLUX AJMMBrIK #y -~**.-

~
h

Als de beste getest Adviesprijs , i-,J/fOQU'' 1en ï jaar garantie 429" WW Z«/^*

."ssar -aqr 589,- tinf^iföy*
HOLLAND-ELEaRO irtui

__ M r_r_r\+
Luxe draaltopmodel - _.„ Adviesprijs "1 ff €\'J(J/ £» ■gr*' O***0* 349^^ l**'
MIELE „Hl #y Al n. 1Vi 1100watt-stofzuiger Adviesprijs Xi_Al J '\ oproisnoer-metalen buizen AAQ-HlVl^ ■I*l f»i. laar garantie | 4QJ, """/ \# '

A.E.C. Luxe modely»*»-^ _ -ft J
" Kompakt ( JVM Ó/ivM
" Oprolsnoer V^"^^* /Hül^
" Microfilter "IL.. I^ÉfL1

" Metalen zulgbuizen «*»»*_ 379,- j|

WWWW ONDERDELENSHOP
üC/CjLy C/jCj-s Heerlen Saroleastraat 1

l 045-710100 j
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GPA boekt
recordwinst
ita^NNON - GPA Group, op af-
jL a de grootste leasemaatschap-
N 'van vliegtuigen ter wereld, heeft
>D *ff Vori8e boekjaar, dat eindigde
>oei. maart, een recordwinst ge-

e *erse maatschappij be-
v.s2 een winst na belastingenvan
jikne nil^oen dollar, vijftig procent
Zi

er dan een jaar eerder. De omzet
lop I'o41 '04 miW.ard dollar, zo

,gi_ rt Tony Ryan, oprichter en top-
Bit^ 1* van het bedrijf, bekendge-
Jan u" is ondermeer eigenaar
*i h biJ de luchthaven Maas-
sLfv* gevestigde vliegtuigspuitbe-
i(lj 'Jl GPA/Expressair.
riAV ln

Q
startte GPA- toen nog Guin-

'Cp " l Aviation, in 1975. Het eer-jiCi.aar werd een winst van 350.000
la t geboekt- Afgelopen april

el^tkte GPA deSr°otste orderin de
Jjpsc-.uedenis van de vliegtuigbouw.
-ia lng om 308 toestellen met een
feo« van 16>8 miljard dollar.
40n.Q

g sleepte met 182 toestellen
;l3eel milJard dollar het leeuwe-
\cr_ Van de order in de wacht.
-^tpiii2nnell D°uglas kreeg een bc-

-'n
ngvan 3,1 miljard dollar en het

"V..; °pese consortium Airbus Indu-
*oéw mo^ht 4-3 miljard dollar in de
-£PaV blJschriJven.
ol&en afK°°pt vliegtuigen op basis van
''iaar p etalingsregeling voor vijftien

verhuurt die vervolgens aan
3*iod Vaartmaatschappijen voor pc-
*-o0r HVan drie tot viJf.aar-Dit heeft
dee j ,ac maatschappijen het voor-

Ziele Z^ zonder de zware finan-
[%ieebrVerplichtingen die aankoop
L/Dver !Jengt kunnen beschikken
J_iUn _de. modernste vliegtuigen en

'exibiliteit kunnen vergroten.

beurs-overzicht
Oplopend
effect ?DAM ~DeAmsterdamse
red Slenbeurs had donderdag een, p'lJk goede dag Veel fondsen
loon en de dag al beter* In de
verc]„Van de dag trok het koerspeil
min - aan> waardoor de stem-
hüp ndex uiteindelijk 1,4 punt
om-. \ lndigde op 181,0 punt. De
echt! as f !427 miljoen, waarvan
kern slechts f 624 miljoenvoor re-
Aan k 8 van de aandelen kwam.
en d£l rentefr°nt bleef het rustig
staattf ersen van devoornaamsteDriJu londsen waren vaak ruim

vei) |
grote aandelenwaarden ble-

et! Rl i übts enkele verliezen achter
enkpi bleven ook nog beperkt tot
.'onal dubbeltjes. Bij de interna-
Win , "ep Akzo voorop met eenHon! Van f l<6o °P f 148,10, terwijl
fl 05

govens f 1,30 opliep naar
tyerri' _*" In de financiële sector
f7R ,_Amrobank f 1,20 duurder op
aan ,?* Uitgever VNU trok f 1,90
f2^n f 105,90. Wessanen ging
der o omhoog naar fB5, Océ-van
öoi f mten f 5 naar f 311 en Hunter
fx 13 50

S geleldelyk f5 '20 naar

va°n°r DAF was het de laatste dag
(j^'.'nsclrrijving. Na DSM eerder
Vveeraar kt ook deze introductie
deriV?en uitslaande brand te wor-
dei '°P een koers in de spookhan-
bii , n rond de f 157 is een winst
vari f?wiJzing van de inschrijving
Uit d Per aandeel al zeker.
B oe^e notering ging Drukkerij de
gaat" Net duidelijk is, wat er hier
var, gebeuren. Een mogelük bod
Van .een onduidelijke liefhebber
hoo-Y^sen de f420 en f440 ligt be-
Hoer beneden de laatste beurs-
eder en de intrinsieke waarde enreen vond het dan ook te laag.

Oost-Westhandel
in 1988 gegroeid

WENEN - De handel tussen de
landen van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OESO) en Oost-
europa is in 1988 met zeven pro-
cent gegroeid, zo heeft het Oos-
tenrijkse Instituut voor Econo-
misch Onderzoek in haar maan-
delijkse rapport bekendge-
maakt.
Oosteuropa exporteerde in 1988
naar de 24 lidstaten van deOESO
zeven procent meer dan in het
jaar ervoor. Omgekeerd groeide
de uitvoer van de westerse in-
dustrielanden naar Oosteuropa

vorig jaar met 7,5 procent. Dat
betekent een forse stijging in
vergelijking met de periode 1980
-1987 toen de export uit het Wes-
ten jaarlijks slechts met twee
procent toenam.
De Oostenrijkse onderzoekers

schrijven de goederesultaten toe
aan de algemene economische
groei in de OESO-landen en aan
de gunstige ontwikkeling van de
dollarkoers en de olieprijs. Voor
1989 verwacht het instituut dat
de export vanuit de OESO met

zes procent zal toenemen en in
1990 met 4,5 procent. Volgens
het instituut hebben de economi-
sche hervormingen in Oosteuro-
pa slechts een korte-termijnef-
fect op het handelsvolume. De
groei van het aantal joint-ventu-
res tussen westerse en Oosteuro-
pese bedrijven heeft slechts mar-
ginale invloed, zo schrijven de
onderzoekers. Een derde van de
produkten, die vanuit het Wes-
ten naar Oosteuropa gaan, be-
staat uit kapitaalgoederen. Le-
vensmiddelen maken een vierde
deel van het exportpakket uit.

Europa
Vermoedelijk blijft het niet bij een
Belgisch-Nederlandse samenwer-
king. Volgens Offerhaus zijn er ge-
sprekken gaande over een verdere
samenwerking binnen de Europe-
se Spaarbankenvereniging. Ge-
dacht moet worden aan landen als
Duitsland, Frankrijk en een aantal
Zuideuropese landen.

Offerhaus verwacht dat deze sa-
menwerking in de loop van dit en
volgend jaar gestalte kan krijgen.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. sk.

AEGON 96,90 97,60
Ahold 115,80 118,00
Akzo 146,50 148,10
A.B.N. 40,70 41,40
Alrenta 162,30 162,50
Amev 49,70 49,70
Amro-Bank 77,10 78,30
Bols 140,00 139,70
Borsum. W. 139,80 140,50
Bührm.Tet. 65,00 66,00
C.S.M.eert. 65,60 65,40
Dordtsche P. 257,00 256,50
DSM 139,20 140,70
Elsevier 68,00 68,80
Fokker eert. 41,50 41,70
Gist-Broc. c. 34,10 34,40
Heineken 113,70 115,60
Hoogovens 103.80 105,10
Hunter Dougl. 108,30 113,50
Int.Müller 89,70 91,00
KBB eert. 73,80 73,50
KLM 48,70 48,90
Kon.Ned.Pap. 57,00 58,00
Kon. Olie 138,80 139,00
Nat Nederl. 61,40 61,60
N.M.B. 219,00 219,50
Nedlloyd Gr. 430,00 430,50
N(jv. Cate 95,80 95,50
Océ-v.d.Gr. 306,00 311,00
Pakhoed Hold. 130,20 131,00
Philips 37,90 38,10
Robeco 106,10 105,90
Rodamco 165,20 165,10
Rolinco 105,40 105,50
Rorento 60,30 60,40
Stork VMF 36,90 37,00
Unilever 138,00 138,10
Ver.Bezit VNU 104,00 105,90
VOC 49,00 49,10
Wessanen 82,70 85,00
Wolt Kluwer 173,00 172,80

Binnenl. aandelen
Aalbcrts Ind 44,80 44,80
ACF-Holding 50,20 50,30
Ahrend Gr. c 295,00 294,00
Alg.Bank.Ned 40,60 41,20
Asd Opt. Tr. 23,10 23,30
Asd Rubber 8,20 8,20
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 90,00 89,40
Aut.lnd.R'dam 78,00 78,00
BAM-Holding 434.00 450,00
Batenburg 89,00 89,00
Beers 134,00 133,00
Begemann 109,00 108,80
Belindo 371,00 372,00
Berkei's P. 5,00 4,95
Blyd.-Will. 23,20 23,20
Boer De, Kon. 456,00
de Boer Winkelbedr. 60,00 60,40
Boskalis W. 16,30 16,40
Boskalis pr 12,20 13,00
Braat Bouw 1010,00 1010,00
Burgman-H. 3000.00 3000,00
Calvé-Delft c 930,00 895.00d

Calvépref.c 5180,00 4975,00d
Center Parcs 77,20 78,20
Centr.Suiker 65,20 64,70
Chamotte Unie 11,30 11,40
Chamotte div.B9 11,20 11,00
Cindu-Key 114,50 116,00
Claimindo 362,00 362,00
Content Beheer 26,60 26,00d
Cred.LßN 79.40 79,40
Crown v.G.c 118,00 116,00
Desseaux 207,50 208,50
Dordtsche pr. 255,80 254,80
Dorp-Groep 52,20 52,50
Econosto 237,00 237,00
EMBA 134,50 134,50
Enraf-N.c. 52,70 d 53,80
Eriks hold. 365,00 366.00
Frans Maas c. 68,00 68,30
Fumess 129,00 131,30
Gamma Holding 83,50 83,50
Gamma pref 5,90 5,80
Getronics 27,00 27,00
Geveke 39.00 40,00
Giessen-de N. 243,50 241,00
Goudsmit Ed. 303,00 302,00
Grasso'sKon. 90,30 89,80
Grolsch 125,00 128,00
GTI-Holding 186,00 185,80
Hagemeyer 90.00 89,70
H.B.G. 208,50 208,50
HCS Techn 16,20 16,40
Hein Hold 97,50 99,50
Hoek's Mach. 188,00 190,00
Holdoh Hout 705,00 705,00
Holec 30,30 31,50
H.A.L.T.. b 1669,00 1673,00
Holl.Am.Line 1680,00 1684,00
Heineken Hld 97,50 99,50
HoU.Sea S. 1,40 1,44
Holl.Kloos 430,00 430,00
Hoop en Co 12,20 12,30
Hunter D.pr. 5,75 5,95
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 56,20 57,40
IHC Caland 33,60 34,00
Industr. My 207,00 207,00
Ing.Bur.Kondor 530,00 531,00
Kas-Ass. 40,40 40,50
Kempen Holding 14,20 14,10
Kiene's Suik. 1310,00 1310,00
KBB 75,50 75,00
Kon.Sphinx 98,00 95,30
Koppelpoort H. 277,50 277,00
Krasnapolsky 185,00 187,00dLandré & Gl. 54,00 54,20
Macintosh 49,00 49,00
Maxwell Petr. 690,00 690,00
Medicopharma 74,50 74,00
Meha Int. 7,10 7,10
MHVAmsterdam 24,30 24,00
Moeara Enim 1195,00 1185,00
M.Enim 08-cert 15400,00 15400,00
Moolenen Co 32,60 32,90
Mulder Bosk. 49,90 50,40
Multihouse 11,00 10,90
Mynbouwk. W. 447,00 447,00
Naeff 225,00
NAGRON 49,00 48,50
NIB 552,00 554,00

NBM-Amstelland 18,70 19,40
NEDAP 299,50 d 302,00
NKF Hold.cert 368.00 368,00
Ned.Part.Mij 37,00 37,00
Ned.Springst. 9750,00 9730.00
Norit 838,00 840,00
Nutrieia 245,00 247,00
Omnium Europe 16,90 16,90
Orco Bank c. 79,50 79,00
OTRA 700,00 699,80
Palthe 138,00 138,00
Polynorm 96,00 97,00
Porcel. Fles 140,00 138,00
Ravast 55,30 55,30
Reesink 65,50 66,00
Riva 54,50 55,50
Riva (eert.) 53,50 55,00
Samas Groep 73,50 74,00
Sanders Beh. 99,00 100,00
Sarakreek 28,30 28,30
Schuitema 1600,00a 1575,00a
Schuttersv. 122,80 123,80
Smit Intern. 42,00 44,00
Stßankiers e. 25,30 25,20
Stad Rotterdam 151,00 151,30
Telegraaf De 463,00 471,00
Text.Twenthe 248,50 248,50
TulipComp. 61,80 d 61,50
Tw.Kabel Hold 146.50 147,20
Übbink 112,00 115,00
Union Fiets. 15,75 15,50
Ver.Glasfabr. 279.00 285,00
Verto 68,70 68,00
Volker Stev. 62,50 62,00
Volmac Softw. 64,80 65,40
Vredestein 19,00 19,10
VRG-Groep 61,30 60,90
WegenerTyl 204,50 205.00
West Invest 31,30 31,30
Wolters Kluwer 172,00 172,00
Wyers 51,00 50,30

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,80 35,50
ABN Aand.f. 73,80 73,20
ABN Beleg.f. 54,90 54,80
ALBEFO 52.80 52,80
Aldollar BF $ 21,00 21,00
Alg.Fondsenb. 239,00 240,00
Alliance Fd 11,60 12,00
Amba 45,80 45,80
Ameriea Fund 318,00 318,00
Amro A.in F. 92,50 92,50
Amro Neth.F 74,00 74,00
Amro Eur.F. 68.50 69.50
Amvabel 96.80 96.90
AsianTigersFd 62.10 62,10
Bemco Austr. 61,70 61,70
Berendaal 115,50 115,50
Bever Belegg 23,10 23,10
BOGAMIJ 107,30 108,50
Buizerdlaan 41,00 41,00
Delta Lloyd 39,70 39,70
DPAm. Gr.F. 24,40 24,40
Dp Energy.Res. 35,00 35,00
Eng-H011.8.T.1 9,80 b 9,80bEMF rentefonds 64.80 d 65,00
Eunnvest(l) ' 110,00 110.00

Eur.Ass. Tr. 7,00 7,00
EurGrFund 57,80 57,00
Hend.Eur.Gr.F. 191,50 191,50
Henderson Spirit 75,20 77,80
Holland Fund 72,30 72,00
Holl.Obl.Fonds 120,00 119,50
Holl.Pae.F. 114,00 113,00
Interbonds 563,00 563,00
Intereff.soo 40,70 41,00
Intereff.Warr. 303,50 301,00
JapanFund 39,00 39,80
MX Int.Vent. 61,00 61,00
Nat.Res.Fund 1490,00 1490,00
NMB Dutch Fund 37,00 36.90
NMB Oblig.F. 36,30 36,30
NMB Rente F. 102,20 102,30
NMB Vast Goed 40,60 40,70
Obam, Belegg. 212,60 212,60
OAMFRentef. 14,25 14,25
Orcur.Ned.p. 48,50 48,50
Pac.Prop.Sec.f. 49,70 f 49,70
Rabo Obl.inv.f. 74,80 74,80
Rabo Obl.div.f. 49,80 49,90
Rentalent Bel. 1337,80 1337,80
Rentotaal NV 31,10 31,00
Rolinco cum.p 107,00 107,00
Se-Tech 18,10 18,30
TechnologyF. 15,70 15,80
Tokyo Pac. H. 248,50 250,00
Trans Eur.F. 74,50 74,20
TranspacF. 565,00 580,00
Uni-Invest 115,00 115,50
Unico Inv.F. 85,30 85,20
Unifonds 28,60 28,80
Vast Ned 119,00 119,00
Venture F.N. 40,20 40,50
VIB NV 86,20 86,10
WBO Int 77,50 77,30
Wereldhave NV 208,90 208,90

Buitenlandse obligaties
Wt EEGB4Ü) 102,10 102,10
3/2 EngWarL 35,20 35,00
53/. EIB 65 99,30 , 99,10
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 35.00
Amer. Brands 67,50 67,70
Amer. Expres 33,30 32,30
Am.Tel..; Tel. 35,30 35,30
Ameritech 53,00 59.30
Amprovest Cap. 118,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 27,70 27,70
Atl. Richf. 93,50 92,50
BAT Industr. 5.55 5.55
Bell Atlantic 86,50 86.80
BellCanEnterpr 38,10 38,60
Bell Res.Adlr 1,10 1,10
Bell South 47,30 48,50
BET Public 2,55 2,55
Bethl. Steel 22,40 22,50
Boeing Comp. 80,70 80,30
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 23,50 23.60
Citicorp. 31,30 31.75
Colgate-Palm. 50,70 50,50
Comm. Edison 36,00 36.25

Comp.Gen.El. 435,00 435,00
Control Data 20,50 20,80
Dai-Ichi Yen 3340,00
Dow Chemical 93,00 92,50
Du Pont 112,00
Eastman Kodak 44,75 44,50
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 224,00 227.00
Exxon Corp. 42,50 43,00
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 28,80
Ford Motor 48,40 48,50
Gen. Electric 54,00 54,50
Gen. Motors 40,30 40,30
Gillette 40,00 40,50
Goodyear 53,50 53,00
Grace& Co. 33.30
Honeywell 75.00 75,00
Int.Bus.Mach. 107,90 110,50
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 49,50
ITT Corp. 60,00 59,80
K.Benson ® 5000,00
Litton Ind. 79,50 80,20
Loekheed 47,90 48,10
Minnesota Mining 72,50 72,60
Mobil Oil 51,40 51,50
News Corp Auss 14,30 14,30
Nynex 77,70 78.50
Occ.Petr.Corp 27,70 28.00
Pac. Telesis 40,00 40,20
P.& O. (f) 7,00 7,00
Pepsico 52,50 53,75
Philip Morris C. 139,00 138,80
Phill.Petr. 23,50 23,20
Polaroid 39,80 39.80
PrivatbDkr 266.90 262.70
Quaker Oats 58,75 58,75
RJR Nabisco 85.00
St.Gobin Ffr 598,00 600,00
Saralee 54,00 54,00
Schlumberger 39,30 39,10
Sears Roebuck 47,20 46,70
Sony (yen)
Southw. Bell 51,10 51,60
Suzuki (yen) 920,00 920,00
Tandy Corp. 43.80 43,80
Texaco 51.25 51.00
Texas Instr. 44,50 44,40
TIP Eur. 1,65 1.65
ToshibaCorp. 1420,00 1450,00
Union Carbide 27,00
Union Pacific 72,50 73,00
Unisys 26.00 26.40
USX Corp 34,50 34,80
US West 68,10 68.00
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 61,70 62,50
Woolworth 52,60 52,50
Xerox Corp. 64,10- 63,80

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56,50 56,00 d
Am. Home Prod. 210.00
ATTNedam 78.10 78,10
ASARCO Ine. 54,00
Atl.Richf. 214,50 212,50
Boeing Corp. 178,00 178,00

Can. Pacific 39,50 39,10
Chevron Corp. 119,00
Chrysler 49,00 49,00
Citicorp. 69,50 71,00
Colgate-Palm. 114,50 112,00d
Control Data 40,50 42,00
Dow Chemical 208,00 204,20
Eastman Kodak 102,00 100,00
Exxon Corp. 94,50 95,00
Fluor Corp. 61,50
Gen Electric 121,00 119,00
Gen. Motors 179,50 178,50
Gillette 87.00 88,50
Goodyear 118,00 118,00
Inco 64,00 63,00
IB.M. 238,00 241,00
Int. Flavors 122,50
ITT Corp. 133.50 132.00
Kroger 26,00 27,00
Loekheed 107,50 107,50
Merck & Co. 155.50 151,50
Minn. Min. 162,00 162,00
PepsiCo. 115,00 122,00
Philip Morris C. 309,00 309,00
PhiU. Petr. 51,00 50,00
Polaroid 83,00 81,50
Procter & G. 229,50
Quaker Oats 133,00 133,00
Schlumberger 88,00 85,50
Sears Roebuck 104,00 104,00
Shell Canada 82,00 82,50
Tandy Corp. 95,00 95,10
Texas Instr. 95,60 97,20
Union Pacific 160,00 162,00
Unisys Corp 56.50 58,00d
USX Corp 76,80 76,00
Varity Corp 5.00 a
Westinghouse * 138.50 141,50
Woolworth 116.00 116,00
Xerox Corp. 139,00 137.00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 534,00 530.00Dresdner B. 314,00 314,00
Hitachi(soo) 1450,00 1450,00
Hoechst 311,00 316,00
Mits.EÜsoo) 700,00 700,00
Nestle 7100,00d7130,00
Siemens 548,00 545,00

Warrants
Akzo 37,00 38,00
AMRO warr. 1.45 1,40
Bogamij 5.20 5,20
FalconsSec. 19,30 19.10
Honda motor co. 2420.00 2420.00
K.L.M. 85-92 165.00 162,50
Philips 85-89 4,00 3.80
Stßankiers a 0,75 0,70
St.Bankiers b 2,10 2,20

Euro-obligaties & conv.
lO'/i 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
.10 AmevBs 100,50 100,25
11 Amev 86 95,50 95,00
14'AAmro87 97.00 96,75
13 Amro-BankB2 100,50 100,50
10'/.Amro 86 96,25 96,25
10 Amro 87 95,60 95.60
53/4 Amro 86 97,75 97,75
AmroBank wr 23,00 21,50
Amrozw 86 67,00 67.10
9BMH ecu 85-92 99,10 99,10
7BMH 87 95,00 95.00
10'/.EEG-ecu 84 100,25 100,25
94.E18-ecu 85 100,75 101,00
12'/.HIAirl.F 92,25 92,25
12NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11'/.NGUB3 100,25 100.25
10NGU 83 100,25 100,25
2W NMB 86 83,55 84.00
NMB warrants 60,00 60,50
83/4 Phil. 86 95,25 95,25
63/4 Phal.B3 96,00 96,00
11Rabo 83 101,00 101,00
9Rabo 85 101,50 101,50
7Rabo 84 100,75 101,50
12'/.Unü. 100,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,90 5.90
Bredero eert. 4,80 4,40
11Bredero 3,20 3,70

Breev. aand. 15,80 16,00
Breev eert. 14,00 16,00
LTV Corp. 2,15 2.10
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 1,00 1.04
7>/_ RSV 69 92,00 a 92,00a«

Parallelmarkt
Alanhen 25,50 d 23,70
Berghuizer 65.00 k 68.20
Besouw Van c. 49,00 49,00e
Comm.Obl.F.l 98,90 98.90
Comm.Obl.F.2 98,70 98,80
Comm.Obl.F.3 99.00 99,00
De Drie Electr. 28.20 28.30
Dico Intern 116.60 116.60
DOCdata 36,00 33,80
Geld.Pap.c. 95,40 96.50
Gouda Vuurv c 87,30 87.00
Groenendijk 38.00 38.00

.Grontmijc. 147.00 148.00
Hes Beheer 280.00b 292.00
Highl.Devel. 14.00 b
Homburg eert 4.50 4,40
Infotheek Gr 28.00 27.80
Interview Eur. 7.90 7.80
Inv. Mij Ned. 57.50 56,50
KLM Kleding 33.30 33.30
Kuehne+Heitz 34.00 34,80
LCI Comp.Gr. 42.50 43,00
Melle 250.00 250.00
Nedschroef 114.80 114.50
Neways Elec. 9,90 9,80
NOG Bel.i'onds 28,80

PieMed. 10.00 11,00
Poolgarant 10.25 10.25
Simac Tech. 17.50 17.60
Text Lite 7.00 f 7,00 f
Verkade Kon. 232,00 232,00
Weweler 105.00 105.50

OPTIEBEURS
serie omzet vk. sk.

Abn c jul 40.00 201 1,80 230 b
abn c okt 40,00 800 2,50 3.10
abn c okt 45,00 261 0,90 0,90".
Akzo c jul 150,00 927 2,60 3,60
akzo c jul 160,00 272 0,80 0,90
akzo c okt 160,00 479 3,00 3,40
amro c jul 80,00' 313 1,00 1,50
buhr c jul 60,00 184 6,00 6.70
buhr c jul 65,00 358 2,30 3,00
d/fl c jun 225,00 202 2.50 2.10
dfl c jul 235,00 500 1.20 1.10
d/fl p jun 225,00 237 2,70 3,60
d/fl p dcc 200,00 240 1,50 a 1.40
dsm c jul 130.00 319 11.50 12.50
dsm c jul 135.00 235 7,50 8.30
dsm c jul 140.00 582 4.00 5,20
dsm c jul 145.00 240 2.50 a 2,70
dsm c okt 135.00 211 10.50 11.40
dsm e okt 140,00 276 7,40 8.30
dsm c okt 145.00 447 5,10 5.40
dsm c okt 150,00 535 - 3,70
coc c jun 290,00 591 8.00 10,00
coc c jun 295,00 376 5,00 a 6,40
coc c jun 300.00 952 2,50 3,30
coc c jul 300.00 338 6.30 a 7.20
coc c okt 290.00 236 18.00 a 19.00b
coc p jun 290,00 234 1.60 I.ooa
coc p jun 295.00 338 3,40 2,40
hoog c jul 95.00 348 11.40 12,00a
hoog c jul 100.00 793 7.60 8,50
hoog c jul 105,00 680 4.70 5.40 .
hoog c jul 110.00 457 2,70 3,10
hoog c okt 100.00 327 11,90 13,00i_
hoog c okt 110,00 202 6,90 7.80
kim c jul 50,00 475 1,40 1,40
kim c okt 55,00 206 1,00 0,90
kim c jan 50,00 364 3.50 3,70
nlh c aug 95,00 1000 2.10 a 2.20
nlw c aug 97.50 200 0,35 a 0.30
nly c n9l 102,50 500 0,60 a 0.55
nlz c n9l 100.00 500 0.90 a 0.70
natn e jul 60.00 488 3.00 3.00
natn c jul 65.00 266 0.70 0,90
natn c jul 70.00 363 0.40 0.20
natn c okt 60.00 341 4,00 4,10
phil c okt 40,00 307 2.50 2.50
phil p jan 35.00 205 1.60 a 1.40
olie c jul 140,00 881 3,30 3.50
unil c jul 140,00 282 2,70 a 2,70-

-a=laten g=bieden+ei-dlv.
b=bieden h=laten+ -x-div.
c=ei-claim k=gedaan+h
d=ei-dividend l-gedaan~g
e-gedaan-bieden it slotkoers vorige dal
t_gedaan+laten _fc=sloUoer> gister—

Plannen voor coöperatie in andere Europese landen

Spaarbanken België en
Nederland werken samen

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - De spaarban-
ken in Nederland en België
gaan samenwerken. Zij zijn tot
een raamovereenkomst geko-
men om hun dienstverlening
onderling te gaan afstemmen,
zo heeft de Nederlandse
Spaarbankbond gisteren mee-
gedeeld.

De samenwerking gaat 36 banken
aan, die lid zijn van de Belgische
Spaarbanken Vereniging of van de
Nederlandse Spaarbankbond. De
deelnemende spaarbanken - waar-
onder de Spaarbank Limburg en de
Pancratiusbank - hebben een geza-
menlijk balanstotaal van f 172 mil-
jard en beschikken over ruim dui-
zend kantoren in Nederland en 1250
in België.
De bedoeling van de samenwer-
king is volgens directeur mr.
J.W.H. Offerhaus van de Neder-
landse Spaarbankbond dat de
klanten van de aangesloten banken
over en weer worden behandeld als
waren het de eigen klanten.
Dat houdt in dat bij transacties de-
zelfde condities worden gehan-
teerd als voor de eigen klanten.
Ook geldt de samenwerking voor
handelsbemiddeling en kredietver-
lening ten behoeve van zakelijke
klanten en voor stage-uitwisseling
van medewerkers.

Weinig hoop voor kleine belegger

Beursgang Daf
enorm succes

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - De beursintro-
ductie van DAF Trucks wordt
een groot succes. Maandag heeft
de eerste notering op de effecten-
beurzen van Amsterdam en Lon-
den plaats. In de zogenoemde
grijze handel (officieel: as, if and
when issued) werd donderdag
circa 57 gulden voor een aandeel
DAF betaald. Dat is een tientje
meer dan de uitgifteprijs van 47
gulden.

Voor beleggers die stukken krij-
gen toegewezen, gloort dus, net
als destijds bij DSM, een forse
winst. Geen wonder dat de vraag
naar aandelen DAF in de in-
schrijvingsperiode, die donder-
dag om 15.00 uur werd gesloten,
enorm was. Een woordvoerder
van de Amrobank, de leider van
het bankensyndicaat dat de
plaatsing van de DAF-aandelen
heeft overgenomen, wil echter
geen indicatie geven hoeveel
keer is overtekend. „Dat zegt ook
niets, want het staat vast dat zeer

veel beleggers aanzienlijk meer
hebben aangevraagd dan ze in
werkelijkheid willen hebben. De
gedachte was: hoe meer aande-
len ik vraag, hoe meer ik er
krijg".
Dat zal bij DAF, in tegenstelling
tot DSM, niet het geval zijn. Bij
DSM had de Staat, als enigever-
koper, bedongen datparticuliere
beleggers met voorrang moesten
worden behandeld. ledereen die
op honderd aandelen DSM had
ingeschreven, kreeg er 35. Wie
meer dan 100 aandelen had aan-

gevraagd, kreeg zelfs uiterst
mondjesmaat wat meer toegewe-
zen.

Reëel
Voor de toewijzing van DAF-
aandelen hanteert het banken-
syndicaat de regel dat 'de vraag
die het meest reëel aanwezig is,
gehonoreerd zal worden. Van
een gemiddelde kleine belegger,
die ineens pakweg 1000 aandelen
heeft aangevraagd, wordt aange-

nomen dat hij, zoals dat in beurs-
termen heet, gemajoreerd heeft.
Dat«fcil zeggen dat de vraag naar
die 1000 stukken als niet reëel
wordt beschouwd.
Er is wel een grove verdeelsleu-
tel uitgewerkt. Zon 50 procent
van de circa 18 miljoen aandelen
DAF, die naar de beurs gaan,
wordt geplaatst in de Benelux,
30 procent in het Verenigd Ko-
ninkrijk en de rest elders. Ver-
volgens krijgen de leden van het
bankensyndicaat hun deel. En
die moeten dan beslissen hoe de
afgeleide vraag van banken en
commissionairs, die geen deel
uitmaken van het syndicaat, ge-
honoreerd zal worden. „Aan de
basis zal men zich dan", aldus de
Amro-woordvoerder, „bancair
opstellen". Daar wordt dan ge-
woon naar goed koopmanschap
gehandeld. Wat zoveel wil zeg-
gen dat de beste klanten van de
banken ook het best behandeld
zullen worden bij de toewijzing
van aandelen DAF Trucks.

economie

Gereserveerde
rijtuigen voor

Zakenreizigers
!rfUTRECHT - De Nederlandse

öPoorwegen onderzoeken of het
j^ogelijk is coupes of complete
'Jtuigen te reserveren voor be-

kijven. Nu er voorlopig geen
rrtNcdentenkaart komt' hebben de

capaciteit over die daarvoor
*an worden gebruikt.

_\ e nieuwe service, die op zijn
«d

egst volBend Jaarwordt gebo-
ie£en, mag in ieder geval niet ten

oste gaan van de overige trein-
_\ ei2»gers, aldus een woordvoer--9JervandeNS.
(V ,e Spoorwegen hebben hierover
d_Au Contacten met onder meer
te,^kzo, PTT en Rabobank. Voor
rd^ medewerkers van de hoofd-
kantoren van de Rabobank kun-
[ot en er coupes worden gereser-
veerd tussen Utrecht en Eindho-ven. De PTT wil rijtuigen reser-veren tussen Den Haag en Gro-

A'nSen- Voor Akzo zou de lijn
kunnen

"j <; °u ■en doorgetrokken naarïfll schiphol, zodat Akzo-werkne-
M.rnt die naar de luchthaven:__ et niet meer over hoeven tee|^aPPen in Amsterdam CS.
*"_ ni hetzelfde kader hebben de NS
*K ,nen om op de stations za-

te openen. Hierkun-
-3 ka" aMeen zakelijke reizigers een

_
p Je k°Pen. Geen plan maar

"v!n feit is dat de Spoorwegen
-», rrfilaf-1. Januari 1990 alle werkne-
■fJtr ■ via hun bedrijfeen jaar-
ei^ajectkaart kopen voor het
1ka°°n"Werkverkeer' een korting-

geven* Deze ëeeft veertig
Jrpt°Cent korting op enkeltjes en
iV°UrtJès- is een jaar geldig en
*°si normaal 540 gulden. Boyen-en kan het hele gezin ervanmee profiteren.

Swarttouw geen roorzitter

Obligatielening
Fokker ’300 min

AMSTERDAM- Tijdens de woens-
dag bij Fokker gehouden algemene
jaarvergadering van aandeelhou-
ders kondigde de financiële man in
de raad van bestuur, E. Nederkoorn,
aan datFokker binnenkort overgaat
tot de uitgifte van een openbare
obligatieleningvan f3OO miljoen om
bestaande (bank-)schuld te vervan-
gen.
Over de financiering van uitbrei-
ding van de produktie van de Fok-
ker 100 beraadt de onderneming
zich pas nadat deze zomer een be-
slissing is genomen over de lokatie.
In aanmerking komen het buiten-
land, waarbij met name deVS werd
genoemd, en Schiphol. In de VS is
produktiecapaciteit voor handen,
maar het bewaken van de kwaliteit
zou dan meer inspanning vergen
dan uitbreiding in ons land.
Verder werd bekend gemaakt dat
de 60-jarige vice-voorzitter van de
raad van commissarissen ir. A. Meij-
er, door de commissarissen be-
noemd is tot president-commissa-
ris. Dit tot teleurstelling van enkele
aandeelhouders, die graag Swart-
touw als president-commissaris
hadden gezien.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 1-6-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.730-/26.230-,
vorige ’ 26.000/ 26.500 ; bewerkt ver-
koop ’ 27.830, vorige ’ 28.100 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 330-/400 vorige

’ 340-/ 410; bewerkt verkoop ’ 440 la-
ten, vorige ’ 450 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,18 2,30
Brits pond 3,39 3,64
Can. dollar 1,79 1,91
Duitse mark( 100) 110,65 114,65
lers pond 2.87 3,12
Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 153,75 158,75
Ital. Ure. (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) 128,25 132,75
Zweedse kr. (100) 32.00 34,50
Noorse kr. (100) 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27,50 30,00
Oost.sehill.(lOO) 15,71 16,31
Spaanse pes.UOO) 1,70 1,85
Griekse dr. (100) 1,23 1,43
Finse mark (100) 48,75 51,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0.06
Wisselmarkt Amsterdam

Amer. dollar 2.23775-24025
Brits pond 3.5055-5105
Duitse mark 112,665-715
Franse franc 33.210-33,260
Belg. franc 5.3815-3865Zwits. franc 131.025-075
Japanse yen 156,65-156,75
Ital. lire 15,515-565
Zweedse kroon 33,405-33,455
Deense kroon 28.905-28,955
Noorse kroon 31.105-31,155
Canad. dollar 1,85025-85275
Oost. schil] 16.0150-0250
lers pond 3,0030-0130
Spaanse pes 1,7690-7790
Gr. drachme 1,2700-3700
Austr.dollar 1,6770-6870
Hongk.dollar 28,75-29,00
Nieuwz.dollar 1,3015-3115
AntiU.gulden 1,2400-2700
Surin. gulden 1.2400-2800
Saudische rial 59.60-59.85
Ecu gulden 2,3365-3415

CAO-akkoord
Verenigde

Glasfabrieken
MAASTRICHT - Gisteravond is
een akkoord bereikt over een éénja-
rige CAO bij de Verenigde Glasfa-
brieken, die ook een vestiging heeft
in Maastricht (450 werknemers). De
personeelsleden ontvangen met te-
rugqwerkende kracht (per 1 april jl.)
een loonsverhoging van 2 procent
en in juli een eenmalige uitkering
van een half procent.

De VUT-leeftijd gaat per 1 oktober
aanstaande van 62 naar 61 jaaren er
komt een winstdelingsregeling. Het
zwangerschapsverlof wordt met
twee weken uitgebreid. Tevens zal
een wijkervaringsproject worden
opgestart voor 15 langdurige werk-
lozen.

Een woordvoerder van de Unie
BLHP toonde zich zeer tevreden
over de resultaten.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 243,40 244.70id excl.kon.olie 224,40 226,10
internationals 253,20 253.80
lokale ondernem. 232.10 234,20
id financieel 171,30 17240
id niet-financ. 290,60 293,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)

algemeen 189.60 190,60
id excl.kon.olie 182,70 184,10
internationals 190,80 191,20
lokale ondernem. 190,10 191,80
id financieel 134,40 135,10
id niet-financ. 245.10 247,60
Stemmingsindex (1987 = 100)

algemeen 179,40 181,00
internation 186,60 187.80
lokaal 178,20 179,90
fin.instell 140,60 141,70
alg. banken 137,00 138.60
verzekering 143,40 143.90
niet-financ 190,30 192,10
industrie 178,60 180,70
transp/opsl 232.90 233.60

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 148,50 (148,10)
Kon. Olie 138.30-139,20 (139,00)
Philips 37,90-38,10 (38,10)
Unilever 138,10-138,50(138,10)
KLM 48,70-48,90 (48.90)

NEW VORK 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 2477.57 1152.65 199.62 945.65
Hoogst 2504.23 1162.68 202.35 955.62
Laagst 2469.67 1146.51 19927 942.21
Slot 2490.63 1156.53 201.70 950.77
Winst/ + iO4B +4 20 +1.31 +4.14verlies

Vrijdag 2 juni 1989 "9

(ADVERTENTIE)

ma t/m vr van 14.00tot 22.00 uur
■. eengesprek van hart tot hart.

Tussen Hooggelegen en Oudenrijn is gisterochtend
op deA2een verkeersproef van start gegaan, waarbij
streekbussen in de ochtendspits met een maximale
snelheid van 40 km per uur van de vluchtstrook ge-
bruik mogen maken. De proef- met het doel deforensin de bus te krijgen - duurt een halfjaar.

(ADVERTENTIE)

~*j^L-,euenslijn
(M®*Ê§Ê(ffl§

mat/mvrvan 14.0010t 22.00uur
...eengesprek van harttot hart.

Limburgs dagblad



Duitsland 1
10.00 Heute.
10.03 Ansichtssache: Eine Klassen-
reihe in die DDR. (herh.)

11.00 Die Filme, die Preistrager und
der Minister. Samenvating van de
uitreiking van de Duitse Filmprijs
1989 in het Berlijnse Theater des
Westens.

13.00 ARD-SPort extra. Tennis:
Open Franse tenniskampioenschap-
pen te Roland Garros. Commentaar:
Volker Kottkamp en Hans-Jürgen
Pohmann.

16.00 100 Karat. 9-delige serie met
Dyan Cannon, Liane Langland, Fer-
nando Allende e.a. Afl. 9: der Erb-
schaft. (herh.)

16.50 Da schau her! Programma voor
nieuwsgnerige mensen.

17.15 Tagesschau.
17.25 Das Buschkrankenhaus. Se-

rie. Afl.*. Die Truckerin.
18.13 Engel in Weiss. Deel 1.
18-26 Tagesschau.
18.30 Hier und heute. Actualiteiten.
18.52 "" WWF-Club. Live uit de stu-

dio.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau. Aansl.: Die
Parteien zur Europawahl.

20.15 Fahrkarte ms Jenseits. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1957 van Budd
Boetticher. Met: Randolph SCott,
Noah Beery jr. John Carroll e.a. Bart
Allison achtervolgt al 3 jaarTate Kim-
brough voor de moord op zijn vrouw.
Eindelijk denkt hij hem gevonden te
hebben in het stadje Sundown. Daar
stelt hij vast dat het stadje geheel op
de hand van Tate is. Deze gaat zelfs
met Lucy Summerton trouwen, het
meest begeerde meisje van de stad.
Aansl.: Die Parteien zur Europawahl.

21.35 Die Filme, die Preistrager und
der Minister. Samenvatting van de
uitreiking van de Duitse Filmprijs '89
in het Berlijnse Theater des Westens.

22.05 Plusminus. Economisch maag-
zine.

22.35 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.05 Sportschau. Vandaag o.a. Ten-
nis: Open Franse Tenniskampioen-
schappen te Roland Garros; boksen:
EK amateurboksen in Athene.

00.05 Movie, Movie. Amerikaanse
speelfilm uit 1978 van Stanley Donen.
Met: George C. Scott, Trish van De-
vere, Red Buttons, e.a. Joe Popchik
hoopt veel geld te verdienen met bok-
sen om zo een operatie van zijn zus-
ter te kunnen betalen. Maar Joey
heeft het niet makkelijk. Zijn promotor

Vince Marlow wil eigenlijk dat hij het
gevecht verliest; bovendien heeft hij
problemen met de vamp Moran, die
het op hem gemunt heeft.

01.50 Tagesschau.
01.55-02.00 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" George C.Scott en Trish van Devere in 'Movie, Movie'.
(Duitsland 1 - 00.05 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
((abel- en CAI-abonnees:
koor kanalen zie schema exploitant

■ = wit programma
)»" = stereo geluidsweergave
to = tweetalig bij stereo-app.
OT = 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
BelgiëRTBF 1: 3 en 8
BelgiëTele 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
17.00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

ne. Afl.: Bvd bedrijfsleider.
17.25 Juke Box.
17.30 Arnold. Amerikaanse serie met
Gary Coleman, Conrad Bain, Todd
Bridges e.a. Afl.: De voorbereidings-
school.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. (herh.
18.05 Prikballon. Kleutermagazine.
Presentatie: Francis Verdoodt.

18.20 Schoolslag. Spelprogramma
voor middelbare scholieren. Presen-
tatie: Michel Follet. Vandaag vanuit
het Koninklijk Athenaeum te Soest.

19.00 Levende aarde. 24-delige Brit-
se documentaire serie van David At-
tenborough over het ontstaan van de
'aarde en het aardoppervlak, meer be-
paald het leven in verschillende leef-
milieus van de poolgebieden over de

■wouden en grasvelden en woestijnen
!en tot in het water en in de lucht. De
reeks onderzoekt ook de mens als
.storendefactor in die levende wereld.
[Afl. 2: De opbouw van de aarde (2).

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie met; Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
'O'Brien e.a. Duidelijk tegen de zin
van Des in, blijft Eileen vastbesloten
bij hem in te trekken. Helen wordt
woedend bij het horen van haar zus-

.ters naam.

20.25 Bronco Billy. Amerikaanse
speelfilm uit 1980 van en met Clint
Eastwood. Met: Sondra Locke, Sam
Bottoms e.a. De rondtrekkende circu-
sartiest Bronco Billy is op zoek naar
een partner voor zijn gevaarlijkenum-
mer. Op een dag ontmoet hij Antoi-
nette, een rijke erfgename die door
haar man is verlaten.

22.15 Boksen. Rechtstreekse repor-
tage vanuit de Salie des Expositions
in Namen van de strijd om de wereld-
titel vedergewichten tussen J.-Marie
Renard - Antonio Esparragoza. Tij-
dens onderbrekingen: Kunst-zaken,
nieuws en weerman. Aansluitend: na-
beschouwingen op de bokskamp.

22.45 De nachten van de revolutie.
7-delige Franse serie van Charles
Brabant naar het leven en werk van
Nicolas Restif de la Bretonne. Met:
Michel Aumont, Michel Bouquet, Ma-
ria Casares e.a. Afl. 3: 14 juli 1790.
De jonge Frangois ontmoet 'de uil',
die hem meeneemt naar het Parijse
nachtleven. Bij het afscheid waar-
schuwt hij Francois voor de gevaren
van de stad. Frangois valt al snel in
handen van een geduchte koppelaar-
ster.

00.35-00.40 Coda. Ghequetscht ben
ie van binnen, anoniem.

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 1900-700 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

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

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Met: Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Een

0 eerste rijles brengt Craig meteen op
het spoor van Debbie. Beryl zoekt
nog steeds naar een spoor van Ruth.
Wayne verlost May, maar wordt be-
trapt door Micky.

19.23 2x7. Tv-spelletje van 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.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Tele-archief. Serie program-

ma's bestaande uit beeldarchiefma-
teriaal van de Tros. Vandaag: 1.
Three exceptional days. 2.. Dusty
Springfield. Presentatie: Willy Dobbe.

17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Een lange nacht voor Derrick.
Derrick komt in actie wanneer de 20-
-jarige dochter van de advocaat Dr.
Bomann wordt ontvoerd. Een race te-
gen de klok begint, (herh.)

18.00 Wondere wereld. Populair-we-
tenschappelijk programma gepresen-
teerd door Chriet Titulaer.

18.20 Suske en Wiske. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Suske en Wiske en de Re-
genboogprinses (3). (herh.)

18.42 Familie Oudenrijn. Serie. Afl. 8:
Mystieke krachten, (herh.)

19.05 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Kit op drift, (herh.)

20.00 (TT) Journaal.
20.29 (TT) 'n Moordstuk. Klucht van

Royce Ryton over een grote pechvo-
gel. Met: Gerard Cox, Diana Dobbel-
man, Joop Doderer e.a. Regie: An-
drew Wilson.

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

22.35 Het staat in de krant. Ameri-
kaanse tv-film uit 1986 van James
Frawley. Met: Tim Matheson, Marga-
ret Colin, George Di Cenzo e.a. Wan-
neer Amy in verwachting blijkt te zijn
van haar man Mike ontstaat er een
machtsstrijd die zij echter uitvechten
via hun werk bij de krant, het schrijven
van columns.

00.16-00.21 Journaal.

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1.
11.00 G:unter Pfitsmann in Berliner

Weisse mit Schuss. (herh.)
12.00 Urnschau.
12.10 Gesundheidsmagazin Praxis.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.

13.15-13.45 Elf Lander, ein Land -
Die Bundesrepublik. Documentaire
serie over Duitsland. Afl. 6: Hamburg- Die kühle Schone mit der Kauf-
mannsmoral. (herh.)

14.40 Die Lady. 3-delige Amerikaan-
se serie. Afl. 2. Met: Bette Davis, J.
Ashley Hyman, David Huddleston
e.a.

15.45 ZDF - Ihr Programm. Wer kermt
sich aus in diesem Haus? Spelpro-
gramma.

15.55 Heute.
16.00 00 Bon appétit Paul Bocuse.
Culinair magazine. Presentatie: Petra
Schürmann en Heinz Winkler.

16.25 Freizeit... und was man da-
raus machen kann. Magazine over
vrije-tijdsbesteding.

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

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

17.45 Quiz nach Quoten. Cijferspel,
gepresenteerd door Gregor König.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute. Aansl.: Parteien zur

Europawahl.
19.30 Auslandsjournal. Reportages
van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Rolf Radke.

20.15 Derrick. Duitse politieserie. Afl.:
Schrei in der Nacht. Met: Horst Tap-
pen, Fritz Wepper, Christine Bucheg-
ger e.a.

21.15 Des Nestos - ein geschütztes
Naturparadies. Zwerftocht door het
beschermde natuurgebied rond de
Griekse rivier de Nestos.

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

22.15 Aspekte. Cultureel magazine.
22.55 ■ Lautlos wie dieNacht. Fran-

s/Italiaanse speelfilm uit 1962 van
Henri Verneuil. Met: Jean Gabin,
Alain Delon, Viviane Romance e.a.
Charles komt na meerder jaren straf
uit de gevangenis, maar is onverbe-
terlijk. Hij wil nu zijn grote slag slaan
en dan naar Australië emigreren. Het
doel: de miljoenen onder het casino
van Cannes.

00.50-00.55 Heute.

België RTBF 1
17.45 Vacaturebank. 18.00 Nouba
louba, met De Smurfen; Spot. 18.30
Jamais deux sans toi, gevarieerd infor-
matief programma. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir. Regionale activiteiten uit
Brussel en Wallonië. 19.30 Journaal en
Weerbericht. 20.00 Psychose 11. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1982 van Richard
Franklin. Met: Anthony Perkins, Vera
Miles, Meg Tilly e.a. 21.50 Portret van
Jean-Marc Renard. 22.10 W.K. Boksen
voor vedergewichten. Wedstrijd tussen
Jean-MarcRenard en Antonio Esparra-
goza. Aansl.: Miss Marple. Engelse de-

tective serie. Afl.: De vergiftigde pen.
(onder voorbehoud). 23.30-00.05
Nieuws en weerbericht. Aansl.: Paar-
denkoersen.

TV5
16.10 Tournoi De Tennis De Roland-
Garros. 18.00 Les Grenadines. T-film
met Elizabeth Vitali, Didier Kaminka
e.a. 19.30 Papier Glacé. 20.00 Montag-
ne. Alpinisme. 20.30 Brésil, Dernière
frontière. Documentaire serie. 21.25
Musique. 21.40 Le divan. Gast: ster-
danser Patrick Dupond. 22.00 Journal
Télvisé. 22.35 Le Magazine Culturel
Océaniques. 23.00 Sports Loisirs.
00.05-01.00 Du cöté de Chez Fred.

programma’s vrijdag televisie en radio

Nederland 1
19.19 Lekker weg. Magazine met

aandacht voor minder bekende toe-
ristische en recreatieve mogelijkhe-
den in eigen land. Vandaag: Dor-
drecht en omgeving. Presentatie: Vi-
vian Boelen.

19.45 Father Dowling. Amerikaanse
misdaadserie. Afl.: Een mysterie.

20.30 Op zoek naar mijn moorde-
naar. Documentaire rond journaliste
Susan Morgan, die op 13 mei 1984
zwaar gewond raakte bij een bomex-
plosie in Nicaragua.

21.52 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

22.30 Journaal.
22.40 In 't holst van de nacht. Cana-

dese serie. Afl.: Een nieuwe toe-
komst? Nicole is zwanger en O'Brian
weet niet of hij een andere baan moet
gaan zoeken of niet.

23.30-01.31 De primeur. Britse speel-
film uit 1987 van Gavin Millar. Met:
Michael Maloney, Denholm Elliot, Do-

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

KRO
15.40 Centennial. Amerikaanse serie

gebaseerd op het gelijknamige boek
van James A. Michener. Afl.: De wind
des doods (1).

16.10 Avontuur! Afl.: Schateiland.
Moira Lister heeft een oude kaart
waarop een schat, op Kokoseiland bij
Costa Rica, staat aangegeven.

17.00 Er was eens... het leven. Te-
kenfilm. Afl.: Spieren en vet.

17.30 Journaal.
17.45 Henderson Kids. Australische

serie. Afl. 9. Sylvia mag niet meer met
Steve omgaan en Rutt wil de tekenin-
gen in de grot weghalen.

18.34 Torn en Jerry.
19.00 Journaal.

nald Pleasence e.a. De schrijver Wil-
liam Boot wordt door zijn krant de Dai-
ly Beast naar Afrika gestuurd, terwijl
hij alleen maar lyrische stukjes
schrijft.

Gerard Cox en Joop Doderer in 'Een Moordstuk'. (Neder-
land 2 - 20.29 uur)

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00-10.30 Nieuws uit de natuur.

Les 26.
11.00-11.30 Schooltv-weekjournaal.

Les 30.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30-17.00 6tudio Sport. Ronde van

Italië.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

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

Voor Turken.
18.30 Financieel management.
19.00 (TT) Het klokhuis.

19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.55 Politieke Partijen: Christen De-

mocratisch Appèl (CDA).
20.00 Journaal.
20.20 Politieke Partijen: Democraten

'66 (D'66).
20.26 Bert Haanstra. Documentaires,

4-delige serie over het werk van de ci-
neast Haanstra. Afl. 1: Het water.

21.00 Nederland. Film van Bert Haan-
stra.

21.20 Nagesprek over de documen-
taire Nabij - veraf.

21.59 Kwartslag. Impressie van het
tweejaarlijkse congres van het Huma-
nistisch Verbond in Groningen.

22.20 Politieke Partijen: Initiatief voor
Europese Democratie (IDE).

22.30 Journaal.
22.40-22.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Vanavond de eerste aflevering van 'Bert Haanstra - Do-
cumentaires. (Nederland 3 - 20.26 uur)

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 41. (herh.)
08.10 News of the week.
08.30 Actualités. Nieuws in hetFrans.
08.50 Politik aktuell.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 21. (herh.)
10.10-11.00 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus economie.

Les 8.
18.30 Hallo Spencer. Kinderprogram-

ma. Afl. 67: Die Zwillinge haben über-
morgen Geburtstag.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Zur Sache. Politieke uitzending.
20.45 Wall-City.
21.00 Plus 3 extra: Musen und Maze-

ne. Reportages.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 Polizeianruf 110. Serie met An-

dreas Schmidt-Schaller, Lutz Rie-
mann, Arme Kasprzik, e.a. Afl.4: der
Mann im Baum.

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

Belnië/Télé 21
19.00 Terre et soleil, agrarisch nieuws.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00-
-23.30 Koningin Elisabeth Muziek Con-
cours voor Viool. 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).

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het Ge-
bouw, met om 7.04 Afdeling Bin-
nenland; (7.30 Nws); 7.33 Dorres-
tijns Persagentschap en Afdeling
Binnenland. 8.09 Dorrestijns Pers-
agentschap en De tafel van NL;
9.06 Dorrestijns Persagentschap,
De media, Het fjortret en BORAT;
10 06 NL-Buitenlandreportage;
11.06 De Bovenkamer, Afdeling

Binnenland en BORAT; 12.06 Af-
deling Binnenland en Informatie
voor de vissers. 12.55 Meded. voor
land- en tuinbouw. 13.09 Hier en
nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.06
NCRV-V.1.P.-roem. 16.06 VARA
Radio 1 Vrijdageditie. (16 30 en
17.30 Nieuwsoverzicht.) 18.30
Nieuwsoverzicht 19.30 NCRV-bul-
letin. 20.03 Weekend blues. 21 03
Jazztime 22.03 NCRV-vrijdag-
sport. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02-7.00 Veronicas Oh, Wat
een nacht, met om 0.02 Stemband;
2.02 Oh, wat een nacht; 5.02-7.00
Ook goeiemorgen.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KRO's Ontbijtshow. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend 10 04
In antwoord 0p... 11.50 Postbus
900. 12.04 De 100 minuten van
Hans van Willigenburg. (13.04-
-13.15 Echo). 14.04 Ratel plus.
15.30 Gerard de Vries draait op
verzoek. 17.04Nederlands hitwerk.
1804 AVRO's radiojourn. 19.03
Hobbyvitaminen. 20.00-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.02 Ook
goeiemorgen 904 Goud van oud.
11.04 Van Diepen draait door.
12.04 D'Rob ofd'ronder. 13.04Erik

de Zwart. 15.04 De Top 40. 18 04
Driespoor. 19.03 Stenders en Van
Inkel. 22.03-0.00 Countdown Café.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I Bliek. 09.05 SAT.I - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit denroten Haaren. Afl.: Heim-
liche Sorgen. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05
General Hospital. Afl.: Polizeischutz.
10.50 Teletip Koehen. 11.00 SAT 1
Bliek. 11.05 Ein total verrückter Urlaub.
Engelse komedie uit 1972 van Gerald
Thomas met Sidney James, Kenneth
Williams, Joan Sims e.a. Aansl.: teken-
film. 13.00Tele-Börse. 14.00 Ihr Horos-
kop. Aansl: Programma-overzicht.
14.05 The Real Ghostbusters. Afl.: Das
alte Film-Monster. 14.30 Der Nachste
bitte. Afl.: Es wird gebaut. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05 General Hospi-
tal. Afl-.: Er ist aus, Mr. Smith. 15.50 Te-
letip Geld. 16.00 SAT.I Teleshop.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Bo-
nanza. Afl.: Der Auftrag. 17.25 Teletip
Test. 17.35 SAT.I Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Verliebt in
eine Hexe. Afl.: Endoras Geschenke.
18.15 Die Ausgeflippten. Afl.: Keine gu-
ten Nachrichten. 18.45 SAT.I Bliek.
19.00 Glücksrad. Quiz-show. 19.30 Ein
Duke kommt selten allein. Afl.:
Schmuggel, Schrott und süsse
Schwestern. 20.25 SAT.I Wetter.
20.30 Love Boat. Afl.: Hilfe, ich heirate.
21.25 SAT.I Bliek. 21.30 Geier kennen
kein Erbarmen. Amerikaanse western
uit 1973 van Andrew V. McLaglen met
John Wayne, George Kennedy, Gary
Grimes e.a. 23.20 SAT.I Bliek. 23.30
Die gelbe Holle. Engelse speelfilm uit
1958 van Val Guest met Carl Möhner,
André Morell, Edward Underdown e.a.
00.45-00.55 Programma-overzicht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben.

Afl. 13.
08.30 Telekolleg 11. Cursus economie.

Les 8.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus economie.

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

matieve jeugdserieover liefde en se-
xualiteit. Afl. 6: Ich dachte, wir sind alt
genug.

18.30 Lassies Abenteuer. Jeugdse-
rie. Afl.: Sei ruhig, Montag.

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Wege zum Sieg.

18.56 Das Sandmannchen. (herh.)
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Die Sprechstunde. Gezond-

heidsmagazine. Vandaag: Homeopa-
thie bij maagpijn.

20.15 Menschen und Strassen: Die
Strassen von Oran - Albert Camus in
Algerien. (herh.)

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kostprobe. Muziek-magazine.
21.45 Wortwechsel.
22.30 Die schone Otero. 5-delige

Spaans-Italiaans-Frans- Duitse serie.
Afl.3.

23.30 Klassik am Freitag. Mitsuko
Shirai zingt liederen van Mendels-
sohn, Wolf, Berg en Liszt.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

SSVC
13.05 Children's SSVC. Afl.: Stoppit

and Tidyup.
13.15 Playbus. Afl.: The tent stop.
13.35 Give vs a Clue. Met Michael

Parkinson, Lionel Blair, Liza Goddard
en gasten.

14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 What's my Line? Quiz.
15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC. Puddle

Lane.
15.55 Windfalls. Dierenserie.

16.10 Bradley. Komische serie.
16.35 Tricky Business Serie. Afl
Cups and Balls.

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

17.30 Home and Away. Serie.
17.55 Happy Days. Afl.: Give V

Band A Hand.
18.15 Through the Keyhole. 0

spanningsprogramma met Da»
Frost en Loyd Grossmann.

18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here Sports Desk! f
gionale sportverslaggeving.

19.10 Top of the Pops. Gepresi
teerd door Simon Mayo.

19.40 Flying Lady. Nieuwe serie. A
The Trip.

20.30 Twenty-two years of the Ti
Ronnies. Serie.

21.15 The Equalizer. Afl.: A Dance
the Dark Side.

22.00 News and Weather.
22.30 Rory Bremner. Nieuwe ko*

sche show.
23.00-00.30 One Show Makes it M

der. Amerikaanse film uit 1982 fl
Robert Mitchum en Angie DickinsO

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert 1. (8.00 Nws) 8.02 Vroeg
Ochtendconcert 2. 9.00 Jet Inter-
nationale Concertcircuit. Ensemble
Wine-Berlin. 10.25 Zoltan Kocsis,
piano. 11.45 Jevgeni Mravinsky, di-
rigent (1). 12.30 Jazz-op-vier-Con-
cert. Ensemble Taharqa. 13.00
Nws. 13.02 Operette: Meesters van
de zarzuela (1). 14.00 Orgelbespe-
ling. 14.30 Klein bestek. 15.30
Hoofdletters en schoone tonen.
17.00Tafelmanieren: Uit de Franse

keuken (1). 18.00 Nws. 18.02 As-
pekten van de kamermuziek: Ne-
derlands MozartTrio. 19.00 De Bo-
venbouw. Vandaag: Meivin Gibbs
Group en No Safety. 20.00 Nws
20 02 Holland Festival Journaal
20.10 Europees concertpodium.
The Sixteen Choir en Orch. met so-
praan en tenor. (Pauze: Muziek-
spiegel van Konrad Boemher).
22.00 Musica Nova. Radio Symf.
Ork. van Berlijn. 23.00-0.00 NOS-
Jazz.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De vertellers.
10.00 Meer dan muziek. 11.00 Een
leven lang. Journaliste/schrijfster
Arme Biegel (83 jr). 12.00 Nws.
12.05 Toegift. 12.15 Vrijzinnig Vi-
zier. 13.00 Nws. 13.10 Het ge-
bouw, met om 13.10 Aktual. en
Euroburo. 14.00 De stofzuiger.

14.25 Indonesië. 14.45 Moeders
mooiste. 15.00 Het gebouw, met
om 15.03 Hetspoor; 16.03 Afdeling
binnenland; 16.35 Welingelichte
kringen. 17.35 Postbus 51 Radio-
magazine. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
God met ons 18.20 PvdA. 18.30
Euroburo. 19.00 Progr. voor bui-
tenl. werknemers. 20.30 Kom over
en help ons! 20.55 België totaal.
21.05 Schoolagenda. 21.20 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen.

Sky Channel
06.30 European Business Chanfl

Zakelijk nieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspa

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelp

gramma.
11.00 The Sullivans. Familieserie.
11.30 Sky By Day. Ochtend maga

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoor

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

beelden met muziek.
14.50 As the World turns. Drama-'

rie.
15.45 Loving. Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. Komische s

rie.
16.45 The Littles.
17.00 Countdown. Pop.
18.00 Eurosort menu.
19.00 Baseball.
20.00 Tennis in Parijs..
22.00 Golf in Woburn.
00.00 Tennis in Parijs..
01.30-06.30 Landscape Chanf

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 World News and Busine*

Nieuwsprogramma's.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Off the Wall. Rock- en popf

gazine.
16.30 Hot Line. Live jongeren.

gramma.
18.30 The new music show. Actü'

popmuziek.
19.30 Richard Diamond. Detect*

serie.
20.00 Touristic Magazine.
20.25 Hollywood Insider.
20.50 Transmission. Vlotte popi*

ziek.
21.45 World News and Weather. t

derland gesproken.
22.00 In Concert Specials.
00.00-03.00 The Mix. Entertainmei'

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 MTV! Video's.
12.00 Remote Control. Spel.
12.30 MTV half-hour comedy sh"
13.30 MTV! Video's.
15.00 Yo! Mix.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca-Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5. Cameo.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV.
19.00 MTV At The Movies. Filfl1

briek.
19.30 Remote Control. Spel.
20.00 XPO. Nieuwe clips.
21.00 YO!. Rap en hip-hop.
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report.
23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Your Scène.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
02.00-07.00 Night Videos. Clips.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
aktueel, Gast van de. Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10 02, 11.02Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Uit inLimburg, Agen-
da en Muz. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nws. 17.02 Reg. weer-
bericht. 17.05 Limburg aktueel,
agenda en muz. 17.25 Licht Lim-
burgs: muziek van en informatie
over Limburgse musici. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Ber.) 8.00 Nieuws. 8.12 Brus-
sel X. 10.00 Nieuws. 10.03 Platen-
poets. 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989. 13.00 Nieuws. 13.10
Goed op Vrijdag. 14.00 Pluche en
Plastiek. 16.00Abraham al gezien?
17.00 Focus. 17.05 Wat zijn dat
voor toeren! 18.00 Nieuws. 18.10
Hitriders. 20.00 Zig-Zag. 22 00
Nieuws. 22.05 Country-Side.
23.30-6.00 Nachtradio, (om 5.00

en 5.30 uur Nieuws.)

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland. Informatief programma.

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

(herh.)
10.00 Reich und Schön. Serie,

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

daadserie, (herh.)
11.45 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Serie, (herh.)

12.30 Klassik am Mittag, met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Trans-
formers. Afl.: Die geheime Anti-Mate-
rie-Formel.

13.25 California Clan. Serie.
14.15 Reporter des Verbrechens.

Serie, (herh.)
15.00 Zahn urn Zahn. Serie. Afl.: Das

Goldstück. (herh.)
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. Spelpro-

gramma.
17.45 Bulldozer-spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die zwei mit dem Dreh. Detec-

tive-serie. Afl.: Hitparade.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Himmlischer Fehler.
20.15 Meuterei im Bus. Engelse

speelfilm uit 1972 van Harry Booth.
Met: Reg Varney, Doris Hare, Ste-
phen Lewis e.a.

21.50 RTL aktuell.
22.00 Der Clan, der seine Feinde le-

bendig einmauert. Italiaanse speel-
film uit 1971 van Damiano Damiano.
Met: Franco Nero, Martin Balsam,
Marilu Tolo e.a.

23.40 Mannermagazin M. (herh.)
00.15 Stipvisite.
00.55-01.00 Betthupferl.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wu"*
kasten. 7.30 RegionalmaS*
7.45 Veranstaltungskalender 'Presseschau. 8.30 Besinl'!
Worte. 9 00Regionalmagazin "Musikexpress. 10.00 Gut A^legt. 12.00 VeranstaltungsK'
der. Musik bei Tisch. 12.30PrS
schau. 13.00 Treffpunkt Frisi^*,
14.05 Schulfunk: Verkehrs«\
hung. Mini-Muck, der Stras»
schreck/Sicher zur Schule - SjJ
nach Hause. 14.15 Musikzei' 7i
te: Klassik leicht serviert. L
Nachmittagsstudio. 16.05 Jlight: Eurotops. 17.05 Oldiegl
18.00 Regionalnachrichten ~j

Aktuell. 18.40 20.00 Nachfl^
und sendeschluss.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 E'11^wie kein anderer. 11.00 'Tren „,
Elf'. 12.00 Is jan Ding! 14.00 J
16.00 Entenjagd. 17.00 RT^i'sikduell. 17.50 Sportshop 'j
RTL-Musikduell. 19.00 Neun^Vierundzwanzig: New Rel*3 f
20.00 Film aktuell; 21.00 HiiLjf
USA; 22.00-0.00 Musik Non-'
WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Mo'?i
melodie. 9.05 Musikpavillon- 'p
Gut aufgelegt. 14.05 Auf de'^menade. 15.00 Café-KO^
16.05 Heimatmelodie. 7-°°Jisik-Express. 20.05 Z*!g>
Broadway undKudamm 21 °~jt
sik zum Traurnen. 22 30
Nachtexpress.

..<i
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Zondebok
Pc komiek zegt geen figuur te zijn die bij de pak-
ken neer gaat zitten. „Ik was kwaad en verdrietig
om zoveel stommiteit, maar als de eerste reactie

over is, kan ik weer heel nuchter denken en ik ga
ook geen zondebok zoeken. Daar schiet je niets
mee op. Weg is weg en we moeten realistisch blij-
ven denken".
Het is André van Duin in al die jaren nog niet ge-
beurd dat een tv-programma van hem gewist is. „Je
hoort het wel eens van collega's die zoiets over-
komt, maar jedenkt altijd: mij gebeurt dat niet. Het
kan dus toch".
De jubileumshow is door Van den Ende Produc-
tions voor de TROS-tv opgenomen. De technische
afwerking is door het NOB uitgevoerd. Ad Eve-
raars, woordvoerder van Van den Ende Produc-
tions en TV-10, meldt dat niet alleen de TROS ge-
dupeerd is door het wissen van de banden. „Ook
wij in Aalsmeer gingen even door het lint. Tenslot-
te is André van Duin straks ook een TV-10- artiest
en ook wij wilden iets met het beeldmateriaal doen.
Als André bereid is de show opnieuw te doen, zou
dat fantastisch zijn".
Bij deTROS is men nog niet wanhopig. Een woord-
voerder laat weten dat er nog veel ruw beeldmate-
riaal ligt van proefopnamen die eerder zijn ge-
maakt. „We proberen of we met dat beeldmateriaal
toch nog iets kunnen doen, zodat Van Duin de
show niet opnieuw hoeft te spelen".

internationaal
muziektreffen

in Oirsbeek

OIRSBEEK - Vanaf dezevrijdag tot en met ko-
kende maandag zal Oirs-beek in het teken staanvan een internationale
verbroedering. In het ge-
meenschapshuis zullen
dan 25 blaaskapellen uit

Duitsland, België en Ne-
derland samen musice-
ren. Ruim 700 muzikan-
ten zullen tijdens deze
vier dagen van de partij
zijn met een gevarieerd
muziekprogramma.

Naast de Zuidnederland-
se kampioen van 1988 ge-
ven ook de winnaars van
KRO's 'Gouden Picollo'
en de Nederlandse kam-
pioen van 1989 acte de
présence.

Legendarische zanger een blijvend idool

Dave Berry vaak
in Nederland

vann onze showpagina-redactie

sehïNINGEN - Een men"

het slanS schuift overyj_»P°dium. Diep liggende,
sch 1J nde ogen in een
gp,erP gesneden, geplooid
hop De maSic heeft hem
Daf ?*eeds niet verlaten.
teru erry is af en toe even
W~g\Een voor zeer velen
Uit t? ische beatzanger
n^ngeland, die rond het
een * n Van de Jaren zestig
gfV xrnmense populariteit
cWu0t in dit land- Wie ge-
ges v. had dat Berry een af_
zir»u even zaak is, vergist

*<-n zeer.
t\feds^eekt vaak de plas over naar
lier nt* en wiJ zi Jn hem com_

dat °leel biJzonder dierbaar, om-
ge^6 nooit genoeg kunnen krij-
die h3n deliec*Jes en van desfeer
Enk i v?rsPreidt met zijn band.
Pon; jongelui benaderen het
en Urn met een zekere schroom
go(i en blik van 'wie is dieman in
le,..Snaamen wat is daar voorL^ks aan?'
bi*ff.dat maar eens uit. Een idool
wOnri e<-n 'dool, ook als de be-
is Jaringvan de massa voorbij
bet

__ intense interesse van een
ekkelijk kleine schare be-

wonderaars houdt de mythe in
stand. Dave Berry doet er alles
aan om dat vooral zo te houden.
Handel is handel, nietwaar.
Hij geeft toe dat hij zich soms
ook verbaast over het aantal uit-
nodigingen dat hem bereikt om
in Nederland.te komen zingen.
Trekt hij door geheel Europa?
Dave Berry: „Nee, ik word niet in
Duitsland gevraagd en in België
af en toe. Ik weet niet wat dat is
en ik weet ook niet wat ik met
Nederland heb en Nederland
met mij, maar het is iets heel bij-
zonders. You put that strange ef-
fect on me and I like it... In Enge-
land en in Schotland heb ik veel
optredens in uiteenlopende ac-
commodaties, in clubs en disco-
theken en soms in theaters".

Adeiiibeneinend
Hij herinnert zich de aan hysterie
grenzende tonelen, nadat hij in
1965 het Knokke-festival van de
zangkunst had gewonnen. De hel
brak compleet los als hij ergens
optrad. In Amsterdam was men
genoodzaakt Dave Berry een
keer op de Dam in een leeuwen-
kooi te stoppen, teneinde hem te
beschermen tegen de uitzinnige
fans die in gesloten gelederen
krijsend en gillend oprukten en
bereid bleken hem adembene-
mend te omarmen.

Toestanden die vergelijkbaar
waren met wat Elvis Presley en
the Beatles destijds ontketenden
bij een groot publiek. Dave Ber-
ry kijkt er met een begripvolle
glimlach op terug. In ons land
verschijnt hij tegenwoordig en-
kele keren per jaar op dure fees-
ten en sjieke partijen waar het
soort mensen komt dat hem niet
vergeten kan. Vaak zijn het lief-
dadigheidsparties. Bij zon gele-
genheid ontmoette ik hem in
Den Haag.
'This strange effect' is het we-
reldnummer van Dave Berry. Hij
heeft het duizendenkeren gezon-
gen, evenals 'Little thing' en het
sentimentele, slepende 'Mama.'
Als hij zijn optreden begint, zie
en hoor je alleen de band van vijf
mannen en een vrouw. Mevrouw
Berry is een Nederlandse. Hij
ontmoette haar destijds, vijfen-
twintig jaar geleden dus, in het
Amstel Hotel in Amsterdam. Ze
trouwden kort nadien en in de
band doet ze achtergrondkoren
of ze hanteerteen tamboerijn als
dat muzikaal zo uitkomt.

Preekstoel
De situatie buit Dave Berry ge-
wiekst uit. Het mysterie is er
weer, net als vroeger. Men kijkt
gebiologeerd op naar de zanger.
Een hogepriester van het vreem-

de effect, gekleed in een zwarte
broek en de traditionele coltrui,
het sluike haar bijpassend don-
ker geverfd.
Dave Berry voelt niets voor ver-
andering of vernieuwing. Zijn re-
pertoire is dat van vijfentwintig
jaar terug.

'Little Thing' is er ook weer bij,
evenals 'Bye bye love' en hij con-
stateert dat het werkt als een gek.
„Jullie herinneren je de jaren
zestig," roept hij de mensen toe
en dan, ironisch: „sommigen we-
ten nog alles van de jaren vijftig,
zie ik..."
'Kansas City, here I come', oude
rock 'n' roll songs en omdat men
hen niet wil laten gaan, opnieuw
'This strange effect.' Omlijst
door de hoekige gebarenvan een
tovenaar en manipulaties met
een microfoon. Een apart, lijzig
stemgeluid dat niet geleden
heeft onder krasjes en barstjes.
Helemaal Dave Berry. Een be-
perkte collectie liederen, dat wel,
maar kom bij hem niet aan met
het versleten begrip nostalgie.
„Ik ben nooit weg geweest".

" Dave Berry: ,JSen idoool
blijft een idool".

Levensblues verwezenlijking van een jeugddroom

Nieuw album
van André Hazes

Van onze showpagina-redactie
LOOSDRECHT - „Je moet het eigenlijk zó zien: als jetien
jaar lang aan de lopende band werkt en steeds maar dezelf-
de dozen voor jeneus krijgt, dan gaat dates eenkeertje ver-
velen". André Hazes bestelt vast twee bier („Je moet toch
bier, hè, en niet zon laf sapje") en gaat er eens voor zitten.
De gelagkamer van een Loosdrechtse horecagelegenheid
geniet mee. Ons kent ons, óók in Amsterdam aan Zee.

Verveling is een prachtige crea-
tieve drijfveer. „Dat gevoel had
ik het laatste jaar. Ik had er niet
veel puf meer in," zegt de in
sportkleding gestoken volkszan-
ger. Hazes vertelt hoe de lamlen-
digheid in het niets oploste toen
hij begin dit jaar zijn nieuwe al-
bum opnam. „Dit is wat ik wil.
Het was de verwezenlijking van
een jeugddroom: samen met
Herman Brood, Kaz Lux en Jan
Akkerman werken aan een plaat
vol standards uit de blues en de
soul". Hazes zingtElmore James,
Otis Redding en Fats Domino
met het hart op de tong.
De vreugde in het vak was na
tien jaar gesleten. De Stem van
het Volk, zoals hij zich ooit affi-
cheerde, had zichzelfhet zwijgen
opgelegd. „Omdat er zoveel sur-
rogaat rondloopt," zegt hij, op-
eens met een zekere verbeten-
heid. „Ik denk datik wel duizend
keer word geïmiteerd. Surrogaat
noem ik dat - misschien zeg ik
wel het verkeerde woord, hoor;
misschien zeg ik wel iets heel
stoms -, artiesten die zoveel mo-

gelijk op André Hazes proberen
te lijken. Qua doen, qua muziek,
nou ja...qua leven kanne ze 't na-
tuurlijk nooit van me redden, ha-
haha...en dat ging me natuurlijk
een beetje vervelen".
Na het overlijdenvan Tim Griek
wilde Hazes geen nieuwe produ-
cer. „Dat kan niet. Tim heeft de
voetsporen voor mijn neerge-
legd. lemand nieuw inschakelen,
nee. Ik zit er mee dat-ie deze
plaat niet heeft mogen meema-
ken. Maar ja, zo is wel het leven.
Als het andersom was geweest,
had Tim ook doorgegaan. Dat
moet ik ook".
De confrontatie met de blues
heeft al vroeg plaatsgehad. Ha-
zes: „Ik was een jongen van een
jaar of acht. Kan ook tien ge-
weest zijn. We woonden op drie
hoog achter in Amsterdam. Ik
ben opgegroeid in de Pijp - da's
dus niet zover van het Concert-
gebouw af. En daar was een
bluesnacht. Met Muddy Waters
erbij. As ik me vader had ge-
vraagd...had-ie me vastgebon-
den, 't Was nacht hè? Ik gewacht
tot iedereen sliep. Beneden mij,
twee hoog, woonde een jongen
die een paar jaarouder was. Zó'n
breje gozer - ik was heel klein. Ik
ben nog heel klein, maar toen
was ik nog iel ook. En met hem
had ik afgesproken om naar die
nacht te gaan".

" De afgelopen paar jaar ging
het minder met jecarrière.

Hazes: „Maar toen ging het thuis
niet lekker. Bij mij houden die
twee verband. Als ik met ruzie de
deur uitmoet, wordt 't niks. M'n
vrouw weet dondersgoed dat ze
me niet zó de deur uit moet laten
gaan als we mot hebben. Leuke
tekst van me: ga nooit weg zon-
der te groeten. Weet je? Da's bij
mij heel sterk".
„Ik was een heel agressief man-
netje. Als ik kwaad ben, mot ik 't
nog wel es kwijt. Maar ik ben de
laatste twee jaar erg veranderd.
Ik ben 37 nu en heb de betrekke-
lijkheid leren inzien sinds de
dood van Tim. Het betekent he-
lemaal niks 't leven, 't Kan mor-
gen over zijn. Die agressie die in
me zat is voor tachtig procent in-
gekrompen".

ndré Hazes: „De agressie die in me zat, is voor tachtig procent ingekrompen

show

André van Duin wil gewiste
tv-show opnieuw opnemen

Van onze rtv-redactie
BREUKELEN - André van Duin zit niet bij de pak-
ken neer nadat bekend is geworden dat tv-banden
wet zijn jubileumshowzijn gewist. „De banden wa-
ren goed verzekerd en ik denk dat er niets anders
opzit dan dat we de show opnieuw opvoeren met
camera's erbij", zegt de komiek.

De reactie van Van Duin is nuchter. „Tja, wat moet
jeanders. Natuurlijk heb ik stevig gescholden toen
ik hoorde dat iemand het beeldmateriaal had ge-
wist. Vooral omdat de jubileumshow niet meer
Joopt. De hele ploeg is uit elkaar, decors zijn afge-
broken en ga zo maar door. Opnieuw opnemen is
dus niet eenvoudig. We moeten weer van voren af
aan beginnen. Ook met repetities. Dat kost me ze-
ker weer drie weken. Tijd heb ik daar eigenlijk niet
v°or, maar in dit soort situaties moetje tijd maken.
Dat gaat gewoon van de vakantie af.

" André van Duin: Jk was kwaad en verdrietig om zoveel
stommiteit".

show/rtv

Mogelijk fusie tussen
TV 10 en RTV

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Er bestaat een
kans dat de twee nieuwe com-
merciële satellietstations TV 10
en Radio Télé Veronique (RTV)
alsnog zullen fuseren. Algemeen
directeur van TV 10, Joop van
den Ende, verwijst in dit ver-
band naar ATN en FilmNet die,
nadat eerdere onderhandelingen
op niets waren uitgelopen, één

maand voor zij met hun uitzen-
dingen begonnen alsnog fuseer-
den. „Niets is uitgesloten", aldus
Van den Ende.

Hij reageerde hiermee op berich-
ten dat TV 10 en Veronique be-
sprekingen hebben gevoerd over
een mogelijke fusie tussen de
twee commerciële stations. De
gesprekken zijnvolgens Van den
Ende gevoerd op aandringenvan
de Bond van Adverteerders.

Imca Marina
bezingt
opnieuw
Spanje

Van onze
showpagina-redactie

OUDENDIJK - Imca Marina
staat weer aan de vooravond
van een nieuwe zomerhit. Dat
is tenminste haar stellige
overtuiging. Over tien dagen
verschijnt van haar het plaatje
'Spanje, mi amor'. De zange-
res, die inmiddelshaar platen-
maatschappij heeft gewisseld,
bewijst daarmee opnieuw
haar liefde voor Spanje. Im-
mers in de jarenzeventig had
zij een dikke hit met 'Viva Es-
pana'. Imca Marina: „Dat zou
nu best weer eens het geval
kunnen zijn. In ieder geval to-
nen radio en tv veel belang-
stellingvoor onze nieuwepro-
dukt".

" Imca Marina: ,Jïadio
en tv tonen veel interes-
se . Brinkman met

compliment
voor Joop

VELDHOVEN - „De naam van
Joop van den Ende moet hier
met ere worden vermeld. Hij
heeft bewezen datje met sterren
op een regulier televisiekanaal
een goed doel kunt dienen". Dat
zei demissionair minister Brink-
man in Veldhoven bij de herope-
ning van de Buitenjan, het kin-
dervakantiecentrum van het Na-
tionaal Jeugdfonds.

Van den Ende, de nieuwe direc-
teurvan TV-10, produceerde des-
tijds de Honeymoon Quiz. Tij-
dens dat programma werd twaalf
miljoen gulden bijeengebracht
voor de renovatie en uitbreiding
van de Buitenjan.

Bij grootschalige inzamelingen
is het medium televisie onmis-
baar, betoogde Brinkman. „Als
er een vervolgactie moet komen
hebben we Van den Ende weer
nodig. En danzijn er ook nog een
paar andere zaken waar ik met
hem over wil praten, maar dat
komt later wel", aldus Brink-
man.

Ati Dijckmeester met
middagmagazine
bij NCRV-televisie

HEERLEN - VARA-presentatri-
ce Ati Dijckmeester (42) gaat per
2 september bij de NCRV een
licht informatief middagpro-
gramma op televisie presente-
ren. Daarmee keert zij terug bij
deze omroep, waarvoor ze aan
het begin van de jarenzeventig al
twee series programma's maak-
te. Mede-presentator van het
middag-magazine met de naam
'Passage' wordt Klaas drupsteen
(22), die sinds vorig jaar voor de
NCRV-radio werkt.

AtiDijckmeester ging na de mid-
delbare school Spaans studeren.
Na twee jaar, in 1965, werd haar
gevraagd om bij de VARA mee te
werken aan het televisiepro-
gramma 'Fanklup'. Tegelijk had
ze een aandeel in het theaterpro-
gramma 'Funhouse' van Rob van
Houten. Na 'Fanklup', dat één
seizoen liep, en na vier jaar thea-
ter stapte ze over naar de VARA-
radio, waarvoor zij jongeren-,
studenten- en vrouwenprogram-
ma's maakte. In 1972 kwam zij
bij de NCRV te werken. Met Ca-
therineKeyl was zij verantwoor-
delijk voor het televisieprogram-
ma 'Beter Samen' over hulpvaar-
digheid in de vrije tijd en met
Henk Mochel voor 'De jeugdvan
tegenwoordig' over standpunten
van jongeren.Vanaf 1975 presen-
teerde Dijckmeester bij de
VARA de consumentenrubriek
'Koning Klant' en het program-
ma 'Hoe bestaat het?'. Nadien
'Achter het Nieuws', 'Drie vrou-
wen ' en 'De kunst ligt op straat.
Klaas Drupsteen deed radio-er-
varing op bij Stad Radio Amster-
dam.
Het nieuwe middagprogramma
'Passage' wordt vanaf september
elke zaterdag van 17.00 tot 18.15
uur rechtstreeks uitgezonden
vanuit de hal van het nieuwe
NCRV-gebouw in Hilversum. Er
zal publiek bij aanwezig zijn.

" Ati Dijckmeester: vanVARA naar NCRV.

Jubileumshow
in Voerendaal

VOERENDAAL-
Volop feest in
Voerendaal tijdens
een extra lang
weekend van vrijdag
9 tot en met
maandag 12 juni. De
voetbalvereniging
RKVV Voerendaal
bestaat zestig jaaren
dat wordt gevierd
met een
jubileumshow.Een
greep uit de reeks
aan activiteiten die
in het feestpaviljoen
op het sportcomplex
'De Joffer' aan de

Goswijnstraat
plaatsvinden. Met de
Veronica Drive Inn
Show worden de
feestelijkheden op
vrijdag 9 juni
ingezet.

Maar liefst
drie muzikale
toppers telt de
daaropvolgende
zaterdag. The
Moonlight Riders
zorgen voor country-
en westernmuziek,
de Limburgse
formatie Carboon
staat met haar liedjes

over de mijnen
garant voor een uur
'koempel'-nostalgie
en voor het Top
50-werk (doorspekt
met Gouwe Ouwe)
zorgen The Walkers.
In aansluiting op de
receptie, die
zondagnamiddag
om 17.00 uur begint,
zorgt het orkest 'Los
Pajaros' voor
temperamentvolle
Zuidamerikaanse-
én dansmuziek. De
festiviteiten worden
op maandag 12 juni
besloten met een
jubileumshow met
artiesten van
Voerendaalse
bodem, die worden
gepresenteerd door
Siem van Dinther.
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Putweg49 KLIMMEN Tel. 04405-1286

"""autoscnade^^
de Vries bv imms
Herstelt plaat- en chassisschade onzichtbaar I- --I uw ...»

" Is 24 uur met eigen sleepdienst Inzetbaar

" Is aangesloten bij het Focwa-garantiefonds vv^S.
" maakt schadeafwikkelingen en taxaties verhaalbaar ylP___V
" modernste spuit- en rlchtapparatuur en kleurmakerij Vtï^V
" alle merken voorruiten, schuif- en zonnedaken inzetbaar \V_!^__S_
" reclamebeschilderingen en ontwerpen onvoorstelbaar \^^___V

" prijzen en service onvergelijkbaar, maar wel betaalbaar*^r \W
" gemakkelijk bereikbaar (nabij busstation Heerlen) _^_f^__ _^" (o9SE%Jn—
Autoschade De Vries /nL^T^^K^KGrasbroekerweg 28. Heerlen J**^vV V _____ -JK^-St W/LM

,1722463 sPrl
$ SUZUKI -

AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9, 6412 BA Heerlen - tel. 045-724554

OCCASION-
: ZOMERFESTIVAL

Bij elke occasion
vanaf ’ 10.000-

-1) GRATIS 3 maanden wegenbelasting
! 2) GRATIS 6 maanden garantie
i 3) GRATIS afleveringskosten ad ’ 175,-

-i

Audi 80 GT 1986
Audi 80 1.8 S 1987/1988
AudilOOCSQuatro 1987
Audi 100CC 1986/1987
Audi 1002Itr 1988
Citroen BK RE 1987
Fiat Panda 1982
Ford Sierra 2 L GL 1986
Fiat Uno 1985
Ford Escort 1300 GL 1987
HyundaiStellarl6oOSL 1988
Opel Corsa 12S, zwart 1988
Skoda 130LS 1987
Opel Kadett 1300LS 1988
Opel Kadett LS 1986
Peugeot 205 Accent 1987
Peugeot 309 Allure 1987
Renault 11 TC 1983
Renault 21 TL 1986
VW Polo coupéAvance 1987
Volvo 360 GLE 1986
Peugeot 305Break 1985
VWPolo Oxford 1985
VW Polo Shopper 1987
VWGoIfC 1300 1985
SeatFura 1986
Volvo 360 GL 1986
VW Golf C diesel 1986/1987
VW Jetta 1300 4-drs 1986
BMW 316 1981
Alfa Guillietta 1984

195913
Plm. 100 inruilauto's van diverse merken en uitvoeringen

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uurZaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Donderdag koopavond tot 21.00 uur

Ruime keuze in
accessoires en

autoradio's

SAS
AUTOSHOP

Nobelstraat 61
Heerlen

Telefoon 045-712113

RENAULT TOP
OCCASION
1 JAAR GARANTIE!

oAtro Heerlen
uw Renault-dealer
Beersdalweg 97, Heerlen
045-724200

r ft
Geevers Auto Carrosserie-delen:

origineel, imitatie en overzet.

'vii__i__t\&^i'
__ys&'s'-_ffi\rslj_i__.
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CARROSSERIE-DELEN
NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO

045-244242 040-531900 03473-76474 05490-72125

I TOPOCCASIONS j
I HerM.es 1ND 2.5 52.501,- '67 holEstort RSI 15.H1,- 'J2 J| Mer_.de.l9oE «2.500,- 12-86 Opel Senator3.ol autom 30.000.- 'K I
■ Mercedes 19002.5 45.000,-86 Opel Omega 18i 25.500,- '87 |S Mercedei2ooD 42.100,- '86 OpelKadett GSI 31.500,- '88 |■ Mercedes 230 E Opel Kadett GSI 21.500,-'B5 5
lUkoptics 39.000-'B5 VWGoIfGTD 26.500,- '87 ■
| Mercedes 1900 28.500,- '84 VWGoIIGTIÏI6 29 000,- '86 I
■ Merced-S-OOT 16.750,- I. '83 YWGOIIGTIVI6 28.100,- '86 |
■ Mercedes2BoSautom 19.500,- '81 VWGOIM.6GLLPG 17.750,- '86 |■ Pom_e924 16.500,-79 VWGoHCdiejel 15.900,-'B6 S
I Audi GT Coupe autom 12.500,- '81 VW GoH GTI Cabrio 27.500,- '85 ■
| BMW324D 35.000,- '88 VW GoH C diesel 13.500,-'MI
■ BMW-2Si 39.000,-'B6 WÏ_oHCt 13.500,-'l4 |
| BMW3I6LPG 22 50o!-'86 W GoH GTI Cabno 20.000,-'Bl |
■ BMW3I6LP. 17.-80,- '84 «toto 3231.61GTSeta 19.750,- '87 5
I BMW32OILPG 17.500,- '83 Mu*a323SP 2.500,- '80 ■
| BMW 52» 12.500,- '82 Mits**Galant Gl 18.500,- '87 I
■ 8MW7261 8.500.-'BO Datai2Bo-X 9.000,-79 |
■ BMW 630 CS am. 19.500,- '79 Re-HjltsGT Tinto 26.500,- '88 ï
■ Ford Sierra Sedaa 2.0 Ghia taoi Trooper TO 25.500,-'BO -| iutom 26.000,-'B7 Alh Sjitor 206Valle «Iri'j

| Ford Sierra 2.8iGoia Conti »*l« «500- 'M I
■ 4i4 42.500,-'B7 Pwr«lXJ9|i«n.»_« 9.500,- '85 |
m Ford Sierra 2.0 1M065
■ autom LP. 14.500,- '85

TEL.04748-2222
fto KASTEELWEG 5BAEXEM

I OPEN: MA /ZA 09.00/19.00 U."

■■■■■■—■■■■■■■■■■*

ét4^ Autoservicefel HALECO B.V.
Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192

Erkend inbouwbedrijf van TBBS TNO-goedgekeurde
autobeveiligingssystemen en dealer van autotelefoon Storno
940. Demonstratieapparatuur aanwezig.

PvVesétiS St|c 4 É Wieiserzogdcomminiinaalflsoo,-vooruw
\ e*^oloró?sHSJ autotegeven,ookalis-ielDjaaroud?\Wj!

oP i, 2en 3 juni zaï het opnieuw _/y p^ 1500,-. VV 3 Maanden BOVAG
o^ToSê^ de ZuidLimburgse Dat heeft u al verdiend. garantieplus 1500

Tijdens onze show garanderen wij u kilometer testen.
<__f GrOOtSte keUZe minimaal fl. 1500.- voor uw huidige Da| is uniek. u kun, ,4 dagen of

Ül heel Limburg. auto- mits u«" au.° *°s>P',van 1500 kilometer rijden met de auto
De 0«.1 Dealers verkopen noe minimaal f 8500 - mcl. BTW.

_____
en hem eventuee|£eeo^e meeste meu^."»'! °n«eacht de leef"jd' maar h'J mOC' weer omruilen.A?2CiaaHan ß

We' 3 maa"den °P uw
Inaam!'aan En onze BOVAG garantie slaatLogisch is. da«gu bij hen dus ook de __''" '"hnisch "^"'VA^ "«luurlijk zwart oP wit.

meeste inruilauto-s vindt. Perfecte slaa'z,jn" Ï_P;;'s§!& Gce" k°S,e" V°°r ma,er,aal én
OK-inruilwagens waar Opel achter f- iffijji 1

arbeidsloon,
staat, en van bumper tot bumper f fjjQ _R_^_N___| ___h____d^i_i/
gegarandeerd. ’_^ _^^^ BaawQmpjjr _^ „„ ....
750 stuks, zodat uw keuze er zeker l»«---___________~-~£j O I"" t^e OlllCieie
bijstaat Ofvoorfl 500- Zuid-Limburgseg^atfs a^ires.' Opel Dealers

ter plaatse geregeld. voordu bedrag kunt unu bij ons zorgen voor een |Ji|f
Geen tussenpersonen en geen dagen accessoires uitzoeken. betrouwbare J _fjaT
wachten op goedkeuring. Instappen Dat kan 'n radio/cassetterecorder fllltO Zeker V____jl(<*.l
en rijden. En natuurlijk kan uw zijn,'n spoilerset of'n alarm- " t^r\l^\
huidige auto gelden als aanbetaling. installatie. U zegt het maar. Weten, b^ Hul

Bij de officiële Zuidlimburgse Opel-dealers staan ze altijd voor u klaar.
Beek GÖTTGENS " Echt HEMERA " Heerlen CANTON REISS

Maastricht CARTIGNY " Maastricht SMEETS " Sittard GÖTTGENS
Vaals AUTO MERGEIiAND " Valkenburg BERGSTEYN—- ! 7 oF=_=i_e

-SH * —

_______________________^___________________________________------_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Waarom gebruikt, als u voor
zon prijs nieuw koopt?

voorbeelden

X. __m__m. __________r m. ■__t^^__________PT __s_^» ______^ __________ BHM^_________i __,_^—^——_____——\^_\ \^_^_^r
■ rsß «ii \ v ___\\^r '*____^^^^^ vS R_

L . tf 3^__B

y/' Corsa City
-■ >/^ Kadett 3-drs. C 1.3iLS «^^_

Vv Nu kopen
is geld

______ Maa \^^.. __É__i IJ___w _H
*»

y_ï ___________
"' """"ini iiiiimi' ■*"1**p^ _^^r IH r-. _* ï _^^r

_^^ _____WÉma^_^__^ 0B ,'""""*^Bf!lsij| Ëja||||^

.*r _r _*_.<_"■«_ -_____^^^^^>^ Omega 4-drs. 1.8 SLS ________\y\W_S Kadett 4-drs. C 1.3iLS -^^^^ _^_______ " _ . >^_w^^^
--W ___, ______________________ _____r 5-D3K

" * exclusief af leveringskosten

Inruil en financiering mogelijk.
Nu jaren rijplezier voor een koopje!

Kom snel naar onze showroom.

: 7 OPELo ,
MMi-ClJii7£J

Welling Autobedrijf b.v. — B WELLING ZEKERHEID VOOR ALLES
Haefland 2, Brunssum

* Tel. 045-257700

Het juiste adres voor een gebruikte
bedrijfsauto (met rijbewijs BE)

Bankers bedrijfswagens
Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-82453

50 tot 70 stuks voorradig
Geopend ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 uur.zat.
9.00-16.00 uur (evt. tel. afspr.).

*B LimburgsDagbladypiccolo S
045-719966-j

_* * ■

" __r iiiiii|MW_M_-__fl_i-l_-_L. —^VniH^ ' * Igg.^lß**'** V^

" Jurgen Autocentrum mercedes-speciaust nissan-deale*
? Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade __" 045-452570

% MERCEDES GEBRUIKT NISSAN GEBRUIKT ANDERE MERKEN

" ~„._.,>., , _ ,
n_7 Micra DX wit. 1987 (2x)

" onnc^, a 2 ?L Micra DX zilver 1987 Audi 80 1.6 zilver 1986
2 3Z n h?f,Zrrt IPB7 Micra GL zilver 1987 BMW 320 blauw 1982" "O D blauw/zwart 1987 Micra SDX wit 1986 Fiat Tipo groen met. 1989

" 230 E antraciet 1987 Micra rood 1987 Fiat Uno 45 wit 1987

" 230 E groen 1985 Cherry 1.7 diesel blauw 1986 Fiat Panda 100° s brons 1984
190 D blauw/zwart 2x 1986 Cherry 1.3 DX d.grijs 1986 Ford Scorpio 2.0 GL gr.met.

9 190 D d.blauw 1986 Cherry 1.3 GL 1984 1985 (|

" 190 D bordeauxrood 2x 1986 Ford Sierra 2.0 CL wit 1988

" 190 D zilver 1985 Sunny .6 coupe 16 V 1987 " |aser igB4

" 190 D wit 1984 S yy .5 G coup 1986 combj djeseis .s ïjïïfm987 S '-esi£s ss ■*»,*.»* » GL w^"

" 190 E zilver 1983 Sunn V I*3 sedan zilver 1987 Mitsubishi Colt 1.2 GL 1982
190 div extra's wit 1986 Sunny 1.3 sedan antraciet 1987 Mitsubishi Tredia 1.6 GLS 1983

" 230 E blauw 1983 Bluebird Combi diesel 1985 Mazda 323 groen 1982

" 200 D antraciet 1985 wm 300 ZX aut. rood 1985 Opel Kadett 1.3 S zilver 1983

" 300 ZX aut. d/grijs 1984 Opel Corsa 1.3 GL wit 1984

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

" 300 D rookzilver Laurel 2.8 SLX aut. wit 1988 Peugeot 205 KR cachet 1987

" Mercedes okm 1989 Laurel 2.8 SLX diesel 1987 Toyota Carina II diesel 1985
Elke nieuwe Mercedes van Laurel 2.8 SLX diesel 1986 Toyota Landcruiser diesel 1980
190-560 SL direct leverbaar Cabstar 2.3 bestel 1986 L.

" * __i_i_i_i_i_i_i_i_H _______■___■____<

"*#___""""""#""""""""""""""""""*""""""""""""""""""""""



Speedcontrol
voor zelfcontrole

snpdj kort is er onder de naam
raat in^01 !eP il3llo^ aPPa'__e, nde handel, dat naar eigen
naaf6 Via een êeluids- of lichtsig-
sch de automobilist waar-
s "fjwtwanneer hij de maximale
aut 'd overschreden wordt. De
Voe ornobilist moet sinds de in"
je Tlnë van strengere maatrege-
xim t

et handhavenvan de ma-
gen 3 snelheden op de autowe-
tell Vo°rtduren hun kilometer-
geder in de gaten houden. Een
lend

w°ngen, onrustige en verve-
stertf, bezigheid, die overigensr« het verkeer afleidt.
Dat 'Sd

1s nu niet meer nodig met de
ciaal hiervoor ontworpen

deze geeft het van
in °ren afgestemde signaal is de
Wn hG snelheid overschreven
k °rdt. Met een lichte druk op de
sn-?iu kan de automobilist twee
120 i.eden instellen; b.v 100 en
Va

km heel eenvoudig kan ook
inrt snelheid gewisseld worden
'aren het noodzakelijk is.

sti__
C Unieke uitvindingis afkom-

jjgj^van het ingenieursbureau
dit h

Ult melo en speciaalvoor
nai iel ontwikkeld. Door on-
veri h

eurigheid faalden in het
aia eden al eerdere ontworpen
<je maPPeratuur. Dez is volgens

zeer betrouwbaar.
2 jj stroomimpulsen, die nodig
rn dat het apparaat werkt, ko-
Vpru Van de bobine waar het meeerbonden is.
De mö0 "\ontage is zeer eenvoudig,
bok; at de speedcontrol op de
lau u Werkt- kan hiJ ook als een
bruiLVeurige toerenteller ge-
het if Worden doordat hij exact
aa.,JUlste moment van schakelen:,angeeft.

fect?er}de is het tevens een per-
den pmiddel om zuinig te rij-
rijie en een ideale hulp bij auto-
aütor^ei-.' e meeste ervaren
staarV° listen zullen verbaast
Schak dat zi^ door Preciezer te
kvn *elen veel economischerH^nnen rijden.
voeor]apParatuur kost ’ 99,- en is
auto '°Pig alleen nog te koop in
ook ops* Binnenkort komt er
rriar|^en dieseluitvoering op de

Mercedes SL: na 18 jaar
wachten direct uitverkocht
Bijzondere auto's worden niet in
groten getale geproduceerd, zo-
dat zowel kwaliteit als exclusivi-
teit bewaard blijven. Niet ieder-
een hoort in een 'special' rijden,
ook al zou men er een paar ton
voor over hebben. Dat bedrag
moet de klant betalen voor de
duurste uitvoering van deMerce-
des 500 SL. Helaas, alle typen
van dit voertuig zijn inmiddels
uitverkocht.

Levertijd
Van de 20.000 stuks voor volgend
jaar zou er 60 procent naar de
USA gaan. Om de Europese
markt niet te verzieken met ja-
renlange levertijden moet men
daar met minder genoegen ne-
men. Kijken of dat zo blijft als de
dollar richting 2,70 gulden gaat.
Mercedes kijkt ondanks een 9
procent gegroeide omzet van DM
73,5 miljard tegen een 4,5 pro-
cent dalende winst van DM 1,7
miljard aan. Wat extra inkom-
sten uit valutawinst zou dus pret-
tig zijn.
Slechts 4 procent van de onge-
veer 550.000 personenauto's die
Mercedes maakt omvat de nieu-
we S-klasse, auto's dieal sinds 35
jaar tot de verbeelding spreken.
Van het laatste model die inmid-
dels 18 jaar bestaat, is de gehele
produktie elk jaar steeds weer
uitverkocht. De prijzen zijn op
ditmoment toch tussen de 140en
190 mille; voor het instapmodel
300 SL moet straks 170.100 gul-
den neergeteld worden. Voor dat
geld staat er wel een hele bijzon-
dere auto.

Open dak
We mochten er even op het cir-
cuitvan Estoril mee rijden en dat
was zonder meer een openba-
ring. Vooral dan komen de sterk-
ste troeven als actieve en passie-
ve veiligheid duidelijk naar vo-
ren. Als stille getuige stond er
een grijze SL in de pits die voor-
over was geklapt. Deuren gingen
normaal open, de rolbeugel was
automatisch omhoog gekomen
en de voorruitstijlen van deze
oerdegelijke cabriolet hadden
haast geen krimp gegeven. De
losse hard-top was nauwelijks in-
gedeukt, de Japanse PR-dame
kon met een flinke schrik in de
benen gewoon uitstappen.
Deze Mercedes leent zich uiter-

aard voor meer zaken dan alleen
rondjes op een circuit. Het is bij-
voorbeeld een fijn gevoel om met
een open dak geen hinder te on-
dervinden van de rijwind. Ver-
nuftige carrosserie-details voe-
ren de meeste wervelingen ach-
ter de twee inzittenden. Voor ho-
gere snelheden is een extra
windschot met een soort horre-
gaas op te klappen. Mocht er een
buivallen dankan het linnen dak
binnen een halve minuut met be-
hulp van electrische bediening
gesloten worden. Een hydrauli-
sche pomp met 15 drukcilinders,
17 eindschakelaars en 11 mag-
neetvfentielen treden in werking.

Alles zoeft, draait en zuist om
even later met het mobiele re-
genkapje op verder te rijden.

Verstellen
De zit in deze Mercedes cabrio is
prima, omdat je alles elektrisch
kunt verstellen. In de 300 SL-24
en 500 SL kun je zelfs ook de
stuurstand veranderen. De hoog-
teverandering van de hoofdsteun
is gekoppeld aan die van dein de
stoelen geïntegreerde veilig-
heidsgordels. Klein nadeel is de
beperkte hellingshoek van de
rugleuning, waardoor je niet echt
lekker onderuit kunt zitten als
passagier. In plaats van extrapakruimte met nog twee grote
vakken onder het vloertje, kun-
nen er mini-stoeltjes achterin zit-
ten. Echt comfortabel zit het grut
daar niet.

De SL-series
Er is in de SL-seriekeuze uit drie
motoren: de 6 cilinders van 3
ltr/190 pk en 231 pk (24-klepper)
en de V8van 5 ltr/326 pk. Of 17
mille extra uitgeven voor alleen
die multi-kleppen motor zinvol
is, dat kan een klant nauwelijks
rationeel bepalen. Afgaand op de
rij-indrukken zou voor mij een
3ÓO SL meer dan genoeglijk ver-
voer zijn. Zaken als ABS, centra-
le sloténbediening (inclusief in-
terieurvakken!)koplampwissers,
air-bag, warmtewerend glas,
electrische antenne en uitstap-
verlichting zitten daar al stan-
daard in. Een automatische
4-traps versnellingsbak kost 6
mille extra, die zou ik dan nog
wel bij bestellen.

De trekkracht in de 300 SL-24 is
alleen in de derde versnelling
over een breed toerengebied
steeds goed voorhanden, in de
vierde gangwissel is defut er een
beetje uit. De 24-klepper komt
op f 187.750,- en de 500 SL no-
teert f235.200- als eindprijs, dus
dat blijft voor normale mensen
hopen dat er afen toe een voorbij
komt, en stug in deLotto spelen.

Extra's zijn onder meer het auto-
matische demping systeem
(ADS) en de speciale CTS-ban-
den die lek nog met 80 km/u een
afstand van 200 kilometer kun-
nen afleggen. Normaal zitten er
om de 16 inch lichtmetalen vel-
gen banden van 225/55 ZR 16.

# Zes topmodellen van Mercedes-Benz wagens bijeen: links-
boven de nieuwe 300 SL, waarvan hiernaast sprake is. Dan:
360 SL van 1971, de 230 SL van 1963, de 190 SL van 1955, de
beroemde 300 SL van 1954 en de W196 'Rennwagen' van 1954.

auto

Droomauto was even in Heerlen

Daihatsu TA-X80:
veilig en schoon

Van onze medewerkerTHEO KEYDENER
°P de grote showroomramenvan garage Merckelbach in Heer-'en, aan de Benzeraderweg, zijn
de sporen van de belangstellen-
de die kwamen kijken naar het
Vö°r. otype van de Daihatsu TA"*80, nog te zien. Vettige vinger-en neusafdrukken op de ramenzlJn stille getuigen van de enor-me belangstelling die deze
aroomauto' trok.

..Honderden mensen, zelfs tota'ep in de nacht, hebben zichvergaapt aan dit schitterend ex-emplaar„vertelde een trotse ga-
rage-eigenaar Merckelbach. Kos-
ten noch moeite heeft hij ge-
spaard om de wagen enkele da-
?e" 'n Heerlen te krijgen. „Orn-aat het lang onzeker of hij zouKomen, kon ik geen reklame ma-Ken. Was dat wel het geval ge-
weest, dan hadden we nog meerbezoekers gehad. Och, het is eeneuke bezienswaardigheid voorac mensen. Verder wil Daihatsu
jaten zien dat zij aan de auto vanac toekomst bouwt, die milieu-vriendelijk is en een grote veilig-heid voor de automobilist zalwaarborgen "
Gr.aag had Merckelbach enkele
r'tjes in deze futuristische wagenwillen maken. De fabriek heeft
aat onmogelijk gemaakt. Dooiac lage wegligging van het chas-sts kan de auto niet over een
arempel van drie centimeter rij-
den. „Men is uiterst voorzichtig
[net die wagen," vertelde Merc-
kelbach. „Alleen op de testbaanvan de fabriek komt hij in aktie."

e TA-XBO, voor het eerst te zien°P de RAI, is maar beperkt doorans land gereisd. De fabriek
neeft een uiterst nauwkeurige se-lectie van garages gemaakt waarac auto geëtaleerd zou worden.Aard en omvang van het bedriji
speelde een belangrijke rol enwas doorslaggevend. Heerlenwas zijn laatste etappeplaats. Af-
gelopen woensdag ging hij in de
fatten en terug naar de fabriek
ln Japan.

wagen, ontworpen in het ka-aer van de tachtigste verjaardagyan Japanse Daihatsu-fabriek,
|S0bijna drie miljoen gulden,

rt is het eindprodukt van jaren-
nn

-u onderzoek en ontwerpen.
J-»aihatsu maakt hiermee een be-
langrijke stap vooruit in de uit-
voering van geavanceerde tech-
nologie voor devolgende genara-
le van compacte auto's.

aihatsu toont met deze wagen

aan dat er wezenlijke voordelen
zitten in een één liter motor, zes
cylinder 24 kleppen, datbij snel-
heden boven de tweehonderdki-
lometer een stabiel rijgedrag ver-
kregen kan worden. De verkre-
gen resultaten worden straks in
de nieuwe modellen ingepast.

Met een uitgekiend ruim inte-
rieur is het zeer plezierig rijden
met deze TA-XBO en biedt hij
veel comfort voor de inzittenden,
zo meldt het testrapport. De wa-
gen heeft een hoogte van 1.06

meter. Een aluminium buizen-
frame vormt het chassis waarop
een kunststof carrosserie ge-
bouwd is. Koplampen, voorzien
van speciale reflektoren in de
vorm van rechtopstaande katte-
nogen, hebben een groot en
breed bereik. Zij schijnen niet
verblindend in de spiegels van
een voorligger.

De konstante vierwielaandrij-
ving is uitgevoerd met een 'auto-
control', een systeem bestaande
uit een elektronisch gestuurde
hydraulisch bediende meerpla-
tenkoppelingper wiel. De schou-
derondersteuningen van de bei-
de integraal gevormde stoelen
zijn hydraulisch verstelbaar. De
stoel draait, zodra de deur open-
schuift, automatisch naar de
deuropening. Het elektronisch
geregelde hydropneumatisch
veringsysteem past zich automa-
tisch aan de hoogte, veerkracht
en demping. " Het vooraanzicht van de 'droom' Daihatsu TA-XBO. Duidelijk te zien de compacte kop-

lampen. Foto: FRANSRADE

Weggebruikers soms ongelooflijk nonchalant met 'schoeisel'

'Rond en zwart' niet
genoeg voor autoband

Veel automobilisten gaan uit van het standpunt; „Een
band moet rond en zwart zijn." Sampermans, van het ge-
lijknamige Heerlense bandenservicebedrijf ziet auto's
met de meest schrikbarende voorbeelden van achterstal-
lig bandenonderhoud zijn bedrijf binnenkomen. „Het is
ongelooflijk waar de mensen nog mee rijden. Volgens de
eisen van de APK moet een duidelijk zichtbaar profiel
aanwezig zijn. Wettelijk is de minimum profieldiepte
vastgesteld op 1 millimeter, ons advies is echter minimaal
2 millimeter. Hier komen automobilisten met de meest
vreemde klachten. Als de auto over de weg hobbelt ko-
men ze een maand later met deklacht. Bij controle blijkt
dan het loopvlak te hebben losgelaten. Er kunnen dan
klapbanden en andere ongelukken ontstaan. Banden
waar het ijzer door hetrubber heen steekt ofvolledig ver-
keerd zijn afgesleten behoren tot de dagelijkse kost."

Controle bij de dealer of bij een
bonafide bandenhandelaar ge-
beurt niet vaak. Tegenwoordig
bezoeken de automobilisten
minder vaak de dealer omdat de
auto's minder onderhoud verei-
sen. Het controleren van de ban-
denspanning wordt ook niet zo
vaak gedaan. Het rijden over ver-
keersdrempels, nauw inparke-
ren in parkeerhavens en het rij-
den over stoeprandjes kan leiden
tot foutieve uitlijning. Gevolg:
overmatige bandenslijtage.
Overmatige slijtage kan ook ont-
staan door onbalans waardoor
happen ontstaan in de band,
remplekken en slechte schok-
brekers zijn ook niet voor een
lange levensduur van een auto-
band. Deze slijtage komt vaak
voor bij auto's die 2 a 3 jaar oud
zijn.

kant de aanduiding '185/70 SR-
13' heeft staan betekent dat in
normale taal dat de band 18,5
centimeter breed is en het zijvlak
(de wang) een hoogte heeft van
70% van de breedte. De laagst
mogelijke hoogte-breedtever-
houding is 35, maar die super-
platte band wordt alleen in de
autosport gebruikt. Gebruikelijk
is een verhouding van 80%.

De letters SR geven de snelheid
aan waar de band geschikt voor
is. Q is een aanduidingvoor win-
terbanden, geschikt tot 160 kilo-
meter per uur. Een band met de
aanduiding SR is geschikt tot
180, een TR tot 190, HR tot 210,
VR van 210 tot 240 en ZR tot bo-
ven de 240kilometer per uur. Te-
genwoordig zijn alle banden ra-
diaalbanden. Dit vanwege de be-
tere wegligging, lagere rolweer-
stand, langere levensduur en be-
tere stabiliteit.

De bonafide bandenhandelaar
controleert gratis de staat van de
banden en geeft advies ten aan-
zien van het vernieuwen, uitlij-
nen en balanceren. Criteria daar-
bij zijn het kilometrage van de
automobilist en de snelheden
waarmee hij rijdt.

Winterbanden worden in Neder-
land niet zo vaak gebruikt. Ja-
gers die de Eifel of de Ardennen
bezoeken gebruiken ze wel. De
laatste jaren zijn winterbanden
sterk verbeterd. Topsnelheden
tot 190 km./uur leveren geen pro-
blemen op en bij normaal weer
beschikken deze banden nu ook
over goede eigenschappen. Uni-
royal is de regenband bij uitstek,
maar ook andere merken voeren
banden met gelijksoortige eigen-
schappen.

Als automobilisten nieuwe ban-
den nodig hebben raken ze ver-
strikt in een wirwar van type-
aanduidingen en codes. Een velg
waar de band op gemonteerd
moet worden, heeft een aandui-
dingvan 5j x 13. Dit geeft aan dat
de velg 5 inch breedt en 15 inch
hoog is. Als een band op de zij-

In de zomer kunnen, net als in de
winter, gevaarlijke situaties ont-
staan, met name wanneer na lan-
gere droogte een film van rubber
op de weg is ontstaan. In combi-
natie met een regenbui ontstaat
dan een glijbaan.

In de kroeg wordt altijd het be-
kende thema 'brede banden' be-
sproken. Tot een bepaalde
breedte ontstaat bij droog weg-
dek een betere stabiliteit en weg-
ligging. Bij nat weer ontstaat
sneller aquaplaning. Bij een lich-
te auto wordt de neerwaartse
druk per cm 2minder, de rol-
weerstand wordt lager. Zodoen-
de wordt ook het contact met het
wegdek in extreme situaties eer-
der verloren. Brede banden zijn
prima, maar een goede balans
tussen breedte van de band en
gebruik van de auto is van het
grootste belang. „Overdreven
brede banden leiden tot een
slechtere besturing, grotere slij-
tage van schokbrekers en wiella-
gers en een hoge benzinever-
bruik," aldus Sampermans.
De bekende merken ontlopen el-
kaar niet veel in kwaliteit. Tus-
sen de onbekende merken zitten
echter goede en slechte. Tegen-
woordig worden banden geïm-
porteerd uit landen als China,
Taiwan, India Korea en zelfs uit
het Oostblok. Deze zijn mis-
schien 10 a 20% goedkoper dan
een merkband. Voor een norma-
le'auto is dat misschien 10 to 25
gulden per band. Een band kan
bij een verkeerssituatie van le-
vensbelang zijn en besparen
hierop is dom, meent de Heerlen-
se bandenspecialist. Goed
'schoeisel' op een auto is drin-
gende noodzaak.

# Levensgevaarlijke
banden waar nog
mee werd gereden

Foto*. FRANS RADE

uitlaatjes
DE LPG-GIDS 'Europa 1989'

kan voor het toerisme-verkeer
deze zomer eer\ handige reisw-
ijzer zijn als het op tanken aan-
komt. Geheel Europa is verte-
genwoordigd in het handige
boekje wat voor fl 9,25 bij de
ANWB en een groot aantal
LPG-tankstations te koop is.
De gids bevat zeer veel nieuws
over het LPG tanken in het
buitenland, ook ten aanzien
van het gebruik van vulnip-
pels in het buitenland.

TEFLON SPRAY is een geheel
nieuw produkt van Putoline.
Het is een hi-tech smeermid-
del voor alle bewegende meta-
len- en kunststofdelen. De zeer
hoge concentratie garandeert
ook bij extreem hoge druk een
optimale bescherming en sme-
ring. De 200 ml verpakking in
spuitbus, afgevuld met een mi-
lieuvriendelijk drijfgas, kost

’ 12,50.
TOYOTA zoekt ook partners in

Amerika. Binnen de 50/50-
-joint venture van Toyota Mo-
tor Corporation en General
Motors is een principe-over-
eenkomst gesloten over de
produktie van Toyota Hi-Lux
pick-ups in Fremont, Califor-
nië. Vanaf voorjaar 1991 wor-
den jaarlijks 100.000 eenheden
gebouwd. Momenteel worden
er al 200.000 eenheden gepro-
duceerd bij New United Motor
Manufacturing Ine; de Corolla
Sedan voor Toyota en de Geo
Prizm voor de Chevrolet-divi-
sie van GM.

SCHONER milieu gaat menig-
een ter harte. Zo blijkt uit een
ANWB-enquète dat 80 procent
van de leden, koopkracht wil
inleveren om dat doel te berei-
ken. Ongeveer 2 op de 3 leden
wil de katalysator ongesubsi-
dieerd aanschaffen, de omge-
ving van grote recreatieterrei-
nen autovrij maken en grote
steden alleen voor auto's van
ingezetenen toegankelijk ma-
ken.

GLASREP is een nieuwe vorm
van autoruitreparatie. Gelaag-
de voorruiten kunnen worden
hersteld bij schade. Gratis
zelfs, want de kosten worden
door de verzekeringsmaat-
schappijen in Nederland volle-
dig vergoed bij WA-extra,
Mini-Casco, WA+ en All-risk
verzekering. De reparaties
worden uitgevoerd door het
GLASREP-servicenet, bereik-
baar via telefoonnumer 013-
-361010, waar U te horen krijgt
waar U de autoruit in de direc-
te omgeving kunt laten her-
stellen.

VOLKSWAGEN heeft succes
met geregelde katalysator.
Door het verkoopsucces van
Volkswagen met schone moto-
ren is een achterstand ont-
staan in de aflevering van deze
auto's. Vooral de modellen
Polo en Golf met 1.3 liter injec-
tiemotor en Lambda Sonde
hebben te lijden onder de lan-
gere levertijd. De wachtlijst zal
naar verwachting in het twee-
de kwartaal 1989 worden inge-
lopen.

APA ruitfolie is in feite een zon-
nebril voor Uw auto. Tegen-
woordig hebben de auto's
meer glasoppervlak dan vroe-
ger. Om ongewenste inval van
de zon tegen te gaan komt
Autosport Tepper uit Gronin-
gen met APA -Sun-Out-ruitfo-
lie. Het bevestigen van de
zwarte kunststoffolie gebeurt
zonder lijmen of schroeven.
Het folie hoeft alleen tegen het
glas te worden gedrukt en
gladgestreken. Prijzen vanaf
23 gulden 50 per vel.

VOOR een eenvoudiger controle
en om belastingontduiking te-
gen te gaan wordt het driedelig
kenteken in 1992 vervangen
door een eendelig kentekenbe-
wijs. De nieuwe wet houdt in
dat een automobilist die een
nieuw kentekenbewijs aan-
vraagt automatisch aangifte
doetvoor de motorrijtuigenbe-
lasting. De belastingplicht
geldt tot de auto wordt ver-
kocht of naar de sloop gaat. Of
de auto al dan niet op de weg
wordt gebruikt is geen maat-
staf meer. Lichte aanhangwa-
gens, caravans en kampee-
raanhangwagens worden vrij-
gesteld van houderschapsbe-
lasting. Voor het vracht-en
busvervoer blijft het oude be-
lastingsysteem van toepas-
sing.

DE RAAD Voor de Verkeersvei-
ligheid wil adviessnelheden
bij dichte mist. De RW heeft
aan de Minister van Verkeer
en Waterstaat geadviseerd dat
bij dichte mist snelheden be-
horen die de weggebruikers
meer houvast bieden voor een
veilig rijgedrag. Tevens werd
het advies gegevenom, vooraf-
gaande aan de jaarlijkse mis-
tperiode, voorlichting te geven
hoe de automobilist in de mist
moet rijden en wat hij of zij
moet doen bij een ongeval.
Ten aanzien van het gebruik
van mistachterlichten moeten
de verschillende voorschriften
op het gebied van verlichting
aan de achterzijde van het
voertuig kritisch worden be-
keken. Bij de meest recente^
ongevallen bleek dat mistach-
terlichten vaak voor remlich-
ten werden aangezien wat leid-J
de tot kettingbotsingen.
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s=l SONDAGH 0
De Koumen 34 (ingang Wijngaardsweg) - Hoensbroek.

Tel. 045-223300.

rT/\> AutoVencken b.v.
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Ruim aanbod Opel-Ford-Fiat-Peugeot-Mitsubisiii-Volvo

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

9000 i met SR 2 alu.velgen
metall. 1987 70.000 km
900 i 4 drs SR alu.velgen, c.
I. 1987 model '88 72.000 km
900 M 5 5 drs metall -lpg
trekhaak 1987 60.000 km
900 3 drs aut. 1987 77.000
km
900 4 drs aut. 1985 50.000
km
900 5 drs, met alu.velgen,
spoiler v.+a. 1986
900 4 drs aut. ps. Lpg
onderb. 1983 68.000 km
900 turbo metall ace 1985
900 4 drs lpg 60.000 km
1988
900 3 drs turbo airtlow airco
SR en SL 1983 105.000 km
900 5 drs turbo SR 2 CL alu.
velgen 1985 108.000km

Lancia Thema Turbo diesel,
demo 1989
Lancia V 10 demo 1989
Lancia Thema 2800 V 6 veel
extra's 19.000 km aug. 1988
Lancia V 10 touring 35.000
km 1987

Mercedes 250 D 50.000 km
veel extra's aug. 1987
Volvo 740 GL 1985
Opel Kadett 1.3 LS 30.000 km
1987

Autobedrijf
Boy Heijnen

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

Lancia-dealer voor
Midden-Limburg.

Als Opel dealer hebben wij steeds voorradig
een keur van inruilers

In en om ons bedrijf staan voor U klaar steeds ongeveer

100 OPEL OCCASIONS
In alle types en kleuren, meestal van eerste eigenaar

en altijd met BOVAG-OK GARANTIE
SPECIALE AANBIEDINGEN

Corsa 3 drs GSI 1989
Rekord 4 drs. Turbo diesel 1985
Rekord 5 drs. Caravan 2.0 S 1985
Omega 5 drs. GLS Caravan 2.0 1 1987
Kadett 5 drs. spec. Caravan 1.6D 1983
Kadett 5 drs. LS Caravan 1.2S 1985
Kadett 3 drs. LS Caravan 1.3S 1986
Kadett 5 drs. LS Caravan 1.6D 1987
Kadett Combo invalide-auto 1.6 S 1987
Kadett Combo 3 drs. 1.6D 1986
Kadett 3 drs. automaat 1.6S 1983
Kadett 3 drs. automaatLS 1.3S 1985
Kadett 3 drs. automaatLS 1.3S 1987
Ascona 4 drs. automaat LS 1.6S 1983
Omega 4 drs. 2.0 i 1987
Manta GT 1984
Senator CD 3.0 i 1986

Openingstijden:
ma t m vrijd. van 9.00 tot 18.00uur.

Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

i Ui
it
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Watdachtuvan2.ooof
aanaccessoires

naarkeuze cadeau?
Plus... een aantrekkelijk tEUeinruilaanbod? têÉ

m"

Kortom^wat dachtuvan een j
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De Peugeot 309 is een auto waarmee het hele metallickleur, een (fiets)imperiaal, speciale buitei

gezin uitstekend kan opschieten. En, u hebt volop spiegels ofeen ruitewisser/sproeier achter,

keus. Wordt het een 3- of 5-deurs, een benzine- Of natuurlijk een combinatie van deze ot r,

uitvoering, een 1905 cm3 diesel, een automaat of de andere accessoires. Zolang het de 2.000- mcl. BTW >
supersnelle GTI? Maar er is meer te kiezen. niet te boven gaat. Dit aanbod geldt voor elke uit- l

Want u krijgt tot maar liefst 2.000- aan voeringvan de 309, metuitzonderingvan de Comfort,

accessoires naar keuze cadeau als u vóór 30 juni Tot slot heeft u nog' het voordeel dat wij u j|
zon comfortabele Peugeot 309 aanschaft en die vóór tijdelijk een wel heel speciaal inruilaanbod kunnen t
1 augustus 1989 op uw naam laat registreren. Ten- doen. Ga snel langs bij de Peugeot-dealer. Zijn adres
minste, zolang de voorraad strekt. vindt u in de Gouden Gids.

Kiest u maar uit: een zonnedakje ofeen spoiler, PEUGEOT 3O3
of sportieve wielplaten, ofeen trekhaak, ofeen fraaie Ongehoord goed.
stereoradiocassette-recorder ofmisdampen. Maarook — >
__ __ ,i<
Esl J PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN 485,- WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT LEASE. LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS. (
E-El PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG. ~~ /
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Uitbreiden
golfbaan

toegestaan
Van onze verslaggevjer

HEERLEN - „Als wij het niet
doen, komen de jongeren in de
goot terecht. Dat is het devies
van onze veertien medewerkers
bij Prisma. Maar het kan niet
lang goed blijven gaan met zo
weinig subsidie. Er zijn maar
twee oplossingen mogelijk: meer
subsidie aantrekken en/of sa-
menwerken met de ambulante
hulp".

Dit zei voorzitter Kerkhofs giste-
ren bij de officiële ingebruikne-
ming van de drie panden van de
stichting Prisma, die zich bezig
houdt met de opvang van moei-
lijk plaatsbare jongeren.

In Heerlen en Kerkrade worden
in totaal twintig jongerenvan 15
tot 18 jaar, die problemen op
school, thuis of met justitie heb-
ben gehad, in principe voor drie
maanden ondergebracht. Alleen
drugsgebruikers worden niet ge-
accepteerd.

Er is een leefgroep met 24-uurs-
begeleiding en met verplicht
werk op de Brunssummerheide.
Na drie maanden kunnen de jon-
geren doorstromen naar een van
de twee woonhuizen. Daar krij-
gen ze alleen hulp bij het zoeken
naar werk en bij scholing. 'Jon-
gerenzijn zelfde ontwerpers van
oplossingen', luidt het devies.

Klautertuin
bij flats

Schaesberg

Nadat eerder al het Vrouwenappel
onvoorwaardelijk de zijde van de
milieu- en belangengroeperingen
had gekozen, die tegen de uitbrei-
ding van de golfbaan zijn, stemden
gisteren ook de in totaal acht leden
van de fracties VVD, Nieuw Land-
graaf, Burgerbelangen en twee le-
denvan defractie Gulpers tegen het
collegevoorstel. De tegenstanders
op de publieke tribune lieten zich
gelden door handgeklap en posters
op te hangen tegen de uitbreiding
van de golfbaan.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Landgraaf krijgt een nieuwe vuilstortplaats
aan de Europaweg-Noord en de Brunssumse golfbaan mag op
Landgraafs grondgebied uitbreiden. De gemeenteraad heeft
dit gisteravond na bijna drie uur vergaderen besloten door het
bestemmingsplan Brunssummerheide 1 goed te keuren.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De bewoners van
de vierde flat van Achter den Win-
kel in Schaesberg hebben de ge-
meente en de woningvereniging en-
thousiast kunnen maken over de
plannen het speelterrein bij de flats
op te knappen. De speeltoestellen
zijn nu nog in een dermate belab-
berde staat dat het gevaarlijk is om
er te spelen. Bovendien ligt overal
glas en hondepoep.

Omdat het onmogelijk is om voort-
durend toezicht te houden menen
de bewoners dat alle bewegende
speeltoestellen moeten verdwijnen
en dat er een 'kruip-sluip- en klau-
tertuin moet komen.

Samen

In feite was aan de orde of het na-
tuurgebied de Brandenburg wel of
niet de doodsteek zou krijgen door
de uitbreiding van de golfbaan. De
tegenstanders zijn die mening toe-
gedaan, de voorstanders zijn van
mening dat de golfbaan juist een
uitstekende buffer is tussen het
nieuwe vuilstort en het natuurge-
bied. Aanvankelijk leken de kaarten
geschud: het Vrouwenappel had in
een commissievergadering de des-
kundigheid van het Recreatieschap
in twijfel getrokken, zei tegen de
plannen te zijn en leek daarin alleen
te staan. De CDA-er Mulders gooide
al snel de knuppel in het hoender-
hok door de vrouwen van stem-
mingmakerij te betichten. Maar
toen de raadsleden Bisschops (Bur-
gerbelangen), Sepers (VVD) en Hei-
ligers (Nieuw Landgraaf) hun be-
zwaren onder gejuich vanaf de tri-
bune uiteenzetten, kwam de discus-
sie pas echt op gang.

Gouden botanische tuin Kerkrade

Van Kumquats tot
Afghaanse appel

uit China", vertelt Armelies Hey
nen.

Waarschijnlijk al vóór de zomerva-
kantie zal er een omheining neerge-
zet worden om het terrein. Er ko-
men bankjes, een tafel, buizen om
doorheen te sluipen, het beton van
de zandbak wordt vervangen door
bilzen, prullebakken en bovendien
een klein podium waarkinderen to-
neelstukjes en dergelijke kunnen
uitvoeren. Voor de ingang komt een
wildrooster waardoor honden het
terrein niet meer kunnen betreden.
Het speeltuintje zal alleen tussen
negen en zes open zijn.

De bewoners zelfzullen, om de kos-
ten te sparen, de tuin gaan oplap-
pen. De gemeente heeft enkele ma-
terialen beloofd, de woningvereni-
ging het hekwerk. Overigens be-
staan er ook nog plannen om op een
deel van het terrein volkstuintjes
aan te leggen. Het is de bedoeling
dat in juli de klautertuin feestelijk
wordt geopend.

Van onze verslaggever

In 1973 richtte de gemeente de
huidige stichting op.

sche planten. Omdat de subsi-
dies van het rijk en de provincie
door een wijziging van de Mu-
seumwet wegvielen, zijn sinds
1984 de vijftien Nederlandse bo-
tanische tuinen versterkt gaan
samenwerken. Bijkomend ge-
volg: Terwinselen ontfermt zich
speciaal over vetplanten uit Ma-
dagascar.

Hoog
Er schijnt toch een chronisch
"re/c te zijn aan tenoren bij
mengde zangkoren. Althans
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',I de_ muziekschool, of aan-
:iaen oy mevrouw M. Coenen,

terstraat 9 in Simpelveld

Hoog (2)
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.i lTe' wat lagere stemmen
mt vandaag het Philharmo-*c£ fcoor HAGACANTARE■ "en Haag neer in Limburg.
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«cnttge H. Mis aan in de basi-
"enah Maastricht. Na afloopJt het koor een concert,

medewerking wordt
'hx^in d°°T de s°Praan Ellen

Kamers
'S.L 9emeente Heerlen gaat!!n.nen

D
met het opknappen

»o' 1 De gemeenteraad moet
in 7i

dle daarmee gemoeid
'2i_V'el,n°g geven, maar aan-■ vn de raadsleden zelf het
„cc gebruik maken van die
iers gekleurde vergaderka-
lau' wel snor- In de
öe.i"e K°-mer staan blauwe]eknLen m de Bruine....juist.
I (V£ers zien er echt niet meer

pest uit en een opknap-
Ok-nn echt niet overbodig. Het

kost 230.000 guldenaan moet er nog voor 20.000O-arVf nieuw meubilair in. En
ie_ moeten er eigenlijk
en. 1".. namen voor die twee

gezocht wor-
" want blauw en bruin blij-

iiufe\recteur van het Thermen-
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*en (2 voor die nieuwe na-
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ueeri ' u e ' d* eerste en de
l _\ , «ebben ze in Den Haag
'■ömTi ls gezaagd. Gezien het'ein*e verleden van de stad
ie y," 1! a°-n- De Nero-kamer
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let %9 dat ls uitgetrokken moet
tien vorstelijk gaan uit-

Heiligers liet over de uitbreiding
van de golfbaan weten dat de ge-
meente Brunssum zelf maar naar
haver moest zoeken voor haar para-
depaardjes. Sepers zei dat de VVD
uitdrukkelijk niet tegen de golf-
sport is, maar niet op dit stuk grond.
Opmerkelijke rol in de hele discus-
sie speelde raadslid André Bou-
mans van de fractie Gulpers. Hij
kon het gisteravond voor een keer
erg goed vinden met de jarige wet-
houderHeinrichs. Er. niet omdat hij
het 'brood van zijn baas' at (recrea-
tieschapbaas Boonman), gaf hij
Uwe Heiligers lik op stuk. Boumans
eiste wel compensatie voor de be-
woners van Abdisschenbosch die
volgens hem van zowel de golfbaan
als het nieuwe stort overlast zouden
krijgen. Heinrichs kwam hem in
zoverre tegemoet door de oprich-
ting van een natuur- en milieufonds
in het leven te roepen, waaruit bij-
voorbeeld de bewoners van Abdis-
schenbosch een graantje mee kun-
nen pikken.
Marga Kölgens van het Vrowuenap-
pél noemde die compensatie echter
'een zoethoudertje.

Tegen het stort hadden de meeste
raadsleden niet al te veel bezwaren.
Alleen de liberaal Hans Sepers bleef
hameren op een afvalwerkingsin-
stallatie, die volgens de wethouder
nog niet haalbaar is. Ook vond hij
het, evenals een aantal andere frac-
ties, niet juist dat de Milieu Effec-
ten-rapportage die de nadelige ge-
volgen van het stort voor de omge-
ving moet uitwijzen, pas begin '90
klaar is. Sepers wilde daar op wach-
ten, eer een besluit over het stort te
nemen. Ook Maarten van Hulst van
de PvdA zinspeelde even op uitstel.
Maar Heinrichskon hem overtuigen
dat met het instellen van een nieuw
stort alle haast geboden is, gezien
het feit dat de huidige plaats bijna
volgestort is.

'Zoethoudertje'

Berend Dijkema, die zich 'hortu-
lanus' noemt, weet een amusante
rondleiding door de tuin te ge-
ven. Hij spreekt over politiek die
liever 'pecunia dan een petunia'
heeft. En vraagt zich af hoe 3e
piepkleine wilde Afghaanse ap-
pels Adam en Eva in zoveel el-
lende konden storten. Hij heeft
bomen in 'zijn' tuin die de meest
strenge winters overleven, hoe-
wel de encyclopedie zegt dat ze
allang dood hadden moeten zijn.
En hij weet feilloos planteblaad-
jes te vinden tegen maagpijn.
Vijftig jaar lang botanische tuin
in Kerkrade. Kunstenaar Wim
Steins heeft een speciaal beeldje
ontworpen in een oplage van
vijftig exemplaren. Het kost 490
gulden, waarvan de helft ge-
bruikt kan worden voor de ge-
plande verbouwing van het thee-
huisje. Op 10 junivindt defeeste-
lijke opening plaats van een beel-
dententoonstelling in de tuin.
Deputé Pleumeekers en wethou-
der Schröder komen.

Feilloos

De huidige beheerder Berend
Dijkema kwam in 1979 'aan het
roer. Als eerste liet hij de bordjes
'Verboden het gras te betreden'
verwijderen. Dat staat symbool
voor de sterk toegenomen onder-
wijsfunctie van de tuin. De men-
sen en vooral de jeugd moeten
midden tussen de planten staan.
Om te leren-
Nu vijftig jaar later, komen jaar-
lijks nu zon 10.000 schoolkinde-
ren en 30.000 andere bezoekers
naar de fraaie tuin. Sinds kort
opgesierd met een kas vol exoti-

Verwijderen

KERKRADE - Mijnwerkers
moesten een visie krijgen over
het aanleggen van een eigen
tuintje plus een plaats om te ont-
spannen. Die plek werd in 1939
vlak naast staatsmijn Wilhelmina
in Terwinselen gevonden. De be-
kende botanische tuin werd een
feit.

De Oisterwijkse architect John
Bergmans verwerkte er al zijn
ideeën in en dat voor een salaris
van 200 gulden. Daarvoor moest
hij zich wel minstens één keer
per jaar in Terwinselen laten
zien... De totale aanlegkosten be-
droegenoverigens 10.000 gulden.

In de oorlog kreeg de tuin het
meteen al moeilijk, want beheer-
der Jos van Loo moest van de
Duitsers groenten telen in plaats
van bomen en struiken. Nog pro-
blematischer werd het toen Van
Loo in de jaren zestig met pen-
sioen ging en de Staatsmijnen
geen opvolger aanwezen. De tuin
werd zelfs met opheffing be-
dreigd. Maar de gemeente en en-
kele vooraanstaande botanici
sprongen voor detuin in de bres.

Maar de educatieve taak is toch
het belangrijkst. „Er zijn voort-
durend projecten voor de jeugd.
Voor de kleuters het kabouter-
pad, terwijl de schooljeugd kijkt
naar de veranderende voedselge-
woontes in een veranderend mi-
lieu. Model hiervoor staat de ci-
troenachtige Kumquat-vrucht

Volle bak
voor WMC

" Nog volle bakken met WMC-entreekaartjes. Foto: FRANSrade

KERKRADE - De voorver-
koop van kaartjes voor het We-
reld Muziek Concours is giste-
ren van start gegaan in de spe-
ciale kassa bij de Rodahal in
Kerkrade. Van een overweldi-
gende belanstelling was deze
eerste dag nog geen sprake.
Dat betekent dat de bakken
met kaartjes nog vol liggen.
Dat zal tegen de tijd dat het
WMC van start gaat wel anders
worden. Wel bellen veel men-
sen om inlichtingen over en-
treeprijzen, dagprogramma's
enz.
Er is inmiddels een informatie-
lijn speciaal voor het Wereld
Muziek Concours, waar men
terecht kan met vragen over
entreeprijzen, opening van de
kassa's etc. Het telefoonnum-
mer is 045-451510. Er kan dage-
lijks van 9 tot 18 uur gebeld
worden.

(ADVERTENTIE)

Zondag 4 junivanaf 17.30 uur
optreden van

Margo van Bergen en Strange Fruit
Jazz-ballades, bossa nova, filmmuziek

Maak een keuze uit onze
a la carte-kaart of geniet van ons
speciale vier-gangen diner voor

de prijs van slechts ’ 59,50.

CQfibQU
Specialiteiten-restaurant

Le Caribou
Molenweg 56, 6133 XN Sittard

Telefoon 04490- 10365
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Zaal

Om ervoor te zorgen dat de flats bij
Achter den Winkel niet verloederen
hebben de bewoners in samenwer-
king met de Stichting Welzijnswerk
Landgraaf, gemeente, politie en wo-
ningvereniging enkele maanden ge-
leden de handen ineen geslagen om
op ambitieuze wijze het slechte ima-
go van de flats af te breken. Het op-
kalefateren van het speelterrein is
daar een onderdeel van.

" Een impressie van de botanische tuin in Terwinselen, die er na vijftig jaargekleurd bij staat. Foto: FRANS RADE

Onrust over
regionaal

brandalarm
Van onze verslaggever

LANDGRAAF/ONDERBANKEN -
De fractie Gulpers van de Land-
graafse gemeenteraad en de fractie
Kleine Onderbanken willen van
hun colleges opheldering over het
slechte functioneren van de Regio-
nale alarmcentrale voor de brand-
weer in Gulpen.

De fracties stellen vragen naar aan-
leiding van brandweercommandant
Severens van Onderbanken diever-
telt dat door het slechte functione-
ren van diecentrale de brandweer te
laat gealarmeerd werd. Hij doelde
daarbij niet alleen op een restaurant
dat op 26 mei uitbrandde in Schin-
veld. Vaker zou het te lang duren.

De fractie Gulpers wil weten of het
Landgraafs college soortgelijke
klachten heeft ontvangen. Ook wil
de partij weten of het college van
plan is bij de regionale brandweer te
informeren en aan te dringen op
verbeteringen van de alarmcentrale.
Verder vindt Gulpers dat de instal-
latie regelmatig gecontroleerd moet
worden.
Nagenoeg dezelfde vragen stellen
de raadsleden Sturmans en Meijers
van de fractie Kleine Onderbanken
aan het college daar.
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'Jongerenopvang
onder druk'

Voorzitter stichting Prisma:

" Een aantal randgroepjongeren voor het Prisma-pand
aan de Oude Brunssummerweg, dat gisteren feestelijk
werd geopend. Foto: FRANS RADE
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Enige en algemene kennisgeving
f

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

Met droefheid geven wij u kennis dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan, voorzienvan de h. sa-
cramenten, in de leeftijd van 68 jaar, onze zorgzame
broer, zwager, „opa", oom en neef

Frens Moonen
U.S.A.: A.G. Moonen

C. Jymmines
kinderen

Voerendaal: H.W. Moonen-Remans
kinderen
Fam. Moonen

6367 ET Voerendaal, 31 mei 1989
Jeustraat 39
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 3 juni a.s. om
11.00 uur in de H. Laurentiuskerk te Voerendaal.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Heden vrijdag om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur in het mortuarium, Kerkplein 43 te
Voerendaal.

Met ontsteltenis vernamen wij, dat heden plotse-
ling is overleden, ons geacht ere-lid

Frans Moonen
Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd en sym-
pathiek lid.
In deze geest,zal hij steeds in onze dankbare herin-
nering blijven.

Ere-leden
Ere-bestuur
Dirigent
Bestuur
Leden
Damescomité
Harmonie St.-David Voerendaal

1Tot onze diepe droefheid, maar dankbaar voor de
zorg, liefde en levensblijheid die hij in ons leven
heeft gegeven, is heden na een langdurige periode
van wisselende maar helaas steeds afnemende ge-
zondheid, mijn lieve man, mijn zorgzame vader,
broer, zwager, oom en neef overleden

Berend Jan Didden
echtgenoot van

Elberdina Hermia Evers
in de leeftijd van 61 jaar.

Grevenbicht: E.H. Didden-Evers
Grevenbicht: J.H. Didden

en verdere familie
6127 AR Grevenbicht, 31 mei 1989
Oude Veerstraat 5
De rouwdienst wordt gehouden op maandag 5 juni
as. om 14.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk, H.
Kruisstraat te Grevenbicht.
Geleid door de Weleerwaarde Vrouwe Dr. J. den
Ouden-Ligtelijn.
Aansluitend zal de teraardebestelling plaatsvinden
op de hervormde begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 13.30
uur in bovengenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard.
Bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

Tot onze droefheid geven wij kennis van het plotse-
linge overlijden van ons bestuurslid

Berend Didden
Wij zijn dank verschuldigd voor het vele werk door
hem verricht.
Zijn familie betuigen wij onze deelnemingen wen-
sen haar sterkte toe.

Bestuur woningvereniging
Grevenbicht

Met verbijstering hebben wn' kennis genomen van
het plotseling overlijden van ons actief stichtings-
liden goede vriend

Berend Didden-
Zij inzet voor ons comité gedurende bijna 25 jaar
zal steeds in onze dankbare herinnering blijven
voortleven.
Wij wensen zijn echtgenoteen zoon veel sterkte om
dit smartelijk verlies te kunnen dragen.

Stichting Oranje-comite
Grevenbicht-Papenhoven

t
Je hebt nu rust gevonden,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien,
niet afdoende kunnen helpen,
dat was onze grootste smart.

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor haar betekende, is zacht en kalm, en-
kele dagen voor haar 72e verjaardag, van ons heen-
gegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en
overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Trientje Zewuster
weduwe van

Hans Mosselaar
Annie en Herman
Bertus
Diny en Ger
Geert en Nelly
Berend en Diny
Rienk en Adrie
Riny
Tiny en Pierre
klein- en achterkleinkinderen
Familie Zewuster
Familie Kok "Familie Mosselaar

Eygelshoven, 1 juni 1989
Christinastraat 15
Corr.adres: Dr. Schaepmanplein 37
6416 VJ Heerlen
De erematiedienst, voorgegaan door ds. Drost, zal
plaatsvinden op maandag 5 juniom 15.30 uur in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst aldaar om 15.10 uur. Geen condolean-
ces.
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela
in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheid nemen zaterdag en zon-
dag van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou- I
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een liefdevolleverzorging in huizeDouvenrade,
afdeling 3, is, toch nog onverwacht, van ons heen-
gegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, op de
leeftijd van 85 jaar, onze moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zus, tante en nicht

Sientje
van den Heuvel

weduwe van

Johann Gubbels
voordien van

Pieter Vlot
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Van den Heuvel
Familie Vlot

Heerlen, 1 juni 1989
Corr.adres: Weltertuynstr. 103, 6419 XD Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 5 juni om 13.15 uur in de St.-Martinus-
kerk te Welten-Heerlen, waarna om 14.30 uur de
crematieplechtigheid is in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
In de h. mis van zondag om 11.00 uur in de kapel
van huize Douvenrade, zal de dierbare overledene
worden herdacht.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcen-
trum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, heden,
vrijdag, van 18.00 tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Nog midden in haar leven, nog vol plannen voor
haar gezin, werd heden door haar Schepper terug-
geroepen, voorzien van de h. sacramenten, mijn lie-
ve vrouw, onze goede en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Annie Eggen-Pelzer
echtgenote van

Herman Eggen
op de leeftijd van 51 jaar.

In dankbare herinnering:
Brunssum: Herman Eggen

Hoensbroek: Pierre Eggen
Bom: Jan Eggen

Übach o/Worms: Mientje en Peter
Klee-Eggen
Marco, Sandra, Danny

Kerkrade: Gertie en Cor
Esser-Eggen

Schaesberg: Jo en Wilma
Eggen-Kreutz
Roger, Desirée

Nieuwenhagen: Nico en Marie-Mieniek
Eggen-van Dijk
Kenny

Übach o/Worms: Leo en Gerda
Eggen-Regterschot

Eygelshoven: Anja en Peter
Kneepkens-Eggen
Sandy, Rona

Eygelshoven: Irene en Wim
de Hey-Eggen
Diana, Sharelle
Familie Pelzer
Familie Eggen

1 juni 1989
Lijsterbesstraat 24
6444 BS Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 5 juni om 11.00 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw Hulp der Christenen te Nieuwen-
hagen-Landgraaf, gevolgd door de begrafenis op
de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Zaterdag as., tijdens de avondmis van 19.00 uur, in
voornoemdekerk, biddenwij medevoor haar ziele-
rust.
Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard in
de rouwkamers van het De Weverziekenhuis te
Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles vooi*hem betekende, geven wij met droef-
heid kennis, dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, dochter, zus, schoonzus, tante
en nicht

Philma Ritzen
echtgenote van

May Haan
Zij overleed op 47-jarige leeftijd voorzien van het h.
sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Eygelshoven: May Haan
Nieuwenhagen: Monique Smeets-Haan

Frans Smeets
Eygelshoven: Janice Haan

Nieuwenhagen: Leo Haan
Tamara
Familie Ritzen
Familie Haan

6471 CL Eygelshoven, 1 juni 1989
Veldhofstraat 120
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 5 junias. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van deBerg Carmel te Leen-
hof, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op het r.k. kerkhof aldaar,
bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Philma wordt bijzonder herdacht in de h. missen
van zondag 4 juni in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Tot ons groot verdriet, moesten wij heden plotse-
ling afscheidnemen van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, schoon-
zuster, tante en nicht

Irene Pompe
echtgenote van

Wiel Schreibers
Zij overleed in de leeftijd van 69 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Treebeek: W. Schreibers
Voerendaal: Fieny Meessen-Schreibers

Jo Meessen
Weiten: Martin Schreibers

Marlies Schreibers-Simons
en al haar kleinkinderen
Familie Pompe
Familie Schreibers

6446 AK Brunssum, 1 juni 1989
Weyenweg 139 a
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 5 junias. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St. Barbara te Treebeek-Brunssum, waar-
na aansluitend debegrafenis op der.k. begraafplats
aldaar. -—Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne zaterdag 3 juniom 19.00 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met leedwezen hebbenwij kennisgenomen van het
overlijden van ons medelid

Toos Smith-Kohlen
Haar heengaan heeft ons diep geschokt.

Bestuur en leden van de
personeelsvereniging De Weverij
De Wever-ziekenhuis
Heerlen

t
Ztj7i handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Hij heeft zijn taak volbracht
Hij ruste nu in vrede

Diepbedroefd maar dankbaar voor hetgeen hij
voor ons betekende, geven wij ukennis dat God he-
den, geheel onverwacht, tot Zich heeft genomen,
gesterkt door de h. sacramenten der zieken, in de
leeftijd van 64 jaar, mijn lieveechtgenoot, onze goe-
de vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef, de heer

Baltus Steins
echtgenootvan

Mina Deguelle
Met liefde gedenken wij hem die goed voor ons
was.

De diepbedroefde familie:
Vijlen: mevr. M. Steins-Deguelle
Vijlen: Jo Steins

Leonore Steins-Schmitt
en Christian

Vijlen: Annemie Houben-Steins
Ger Houben
Jurgen en Kirsten

6294 BC Vijlen, Borstelkrans 22
30 mei 1989
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 3 juni om 11.00
uur in de St.-Martinuskerk te Vijlen.
Heden vrijdagavond is er om 18.45 uur rozenkrans-
gebed waarna aansluitend een h. mis wordt opge-
dragen voor de zielerust van de overledene in bo-
vengenoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven liever geen condo-
leances.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel Sja-
lom te Mechelen, Hilleshagerweg. Bezoekuren van
11.00-12.00 uur en van 17.00-19.00 uur.

Wij willen u rust gunnen
al is vol droefheid ons hart.
Uw lijdenzien en niet kunnen helpen,
dat was onze smart.

Temidden van allen die haar zo dierbaar waren, is
van ons heengegaan, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, zuster, schoonzuster en tante

Frederica Mulder
weduwe van

Gerard Kuipers
In dankbare herinnering:

Heerlen: Gerda Scipio-Kuipers
Tijn Scipio
Glenda en Sandy

Brunssum; Marietje Motta-Kuipers
Frits Motta
Gaby en Maureen

Bingelrade: JohanKuipers
Rony Kuipers-Bekker
Elien en Pim

Sittard: Corrie deCroes-Kuipers
Otto de Croes
Juanitaen Claudia

Nieuwegein: JacobKuipers
Philo Kuipers-Heiligers
Demian en Milan

Eygelshoven: Adriana Dokter-Kuipers
Ton Dokter
Dorien en Aniek

Heerlen: Geert Mulder
Heerlen, 1 juni 1989
Eksterstraat 40
De rouwdienst, geleid door ds. v.d. End, zal gehou-
den worden op maandag 5 juni a.s. om 14.00uur in
de Sionskerk aan de Kampstraat te Heerlerheide,
gevolgd door de begrafenis op de algemene be-
graafplaats naast de kerk.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar gelegen-
heid tot schriftelijke condoleance achter in dekerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Brunssum. Bezoekuren dagelijks van
17.30tot 18.30 uur.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons lid

Jan Roks
Jan was gedurende vele jaren als zanger en als be-
stuurslid een stuwendekracht in onze vereniging.
Wij verliezen in hem een goedevriend.

Mannenkoor Inter Nos
Schin op Geul, 31 mei 1989

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor o
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden te —
nog onverwacht, gesterkt door het h. sacramenti
zieken van ons is heengegaan, onze lieve schoo
zus, tante-en nicht Ê

Maria Hubertina
Elisabeth Henry

weduwe van
Alphonsus Bernardus
Joseph van Benthem

Zij overleed op de leeftijd van 86 jaar.
Breda: Familie van Benthem-Janzen
Aken: Familie Goldhausen-Brandenbuti
Vaals: Familie W. Mommer-Lux

31 mei 1989 %
Maastrichterlaan 76, Vaals »
Corr.adres: Kerkstraat 34, 6291 AD Vaals }

De plechtige uitvaartmis zal gehouden wordend
zaterdag 3 juni 1989 om 11.00 uur in de paroclv
kerk St. Paulus te Vaals, waarna aansluitend begl
fenis op het kerkhof aan de Seffenterstraat aida!
Avondmis op vrijdag 2 juni a.s. om 19.00 uur IE
voornoemde kerk. f%
De overledene is opgebaard in de rouwkapel va jjj
de Lindenstraat. Gelegenheid tot afscheidnerrrL
aldaar heden vrijdag na de avondmis.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mocht'
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig l^l
beschouwen.

-""
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Nu heb je eindelijk de rust 0(

die jeverdient hebt. 1 1"
en

Op woensdag 31 mei 1989 overleed op 56-jafl Bleeftijd in het De Weverziekenhuis te Heerlen, ril
lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonm^ 'der en oma ' ,

od
Mieny Peeters J

echtgenote van en
Johan Mom op

chHeerlen: Johan Mom rei
Schijndel: Irma en Mathieu Hayen-Mom eArthur en Simone
Nijmegen: Marjos Mom

Heerlen: Andrea Mom _\.
Familie Peeters
Familie Mom 'it

rei31 mei 1989 v'Gravenstraat 22, 6413 ES Heerlen V
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden1 er
maandag 5 juni 1989 om 11.00 uur in de paroc)>rei
kerk H. Cornelius te Heerlerheide, aansluitend QIJscheid op het kerkhof aldaar, waarna moeder t_,
stilte wordt gecremeerd. V
Ter intentie van moeder wordt zaterdag 3 juni i \^
om 18.45 uur de rozenkrans gebeden, aansluit* )e'avondmis in voornoemde kerk. _
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 1&_
tot 17.00uur in derouwkamer van het De Weverij
kenhuis te Heerlen. er
Zij die onverhoopt geen kennisgeving moctftn
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als t^
danig te willen beschouwen. Ve

Wij willen u bedankenvoor de belangstellijju:
en het medeleven, dat ons werd betoond *oi
het overlijden en de begrafenis van mijn di'*l
bare echtgenoot en vader

'e

Louis Caselli
Een speciaal woord van dank aan mijnltf
pastoor, schutterij St. Hubertus, ÜbachsbC
en de afgevaardigden van diverse schutte
en. En een bijzonder woord van dank aan }
verplegend personeel van de verpleegklinl'
Heerlen, afdeling 6.

H.M. Caselli-Ortmans
Jan "

De plechtige zeswekendienst zal worden I .
houden op zondag 4 juni a.s. om 10.00 uuf
de parochiekerk van de H. Gertrudis te W e
re. b.

■^it
";.
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Zilveren Anjer
voor Limburger
J. van Susante

burgs Landschap en de
daarin aanwezige mo-
numenten te behouden.

H. Schoorl uit Hillegom
krijgt de onderschei-
ding voor zijn studies

op het gebied van de
cultuurhistorie en het
geografische patroon in
Noord-Holland.

Fop I. Brouwer te Ha-
ren (Groningen) krijgt

Van onze verslaggever
DEN HAAG - De Zilve-
ren Anjer, een prijs die
door het Prins Bern-
hard Fonds wordt toe-
gekend aan personen
die zich onverplicht en
onbetaald hebben inge-
zet voor de Nederlandse
cultuur, wordt op 27
juni door prins Bern-
hard uitgereikt aan vijf
Nederlandse mannen,
onder wie J.M. van Su-
sante uit Geijsteren. Hij
ontvangt de anjer voor
zijn inzet om het Lim-

Maastransport mag
op bedrijvenpark

Bezwaren legen vergunning ingetrokkenla» Van onze verslaggever
ir*EERLEN - De Vervoersbond FNV in Limburg gaat vracht-
wagenchauffeurs oproepen de uren-verantwoordingsstaat

bij te houden. Dit naar aanleiding van een uitspraak,an de rechtbank in Leeuwarden dat de werkgevers verplicht
nt(e uren die de chauffeurs wachtend hebben moeten doorbren-gen bij het lossen en laden, aan de grens en bij de veerboten ge-

°on moeten door betalen. Naar schatting eenderde van de
erkgevers in Limburg weigert tot nu toe die uren te betalen.

Vrijdag 2 juni 1989 " 17

Chauffeurs gevraagd urenstaat bij te houden

Bond gaat schrappen
Wachturen aanoakken

Als hoogleraar RL
Intreerede

Prof. Gehlen

" Prof. dr. A. Gehlen

Directie St. -Joseph vindt acties legitiem

'Zwakste medeburgers
dupe van machtsspel'

Prof. Gehlen publiceert regelmatig
op rechtshistorisch terrein Het
Limburgs Geschied- en Oudheid-
kundig Genootschap, dat dit jaar
zijn 125-jarig bestaan viert, wil methet instellen van de bijzondere leer-
stoel bijdragen tot de uitbouw van
de RL en daarmee een nieuwe im-
puls geven aan het verwerkelijken
van de eigen doelstellingen.

'\i\ an onze verslaggever
!_,KfASTRICHT - De intreerede van

recht Gehlen als hoogleraar
W.Vgeschiedenis van de Lim-f^itefrf. territoria aan de RL had als«4<.bro het ehebedde door de doot

__riadero£ken ort'* Daarin ging hiJ

3or„j n°P de overlevings- en ver-
ïnp'?,gsrechten ten behoeve van de

.ech._/evende echtgenoot. Deze
Kan Werden rond 1800 door de
Nn ,fe **evolutie afgeschaft, maariie euw later in Frankrijk en Bel-
Rnd 'ngevoerd. Niet in Neder-
Feet Waar' zoals Prof Gehlen het
tren''n het kader van de totstand-
retb g van het Nieuw Burgerlijk
Medp°i thans het woord is aan deI eriandse wetgever.

jjenoeming van notaris Gehlen
Be ti-jer'en tot hoogleraar vond eni-f "Ja geleden plaats.

feebor? ehlen werd in 1933 in Geleen
lituH; " Na het voltooien van zijn
O-nota'6 m 1961 was hiJ als kandidaat-
■lrrer. „„werkzaam in Beek en Heer-
lh'üingV tot 19?3 docent aan de oplei-
l-e s n voor gemeente-administra-

IhHff 1?77 is deheer Gehlen notaris
.m v,-rlen- Hij promoveerde in 1981ll^ NUmegen op het proefschrift:
fbichtn°tariaat in Tweeherig Maas-

K
Geen hulp voor
Limburgse in
Heerenveen

De directie van de Pepijnklinieken
heeft nog helemaal niet gereageerd.
Reden voor de actievoerders om
vandaag een extra lange werkon-
derbreking van vier uur te houden,
waardoor de dagopvang in het
zwakzinnigeninstituut voor het
eerst danig in de war zal raken. De
directie van St.-Anna heeft alleen
tegenover de ondernemingsraad
verklaard de acties gerechtvaardigd
te vinden, maar laat zich niet uit
over de hoogte van de gevraagde
loonsverhoging.

Eijsink is optimistisch gestemd
over de oplossing van het looncon-
flict. „Het starre van pakweg een
maand geleden is verdwenen." Hij
heeft alle vertrouwen in bemidde-
laar Van derReijden. „We hebben al
twee weken niets van hem gehoord
en dat is een goed teken." Harde ac-
ties acht Eijsink op dit moment
noch aanvaardbaar noch wenselijk.
„Je moet een broedende kip niet
van zijn nest afhalen door de publie-
ke opinie tegen je te keren." Maar
als het resultaat een windei is? „Dan
kan ik me voorstellen dat de vlam in
de pan slaat."

teiten, niet van geldgebrek." Het
aanbod van 0,32 procent loonsver-
hoging vindt Eijsink uiterst scha-
mel en beschamend. De politiek re-
kent er volgens hem op dat die
'goeie zielen' niet willen dat hun pa-
tiënten de dupe worden van dit
'struikgewasoorlogje. Pure machts-
politiek, aldus Eijsink. Degenen die
zich niet kunnen weren, die geen
vuist kunnen maken, worden tot
sluitpost van de begroting gemaakt.
Eens te meer worden de zwakste
medeburgers de dupe.Dit is niet be-
paald sierend voor een zich christe-
lijk noemende beschaving.
Eijsink spreekt namens de directie
van huize St Joseph. Hij treedt naar
buiten op verzoek van het actieco-
mité in zijn tehuis. Maandag 22 mei
kreeg de directie een 'ultimatum'
van het actievoerend personeel. Het
personeel dat ijvert voor een loons-
verhoging van 5 procent dit jaar
vond dat de directie zich actiever
zou moeten opstellen om het loon-
conflict in de gezondheidszorgop te
lossen. Niet alleen huize St.-Joseph
kreeg een petitie aangeboden, ook
de Pepijnklinieken in Echt en St.-
Anna in Heel.

Van onze verslaggeefster
HEEL - „Het werk voor de zwakste
medeburgers, waaronder de zwak-
zinnigen, wordt tot sluitpost ge-
maakt in het huishoudboekje van
de overheid. Werknemers in de ge-
zondheidszorg worden gechanteerd
met hun betrokkenheid bij hun pa-
tiënten." Twee uitspraken van alge-
meen directeurG.J. Eijsink van hui-
ze St.-Joseph in Heel. Deze vindt de
acties voor betere arbeidsvoorwaar-
den in de gezondheidszorg volstrekt
legitiem, alhoewel hij de eis van to-
taal 12 procent loonsverhoging niet
kan onderschrijven.

„Ik sluit me aan bij de Nationale
Ziekenhuis Raad (NZR). Die gaat
uit van 2,85 procent. Dat kom je
mijns inziens ook uit. Meer zou on-
haalbaar en onverstandig zijn." Dat
het personeel inde gezondheids-
zorg een loonachterstand heeft staat
volgens Eijsink buiten kijf. „Maar
hoeveel dat is?"

" G.J. Eijsink, algemeen directeurSt. Joseph.
Foto: JAN PAULKUIT

valide vrouw, die in
een elektrische rol-
stoel rijdt, in de trein
te helpen.

Zelfs twee agenten
van de gemeentepo-
litie kregen geen me-
dewerking van het
stationspersoneel.

„Overal in het land
wordt mijn vrouw op
het station prima ge-
holpen. Maar in Hee-
renveen kun je dat
wel vergeten", aldus
Bovee. Daarom had
zijn vrouw maar aan
de politie gevraagd
of die haar gister-
middag de trein in
kon helpen. „Hoewel

Van onze
correspondent

/r&ENVEEN-VRUBBENVORST
o Ue NederlandsePoorwegen kunnen
liiL-u k'antvriende-V«heid betreft op
rV; station in Hee-
\Vn.veen nog heel,at leren. „We heb-
_Vi er achteraf om
eir.ac^en- maar
acKt

ljk is het een
./Uerlijke toestandt£f . aldus Hein

v ovee uit Grubben-
nop- HlJ kan zich er
kef! kwaad om ma-
C dat het perso-
gee Van het station
UitV? , vinger wildesteken om zijn in-

dat geen politietaak
is, hebben we toch
maar aan het ver-
zoek voldaan", aldus
een woordvoerder
van de gemeentepo-
litie.

De politiemensen
kwamen op het per-
ron en zagen daar
een verrijdbare oprit
voor invalidewa-
gens. Dit toestel,
waarmee rolstoelge-
bruikers heel ge-
makkelijk de trein in
kunnen rijden, zat
echter aan een ket-
ting met hangslot.

Toen de politie aan
het loket vroeg om
de sleutel, werd dat
beslist geweigerd.
Ook na enig aandrin-
gen bleek het NS-
personeel niet bereid
om de sleutel af te
geven. Daarom heb-
ben de politiemen-
sen met behulp van
enkele burgers de
vrouw maar in de
trein getild.

Eijsink beticht derijksoverheid van
cynisme. „Er wordt alleen naar het
geld gekeken niet naar de zorg.
Maar het is een kwestie van priori-

Limburgs districtsbestuurder van
de Vervoersbond FNV Marjan
Schrijnemakers is uiterst tevreden
over het verloopvan dezaak voor de
rechter. Dat geldt trouwens niet al-
leen de uitspraak dat wachturen ge-
wone loonuren zijn. Het is ook de
omschrijving die de rechtbank erbij
heeft gegeven, waar de bond zeer
content mee is.

Coedertrouw
Zo heeft de rechtbank bepaald dat
een ondernemer, die het aantal door
zijn chauffeur opgegeven uren niet
vertrouwt, moet bewijzen dat de
chauffeur de zaken verkeerd voor-
stelt. De werkgever zal, zo heeft de
rechtbank uitgesproken, moeten
uitgaan van te goedertrouw van de
chauffeur.

" Uroloog prof. R. Janknegt (rechts) en klinisch fysicus ir. E. van Waalwijk van Doorn to-
nen derecorder met onderzoekgegevens dieop het scherm van de computer komen.

Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze verslaggever
BEEK - De Inspecteur voor de
Ruimtelijke Ordening in Brabant en
Limburg ziet definitief af van ver-
dere stappen tegen de vestiging van
het expeditiebedrijf Frans Maas op
het bedrijvenpark Technoport
Europe (TPE) bij het vliegveld
'Beek. In oktober van het vorig jaar
wees de Raad van State al het schor-
singsverzoek af dat de Inspecteur
tegen de bouwvergunning voor het
internationale distributiecentrum
had ingediend.

Het ging toen echter om een voorlo-
pige beslissing van de Raad van Sta-
te. Volgens een woordvoerder van
de gemeente Beek heeft de Inspec-
teur echter het nutteloze van zijn
verzet ingezien en besloten het be-
zwaarschrift in te trekken.
De Inspecteur vroeg de Raad van
State vorig jaarom schorsingvan de
bouwvergunning voor het distribu-
tiecentrum omdat hij van oordeel
was dat b en w van Beek met het

verlenen van die vergunning al te
zeer vooruit liepen op de ontwikke-
ling van het bestemmingsplan
Technoport Europe. Volgens hem
mocht daarmee pas begonnen wor-
den als er een besluit is genomen
over de aanleg van de fel omstreden
Oost-westbaan.

Ook vreesde de Inspecteur dat door
een bedrijf als dat van Frans Maas
het aantal vluchten en daarmee ook
de overlast voor de omgeving zou
toenemen. Frans Maas bestreed dat
laatste, omdat voor het transport
uitsluitend van de bestaande vluch-
ten gebruik gemaakt wordt. Het da-
gelijks bestuur stelde dat de ont-
wikkeling van het bedrijvenpark los
staat van de eventuele aanleg van
een nieuwe start- en landingsbaan.-
In een brief aan b en w van Beek
heeft de Inspecteur laten weten dat
hij geen beroep aantekent tegen het
bestemmingsplan TPE en dat hij
zijn bezwaarschrift tegen de bouw-
vergunningvan Frans Maas intrekt.

Als een ondernemer twijfelt aan de
juistheid van het aantal uren, mag
hij onder geen voorwaarde eigen-
machtig uren schrappen. Hij zal er
tegen zijn chauffeur zelf over moe-
ten beginnen en bewijs moeten le-
veren. Ook is het niet toegestaan om
voor alle chauffeurs van een bedrijf
een soort gemiddelde aan wachtu-
ren te berekenen en dat bij elk van
hen af te trekken.

Anand: 'Kinderen
even pijngevoelig
als volwassenen'

(ADVERTENTIE)

ma t/m vrvan 14.00 tot22.00 uur... voor een vertrouwelijk gesprek
—^___v*an hart tot hart,—_ r_.

Primeur voor urologie AZM

Nieuwe methode voor
onderzoek piasgedrag

.p chauffeurs vermelden daaromuren niet meer op hun verant-oordingsstaat en klokken die niet
tachograaf. Nu de rechtbank

uV\-tVOnnis van de kantonrechter
Pdfett bevestigd dat de wachturen
i»;"e,ten worden doorbetaald, moe-■n ac staten goed worden ingevuld,

aat de bonden weigerende werk-ers kunnen aanpakken,e Vervoersbonden strijden al ja-
,rß TGn et schrappen van wach-

D ' n*ln Limburg heeft dat de afge-
clö" Jaren geleid tot een aantal.plu ngen tussen chauffeurs eni erKgevers. Tot rechtzaken is het ine Provincie niet gekomen.

Derving
*„_,een landelijk onderzoek van dewvoersbond FNV, dat in 1985wü gehouden, bleek dat de chauf-

VerV JaarliJks 60 miljoen gulden
■h,V\en doordat hun wachturen niet
i'ou meeêeteld- Menig chauffeur
fk, 20 5 tot 10 procent van het loon,

aVY°P hij krachtens het recht-
-8 nkvonnis van nu recht had, zijn.«.J'sgelopen.
JchK°nd adviseert de chauffeurs

1 1 dij hun navordering vooralsnog
entreren op de laatste twee

e * ook zijn geld over verder
iHj^ffiende jaren alsnog wil beu-tm'h extra moeite moeten doen
.ei.v bewiJs te leveren dat hij te

4)or h *. eeft ontvangen. Maar ook
ïV laatste twee jaarzal het ver-

lühih gde bedraë wel eens tot 120
honden ,gulden kunnen oplopen. De
ieale °P korte termijn een mas-, voorlichtingscampagne onder
fp_-.Ulm 60°00 chauffeurs in hetgtransport houden.

Keuze
Het gaat de werkgever volgens de
rechter trouwens ook niet aan hoe
een chauffeur zijn wachturen door-
brengt. Bepalend is of de chauffeur
een andere keuze had dan wachten.
Is die er niet, dan is elk wachtuur
een loonuur Ne verliest en daarvoor opvang-

materiaal moet dragen in de
vorm van luiers of incontinentie-
doekjes.

Bejaarde
met mes

vermoord
Van onze verslaggever

De slangetjes zijn verbonden
met een draagbaar recordertje,
dat in staat is 24 uur aan een stuk
te registreren. De recorder zit op-
geborgen in een tasje aan een
draagriem en de patiënt gaat
naar huis, verricht alle noodzake-
lijke werkzaamheden, schrijft de
hoeveelheden op die hij of zij
drinkt en plast en de tijden daar-
van en keert in de namiddag in
het ziekenhuis terug om zich te
laten ontdoen van de onderzoek-
attributen.

MAASTRICHT - Het Acade-
misch Ziekenhuis Maastricht
heeft weer een primeur. Die is
'geboren' op de afdeling urolo-
gie,waar prof. dr.R. Janknegt en
ir. E. van Waalwijk van Doorn
onderzoek van het piasgedrag
kunnen doen zonder dat de pa-
tiënt in kwestie daar enige tijd
voor in het ziekenhuis hoeft te
verblijven. Niet alleen is deze
methode patiëntvriendelijker
dan de standaardmanier, maar -
omdat bij het piasgedrag nu een-
maal de zenuwen de belangrijk-
ste rol spelen - tevens een stuk
accurater.

MAASTRICHT- Het is een misver-
stand te denken dat kinderen min-
der pijn voelen dan volwassenen
omdat hun zenuwstelsel nog onvol-
doende ontwikkeld is. Dat betoogde
gisteren in Maastricht de Ameri-
kaanse onderzoeker K. Anand Van
de Harvard Medical School en het
Kinderziekenhuis in Boston bij de
opening van een tweedaags congres
over 'Kind en pijn.
Hij rekende ook af met de nog veel
voorkomende opvatting dat kleu-
ters en met name baby's bij ernstige
medische ingrepen geen of slechts
licht verdovende middelen tegen
pijnen toegediend moeten krijgen.
Anand bepleit juist effectieve ver-
dovingen. Daarvan zijn volgens
hem geen of veel minder bijwerkin-
gen te verwachten dan wel gedacht
wordt.
Wanneer pijn bij kinderen goed
wordt bestreden wordt, dan is dat
voor jeugde patiënten, zeker op d)e
langere termijn, gunstig en wordt
daardoor de kans op herstel ver-
groot. Door Anand verrichte onder-
zoekingen tonen aan dat ookbij nog
niet of in onvoldoende mate ontwik-
kelde zenuwstelsels, kinderen toch
pijnen of erger gewaar worden.

De specialist kan de volgende
dag al uitsluitsel geven over het
piasgedrag van de onderzochte
persoon. De recorder wordt daar-
voor aangesloten op de compu-
ter van de urologie, waarna alle
gegevens in beeld komen.

De Maastrichtse uroloog heeft
speciaal onderzoek gewijd aan
de incontinentie en een geavan-
ceerde methode ontwikkeld om
het gedrag van de zenuwen die
zowel de spiervan deblaas als de
sluitspier tot werking prikkelen,
te leren kennen. Dat gebeurt
door het inbrengen van een slan-
getje voorzien van metertjes in
de blaas waarbij de druk in de
blaas en dievan de sluitspierkan
worden gemeten. Tevens wordt
een slangetje anaal ingebracht
om de reactie-druk in de omge-
ving van de blaas te meten.

Per jaar worden in het AZM on-
geveer 100 personen onderzocht
op de oorzaak van incontinen-
tieklachten en piasproblemen.
Dr. Janknegt deelt mee dat 3 pro-
cent van de bevolking tot 65 jaar
op een of andere manier lijdt aan
deze problemen. Die kunnen va-
riëren van het verliezen van uri-
ne, tot te vaak en 'onnodige' plas-
drang en pijn bij het urineren.

Zeventien
Aan het congres nemen circa 300
kinderartsen, psychologen en ver-
pleegkundigen deel uit zeventieji
landen, waaronder de Verenigde
Staten, Canada en Australië. Het (s
voor het eerst dat een dergelijk con-
gres in Europa wordt gehoudem.
Het initiatief ging uit van de medj-
sche faculteit van de RL in Maas-
tricht.

HEERLEN - De 73-jarige Heerle-
naar Marinus Wagenveld, die afge-
lopen dinsdag dood in gijn woning
werd aangetroffen, is dooreen acht-
tal messteken in de borst, waarbij
het hart werd geraakt, om het leven
gekomen. Een gerechtelijke sectie
heeft dat uitgewezen.

Het Recherche Bijstands Team
(RBT) is gisteren begonnen met het
sporenonderzoek in de woning van
het slachtoffer. Ook het buurtonder-
zoek wordt voortgezet. Er zijn nog
geen duidelijke aanwijzingen in de
richting van één of meerdere da-
ders. Ook is nog niet duidelijk wat
er uit dewoning gestolen werd. Tips
zullen vertrouwelijk worden behan-
deld (045-731886).

Congressen
Na een langere ervaringsperiode
zullen de Maastrichtse urologen
hun bevindingen gaan toelichten
op congressen van specialisten.
Ook in medische tijdschriften
zullen nog publicaties volgen. Ir.
Van Waalwijk hoopt op 18 janua-
ri volgend jaarte promoveren op
de 'ambulante urodynamica', zo-
als het onderzoekgebiedin medi-
sche termen heet.

Na het 65ste levensjaarnemen de
klachten snel toe. Vooral bij de
bewoners van verpleeghuizen is
de urine-nood groot. Boven de 75
lijden daar meer dan 35 procent
aan incontinentie, dat betekent
dat de patiënt urine constant uri-

Bij de standaard-methode moet
de patiënt 20 minuten in de kli-
niek op tafel liggen en daarbij op
verzoek een plasje doen. In
plaats van deze 'moment-opna-
me' met alle psychische frustra-
ties daaraan verbonden, is nu
voorzien in een ambulante en
langduriger meetmethode. De
patiënt krijgt 's morgen rond 9
uur in het ziekenhuis de slan-
getjes ingebracht, maar kan daar
vrijelijk mee rondlopen.

Slangetjes

de anjer voor zijn meer
dan vijftigjarige inzet
om het bewustzijn voor
natuur en milieu onder
de mensen te bevorde-
ren. Voor zijn persoon-
lijke inspanningen op
het gebied van de he-
dendaagse beeldende
kunst wordt A. Waal-
kens uit Finsterwolde
onderscheiden.

De anjer voor A. Neu-
haus uit Wormerveer
krijgt hij voor zijn in-
spanningen voor het
Zaans Molenmuseum.

..
provincie
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Hieraan zult gij ze herkennen,
dat zij elkaar liefhebben ....

Reeds geruime tijd wist Jan dat zijn einde nabij was. Aan de ziekte waar-
aan hij leed was helemaal niets meer te doen.
Moegestreden ginghij kalm en vredig van ons heen, mijn lieve man, onze
allerliefste vader en schoonzoon

Jan Joosten
echtgenoot van

Roos Hellwig
Hij werd 53 jaar.

Roos
Erik - Elzbeth
Carl - Monique
Jeroen
Maartje
opa en oma Hellwig-Janssen
Familie Joosten
Familie Hellwig

6271 BZ Gulpen, 31 mei 1989
Krutzerveld 7
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op maandag 5 juni om
10.30uur in de kerk van O.L. Vrouw van Lourdes, Pres. Rooseveldlaan te
W.V.V.-Maastricht, waarna begrafenis op de r.k. begraafplaats Ooster-
maas.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela, Sym-
phoniesingel 40, Maastricht.
Bezoek heden vrijdag van 18.00tot 19.00 uur, zaterdag en zondagvan 17.00
tot 18.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

Met droefheid vervullen wij de plicht u kennis te gevenvan het overlijden
van de heer

Jan Joosten
in leven Chef Alarmcentrale tevens Hoofd Verbindingenvan deRegiona-
le Brandweer Zuid-Limburg.
Zijn grote inzet, deskundigheid en betrokkenheid zullen steeds in onze
dankbare herinnering blijven voortleven.

Het Dagelijks Bestuur van de
Regionale Brandweer Zuid-Limburg
Mr. Ph.I.J.M. Houben, voorzitter
A.J.M.G. Teheux, secretaris

Met droefheid geven wij u kennis van het overlijden van onze collega, de
heer

Jan Joosten
Zijn vriendschap en collegialiteit zullen altijd in onze herinnering blijven.
Wij wensen Roos en de kinderen alle kracht en sterkte toe.

De Commandant en het
personeel van de
Regionale Brandweer Zuid-Limburg

Na een lang, mooi en welbesteed leven
en een liefdevolle verzorging thuis,
heeft God nu opgenomen in Zijn va-
derlijke liefde, gesterkt door de sacra-
menten van de zieken, mijn zo dierba-
re zus, onze tante en nicht

Anna Mechtild
Smeijsters
Zij overleed op de leeftijd van 102 jaar.

J. Keulers-Smeijsters
neven en nichten

6191 KH Beek, 1 juni 1989
de Counelaan 19
De plechtige uitvaartdienst zal plaats-
vinden op maandag 5 juni om 10.30
uur in deparochiekerk St. Martinus te
Beek (L), waarna zij wordt bijgezet in
haar graf op het oude kerkhof.
Zaterdagavond om 18.45 uur avond-
wake in de parochiekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw mede-
leven is er geen condoleren.
De overledene ligt opgebaard in het
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins
Mauritslaan 5 te Beek. Bezoektijd da-
gelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.
Liever geen bezoek aan huis.

Het is al weer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van hem die ons zo dierbaar
was, mijn echtgenoot, vader en schoonvader

Karel Jongen
De eerste jaardienst zal worden gehouden op
zondag 4 juniom 10.00 uur in de kerk van St. Jan
de Doper te Nieuwstadt.

M. Jongen-Gulikers en kinderen
Nieuwstadt, juni 1989

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling
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OVERUJDENSRISICCIIS
MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zijn dok mogelijk.

FINANOERtNGSKANTOOR

üira
Schamerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
HooMatraat 9, Hoenabroek

■ TM. 045-225000■

ALLE UITVAARTDRUKWERK■ DOEN WE OOK ZELF.
Van rouwcirculaires, bidprentjes tot en met dank-
betuigingen. Zo is de hele
uitvaart in goede en JJ
betrouwbare handen. <__tW\ l inAomxnU kunt met ons nu al S?* > 1"JI1UCII1*,I1

regelingen treffen. IF^ Uitvaartcentra
Bel: *"—Stationsstraat 6,6372GS Landgraaf.

Spoorsmgel 4,6464AA Heerlen.
Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.

Telefoon (045) 724808/3131 97/4631 41.

VI COUMANS & ZN
=T N internationale kipper- en containertransporten bv

~^^^^^^_______\z vraagt voor spoedige indiensttreding:__ ERVAREN DIESELMONTEUR
Vereist wordt:- zelfstandig kunnen werken- bekend met CO2-lassen- kennis van zware voertuigen

Geboden wordt:- Prettige werkkring- Salaris in overeenstemming met zwaarte funktie

Sollicitaties kunt u richten aan:
G. Coumans en Zn. Bv
Meerstraat 50, 6241 ND Bunde
Tel.: 043-645631 t.a.v. J. Coumans

Dankbetuiging
Voorgoed afscheidnemen doet pijn. Samen af-
scheid nemen biedt steun om het te dragen.
De enorme belangstelling, de vele brieven, bloe-
men, h. missen, waren voor ons een grote troost bij
het overlijden en de begrafenis, voor haar die ons
zo dierbaar was, onze moeder

Tru Frederix-Daemen
Een bijzondere dank aan dr. Jochems voor de goe-
de verpleging en begeleiding, de Moutheuvel voor
de goede en liefdevolle verzorging, de pater Fr. v.
Dommelen. De vele bezoeken die hij bij moetter
bracht, hebben ons diepgetroffen.
Omdat het onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken, doen wij het op deze manier.

Familie Frederix
Elsloo, juni 1989
De zeswekendienst zal gehoudenworden op maan-
dagavond 5 juniom 19.00 uur in de St. Augustinus-
kerk te Elsloo.

Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoon-
lijk te bereiken, willen wij graag op deze manier u
bedanken voor het medeleven na het overlijden en
bij de begrafenis van mama,

Odile
Houtvast-Niessen

Dit alles heeft ons bijzonder getroost en gesterkt.
Vooral de buitengewone belangstelling bij de uit-
vaartdienst die u met ons hebt willen meevieren,
heeft ons allen goed gedaan.
Een bijzonder woord van dank aan dokter Klaas-
sen die mama op zon fijne manier gesteund heeft.
Eveneens een woord van dank aan pater B. de
Vries die mama begeleid heeft en voor de prachtig
verzorgde eucharistieviering.
De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 4
juni om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Lambertus te Oirsbeek, waarvoor we u van harte
uitnodigen.

Kinderen en kleinkinderen Houtvast
Mei 1989
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IN 1992?
Tbtnu toe was een nieuwe autokopen al niet struktie lage onderhoudskosten en voldoet De Kadett 1.6i GL is standaard al voorzien
eenvoudig. Vanafvandaagwordt datzelfs nog zn motor met geregelde 3-weg-katalysator van alle mogelijke luxe. Daarnaast is, om
ingewikkelder. Er wordt nu toekomstvisie (die alléén maar genoegenneemt met goed- u een inzicht te geven in Opeis ongelimi-
vanu verwacht. Vooralwanneer het gaatom kope Eurosuper!) aan de strengste milieu- teerde optiepakket, de wagen uitgerust
de te verwachten inruilwaarde. eisen. met allerhande extra's.

Kadett speelt u altijd op safe. Ga dus snel even naar de Opel-dealer.

De Kadett 1.6i GLmet injektiemotor Een voorbeeld van eenKadett 1.6 GL Hij zorgter dekomende jarenvoor ’bijvoorbeeld, kombineert hoge prestaties met injektiemotor ziet u op deze 2 foto's. datde autokostenu niet j) tfJO^
met een zeer gunstigbrandstofverbruik. Deze auto staat bij iedere Opel-dealer ge- boven het hoofd L/rfw*
Bovendien garandeertznoerdegelijke kon- reed voor een nietsverhullende proefrit. groeien... \^^

-g__ 7 OPEL
DAAR STAAT DE WERELD

ADVIESPRIJS INCLUSIEF BTW. EXCLUSIEF AFLEVERINGSKOSTEN AF GENERAL MOTORS NEDERLAND BV ROTTERDAM PRIJS-bNhPhCIFIKATIENVIJZIGINGEN y^r QRMERAL MOTORS ACHTEn*
VOORBEHOUDEN. ZES JAAR GARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNEN UIT. OOK IN FLEETSALES & LEASING IS OPEL AL JARENLANG NO. 1 VAIN <_t-__N---*U_-_ IVIW 1UU- fl.n -
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neelsleden actief tijdens de werkon-
derbreking. De organisatie had een
hogere opkomst verwacht. De gehe-
le middag waren de operatiekamer
en verschillende afdelingen geslo-
ten. „Er zit geen financiële rek meer
in. Als directie kunnen we weinig
doen. Ik voel me een veredelde zet-
baas", aldus directeur Goossen, die
de geëiste loonsverhoging 'niet
haalbaar' acht.

Minder animo voor
acties in verpleging

Werkonderbrekingen in vrijwel alle instellingen

Van onze verslaggever
ÏEERLEN - Vele honderden verpleegkundigen in zestien
-imburgse instellingen hebben gisteren weer actie gevoerd
m een loonsverhoging te bewerkstelligen van 5 procent. In de
heeste ziekenhuizen en verpleegklinieken werd het werk voor
nige tijd onderbroken; alleen in het St. Gregorius de Grote-
l.ekenhuis in Brunssum had men besloten 24 uur zondags-
rust te draaien vanaf woensdagnacht twaalf uur. Landelijk
nn1..0 Werd in ruim 200 instellingen actie gevoerd. Er namen
u.OOO mensen aan deel. Geconsteerd mag worden dat de actie-
ereidheid iets afgenomen is.

Provincie wil niet
wachten op fusie

De aandeelhouders van Limagas
kunnen elk jaarrekenen op een aan-
trekkelijke winstuitkering van het
kerngezond bedrijf, dat in het afge-
lopen jaar naar verwachting een
winst maakt van ongeveer 20 mil-
joen.

Als de overname lukt geven Plen
en Limagas gehoor aan de aanbeve
lingen van een commissie die ir
1987 - vooruitlopend op de nieuw»
elektriciteitswet - pleitte voor d<
bundeling van de stroom- en elek
triciteitsbedrijven in Limburg.

Plem en Limagas pogen al geruimetijd om tot een samenwerkingsver-
band te komen. De besprekingen
verliepen moeizaam in verband met
de uiteenlopende eigendomsver-
houdingen van beide maatschappn-
en.
Plem is praktisch helemaal in han-
den van de provincie Limburg, ter-
wijl Limburgse gemeenten (45 pro-
cent) en de Gasunie (10 procent) de
meerderheid in Limagas hebben.
Hoewel de laatste tijd een fusie toch
binnen bereik leek te liggen, geeft
de provincie met de overnameplan-
nen aan dat aan het geduld een eind
is gekomen.

Vervolg van pagina 1

Arbeidsplannen FNV
zijn niet uitgekomen
Van onze redactie economie

HEERLEN - Het werkgelegen-
heidsplan 'Kiezen voor nieuwe kan-
sen in Limburg' dat de provinciale
FNV twee jaar geleden lanceerde,
heeft niet voldoende resultaat opge-
leverd. De FNV-Limburg conclu-
deert dat in jaarverslag over 1988.
„Ondanks gezamenlijke inspannin-
gen is slechts een beperkt aantal
projecten gerealiseerd."

De belangrijkste uitgangspunten
van het Limburgse werkgelegen-
heidsplan waren: nieuwe investe-
ringspremies voor de industrie,
voor één miljard overheidsinveste-
ringen in ondermeer infrastructuur,
milieu, bodemsanering en woning-
bouw, meer werk bij de overheid en
Euregionaal sociaal-economisch be-
leid. Dit alles had moeten worden
gefinancierd uit de financiële mee-
vallers na afschaffing van de WIR.

Hoger
Na twee jaarblijkt de werkloosheid
in Zuid-Limburg en de regio Venlo-
/Tegelen echter nog veel hoger dan
het landelijk gemiddelde.
De FNV vindt daarom dat na 1990
het PNL-geld beschikbaar moet

blijven voor Zuid-Limburg. De re
gio Venlo/Tegelen moet met extr;
financiële steun worden aange
merkt als belangrijk vervoers-logis
tiek centrum voor Nederland.
Kritiek heeft de FNV op het feit da
de afschaffing van de WIR allee-
wordt gecompenseerd door verla
ging van de vennootschapsbelas
ting. „Nieuwe bedrijven die de eer
ste jaren geen winst maken zulle-
weinig perspectief zien om zich ii
Limburg te vestigen."

Kritiek
Andere aanbevelingen en puntei
van kritiek: door de verlaging vai
de IPR inLimburg en verbeterde fi
nanciële regelingen in België ei
Duitsland hebben al enkele bedrij
ven hun vestiging elders gereali
seerd; in het speerpuntenbeleii
heeft de rijksoverheid vrijwel geei
initiatieven genomen in Limburg
de innovatiecentra zijn niet krachtij
genoeg om nieuwe impulsen te ge
ven aan de industrie, het Liof za
ruimere armslag moeten hebben ii
het risicodragend vermogen on
ontwikkelingsfondsen, innovatie
activiteiten en het internationale ac
quisitiebeleid verder uit te bouwer

!ntev!-V?nd werd in de binnenstadvenio een protestmars gehou-
in' w?araan personeel meedeed

"^ziekenhuizen uit Noord-Lim-

' Brunssum was bijzonder weinig

"" mee te werken in de zondags-
«nst. Slechts twintig van de 650soneelsleden waren in staking.
e verklaring hiervoor is dat slechts
Jiuen procent van het personeel-wganiseerd is, aldus actie-woord-jeraer Leon Scheffers: „ledereen
iaar

Vl
ï

procent meer verdienen,
n,V als.ze er iets voor moetenoen, zie Je ze niet..."

Zetbaas
.nh,?. Dc weverziekenhuis in Heer-f waren 500 (van dc 1.800) perso-

CFO-bestuurder Peter Paulus be-
weerde gisterochtend dat - na twee
maanden actie voeren - velen nog
steeds bereid zijn de acties tot een
goed einde te voeren. Hij zei dit in
het restaurant van de Pepijnklinie-
ken te Echt, waar veertig mensen
bijeen waren gekomen. Dat het ver-
zorgend personeel in Echt ontevre-
den is, bleek tijdens het vier uur du-
rende protest: „De directie denkt
steeds maar dat wij verpleegkundi-
gen toch blijven werken en de be-
woners niet in de steek laten. De di-
rectie lacht zich kapot. Dat moet
maar eens afgelopen zijn."

Zestig man van het St. Jozef-zieken-
huisKerkrade hebben van 12 tot 13
uur de deuren van hun afdeling ge-
sloten. Dat waren de poliklinieken;
de ECG- en röntgenafdeling, het la-
boratorium en de fysische therapie.
In de Lückerheideklinieke waren
zestig verzorgenden actief.

Ruim 300 personeelsleden van het
Maaslandziekenhuis in Geleen en
de verpleeghuizen St. Odilia en
St. Jansgeleen namen deel aan een
werkonderbrekingvan één uur.

In Sittard, waar in St. Agnetenberg,
Invia en in het Maaslandziekenhuis
het werkvoor een uur werd neerge-
legd, waren ongeveer 200 mensen
betrokken bij de werkonderbre-
king.

AbvaKabo: 'Wij zijn
maar hoor-orgaan'

Vervolg van pagina 1
Vakbondsbestuurder P. Marijnis-
sen,van deAbvaKabo zegt hierover:
„BÜ één van de bedrijfseenheden
(afdelingen) van het ABP is de
dienstcommissie opgestapt vanwe-
ge de opstelling van de directeur
van die bedrijfseenheid. De Bijzon-
dere Commissie, zeg maar het over-
koepelende orgaan van alle dienst-
commissies van het ABP, heeft de
hoofddirectie een aantal adviezen
gegeven inzake de oplossing van
dat probleem. Maar een beslissing
erover wordt achter de rug van de
Bijzondere Commissie om geno-
men."

„Ten tweede blijkt uit een brief van
directeur Snijders aan minister
Brinkman over de WUV (Wet Uitke-
ring Vervolgingsslachtoffers) dat
zaken al lang vast staan zonder dat
met ons overleg is gepleegd. Zo is
het Georganiseerd Overleg geen
overlegorgaan maar een 'hoor-or-
gaan'. En daar passen wij voor."

Verzet
In dat laatste geval gaat het om een

voorstel van minister Brinkman or
de uitvoering van de WUV weg t
halen bij het ABP. De Kamer mo.
daar nog een uitspraak over doei
door de kabinetscrisis wordt die ui
spraak sterk vertraagd.
DeABP'ers verzetten zich tegen ht
weghalen van de WUV bij het AB:
omdat er zon 250 arbeidsplaatse
mee gemoeid zijn.

Volgens de vakbonden blijkt echt-
dat de hoofddirectie zich al bij h<
voorstel van Brinkman heeft nee:
gelegd.

Al met al hebben de vakbondsmei
sen weinig zin meer in overleg m<
de hoofddirectie van het ABP.

„Het belang van het ABP staat voe
ons voorop. Wij willen kwesties ii
tem behandelen en intern naar cc
oplossing zoeken voordat we evei
tueel naar een Geschillen Commi
sic lopen. Daarom hebben we nu c
vrij vergaande maatregel genome
om het overleg met de hoofddirect:
op te schorten."

De ABP-directie was gisteravon
onbereikbaar voor commentaar.

In het Roermondse Laurentiuszie-
kenhuis deden 200 van de dagelijks
500 werkzame personeelsleden mee
aan de twee uur durende werkon-
derbreking. De belangrijkste afde-
lingen, de operatiekamer en derönt-
genafdeling, hebben helemaal niet
gewerkt. „Ik denk dat dit de laatste
grote activiteit is geweest vóór de
vakantie. Heeft men in september
nog geen oplossing gevonden, gaan
we er vol tegenaan. En reken maar,
dan worden het harde acties", aldus
René Tollenaar.

In het ziekenhuis in Weert namen
ongeveer honderd mensen deel aan
de actie.

Werkonderbrekingen vonden ook
plaats in Huize St. Jozeph en

Laatste

Bezetting
ziekenhuizen

omhoog
SL.EN/DEN HAAG - Bij
ek w e van de acht Limburgsep,Jf erJhuizen is de bezettingsgraad
pW uln 1988- In het Kerkraadse
Pru is de bezetting van de
)t R7? afgenomen van 70-6 in 1987
pt »» Procent vorig jaar, terwijl in
V Maaslandziekenhuis in Sittard-
,7" sprake is van een teruggang

11 1.5 procent tot 68 procent. Bij
in\,^aurentiusziekenhuis in Roer-ond is sprake van een gelijk per-
ent?8?, tenvijl, de ovenge vijf zie-anT len.S_,preken over een stijginga« de beddenbezetting.

en rtt^ k gezien is er sPrake vann7^et I,S Procent naar ge'
iifprc, l'5 Procent, zo blijkt uit
Ie ottVan het Centraal Bureau voorf statistiek. Het CBS maakt mel-

tentalan e-n sterke stiJging van het
BnoV patlenten dat in dagverple-
CTbehandeld. Dat ii ook in
iet gevli Llmburgse ziekenhuizen

>veri°_!_,eidene directeuren plaatsen
Deer iVuS kanttekeningen bij het
>Pna£ bezettingsgraad. Het aantal
'eelal nen de verblijfsduur wordt
tent.,, gerelateerd aan het erkendPieren bedden- Maar dat is een pa-
_antv\caPaciteit. Het werkelijke
kan h ♦

voor- of achterlopen. Zo
kieW. gebeuren dateen De Wever-
fcm fi7 s met een bezettingsgraad
.ol 7it

procent bijna tot de nok toe
.er hVj__mdat het ziekenhuis min-
Se bedde6" heeft da" de 893 erken"
_..

St. Anna in Heel, in Nieuw Sprae-
land in Oostrum èn in de psychiatri-
sche centra St. Servatius en St. An-
na in Venray.

(ADVERTENTIE)

Het Heerlens Muziekcorps
St.-Jozef (fanfare)

vraagt per 1 augustus a.s.
een gediplomeerd dirigent

Oe repetities van het corps zijn op zondagmorgen.
Uitvoerige sollicitatiebrieven kunt u sturen aan het

secretariaat van de vereniging, p/a Lintjensstraat 9,
,96095 6417 XS Heerlen.

AbvaKabo wil doorgaan
AMSTERDAM -Alsvolgende week geenoplossing komt in het con-
flict rond de CAO-ziekenhuiswezen, gaan de acties in de instellin-
gen en in het land gewoon door.

Die belofte deed AbvaKabo-bestuurder A. Wirtz gisteren in het
Amsterdamse Antoni van Leeuwenhoekhuis waar in het kader
van de landelijke actiedag een zondagsdienst werd gedraaid.

Aanvulling komt overeen met de adviezen Beide politieministers en het kabi*
net hebben besloten, dat de korpses
met een groot tekort aan mensen di)
kunnen wegnemen tot maximaal 3C
procent van het tekort. Korpses
met een overschot aan mensen zut
len tot maximaal 10 procent van dal
overschot worden ingekrompen.

Presentatie
Beide politieministers benadrukter
bij de presentatie van het plan, d_(l
er geen gedwongen ontslagen of ge-
dwongen overplaatsingen zuller
plaatsvinden. Met de politievakbon
den hebben de ministers overeen-
stemming bereikt. De ministers zijr
ookvan mening, dat ondanks de va
het het kabinet de herverdeling var
de politiesterkte niet kan wachter
op een nieuw kabinet. Ook vanui
de korpsen is aangedrongen of
snelle maatregelen omdat de crimi
naliteitsbestrijding geen langer uit
stel meer duldt.
De nieuwe sterktecijfers voor d<
Limburgse korpsen zijn door de mi
nisters als volgt vastgesteld:
Brunssum: van 62,6 naar 70,3
Geleen: van 62.1 naar 80,7
Heerlen: van 209,8 naar 255,5
Kerkrade: van 95,2 naar 123,8
Landgraaf: van 71,3 naar 80,5
Maastricht: van 289,4 naar 365,7
Roermond: van 71,4 naar 92,8
Sittard: van 78,1 naar 97,9
Stem: van 45,6 naar 41,3
Venlo: van 129,6 naar 168,5
Venray: van 53,2 naar 53,9
Weert: van 67,3 naar 87,5

Uitbreiding politie
op 1 juli van start

rijkspolitie een baan bij de gemeen-
tepolitie worden aangeboden.

Algemeen
Minister Ruding van financiën heeft
aan zijn collega van Dijk een dusda-
nig bedrag uit de algemene midde-
len toegezegd, dat hij de gemeente-
politie met nog eens 475 mensen
kan uitbreiden. Daarnaast gaat Van
Dijk ervan uit, dat binnen de korp-
sen van gemeentepolitie die, zoals
uit studies blijkt, dik in hun mensen
zitten, 825 mensen vrijwillig zullen
overstappen naar korpsen met een
tekort.
Van Dijk verwacht binnen het bud-
get van de gemeentepolitie enige fi-
nanciële groei, waardoor op een ter-
mijn van vier jaar nog 200 mensen
extra aangenomen kunnen worden.

HEERLEN - Op Stem na zullen in-
derdaad alleLimburgse korpsen ge-
meentepolitie worden uitgebreid.
De eerste uitbreiding zal, als het
parlement daarmee volgende week
akkoord gaat, per 1 julikunnen ge-
beuren. Welke korpsen het eerst
van die uitbreiding van de sterkte
zullen kunnen profiteren, zullen de
ministers Van Dijk van binnenland-
se zaken enKorthals Altes van justi-
tie na het debat in de Tweede Ka-
mer bekend maken. Het Heerlense
korps mag in 1992 rekenen op een
sterkte van 255,5 (nu 209,8) Maas-
tricht mag groeien van 289,4 tot365,7 en Sittard van 78,1 naar 97,9.
De nieuwe uitbreidingsplannen ko-
men overeen met de adviezen hier-
over die de ministers al eerder over
dit onderwerp bereikten.
De operatie is mogelijk geworden

doordat het kabinet heeft besloten
een deel van het budget van de
rijkspolitie over te hevelen naar het
budget van de gemeentepolitie,
d.w.z.van het ministerievan justitie
naar het ministerievan binnenland-
se zaken. Het gaat daarbij om een
bedrag van 9,7 miljoen gulden per
jaar.Dit jaarzal een bedrag van 4,85
miljoen gulden overgemaakt wor-
den. Dat betekent dat hiervoor 69
'koppen' bij korpsen van gemeente-
politie kunnen worden aangetrok-
ken. In dekomende vier jarenzal de
rijkspolitie op deze manier 675 'kop-
pen' overdragen aan de gemeente-
politie.

Om dit te bereiken zal rijkspolitie-
mensen worden gevraagd over te
stappen naar de gemeentepolitie en
zullen jongeren die thans een oplei-
ding volgen op de scholen van de

"Kaartje leggen tijdens een werkonderbreking van de verpleegkundigen in het De Weverzie-
kenhuis in Heerlen. Foto: FRANSRADE

(ADVERTENTIE)

Hogeratte
binnen handbereik.

Om te sparen hoeft u niet ver te gaan. Er is
immers altijd wel eenRabobank in debuurt.

Met overzichtelijke spaarvormen èn een hoge
rente reikt deRabobank u duidelijk de hand.

Rabobank Q )
Meerbankvoor jegeld /

* hoogste spaarrente van dit moment /
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" CFO-voorzitter Backus spreekt op het Marktplein van Venlo de protesterende verpleegkundi-
gen toe. Foto: JEROENKUIT

provincie



GROENE KRUIS

wil Verheugen grijpen naar het mid
del van de gemeentelijke belasting
verhoging.

per persoon

Zilveren
LD-jubilaris

Wie de heer Jacobs met zijn ge-
zin wil feliciteren, is vanmiddag
van harte welkom in het bedrijfs-
restaurant van het LD. De recep-
tie is van halfvijf tot half zeven.

Credit en debet, ofwel cijfers en
letters hebben het werkzame le-
ven beheerst van de heerEugène
(Gêne) Jacobs uit Schaesberg.
En dan nagenoeg uitsluitend bij
het Limburgs Dagblad, waar hij
vandaag dan ook wordt gehul-
digd voor een kwart eeuw boek-
houden en het intern controleren
van het geldverkeer.
Voordat de heer Jacobs achter
de kasboeken schoof bij het LD
was hij werkzaam bij accoun-
tantskantoor Sips in Heerlen en
later bij kantoor Van Kampen.
Eenmaal bij dezekrant werd hij
vooral belast met de controle op
de administratie van de bijkanto-
ren. Daarnaast was hij in de ver-
vlogen tijden van het loonzakje
ook geldbrenger.
In zijnvrije tijd is dejubilaris on-
dermeer een verwoed schaker.
En zoals te verwachten viel,
heeft Eugène Jacobs zich ook la-
ten schaken voor het beheer van
de penningen van de Limburgse
Schaakbond.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Er zijn nieuwe
ombuigingen nodig in het
budget van de gemeente Heer-
len. Bovenop de miljoenen die
al structureel bezuinigd zijn in
de afgelopen jaren, moet nog
eens 1,5 miljoen bezuinigd
worden. Met ingang van 1990
zal de gemeente deze extra
structurele ombuiging moeten
gaan doorvoeren, „tenzij er
door andere maatregelen,
meer geld beschikbaar wordt
gesteld doorhet rijk, waardoor
die extra ombuiging niet ge-
heel nodig is," aldus wethou-
der Verheugen van financiën
eergisteren bij de presentatie
van de voorjaarsnota van de
gemeente.

Heerlen had voor dit jaar een slui-
tende begroting, er was zelfs een
beetje geld over voor nieuw beleid.
De resultaten van eind 1988 en be-
gin 1989 leiden er echter toe dat er
nu al een tekort is voor dit jaar van
335.853 gulden. Dat komt vooral
door minder uitkering van het rijk,
maar bijvoorbeeld ook doordat de
rente stijgt.

Als de cijfers van de laatste maan-
den doorberekend worden naar de
toekomst dan betekent dat dus dat
er nog eens extra bezuinigd moet
worden. „Ik heb dat ook altijd ge-
zegd. De financiële situatie van
Heerlen is goed, tenzij er externe
factoren op ons afkomen die dat
gunstigeresultaat kunnen beïnvloe-
den," aldus Verheugen. Minder geld
van het rijk en verhoging van de
rente zijn van die factoren.

# De Ritmic
Group, samen met
wijlen Jan
Keuzenkamp, in
het jaarvan
oprichting.
Komend
weekeinde viert het
koor het
twintigjarig
jubileum.

Nieuwe ombuigingen
nodig in Heerlen

Toch een tekort op begroting voor 1989in gesprek
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De avond-, weekend- en zondal
diensten beginnen op vrijdagavfl
en eindigen de volgende week vt
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 7114(|
HEERLEN. Claessens, Saroj
straat 6, S 712541. B.g.g. Tlf
S 711400.
LANDGRAAF. Meiser, Kerksti
45 Waubach, S 313633. Voor spe
gevallen dag en nacht bereikbaa
KERKRADE - EYGELSHOV
Schönefeld, Hoofdstraat 2 Kerl
de, S 452523.
KERKRADE-WEST. Mauss
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 4609
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur
zondag van 12.00 tot 13.00 uur
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spo
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOL'
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Sim.
veld, S 441100. Zaterdag van lij
tot 15.00 uur en zondagvan 14.30J15.00 uur. Voor spoedgevallen lf
men terecht van 22.00 tot 22.30 uj
HOENSBROEK. Janssens, K'
venderstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen ei_.
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
S 711400
(Informatie over avond- en w«l
einddiensten van artsen, tandj
sen, apothekers en het GroflJKruis.)

Van onze verslaggever

# Eugène Jacobs

Potje
Voor de tekorten die dit jaar ont-
staan, heeft de gemeente nog wel
een potje. Maar voor de structurele
ombuigingen zijn nog geen maatre-
gelen getroffen. Aangezien in het
verleden al zoveel bezuinigingen
zijn doorgevoerd, vormen deze laat-
ste extra ombuigingen bijzonder
veel inspanning," meent de wethou-
der. Hij blijft echter van mening dat
er geen lastenverzwaring van de
burger uit mag voortvloeien en dat
eerst binnen het huishoudboekje
gekeken moet worden naar oplos-
singen. Pas in het allerlaatste geval

Afscheid

oostelijke mijnstreek S redactie; 739282 Hoensbroek

Brunssum

Ritmic Group
springlevend

Van jongerenkoortot volwassen sing-out groep
huidige samenstelling. Als vijf-
tienjarige kon je indertijd mak-,
keiijk op stap, en dus met het
koor mee. Nu hebben we alle-
maal onze verantwoordelijkhe-
den thuis, een gezin, een huis.

HEERLEN. Wachtdienst V
spoedgevallen tijdens avond
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. We
einden 24 uur doorlopend S 711'
Werkdagen, tijdens werkuJ
S 713712.
NUTH-VOERENDAAL-SIMP
VELD. Wachtdienst voor spoed
vallen ® 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD -BEEK. Wachtdienst voor spoew
vallen K 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEP
BINGELRADE. Wachtdienst V»
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgeval
is de dienstdoende verpleegkufly
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRA£Wachtdienst voor spoedgeval*
S 323030. _
ARTSENMook, maar ook schouwburgen

en dorpszaaltjes werden het
doelwitvan deRitmic Group-op-
tredens. Naast het religieuze re-
pertoire ontwikkelde het duo
Aendekerk/Keuzenkamp een
carnavalsprogramma, dat voor
vele contracten tot ver buiten
Limburg zorgde.

SCHINVELD-Toen twintig jaar
geleden kapelaan Hub Aende-
kerk en musicus Jan Keuzen-
kamp een groep Schinveldse
jongeren mobiliseerde, om sa-
men een jongerenkoor te begin-
nen, konden de beide oprichters
niet bevroeden, dat anno 1989 de
Ritmic Group nog steeds be-
staat, maar dan wel in een geheel
andere vorm.

Maar toch zijn er maandelijks
zon drie optredens, in Limburg
maar ook in Duitsland. Ons re-
pertoire is duidelijk afgestemd
op een breed publiek. Daarom
kun je ook niet precies zeggen,
welke stijl we hebben. Dat va-
rieert van rock, blues, reggea, en
luisterliedjes tot licht klassiek in
de missen, die we sporadisch
nog weleens zingen. Ons doel is,
verantwoorde, goede muziek te
brengen. We hebben niet meer
de ambitie, om sterren te wor-
den. Maar stilletjes hopen we wel
nog eens een CD te maken.
Wachten is op de sponsor."

Terwijl de meeste jongerenkoren
een maximum leeftijdsgrens
hanteerden, waardoor er een
groot verloop in de ledensamen-
stelling was, konden de Ritmik-
kers blijvenzolang ze wilden. En
zo bestaat er nu een Ritmic
Group, waarin nog steeds men-
sen van het eerste uur zitten. Zo-
als Jos Coumans (45), die sinds
jaaren dag tekent voor de orgel-
en accordeonklanken.filmsdoor gemma wildenberg

Gestart als jongerenkoor, dat in
den beginne braaf jeugdmissen
verzorgde, groeide het ledental
gestaag,en heette het koor voort-
aan Ritmic Group 70, hetgeen in-
hield, dat men streefde naar 70
leden. De populariteit van de
groep, die inmiddels per week-
einde 3 heilige missen verzorgde,
compleet met eigen liederen en
teksten, steeg net zo snel als het
ledental, dat ongewild uitgroeide
tot boven de honderd.

Komend weekeinde viert de Rit-
mic Group het verjaardagsfeest.
Vandaag gebeurt dat middels
een receptie in het verenigingslo-
kaal aan de Kannunnik van
Nuysstraat te Schinveld, met
aansluitend een Big Party. Zater-
dag is de Schinveldse school-
jeugdwelkom op een kindermid-
dag. Zaterdagavond ontmoeten
vele oud-Ritmikkers elkaar op
een gala-avond, waar overigens
iedereen welkom is die de Rit-
mic Group een warm hart toe-
draagt. Van Eijsden tot de Mo-
kerhei.

Niet alleen praktisch alle Lim-
burgse kerken van Vaals tot

De groep, die sind het overlijden
van Jan Keuzenkamp onder lei-
ding staat van John Hendrikx,
vaart tegenwoordig duidelijk een
andere koers. John Hendrikx:
„Dat komt natuurlijk door de

HEERLEN. Voor spoedgeval
TIGH (brandweercentrale) bel";
S 711400. 'BRUNSSUM - HOENSBRO»}
Voor spoedgevallen eigen huis*j
bellen. <
KERKRADE-WEST. Voor spo*,
gevallen eigen huisarts bellen. J
SCHIMMERT. Voor spoedgeva^
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zatertj
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoc-rj
van eigen huisarts. Van zatefjl
12.00 uur tot zondagmorgen l"j
uur Hamers, Diepenbrockstraat!
S 452712. Van zondagmorgen l^?tot maandagmorgen 8.00 uur H^
sen, B. Pothstraat2B, S 452879. j
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. CJzen, Dr. Ottenstraat 6 Simpele
S 440333.
SCHAESBERG. Zaterdag Ytf.
burg, Lichtenbergerstraat _\
S 322072 en zondag Eussen, W
kebekker 2, S 320660. J
ÜBACH OVER WORMS - Ni*'
WENHAGEN. Eigen huisarts K
len.
VOERENDAAL. Praktijk Rr,
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentra-
Hoensbroek-Noord kunnen d^é \nacht bellen, S 214821.

Olympiade scholen Brunssum
TANDARTSEN

Van onze verslaggever
BRUNSSUM- Ruim 700 basisscho-
lieren uit Brunssum doen morgen
mee aan de schoolsport-Olympiade
op de sportvelden van VV De
Leeuw. De Olympiade is een van de.
26 wedstrijden, die dit jaar onder
basisscholieren in Nederland ge-
houden wordt. Het programma om-
vat de onderdelen voetbal, korfbal,
handbal, atletiek en een sport- en
spelcircuit. De Brunssumse sportfe-
deratie tekende voor de organisatie

van dit evenement.

De Olympiade begint om kwart
voor negen met een heus openings-
feest. De leerlingen zullen dan geza-
menlijk een dans opvoeren. Rond
kwart voor negen arriveert het
Olympisch vuur, waarna de wed-
strijden zullen starten. De sluitings-
ceremonie begint om kwart voor
drie. Een half uur later zullen de
prijzen uitgereikt worden door wet-
houder Boumans van Brunssum en

René Maessen, de aanvoerder van
Fortuna Sittard.
Andere jeugdigesporters uit Bruns-
sum trekken overigenseen dag later
naar zustergemeente Alsdorf in de
Bondsrepubliek om daar deel te ne-
men aan wedstrijden, die in het te-
ken staan van de uitwisseling tus-
sen beide steden. Ongeveer 25
Brunssumse clubs zullen in Alsdorf
aantreden. De oud-mijnstadzal ver-
tegenwoordigd worden door ruim
500 sporters.

Na dertig jaar als kinderarts
werkzaam te zijn geweest in het
De Weverziekenhuis in. Heerlen
beëindigt dr C. Brackel (62 jaar)
zijn praktijk. Cas Brackel werd
geboren in Eindhoven. Hij kreeg
zijn opleiding in Tilburg en
werkte onder andere in Nijme-
gen en Boxmeer. Hij volgde in
Heerlen dr Driessen op als kin-
derarts. In de tijd dat hij als kin-
derarts begon was het geboorte-
cijfer in de regio Zuid-Limburg
het hoogst van Nederland (24
promille per duizend inwoners).
Vandaag de dag is dat met 9,2 het
laagste van ons land. Dr Brackel
is al 21 jaar voorzitter van de af-
delingLimburg van de Landelij-
ke Specialisten Vereniging die
het laatste jaar nogal in het
nieuws is geweest vanwege de
stakingvan de specialisten. Maar
het voorzitterschap gaat hij over-
dragen. Vandaag is er in het zie-
kenhuis (in de recreatieruimte
van de torenflat) een receptie
voor de scheidende kinderarts.
Van 16 tot 17.30 uur is er gelegen-
heid hem de hand te drukken.

herberg 't Poortje, Markt 2 in Sim
pelveld.Schinveld

in het HKB-gebouw, Pater Beatus
straat 3.

" In de Schinskoel wordt van-
avond ter afsluiting van het seizoen
een disco gehouden voor 10 tot en
met 15-jarigen. Men start om 19.30
uur. Entree 1 gulden.

ker Brunssum' iedere eerste maan-
dag van de maand van 14.00 tot
16.00 uur een prothese-informatie-
dag in het Groene Kruisgebouw
Egge, Molenstraat 97.

HEERLEN - HULSBERG - 1\
RENDAAL. Stevens, Heulstraat <S 221150. B.g.g, TIGH S 711400j*.
KERKRADE - ÜBACH o*s
WORMS - SCHAESBERG - NJS.
WENHAGEN - EYGELSHOVfjVan Doren, Peschbeemdenstra^y
Kerkrade, S 457720. Spreek")'
van 11.30 tot 12.00 uur en van 1%
tot 19.30 uur. V
SIMPELVELD - BOCHOLT4|
GULPEN - VAALS- WIJLRE - *!!
TEM. Kusen, Burg. TeheuxW"!
Gulpen, S 04450-1436. Spreek1!
van 11.30 tot 12.00 uur en van »
tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELP.I
NUTH - HOENSBROEK - SC^\
NEN. Minten, Nieuwstraat J
Hoensbroek, S 211018. Spreek";
van 11.30 tot 12.00 uur en van «1
tot 18.00 uur.

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, E 71°
Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136. .Merkelbeek

MOONSTRUCK/VS 1987

Regie: Norman Jewison; met:
Cher, Nicolas Cage, Danny Aiel-
lo, Vincent Gardenia, Olympia
Dukakis e.a. In: De Spiegel
Heerlen.

Ook wel eens helemaal van
streek geraakt door een spranke-
lende volle maan? Vast wel;
'moonstruck' zijn we allemaal
wel eens! Net als Cher in deze
film van Norman Jewison.

Cher speelt Loretta, een weduwe
van halverwege dertig met een
Italiaanse achtergrond, met een
vader die een steenrijke loodgie-
ter is, dieniet vies is van een slip-
pertje en een moeder die daar
wel vermoedens van heeft en die
zich voortdurend afvraagt waar-
om mannen achter vrouwen ja-
gen. Loretta is ervan overtuigd is
dat haar huwelijk achtervolgd
werd door ongeluk omdat ze niet
in de kerk getrouwd was. Nu ze
ten huwelijk gevraagd is door
Johnny zal ze die fout niet meer
maken. Ze wil een echte bruiloft
dit keer, in de kerk en in een wit-
te jurk. Maar voor het zover is
moet Johnny naar zijn stervende
moeder in Sicilië. Voor vertrek
vraagt hij Loretta om zijn jonge-
re broer Ronny uit te nodigen
voor de bruiloft. De broers zijn al
sinds vijf jaar gebrouilleerd en
dit zou een mooie gelegenheid
zijn de vete bij te leggen.

Ronny blijkt een heethoofdige
bakker die van opera houdt. Hij
wordt prompt verliefd op Loret-
ta en dat op zon onstuimige ma-
nier dat ze er niet van terug heeft
en zich van de sokken laat vegen.
Maar toch blijft de twijfel en het
bijgeloof knagen. Bij wijze van
afscheid stemt ze in met het
voorstel om naar de opera 'La
Bohème' te gaan. En dan is daar
die maan, vol en zo schitterend
dat ze mensenlevens verandert.
Ook dat van Loretta.
Norman Jewison regisseerde in
vierentwintig jaar zulke uiteen-
lopende films als Fiddler on the
roof, Rollerball, Jesus Christ Su-
perstar en Agnes of God. Deze
warme, maanzieke komedie is
het zoveelste pareltje aan een
lang snoer. Daar staan Cher en

haar medespelers garant voor.
Een juweeltje!

DIE HARD/VS 1987

Regie: John McTiernan; met:
Bruce Willis, Alan Rickman,
Bonnie Bedelia, Alexander Go-
dunov, Reginald Veljohnson e.a.
In: Royal Heerlen.

Bruce Willis, ook in Nederland
geenonbekende doorzijn rol van
David Addison in de populaire
tv-serie 'Moonlighting', speelt in
'Die Hard' een Newyorkse poli-
tieman. Voor deKerstdagen gaat
hij zijn vrouw en kinderen op-
zoeken in Los Angeles. Terwijl
hij zich wat opfrist wordt elders
op de dertigste verdieping van
de immense kantoortoren waar
zijn vrouw werkt, het Kerstfeest
verstoord door een groep van
twaalfterroristen. Ze hebben het
gebouw minutieus afgesloten en
defeestgangers in gijzelinggeno-
men om zich meester te kunnen
maken van effecten ter waarde
van $600 miljoen, die zijn opge-
borgen in de zwaar beveiligde
kluis van de Nakatomi Corpora-
tion. Als hij beseft wat er gaande
is neemt hij het in zijn eentje op
tegen dezwaar bewapende groep
en weet ze listig (en niet geheel
zonder humor) één voor één uit
te schakelen.En behalve dat kan
hij ook zijn carrièrevrouw weer
in de armen sluiten.

'Die Hard' lijkt nog het meest op
een kombinatie van 'Rambo' en
'Towering Inferno' met nèt ietsje
meer. In het conventionele ver-
haal worden platte clichés niet
geschuwd (de terroristen, bij-
voorbeeld, zijn enge duitsers) en
staat de afloop al bijvoorbaat
vast, maar de cynische humor,
snedige dialogen en vooral het
fabuleuze stunt- en camerawerk
tillen de film boven het geijkte
sensatiewerk uit. Centraal staat
de enorme kantoortoren die ach-
ter zijn koele uiterlijk van glas,
staal en beton een wirwar van
nauwe gangetjes, liftschachten
en luchtkokers verbergt, waar de
ongelijke strijd zich grotendeels
afspeelt, en waar de Nederlanse
cameraman Jan de Bont een
schitterend gebruik van maakt.
Beslist geen doorsnee aktiefilm,
deze 'Die Hard.

" De personeelsleden van het St.-
Joseph Rustoord nemen morgen
voor de 1le maal deel aan.deProvin-
ciale Sportdag Limburgse Gezond-
heidszorg in Weert. Zij komen uit in
de onderdelen luchtbuksschieten,
fietstrimtocht en bowlen.

" De beheerscommissie van dien-
stencentrum De Koffiepot houdt
maandag vanaf 20.00 uur kennisbal
voor 50-plussers. Kaarten zijn voor 2
gulden verkrijgbaar bij het dien-
stencentrum.

Eygelshoven
" Het kindervakantiewerk van de
Schinskoel wordt gehouden van 31
julitot en met 4 augustus. Voor de
leiding zijn vrijwilligers van mini-
maal 15 jaar nodig. Zij kunnen zich
aanmelden bij Jenny Roost in de
Schinskoel.

"De Heerlerheidse Sloveense
zangvereniging ZVON houdt zater-
dagen zondag vanaf 18.30 uur in het
Socio-project het Oberkrainerfeest.
Die Lustige Dorfsmusikanten zor-
gen voor de muziek.

Landgraaf " Zieken en invaliden, die op 1 juli
willen deelnemen aan het prijsvis-
sen in Schinnen, georganiseerd
door de Zonnebloem en HSV Ons
Genoegen, kunnen zich aanmelden
bij mevr. Kleuters, Haagstraat 17,
S 4035.

" De jeugdbegeleidingscommissie
van de harmonie houdt morgen
vanaf 19.30 uur een voorspeelavond
voor leerlingenin het verenigingslo-
kaal. Ook is er een muzikale quiz.
ledereen is welkom.

" De PHV Edeltrouw, aangesloten
bij de LDB, houdt zondag vanaf
10.00 uur de jaarlijkse Bondswed-
strijd op het nieuwe terrein achter
de Durox-groeven in Abdissenbos. " De Holter Jonge nemen dit

weekeinde deel aan een internatio-
naal muziektreffen in Oirsbeek. De
majoretten van de fanfare geven
acte de presence op een festival in
Eygelshoven.

Jabeek
Heerlen

" Het fluit- en tamboerkorps St.-
Gertrudis houdt zondag van 11.00
tot 19.00uur een rommelmarkt in de
Eindstraat.Simpelveld" Ten bate van de gezamenlijke

verenigingen in het Wapen van
Brunssum wordt zondag om 13.30
uur een autopuzzelrit gehouden.
Men kan vanaf 12.00 uur inschrijven
in 'Het Wapen', Maastrichterstraat
39.

" De jeugdclub van de postzegel-
vereniging Onder de Loep Heerlen
houdt zondagvan 10.30 tot 12.30uur
een clubdag in trefcentrum Het
Loon, Pater Beatusstraat 7. Er
wordt een dialezing gegeven over
vreemde dieren op postzegels. Jon-
gelui van 8 tot 18 jaarzijn welkom.

Bingelrade

Reünie van
Jongensschol

Van onze verslaggever
SCHINVELD - In zaal Keule/ 13
de Schinvelderstraat in Schil1V
wordt zaterdag een reünie éey
den van oud-leerlingen van de f
gensschool Schinveld. ledered1J
ooit op deze schoolheeft gezet^
voor de bijeenkomst die om ly
begint, uitgenodigd. Voor eeIW
de voormalige leraren, de heer'} \
Bontemps (80), zal een recepf ..
touw worden gezet. BontemP^van 1930 tot 1972 les op de Jonë
school." Vanaf maandag 5 juni houdt de

'lotgenotencontactgroep borstkan-" De Verzamelaar houdt zondag
van 13.30 tot 17.00 uur een ruilbeurs

" SJOB houdt vanavond om 17.00
uur 'Dinges' voor de jongste afde-
ling. Voor niet-leden is de entree
f 3,50.

" De zaalvoetbalvereniging Stam-
pede-Laumen houdt zaterdag re-
ceptie in verband met de door de
Teams 1 en 6 behaalde kampioen-
schappen. De receptie wordt van
19.00 tot 20.30 uur gehoudenin café-

Bloembakken
Naar aanleiding van het artikel
'bloembakken tegen te snelle Duit-
sers' van zaterdag 27-5 wil ik even
reageren. In Rimburg hebben we al-
leen op zaterdag 'last' van Duitsers.
Door de week razen namelijk ook
genoeg Nederlandse auto's, waar-
onder die van leden van de bewo-
nerscommissie, door het dorp die in
Duitsland boodschappen doen of
gaan tanken. Het verkeersbeeld in
ons dorp ziet er al jaren zo uit. De
geboren en getogen dorpelingen
zijn daaraan gewend en houden
daar rekening mee. Degenen die in
de bewonerscommissie het hardst
om verkeersmaatregelen geroepen
hebben, wonen hier pas. Voor ze
hun huizen kochten, hadden zij zich
moeten realiseren dat je in een
grensdorp nou eenmaal grensver-
keer hebt.
Tot nu toe zijn er in Rimburg geen
verkeersdoden gevallen als gevolg
van de gevaarlijke verkeerssituatie.
Gisteren (31 mei) zijn er enorme
plantenbakken in de straten gezet
en nu wordt het pas echt gevaarlijk.
De bakken vormen een fuik waar
slechts één auto door kan. Daardoor
ontstaan aan beide zijden van de
weg files, niemand weet wie voor-
rang heeft. Het milieu wordt ver-
vuild door de uitlaatgassen van stil-
staande en optrekkende auto's, het
tijdschema van de lijnbussen loopt
in de soep, een eventuele brand-
weer of ziekenauto kan met moeite
door enz. Al met al een ontmoedi-
gende toestand voor de weggebrui-
kers en het zo zeer beschermd
dorpsgezicht gaat er zeer zeker niet
op vooruit.
RIMBURG Elly Wassen

Verbazing
Mijn verbazing over het verslagvan
wat ik gezegd zou hebben bij het
'ontvangen van de Visser-Neerlan-
diaprijs had niet groter kunnen zijn.
Als verklaring voor het begin van
"xnijn activiteiten voor het Neder-
lands, vertelde ik dat ik - meer dan
tfertig jaar geleden- het besluit
nam iets tegen de afwijzende hou-
iding van mijn Duitse landgenoten

opzichte van het Nederlands te
doen. Dat dit ondertussen is gelukt,
toont de prijs die ik in ontvangst
mocht nemen aan.

Maar wat doet uw verslaggever? Hij
!stelt het voor alsof mijn kritiek op
'mijn landgenoten mij nu, in 1989,
"van het hart moest, terwijl het hele
'feest in het teken stond van de gro-
tendeels overwonnen vooroordelen.
Is dit journalistiek onvermogen of
kwade wil of een mengsel van die
twee?.
'Erg vind ik ook dat de verslaggever
"zijn slecht Nederlands mij in de
schoenen wil schuiven. Een zin als
['Zij zijn blijkbaar te dom om in het
Nederlands meer te zien dan een af-
valprodukt van het Duits!' is nooit
over mijn lippen gekomen. Het
woordje 'niet' hoort eenvoudig niet
in deze zin.
KERKRADE H. Combecher

APOTHEKEN
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kop, en kon er niet meer vanaf ko-
men. Ik hoopte maar dat er nog
iemand overheen kwam, maar door
die wind wachtte iedereen tot het
laatste moment. Toen ik Cipollini
naast me voelde, had ik de neiging
hem weg te drukken, maar er waren
er al genoeg gestort. Ik ging nog
even staan, maar ik had echt niks
meer over. Dit was niet te controle-
ren".
Mario Cipollini, een 22-jarige Tos-
caan (Lucca), neo-prof in de Del
Tongo-ploeg van Fondriest, wilde
'de bevestiging' van zijn drie recen-
te ritzeges in de Ronde van Apulië
wel vieren met een feestje. Maar de
gillende sirenes van de ambulance
vroegen om gepaste ingetogenheid.

„Dit was jereinste wild west. Als ze
pistolen hadden gedragen, hadden
ze die ook nog gebruikt. Typisch
zon laatste vlakke dag voor de ber-
gen. Dan vecht iedereen voor een
laatste kans. Maar toen ze voor de
eerste keer begonnen te vallen, heb
ik mij meteen verder afzijdig gehou-
den. Ik heb nog altijd meer plezier
in het leven danin een overwinning.

Twaalfde Giro-etappe, daags voor
de entree van de Dolomieten, eind-
punt Mira, lieflijk stadje nabij Vene-
tië, gondoliers in het kanaal naast de
streep. Mooi weer. Van Poppel-
weer. Maar een sprint blijft onvoor-
spelbaarder dan een tijdrit of een
etappe in de bergen. „Er wilden er
wel zestig winnen", sprak VanPop-
pel, derde, en berustend in de voor-
bije kans.
Hij vertelde over de laatste kilome-
ter, en over wat er uiteindelijk mis
ging. „Er zaten Russen op kop, met
wat Ariostea's van Baffi en Sören-
sen, en er begonnen zich er nóg
meer mee te bemoeien. Ze gingen
vol een bocht in, en ineens gooiden
anderen het tempo stil. Ik zat op

Bloemen zijn mooi, maar niet op
een begrafenis".Van onze verslaggever

MIRA - Toen de kruitdampen wa-
ren opggtrokken, de ambulances
versnelden richting hospitaal, de
toeschouwers de verschrikte han-
den van hun ogen hadden terugge-
slagen en Mario Cipollini zich hoor-
de te huldigen als de lang verbeide,
nieuwe Italiaanse sprintprins,
schudde Urs Freuler het wijze
hoofd.

Twee valpartijen in de laatste kilo-
meter, drie collega's die de wildwest
hadden moeten bekopen met een
ritje-ziekenhuis.

Cipollini nieuwe Italiaanse sprintprins

Van Poppel geklopt
in wild west-finaleLimburgs Dagblad sport
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" Kopzorgen voor Rolf Sórensen. De drager va ■£§#frui
liep bij een val eenfikse hoofdwond. De doktoren 7?ijraïS_*»_ ■fftf**.
tig hechtingen aanbrengen.

Priem: 'Ontslag lijkt onvermijdelijk'

Van der Velde
vlucht opnieuw

Cantelberg haalt
Josten terug in

handbalselectie
ZALTBOMMEL - De nieuwe
bondscoach Guus Cantelberg
heeft doelman Jacques Josten
teruggehaald in de selectie voor
het Nederlands handbalteam.
Josten maakt deel uit van de der-
tig spelers, die zijn uitgenodigd
voor een extra training, zaterdag

in Arnhem. Ook oud-internatio-
nals als Jan-Willem Hamers en
Wil Jacobs hebben een invitatie
ontvangen.
Josten, een Nederlandse hand-
baldoelman van internationale
allure, bedankte ruim een half
jaar geleden voor de nationale
ploeg. De toenmalige bonds-
coach Ton van Linder had laten
doorschemeren voortaan uitslui-
tend met de vrouwenselectie te
willen werken. Dat was voor Jos-
ten aanleidinghet vertrouwen in
Van Linder op te zeggen.

Het medisch communiqué uit Berg-
amo meldde: Rolf Sörensen, drager
van de paarse puntentrui, zware
hersenschudding na val tegen de
hekken; veertig hechtingen, tien da-
gen koersverbod. Bruno Leali, ge-
broken linkersleutelbeen, eveneens
uit koers. Dmitri Konitsjev, de snel-
ste Sovjet, overal schaafwonden.
Rosé trui Erik Breukink: „Ik heb
me dit keer heel nadrukkelijk afzij-
dig gehouden. Je kunt het bijna
aanvoelen, dat het mis loopt. Trage
aanloop, keiharde finale. Sprinters
zijn soms niet te benijden".

Vanderlijde kan morgen Europees kampioen worden

Op tandvlees naar finale Johan was hard ;
Vanmorgen werd
veel te erg. Zijn vrouwtf^sc■het erf niet eens ai» om**P
schappen te doen, </
brood halen voor de kind
Auto's van journalisten hadden
de toegang versperd. H<
te gek om over te praten. GeeriV
wonder dat ook zij oVe
is". -
Bet betekent ven
einde van een professi<ft_^_t
lercarrière, die Johan
Velde in '78 begon met i
winningen in de ronde
mandië, Nederland eh Eijgdtand.
'Van der Velde was'de i
per van Joop Zoetemelk*
jaar later, toen dez> ■ trui
in de Tour verover ii*lta-'
liaanse tijd won ergs-*
j-iaar drie keer de paarse trui m de
Giro, verbonden a
tenklassement.
Voor zijn huidige sponsort'fVM.-
bleef Van der Velde echter van
nul en generlei waarde. Pkreglei-.'
der Priem, gisten t 'de 'Giro: ,_lk ben al la; ifhij
heelhuids thuis is
woording is het nu niet-fftët.:
zal wel snel ontslagen
dat kan niet anders. D;
len een aantal andere' méSltam__
van de ploeg af. Die zullen
een dezer dagen wel opz<Je_*eti,
waar-ie ook zit. De verhaleVi
louche figuren, die hei;
omringen, een rejatie
misdaad, die veri.
niet. Als dat zo is," h 79 elk.
geval nooit iets vafn gMwel4w
lukkig niet".

Van onze verslaggever
RIJSBERGEN - Voor de tweede
keer in een paar dagen is Johan
van derVelde op de vlucht gesla-
gen. Gisteren misleidde hij in
zijn woonplaats Rijsbergen ver-
schillende journalisten, die zich
voor zijn huis hadden geïnstal-
leerd. De 32-jarige coureur was
eerder al ongemerkt vertrokken,
zijnvrouw en driekinderen volg-
den hem later naar een plek die
geheim bleef.
De affaire-Johan van derVelde is
daarmee weer een stuk dramati-
scher geworden, helemaal nu
hier en daar de suggestie wordt
gewekt dat de Rijsbergenaar al
enkele jaren 'dubieuze contac-
ten' in Italië zou onderhouden.
Bovendien wordt ook de link ge-
legd met een misdadig akkefietje
van de profcoureur in een grijs
verleden toen hij veroordeeld
werd na een valse aangifte van
diefstal van zijn eigen fietsen.
De overige familie-leden, die Jo-
han van der Velde gisteren in
Rijsbergen achterliet, reageren
furieus op deverdachtmakingen.
Zijn moeder, vanuit de ouderlij-
ke woning in dezelfde straat,
slechts een paar huizen verder:
„Dat mag toch zo maar niet. Hier
laten we het niet bij zitten. Johan
wordt nu afgeschilderd alsof hij
vier, vijf moorden heeft begaan.
We zullen hier iets tegen onder-
nemen, reken maar".
Volgens zijn moeder, zal Johan
van der Velde zich een paar da-
gen niet laten zien. „Hij is met
zijn gezin en zijn kinderen weg.

Bollegraf in
derde ronde

" Arnold Vanderlijde plaatst zijn linkervuist tegen het hoofd van de Pool Goluta. Door een 5-0-puntenzege staat Vanderlijdemorgen in definale.

Van onze verslaggever
PARIJS - Manon Bollegraf heeft
zich als geen ander de lijfspreuk 'ik
worstel en kom boven' eigen ge-
maakt. Grossierend in blessures
leek de internationale carrière van
de 25-jarige tennisster uit Ermelo
roem- en geruisloos ten einde, zeker
nadat ze ook nog werd getroffen
door de ziekte van Pfeiffer. Gelou-
terd is Nederlands beste speelster
van dit moment echter uit die don-
kere periode tevoorschijn gekomen.
Ze is vastbesloten een streep te zet-
ten onder het verleden.

Brandts naar
Germinal Ekeren

HEERLEN - Ernie 1 ."***.
balt komend seizoen I
Belgische eersteklas^
Ekeren. De voorstopp. :d__ns
de laatste winterstop doorMVVA/an
buurman Roda JC weid overgeno-
men, tekent een conti, iwee
jaar. Ekeren ziet in Brandts «UF op-
volger van Miche 'put,
die stopt met voetba-k
Hennie Meijer blijft
drie jaar definitief voe* ij FC
Groningen.

"AMSTERDAM -Ajax^heeü Barry
hulshoff, dit seizoen11
tweede elftal van de Am_teiicla_ri->e
club, toestemming ge: ver-
trekken naar de Belgische, eerste
klasser Lierse SK. De 4__-.jarige
Hulshoff heeft voor drie j_fer bij de
Belgische club geteke:

" BOGOTA - Het Colcfrilfa-fenseNacional heeft de Cop
res gewonnen dóór n
wedstrijden (2-0 en i
schoppen beter te bei.

„Ik ken hem niet, maar hij schijnt
erg statisch te boksen en dat ligt me
wel. Wij zullen hem uitvoerig op vi-
deo bekijken, maar dat is geen en-
kele garantie dat hij tegen mij zijn
normale tactiek hanteert. Zoals Su-
dakoven Golota, denk ik dat ook hij
zijn stijl zal wijzigen. Om te probe-
ren mijn spel te ontregelen. Een fi-
nale brengt altijd spanningmet zich
mee, maar ik heb er alle vertrouwen
in. Ik denk dat ik met deRus en de
Pool de zwaarste partijen heb ge-

had", mijmerde Vanderlijde.
Coach Michel van Halderen sloeg
Schultz in het gevecht tegen Teu-
chert nauwlettend gade en ging in
zijn oordeel nog een stapje verder
dan zijn pupil. „Schultz is het voor-
beeld van een jonge waartegen Ar-
noldzich opzijn gemak voelt. Of dat
in de praktijk ook zo is, zullen wij
moeten afwachten. Bovendien heb
ik in dit toernooial meerdere malen
gezien datkampioenen hier niet erg
geliefd zijn".

Na hetWK'B6 in Reno, het EK in '87
in Turijn is de 26-jarige Vanderlijde
toch voor dé derde maal doorge-
drongen tot de eindronde van een
groot kampioenschap. Golota,
eveneens bronzen medaillewinnaar
in Seoel deed alles om dat te voor-komen. Met als gevaarlijk wapen
een knalharde rechtse hoek bracht
hij Vanderlijde diverse malen in de
problemen. In de derde ronde was
de Limburger zelfs even aangesla-
gen na zon mokerslag.

Coene verslaal
wereldkampioene
JAKARTA- Eline Coene heeft in de
wereldtitelstrijd badminton voor
een knallende verrassing gezorgd.
De viervoudig nationaal kampioene
schakelde in Jakarta in de achtste
finales de tweevoudige wereldkam-
pioene Han Aiping uit China uit ga-
mes met 11-2, 1-11 en 11-8.

ATHENE -Arnold Vander-fjae moest gisteravond laatut op de bodem gaan omf ch voor de tweede maal in
te plaatsen voor

rh. U,ropese boksfinale. Deguidehjk 5-0 puntenzege
iZ !ich£r niet weer hoe
Ë4* pz°l AndrejGolota
"bn ttardenaar in AtheneZii\fTOeJ Stelde- Da* be-
heb6JanderliJde ook: „IkPcb meer moeten incasse-

huub!pAULISSEN
&\ het'.^K-boksen
ln Athene

UW?an tegen Sudakov. Dietinoi V,°cht zijn leven' waar"
g°r ik flink moest knok-
aan i heb diverse malen
trpi-u no°drem moeten
lev. en dat was lanS Se-ech1n" Aan de uitslag heb
feld" r geen moment getwij-

kndl!- 1». ?aterdag, moet de Neder-
behaaiH oop zi*>n EuroPese titel
de Or. tJn Turijn, verdedigen tegen
JarigpStduitser Axel Schultz. De 20-
-mem vleuwkomer aan het firma-
achtpr!ilet een uitstekende indruk
«oslalf£or de ambities van de Joe-
teravn Marovic, de Noor Behn, gis-
de p>°nc.' de Westduitser Teuchert

in te boren.

Belgen vijzelen
doelsaldo op

kyLS,- Het Belgisch elftal heeft
lscheirlj et eniSe passende af-'hondAS^adeau geschonken. In zijn
bon.u.VSt<_. en iaatste interland als
'*ono ?ach van de Rode Duivels
ikgen t

éinLille de 'uitwedstrijd'
fhet WvJVxemburg voor groep 7 van
0> "«-kwalificatiernooi met 5-0(1-

-£_
vOethtijad geen enkele moeite metfgeJv^awerg Luxemburg, dat op
sPele V?? de FIFA niet thuis mocht
veru n* °e wedstrijd vond, vanwege
te StaT-Wmgen in het enige geschik-
Waat *°n van het Groothertogdom,
de a s*n Lille. Mare van derLinden,
derlp uoop van Aad de Mos biJ An"echt scoorde viermaal.

Lind^b
nure - België 0-5 (0-1). 13. Van derd«r Lin-T ' 2* Van der Linden 0-2, 62. Van

inden n °"3' M' Vervoort °"4'90 Van der'^Ul) .. 5- Scheidsrechter: Alexandrov
>te'r'bijr^chouwers: 13.000. Geel: Jeitz(Lu-

Sortuga, 5 3 2 0 8 9-2
■isJecfnii 3 2 10 5 5-2
?*its»?. lovvak'Je 4 2 115 7-2
LüÖ,nd 3 10 2 2 5-5
t, mburë 500 5 0 1-16

.lo*aküUna: 7 Juni: Zwitserland - Tsjecho-
-0 SeDt ' sePtember: België - Portugal;

Zwitserland - Portugal.

Sponsor ongelukkig
met problemen rond
herenvolleybalteam

Brokking en de bond dichter bij
elkaar te brengen. Dat gebeurde
op het moment dat de beoogde
bondscoach na het laatste ge-
sprek afwijzend had gereageerd
op de financiële condities en
technische eisen van het NeVo-
80-bestuur. „Ik heb geprobeerd
wat duwtjes in de rug te geven,
maar dat heeft kennelijk niet ge-
werkt".
In hoeverre dat de komende we-
ken als officieel vertegenwoordi-
gervan zijn werkgever zal gebeu-
ren, hangt ongetwijfeld af van de
snelheid van handelen van de
volleyballeiding. Want dat het
imago van het verzekeringscon-
cern de laatste tijd via het gehan-
nes rondom de nationale ploeg is
beschadigd, lijdt geen twijfel.

Uitslagen tweede dag: Bondsrepubliek
Duitsland - Israël 3-0 (15-9, 15-12, 15-3).
Stand: Nederland 2-4 (6-0) Hongarije 1-2
(3-0) Bondsrepubliek 1-2 (3-0) Israël 2-0
(0-6) Spanje 2-0 (0-6)

Van onze sportredactie
FRIEDRICHSHAFEN - Dat de
hoofdsponsor van de Nederland-
se Volleybal Bond uiterst onge-
lukkig is met de negatieve ont-
wikkelingen rondom de nationa-
le herenploeg(de klucht rond het
aanstellen van een nieuwe
bondscoach en het vertrek van
Posthuma naar het Italiaanse
Parma en een eventuele
leegloop) werd gisteren nog eens
onderstreept door de plotselinge
aanwezigheid van Frits Suèr op
het EK-kwalificatietoernooi in
Friedrichshafen. Terwijl tot dus-
ver geen enkel bondsbestuurslid
zich in de Bodensee-halle heeft
laten zien, meldde de pr-woord-
voerder van Nationale Nederlan-
den zich als eerste van de groep
direct betrokkenen in het West-
duitse toeristen- en industries-
tadje.
Niet alleen om de prestaties van
het Nederlands team te bekijken.

Maar vooral om de schade, die
inmiddels door de onverkwikke-
lijke affaire rondom de opvol-
ging van bondscoach Arie Selin-
ger is aangericht, zo beperkt mo-
gelijk te houden. Desondanks
wees de zichtbaar nerveuze Am-
stelvener na de 3-0 overwinning
op Spanje (15-4, 15-1, 15-5) de
suggestievan dehand dat hijwas
afgereisd om een verzoenende
rol te spelen. „We willen en kun-
nen niet bemiddelen", verklaar-
de hij in hetbijzijn van een aantal
internationals en lijdend voor-

werp Harry Brokking. „Dat zou
in onze positie heel onverstandigzijn. Wij hebben ons geconfor-
meerd aan de beslissing van hetbestuur".
Suèr, voormalige voorzitter en
teammanager van Brother/Marti-
nus, ontkende niet dat hij het be-
stuur erop heeft gewezen dat de
combinatie Brokking /Brouwers
(het struikelpunt in de onderhan-
delingen) weerstanden zou op-
wekken. Mede om die reden ge-
bruikte hij eind vorige week op
persoonlijke titel zijn relaties om

In navolging van Nicle Jagerman en
Paul Haarhuis haalde Bollegraf de
derde ronde op Roland Garros na
een opmerkelijk snelle zege ten kos-
te van de als twaalfde geplaatste
Lori McNeil. De even oude donkere
Amerikaanse top-twintigspeelster
werd in vijftig minuten van het gra-
vel geveegd: 6-2, 6-1. Bollegraf treft
nu morgen bij de laatste 32 de
Australische Janine Thompson, af-
komstig uit de kwalificatiestrijd.
„Die heeft een naar, lastig spelletje.
Ze doet maar wat", wist Bollegraf.

Italiaans voetbal
plant staking

ROME - De vereniging van prof-
voetballers in Italië overweegt op 11
juni in staking te gaan. Op die dag
wordt de 32e speelronde van de
competitie afgewerkt. Het voorne-
men werd geopperd in het gebouw
van devoetbalbond in Rome. Strijd-
punt is de afbakening van de trans-
fersommen. De vakbond, wil gren-
zen stellen aan de prijskaartjes van
de spelers dieop de transferlij st zijn
geplaatst. De werkgeversclub wei-
gert daaraan haar medewerking te
verlenen

Hilariteit op
Court Central

PARIJS - Gi
Het Court Centra.
Garros gisteravo
Connors en Vitas G
men zeventig jaar
ten voor hun dvi
hoogbejaarde tetn
opwachting op krukkeri£> Dcc
twee Amerikaanse routln:
maakten er verder teg-fp .ders Jarryd en Jol_D"£S-3g<ijD«'
een leuke show van, matrijs
den uiteraard niet op'te'gep h^Jfals tweede geplaatste
rig jaar verliezend* finali'-
6-2, 7-5.
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Tot ziens in Aken!
■

Morgen... „Langer Samstag" in Aken
tot 18.00 uur.

_^___JT' ________T ___. JW _ . _<__!

V_LRV\ANPLUN<^...

'-__Éa__B J^^§__WÉlT_l
y*ö______—£y "e. %_^*l

____H_____________________ !_. ___________________________________

V~V* *> <kJEu, f _-^*SplÉI

' ___C J_' _____ ____L

ADALBERTSTRASSE 98 - 5100 AACHEN - TEL. (02 41) 2 36 43
5 Hinter unserem Hause Adalbertstraße. Einfahrt vor dem Kmo an der Adalbertskirche.

i 11 ■■■■■■■■ ■■■ " ■ ■.■■■..■ ii i i i.iiiuii . —.■■■...■■■ -

I BOENDGEIT\U^^
X DIE GELEGENHEIT [ft
__Hm für alle klugen Rechner und Sparer, für Eigenheimbesitzer und __Q_\JL Wohnungsmieter, für Baufachleute und Heimwerker, für JL
JL Architekten und Tüftler, D"C
«£■ SICH UMFASSEND ZU INFORMIEREN ■>i^^ 'über Baustoffe und Baumethoden. K|Hg WIR PRASENTIEREN X
JL auf einer Flache von 18.000 m2eine JL
■% riesige Auswahl von BAUSTOFFEN jC
*J* für den Hochbau, Tiefbau, Innenausbau, Gartenbau, für
___"■ Warmedammung, Feuchte-isolierung, Bautenschutz. Für mjMH*H Neubau, Altbau, Umbau, Renovierung, Bedachung. Für alle J%
JL kleinen und großen Probleme an und im Haus. JL
nr*__. Druckschriften + Prospekte in großer Vlelzahl gratis tmjÊ
PI Bis 13.00 Uhr geöffnet KJ1 BOENDGEN-MARKT 1
-__"■ Wurmbenden 27, 5100 Aachen iüV
jS (Nahe Jülicher Straße). Telefonnr. 0949.241/163054 SS
5? (Am Bahnübergang) "CJR BOENDGEN HILFT BAUEN S

1 Da sind Sic von den Socken!

{W per m» wj" Jt

3 18,-:S^
jetzt nur m 2 '

...letit ab ms BettT
Taschsnfederkernmatratze m_llJ3Uwff9
tier Spitzenklasse tnJujjTr'a-—MW JSommer - Wintersene I .'/.'fi/ji'l_Vtl" 4 _i _#
BU-urrmol-UnterewaneundScnafschunwole /Tf*Aé__Uu/*fwf ___, Am—W __-
90 X 200 u. 100 X 200. / "^^T^*i_| W kMPHV
Sensaüonel 359 - //* "**^^~r7 w_«lß^fl

Gesundheitsmatratze "/*—— /^lfr//^S_S_^___r^_Scl^k
.Intermed", mit sehr guter Feuchtig- ’ / „ 57/keitsregulierung. Sommerseite: /__ /__ e»MI/’ ______P\V___HP!^J___|^^__
Baumwollwatte mit Vlies. Wintersei- / "»*>___?**" f^ff_~_-^ri I ___^^^_t____j ___\__T^*B
te: Schurwolle in Wollsiegelqualitat, ’ -^-cr'-V^^ II L^^mW ___r^_V
90x190/90x200/ jpk-»^ L2^=23___§£__. ’ aWw100x200cm TJOQ— "—~—J:^rr~ / __r »nur _L99ï ' F

Lagerauflösung eines namhaften Voriieferaten

Feder- ____________^ Körpergerechte Band-
holzrahmen scheibenmatratze
Kopt-und Fußteil mitSommer-und Wintër-
verstellbar. 90x190/ ____\ \\__^, seite 90x190/
90x200/ Jtjat |BI 90x200/ - - _fk100x200 KQ_ "^ ..TH.*»l^^ 100x200 cm lilOnur U9.T |±A\ nur ItSf?1

DeinTeppJChfreUnd derStarke

Sonntags-Schautag 14.00-18.00 Uhr, SMBT1

Ihr Fachgeschafl mit eigener Fabrikation:
\m<

Lederbekleidung " Giirtel " Taschen
Fritz Musebrink,
Hauptstr. 15, D-4060 Viersen 1
Tel.: 09-49216220356

Unsere Angebote:
Damen- + Herren-Jacken
u. Janker ab DM 399,—
Herren-Westen ab DM 199,—
Damen-Kostüme abDM 598,—

Unsere Service-Lei stungen:

" Inzahlungnahme von Leder- und
Pelzbekleidung

" Anderung von Leder- und
Pefzbekleidung

" Maßanfertigung, Reinigung und
Reparaturen

" NEU: modische Textilien
Wij spreken uw taal - de koffie staat klaar- u kunt ook met guldens betalen.

t' -^Btt* «Kar
kdhlhms q%b\\G

-uermondtplatz 8-9
3100 Aachen, Tel. 0241/3 1545
Herstellung & Vertrieb

MoUyM.
e nicht nur für Mollige—von Größe 64

—-v i —aaaaWmaaaVaa—m ®iSE^, lAR____]
v^fczfee___^_E | AachenerReise- u. Wohnmobtle |

Jks CAMPINGBUSSE
ndfu l_thl * Neufahrzeuge, Ausstellungswagen

Hochdachdepot " Einrichtungsleile und Zubehör
Fronhofstrafie 6-10, neben Kronenbrot
5102 Wiirselen-Broichweiden. Tei. 0 2405/7 38 66

78646

«gs*fiï>.W| I lum
___K____l® -HKtaj&gcn

Wir empfehlen unsere tdglicb
wechselnden Menues

und
d la carte-Spezialitdten

von DM 17- - DM 33-
Restaurant Ratskeller

im historischen Rathaus
5100 Aachen. Tel. 0241/35001 (Parkhaus MarktMostardstraGe)

r*^i' lï.eVï___* '-*J *-' a \.tiNeuee Huf wird mil dem eigenen Haar
lofm- und typgerecht ainaawabt; ohne
langjthrige Ven.age Schieten, uunsn.
duachen. Spon treiban tür Damen und
Henen. Alia Fhaurenwünache werden er-
iüiii. Fteparaturen aller Art AuSerdwn gro-
Ge Auawahlan Toupet» und Perücken m
Synthet* und Echttiaar.
Unvertxndlehe koalenloee Baralung von
Dlenatag t»s Samatag im Studio. Neut
Friaurenberatung per BiWsch.rm.

_d_& CORSTENS-
JBjT VERSCHUREN
#"*" Helmond koopt
Za. 3 juni mankanaries 12
donkere 9 popjes 6 rode &
roodzalm man 14 popjes 10
broed '89 lichte kleur man 8
popjes alle kleuren 4 jonge
rode & roodzalm man& popjes
10 p.st. d.duiven 10 meeuwen
4 zebras 7 park. 8 valken 15
witte etc. 20 collis 10pp. Bren-
gen: SITTARD 10.30-11 u.
Putstr. 10 HEERLEN 11.30-12
u. Emmastr. 7a TERBLIJT
12.30-1 u. Rijksw. 46 BEEK
1.30-2 u Maastrichterln. 7.

De nieuwe kollekties voor onze nieuwe
showroom stromen binnen.

Er moet nog meerplaats gemaakt
worden!

_______^__E_iÜpAsffl^

Tientallen meubelen die deze week nog in
onze showroom stonden hebben we
moeten verplaatsen en staan nu bij de ma-
gazijn voorraad. Hunprijzen zijn in een
dag gigantisch gekelderd!
Ook als u eral geweest bent. Nu vindt u
weer nieuwe woonideeen voor weggeef-
prijzen! m*3aMtmTrt--É

B i^i niiiii" 'B
Alleen morgen gebeurt in onze
magazijnen nog het onmogelijke.

ALLEEN ZATERDAG
VAN 10.00-17.00 UUR!

roermond|
I

\f_\M Tm)] 'm§1_ZWI_Ë i Mmd —jÈla—W Ifé TlfaW I s
___ff__.^__^^^_^__^^r^______^^___^^^jw___Kjs^^^l■_w l_W§]i ft l_m m __7_T.V__r i 'limitlml3mf%m m mCI3km
w^m^m^mr^En^^mTff___^Êrw__^2T^m^^_^z_fc^mffj__
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Ï!< 11 .nTTf JU ikl(*c
gegr. 1881

Alles voor paard en ruiter
" geschikt sortiment
" persoonlijk advies, ook buitenshuis
" lever- en verzendservice

" reparaties en maatwerk in onze traditionele
zadelmakerij

Totale Medische Beroepsopleiding
In september as. start opnieuw de medische
beroepsopleiding
PROGRESSIEVE GENEESKUNDE voor zelfstan-
dige vestiging. Om iedereen in de gelegenheid te
stellen de nodige basiskennis te verwerven is de
opleiding verdeeld in drie afgeronde delen, te we-
ten;
BASISKENNIS: fysiologie, anatomie, neurologie
op niveau basisarts;
PROGRESSIEVE GENEESKUNDE: diagnostiek,
electro-acupunctuus, natuurgeneeskunde w.o. ho-
meopathie, medicijnkennis, neuraltherapie, stofwis-
selingsziekten. De gehele leerstof is opgenomen in
zeer uitvoerige scripties.
PROGRESSIEVE GENEESKUNDE ALS ZELF-
STANDIGE GENEESKUNDE: uitgebreide behan-
deling van chronische ziekten en degeneratieve
aandoeningen, patiëntenbehandeling, laborato-
riumvergelijkingen, stages.
De colleges worden gegeven op vrijdagavond en
zaterdag om de 14 dagen en zijn gecentraliseerd in
Arnhem.
Inlichtingen: Akademie voor Progressieve Ge-
neeskunde, Velperweg 97, 6824 HH Arnhem, tele-
foon 085-641044. ,89297

> v
I 1 1 «

n
____.

_s>ftli2 ■ rOVInCIC Bureau Bibliotheek «
VaW_] I r-^U..».,. Postbus 5700

l3<jr__J LimDUrg 6202 MA Maastricht y
/"*^ tel. 043-897386 I;

\
mededeling GedeputeerdeStaten g
M9B/22-89 maken bekend, dat zij bij besluit van 23 me' r,

1989no. Br 52773, aan de gemeenteEijsde" 4
onder een aantal voorschriften vergunning Jj
hebben verleend op grondvan deAfvalsto''
fenwet voor het uitbreidenvan de inrichting cvoor het opslaanvan zinkassen en verontr6' y
nigde grond opeen terrein aldaar. Het besW' n

I en alleterzake zijnde stukkenliggen vanöjl* 0
1989tot5juli 1989 ter inzage en wel:-inn« d
Provinciehuis te Maastricht(bureau BibliO' j'
theek) tijdens de werkuren; - in hetgemee^
tehuis van Eijsdentijdens de werkuren en &
vendien donderdagsvan 17.00 uurtot 20.0" _
uur na telefonische afspraak (04409-3055)-
Tot laatstgenoemde datum kunnen tegen <>'
besluit beroep bij de Kroon aantekenen:
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseu^'c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,*
of22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c.y*p

de Wet algemene bepalingenmilieuhygië'1
bezwaren hebben ingebracht; d. enige an-
dere belanghebbende, dieaantoont, dat M
redelijkerwijs niet in staat is geweest(ov3'\
eenkomstig voornoemde artikelen) bezwar
in te brengen. De beschikkingwordt na af!o"..
van de beroepstermijn van kracht, tenzij *°deze datum beroep is ingesteld en met t°eJ
passing van artikel60a van de Wet op de Ra*.
van Stateeen verzoek is gedaantot schorst
van het besluit dan wel tot het treffen van cc
voorlopige voorziening. Het beroepschrift
moet worden gericht en verzonden aan de.
Voorzittervan deAfdeling voor de geschi 11
van bestuur, Kneuterdijk 22, 2514EN 's-Gfs'

venhage. p
Hetverzoek totschorsing oftot hettreffen »
een voorlopigevoorziening moet eveneejl
worden gericht aan devoorzitter ven de Af
lingvoor de geschillenvan bestuur van de
Raad van State. De beschikking wordt nie' ■$
van kracht voordat op een zodanig verzot
beslist.
Maastricht, 2 juni 1989

'



STEIN - Op de erelijst staan ren-
ners die de Tour de France, Olym-
pisch goud of een andere koers van
importantie wonnen. Daartoe beho-
ren - om slechts enkele namen te
noemen - Jan Janssen, Rolf Wolfs-
hohl, Mart van der Borgh, Evert
Dolman, Gerben Karstens, Jan Kre-
kels, Fedor den Hertog, Harry Stee-
yens en Henk Lubberding. Vorig
jaar nog zegevierde Louis de Ko-
ning, die nu een gewaardeerde
kracht is in de Panasonicploeg van
Peter Post. De organisatoren van de
Ronde van Limburg voor amateurs,
die zondag met start en finish in
Stem wordt verreden, zijn trots op
deze lijst.

Van onze sportredactie Ronde van Limburg
springplank naar
carrière als prof

dan ook niet nodig om het kaf defi
nitief van het koren te scheiden

Slingerberg, Adsteeg, Gulpener-
berg, Vijlenerberg, Piemert, Cau-
berg en Maasberg (laatstgenoemd
obstakel in de laatste vijftig kilome-
ter zelfs driekeer!) zijn slechts enke-
le van de vele andere hellingen, die
het uiterste vergen. 22 22. 28x17 11x22 23. 41-36 13-18 24.

37-31 9-14 25. 42-38 14-19 26. 24x18
Bxl9 27. 38-33 6.11 28. 40-35 11-17 29.
48-42 17-21 30. 31-26 12-17 31. 42-38 27-
-32 32. 38x27 21x32 33. 36-31 3-8 34. 45-
-40 19-23 35. 35-30. Mogelijk was Tsjiz-
jov na 35. 47-42 8-13 36. 42-38 13-19 37.
38x27 19-24 van plan. 35...8-13 36.47-41
13-19 37. 40-35 23-28 38. 43-38 32x43 39.
49x38. Dit verliest op fraaie combina-
tieve wijze, maar er was toch al geen
redding meer voor wit: de dam door
39. 41-37 32x41 40. 29-23 18x40 41. 30-
-24 20x38 42. 43x5 41-47 is te duur, op
39. 30-24 19x30 40. 35x24 volgt (32-38)
met dam, op 39. 41-37 32x41 40. 31-27
22x31 moet wit met 33x24 meerslag
nemen en op 39. 31-27, met de bedoe-
ling (32x21 29-23 en 30-24, volgt
39...22x31 40. 33x24 31-36 en zwart
wint. 39...18-23! 40. 29x27 16-21! 41.
33x11 21x43 42. 39x48 2-7 43.11x2 10-
-14 44. 2x24 20x49en na 45. 30-24 14-20
gafwit het op.

Om zelf uit te knobbelen het volgende
mooie probleem.

Wit speelt en wint! Oplossing volgen-
de week.

Budget van tweeëneenhalve ton voor cross in Hellegat

De achtste ronde van het afgelopen
kampioenschap van Rusland bood
een heel bijzondere confrontatie: die
tussen de heersende wereldkampioen
AlexeïTsjizjov en dewereldkampioen
van de junioren. Igor Koyfman, hij is
meen ik vijftien, speelde vorig jaar al
voor het eerst in de seniorenfinale, nu
dus voor de tweedekeer. Een vergelij-
king met onze eigen meervoudige we-
reldkampioen Harm Wiersma dringt
zich dan op. Ook hij debuteerde im-
mers al als ukkepuk van dertien (in
1967) bij de senioren van Nederland.
Wacht Igor Koyfman een zelfde fabel-
achtige toekomst als Wiersma die vier
keer de hoogste titel veroverde?
Het staat vast dat Igor Koyfman een
wonderkind is. Zijn spel in de twee
jeugdwereldkampioenschappen die
hij tot nu toe op zijn naam schreef en
zijn verrichtingen in de twee Russi-
sche nationale titeltoernooien zijn zo
volwassen en getuigen van zoveel in-
zicht dat een natuurlijke verklaring
hiervoor ver te zoeken is. Maar hij lijkt
ook ijverig te studeren. Al meerdere
malen heeft hij getoond op de hoogte
te zijn van de laatste theoretische ont-
wikkelingen en deze zelfs op een per-
soonlijke manier te interpreteren.
In de volgende partij is hij nog de min-
dere van de huidige wereldkampioen,
maar neemt u maar gerust aan dat Igor
Koyfman nog voor het jaar 2000, en
dan reken ik het ruim, dezelfde titel
zal dragen als Tsjizjov nu.

Koyfman-Tsjizjov K. v. USSR. '89
1. 32-28 20-25 2. 33-29 17-22 3. 28x17
11x22 4. 37-32 19-23 5. 39-33 6-11 6. 41-

-37 13-19 7. 44-39 11-17 8. 46-41 9-13 9.
50-44 15-20 10. 31-26 1-6 11. 36-31 7-11
12. 32-28 23X32 13. 37x28 19-23 14.
28x19 14x23 15. 35-30 10-15 16. 31-27
22x31 17. 26x37 5-10 18. 30-24 23-28 19.
33X22 18X27 20. 38-33 4-9 21. 33-28 17-

Arno Bosch ijvert voor
jaarlijks GP-evenement

|tei" (12.00 uur), Elsloo (3 km. 12.04,n-aadhuisstr), Broekhoven, Moorveld,Airport Maastricht (11 km, 12.16), Geve-"k, Beek (15 km, 12.22, Adsteeg), Kel-
"on,u- Ulestraten, Humcoven, Meers-jen(22 km, 12.29, Gasthuisstr, Kookstr,
J^nge Raarberg), Haasdal, Ravensbos,""", Strabeek, St.Gerlach (32 km,
ï .'-n1' „öeulhem, Berg, Vilt (35 km,"■5O, Meesweg, Rijksweg), Sibbe (37
*m 12.53, Bergstr, Sibbergrubbe), Oud-valkenburg, Schin op Geul, Strucht (41
r-K,2'59' Breeweg), Walem, Ransdaal
£D ta, 13.07, Drieherenweg, Valken-ourgerweg), Etenaken, Wijlre (48 km,
V i!' Kla Pstr- Fromberg, Heugdenweg,n[on 'bergerweg), Eikenrade (53 km,«■"«), Bronkweg, Elkenraderweg), Eij-
serneide, Trintelen, Eijs (59 km, 13.29,„ achtstr, Mesweg, Mr. Dr.Frowein-
kVn . SlmPelveld (61 km, 13.32, Bul-
r^nstr, St.Nicolaasstr, Mr.Jongenstr,

Baneheide (65 km, 13.38),
wanlwiller (68 km, 13.43, Einderstr,
v.»^n<i <-ystr' °ude Baan, Capucijnen-
weg) Mechelen (70 km, 13.46, Past.Rut-
enstr, Hoofdstr), Schweiberg, Eperhei-

°e. Epen (77 km, 13.57, Julianastr, Wil-
ba_min/?str' Terpoorterweg, Epener-
,,,: Camerig, Vijlen
" .'?" 14]5, Vijlenerberg), Hillesha-t"1'Mechelen (92 km, 14.21, Past.Rut-
krn V_-._rtiJerweg), Partij, Gulpen (95

berè r e Heirbaan, Gulpener-
on. " Burg.Teheuxweg, Koning van
nnlT' CraPoel), Heijenrath, Slenaken
Onrt_. mi.14'38' Dorpsstr, Piemertberg,
14 2? .Chey)l Noorbeek, Mheer(110 km,
■""«i, Mheerelindje, Duivenstr), Moer-

-14 f. ~lbeek, St.Geertruid (113 km,
lila ~eiweg). Mesch, Withuis (117 km,
km ; c

ude Rijksweg), Mariadorp (119
rVV* o' StGeertruiderweg, De Bos-
ana), St.Geertruid (123 km, 15.07,Burg-
,r"ss'r- Molenweg), Eckelrade, Hon-
"em„Cadier en Keer (129 km, 15.16,

b?"!" 651"". Limburgerstr, Burg.Huy-
I *- Kapelweg, Bemelerweg), Beme-
rl.L ~km' 15-22.Oude Akerstr), Op 'tnooth, Valkenburg (137 km, 15.27, Dah-■emerweg, Grendelplein, Cauberg), Vilt,
°t ,rg' Amby (147 km, 15.43, Ambyer-
Ri£at)' R°them (150 km, 15.47, OudeJHlKweg), Bunde (153 km, 15.50,Kloos-
ierweg, Pr.Bernhardlaan, Dennenberg),
kV°?'eld' Schieversberg, Geulle (159
lß<v> »„9' Broekhoven), Elsloo (162 km,
u-uj, Maasberg, Dorpsstr, Raadhuisstr,

n »« tr- Juüanastr, Scharberg), Klei-
w Meers (165 km, 16.07,Lindednesstr,
r 1k» riser K°estr, Kap.Berixstr), Stem'68 km, 16.12, De Haïstr, Stadhouders-aan, EERSTE PASSAGE finish). Ver-oigens nog twee ronden van 20kilome-
vPr0Vua Elsloo, Geulle, Essendijk, Schie-versberg, Moorveld, Geulle, Maasberg,
17io Kle'ne Meers naarStem (208 km,

"«, finish Stadhouderslaan).

? MAASVALLEI - Zaterdag is
Omloop van de Maasvallei,ate verreden wordt op een par-cours in Stem, Elsloo, Broekho-ven en Meers. Start en finish in

«ein (Stadhouderslaan). Nieu-
welingen 10.00 uur, 70 km, junio-
]Jl 13-00 uur 120 km, damesx'-30uur53 km.

" CRITERIA - Zondag, meteen"a het startschot voor de Rondevan Limburg, begint op de Stad-
nouderslaan in Stem een crite-
v£} uVer vi Jftië kilometer voor
"«hebbers en veteranen. Start
M-15 uur. Vanaf 13.40 uur drie
jeugdwedstrijden. Op hetzelfde
Parcours maandag een amateur-
M»"um over 100 kilometerU8.30 uur).

Tien koersen
in Schaesberg

Receptie: parochiehuis Wolder, Tonger-
seweg 335 ate Maastricht, 19.30-21.00
uur, ter gelegenheid kampioenschap
RKSV Leonidas in tweedeklasse A.

Naast dezeer sterk bezette grootmees-
tergroep werd er eind vorig jaar ook
een open Zwitsers toernooi gehouden,
de meestergroep met 69 deelnemers.
Uit Limburg namen Rob Caessens en
Marcel Beulen deel. Marcel bleek uit
vorm, echter Rob leverde gezien zijn
in verhouding lage rating (er waren
ook de nodige grootmeesters en vele
meesters onder de deelnemers) een
prima prestatie en eindigde met vijf
punten op een 21e plaats.

Onderstaande partij is misschien wei-
nig spectaculair, doch technisch ge-
zien een goede prestatie van de zwart-
speler.
Wit: L. Pliester; Zwart: R. Caessens,
Groningen 1988.
Id4,Pf6 2c4, g63Pc3, Lg7 4e4, d65Le2,
0-0. Het konings-Indisch is ook onder
veel clubschakers populair. 6P13, e5
70-0, Pc6Bds, Pe7 9Pel, Pe8!?. Hier
wordt meestal zonder nadenken
9...Pd7 gespeeld. 9...Pe8 komt overi-
gens op een zetverwisseling neer als
wit zo voortzet als in de hoofdvariant.
Wit heeft na 9...Pe8 ook een extra mo-
gelijkheid die als kansrijk geldt, ech-
ter weinig onderzocht is. Uit praktisch
oogpunt, mede gezien het vervolg, een
goede beslissing. 10Pd3, f 5llf4(!). Ge-
noemde extra mogelijkheid. „Nor-
maal" voor dezevariant is een dichtge-
schoven centrum, wit die zijn kansen
zoekt op de damevleugel en zwart die
de witte koningsvleugel onder vuur
neemt. Na 11f4gaat het centrum open
en zal het spel voor controle van het
centrum de boventoon voeren. 11...e:
f412L:f4, f:e4 13P:e4, c6!. Consequent,
na andere zetten heeft witmeer ruimte
en ook de verzwakking van e6kan
zwart problemen bezorgen. 14d:c6,
b:c6 15Dd2. Wit heeft ogenschijnlijk
veel mogelijkheden. De zwarte con-
trole over d4is echter lastig. 15...Pf5
16Ta el, Pf6.

20L:d2 Lf7 21Ld3, Pg4!. Er dreigtLd4.
22P e2, TfeB 23Lc3, Lh6met duidelijke
bedoeling. 24Pf4, T:el 25L:el, Pfe3
26Tf3, Pes! 27T:e3, L:f4 28Te4, P:d3
29P:d3, Lgs 30Lc3. Tijdnood (?), nood-zakelijk. Het zwarte loperpaar is sterk,
daartegenover staat echter de slechte-
re pionnenstelling. 30...L:a2 31h4, Lds
32Tg4, Le3+ 33K1.1, TfB 34Tb4 (34h5
levert niets op na 34...Le6) 34...Lb6
35Pf4, Tfs 36P:d5, c:ds. Wit heeft geen
enkele compensatie voor de pion.
Zwart zet nu eerst zn stukken goed
voordat hij de vrije d-pion laat mar-
cheren. 37g3, TH 38Tg4, Td7 39h5, d4
40Ld2, Kf7 41h:g6+, H:g6 42Tf4+, Ke6
43Tg4, Kfi 44T.4+, Kg745Kg2, Tc7
46Kf3, Tc2 47Lb4, T:b2 48Ld6, Tb3+
49Ke4, Te3+ 50Kd5, d351Tf2, g552_.4,
Kg653Lb4, Te254T13, Le3 55Lc3. d2
56Tf6+, Kh7 57Tf4, Lf2 58Tdl, Lel
59Kd4, Tg260Kd3, Tg3+ 61Kc2, T:g4
62L:d2, L:d2 63T:d2, Te4! Zwart is be-
reid een pion terug te geven, aange-
zien het resterende toreneindspel een-
voudig gewonnen is. 64Td6. 64Td7+,
Kh6 65T:a7, Khs is een standaard ge-
wonnen eindspel. 64...Te7 65Kd2, g4
66Td4, g3en wit gaf op.
De oplossing van de opgave van vori-
ge week volgt de volgende keer.17Pc3, Le6 18c5, d:cs 19P:c5, D:d2

Van onze sportredactie
HEERLEN - Met een blik tussen hoop en vrees kijkt Arno
Bosch over de hoofdtribune in aanbouw richting bewolkte
Heerlense hemel. De organisator van de Grand Prix motor-
cross van Nederland voor 250cc motoren heeft zijn reeds jaren
beproefde draaiboek perfect afgewerkt. Alleen voor het weer
heeft hij geen vastomlijnd programma. Twee keer in het verle-
den 'verdronk' het Hellegat in stortbuien. „Dat is het enige risi-
co, waartegen ik mij niet bij voorbaat kan indekken", geeft
Arno Bosch toe. „Voor derest maak ik me niet zo bezorgd".

er met de rijders en alle verantwoor-
delijken een evaluatie om de vol-
gende wedstrijd nog beter te laten
verlopen. Zo is er met betrekking
tot het parcours dit jaarweer het no-
dige bijgesteld. „Voorheen was het
circuit bezaaid met bochten, waar-
door de technische rijders voorde-
len hadden. Nu hebben we de rech-
te stukken langer gemaakt en bij-
voorbeeld de scherpe bocht meteen
na de start weggelaten. Daardoor
wordt de wedstrijd spectaculairder
en sneller. Daarmee wordt tegemoet
gekomen aan de wens van de mees-
te rijders en ik denkook aan het ver-
langen van het publiek".

Programma zaterdag: 9.30-9.50 uur trai-
ning nationaal 500cc even nummers; 9.50-
-10.10 uur training nationaal 500cc oneven
nummers; 10.50-11.10 uur le serie nationaal
500cc even nummers; 11.10-11.30 uur 2e se-
rie nationaal 500cc oneven nummers; 12-13
uur vrije training GP 250cc; 13.30-14.30 uur
vrije training GP 250cc; 15.15-16 uur kwali-
ficatietraining; 16.15-17uur kwalificatietrai-
ning. Zondag: 9-9.30 uur vrije training GP
250cc; 9.30-9.50 training nationaal 500cc;
9.50-10.20 training 250cc senioren; 10.30-
-11.30 tijdtraining GP 250cc; 12.30-13 uur le
manche 250cc senioren; 13.15 uur opening
wedstrijd; 13.30-14.30 uur le manche GP
250cc; 14.30-15 uur finale nationaal 500cc;
15.30-16 uur 2e manche 250cc senioren;
16.15-17.15 uur 2e manche GP 250cc; 17.15
uur huldiging.

Arno Bosch is er veel aan gelegen
om permanent in het GP-circus mee
te draaien. Na elk evenement volgt

Naast de sponsoring van enkele be-
drijven is de organisatie voor een
groot deel aangewezen op de recet-
te. ArnoBosch becijfert dat hij bijna
achtduizend toeschouwers binnen
het provisorische hekwerk moet
krijgen om opgelucht adem te kun-

En inderdaad, wie de parcoursbou-
wers aan het werk ziet, krijgt met-
een een goede indruk van de profes-
sionele aanpak, waarmee Bosch en
zijn manschappen zich over het kar-
wei ontfermen. Een uit de kluiten
gegroeide klus. „Twintig jaar gele-
den werkte ik met een budget van
tien- a vijftienduizend gulden. Nu
praten we over tweeëneenhalve ton.
Geld dat voornamelijk in de accom-
modatie, het rennersveld, prijzen-
gelden en dat soort zaken gaat zit-
ten".

nen halen. De 38-jarige Heerlenaar
durft niet te denken aan de belang-
stellingvan twee jaar geleden, toen
vijftienduizend toeschouwers de
GP 500cc gadesloegen.

„Feit is wel dat de Grand Prix-wed-
strijden totnogtoe de beste pu-
bliekstrekkers zijn. Vandaar ook
dat ik alles in het werk zet om jaar-
lijks een dergelijk evenement in het
Hellegat te krijgen. Nu wordt mij
nog om de twee jaar een GP toege-
wezen. In Nederland streeft de
bond naar selecte circuits en organi-
saties om dergelijke wedstrijden
steeds op een vaste plaats te herber-
gen".

ri,en^ESP?RG ~ Met zeven drave-
stemri ne' alleen voor profs be-
baan r|nnen heeft de draf- en ren-
pro„ 'n Schaesberg een welgevuld
corrfü- mma- waarvoor bijna tachtig
Aan, ies werden ingeschreven,aanvang; 19.00 uur,
LD-tips:

paardênirc,henPriJs (1609 meter- Mven
*ur_- 1 ?L Cheval Rodney; 2. Duke Bos-

""eter . 2,av,sPrijs (le afdeling, ren, 2000
viere '7s Paarden): 1.Sibora; 2. Jollido Ri-
Reckli'n K

xymoron
paardeni ausen-prijs (1609 meter, zeven
mond *. >. Cassandra S; 2. Duke's Dia-
Col désV.°rBerg*
""«ter , ravis P«*iJs (2e afdeling, ren, 2000
sailor' 1 ne.n Paarden): 1.Moonbat; 2. King
T°nirei»» lu-e Fire Lady.
Ws-i) , "Pr'is (1609 meter, acht paarden,
la van We Ludwig; 2. Blitsie M; 3. Atti-

-BenDa_.i,H lad.bach PrÖs (2100 meter, ne-
feveld 9 '"" WSU- kwartet): 1. Dream Me-
-4 CUV.' ,ra Dillon; 3. Bram Buitenzorg;"Wrn!rus.Han»ver.(21»0 meter, acht paarden,

i V Boy Sneep Taxis; 2. Arjen ter
Cfar.t naV*VVS-Iv?.r,P„-,*is (ren-18"« meter,elf paarden,

<ï.Mahbousi; 2. Boxberger Turbo; 3.Oostend| r'.?er°ute.
den vurfvP.r,^s (26*0 meter, negen paar-
badó R o' !5wartet): 1.Anna Dakota; 2.Ab-
Hor n. Valco van Hulsel; 4. Vamara of

'AmnrmnP.iis (2100 meter- zes Paarden):
duBois Zyca More Bluff; 3' Waa'Palm

Met België NZ ging het bieden als
volgt: ue
Noord Oost Zuid We^
Pas IH D 2H
3KI 4H en allen

passen

Noord moet hier hebben gedacht? ik
heb 3 punten en heb daarmee al 3KI
geboden, dus wat zou ik nog mo.
ondernemen? Op die manier ger«de
neerd klinkt het niet onlogisch. Het
punt is echter dat distributionele-pel-
len als dat van Noord niet in punipn,
maar in losers moeten worden
waardeerd. Kijken we daarnaar -«Jan
heeft de Noord-hand, met slechts 7 lo-
sers, de speelsterkte van een open*{ig!
En opening t.o. opening is voldoepde
voor 3SA of een contract op 4-niveau.
Dus 4KI zou gemaakt moeten worden,
d.w.z. dat SKI maximaal 1 down zal
gaan. En dus zou Noord hier SKI heb-
ben moeten bieden, een contract, dat
inderdaad slechts 1 down gaat. Overi-
gens gaat Zuid ook niet helemaal
uit. Met 3 winners en een vrijwillig
bodvan 3KI bij partner zou hij 4H heb-
ben moeten doubleren. Noord kan dat
natuurlijk niet laten staan en biedt
dan vanzelf SKI. Met Nederland NZ
ging het zonder problemen:

Pas IH D 3H
4SA* 5H D en allen

passep

Het 4SA-bod vraagt om te kiezen tus-
sen SKI en SR. Na het doublet op 5Hhoudt Noord het verder voor gezien,
aangezien zijn 4SA geen defensieve
waarden heeft beloofd. 4H gemaakt of
5H gedoubleerd 1 down is natuurlijk
een wereld van verschil. Hetgeen ook
in de einduitslag al bescheiden tot uit-
drukking kwam.

DEN HAAG - De toto/lotto-inleg is
in 1988kleiner geweest dan de jaren
ervoor: 168,8 miljoen gulden. Dat is
twee miljoen minder dan in 1987 en
bijna vijf miljoen minder dan in
1986. Bij de lotto was de achteruit-
gang het grootst: van 140,2 naar
138,3 miljoen. Voor het eerst stag-
neerde de groei van de abonnee-lot-
to. De toto-inkomsten bleven met
6,7 miljoen nagenoeg gelijk.

Toto/lotto
inkomsten

teruggelopen

VOERENDAAL - Voor de eerste
keer in het huidige seizoen zullen de
karters in Limburg een stratenrace
voor de wielen krijgen. Dat gebeurt
zondag in Voerendaal op het indu-
strieterrein Lindenlaufergewande.
Naast een groot aantal Nederlandse
rijders zullen veel buitenlanders
van de partij zijn. Voerendaal be-
leeft tevens de primeur van een op
een stratencircuit rijdende combi-
kart-klasse. De wedstrijden in Voe-
rendaal beginnen zondag om 13.00
uur. Vooraf zijn trainingsritten.

Karters op
stratencircuit
in Voerendaal

pc 12.15.45,2. Jusdado 1.33, 3. Camarillo
2.31, 4. Recio 2.37, 5. Dominguez 2.42, 6.
Theunisse, 7. Martinez, 8. Kuum, 9.
Gölz, 10. Castellar allen z.t. als Domin-
guez.

Schalkers 22.12, 85. Lubberding 31.25,
115. Luyckx 48.31, 117.Talen 51.06, 119.
Kleinsman 51.22, 142. Arntz 1.18.00. 149.
Siemons 1.23.00. 156. Dekker 1.27.57,
172. Pieters 1.51.52, 173. Van Poppel
1.53.31, 175. Lammerts 1.57.30, 182. en
laatste Brugna 2.03.33.

Derde etappe Dauphiné: 1. Charly Mot-
tet 183,5 km in 5.14.41, 2. Philipot z.t., 3.
Claveyrolat 1.38, 4. Gayant z.t., 5. Mare
Madiot 1.44,6. Caritoux, 7. Fuchs, 8. De-
lion, 9. Vargas, 10. Sanchez.

Algemeen klassement: 1. Mottet
15.45.14, 2. Philipot 0.22, 3. Claveyrolat
1.58, 4. Boyer 2.02, 5. Bezault 2.04,6.Rut-
timann 2.05, 7. Caritoux 2.07, 8. Millar
z.t., 9. Gayant 2.09, 10. Delion z.t.

Derde etappe Ronde van Asturië: 1.
Nijdam ISS km in 3.52.47, 2. Verschuere,
3. Camarillo beiden z.t, 4. Moreda 0.11,
5. Daams.

Algemeen klassement: 1.Ruben Goros-

C^ m We etappe Ronde van Italië: 1.
3 'Pollini 148km in 3.41.04, 2. Rodriguez,
Rr.o »n PoPPel. 4. Martinello, 5. Baffi, 6.
tan n-'7* AUochio, 8. Rossignoli, 9. Fon-
-13 pj' '° Amtz' U' Chaubet, 12. Boffo,
p. Bl*uggmann, 14.' Canzonieri, 15."PP. 16. Cimini, 17. Di Basco, 18. Hos-
__" }»" Galleschi, 20. Rio, 26. Schalkers,
■ , 36. Freuler, 42. Pieters,
107 luyckx, 71. Siemons, 95. Van Aert,

Kil' Breukink, 132. Lammerts, 135.
■einsman, 167. Winnen, 174. Dekker al-

en l' als c'Pollini, 176. Talen 1.47, 180
en i tste Pedersen 16.05.Rolf Sörensen
m,,. al' 'n laatste kilometer gevallen en"et gefinisht.

s=femeen klassement: 1. Breukink
o°BU9.03, 2. Roche 0.46, 3. Fignon 1.01, 4.
p^roemov 1.05, 5. Giupponi 1.23, 6.
iaV .lest 126'7- Criquielion 1.43, 8. Le-
m» ta M6' 9- Jarmann 1.48, 10. Zim-'ermann 2.06, 11. Da Silva 2.12, 12.
tinigo°„2'ls' 13'Rominger 2.18, 14. Con-
-2 4-* ',-1' 15' w'nnen 2.36, 16. Carcano
2sn , Anderson 2.47, 18. Poelnikov
2_JU. 19. Skibby 2.59, 20. Hampsten 3.14,"" Herrera 3.26, 28. Van Aert 3.58, 70.

B.C. Coriovallum heeft haar 40-jarig
jubileum een meer dan lokaal karak-
ter willen geven en daartoe op 27 mei
jl. een wedstrijd van Nederlands-Lim-
burg tegen Belgisch-Limburg georga-
niseerd onder het motto „150 jaar
scheiding der beide Limburgen". Van
Belgische zijde waren er 8 afvaardi-
gingen „van Bree tot Tongeren", ter-
wijl Nederlands-Limburg haar teams
„van Maastricht tot Venlo" had gere-
cruteerd. Aan het eindvan de dagkon
de Nederlandse vlag hoog in top, want
het overwicht was verpletterend ge-
weest (852-422). Eindelijk had men in
deze contreien weer eens prettig ge-
speeld; dit moesten we meer doen,
afin, u herkent de stemming wel, want
niets werkt zo animerend op een
sportbeoefening als het zoet van de
overwinning. In elk geval had mende
stelling gestaafd dat Nederlands-Lim-
burg in Belgisch verband wel degelijk
een rol op nationaal niveau zou kun-
nen spelen. Waarbij het reiskosten-
budget ook nog aanzienlijk lager zou
uitvallen. Wij hopen nu maar dat het
niet bij deze ene ontmoeting blijft, al
was het alleen maar om onze identiteit
en ons zelfrespect weer wat op tekrik-
ken. Een spel als het volgende kan het
gevoelvan „wat zijn we toch goed zon-
der dat we het wisten" alleen maar be-
vestigen.

" SERAING - Francois Knarren
heeft een koers voor amateurs m be-S, b.j Luik, gewonnen. Leon
Roelhouwers werd negende.

agenda

Uitslagen Milkrace: 1. Dahlberg 149,7
km in 2.43.30, 2. Le Floic 0.12, 3.
McLoughlin, 4. Chanton, 5. Lillywhite
z.t. als Le Floic. Algemeen klassement:
1. Barnes 18.03.02, 2. Stieda 0.04, 3. Kar-
lowicz z.t, 4. Bishop 0.05, 5. Rouxel z.t.

Vijfde etappe Ronde van Noorwegen
voor vrouwen: 1. De Bruin 85 km in
2.17.16, 2. Fanton, 3. Westher, 10. Knol
17. Groen en alle andere Nederlandse

rensters in dezelfde tijd als de winnares.

Vrouwen dubbelspel, eerste ronde:
Schultz/Temesvari - Dahlman/Dias 6-3
6-2.

Vrouwen, tweede ronde enkelspel
Simpson - Werdel 6-3, 6-4. Bollegraf -
McNeil 6-2, 6-1. Faull - Villagren 6-7 (1-7),
6-1, 6-1; Manuela Maleeva - Wasserman
6-3, 5-7, 6-3; Sanchez - Demongeot 6-4,
6-4.

Voornaamste uitslagen Roland Gar-
ros: mannen tweede ronde enkelspel:
Agassi - Cane 6-2, 6-2, 6-3, Lendl - Ros-
tagno 6-1, 6-3, 6-1, Camporese - Vysand
7-6, 6-7, 6-3, 6-2, Bruguera - Jelen 5-7, 7-6,
7-6, 7-6. Tsjesnokov - Svensson 3-6, 6-1,
6-4. 6-0; Bruguera - Jelen 5-7,7-6(7-2), 7-6
(8-6), 7-6 (7-1); Cahill - Gunnarsson 5-7,
6-3, 6-2, 7-5; Perez-Roldan - De la Pena
7-6 (9-7, 2-6, 7-5, 4-6, 6-2,

VANDAAG
Receptie: Gemeenschapshuis Schim-
mert, 19.30-21.00 uur, ter gelegenheid
van behaalde NK turnen B-categorie
door Peter Frissen en Maurice Niessen
van turnvereniging Excelsior.

Algemeen klassement: 1. Bonanomi
10.16.25, 2. Gyrop 0.08, 3. Rasmussen op
0.11,4. Van Moorsel op 1.02, 14.Loohuis
op 5.19, 15. Westland z.t., 18. Knol op
7.11, 25. De Bruin op 8.31, 32. Groen op
11.52.

Stand Open Nederlands kampioen-
schap voor profs na eerste dag: 1. Hom
(Eng) 70 slagen (-2), 2. Gee (Eng) en Bos
71, 4. Van der Velden en Borst 73.
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"Een van de vele spectaculaire sprongen in het Hellegat, verleden jaar. Inzet: organisatorArno Bosch. Foto: DRIES LINSSEN

Route Ronde
van Limburg

STEIN - De route in de Rondevan Limburg voor amateurs, die
zondag plaatsvindt, is als volgt:

Intussen is het wel alweer een tijd
geleden, dat een Limburgse renner
zegevierend Stem bereikte. Jos
Hannen uit Baexem was de laatste

streekfavoriet, die de wedstrijd op
zijn naam kon schrijven. Dat was in
1981. In de jaren zeventig slaagden
onder meer Piet van Kollenbürg
(1976) en Math Dohmen (1973 en
1974) ook nog daarin. Voor het ove-

rige moeten de wielerliefhebbers uit
Limburg teruggaan naar de jaren
vijftig en zestig om nog een renner
uit eigen streek terug te vinden op
de eerste plaats van de klassieker,

die ook dit keer weer het grootste
deel van de nationale top heeft aan-
getrokken.

Vergeleken met vorig jaar heeft de
route geen wijziging ondergaan. Het
betekent ook, dat de karavaan (162
renners, 27 ploegen van zes man) al
in een vroeg stadium op geacciden-
teerd terrein arriveert. De Ronde
van Limburg heeft de Keuteberg

Zaterdag, als de junioren, nieuwe-
lingen en dames op een parcours
rond Stem en Elsloo de Omloop van
de Maasvallei afwerken, zal even-
eens het een en ander van het pelo-
ton gevergd worden. In ieder geval
biedt de organiserende wielerclub
Bergklimmers uit Stem gedurende
drie dagen (want behalve de omlij-
stingswedstrijden is maandag ook
nog een avondcriterium voor ama-
teurs) startgelegenheid aan zon
achthonderd licentiehouders.

Limburgs dagblad sport

dammenmet johnvan denborst

schakenmetarnobenzen

sport in cijferswielrennen tennis

golf

bridgemetwiel gielkens
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JSR..tf&fGEZELLIGXJirI^.^ SEIJ
~-—_______w^—--______w-—_______w^—-______w^—_^_^_^-—^_i Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - T^

r^j^W Wijngrachttheater

fCf Rodahal
_-___^__-l-*> Kerkrade

PlGffliSKERKRADE
Zondag 4 juni, 15.00 uur
Abdijkerk Rolduc
ANDREAS ROTHKOPF
Saarbrücken
Professor voor orgel aan de Musikhochschule des
Saarlandes
Programma: Mendelssohn (Sonate nr. 6 Vater unser
im Himmelreich)
Bach (Toccata en Fuga in F/Koraalvoorspel: 'Wir
glauben all an einen Gort') - Mendelssohn (Sonate
nr. 5 in D) - César Franck (Koraal nr. 3 in a)

Zondag 11 juni, 15.00 uur
Abdijkerk Rolduc
TJEU ZEVEN
Stadsorganist van Kerkrade en artistiek adviseur van
de orgelcyclus
Op het programma staan werken van De Neufville, J.
N. Torner, Scarlatti, Bach, Mendelssohn en
Hindemith
Entree steeds ’ 7,50
Bel voor meer informatie naar het Cultureel Centrum
Kerkrade: 045-467780

■fep ,
ïfO //________. ib-

________■ v*" ____.

\W~_____M

I VIDEODISCO
GARAGE
Wilhelminaplein 17 _,■ ft *
Schinveld %V*"° Ji-V.v,. - rv >
Vr., za. en zo. geopend. /"-'^Vrijdag muziek zoals gewend. [
Vrijdag DJ Regi. geopend vanaf 22.00 uur.
Zaterdag DJ Triple-D geopend vanaf 21.00 uur.
ledere zondag Hip Hop-avond met DJ Triple-D

9 juni: tropical night met de
Caribean Jet Stars
18 augustus: funk en soul met

Somethin Fresh
195923

I DISCOTHEEK

Las Vegas
NIEUWENHAGEN *-*

Zaterdag en zondag vanaf 20.00 uur
gezelligheid met

DJ TOTO
Sunplein 2, Nieuwenhagen-Landgraaf

I DANCING BEL AIR
Zondags M Ifl
HAPPY -VjaM I
HOUR L

__^ -**—_ff^ &______
Vanavond

Beach Party
Tijdens de kermisdagen zondag - maandag -

dinsdag vanaf 14.00 uur geopend.
Maandag 5 juni topformatie Fresh

Gezellig flfa/ICI/lg.
"° $elïlir

HOOFDSTRAAT 30 KERKRADE
Dagelijks geopend v.a. 11.00uur
Dinsdag rustdag

_± < Disco-Dancing
__#■_. WHITE HORSE
M l^l m, Hulsberg

■ Zaterdag disco
H Zondag discomatinee

LAUMEN
Zaterdag 10 juni VERONICA

DRIVE IN SHOW
Putstraat 86, Sittard

Café'dancing-kelderbar

fflhite Horse
Kerkstraat 4, Eijsden, Zaterdag en zondag
tel. 04409-1334 3 en 4 juni

/C\ Gezelli9
£ 'M l stappen
| / v | in de
liv I White Horse
° " - - ~ Aanvang 20.00 uur

Gemeenschapshuis

Schimmert
zaterdag en zondag

DISCO

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag dansen met

orkest

BLACK FIVE
Dinsdag gezellige avond
voor alleenstaanden met

orkest

HENNY LUBBERS

UMBURGj^OOIST^^n« _^/J*i.—:

jP^Tjj Vrijdag, zaterdag geopend

\W(__ \fl WJf \fl Morgen, 3 juni

ftp*£___J_____. __«_, | 3 _ I fö « Elke woensdagavond
Illf~ jl 1 alleenstaandenbal met D.J.

rWA *rIWA(fêTJlëm-V^i GDUDEn GIDS Teletekst pag. 193
\-----mm----mm---mT-m\m^-W-mV

' 1
REIJMERSTOK

Reimeifeesten
Zaterdag 3 juni

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

- Orkesten: LEE SOUND
THE PEANUTS
JEN-TRIO

Beierse avond met de Göhlthaler Muzikanten -
Dancing HOUSMANS Montfort

Zaterdag 3 juni UNITY

mmMmMmMmßËÊÊLWsimmmm"' "" " ' " — ■ 'i ii in—ww,l,ff^_________\

m MHM f f '**dSOËw *l
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I MW SUMMER SURPRISE NIGHT
I -4

MET OP DE MENUKAART :

SEXY SUPERKNAPPE VROUWEN in een SHOW die ï
te "HOT" is om op papier te zetten.

JE MOET ER GEWEEST ZIJN !
CAFÉ - COCKTAILBAR - DISCOTHEEK

Wij zijn open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), 6191 JC Beek (NL)

| Tei. 04490-79297 s

A 1-vtt r/^-T_.TVT_r-~*T? Vanavond de nieuwste attraktie van NederlandLA DILIGENCE _-_. m-..^—w

4* *.M* SATISFY
een begrip in Limburg Tt JUNI. ■ ' JWwl

Video-Disco ff J/VVV
Cadier en Keer mw\aW I
as zaterdag The Walkers!
as. zondag Texas Monique ShoW

_______________________________________É

laat een

*"?, mLimburgsDagbhd piccolo ,n het________________ __________ I I _________ _________ _________ I I ____-____.■____■__ L.mburgs*S)uICCOIOS
__^^*^ werk voor u

||^^ï222ï___________^__!_i______-_--i H doen. Bel

__, 045-719966.

Limburgs Dagblad
Dagtocht naar

DELTA EXPO - NEELTJE JANS
- donderdag 8 juni -

Vanuit diverse opstapplaatsen in I p^^ ~~L
Limburg brengen wij u naar Zeeland om I £ » M
dit uniek stuk waterbouw te bezoeken. \J J &2._)__) E
maakt een rondvaart ter plaatse en wordt/ p.p v ■
via een diapresentatie en een rondleiding ■
volledig op de hoogte gebracht van de
gebruikte methodes en technieken. Aansluitend
brengen we nog een kort bezoek aan Zierikzee en op
de terugreis genieten we nog van een komplete warme
maaltijd in Nunhem.

Boeken voor dit dagje uit kan vanaf heden bij alle
kantoren van het Limburgs Dagblad en de VVV Vaals
onder betaling van de reissom.

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

-—— — I
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O «V^k 1/VierFreundeundeinT-Shirt. 2/Hoppla!Die kesse Blousonform ist 3/Viel Platz für Genuß: T-Shirtmit o___~-O IL l/ome m/_ witzigem Motiv-Druck. dasBesondere an diesem T-Shirt extra weitem Stehkragen. Reine _________n_H 2-^_s§§^ *© H|L ■ Aufwendiges Halsbündchen. Reine aus kühlerreiner Baumwolle. In den Baumwolle. Pink, Flieder, Brom- ____r 1t^___ __52^"^^
£ Baumwolle in Pink/Lila, Weiß/Lila, Sommerfarben Pink, Heli-Lila, Wei/3, beere, Apricot, Schwarz, Weiß, Gelb. _-^^^^H|\Jl >'^^^\^k Flieder/Lila, Schwarz/Lila. Flieder, Türkis, Schwarz. Größen: S, M, L. ZZ~§Zr^" Wma\mmMa\
" 1 i
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	Massale ziekmelding groep rijkspolitie
	Tienduizend liter water gieten deze twee heren dagelijks in de bloemenperken van de gemeente Heerlen. Jef Spiekers (links) en Wiel Caelen hebben er een volledige dagtaak aan. De aanhoudende droogte is voor de plantsoenendienst aanleiding tot deze extra aandacht voor de flora. Het tweetal is hier bezig met de verzorging van een perk in de Kruisstraat. De kans op regen is de komende dagen klein en de temperatuur loopt volgens de metereologen weer op zodat verwacht mag worden dat U de heren nog wel eens in Heerlen zult ontmoeten. En de beroemde plaatselijke bui die nu al dagen is aangekondigd blijft ook uit. Foto: FRANS RADE
	Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is het dan toch zover: Big Country komt weer ’s langs in Limburg. Het Schotse kwartet geeft volgende week vrijdag onder auspiciën van Buro Pinkpop een concert in de Geleense Hanenhof. In het voorprogramma staat The Difference uit Tilburg. Het concert begint om 20 uur en kaarten kosten 25 piek in de voorverkoop (30 gulden avondkassa). In stilistisch opzicht lijkt Big Country een metamorfose te hebben ondergaan. Haar eerste en uit 1983 daterende elpee The Crossing bleek een regelrechte sensatie, vooral vanwege de opzienbarende mix van Keltische volksmuziek en juichende gitaarrock. Deze 'doedelzaksound', die Big Country de kwalificatie'de Schotse Status Quo' opleverde, sloeg enorm aan en werd min of meer voortgezet op de elpee Steeltown. De vorig jaar verschenen vierde plaat Peace In Our Time bleek over de hele linie een oppervlakkige tegenvaller.
	puzzel van de dag
	sagarmatha
	panda en de ridders van flut
	Tussen Hooggelegen en Oudenrijn is gisterochtend op de A 2 een verkeersproef van start gegaan, waarbij streekbussen in de ochtendspits met een maximale snelheid van 40 km per uur van de vluchtstrook gebruik mogen maken. De proef- met het doel de forens in de bus te krijgen – duurt een halfjaar.


