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Reker weerhoudt
Henk Fräser van
Suriname-trip

door huub paulissen
HEERLEN/ROTTERDAM
Roda JC-voorstopper Henk Fra-
ser kon zijn fortuin gisteravond
nog niet bevatten. De verslagen-
heid over de tragische dood van
zijn Surinaamse voetbalvrien-
den, overschaduwde gevoelens
van opluchting over het feit dat
hij zelfdoor het oogvan de naald
was gekropen. Want met tegen-
zin had Fraser, op aandringen
van Roda-trainer Jan Reker, de
reis met Kleurrijk Nederland
naar Suriname laten schieten.
„Ik ben kapot van het drama.
Denk alleen maar aan dievele fij-
ne vrienden die dood zijn. Knel,
Patrick, Kogeldans. Linger enzo-
voorts. Ik hoor dat Sigi L.ens nog
leeft, God, dat hoop ik vurig. Als
kleurlingen zochten wij elkaar
op en hadden een enorm sterke
band met elkaar. Het gebeurde
heeft me zo aangegrepen, dat ik.helemaal nog niet besef dat ik
ook tot de slachtoffers had kun-
nen behoren. Dat komt waar-
schijnlijk nog. Zoals ik denk, dat
ik hier nog een enorme klap van
krijg", zo liet een zwaar aangesla-
gen Fraser vanuit zijn ouderlijk
huis in Capelle aan de IJssel we-
ten.

SLM-telefoon
SCHIPHOL - De Surinaamse
Luchtvaart maatschappij SLM
heeft in Amsterdam een speciaal te-
lefoonnummer geopend voor fami-
lieleden van slachtoffers en overle-
venden van de ramp in Suriname.
Dat nummer is 020-262060.

Slechts veertien overlevenden van SLM-vlucht Amsterdam-Paramaribo

Luchtramp in Suriname
eist 169 mensenlevens

Van onze redactie buitenland

DEN HAAG - Een DC 8 van de Surinaamse luchtvaartmaat-
schappij SLM is gistermorgen neergestort in de buurt van het
vliegveld Zanderij bij Paramaribo. Volgens directeur R. Lach-
mising van de SLM in Amsterdam zijn waarschijnlijk 169 men-
sen om het leven gekomen, 160 passagiers plus negen beman-
ningsleden (onder wie de twee Amerikaanse piloten). Vermoe-
delijk slechts 14 inzittenden hebben de ramp overleefd.

Een deel van de overlevenden is er
zeer slecht aan toe. Bij de namen
van de overlevenden zitten er bo-
vendien drie dievolgens de SLM in
Amsterdam niet op de passagiers-

lijst voorkomen. Hiernaar wordt
nog een onderzoek uitgevoerd.
SLM-woordvoerders in Suriname
spreken overigens van 174 doden.
Naast de Amerikaanse bemanning

waren er veel Nederlanders in het
toestel. Onder hen een selectie van
gekleurde Nederlandse voetballers,
die in Suriname een aantal wedstrij-
den zouden spelen. Slechts drie van
hen hebben de ramp overleefd, on-
der wie Fortuna Sittardspeler Sigi
Lens.

Het toestel had kort daarvoor tot
twee keer toe geprobeerd te landen.
Beide keren mislukte dat door het
slechte zicht. Wat precies de oor-
zaak van het neerstorten is, is nog
niet bekend. Vermoedelijk kwam
het vliegtuig door een misrekening
op enkele kilometers van de lan-
dingsbaan terecht. In het gebied
wonen geen mensen.De DC-8 van de Surinaamse lucht-

vaartmaatschappij SLM trachtte bij
dichte mist een noodlanding te ma-
ken en kwam vóór de landingsbaan
terecht in de buurt van de 'Cola-
kreek', een bekend ontspannings-
oord vlak bij het vliegveld.

Een Amerikaans team van vijf ex-
perts is naar Suriname vertrokken.
Zij zullen via de zwarte doos, die al
gevonden is, proberen te achterha-
len wat er nu precies met het toestel
is gebeurd. Het is een standaardre-

gel dat een dergelijk team naar de
plaats des onheils vertrekt als er een
vliegtuig bij betrokken is van Ame-
rikaanse makelij.

Volgens SLM-woordvoerder Lach :
mising hebben enkele mensen hun
hele familie bij het vliegtuigongeluk
verloren. Onder de doden bevinden
zich drie hoge Surinaamse militai-
ren, onder wie chefstaf Lew Yen
Tai. Hij was voorheen hoofd van de
militaire politie. De andere twee mi-
litairen zijn de commandant van de
luchtmacht, kapitein Eddy Djoe en
kapitein R. Salomons.

" Slachtoffers van het in Suri-
name verongelukte SLM-toe-
stel liggen langseen weg nadat
ze uit het vliegtuigwrak gbor-
gen zijn. Deze foto is gemaakt
via het televisiescherm.

Sigi Lens overleeft vliegramp
Van onze verslaggever

HEERLEN/AMSTERDAM - Fortu-
na Sittard-speler Sigi Lens heeft als

een van de weirjigen de ramp met de
SLM-DC 8 overleefd. De Fortunees
was de enige Surinamer in Lim-
burgse dienst aan boord van het
verongelukte toestel. Sigi Lens
werd gisteravond in Paramaribo ge-
opereerd aan een uit de kom ge-
schoten heup. Daarnaast hield de
25-jarige voetballer aan de crash di-
verse kneuzingen over.

Op het hoofdkantoor van de SLM in
Amsterdam is gisteravond laat ge-
meld dat slechtsveertien passagiers
de vliegramp op Zanderij bij Para-
maribo hebben overleefd.

Behalve L.ens nebben ook de spe-
lers Radjin de Haan van Telstar en
Edu Nandlal van Vitesse de ramp
met de DC 8 doorstaan. De overige
overlevenden zijn R. Emanuel, J.
Nettep, H. Raghoebursingh, F. Vre-
de, Van Lierop, Muringen, Nor-
tham, Mohamed en Tsonson. De
naam van twee zwaargewonden
staat nog niet vast.

Onmiddellijk nadat SLM-directeur
Robbi B. Lachmising woensdag-
middag rond vijf uur de namen van
de overlevenden van de ramp be-
kendmaakte aan de wachtende
mensen, braken op het kantoor in
Amsterdam hevige emoties los en

vielen mensen elkaar huilend en
ontredderd in de armen.
Overal in het SLM-kantoor zaten
groepen mensen die probeerden el-
kaar te troosten en hun eerste reac-
tie op het verlies te verwerken.

" Sigi Lens

Identificatie
De identificatie van de slachtoffers
is moeilijk, omdat de meeste lijken
verkoold zijn. Vier Nederlandse
identificatie-experts zijn gisteren
kort voor middernacht naar Surina-
me vertrokken om daar te helpen bij
de identificatie van de slachtoffers
De deskundigen moeten ook bezien
of nog meer Nederlandse deskundi
gen nodig zijn op de plaats van de
ramp.

Man verongelukt
op terrein ENCI

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Op het terrein
van de cementfabriek ENCI te
Maastricht is woensdagmiddag
om half vier de 39-jarige V. Ro-
mano uit Genk dodelijkveronge-
lukt na een val van 21 meter
hoogte uit een in aanbouw zijnde
silo.

Met een collega was de man op
diehoogte bezig geweest met het
verrichten van opruimwerk. Zij
bevonden zich op een werkvloer
waarin enkele gaten met houten
platen waren afgedekt.

Aangenomen wordt dat een van
dezeplaten plotseling is verscho-
ven en een der gaten daardoor is
komen open te liggen.

De verongelukte arbeider kwam
op de begane grond terecht op
een aantal ijzeren balken en was
vrijwel onmiddellijk dood.

Op pagina5 ook meer nieuwsen
achtergronden over dc ramp mei
het SLM-toestel

" Zie verder pag. 5

" Zie verder pagina 5
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Wat zijn ze
weerjekker
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Hollandse nieuwe, 3 stuks 0-0VJ rviAanbieding is geldigvanaf donderdag8 t/m zaterdag 10 junia.s.. \X I
Albert Heijn. Walstraat 71. SITTARD; Rijksweg Zuid 2. GELEEN; L v.d Maesenstraat 10. VALKENBURG;
Weth Sangersstraat 57. BEEK; Schiffelerstraat 8, BRUNSSUM; Homerusplein 9. Klompstraat 9. HEER-
LEN; Markt 16 HOENSBROEK; Hertogenlaan 29 KERKRADE.

(ADVERTENTIE)

Miele apparaten worden zowel tijdens de produktie als later, tijdens het
gebruik, regelmatig streng gekontroleerdop kwaliteit en duurzaamheid.
Bij deze kontroles is onlangs gekonstateerd, dat bij een beperkt aantal
droogautomaten(ca. 1800 apparaten) de mogelijkheid bestaat dat
onder bepaalde omstandigheden een veiligheidsrelais oververhitkan
raken.
De kans op brandgevaar is dan niet geheel uitgesloten. Miele Nederland
wil als voorzorgsmaatregel dit relais vervangen.

beide eenvoudig te vinden op het typeplaatje aan de binnenzijdevan de
vuldeur - verzoeken wij u Miele Nederland B.V. daarvan telefonisch in
kennis te stellenvia het (gratis) telefoonnummer: 06-0224088 op alle
werkdagen, tussen 08.30 en 17.00 uur. De kontrole en/of vervanging van
het betreffende onderdeel geschiedt uiteraard gratis, aan huis en vraagt
slechts korte tijd. ,
Miele Nederland wijst er met grote nadruk op, dat het betreffende
onderdeel in deze toepassing niet is gemonteerd in droogautoma-
ten met een ander type- of serienummer ofwel in enig ander Miele
apparaat.
Voor het eventueel veroorzaakte ongemak bieden wij onze excuses aan.

MIELE NEDERLAND B.V

(ADVERTENTIE)

Ledenmededeling Elke donderdag nationale en internationale artiesten "X

rK^^Ê^, DIE z^WEI
CASINO &S éÊL

LANDGRAAF __Jt\m. * \____
Moltweg 82, Landgraaf, 045-315080 ***%%. -~*^- -A «HÜ

24 uur per dag open - Fiches vanaf 1 gulden J
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Toerisme Limburg
in stijgende lijn



kunst

Opera van Luik sluit
seizoen af met operette

LUIK - In het Théatre Royal te Luik begint morgen de eerste
van een serie van zeven voorstellingen van de operette Les
Saltimbanques van Louis Ganne, een leerling van Massenet.
Het betreft de laatste uitvoeringenvan dit seizoen in het Luik-
se theater.

Les Saltimbanques, een circusoperette met clowns, acroba-
ten, jongleurs, dompteurs en hun dieren, wordt gebracht in
een nieuwe produktie van de opera van Nantes. Koor, orkest
en ballet van de Opéra Royal de Wallonië zingen, spelen en
dansen, onder de solisten bevinden zich Elisabeth Conquet,
Anne-Marie Gram en Ginette Houssa. Dirigent is Robertülé-
ser, regisseur Luc Dessois.

De operette wordt uitgevoerd op de volgeden dagen: 9, 10 en
15 juni om 20.00 uur, 11 en 18 juniom 15.00 uur en 14 en 17 juni
om 14.30 uur. Reservering is mogelijk bij het Lutfts theater,
tel. 0932/4123.67.65. In Verviers wordt het spektakel op 23, 24
en 25 juni op de planken gebracht.

" Scène uit Les Saltimbanques, te zien in Luik

Jaarboek film
blijft onmisbaar
HEERLEN - Een Nederlands Jaarboek Film, dat leek vijftien
jaar geleden nog een droom, maar nu ligt alweer de negende
editie in de winkel. Met moeite, dat wel, want er valt aan zon
bpek geen cent te verdienen en subsidies worden slechts
rrtondjesmaat verstrekt. Ook dit jaar was de financiële steun
van producent Matthijs van Heijningen onontbeerlijk. Het
Jaarboek 1989, onder redactie van Hans Beerekamp, Peter van
Bueren en Jan Heijs, biedt traditiegetrouw een overzicht van
alle in Nederland uitgebrachte films en is daardoor een onmis-
baar naslagwerk. Ook de bespreking van alle Nederlandse
films met een overzicht van derecensies is nuttig.

De bruikbare praktische informatie
wordt aangevuld met een beschei-
den jaaroverzicht (dit keer van Jan
Heijs) dat droeve en prettige herin-
neringen ophaalt. 1988 was het jaar
van de dood van Huub Bals en Jack
Ledoux, maar ook het jaar van
schitterende films als 'Blind Chan-
ce' en 'Au revoir les enfants.
De ook opgenomen achtergrondar-
tikelen (dit jaarslechts vijf) zijn die
naam helaas nauwelijks waard. Dat
is geen nieuw probleem-, al jaren
wekken veel van die stukken de in-
druk van overbodige bladvulling.
Misschien is dat de reden dat de
ruimte voor dergelijke bijdragen in
de loop der jaren steeds verder ge-
krompen is. Zeker is dat de editie
1989 op dit onderdeel een waar
dieptepunt bereikt. Een obligaat uit
knipsels samengesteld 'portret' van
Jeroen Krabbé doorKristel Nijssen
spant de kroon. Alleen een verhaal
over de geschiedenis van de roem-
loos ten onder gegane Cinetone stu-
dio's en een portret van 'bioscoopty-
coon' Piet Meerburg snijden hout,
maar al met al is dat een magere
oogst voor dit vlaggeschip van de
vaderlandse filmjournalistiek.
Nederlands Jaarboek Film. Uitge-
verij Het Wereldvenster, 278 pp., f
34,90.

DEN HAAG- Drs E.J van Straaten
van de Rijksdienst Beeldende
Kunst in Den Haag is voorgedragen
als directeur van het rijksmuseum
Kröller-Müller in Otterlo. Een selec-
tiecommissie onder voorzitterschap
van drs. J. Riezenkamp, directeur-
generaalculturele zaken van het mi-
nisterie van WVC, heeft daartoe be-
sloten.

Orgelconcerten in
Houthem en Beek

HOUTHEM/BEEK - Désiré Groot,
organisüdirigent van de St. Gerla-
chuskerk te Houthem-Sint Gerlach

a vanavond de serie zomer-
.dbespelingen op het gerestau-
le Binvignat-orgel, die daar in

dé maanden juni, juli en augustus
ien gehouden. Groot, die stu-
<ie aan de conservatoria van
terdam, Tilburg en Brussel,
acht jaar lang directeur van de
.rdse muziekschool.Hij voert in
them werken uit van Bruhns,
ain. Bach, Pierné, Vierne,

Lfinglais en Toebosch. Zeven muzi-
kale karakters komen tijdens iedere
bespeling aan bod: feestelijk en
klankkleurvariaties uit de Barok,
verstilling/rust met een werk van
Bach, gevoeligheiden meditatief uit
de Romantiek, muzikatesk en mo-

numentaal uit de twintigste eeuw.
De aanvang is 20.30 uur.

Dinsdag 13 junizal de Belgische or-
ganist Joost Vermeiren uit Hamont
een concert geven op het De Rijcke-
re-orgel van de Hervormde Kerk
van Beek. Aan dit concert wordt
meegewerkt door het Gregoriaans
Koor Achel-centrum. Op het pro-
gramma staan Verken van Swee-
linck, Cornet, Bach, Böhm, van de
Kerckhoven en Braga. Het concert
begint om 20.15 uur.

Joost Vermeiren studeerde aan de
conservatoria van Gent, Antwerpen
en Maastricht. Hij is organist te
Achel en doceert orgel aan de mu-
ziekacademies van Overpelt en
Turnhout.

# Désiré Groot, solist in Houthem.

Peter Serpenti
leidt RL-orkest

MAASTRICHT - Onder leiding
van zijn nieuwe dirigent Peter Ser-
penti zal het Universiteits Orkest
Limburg komende dinsdag een
concert geven in de Annakerk te
Maastricht. Op het programma van
dit concert, dat om 20.15 uur be-
gint, staan Kamarinskaja van Glih-
ka, het Celloconcert in C van
Haydn en de Symfonie nr. 104 van
Haydn. Solist is Feico Halbertsma.
Het Universiteits Orkest Limburg
is een amateur symfonie-orkest,
dat voornamelijk bestaat uit stu-
denten en medewerkers van de
Rijksuniversiteit Maastricht. Het

orkest werd in 1978 opgericht op
instigatie van de harp>-7te Phia
Berghout. De eerste dirigent van
het orkest was Jo Juda, die in 1980
werd opgevolgd door Arnaud
Brand. Sinds vorig jaar heeft Peter
Serpenti, docent aan het Maas-
trichts conservatorium, de leiding
over het orkest.

De solist van de avond, Feico Hal-
bertsma studeert aan de RL medi-
cijnen en tegelijkertijd aan het con-
servatorium cello. In het Universi-
teitsorkest is hij aanvoerder van de
cellogroep.

" Peter Serpenti, de nieuwe dirigent van het Universiteits Or-
kest Limburg.

verder in...
MAASTRICHT - In het CCV
theater, Herbenusstraat 89,
speelt Toneelgroep Blik, van-
avond, morgenavond en zater-
dagavond, steeds om 20.00 uur,
De Moederfiguur en Liefdadig-
heidsfeest, twee toneelstukken
van Alan Ayckbourn. In het
Lösstheater, Achter de Barakken
31a, wordt komende woensdag
èen try-out gehouden van The
Miss Firecracker Contest van
Beth Henle.' gespeeld door
Theatergroe Travaat. Aan-
vang 20.30 uur.

Drie eindexamenkandidaten

van de Toneelacademie Maas-
tricht en een gastspeler hebben
de Crals-garage, Cabergerweg 14
te Maastricht, uitgekozen voor
de voorstelling 'Mercedes' van
Thomas Brasch. Op 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 19 en 20 juni spelen ze
daar vanaf 20.30 uur. De regie is
van Guido Wevers. Drie andere
eindexamenkandidaten spelen
in de zaal van de Toneelacade-
mie, Lenculenstraat 33, Ritter,
Dene, Voss van Thomas Bern-
hard in een regie van Karst
Woudstra. De speeldata: 8, 9, 12,
13,14, 18 en 20 juniom 20.00 uur.

KERKRADE - Het Kerkraads

Symfonie Orkest geeft komende
zondag onder leiding van Alex
Schillings een koffieconcert in
het Hubertushuis aan de Hoofd-
straat. Het concert, dat in het ka-
der staat van het tienjarig be-
staan van de vriendenkring van
het KSO, begint om 15.00uur. Op
het programma staan werken
van Herold, Bizet, Sjostakovitsj,
Sibelius en Grieg. Bovendien
worden aria's van Lorzing en
Mozart uitgevoerd door de bas-
bariton Marcel Schmitz uit Roer-
mond.

SITTARD - In het Sirkeltheater
te Sittard speelt Theatergroep
Lameuse morgen- en zaterdag-
avond Messa in een regie van
Floor Huygen. de voorstellingen
beginnen om 20.30 uur.

recept

Salade van peultjes
tomaat en champignons
Let bij het kopen van dit typisch
Brabants produkt op een helder-
groene knapperige schil. Reken op
250 g per persoon als de peultjes
worden gekookt. Voor een salade
is 100-125 g per persoon voldoen-
de. Bewaar ze hooguit een dag of
2-3 in de koelkast.

Benodigdheden: 400 g peultjes,
zout, 1 tl suiker, 3 tomaten, 1 ui, 75
g champignons. Voor de dressing:
3 el olie, 2 el azijn, peper en zout,
bieslook.
Haal de peultjes af en was ze goed.
Ontvel de tomaten en was de cham-
pignons.
Kook de peultjes in water met iets
zout en de suiker in 5 minuten gaar.
Giet ze af en laat afkoelen.
Pel de ui en snipper ze fijn.

Snijd de tomaten in partjes en de
champignons in plakjes.
Vermeng alle ingrediënten in een
grote slabak.
Maak de dressing door de olie, azijn,
peper, zout en de fijngeknipte bies-
look door elkaar te roeren en giet
deze over de salade.
Zet ze daarna een kwartiertje in de
koelkast alvorens de salade te serve-
ren.

hub meijer

kunst en cultuu

Erasmusica
musiceert

in Janskerk
MAASTRICHT - Erasmusica, een
muziekgezelschap van de Erasmus
Universiteit van Rotterdam, is ko-
mende zaterdag te gast in Maas-
tricht. Het ensemble, bestaande uit
koor en orkest, wordt geleid door
twee jonge dirigenten uit onze con-
treien: Rene Gulikers uit Maas-
tricht, sinds afgelopen seizoen do-
cent orkestdirectie aan het Maas-
trichts conservatorium en Romain
Bisschoff uit Gemmenich, zanger,
koor- en orkestdirigent. Het concert
wordt gegevenin de St. Janskerk op
het Vrijthof en begint om 20.00 uur.

Erasmusica viert dit jaar zijn 25-ja-
rig bestaan en geeft in het kader van
dat jubileumdeze maand een aantal
concerten. Het programma ervan
bevat twee composities van Ludwig
van Beethoven: de ouverture Corio-
lanus en het Vijfde Pianoconcert.
De jongepianist Bernd Brakman is
de solist.Koor en orkest voeren ver-
der het sprookjesachtige 'In Wind-
sor Forest' van Ralph Vaughan Wil-
liams uit. Na dit op Shakespeare ge-
baseerde werk zal het koor zijn aan-
deel aan het concert afsluiten met
het madrigaal 'Evviva Bacco' van
Hendrik Andriessen.

Het concert wordt afgesloten met
het Trio nr. 1 van Fernandez Arbos,
dat bestaat uit de delen Bolera, Ha-
banera en Seguedillas.

WVC-geld voor
Straattheater

HEERLEN - Ondanks een negatief
advies van de Raad van de Kunst
heeft het ministerie van WVC als-
nog 25.000 gulden ter beschikking
gesteld aan de Stichting Limburgs
Straattheaterfestival voor de orga-
nisatie van het festival van dit jaar.
Dat betekent, dat tot op dit moment
elf groepen definitief konden wor-
den gecontracteerd. Met de twaalf-
de wordt momenteel nog onderhan-
deld. Ook over de financiering van
het festival zal nog overleg worden
gepleegd.

De gecontracteerde groepen zijn af-
komstig uit Canada, Engeland, Ita-
lië, Spanje en Nederland. Zij zullen
ongeveer 120 voorstellingen verzor-
gen, verspreid over de provincie.
Het Straattheaterfestival wordt dit
jaarvan 4 tot en met 13 augustus ge-
houden.

in de theate
HEERLEN - Voor de vierde ke
successie organiseert Jazz'c*
Slide uit Landgraaf het Slidel
val. Het wordt morgenavond i
Heerlense Stadsschouwburg
houden en begint om 20.00 uur
geveer 500 amateurdansers ne
aan het festival deel. Een dag \i
het show-time in de Stadssch
burg van Heerlen. Dan staat f
nightat the Cotton Club op het'
gramma, de show waarin Made
Bell 'leading lady' is. Samen]
Ruth Jacott, enkele tapdansefl
een swingend orkest brengt]
nummers van o.a. Duke Ellinfj
Louis Ar'mstrong en Ethel Waj
Regie is van Barrie Stevens. \
vang 20.00 uur.
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itkijkpost'
i'hp/1?r°ek denktvoorlopig niet, ei sluiten van de Nederlandse
a s^ade of het terugroepen van
n\bassadeur. Met het oog op de. die in China verblij-
,ei het bezit van een 'uitkijk-

'ot h'il^* e m'nister het 'van
iji °elang een zo volwaardig mo-
J*e bezetting in Peking te heb-

l
n op het moment dat voor het

{ Ssade-personeel 'levensbe-
,cëet}de situaties' ontstaan, zal totatie worden besloten. Maar
Üek

U 6en Praktisch- ëeen diplo-
kla e^ dienen. De minister
ite overigens dat een aantal
iba °ten en kinderen van het
rtrokade-personeel uit Peking

t j e.n Broek wil niet overgaan tot
t V(?i ren van China, ook niet om-
>del Si!rekt onduidelijk is wie uit-. JJk als 'sterke man' uit de cri-
idig 1^-^ok deministerkan uit de
1ofe Sltuat'e in China niet opma-
re er een civiele dan wel militai-
le gering zal verschijnen,
erml^kkelingen in China zijn
etis uitgekristalliseerd. Er is

Prake van een civieleregering

waartoe men zich kan wenden. Het
Chinese ministerievan Buitenland-
se Zaken 'functioneert niet meer,"
zo zei de minister. Afhankelijk van
de ontwikkelingen wil Van den
Broek zijn beleid aanscherpen.
CDA-woordvoerder Gualthérie van
Weezel maakte zich gisteren boos
over de reactie van de DDR, Cuba
en Vietnam. Die landen keurden het
neerslaan van de demonstraties
goed. Ook Van den Broek was daar-
door 'buitengewoon negatief getrof-
fen. Tegelijk vond de minister het
'opmerkelijk' dat de Sovjetunie zo
terughoudend op de ontwikkelin-
gen in China heeft gereageerd.

Bonden: beeld tijdens verkiezingen op zwart

Stakingen dreigen bij

' radio en televisie
jT

an onze correspondent
>ep - Wanneer de om-
iet; erkgevers vóór 28 augustus
én ~gaan op de door de vakbon-
rie^ estelde looneis van drie a
cci ccr>half procent is de kans
tl tele °0^ dat e bonden een radio
jd af]^lsiestaking voor onbepaalde
ebh„ ondigen. Met deze dreiging;ocw FNV-bestuurder Klaas
"^erh en CNV-er Jaap Kos de
'oor pandelingstafel verlaten. De
Oevalif 0"1611 stakingen vallen, niet
'erkip £' de vooravond van de
»eroT?gen voor de Tweede Ka-
fyv p 6 september.

»ate J 1 verwachten een grote

'n<ier d stakingsbereidheid, zelfs
omr°epjournalisten, die

itakin„ ouw nauwelijks voor
'Wat n

nte Porren zijn. Koornstra:
gaat het beeld op

'eti eb "-Idens de verkiezingen. De
ïfoot i ei°!,beid onder onze leden is
'Sn fi*?; Er heerst een flinke mate
k % "üstratie."

er2ien^en eisen van de werkgevers
ning van de huidige salaris-

structuur, het uitbetalen van prijs-
compensatie, trapsgewijze invoe-
ring van een dertiende maand en
verhoging van de toeslag voor onre-
gelmatige diensten. Dit pakket
komt neer op een loonsverhoging
van om en nabij de drie procent. De
werkgevers zeggen niet meer ruim-
te te hebben dan 0,35 procent.
Volgens Koornstra en Kos koersen
de werkgevers door hun onwillige
houding rechtstreeks aan op een
groot conflict. De CAO-onderhan-
delingen zijn tot nu toe uiterst stroef
verlopen. Al van meet af aan was
duidelijk dat de werkgevers abso-
luut niet wilden ingaan op de eisen
van de bonden. De eerstvolgende
ontmoeting van bonden en werkge-
vers staat gepland op 28 augustus.
Koornstra (FNV): „Uit oogpunt van
zorgvuldigheid geven we de werk-
gevers tot die datum tijd om op onze
eisen in te gaan.Wij gevenze nu nog
het voordeel van de twijfel, maar de
bal ligt bij hen." De laatste keer dat
het publiek geconfronteerd werd
met een forse omroepstaking was in
1985, toen minister Brinkman van
WVC de omroep-CAO afwees.

Onzeker
Van der Reijden denkt nog een

dag of veertien nodig te hebben
om zijn verkenning in het con-
flict over de CAO-ziekenhuiswe-
zen af te ronden. Of hij dan met
een voorstel komt om de impas-
se te doorbreken, is nog onzeker.
Van der Reijden heeft dinsdag
de gesprekken met de betrokken
bewindslieden (De Koning van
Sociale Zaken, Brinkman van
Volksgezondheid en Ruding van
Financiën) hervat.

Onduidelijk
De militairesituatie in Peking, waar
volgens Amerikaanse schattingen
ruim 300.000 militairen zijn samen-
getrokken, bleef gisteren onduide-
lijk. Voor berichten over gevechten
tussen troepen van het 27e leger-
korps en eenheden van het 28e en
38e legerkorps, die tegen het hard-
handige militaire optreden zouden
zijn, was vooralsnog geen bevesti-
ging te krijgen.
In Sjanghai, de grootste stadvan het
land, werden verscheidene mensen
gedood, toen een trein uit Peking
inreed op demonstranten die op de
rails zaten. Een woedende menigte
stak de trein daarop in brand. De
staatsradio berichtte dat daarbij zes
passagiers om het leven zijn geko-
men. Maar studenten spraken de le-
zing van de staatsradio tegen. Vol-
gens hen zouden er 20 mensen zijn
gedood, toen de machinist van de
trein de menselijke blokkade pro-
beerde te doorbreken.
De vermeende nieuwe partijleider
Qiao Sji die bekend staat als een
voorstander van de harde lijn en de
'politieman van de partij' wordt ge-
noemd, is 65. In 1987 werd hij lid
van het permanente comité van het
politburo, het machtigste politieke
lichaam in China. Westerse deskun-
digen zien in hem de leider van de
Chinese geheime dienst en van het
veiligheidsnetwerk.
Qiao Sji werd gisteren benoemd tot
voorzitter van de disciplinaire com-
missie, wier taak het is om alle leden
van de CP, die zich de afgelopen
schuldig hebben gemaakt aan 'con-
tra-revolutionaire activiteiten' te
royeren.
Waarnemers betwijfelen of de
machtsstrijd in de partijtop nu defi-
nitief is beslecht.
Intussen is er een ware uittocht van
buitenlanders uit China op gang ge-
komen. Duizenden buitenlanders
haastten zich naar de luchthaven
om aan de chaos te ontkomen. Veel
landen hebben extra vluchten op
China ingelast om de aftocht te be-
spoedigen.

Zie ook pagina 7

Hongarije veroordeelt bloednacht QiaoSji nieuwe partijleider?

Leger vergroot druk op
bevolking van Peking

Van de redactie buitenland
PEKING/BOEDAPEST - De Chinese strijdkrachten hebben
gisteren met veel machtsvertoon de druk op de bevolking van
Peking vergroot. Overal in het centrum vielen massale troe-
penbewegingen waar te nemen. Soldaten van het 27e leger-
korps schoten in het wilde weg om zich heen, terwijl zij nieuwe
posities in de stad betrokken. Ook in veel andere steden heerst
een complete chaos.
Intussen heeft radio Peking laten
doorschemeren dat het conservatie-
ve politburolid Qiao Sji het partijlei-
derschap heeft-overgenomen van de
hervormingsgezinde Zhao Ziyang,
die in de voortdurende machtsstrijd

waarschijnlijk aan de kant is gezet.
Er is nog geen officiële bevestiging
van zon benoeming.
Als eerste Oostblokland heeft Hon-
garije onverholen kritiek geleverd
op het gewelddadige optreden van
het Chinese leger tegen de betogen-
de studenten. Partijleider Karoly
Grosz zei dat het geweld alle Honga-
ren had geschokt. De gebeurtenis-
sen in China hebben een speciale
betekenis in Hongarije, waar de her-
innering aan de in bloed gesmoorde
opstand van 1956 onverkort voort-
leeft.
Tienduizenden soldaten van het 27e
legerkorps, dat het afgelopen zater-
dag met veel geweld een einde
maakte aan de studentenbetogin-
gen, trokken in de ochtend vanal
het Plein van de Hemelse Vrede in
oostelijke richting. De schier einde-
loze rij vrachtwagens met militairen
werd begeleid door zon 20 tanks en
pantserwagens en ongeveer 2000
zwaarbewapende soldaten die wild
om zich heen schoten.
Ook het Jianguomenwai-complex
aan de Changan-boulevard, waar de
Amerikaanse ambassade is geves-
tigd en tal van buitenlanders wo-
nen, kwam onder zwaar vuur te lig-
gen. Soldaten grendelden de om-
muurde diplomatenwijk af en kam-
den het complex uit op zoek naar
sluipschutters. Volgens de staatste-
levisie zou vanuit hetcomplex op de
troepen geschoten zijn. Daarbij zou
een militair gedood zijn en zouden-
drie gewonden zijn gevallen. De
troepen trokken zich even later na
heftige diplomatieke protesten te-
rug.

" De onlusten in
Oezbekistan, met
tientallen doden
en honderden ge-
wonden, hebben -
met name in de
stad Fergana -
ook geleid tot
massale brand-
stichting, waar-
aan nog geen ein-
de is gekomen. In-
middels zijn niet
minder dan 417
huizen in vlam-
men opgegaan.

Aantal doden al gestegen tot 67

Gorbatsjov somber over
situatie in Oezbekistan

MOSKOU - De etnische onlusten in
de Centraal-Aziatische Sovjet-repu-
bliek Oezbekistan hebben tot dus-
verre aan 67 mensen het leven ge-
kost. Ondanks de aanwezigheid van
9.000 man ordetroepen duren de on-
lusten voort, zo hebben functiona-
rissen gisteren verklaard. Een som-
ber gestemde Sovjet-president Mi-
chail Gorbatsjov zei tegen de Op-
perste Sovjet dat de Oezbeekse
autoriteiten de situatie onder con-
trole hebben, maar dat van een sta-
bieletoestand nog geen sprake is en
er nog steeds mensen worden ver-
moord en huizen in brand gestoken.
„De situatie is niet beter geworden.
Wij maken ons ernstig zorgen," al-
dus Gorbatsjov, mede uit naam van
de afgevaardigden, een dringend
beroep deed op de Oezbeekse meer-
derheid en de etnische Turkse min-
derheid om een eind te maken aan
het bloedvergieten.
Minister van Binnenlandse Zaken,
Vadim Bakatin, zei dat 11.000 van
de 15.000 etnische Turken in Oezbe-

kistan waren geëvacueerd naar tij-
delijke vluchtelingenkampen.
Komsomolskaja Pravda meldde dat
het dodental, dat dinsdag op meer
dan 50 was geschat, was gestegen
tot 67 en dat 417 huizen door brand-
stichting waren verwoest. Inmid-

dels zijn onder de ordetroepen 87
gewonden gevallen. In totaal zou-
den er rond 600 gewonden zijn. In
Fergana is een uitgaansverbod inge-
steld.
De aanleiding tot de gewelddadig-
heden in het Fergana-dal, 2.500 kilo-
meter ten zuidoosten van Moskou,
vormde een uit de hand gelopen
marktruzie over de prijs van aard-
beien. Leden van de Oezbeekse
"meerderheid, Tadzjieken en Khirgi-
ziërs enerzijds en leden van de
Turkse Mescheti-minderheid an-
derzijds, raakten het afgelopen
weekeinde slaags. Sindsdien duren
de onlusten voort.

Bezorgd
Hoewel Solidariteit de glorieuze
overwinnaar is geworden van de
verkiezingen, is het bezorgd dat de
nederlaag van de 35 communisti-
sche top-kandidaten nadelig kan
uitpakken voor het hervormings-
proces, dat in april werd ingezet met
het ronde-tafelakkoord. Onder de
officiële kandidaten waren verschil-
lende hervormingsgezinde politici.

„Het is duidelijk dat de overgang
naar een democratisch systeem zich
geleidelijkmoet voltrekken. En het
is ook duidelijk dat het ontbreken
van sommige regeringsfunctiona-
rissen die deelnamen aan het ronde-
tafeloverleg die overgang kan be-
moeilijken," zei Jan Ditynski giste-
ren namens Solidariteit.

binnen/buitenland

'Nederland wilde hardere EG-reactie'

teun voor China-beleid
hinister Van den Broek
'n onze parlementaire redactie

' HAAG - De Tweede Kamer
"t minister Van den Broek
jtenlandse Zaken) in zijn reactiee gebeurtenissen in deVolksre-

[ lek China. PvdA, D66, PPR en
vmden de dinsdag uitgebrach-WKlaring van de twaalf EG-lid-
!? echter 'magertjes' en hopenac EG-ministers van Buiten-ge Zaken volgende week meer

maatregelen zullen nemen,
bijzonder op economisch ter-

, en Broek verklaarde gisteren
j*?s een Kamerdebat dat Neder-verder had willen gaan dan de

ïtmVaarover de Twaa^ overeen-'""ng bereikten. Maar een ver--
t P wapenleveranties aan China
s Pr? bezwaren van enkele an-
ï ''G-lidstaten, die menen dat

export-verbod geen commu-ne zaak is.

Verzorging patiënten overlaten aan familie en vrienden

Afdeling AbvaKabo wil
landelijke staking

ROTTERDAM - De afdeling
Zuid-Holland Zuid van de Abva-
Kabo heeft bij zowel deAbvaKa-
bo als de CFO een landelijke sta-
king in de ziekenhuizen voorge-
steld, indien de bemiddelingspo-
ging van oud-staatssecretaris
Van derRei]den in het CAO-con-
flict in het ziekenhuiswezen mis-
lukt. De AbvaKabo zal begin vol-
gende week tijdens een gesprek
met de diverse bestuurders een
standpunt innemen over dit
voorstel, aldus J. van Dongen
van deregio Zuidoost van deAb-
vaKabo.
Zon landelijke staking houdt in
dat alleen de meest noodzakelij-
ke verpleegkundige handelingen
zullen worden uitgevoerd. Pa-
tiënten zullen niet meer worden
gewassen, bedden worden niet
meer opgemaakt en er wordt
geen eten meer geserveerd. Fa-
milieleden en vrienden zullen

dan de verzorging van depatiën-
ten moeten overnemen.

Verpleegkundigen in het Rotter-
damse Claraziekenhuis hebben
aangekondigd dat zij, onafhan-
kelijk van een landelijk besluit
van hun bonden, in staking zul-
len gaan na een mislukking van
de missie van Van der Reijden.
Bestuurder Blaak van de Zuid-
hollandse afdeling zegt dat een

staking duidelijk kan maken dat
het ernst is. Hij meent dat alleen
nog met harde acties als een
complete staking druk kan wor-
den uitgeoefend op de politiek
en hij heeft geen vertrouwen in
een goede afloop van de bemid-
delingspoging van Van der Reij-
den.

Nog geen officiële uilslag verkiezingen

Communisten zoeken
uitweg uit impasse

WARSCHAU - In Polen wordt
naarstig gezocht naar een uitweg uit
de impasse, die is ontstaan door de
verkiezingsnederlaag van 35 kop-
stukken uit de communistische par-
tij. Ook gisteren was deofficiële uit-
slag van de parlementsverkiezingen

van afgelopen zondag nog niet ver-
schenen. Verkiezingsfunctionaris-
sen hebben gezegd dat de einduit-
slag van de eerste ronde misschien
niet voor morgen zal worden gepu-
bliceerd. Maar het lijkt steeds dui-
delijker te worden dat de 35 kandi-
daten van de nationale lijst er wel-
licht op een of twee na niet in ge-
slaagd zijn de vereiste 50 procent te
halen.

De communistische machthebbers
braken zich gisteren het hoofd over
de vraag hoe nu de 35 vacante parle-
mentszetels moeten worden opge-
vuld. Naar verwacht zullen zij van-
daag in een gesprek met vertegen-
woordigers van Solidariteit ver-
schillende mogelijke oplossingen
op tafel leggen.

punt

Spanning
Tussen Zuid-Jemen en Saoedi-
Arabië zijn spanningen ont-
staan na een treffen tussen een
Saoedische en een Zuidjemeni-
tische legerpatrouille bij de
grens. Het incident deed zich
vrijdag voor toen een Saoedi-
sche patrouille de grens met
Zuid-Jemen overstak bij Ifrin,
waar een westerse oliemaat-
schappij proefboringen uit-
voert. Men vermoedt dat zich
hier grote hoeveelheden olie
bevinden. Het treffen zou erop
gericht zijn de spanning in het
gebied op te voeren.

Tamil
De Vereniging Vluchtelingen-
werk heeft de Tamil opge-
spoord die krachtens een uit-
spraak van het gerechtshof in
Amsterdam mag terugkomen
naar Nederland. De 21-jarige
man bleek in Zwitserland te
verblijven, waar hij inmiddels
ook een aanvraag heeft inge-
diend om te worden erkend als
vluchteling. Het is nog niet ze-
ker of de man terug wil naar
Nederland.

Hulp
Acht Nederlandse humanitaire
hulp-organisaties zyn in over-
leg over de oprichting van een
stichting voor de coördinatie
van financiële inzamelingsac-
ties. De verwachting is dat de
gesprekspartners binnen enke-
le weken tot volledige overeen-
stemming zullen komen, zodat
bij rampen voortaan met één gi-
ronummer kan worden vol-
staan. De acht organisaties die
zich beraden over een centraal
gironummer zijn Artsen Zon-
der Grenzen, Rode Kruis, UNI-
CEF, NOVIB, Mensen in Nood,
Stichting Oecumenische Hulp,
Terre des Hommes en Tear-
fund.

Vertraging
Een onderzoek naar de mate
waarin bedrijven voldoen aan
de Wet Arbeid Gehandicapte
Werknemers heeft enige vertra-
ging opgelopen. Desondanks
denkt staatssecretaris De Graaf
van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid de definitieve resul-
taten ervan nog dit jaar te heb-
ben. De WAGW biedt de moge-
lijkheid om bedrijven die ge-
handicapten stelselmatig we-
ren uit betaald werk te ver-
plichten drie tot zeven procent
gehandicapten in dienst te ne-
men.

Stadswacht
De eerste zogenoemde stads-
wachten in de gemeente Am-
sterdam gaan in het najaar aan
de slag. In meivan het volgend
jaar moet de organisatie met
250 mensen op volle sterkte ■

zijn. Het gemeentebestuur ver- 1
wacht dat stadswachten op
straat kleine criminaliteit kun-
nen voorkomen.

Vangst
De Amsterdamse politie heeft
zijn tot nu toe grootste cocaïne-
vangst gedaan: 110 kilo, met
een straatwaarde van 11 mil-
joen gulden. Met de aanhou-
ding van zeven personen heeft
de politie tevens een tak van
een Zuidamerikaans coacaïne-
kartel opgerold.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim is in het eer-
ste kwartaal van 1989 licht ge-
stegen vergeleken met dezelfde
periodevan '88. Over de hele af-
gelopen winterperiode was het
verzuimpercentage 9,5 procent
tegen 9,2 procent in de winter
van 1988. Deze lichte stijging
kan vrijwel geheel aan de lan-
gere duurvan de ziektegevallen
worden toegeschreven, zo
meldt het Nederlands Instituut
voor Arbeidsomstandigheden.

Boycot
Een eenzijdige Rotterdamse
boycot van Zuidafrikaanse ko-
len is niet langer het streven
van de PvdA. Dit oude strijd-
punt staat nog wel in het giste-
ren gepubliceerde ontwerp,
voor het verkiezingsprogram-
ma. Maar bestuur en gemeente-
raadsfractie van de PvdA geven
toe dat dit punt zeer waar-
schijnlijk zal sneuvelen.

Ketels
Philips heeft ontdekt dat in een
klein aantal elektrische water-
ketels van het type hd 4380 - se-
dert juni 1988 in de handel -lekkage kan optreden. Daarom
roept Philips bezitters van der-
gelijke ketels vandaag middels
een advertentie op om het ap-
paraat voor controle terug te
sturen.

Marcos
De Filippijnse ex-dictator Fer-
dinand Marcos (71) bevindt
zich in een kritische toestand
na een operatie aan zijn al-
vleesklier. Dit heeft zijn arts
meegedeeld. Marcos is geope-
reerd in hèt St. Francis Me-
disch Centrum op Hawaii. De
in 1986 afgezette president lijdt
aan tal van aandoeningen aan
onder meer hart, lever en nie-
ren.

(ADVERTENTIE)

WAARSCHUWING
AAN ALLE GEBRUIKERS VAN DE
PHILIPS ELEKTRISCHE WATERKETEL
TYPE HD 4380

Philips heeft ontdekt dat bij een zeer beperkt
aantal elektrische waterketels, type HD 4380, lekkage
optreedt in de lasnaad van de twee helften van de
Waterketel. =-5»,//^^^\ HD4380

lasnaad—^fc^_ —-^^J

Het apparaat voldoet dan niet aan de door onsa's normaal beschouwde veiligheidseisen. Philips wildaarom alle verkochte ketels van het boven afgebeeldetype controleren.

Wie in het bezit is van bovengenoemde elek-trische waterketel wordt dringend verzocht het apparaat
zonder snoer kosteloos (via een ongefrankeerde toe-
zendkaart van de PTT) op te sturen aan:PHILIPS NEDERLANDPOSTBUS 244
5670 AE NUENEN

Philips retourneert de elektrische waterketel
binnen twee wekenna ontvangst.Wij verzoeken u derhalveduidelijk uw naam en adres te vermelden.

PHILIPS g

(ADVERTENTIE)
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W__Z_WË met verse vruchten en slagroom. _fjr_9\
■ fl| | I Niet verkrijgbaar inBrunssum
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_.__*,_ GRATISDwayne Waynebril bij iedere Sony walkman*
_^_^lm_i ]LJI\J^V —

———————m_———mm—=—^ *B. tmMmm -m) SONY_^ / \ SO*iX^Fï \ I

*"■ \ ipr fp it UPIARISTONA CD 1380 COMPACT digezoeksnelheid, waarvan 2 met ge- MM X _\___t__B o^vu^T"^"^..»*! B
DISC SPELER luid. Herhaalmogelijkheden, LED dis- ml mil m YJKIï»^ IK SONY WM-8503 WALKMAN ■

' Nieuwste CD speler van Anstona van play voor tijd of nummerindikatie, tip- M M .^L W %f SONYWMBFSB ~W Moderne super walkman, mets■
-36 cm breed Gemotoriseerd lade- toetsbediening.Aansluitingvoorhoofd- mummm mm9^ ~~ Spots walkman, fel geel, spat water- daardoplaadbare batterij en battarpH

systeem digitale indikatievan totaletiid telefoon en infrarood afstandsbedie- dicht,blijft drijven, FM stereo en AM ra- der. Het Dynamic Bas Boost systeem
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Henk Fraser, normaal een vas-
te keuze voor het elftal Suri-
naamse Nederlanders, kreeg
van Roda-trainer Jan Reker
het dringende advies om de
voetbaltrip naar Suriname af
te zeggen. Reker was van oor-
deel dat zijn voorstopper al
een zwaar seizoen met Roda
achter de rug had en hard aan
vakantie toe was, die hij beter
kon gebruiken, om uit te rus-
ten in het gezelschap van zijn
echtgenote en pasgeboren
dochtertje. Fraser overwoog
even de woorden van zijn trai-
ner te negeren, na gisteren zal
hij hem eeuwig dankbaar zijn.

„Aan Reker heb ik het te danken dat
ik niet ben gegaan", realiseerde Fra-
ser zich. „Hijvond dat ik het voetbal
enkele weken aan de kant moest
zetten en in huiselijkekring de accu
voor komend seizoen opladen. Re-
ker kon mij de reis natuurlijk niet
verbieden, maar de manier waarop

hij mij duidelijk maakte dat ik bete*
thuis kon blijven, zei mij dat ik maar
beter kon luisteren. Op het laatste
moment ben ik toch gaan twijfelen,
wilde graag mijn familie in Surina-
me bezoeken. Ik durfde het uitein-
delijk niet, bang dat het consequen-
ties zou hebben bij Roda".

Nadat de eerste meldingen over het
drama Nederland binnendruppel*
den, hield men bij Roda JC het hart
vast. In eerste instantie werd Henk
Fraser tot de passagiers/slachtoffers
gerekend; berichten die later wer-
den herroepen toen bleek dat het
om een verre neef van de Roda
JC'er bleek te gaan: RBC-speler
Wendell Fraser. Intussen belde Jan
Reker stad en land af, om uit te vis-
sen of zijn pupil zijn raad had opge-
volgd en inderdaad in Nederland
was achtergebleven.
Reker daarover: „Ik kreeg hem niet
te pakken, maar begreep wel dait
Henk bij vrienden of familie in Rot-
terdam was. Later op de middag
belde Henk mij zelfop en stelde my"
gerust. Ik ben blij dat hij niet is mee^
gegaan, maar Henk zelf was ont-
roostbaar. Het verlies van vrienden
en bekenden heeft hem enorm aan-
gegrepen".

Het Nederlandse team bestaat uit
de patholoog-anatoom M. Voort-
man, die directeur is van het Ge-
rechtelijk Geneeskundig Laborato-
rium in Rijswijk en uit drie leden
van het rampen-identificatieteam
van de Rijkspolitie onder leiding
van overste R. Bordewijk. Zij heb-
ben alle vier veel ervaring bij de
technische identificatie van de
slachtoffers.
Het team heeft ook een set appara-
tuur meegenomen in de hoop dat
die ter plaatse gebruikt kan worden
voor het identificeren van gebitten.
Volgens de woordvoerder van de

Rijkspolitie arriveren de Neder-
landse deskundigen vandaag in de
loop van de dag. Ze kunnen volgens
hem vrij snel overzien of er meer le-
den van het rampenidentificatie-
team moeten worden overgevlogen.
Het rampenidentificatieteam be-
staat uit ongeveer tweehonderd per-
sonen, die op afroep beschikbaar
zijn om assistentie te verlenen bij
het identificeren van slachtoffers
van calamiteiten in binnen- en bui-
tenland.
Minister Van den Broek van Buiten-
landse Zaken en minister Bukman
van Ontwikkelingssamenwerking
hebben tevens aangeboden een me-
disch team uit Nederland naar Para-
maribo te sturen.

Het verongelukte toestel was ge-
noemd naar Anthony Nesty, de eer-
ste Surinaamse zwemmer die vorig
jaar goud won tijdens de Olympi-
sche Spelen in Seoul. Het toestel
was afgelopen nacht om 00.08 uur
van Schiphol vertrokken met een
vertraging van zes uur.

De Landelijke Federatie van Wel-
zijnsorganisaties voor Surinamers
in Nederland heeft in een telegram
aan de president van Suriname me-
deleven betuigd met de nabestaan-
den van de slachtoffers en met de
Surinaamse gemeenschap in Suri-
name en Nederland.

De Surinaamse regering heeft
spoedberaad gehouden naar aanlei-
ding van de ramp met het SLM-
vliegtuig en heeft besloten een
week van nationalerouw af te kon-
digen. De regering condoleert het
volk van Suriname, vooral de nabe-
staanden. De Surinaamse ambassa-
de in Den Haag heeft dit gister-
avond meegedeeld.De rouwweek is
met ingang van woensdag 7 juni in-
gegaan en duurt tot en met woens-
dag 14 juni.

De regering heeft een beroep ge-
daan op de bevolking de vlaggen
halfstok te voeren, op de radio ge-
paste muziek ten gehore te brengen
en openbare activiteiten en mani-
festaties uit te stellen.

Nacompetitie
uitgesteld

Üjn ri,T^AG - Als uiting van rouw
itie Wedstrijden in de nacompe-

-BlSteravond uitgesteld. °e
"&e VKT^reef in een communiqué:
>ern0 heeft met ontzetting

160' da* een aan^a^ van haar
ls,omgekomen bij een vlieg-'P nabij Paramaribo."

Us beVVerongelukte toestel zat, zo-
Voetk ifnd een aantal Nederlandse
% MrJers van de Stichting Kleur-
''nam erland>die een trip door Su-
"iet vf Z°U maken- De KNVB was
**Hrt trokken bij de organisatie
De ae.trip.
Nj;c Ultgestelde wedstrijden zijn
raSle~ *leerenveen en Go Ahead
Oft) jg ~ Excelsior, die gisteravond
v°eth 11? uur zouden beginnen. De
?ramm heeft besl°ten het pro-

e Uit? op te schuiven. Zo worden
jdag gestelde duelskomende zater-
|(iigt° esPeeld. De nacompetitie ein-Ki u,u °P zaterdag 24 juni in plaatsk^oensdag 21 juni.
dena^uweninterlandwedstrijd Ne-
keek ~ Italië, die gisteravond in
% nfe

Donk werd gespeeld, isvan
Vl Clële karakter ontdaan. Het
l'ettr^orid z°nder enig ceremonieel
S duniPlaats- De KNVB had ook
de itai- liever afgezegd, maar kon
Per\ve nse afvaardiging dieal on-
L„ g Was niet meer tijdig op de

** steUen.

Busjes
De meeste gewonden zijn naar de
stad gebracht met particuliere auto-
busjes die bij het vliegveld op klan-
ten stonden te wachten en snel op
de plaats van het onheil waren. Vijf
van de twintig haalden de stad niet
en in het Academisch Ziekenhuis
overleden er nog drie. De bergers
praten na over het kleine jongetje,
dat ongedeerd uit de chaos kwam
lopen en over het hondje dat kwi-
spelend uit de resten van het baga-
geruim klauterde. Arbeiders van
het bauxietbedrijfSuralco proberen
met zwaar materieel de cockpit om
te keren waar de piloten nog in moe-
ten zitten.

Enkele ministers en president
Shankar arriveren uit destad. leder-
een huilt. Men wijst elkaar op de
wrange stille getuigen van wat een
familiebezoek had moeten worden,
een geslaagdezakenreis, een vakan-
tie. Tussen de wrakstukken liggen
zakjes met 'Hollandse' snoepjes, on-
beschadigde sigaren, Schiphol-
shoppingtassen. De arts maant weer
tot kalmte als bergers opeens den-
ken dat er nog een teken van leven
is. „ledereen is dood'". In Paramari-
bo dringt heel langzaam door wat er
is gebeurd.

Twee uur na deramp zijn er nog ra-
diostations die vrolyke muziek en
reclameboodschappen uitzenden of
er niets aan de hand is. Maar een
voor een schakelen de stations over
op stemmige muziek, afgewisseld
door chaotische reportages van ver-
slaggevers die hun ogen niet gelo-
ven als ze op Zanderij zijn aangeko-
men. De bevolking wordt gevraagd
alleen contact op te nemen met de
door de politie ingerichte crisiscen-
trum en niet het voorbeeld van de
verslaggevers te volgen. ledereen in
Suriname weet waar het toestel is
neergestort, vlakbij het populaire
recreatie-oord Colakreek. Eén van
de weinige plekken waar in Surina-
me in de vrije natuur gezwommen
kan worden.

Familie
Er is geen Surinamer die niet snel
nagaat of er familie of bekenden
met het ongelukkige vliegtuig reis-
den. En dan blijkt weer hoe klein de
bevolking is en hoe goed men elkaar
kent. Paramaribo realiseert zich, dat
een nicht, een huisarts, een direc-
teur van een bekend bedrijf, een
hoge ambtenaar omgekomen zyn.
Na de verslagenheid is er de mach-
teloze woede die afgereageerd moet
worden. Eerst op de SLM natuur-
lijk, die verweten wordt te vliegen

met afgeschreven toestellen en be-
jaardepiloten. „De directiemoet op
staande voet ontslagen worden",
briest een ondernemer die zelf ook
regelmatig met de SLM reist. Het
imago van de 'National Carrier' was
al niet best omdat er bijnawekelijks
berichten over vertragingen in het
vliegschema worden omgeroepen.

Anderen maken zich kwaad over de
manier waarop de informatie over
devliegramp wordt vrijgegeven. Of-
ficieel krijgt niemand iets te horen.
SLM-directeur Atta Mungra mag de
verzamelde pers met betraande
ogen melden dat alleen president
Shankar informatie mag verschaf-
fen. En de president ging na terug-
keer van Zanderij in vergadering
met de regering, diena afloop de be-
volking condoleerde en een week
van nationale rouw afkondigde.
Maar wie de ramp heeft overleefd,
wordt niet bekendgemaakt.

Uren na deramp klampen ledenvan
de militaire politie auto's van jour-
nalisten aan waarvan vermoed
wordt dat de inzittenden de slacht-
offers hebben gezien. „Heeft u die-
en-die gezien?", waarna een onbe-
kende naam wordt genoemd. „We
weten niet wie we gezien hebben",
is het antwoord, „maar iedereen die
daar nu nog is, is dood".

Griffith was telefonisch onbereikbaar...

'Ik ben de dans
ontsprongen'
door fred sochacki

deE^LEN/AMSTERDAM - Op
heer Cuyp in Amsterdam
stp.l e eergisteren afscheids-Le^mi

T
ng. Fred Patrick, Sigi

aJ5: Lloyd Doesburg dolden
gro Griffith dat hij niet bij de
jA ep spelers was, die de trip met
lam Jk Nederland naar Suri-
!^?le maakte. „Waarschijnlijk
"naar^ wel gebeld in Sittard,
sterd Zat inmiddels al in Am-
ej„„ ,m- De spelers vonden het
mïï'ik wel vervelend dat ik
een achterblijven. Ik ben nu
o nt

Van de weinigen die de dans

1 Grifflth maakte gister-
rarJl de trieste balans op van
mer _ht PY 764- "Wij Surina"
scl s leven in een kleine gemeen-
vlüch in Nederland. Op die
ken " zaten veertig vrienden en
niét van mÜ- Ik kan het
geieH

gel°ven. Vierentwintig uur
en en zat ik nog met ze praten
"niin zi -m ze dood. Ik tril over
Wt\ e lichaam. Ik wist niet
beri * toen ik 's middags het
tje £ht op teletekst las. Ik belde
van n°edervan SigiLens- Ze wist
er '[nets. Haar eerste reactie was
heid"1 Van ongek)of en verslagen-

ver,° d Griffith vervoegde zich
om h

gens biJ het SLM-kantoor
yjn Qaar meer informatie over
e^j Vrienden te verkrijgen. „Het
er He dat ik daarvernam was dat
ret. cc' doden te betreuren wa-
cja ' maar veel wijzer werd ik

o*k net- e vader van
de 7n uUit had inmiddels naar
eti h oeder van Sigi Lens gebeld
ratip?r gezegd dat Sigi een ope-
dero m het ziekenhuis had on-
Si„Haan- Hoe ernstig de aard van
ftietvf verwondingen was, kon
idee nnd zeSgen- Ik had wel het
vert buiten levensgevaar
van de- Maar wat kun je er-
vanafugen- Als hÜ het er levendmen 4 engt' hoe vang e zoiets

sw! els heerste er ook paniek-
Tot ming biJ fortuna Sittard.
Ja gistermiddag wist manager

"" Opgenoord niet of Marcel

Liesdek eveneens met Kleurijk
Nederland was vertrokken. La-
ter kwam via via de bevestiging
dat de Fortuna-libero vanwege
zijn blessure en wat zakelijke be-
slommeringenvan detrip had af-
gezien. „Dat was mijn eerste ge-
ruststelling", aldus Opgenoord.
Toen hem duidelijk werd dat
Sigi Lens bij de overlevenden
behoorde sprak Opgenoord van
een wonder. „Ik ben zeer be-
droefd en geschokt door deze
ramp. Daarnaast heb ik de hoop
dat Sigi Lens het ongeluk over-
leeft".

De onduidelijk omtrent de toe-
stand van de Fortuna-aanvaller
werd gaandeweg gisteravond
steedsverwarder. Terwijl Arnold
Griffith vanuit Suriname geïn-
formeerd was over de toestand
van zijn ploegmakker, kwam er
via de radio het bericht van Lens'
overlijden. Weer later op de
avond kon Fortuna-manager
Jacq. Opgenoord opgelucht
ademhalen. „Sigi's broer heeft
vanuit Paramaribo gebeld. Hij
meldde dat Sigi's heup uit de
kom was en dat hij een aantal
kneuzingen had opgelopen. Hij
had zelfs even kort met Sigi mo-
gen praten. Nu hopen wij op een
voorspoedig herstel en dat hij er
mentaal mee overweg komt.
Want die klap krijgt hy ongetwij-
feld nog te verwerken".

" Arnold Griffith

binnen/buitenland

Verbijstering op de plaats van de ramp

ledereen die daar
nu nog is, is dood'

door marie annet van grunsven

- obeerd heeft het
toali k^ e* aa*s*;e moment aan de grond te zetten op een
[e ,e bosweg. Een vleugel ligt over de weg heen, de rest van
er Jukstukken is heren der verspreid in het bos, zontien me-
ied an e weS- Een groep van honderd militairen, brandweer-
ltl

en ?n douaniers is bezig de lichamen van de slachtoffers inëe njen neer te leggen.

isn ijijpduldig wordt geprobeerd
! treWt Ult **et verwrongen metaal
i bljf ' vraa8t een arts om kalm

erimlen' "^r zM n ëeen overleven-
°en ■' **et eni8e wat wekunnen
ien» 'Izo netjes mogelijk oprui-

IKrtü* dat gebeurt. Zorgvuldig
Naar PersoonlÜke bezittingen bij

geraapt. ledereen is hevig

geëmotioneerd. Zichtbaar is, dat de
passagiers zich voorbereidden op
een rustige landing toen de fatale
klap kwam. Een voetballer stierf
terwijl hij bezig was zijn shirt aan te
trekken. Een ander nam in zijn laat-
ste ogenblikken de foetus-houding
aan, met de duim in demond.

Vreemd genoeg bleven sommige li-
chamen intact. Andere zyn onher-
kenbaar verminkt. Middenin de
rommel ligt een voetbal. Er hangt
een weeïge lucht. Brandweerlieden
blussen wat na als er brokstukken
beginnen te roken.

Jongeprofs wilden voetbal in Suriname impuls geven

Coach had grote plannen
met Kleurrijk Nederland

DEN HAAG - De reis van
Kleurrijk Nederland naar Pa-
ramaribo had propaganda
moeten worden voor het Suri-
naamse voetbal. Nederlandse
profs, die zouden spelen tegen
Transvaal, SV Boxtel en ten
slotte tegen kampioen Robin
Hood op 18 juni. Om het voet-
bal aldaareen impuls te geven.
De vliegramp maakte een eind
aan de ambities.

Achttien, vooral jonge, beroeps-
voetballers stonden onder leiding
van coach Nick Stienstra. Nick, van
een Friese vader en een Surinaamse
moeder, kwam naar Nederland en
studeerde aan het Cios in Hooge-

veen. Via Schoten, EDO en Rood
Wit Amsterdam kwam hij bij hoofd-
klasser RCH terecht. Niet zonder
succes. De club uit Heemstede werd
onlangs kampioen bij de zondag-
amateurs. De waardering voor de
34-jarige Stienstra bleek uit het feit,
dat hij als een van de zestien werd

toegelaten tot de cursus coach be
taald voetbal.

Nick Stienstra wilde echter meer
dan het trainerschap in de Neder-
landse profsector. Hij ambieerde te-
rug te keren naar Suriname, om
daar het voetbal op de weg omhoog

te helpen. Het was geen toeval, dat
de Surinaamse voetbalbond hem
benaderde een kleurrijke selectie
voor een zomerse trip naar Surina-
me samen te stellen. Van RCH
kreeg hij de zegen. Aan Gullit en
Rijkaard durfde Stienstra niet te
denken. Feyenoord liet Reggie Blin-

ker en Paul Nortan niet gaan. Coör-
dinator Fred Blankenmeyer: „Vaó
ons mochten ze wel met de trip mee^
maar niet aan de wedstrijden mee-
doen." Van Ajax mochten Roy„
Menzo en Winter niet spelen. Menzo
ging wel, zaterdag als toerist.

De broers Andre en Steve Wasiman,
Errol Refos (allen Excelsior) eh
Winfred Haatrecht (Heerenveen)
spelen nacompetitie. Ondanks die
afzeggingen kreeg Stienstra een aar-dige groep bijeen. Sigi Lens, Steve
van Dorpel, Lloyd Doesburg, Andrp
Knel en Ortwin Linger waren toch
namen met de nodige bekendheid
in het Nederlandse voetbal. FC Gr(^-
ningen-aanvaller Hennie Meijer, cfe
enige die ooit het Nederlands elftal
haalde, vloog een dag eerder dan de
anderen.

Roda-sponsor Hendriks rouwt om dood van z'n oogappel

'Ik heb Van Dorpel
nog zakgeld gegeven'

Van onze sportredactie

KERKRADE - Roda-sponsor Nol
Hendriks nam gisteren, zoals heel
Nederland, met afgrijzen kennis
van de vliegramp in Suriname.
Vooral met het noodlot van voetbal-
ler Steve van Dorpel ging hem na
aan het hart. Hendriks had in de
voorbije weken alles in het werk ge-
steld om de 23-jarige Volendam-
speler naar Kerkrade te halen.
„Maandag heeft Steve arbitrage
aangevraagd om onder zijncontract
bij Volendam uit te komen. Hij was
honderd procent zeker naarKerkra-
de gekomen, maar door dit drama is
het helaas allemaal voorbij".

Afgelopen zaterdag was Steve van
Dorpel - die enkele weken geleden
een contract bij Roda tekende - nog
op visite bij Hendriks in Heerlen,
waar hij een voorschot op zyn toe-
komstige salaris kreeg om de trip
naar Suriname te kunnen bekosti-
gen.

De Roda-sponsor daarover: „Steve
belde vorige week op met de vraag
of hij wat geld kon lenen. De reis
was gratis, maar hij had geen zak-
geld omdat hij het salaris en vakan-
tiegeld van Volendam nog niet had
ontvangen. Zaterdag is hij met de

auto van Amsterdam gekomen en
hij verheugde zich enorm op de reis
naar Suriname. Een geweldig synv
pathieke knaap, waarvoor ik bij dé
onderhandelingen echt een zwak
had gekregen. Het is onvoorstelbaar
dat Steve nu dood is".

# Steve van Dorpel

Vier leden van het kleurlingenvoetbalteam vlak voor hun vertrek naar Suriname. Van links
naar rechts Otwing Linger, Haarlem, Florian Vyvant Telstar, Radjin de Haan, Telstar, die de
ramp heeft overleefd, maar zwaar gewond zou zijn en de trainer van RCH Nick Stienstra.

Donderdag 8 juni 1989 "5

Familieleden van passagiers van derampvlucht bekijken in het SLM-kantoor in Amsterdam
de lijst van slachtoffers.

Vervolg van pagina 1

Fräser was hard
aan vakantie toe

Team heeft veel
ervaring met
identificatie

Ook medische apparatuur naar Suriname

Vervolg van pagina 1
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kippedrumsticks 500 gram H". sellerysalade 100 gram 99 "*khn^n [99 0.3 liter 15.75 bij elke krat een 0) Vi« Jaargetijden sla J99Gemarineerde 785 farmersalade 100 gram 99 pak a óuugram^y, nuJ^
VADERDAG-GLAS GRATIS fe verpakt per 200 gram lm
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banu of na*. 500 gram ✓25 if?T* SChepSaUZem

« - Reuzes.okbrood ± 400 gram l/8 169 ""'iT^ toma'en €^0»
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Ijzervreter
k Benr.a»ig „^ zegslieden stak
E'n§gev mei een rede af tot lei"
&Jictinnende regerings- en partij-
C'Vang a"ssen en moest Zhao.*rtijip' .de hervormingsgezinde
Nam fr> het in die toespraak
rn te v« ,gulden- Zhao werd verwe-rden vccl begrip te hebben voor de

*r Zon -de studenten. De partijlei-
Tn de k cl? fel hebben gekeerd te-
»'eg af t

S ssing om de staat van
f^leji te kondigen en zou hebben
KU(lent^oor een vergelijk met de

eft ?k' Volgens ingewijden
Vh °om die reden het veld

De goedlachse, op het oog zeer jo-
viale Yang ïykt misplaatst in de rol
van keiharde ijzervreter en manvan
de harde lijn. Daar staat tegenover
dat hij als deelnemer aan de Lange
Mars van roerganger Mao Zedong
(1934-1935) gepokt en gemazeld is in
de communistische beweging en
daarnaast een zeer lange militaire
carrière achter de rug heeft. De stu-
denten op hetPlein van deHemelse
Vrede hadden hem kennelijk door.
Eisten zij in de eerste dagenvan hun
bezetting het vertrek van de bejaar-
de Deng en de toch al niet geliefde
premier Li, later riepen zij ook
steeds luider om het aftreden van
Yang.

Achter Deng
Yang is altyd zonder meer be-schouwd als een warm voorstander
van Dengs economische hervor-

mingsbeleid. Niet alleen staat hij
achter de schermen bekend als een
aan Deng verwante ziel, ook heeft
hij in het openbaar vaak zijn steunaan diens economische politiek be-
tuigd. Daarnaast heeft hij zich een
voorstander getoond van een min-
der geïsoleerdChina. In zhn inaugu-
rele rede als president, in april 1988,
sprak hij van „het verlangen van de
mensen van alle nationaliteiten in
China naar een dramatische veran-
dering in hetaangezichtvan China."
Als vice-voorzitter van de centrale
militaire commissie, heeftYang met
commissie-voorzitter Deng nauw
samengewerkt om het Chinese
Volksbevrijdingsleger te moderni-
seren en te stroomlijnen. In de pe-
riode 1985-1987 werd de mankracht
van het leger ingekrompen van 4,2
naar 3,2 miljoen militairen. Daar-
naast werd afgerekend met Mao's

concept van een revolutionaire
guerrilla-strijdmacht; het Volksle-
ger moest een modern, goed-bewa-
pend leger worden.

binnen/buitenland

Generaal Yang Shangkun trouwe volgeling van Deng Xiaoping

Chinese president drukt
stempel op machtsstrijd

\i "an de redactie buitenland

j^.ING - Legergeneraal
C* .^hangkun, ceremonieelPtshoofd van China, maar

vice-voorzitter van de cen-ci. . militaire commissie,
r 'zich ontpopt als een van, hoofdrolspelers in de

die binnen denese regerings- en partij-, gaande is.■ °l-jarige Yang, een oude
J °uWe van de bejaarde lei-i af? eng Xiaoping, en net als
«komstig uit dezuidweste-

-0 Provincie Sichuan, is een«Unent pleitbezorger ge-en van de beslissing om, op te treden tegen de
j Oe studenten in Peking
utieerde democratise-;ssbeweging. Hij toondeeen uitgesproken voor-Oer van de beslissing om_taat van beleg in de hoofd-

.af te kondigen en het le-at te sturen op de studen-

*x\ Je daë en nacht het Plein
"ield **emelse Vrede bezet

ang i-e avond van 19 mei was het
W' 0 samen met premier Li
j*nte ,p de televisie verscheen om
olkSkl0ndigen dat troepen van het
'aghe. VriJdingsleger de volgende
,innen .Centrum van Peking zouden
■kllen nkken om de orde te her"
!Vetleen conservatief Li Peng,■erWeet neen manvan deharde lijn,
*sche jde studenteneen anarchis-

"uatie te hebben geschapen.

. *ANG SHANGKUN
militair...

" Inwoners van Pe-
king wandelen in de
regen over het Plein
van deHemelse Vrede,
dat bezaaid is met
wrakken van militaire
vrachtauto's en pant-
servoertuigen. Het zijn
de stille getuigen van
de onvoorstelbaar
wrede bloednacht van
de derde op de vierde
juni, die aan honder-
den mensen het leven
heeft gekost.

Aversie
Net als Deng kwam ook Yang niet
zonder kleerscheuren uit deperiode
van de Culturele Revolutie (1966-
-1976). Meteen al in 1966 werd hij
door de Rode Gardisten beschul-
digd van spionage tegen Mao. Hij
werd gezuiverd en kwam pas weer
in 1978 boven water als partijfunc-
tionaris in de zuidelijke provincie
Guangdong.
Met Deng heeft hij kennelijk een
uitgesproken aversie tegen sociale
instabiliteit. Toen het studenten-
protest steeds massaler vormen
aannam en door steeds bredere la-
gen van de bevolking werd ge-
steund, was voor Yang de maat ken-

nelijk vol. Hij schaarde zich achter
Deng en diens harde lijn.

Yang werd in 1907 geboren in de
zuidwestelijke provincie Sichuan.
Hij maakte in de jaren '20 deel uit
van linkse studentenbewegingen in
Sichuan en Sjanghai, sloot zich in
1926 bh de communistische partij
aan en vertrok in 1927 naar de Sun
Yat-sen universiteit in Moskou. In
1931 keerde hij terug naar China,
waar hij zich aansloot bij de guerril-
la-strijdkrachten van Mao en deel-
nam aan de Lange Mars.

Zuivering
Yang bleek niet zo zeer een militair
strateeg als wel een bestuurlijk
functionaris. In 1945 werd hij secre-
taris-generaal van de militaire com-
missie van de communistische par-
tij. Na de stichting van de Volksre-
publiek, in 1949, kreeg hy een sleu-
telpositie als directeurvan het Alge-
meen Bureau van het Centraal Co-
mité. Deze post behield hij totdat hij
in 1966 werd weggezuiverd.
Na zijn terugkeer in het openbare
leven, in 1978, werd hy in 1981 be-
noemd tot vice-voorzitter van de
centrale militaire commissie. Het
daarop volgende jaar werd hij lid
van het Politburo. In april 1988
werd hij tevens aangesteld als presi-
dent van de Volksrepubliek. Voor
deze ceremoniële functie heeft
Yang zijn militair uniform moeten
inruilen voor een modern pak. Ach-
ter dat pak van westerse snit steekt
echter nog altijd de gedisciplineer-
de militair, die zyn meerdere Deng
volgt als deze hem daartoe opdracht
geeft.

Motivatie
Ploeg heeft, zo zegt hij, geen zin
meer om „naar allerlei rokerige
zaaltjes van noord naar zuid te
reizen" om de vragen van al dan
niet opgewonden kiezers te be-
antwoorden. „Ik wil dan volledig
kunnen staan achter hetgeen ik
zeg". Ploeg denkt dat nu niet

meer te kunnen opbrengen. In
een brief aan partijvoorzitter
Ginjaar heeft hij laten weten dat
de ontwikkelingen van de afgelo-
pen maanden binnen de partij de
motivatie om zich voor een nieu-
we periode van vier jaar herkies-
baar te stellen, niet hebben ver-
groot.

Ploeg verwacht dat de strubbe-
lingen binnen de WD de nodige
nawerking zullen hebben. „Offi-
cieel heet het dat de strijdbijl is
begraven. Of dat ook inderdaad
zo is, zal blijken tijdens de verga-
dering van 1 juli, wanneer de
kandidaatstelling aan de orde
komt. Ik zet daar grote vraagte-
kens bij. Vergeten moet niet wor-
den dat er grote wonden zijn ge-
slagen."

Als doorvriend en vijand erkend
defensiespecialist stond de oud-
beroepsmilitair Ploeg diverse
malen op de nominatie voor het
ministerschap of het staatssecre-
tariaat op het departement van
Defensie. In de jaren 1982 tot
1986 werd hij tot ieders verras-
sing benoemd tot staatssecreta-
ris van Landbouw en Visserij.
Enige tijd geleden verklaarde
Ploeg nooit te hebben gedacht
dat de post op defensie bij de for-
matie van het eerste kabinet
Lubbers aan zijn neus voorbij
zou gaan.

" AD PLOEG:
...vertrek...

Deng begon in 1978 met drastische hervorming

Modernisering leger
China in volle gang

Van onze correspondent
DEN HAAG - Westerse mi-
litaire deskundigen hebben
verbaasd het optreden van
het Volksbevrijdingsleger
in Peking gevolgd. Ook uit
militair oogpunt is overdre-
ven hard opgetreden. Sol-
daten gingen de ongewa-
pende burgers te lijfalsof zij
een vijandelijk leger moes-
ten bevechten.
Zy zouden zijn uitgerust met
zware mitrailleurs en met specia-
le munitie die geschikt is om
pantsers te doorboren. Het Chi-
nese leger is duidelijk militair
noch politiek ingesteld op een
dergelijke vorm van orde-hand-
having.
Het prestigevan de soldaat in het
agrarische China was altijd al
laag. Met een drastische hervor-
ming, waarmee in 1978 werd be-
gonnen, wilde het leiderschap te-
gelijk bezuinigen en het leger
een meer volwaardige plaats in
de Chinese samenleving geven.

Onder Mao Zedong telde het le-
ger nog ruim 4,5 miljoen solda-
ten, nu zijn het er nog 3,2 mil-
joen. Daarmee is het Chinese le-
ger na dat van de Sovjetunie het
grootste ter wereld. De defensie-
uitgaven bedragenvolgens de of-
ficiële cijfers 13 miljard gulden.
Dat is maar iets meer danhet Ne-
derlandse leger en die cijfers
moeten dan ook met een kor-
reltje zout worden genomen. Desoldaten vormen overigens geen
grote kostenpost: de soldij be-
draagt maar 12 yuan (zeven gul-
den) per maand.

De hervormingen waren echter
noodzakelijk omdat de defensie-
uitgaven in 1978 nog twintig pro-
cent van het bruto nationaalpro-
dukt uitmaakten. Nu zou dat nog
maar vijf procent zijn. Maar ook
wilde men het leger aanpassen
aan hedendaagse militaire eisen.
Mao was voorstander van een
massaal volksleger, zodat een
eventuele vijand na het overste-
ken van de Chinese grens „zou
verdrinken in een zee van men-
sen". Het Volksleger bestond in
die tijd voor meer dan 80 procent
uit gewone infanteriesoldaten.
Deng liet het Volksbevrijdings-
leger omvormen tot een goed-
deels gemechaniseerde en zeer
mobiele krijgsmacht, met grote
aantallen pantserwagens, tanks
en artillerie. Ook zee- en lucht-
macht werden, zij het traag, de
twintigste eeuw binnengeloodst.
Die hervorming betekende een
enorme inkrimping van de troe-
penmacht. Ruim een miljoenmi-
litairen verloren hun baan. Er
werden miljarden uitgetrokken
om hen aan nieuw werk en huis-
vesting te helpen.

De elfmilitaire districten werden
teruggebracht tot zeven, waar-
van dievan Peking, Shenyang en
Canton de belangrijkste zijn. Er
werden ook drie 'fronten' inge-
steld: met de Sovjetunie, met
Mongolië en met de 'zeezijde' en
aartsvijandTaiwan.
De hervorming leidde tot het
ontslag van tal van commandan-
ten van de oude generatie. Er
kwamen nieuwe, jongere en be-
ter opgeleide officieren. In 1984
werden weer derangen voor offi-
cieren ingevoerd, die tydens de
Culturele Revolutie waren afge-
schaft.

Commandanten werden geko-
zen omdat zij goede militairen
waren en niet meer vanwege hun
capaciteiten als partijleden. Ook
de rol van de zogenoemde 'poli-
tieke commissarissen', die bij
elke eenheid zijn gestationeerd,
werd teruggedrongen. Zij zorgen
voor de ideologische vorming
van de soldaten, waaraan tot
voor kort driekwart van de tijd
werd besteed. Nu is dat nog maar
15 procent. Op de soldaten die
vorige week Peking binnentrok-

ken lijkt die indoctrinatie zijn
uitwerking echter niet te hebben
gemist.

Van de 3,2 miljoen soldaten zijn
1,3 miljoen dienstplichtig. De
diensttijd is in de landmacht en
bij de mariniers drie jaar, bij de
luchtmacht vier jaar en bij de
marine vijfjaar. De dienstplicht
bestaat pas vrij kort. Ondanks de
verminderingen aan personeel
werd het steeds moeilijker om
aan goed opgeleide soldaten te
komen. Het leger is niet meer zo
in trek als enkele decennia gele-
den.
Toen stuurden ouders hunzonen
naar het leger om een behoorlijk
vak te leren dat hen goed van pas
zou komen. Nu houden zij hun
kinderen liever op de boerderij
(China is voor 80 procent agra-
risch) om te helpen bij de pro-
duktie voor de vrije markt.

Achterlopen
De modernisering van de Chine-
se strijdkrachten is nog lang niet
voltooid. Dereorganisatie van de
legerkorpsen is pas ten dele uit-

gevoerd. Slechts drie van de be-
oogde 22 legerkorpsen hebben
hun volledige bezetting en uit-
rusting. Ook het materieel van
het Volksbevrijdingsleger is nog
niet erg van deze tijd. Enkele ja-
ren geleden is begonnen met de
introductie van een nieuwe tank,
maar het overgrote deel van de
pantservoertuigen is meer dan
twintig jaar oud.

De Chinese luchtmacht (470.000
man) bestaat vrijwel volledig uit
nagebouwde Russische ge-
vechtsvliegtuigen met technolo-
gie uit de jaren '50. De marine
(300.000 man) telt 115 oude on-
derzeeboten en 53 kleinere op-
pervlakteschepen. De Chinezen
hebben twee atoomonderzeebo-
ten met in totaal 12 kernraketten.

China is ook een kernmacht. Het
heeft twee gigantische strategi-
sche kernraketten (de CSS-4)
met een bereik van 15.000 km,
vier CSS-3's met een bereik van
7000 km, en 110raketten voor de
middellange-afstand. De meeste
van die wapens zijn vijftien jaar
oud.
De wapenindustrie heeft jaren-
lang achtergelopen bij die in het
westen. Het overgrote deel van
de Chinese wapens is dan ook
gekocht of gecopieerd. Pas de
laatste jaren begint China in gro-
te aantallen eigen wapens te ma-
ken.
En te exporteren. In 1988 was
China met een wapenexport van
3,5 miljard gulden de vijfde wa-
penexporteur ter wereld. De
meeste van die wapens vinden -direct of via Noord-Korea - hun
weg naar de derde wereld of het<
Midden-Oosten.

VVD'er Ploeg verlaat Tweede kamer

'Gesol met mensen
is niet mijn stijl'

Van onze correspondent
ARNHEM - Zijn naar de
huidige partijmaatstaven
redelijk gevorderde leeftijd
(61) en de recente nauwe-
lijks aansprekende ontwik-
kelingen binnen de WD
hebben het Arnhemse libe-
rale Tweede Kamerlid Ad
Ploeg ertoe gebracht zich
'na rijp beraad' niet meer
kandidaat te stellen voor
een zetel in het parlement
na de verkiezingen in sep-
tember. Bovendien wil de
WD graag verder met jon-
gere kamerleden en in dat
streven past decategorie 55-
-plus niet meer.

„Begrijp me goed, ik voel me
geen oude bal, maar misschien is
het goed dat ik in navolging van
de andere 55-plussers in de frac-
tie jongeren de kans geef hun
sporen in de landelijke politiek
te verdienen. Achttien jaar heb
ik in de Kamer gezeten. Ik heb
het nu wel gezien."
Niet los van zijn toch wel opzien-
barende beslissing staat de
machtstrijd, die kortgeleden
woedde binnen de WD tussen
de fractie enerzijds en de minis-
ters Smit-Kroes en Nijpels an-
derzijds. Volgens Ploeg verdie-
nen die verwikkelingen zeker
geen schoonheidsprijs. „Dat ge-
solmet mensen is zeker niet mijn
stijl. Ik houd er bovendien niet
van ingedeeld te worden in cate-
gorieën: voor of tegen bepaalde
personen. Je moet als partij een-
drachtig naar buiten treden.
Daarvan is de laatste tijd totaal
geen sprake geweest".

(ADVERTENTIE)
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B MIELE
INBOUWAPPARATEN.

VOOR OPTIMAAL
KOMFORT IN UW KEUKEN
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Miele ovensen fornuizen voor inbouw
in alle bekende merken keukens

Miele-Keuken-Centrum

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

(ADVERTENTIE)
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045-719966

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

Piccolo's en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8.30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dagvóór 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 eén
"woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermist/gevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' / 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs / 1,55 per millimeter hoogte per kolom.

■ Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261 .000
personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

—Personeel aangeboden
■' :

GVL RESTAURATIE, 045-
-226000. Spec. gevelreini-
ging, renov., kelderafdich-
ting, voegw., vochtwering 10
j«. schrift, garantie. Stralen
van meubels, autoplaat-
werk, velgen, chassis etc.

Administrateurs hebben nog
tip* voor ADMINISTRATIES
van midden- en kleinbedrij-
ven. Voll. verzorging van
jaarstukken. Redelijke tarie-
ven Br.o.nr. 81041. L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.
Bouwk. CALCULATOR, ve-
le jaren erv. zoekt passend
werk c.g. bijverdienste. Br.o.
nr. B-1029, Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

Vermist Gevonden
Verloren. DAMESTROUW-
RING m. steentjes te Heer-
lerheide. Teg. beloning te-
rug te bezorg. 045-419449^

Personeel gevraagd
■ ■
ln verband met uitbreiding van onze produktie zoeken wij

per 1 juli of later een
Brood en/of Banketbakker

met minstens 3 jaarpraktijkervaring.
Patisserie Kengen B.V.

Heerlen. Tel. 045-717454.
Voor ons nieuw te openen

restaurant te Geleen zoeken
wij op korte termijn:

Kok
Ober

Pizzabakker
Mensen die zich aangetrok-
ken voelen door deze vaka-

ture, verzoeken wij zich
schriftelijk te melden, met
bijsluiting van een recente
pasfoto en een korte per-
soonlijke omschrijving. U
kunt uw schriftelijke soll.

richten aan;

Intermezzo BV
p/a Ri|ksweg Zuid 127 6161

BJ Geleen.
Tel. 04490-52354.

Tussen 18-20.00 uur.
Gevraagd ervaren SLO-
PERS en snijbranders. Inl.
tijdens kantooruren. Wolter
& Zn BV, Hoensbroek. Tel.
045-229999.
BARMEISJES gevr. voor de
avonduren. Tel. 04490-
-19534 na 20.00 uur.

Polyman BV confectie vr.
ervaren THUISSTRIJK-
STERS omgev. Brunssum
reacties 045-259564.
BUITENGEWOON Fasci-
nerend vrij beroep op het
gebied van Managment-
wetenschappen en positief
denken. Info 020-5753235.

POMPBEDIENDE ge-
vraagd, lft. vanaf 18 jr., liefst
met ervaring. Melden bij
tankstation Loven/Texaco,
Palemigerboord 401,
Heerlen.
Intern; TRANSPORTON-
DERNEMING vraagt voor
uitbreiding van het vervoer
voor binnen- en buitenland
een vakbekwame kracht
man of vrouw. Goede financ
voorwaarden. Br.o.nr.
B-1018 L.D. Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen.

Met spoed gevraagd part-
time CENTRALIST, voor 's
avonds en weekenden. Te
bevragen Taxi Hanneman,
Kerkrade. Tel. 045-452666.
Nette VERKOOPSTER ge-
vraagd voor slagerij in Ge-
leen. Leeft. plm. 18 jr. Soll.
liefst na tel. afspr. 04490-
-44212.
Gevr. VERKOOPSTER voor
Bakkerij va. 18 jr. Tel.
04406-42381 tussen 19.00-
-20.00 uur.
Gevraagd BARKEEPER,
Markt 35, Sittard. Tel. ml.
04490-13919.
Part-time taxichauffeurs en
CENTRALIST, voor dag- en
nachtdienst. H. Gielkens,
Julianastr. 6 Brunssum.
Hij herenmode vraagt full ti-
me CARRIÈRE man of
vrouw MDS of HAVO plm.
20 jr. Tel. 045-717334.
Keuken/FRITUREHULP
gevr. ook weekends. Tel.
045-310239 of 313440.
Becu Bouw BV zoekt voor
as. maandag: METSE-
LAARS en Timmerlieden
voor div. projekten Keulen,
Düsseldorf. Melden na
16.00 u. B. Eggen. Tel. 045-
-217313.
Gevr. voor spoed, indienst-
treding RESTAURANTKOK.
Tevens part-time hulpen
voor bediening en keuken.
Restaurant De Prins. Inl.
045-457188.
Taxicentrale Bor-Tax vraagt
TAXI-CHAUFFEUR. Pers.
melden Putstr. 103 Bom.
Gevr. part-time VERKOOP-
STER/kassiere m. ervaring
leeft, v.a 25 jr. Keurslagerij
Geenen. Annastr. 22, Ge-
leen, tel. 04490-43586.
Meisje gevr. voor op de
MARKT, 20 uur p.week.
leeft. tot2ojr. 045-271072.
Ervaren POETSHULP gevr.,
ca. 40 jr., voor 2 morgens
per week. Tel. 04490-45865

Onroerend goed te huur gevraagd——
Woning gevr. in VENLO hu-
ren of ruilen met eensge-
zinswoning te Geleen.
Achahboun. Dingelstr. 37,
6163KC Geleen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Jongeman zoekt WOON-
RUIMTE per 1 sept. '89. TEI.
04929-64544.

Gevr. APPARTEMENT
Mtncht'omgev. Inl. Kast
Cortenbachln. 87 Maastricht

Onroerend goed te huur aangeboden

Te huur
Heerlen, Valkenburgerweg 135 A,
woonruimte met woonkamer/kitchenette, 2 slaapkamers,

douche annex toilet en patio.
Huurprijs’ 617,45 excl. voorschot energie- en service-

kosten. Te aanvaarden per 1 augustus 1989.
Inlichtingen en bezichtigingen

BV Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.
Tel, kantoor: 045-417085.

Te huur
Studentenappartementen

Heerlen, Weltertuynstraat 67, diverse studenten-
appartementen met woon/slaapkamer, kitchenette, douche

en toilet. Huurprijs ’ 308,95 excl. voorschot stook- en
servicekosten. Huursubsidie mogelijk.

Direct te aanvaarden.
Inlichtingen en bezichtigingen

BV Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.
Tel, kantoor 045-417085.

Heerlen - Beersdal
Hunzestraat 20, halfvrijst. woonhuis met garage, tuin,

3 slaapkamers, ruime zolder, cv-gas.
Huurprijs ’ 847,30 per maand. Aanvaarding direct.

Laura BV, Rimburgerweg 2 Eygelshoven, tel. 045-352324

Kamers te huur
Kerkrade, Schaesbergerstraat 2,
Nog slechts 2 woon/slaapkamers met medegebruik van

keuken, douches en toiletten.
Huurprijzen vanaf ’ 370,- per maand mcl. voorschotten

energie- en servicekosten. Direct te aanvaarden.

Inlichtingen en bezichtigingen
BV Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.

Tel, kantoor: 045-417085.

Te huur
Nuth, Parklaan 32

Flatwoning met hal, toilet, woonkamer, keuken, 3 slaap-
kamers, douche en berging.

Huurprijs ’ 524,80 per maand excl. voorschot stook- en
servicekosten. Direct te aanvaarden.

Inlichtingen en bezichtigingen
BV Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen.

Tel. kantoor 045-417085.
Gemeubil. BUNGALOW in
rustige omgev. te h. tel. na
18.00 uur 045-721150.
APP. in villa met park nabij
station Valkenburg met veel
voorz. eigen parkeerpl. Tel.

■ 04406-13346 van 17.00 tot
19.00 uur.

Tussenliggende luxe app.
WONING, 2 slkmrs., douche
ligbad, 2e toilet, keuken mcl.
app. Te aanv. per 1-7-'B9.
Info. 045-212613/229708
Te huur na verbouwing bo-
yenwoning centr. EYGELS-
HOVEN, gesch. v. ouder
echtp. of alleenst. dame.
Ind. 2 kamers, keuken.
Aanv. in overl. Br.o.nr. LD,
B-1038, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Te h. ETAGE te Geleen

’ 595,- excl. Huursubs.
mog. Tel. 04490-54495.

Te huur te HOENSBROEK
groot woonhuis, 5 slpks., 2
badk. Inl. 045-212691.
HULSBERG. Te h. Boyen-
appartement. Ind.: woonk.,
keuk., 1 slaapk., douche en
w.c, .bergruimte, gestoff.
evt. gemeub. 04405-3157.
KERKRADE. Te huur voor
net meisje of jonge vrouw,
woonk. m. keuken, douche,
w.c, balkon, met eigen in-
gang. Tel. 04748-2679.
KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g.
g. 452269.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Te h. APP. te Schaesberg
a.d Markt; woonk., slaapk.,
open keuken met eetbar,
badk., c.v. en tel. Huurpr.

’ 680,- p.mnd. 045-412035.

Onroerend goed te koop aangeboden

Voor eigen bouwontwerp
Spaubeek, Spaubekerhof

Bouwterrein tot 470 m2voor vrijstaande landhuizen,
gelegen rondom een groenplantsoen.

Prijzen vanaf ’ 77.650,- v.o.n.
INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V. Tel. 045-712255.

Geen verkoop, geen kosten...
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

KOOP DAN NU BIJDE RENAULT-DEALER
EEN TOP OCCASION EN BETAAL 'M PAS

IN JANUARI 1990*.
(VRAAG DE RENAULT-DEALER OM MEER INFORMATIE)

RENAULT JOP
OCCASION

12 MAANDEN GARANTIE
IN HEEL EUROPA.

DEZE AKTIE LOOPT T/M30 JUNI 1989■FINANCIERING OP BASIS VAN HITRKOOP VIA RENAI'LT-FINANCIERING B.V

LANDGRAAF Nieuwenha-
gerheidestr. 63, goed on-
derhouden hoekhuis met
dubbele inpandige garage.
Pand heeft 3 slpkmrs, bad-
kmr met ligbad, mooie bete-
gelde woonkmr met open
keuken. Koopprijs

’ 102.000,- kk. Bij 100% fi-
nanc. komt de netto mndlast
op ca. ’575,-. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
Übach o. Worms (Land-
graaf) mooi gel. BOUW-
GROND 210 m2, ’ 30.000,-
-k.k. Na 19.00 u 045-229331
Te koop of te huur gevraagd
halfvrijst. huis landel. gel.
met gar. en tuin.o4s-321193

HEERLEN-NRD Akerstr.
326, Premie A woning met 4

I mooie grote slpkmrs, geslo-
ten keuken, woonkmr. met
schuifdeuren naar kleine
tuin, direkt te aanvaarden.

i Verhuiskosten voor reke-; ning van verkoper. Kooppr.
’98.000,- kk Netto per: maand bij 100% financ. ca.

’ 550,-. Kopen is nu voor-
deliger dan huren. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
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.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenarer> en hogere
beroepen. Rente va. 6,0%.
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Bedrijfsruimte
Te h. bedrijfs- of OPSLAG-
RUIMTE, in Heerlerheide,
opp. 160 m 2met kracht-
stroom. Tel. 045-219134. -Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Woningruil
Te ruil ' EENGEZINSWO-
NING te Bleyerheide tegen
eengezinsw. te Kerkrade of
Kerkrade-West 045-412740

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

Kamers aangeboden/gevraagd
GEMEUBILEERDE kamer
met gebr. van badkamer en
toilet. Tel. 045-221832, na
18.00 uur.
Pens. de Hees heeft nog 'n
KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.
Leuke gem. 1 pers. KA-
MERS te huur voor uitsl.
nette personen 04404-1425
Te h. gem. ZIT/SLPK. met
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19 Kerkrade.

Te h. 2 eenpers. KAMERS
m. eig. keuken, eigen op-
gang, gebr. v. badk. en WC
in centr. Heerlen. Tel. 045-
-721147 v. 08.00-19.00 uur.
Centrum HEERLEN kamer
voor student per mnd

’ 265,-all-in, 045-421524.
Gem. KAMER te huur met
centr. verw. en huiselijk ver-
keer te Valkenburg, ook
voor oudere heer of dame.
04406-12875.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Neder-
land. Zutendaal 09.32.11.
611290.
Te k. gebr. houten- en ijzer-
en BALKEN, bielzen, ijzeren
profielen, deuren, ramen,
enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
-243736.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. partij oude houten
BALKEN 25 st. a 3.60 m.

’ 500,-, 1 zware eikenhou-
ten balk 4 m. ’ 200,-. Tel te
bevr. na 18.00 uur. 04490-
-12929.

Zwarte golfplaat v.a. ’ 13.50
p. m2, tuinplank 15x2 cm.
geimpreg. ’2,95 p.m., gre-
nen schroten ’1,39 p. m.,
vloerplank 20 mm ’ 1,49 p.
m. mcl. BTW, alle dakmate-
rialen. Houthandel RIN-
KENS, Eygelshovenerweg
60, Übach over Worms. Tel.
045-319846.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daltrimmen ** Div. sys-
teemplafonds " Div. sys-
teemwanden. Hov. t. Wes-
terflierhof 10, Hoensbroek.
Tel. 045-226604. Levering
gratis aan huis.
Te k. VELDBRAND-
STENEN en oude metsel-
stenen. Tel. 045-722028.
Te k. TEELAARDE, Metsel-
en vulzand, tegels, alumi-
nium ramen en electr. deur,
houten en ijzeren balken,
trappen etc. Bouwbergstr.
100 Brunssum. 045-251964
Te k. 5 roestvrije PLATEN
9x60, geschikt voor carpoort
en 10 eterniet golfplaten pr.
’200,-. Koekoekstr. 11 'Heerlen. Tel. 045-218386. (
i

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

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

: |

Winkel & Kantoor ii
Telefax Telefax Telefax

huur v.a. ’ 59,- p.m. lease.
Autronic 04492-3888.

Te koop 3 TOONBANKEN,
60 m wandstelling met leg-
pl. en glas 045-422797.

<

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

Geldzaken

Alle hypotheken
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543. I

Bedrijven/Transacties

B en B BALLONNENEX-
PRESS, ballonnen van 65
cm. tot 9 mtr. bedrukt met U
eige n tekst. Snelle levering
020-122446.

Gevr. Compagnon/Mede-: werker v. OFFSET-ZEEF-
! DRUKKERIJ m. goede graf.
1kennis. Schrift, reacties naar
I Postbus 3078, 6401 DN

Heerlen.

Landbouw en Veeteelt
WERKSCHOENEN met ga-
rantie. P. Raeven, tel. 045-
-322741.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Gebr. TREKKERS Deutz In-
trac 2003 A m. fronthef,
Deutz D 7807 C, Belarus 80
pk., John Deere 1120, 1130,
2020 en 4040 4WD, IHC
423 en 824, Leyland 262
(voorlader) Leyland 702,
M.F. 285, Renault R94, Fiat
460, Ursus 335, 355, 360 en
362. Collé, Nusterweg 90,
Sittard. Tel. 04490-19980.

Auto's

Citroen van Roosmalen
AXII RE wit 1987
AXIIRE rood 1987
BXI4E beige 1987
BXI4RE rood 1985
BK 14 E Leader 1987
BXI6TRS rood 1985
BXI6TEI grijs 1986
CX2O ER break wit 1986

Diversen
Austin Mastro beige 1984
Ford Escort 1.3 CL beige 1986
Mazda626 rood 1983
Mini 1000 HLE rood 1985
Opel Corsa TR 1.2 S groen 1984
Opel Kadett 1.2 rood 1986
Renault 5 Avenue blauw 1984
Renault 25 GTS wit 1985
VWPolo coupé rood 1986
Volvo34oGL rood 1985

Wilhelminasingel 58-62, Maastricht. Tel. 043-215154.

BMW 732 I
groenmet., 1983, ABS, schuifdak,

’17.500,-
Autobedrijf Ploemen - Schols BV

Ambyerweg 2, Meerssen. Tel. 043-644888

Ford Sierra 2 Itr. I CL
1987, katalysator, 23.000 km, blauw, ’23.900,-.

Autobedrijf Ploemen - Schols BV
Ambyerweg 2, Meerssen. Tel. 043-644888

Honda Accord
Aerodeck 2.0 I EX ALB, zwart, lichtmet. velgen,

alle extra's, 1987, 43.500 km, ’ 29.900,-.

Autobedrijf Ploemen - Schols BV
Ambyerweg 2, Meerssen. Tel. 043-644888.

Mercedes 190 E 1986
donkerblauw, stuurbekr., 47.000 km. ’ 39.900,-

Autobedrijf Ploemen-Schols BV
Ambyerweg 2, Meerssen. Tel. 043-644888.

Opel Corsa 1.2 SGL
1986, zwart, 50.000 km, ’ 14.900,-

Autobedrijf Ploemen - Schols BV
Ambyerweg 2, Meerssen. Tel. 043-644888 .
Renault 25 GTS automaat

bwj. 1986, grijsmetallic in nieuwstaat.
Prijs ’ 24.500,-

Auto Aarts, Hamstraat 211, Kerkrade. Tel. 045-412545.

Polo Coupé FOX 1.3
okt. 1988, 4.000 km, blauw, ’ 18.500,-.

Autobedrijf Ploemen - Schols BV
Ambyerweg 2, Meerssen. Tel. 043-644888

Seat automobielbedrijf Primair
biedt diverse occasions aan:

VAN 1e EIGENAAR
Renault 21 GTS '87; Mercedes 230 E automaat nov. '81;
Daihatsu charmant automaat '83; Citroen Transat 2 CV 6
'83; Fiat Panda '81; VW Jetta '80; Demo Seat Ibiza XL '89.

Inruil en financiering mogelijk.
Industriestr. 25, Sittard. (Handelscentrum Bergerweg)

Tel. 04490-14364.

MfM\

KOOP DAN NU BIJDE RENAULT-DEALER
EEN TOP OCCASION EN BETAAL 'M PAS

IN JANUARI 1990*.
(VRAAG DE RENAULT-DEALER OM MEER INFORMATIE)

RENAULT TOP
OCCASION

12 MAANDEN GARANTIE
IN HEEL EUROPA.

DEZE AKTIE LOOPT T/M 30 JUNI 1989.
"FINANCIERING OP BASIS VAN HUURKOOP VIARENAULT-FINANCIERINC B.V.

GolfGTI 1980
Golf diesel 1981/1986
Golf 1.3 en 1.6vanaf 1983
Toyota Corolla 1.8diesel 1985
Volvo 340 Special 1986
Opel Kadett 5-drs. diesel 1984
Peugeot 205 Junior 1987
Nissan Sunny 1983
Mitsubishi Saporra2.o 1981
Fiat Panda 45S 1984
FiatUno4s 1986
Fiat Ritmo 85 S 1984
Escort 1.6vanaf 1983
BMW 316 1985
Citroen 2CV6 1985
Audi 100 vanaf 1985
Audi 80 diesel 1983/1984
Jetta diesel 50.000 km 1986

Diverse goedkope inruilers tot ’ 7.500,-.
Autobedrijf Ploemen - Schols BV

Ambyerweg 2, Meerssen. Tel. 043-644888

Renault 25 TS
bwj. 1986, beigemetallic, pr.

’ 24.900,-
Renault De Jonghe

Maastricht
Autoparc Randwijck.

Wijk 29.
Tel. 043-616288

Occassionhal 618250.
MITSUBISHI Sapporo mei
'78, 1e eign., 98.000 km,
bruinmetallic, APK juni '90
i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-717370, na 19.00 uur.
HOOGSTE prijs. Te k. gevr.
loop- en sloopauto's. Tel.
045-420119/223357.
Te k. FORD Sierra 1.8 Laser
T. Bwj. '85, kooppr.

’ 12.500,-. Kampstr. 52
Heerlen. Tel. 045-220146.
FORD Escort 1600 L 85;
VW Passat turbo diesel s-
drs. '87; Opel Manta CC 2.0
L '80. Math. Bruis auto's
Hoofdstr. 200, Hoensbroek.
045-227395/04459-1665.
Te k. ALFA Sud 1500 Tl, bwj
'83. Te bevr. Dr. Schaep-
manstr. 12 A, Kakert-Land-
graaf, tussen 9.00-18.00 uur
BMW 316, 4-drs. bronzmet.,
lichtmet. velgen, striping,
etc. Deze auto moet U zien!
Auto Garant BV, Off. Suba-
ru-dealer, Heerlen, Schels-
berg 128 (tussen Hendriks
en Bristol)
Tek. BMW 315 bwj.'B2, 1 jr.
APK, 88.000 km, zeer mooi
’5.950,-. Inr. mog. Tel.
045-423750.
Te k. BMW 525 met trekh.
en nwe. banden, bwj. '84.
Inr. mogl. Na 14 uur 04490-
-35278.
BMW 316 bwj. eind '78, APK
3-'9O, pr. ’1.950,-. Tel.
045-422610.
BMW 316, m. '78, APK 4-
90 i.z.g.st., ’ 2.250,-, Lam-
pisteriestr. 2, Hoensbroek.
(bij Randweg).
BMW 316 nw. model 43.500
km mcl. onderhoudsboekje i.
z.g.st. Tel. 043-625578.
BMW 316 okt. '84, 5-versn.
bak, veel ace aanw. 65.000
km gel. vaste prijs
’19.500,-. 04406-13195.
CITROËN CV 6 bwj. '78,
APK t/m mei '90, ’ 1.400,-.
en VW 1303. 04490-31692.
Te k. DAIHATSU Cuore bwj.'
'85 km. 42.000 vp. ’ 5.500,-
Rennemigerveldweg 70
Heerlen. 045-727742.
Te k. Datsun CHERRY 82,
vr.pr. ’ 4.000,- V. Goyenstr.
1 Brunssum, 045-258058.
Te k. DATSUN Violet 1600
cc, bwj. '80, APK '90. Burg.
Beckerstr. 26 Landgraaf.
LET OP! G.G. auto's geslo-
ten van 9 juni t/m 25 juni.

Te k. FIAT 127 Sport bwj.
'79, kl. zwart, APK 4-'9O, pr.
’1.100,-. 045-418556.
Te koop i.z.g.st. Fiat PANDA
34, nov. '84, rood, km
33.000, ’6.500,-. Geleen-
str. 13Puth, 04493-2656.
Koopje! X 1.9 Bertone CA-
BRIO, '78, APK 30-5-90,
zeer mooi, vr.pr. ’ 6.250,-.
Inr. mog. 045-422217.
Tek. RITMO Diesel bwj. '81,
APK '90. Unescoplantsoen
9 Heerlerheide.
Ford ESCORT 1300 laser,
bwj. 11-'B4, mooie auto, tel.
045-224791.
Ford ESCORT 1.3 GL,
3-drs. blauwmet., veel ex-
tra's 1982, ’7.750,-. Auto-
garant b.v. Off. Subaru-dea-
ler Heerlen, Schelsberg 128
(tussen Hendriks en Bristol).
FORD Granada 2.0 L APK
gek. pracht auto vr.pr.

’ 2.250,-. 045-323830.
Ford TAUNUS 2300 alu.
vlgn, stereo, vele access. vr.
pr. ’ 1.750,-. Te bevr. tel.
045-422740.
Ford FIËSTA CL, 1.6 diesel,
bwj. 86, 46.000 km. Tel.
045-210038, na 17.00 uur.
Te koop FIËSTA 13 S, i.z.g.
st., bwj. '79, APK. Tel.
04499-3398.
Ford ESCORT 1.3 L, sept.
'85, blauw, z.g.a.n. Tel.
04406-14237.
Honda CIVIC 3-drs., rood-
met., nw. staat, 1e eigenaar,
’4.750,-. Auto Garant BV.
Off. Subaru-dealer, Heer-
len, Schelsberg 128 (tussen
Hendriks en Bristol)
Te k. Honda CIVIC 1300, 5
versn. 1981, 75.000 km. ge-
lopen, zeldzaam mooi Tel.
04490-48637.
Honda PRELUDE, bwj. '83,

’ 12.950,-, event. mr. Tel.
045-453572.
OPEL Kadett 1.2 S.'bwj. '83,
RDW en APK 5-'9O, vr. pr.

’ 6.750,-. Tel. 04490-23355
Lada 1200 4-drs. SEDAN
1e eigenaar, 30.000 km
1986, ’4.950,-. Autogarant

b.v. Off. Subaru-dealer
Heerlen, Schelsberg 128
(tussen Hendriks en Bristol).
LADA 1500, bwj. '80, trekh.,
APK 22-6-90, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 950,-. 045-314967.
OPEL Manta automatic GSI,
bwj. '81, APK 5-'9O. Tel.
04490-23355.
Te k. MAZDA 323 SES, bwj.
'79, i.z.g.s.t., APK, vr.pr.
’1.650,-. Jonkerstr. 10,
heerlen.
MAZDA 323 HB bwj. '83,
APK tot 6-'9O, z.m. vr.pr.
’6.000,-. Staatsmijnstr. 10
Kerkrade W., na 17.00 uur.

i-?rc_fuziczt:/ *|§|
ggg^^ Proficiat Paf

Yvonne, Elfie, Hans, J
4jflHfl| Monica, Fred en Pel

_#»rf| advertenties ond*IL BRIEFNUMMER.

RC\ laar Heerlen en vergeet'ou jaar ,jnks onder op de
Ondanks zijn ijzerwaren- enve|oppe het numnfKwinkel nog steeds niet . XX , . . ta

vastgeroest. de advertentie te
de Fans. vermelden.

Te k. MAZDA 323 1981,
zeer mooi. Tel. 045-460734.
MAZDA 323 HB GT, T. '82,
sportwielen, vr. pr. ’ 4.950,-
Bevr. 045-324763.
Te k. MAZDA 323 combi, i.z.
g.st. bwj. '80, pr. ’2.250,-.
04492-5473, na 17.00 uur.
MAZDA 323 HB 1.3, bwj.
'84, LPG, als nw. Tel. 045-
-316940.
Te k. Merc. 280 SE aut.,'7B,
el. schuifd., deurvergr., pulm
bekl. 045-255536
MERCEDES 280 SE aut.
model '81, diverse ace.

’ 14.250,- 04498-54510/
04490-23738.
Te k. MERCEDES 190 bwj.
10-'B6 km. 55.000, met.
groen, 1e eig. vp. ’ 29.750,-
Rennemigerveldweg 72
Heerlen. 045-723076.
Te k. MERCEDES 230 E
met airco ABS, schuifd. enz.
bwj. '87; Honda Civic luxe
uitv. bwj. '87; Opel Kadett 19
GT 16 i bwj. '87. Financ.
mog. Lecor Motorhomes,
Wattstr. 5 Landgraaf. Tel.
045-323154 of 326797.
Te k. zeer mooie MERCE-
DES 280Sdiv. extra's, bwj.
'83, km. 150.000, m. Kl de-
fect, vr.pr. ’21.000,- Ren-
nemigerveldwg 72 Heerlen.
Tel. 045-723076.
MITSUBISHI Lancer 1200
GL, 4-drs, sedan, d. grijs-
met., ’ 3.950,-. Auto Garant
BV, Off. Subaru-dealer,
Schelsberg 128 (tussen
Hendriks en Bistol)
MITSUBISHI Space wagon
GLX, m. '85, ’15.950,-. mr.
mog. Tel. 043-649393.
MITSUBISHI Celeste 2000
GRX, bwj. '78, APK 6-'9O,
pr. ’ 1.500,-. 04752-4826.
Te k. MITSUBISHI Galant
GL, m. schade, bwj. '82,
APKt. 25-1-90 na 17.00 pr.

’ 1.500,-. 04490-18558.
NISSAN Sunny GL coupé,
1982, zilvermet., ’3.950,-.
Auto Garant BV, Off. Suba-
ru-dealer, Heerlen, Schels-
berg 128 (tussen Hendriks
en Bristol)
Part. biedt aan: Nissan
Stanza 18 SGL 5-drs, aug.
'85, 56.000 km 5 bakrem en
stuur bekr. 81. met., duurste
uitv. ’ 11.750,-045-442125
Te k. NISSAN Patrol Diesel
korte, met veel extra's bwj.
'84, grijs kent. Landvoogd-
str. 22 Eikenerveld-Heerlen.
Te koop wegens verpl. aan-
schaf BEDRIJFSAUTO:
Nissan micra i.uitst.st. okt.
'83, ANWB-aankoopkeuring
APK '90, nieuwe banden,
radio cass., kleur grijs me-
tallic, pr. ’6.250,- 04490-
-23936/ 15577.
Opel KADETT 1.6 SR, bwj.
'83, i.z.g.st., zwart, 79.000
km, pr.n.o.t.k. Mgr. Hans-
senstr. 6, Nieuwenhagen.
Te k. Opel MANTA 1.8 GTS,
39.000 km, kl. zwart, bwj.
'86, pr. ’15.950,-. Tel. 045-
-444584.
Opel CORSA 12 S TR, bwj.
'85, zeer mooi! Tel. 045-
-228469.
Opel KADETT 1.6 D, 3-drs.
HB, metallic, 1e eigenaar,

’ 17.750,-. Auto Garant BV,
Off. Subaru-dealer, Heer-
len, Schelsberg 128 (tussen
Bristol en Hendriks)
Te k. Opel SENATOR 30S
autom. LPG, stereo, bwj. '80

’ 4.950,-. Pieterstr. 6,
Schaesberg. 045-324763.
Opel ASCONA 19 S, bwj.
'79, ’2.250,-. Tel. 045-
-250136.
Opel KADETT diesel, '83,
APK 5-'9O, pr. ’ 6.750,-; O-
pel Kadett HB 13S '8C
’4.200,-; Opel Kadett Ca-
ravan 12 N, LPG, '81,

’ 4.250,-. Tel. 04499-3398.
Te k. Opel KADETT 1.3 N,
okt '79, 3-drs., i.g.st., APK
5-'9O, pr. ’2.000,-, 045-
-438596, na 16.30u. 323106.
Te k. Opel MANTA bwj. '78
mooie auto, pr. ’ 2.450,-
Tel. 045-725723.
Te koop Opel COMMODO-
RE automaat, bwj. '80, APK
'90. Tel. 045-252331.
Koopje! Weg. verh. Ope
MANTA GTE, bijna '82, zit
vermet., veel extra's, pr

’ 7.750,-. Inr. Golf mog. Tel
045-752011.
Te k. Opel OMEGA 2300 C
bwj. '87, km. 50.000, vr.pr

’ 22.500,-. Rennemiger
veldweg 72 Heerlen. 045
723076.
Te k. OPEL Record Berlinj
2.0 S aut. bwj. '81, APK to
3-'9O, div. extra's, vr.pr

’ 4.650,-. 04490-20066.
Te k. Opel REKORD Olym
pia 17 L, i.z.g.st., bwj. '65
Tel. 045-255724.
Opel KADETT 1.8 G.S.I. 6
9-'B5, 37.000 km. zilver met
extra's. Jasper BV Windra
kerberg Sittard. 04490
21944.
Opel KADETT stationca
automaat, 5-drs., 16 S Vo
yage, bwj. '82, APK 5-'9O
LPG, vr.pr. ’5.950,-. Tel
045-319328.

Te k. weg. verh. nr. bfl
OPEL Kadett hatchbact^HN nw. remmen, si/B
trekh. nw. band. bwj. aufl
i.z.g.st. vr.pr. ’ 4.950.-I
na 12.00 v. 04490-12jj.^B
Opel ASCONA, bwj. '7fß
g.st., pr. ’1.400.- fl
04499-4680. fl
Opel ASCONA eind fl
APK juni '90, pr. ’ I>■
Tel. 045-271072. JÊM
Te k. KADETT City 16SI
mnd '78, 1c eigen H
spuitwerk, APK-gek. ’ '1
Meelovenstr. 2A Brunsg^M
Te k. Opel KADETT, I
HB, bwj. '82, ’ 5.750,- fl
mooi, 045-725703. J^ÊOpel ASCONA 1900 fl
'79, APK tm juni '90, ' -fl’ 1/650,-. 045-720951_>M
Te k. opel MANTA bwi \\APK t/m mei '90, techn.'^Bst., pr.n.o.t.k. 045-45'^Hna 18.00 uur. fl
Opel ASCONA 1,6, bwi I
met sr.wielen trekh. en ■
slechts ’ 900,- 045-422JM
Peugeot 205 XE ACCfI
bwj. 10-'B5, km.st. 50-JBoekjes aanw. 045-228^8
Te koop PEUGEO"TH
bwj. eind '80, APK metflvr.pr. ’1.750,-. Tel. fl215329. J^kTe k. PEUGEOT 3<mß
tioncar, bwj. '81, carrosSJslecht, bodem Ifl

’ 500,-. 04405-1688. J^
RENAULT Super 5, rcXvM
drs., 1e eigenaar, IC I
km, '87, ’13.950,-. '■Garant BY. Off. Sut^Hdealer, Heerlen, Schels-»
128 (tussen Hendriks ■
Bristol) M
Te k. RENAULT 14 TLjB
'82, APK, vr.pr. ’ 1>"■Tel. 045-228398. ■
SEAT Fura L, 3-drs., mfl
'85, i.z.g.st., zuinig. I

’ 5.700,-. Evt. inr. mog- ■045-422891. JM
Te k. SKODA 105, bwj-l
2e auto, pr. ’ 3.000,-. 1
045-318793. __JM
Subaru Mini JUMBO I
3-drs., rood 1987, le]H
naar, nw.st. ’ 8.750,--
garant b.v. Off. Subaru-'M
ler Heerlen, Schelsberg ■
(tussen Hendriks en Br^M
SUBARU Mini JumWfl
drs., super de luxe, 'nJH
staat, 1e eigenaar, ’ 7_?____*
Auto Garant BV, Off. 9
ru-dealer, Heerlen, SOJMberg 128 (tussen He^M
en Bristol) -^W\
SUBARU 1.8 GL couf>*H
WD, metallic, lichtmetj
gen, 1e eigenaar, l9fl
km, '87, ’28.500,-- JÊGarant BV, Off. Si^JMdealer, Heerlen, Sche^B
128 (tussen Hendrik I

Subaru JUSTY 1.2 _*M
drs, rood, 1e eigenfl

’ 14.750,-. Auto Garand
Off. Subaru-dealer, 'jM
len, Schelsberg 128 ('usfl
Hendriks en Bristol) _^-<fl
Te k. SUBARU 1800jfl
Hardtop, bwj. '82. kl. Tm
metalic. Zeer mooie aU fl
z.g.st. ’3.200,-. Ke^jfl
4, Brunssum. Tel- ■
254033.
Toyota CARINA AfMblauwmet., nw. banden-■;■
laat etc, nu ’ 4.750,-- tjM
garant b.v. Off. Subaru m
ler Heerlen, Schelsberg ~■(tussen Hendriks er__o_^M
Toyota LANDCRUIS^pJ
40 Softtop 3.0 Diesel. 4
'80, pr. ’ 9.250,-
-04490-37543. *A■ Toyota COROLLA b*i fj
APK i.z.g.st. ’1.450'
045-720951. <\' TOYOTA landcruiserj
diesel, bwj. 6-'B6, ""]
km. Tel. 04406-14603^
TOYOTA Tercel couPJN: xe, bwj. '82, APK I'^l' zeer zuinig en i.z-9-S'-aA

’ 3.950,-. Tel. 045j^f
■ Te k. Toyota COROL^j)

' 1.3 bwj. '80, APK '90- fl
v
? 1

’ 3.250,-. TeL 045jg^r- VW PASSAT 5-drs., ’A

'■ met., lichtmet. velge^' (f
' 1982, Autogarant *£■$
- Subaru-dealer, /fus^I Schelsberg 128 < lu ,■ Hendriks en BristoQ^^f
■VW GOLF autornatj^

" perf. staat v. onde' $
- ’ 6.750,-. Auto Garan'» Off. Subaru-dealer, ,$*
" len, Schelsberg 128 ll^J
■ Hendriks en Brisjojj^-^)
" Te k.VW SCIROCCO,^),'
- veel ace, vr.pr. ’ J' >
» Te bevr. 045-422740^1 VW GOLF bwj. 'Tinftf■ APK ’ 1.300,-. Te' 1
- 720951. __^-^V
" Te koop KEVER 1303' .;.

" '73, i.z.g.st.; Kever b«

- Tel. 04499-339^^^^" VW GOLF GTI bwj-^J■ 5-bak, zwart, spon460.
" APK 7-'9O, pr- / /
' 045-319328. __^-<^- Te k. VW BUS Transp
r gesloten, üe?-.~aA A■ f 9.500,-. 04404^3»^^

Voor Piccolo's
zie verder pagirl"



AO bij Solvay
ïV^ul." De Unie BLHP en de
>cm' dinsdag met Solvay
0r jl l̂o Herten een principe-ak-
{§ reikt over een tweejarige
J4t> n Pieters van de Unie

L d ~sPrak van moeizame onder-
in^ gen met uiteindelijk eene^a resultaat.
't sai Mgwerkende kracht wordt
el m tIS vanaf 1 april 1989 structu-
kil 1 *'"* Procent verhoogd. In
tee» ogend iaar gaat het salaris
ianu,ns 2 procent omhoog. Op
intjj krijgen de werknemers bo-
Ino^c een soort winstuitkeringinstin procent en in 1991 nog eens
lïaW S procent. De salaris-hrf,lf, worden allemaal opge-
teerd 7 en de VUT wordt geconti-
igdie 1992, Medewerkers in de
>da °st krijgen een extra vakan-
Ity da *ten koste gaat van een
in dpg- Verder wordt eenderde
ondci maand in de pensioen-us *ag opgenomen.

Export stijgt
zestien procent
'FxrSeftiiu^-* ~ Het bedrijfsleven
°or 5r *

eerste kwartaal van 1989
h uit milJard gulden aan goede-
ütu i. gev°erd. Dat is zestien pro-
-11988 r dan in hetzelfde kwartaal

eiioHV°er van goederen is in deze
en t

"e met veertien procent geste-
mde,. e£n waarde van 53,3 miljard
*t PJi' ..Het handelsoverschot over
e 3 ? ste kwartaal bedroeg derhal-
en v milJard tegen 1,8 miljard gul-CVorigjaar.
'urLCljfers komen van het Centraaleau voor de Statistiek.
'itschio*
&n de s aan de exPortkant wa-
i^u . Machine-industrie, de auto-
trie ’'? en de chemische indu-

*> 26 Verkochten respectievelijk
1 Procent meer in het bui-

-spanisterkpanisterk groeide de uitvoer naar
de Verenigde Staten en het

latti dëd Koninkrijk. Naar Spanje
lot eJ;e exPort met 53 procent toe
ien tÜ yaarde van 1,3 miljard gul-
den VS werd voor 2>6 milJard
sek0cv.aan Nederlandse goederen

en ' veertig procent meer. Het
nilJarrt Koninkrük kocht voor 6,1
*nt £ gulden in en dat is 21 pro-
*n ii, er dan in dezelfde periodeJJaar eerder.

beurs-overzicht
Tetshoger
dariffl^DAM - Op de Amster-
fen Sl°' effectenbeurs was giste-
'ijke ake van een licht vriende-
koer stemming. Veel aandelen-
de da trokken in de loop van
ktya^g geleidelijk wat aan, en al
kentpr

er laat in de middag een
het v

ng in de ontwikkeling,
vriendelijke gezicht bleef.

D e t
ïtiiijotale omzet kwam op f 1986611'! waarvan de aandelen
hUn7 slechts f782 miljoen voor
ltema 1 enmg namen. De obliga-
hann 7? trok licht aan. Flink ge-
Op T" werd er weer in DAF.
de fn I,'Jst van meest verhandel-
ka nt dsen kwam de truckfabri-
Olje °P de derde plaats na Kon.
daaru^ Amev. De koers kwam
<tent kJ tot rust- DAF sloot 20
fcij 1 beter op f 58,30.
WoeiTe mternationals ging het
bij 'sdag om dubbeltjes. Daar-
f49 in xLKLM 40 cent terug naar
f 237 MB trok f 4-50 aan naar
Mcdii en VNU f2naar f 110,50.
naar ?yd steeg f6en Bols fl
deed h

(">ok Hunter Douglas
ganu goed met een vooruit-van f2.20 naar f 113,50.
f 1311?A d werd f l-90 duurder op
145 '(° en Borsumij f2,70 op ff
eejjt Vcé-van der Grinten viel
gan_ Ul* de toon met een neer-'g van f6op f314.
IV-
lag xf kleinere aandelenfondsen
van H Schroef goed. Uitgaande
kwan~e uitkering in aandelen
gecnr de voorgaande slotkoers
fIOQ geerd uit op ongeveer
schrA maar er werd f 114 voor de
B/u?evenfabrikant betaald.
van ' die een aandelensplitsing
diCH IJf °P een heeft aangekon-sa- steegf5naar f460.

claiJ[nd Sea Search noteerde ex-
elai£ l 6 cent lager op f 1,44. De
cetit am in de handel op 15
Cent en trok later aan naar 19

Enquête Industriebond FNV krijgt vervolg

Philips Heerlen moet
vrouwvriendelijker

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - Philips in Heerlen
moet vrouwvriendelijker wor-
den. Daartoe hebben drie werk-
groepen onder supervisie van de
kadergroep Industriebond FNV
Philips Heerlen een pakket voor-
stellen rond opleidingen, scho-
ling, loopbaanbegeleiding, werk-
tijden en werkklimaat samenge-
steld en aan de directie van het
bedrijf aangeboden.

Bij Philips in Heerlen werken
circa 180 vrouwen. Eind decem-
ber bleek uit een enquête van de
Industriebond FNV dat Philips

de CAO-afspraken over verbete-
ring van de positie van de vrouw
niet nakomt. Werkneemsters
blijvenbijvoorbeeld te lang in de
laagste salarisgroepen hangen en
vissen vaak achter het net bij in-
terne sollicitaties.

Reden voor de bond om vrouwe-
lijke werkneemsters van Philips
Heerlen, zowel niet-leden als le-
den, te vragen voorstellen voor
positieve actie bij het bedrijf te

formuleren. Daarvoor kregen ze

overigens alle medewerking van
Philips.
De vrouwen hechten groot be-
lang aan een opleidingsplan. Ook
loopbaanbegeleiding moet de
nodige aandacht krijgen.
Kinderopvang, verbetering van
deeltijdarbeid en variabele werk-
tijden staan eveneens op het ver-
langlijstje van de Philips-werk-
neemsters. Verder zijn er voor-
stellen voor een meer vrouw-
vriendelijke houding in het be-
drijf, een vrouwencommissie
klachtenbehandeling en de aan-
stelling van meer vrouwelijke
groepchefs.

Onder vuur
In EG-kringen wordt nu verwacht
dat de Nederlandse belastingvoor-
delen voor kopers van schone auto's
opnieuw onder vuur zullen komen.
Als Bonn aanstuurt op soortgelijke
maatregelen zullen Frankrijk en
Groot-Brittannië zeker eisen dat de
Europese Commissie daar met har-
de hand tegen optreedt en desnoods
de Europese rechter inschakelt. De
Commissie heeft weliswaar beslo-
ten om de Nederlandse maatregelen

niet als ontoelaatbare overheids-
steun aan te merken, maar kan Ne-
derland nog altijd aanklagen we-
gens belemmering van het handels-
verkeer in de EG.

Volgens diplomaten in Brussel zijnde EG-landen het er in ieder geval
over eens dat er voor 1993 geen tus-
senfase moet komen, waarin de mi-
lieunormen al enigszins in Ameri-
kaanse richting worden omgebo-
gen. Men is algemeen van mening
dat de auto-industrie daarmee niet
kan worden lastiggevallen. Voor de
Franse en Italiaanse fabrikanten zal
het al een hele kluif zijn om al hun
nieuwe auto's vanaf 1993 van een
geregelde drieweg-katalysator te
voorzien.

Start nieuwbouw
mestfabriek op

Kronenbergerhei
SEVENUM - Op woensdag 21 juni
geeft deputé Piet Hilstort het start-
sein voor de bouw van een mestzui-
veringsfabriek op deKronenberger-
heide te Sevenum. Zeugenhouders
en kalvermesters uit die regio
stichtten daartoe de Coöperatieve
Verenigingvan Fokvarkens- en Kal-
verhouders (KOVAK) die inmiddels
over het benodigde beginkapitaal
en de vereiste vergunningen be-
schikt. Een milieueffectrapportage
(mer) hoefde vanwege de beperkte
omvang niet te worden gemaakt.

Kantoor ABN
in Portugal

AMSTERDAM - De Algemene
Bank Nederland gaat op korte ter-
mijn een kantoor openen in Lissa-
bon. De ABN heeft daarmee, aldus
een verklaring van de bank, haar
doel bereikt om in alle landen van
de Europese Gemeenschap te be-
schikken over eigen vestigingen.

Naar eigen zeggen is de ABN daar-
mee de enige Europese bank meteen compleet EG-netwerk.

Inclusief Portugal heeft de ABN
ruim 65 kantoren in zestien Europe-
se landen (buiten Nederland), waar-
van meer dan vijftig kantoren in
EG-landen.

Schroevenspecialist Nedschroef in
Helmond heeft een belang van 50
procent verworven in de Canadese
Hi-Spec Bolting. Hi-Spec handelt in
bevestigingsmiddelen en heeft als
belangrijkste afnemer de petroche-
mische industrie.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. uk.
AEGON 98,00 98,80
Ahold 121,40 121,80
Akzo 150,80 151,20
A.B.N. 42,50 42,70
Alrenta 162,50 162,40
Amev 50,90 51,70
Amro-Bank 82,80 83,00
Bols 142,00 143,00
Borsumjj W. 142,30 145,00
Bührm.Tet. 67,10 67,20
C.S.M.eert. 65,30 65,20
DAF 58,10 58,30
Dordtsche P. 254,50 255,00
DSM 140,60 139,80
Elsevier 72,20 72,40
Fokker eert. 41,70 42,00
Gist-Broc. c. 34,80 34,70
Heineken 115,40 114,80
Hoogovens 105,60 106,00
Hunter Dougl. 111,30 113,50
Int.MüUer 94,50 94,50
KBB eert. 73,30 74,00
KLM 49,50 49,10
Kon.Ned.Pap. 60,00 60,00
Kon. Olie 138,20 138,20
Nat. Nederl. 63,00 62,80
N.M.B. 233,00 237,50
Nedlloyd Gr. 445,00 451,00
Nijv. Cate 95,00 94,50
Océ-v.d.Gr. 320,00 314,00
Pakhoed Hold. 129,80 131,70
Phiüps 37,70 38,00
Robeco 105,90 105,90
Rodamco 165,20 165,00
Rolinco 104,60 103,80
Rorento 60,80 60,90
Stork VMF 36,50 36,10
Unilever 137,70 138,30
Ver.BezitVNU 108,50 110,50
VOC 47,00 47,40
Wessanen 87,70 88,20
Wolt Kluwer 173,50 175,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 44,50 44,50
ACF-Holding 49,50 50,50
Ahrend Gr. c 292,00 290,00
Alg.Bank.Ned 42,30 42,50
Asd Opt. Tr. 23,10 23,10Asd Rubber 8,20 8,10
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 88,50 89,00
Autlnd.R'dam 79,20 79 20
BAM-Holding 455,00 460,00
Batenburg 89,00 88,50
Beers 135,00 135,80
Begemann 110,20 108 00
Belindo 372,00 371,00
Berkei's P. 5,05 5,15
Blyd.-WUI. 23,30 23,40
Boer De, Kon. 455,00 455,00
de Boer Winkelbedr. 59,40 59,00
Boskaüs W. 17,00 17,15
Boskalis pr 14,35 14,60
BraatBouw 1032,00 1032,00
Burgman-H. 3120,00 3200,00 b

Calvé-Delft c 895,00 900,00
Calvépref.e 5025,00 5025,00
Center Parcs 78,40 78,50
Centr.Suiker 64,70 64,70
Chamotte Unie 11,70 11,70
Chamotte div.B9 11,00 10,80
Cindu-Key 115,50 115,50
Claimindo 360,00 361,00
ContentBeheer 24,60 25,00
Cred.LßN 82,20 82,00
Crownv.G.e 120,00 120,00
Desseaux 209,00 208,00
Dordtsche pr. 253,00 253,00
Dorp-Groep 52,00 53,30
Ecunosto 238,30 238,80
EMBA 133,00 133,00
Enraf-N.c. 54,00 54,50
Eriks hold. 364,00 363,00
Frans Maas c. 71,60 73,20
Furness 136,50 137,50
Gamma Holding 83,00 84,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 26,00 25,80
Geveke 38,50 38,50
Giessen-de N. 260,00 255,00
GoudsmitEd. 310,00 312,50
Grasso'sKon. 88,80 - 88,80
Grolsch 129,00 128,00
GTlHolding 187,00 189,50
Hagemeyer 89,50 90,00
H.B.G. 210,50 221,00
HCS Techn 16,10 15,90
Hein Hold 99,50 99,00
Hoek's Mach. 194,00 193,00
Holdoh Hout 715,00 705,00
Holec 29,50 28,00
H.A.L.Tr. b 1718,00 1712.00
Holl.Am.Line 1725,00 1720,00
Heineken Hld 99,50 99,00
HolLSea S. 1,60 1,44 d
Holl. Kloos 450,00 460,00
Hoop en Co 12,00 12,00
Hunter D.pr. 6,45 6,40
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 62,20 63,30
IHC Caland 33,60 33,40
Industr. My 210,00 210,00
Ing.Bur.Kondor 529,00 526,00

Kas-Ass. 41,00 41,00
Kempen Holding 14,10 14,10
Kiene's Suik. 1305,00 1310,00
KBB 75,00 76,00
Kon.Sphinx 100,00 100,00
Koppelpoort H. 274,00 275,00
Krasnapolsky 198,00 198,00
Landré & Gl. 54,80 54,50
Macintosh 50,00 50,80
Maxwell Petr. 685,00 685,00
Medicopharma 73,00 73,50
Melia Int 7,00 7,00
MHVAmsterdam 24,40 24,40
Moeara Enim 1175,00 1180,00
M.Enim 08-cert 15400,00 15400,00
Moolen en Co 31,50 31,30
Mulder Bosk. 54,00 56,20
Multihouse 10.90 10,70
Mynbouwk. W. 447.50 447,50
Naeff 225,00

NAGRON 48,70 49,60
NIB 557,00 557,00
NBM-Amstelland 20,20 20,60
NEDAP 315,00 318,50
NKF Hold.cert. 363,00 363,50
Ned.Part.Mij 36,80 36,80
Ned.Springst. 9730,00 9730,00
Nont 836,00 850,00b
Nutricia 245,00 244,00
Omnium Europe 16,60 16,60
Orco Bank c. 79,00 79,00
OTRA 705,00 b 720,00
Palthe 140,50 140,50
Polynorm 96,00 100,80
Porcel. Fles 138,00 138,00
Ravast 55,00 55,00
Reesink 67,00 71,00
Riva 55,50 56,00
Riva (eert.) 54,20 55,00
Samas Groep 76,00 77,00
Sanders Beh. 88,00 90,00
Sarakreek 28,20 28,15
Schuitema 1600,00a1520,00a
Schuttersv. 130,00 133,50
Smit Intern. 46,50 46,50
Stßankiers c. 25,30 25,30
Stad Rotterdam 151,80 151,80
TelegraafDe 470,50 471,50
TextTwenthe 254,00 257,00
Tuüp Comp. 61,00 60,20
Tw.Kabel Hold 147,50 146,00a
Übbink 114,00 114,00
Union Fiets. 15,50 16,55
Ver.Glasfabr. 290,00 288,00
Verto 69,20 69,50
Volker Stev. 65,50 65,80
Volmac Softw. 64,00 62,70
Vredestein 19,10 18,40
VRG-Groep 62,80 63,70
Wegener Tyl 200,00 200,20
Westlnvest 31,30 31,00
Wolters Kluwer 171,50 175,00
Wyers 48,50 48J0
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,00 35,00
ABNAand.f. 73,50 73,50
ABN Beleg.f. 55,50 56,00
ALBEFO 52,90 53,00
AldollarßFs 21,00 21,00
Alg.Fondsenb. 242,00 243,00
Alliance Fd 12,00 12,00
Amba 45,40 45,50
America Fund 318.00 320,00
Amro A.in F. 92,60 92,80
Amro Neth.F. 75,00 75,40
Amro Eur.F. 68,70 68,80
Amro Obl.Gr. 150,20 150.40
Amvabel 96,00 95,80
AsianTigersFd 57,80 58,00
Bemco Austr. 61,60 61,90
Berendaal 116,00 115,50
Bever Belegg. 23,50 23.50
BOGAMIJ 107,90 107,50
Buizerdlaan V 41,20 41,20
Delta Lloyd 40,00 40,10
DP Am. Gr.F. 25,10 24,80
Dp Energy.Res. 35,00 35.00

Eng-H011.8.T.1 9,80 b
EMF rentefonds 65,10 65.10
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 7,00 6,80
EuidrFund 57,10 57,10
Hend.Eur.Gr.F. 194,20 193,60
Henderson Spirit 76,00 76,30
Holland Fund 72,00 72,30
Holl.Obl.Fonds 120,50 121,00
HoU.Pac.F. 110,70 111,30
Interbonds 567,00 567,00
Intereff.soo 41,00 41,20
Intereff.Warr. 294,00 292,50
JapanFund 39,80 39,50
MX Int.Vent. 60,50 61,50
Nat.Res.Fund 1490.00 1495,00
NMBDutch Fund 37,20 37,50
NMBObhg.F. 36,50 36,40
NMBRente F. 102,50 102.50
NMBVast Goed 40,30 40.50
Obam, Belegg. 213,50 214,50
OAMF Rentef. 14,05 14,15 d
Orcur.Ned.p. 48,80 48,90
Pac.Prop.Sec.f. 46,35 46,50
Prosp.lnt.High.lnc. 9,50 a 9,50 a
Rabo Obl.inv.f. 75,10 75,10
Rabo Obl.div.f. 50,10 50,10
Rentalent Bel. 1343,50 1344.00
Rentotaal NV 31,20 31,20
Rolinco cum.p 106,50 106,50
Sci/Tech 18,50 18,05
Technology F. 15,90 15,90
Tokyo Pac. H. 248,50 245,50
Trans Eur.F. 74,00 74,40
Transpac.F. 570.00 570,00
Um-Invest 115,50 116.00
Unico Inv.F. 85,00 85,20
Unifonds 28,90 28,90
Vast Ned 119,10 119,00
Venture F.N. 40,30 40,00
VIB NV 86,10 86,10
WBO Int. 77,00 77,00
WereldhaveNV 209,50 210,00

Buitenlandse obligaties
8:1AEEG84(l) 102,50 102,50
3/2 EngWarL 36,00 35,70
5% EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,50 34,50
Amer. Brands 68,50 69,00
Amer. Expres 33,60 34,20
Am.Tel.& Tel. 35,30 35,90
Ameritech 59,70 60,00
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 27.70 28,00
Atl. Richf. 92,20 93.00
BAT Industr. 5,75 5,85
BeU Atlantic 88.30 89,30
BellCanEnterpr 38,50 39,00
BeU Res.Adlr 1,10 1,10
Bell South 49,50 49,60
BET PubUc 2.55
Bethl. Steel 23,25 23,50

Boeing Comp. 76,50 77,20
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24,30 24,00
Citicorp. 33,00 32,70
Colgate-Palm. 50,70 51,20
Comm. Edison 37,50 37,70
Comp.Gen.El. 460,00 460,00
Control Data 20,00 20,00
Dai-IchiYen 3320,00 3340,00
Dow Chemical 91,00 92,00
Du Pont 112,00
Eastman Kodak 46.40 47,10
Elders IXL 3.50
Euroact.Zw.fr. 220,00 220,00
Exxon Corp. 43,75 44,25
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 28,80 29,00
Ford Motor 49,20 50,00
Gen. Electric 55,10 d 55,25
Gen. Motors 40,50 40,80
Gillette 40.90 41,00
Goodyear 54,50 54,50
Grace & Co. 33,30
Honeywell 73,60 73,60
Int.Bus.Mach. 109,60 109,20
Intern.Flavor 54,00
Intern Paper 49,50
ITTCorp. 59,80 60,00
K.Benson® 5000.00 5000,00
Litton Ind. 79,50 79,50
Lockheed 48,25 48,50
Minnesota Mining 73,00 74,00
Mobil OU 51,30 51.00
News CorpAuss 14,70 14,70
Nynex 79.00 80,00
Occ.Petr.Corp 28.70 28.70
Pac. Telesis 40,00 40,80
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico . 54,30
Philip Morris C. 139,50 140.50
PhiU. Petr. 23.20 23,50
Polaroid 40.25 39,80
Pnvatb Dkr 264,80 263,20
Quaker Oats 59,70 61,00
St.Gobin Ffr 640,00
Saralee 54,00 54.50
Schlumberger 40,00 40,20
Sears Roebuck 46,60 46,80
Sony(yenl
Southw. Bell 52,50 52.80
Suzuki (yen) 913.00 930,00
Tandy Corp. 44,30 46,00
Texaco 49,75 50,25
Texas Instr. 43,75 44,20
T.I.P Eur. 1,68 1,65
ToshibaCorp. 1430,00 1400,00
Union Carbide 27.00
Union Pacific 72,00 72.50
Unisys 27.00 27,60
USX Corp 35,80 36,00
US West 69.20 70,00
Warner Lamb 89,75
Westinghouse 63.50 64,50
Woolworth 52.00 52,70
Xerox Corp. 63,70 63,30

Certificaten buitenland
AMAX lnc. 56,30 55.50
Am. Home Prod. 210,00
ATT Nedam 77,80 78,00
ASARCO Ine. 54,00 54.00
Atl. Richf. 212,50 212.50
Boeing Corp. 167,00 170,00
Can. Pacific 39,00 39,00
Chevron Corp. 119,00
Chrysler 50,50 50,00
Citicorp. 72,00 70,00
Colgate-Palm. 111,00 112,50
Control Data 40,50 40,00
Dow Chemical 203,00 202,50
Eastman Kodak 103,00 104.00
Exxon Corp. 95.50 96,00
Fluor Corp. 62.50
Gen. Electric 122,00 121.50
Gen. Motors 182,00 183.00
Gillette 90,50 89,00
Goodyear 120,00 120,00
Inco 63,50 62,00
1.8.M. ■ 240,00 240,50
Int. Flavors 121,50 122,00f
ITT Corp. 132,30 131,50
Kroger 29,00 30,00
Lockheed 109,00 108,00
Merck& Co. 155,50 157.90
Minn. Min. 161,00 162.00
PepsiCo. 125,00 118,50
Philip Morris C. 308,50 308,50
PhiU. Petr. 50.00 49,00
Polaroid 82,00 80.00
Procter & G. 229,50
QuakerOats 131,50 131,50
Schlumberger 87,00 87,00
Sears Roebuck 103,50 103.00
Shell Canada 82.00 81,00
Tandy Corp. 97,50 98.50
Texas Instr. 95,00 94.50
Union Pacific 160,00 160,00
Unisys Corp 58,50 59,00
USX Corp 78,50 78,00
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 142,00 d 143,00
Woolworth 115,00 115,50
Xerox Corp. 134,00 _ 133,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 547,00 553.00
Dresdner B. 330,00 325,00
Hitachi(soo) 1450.00 1450.00
Hoechst 316,00 305,00 d
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7100,00
Siemens 548,00 550,00

Warrants
Akzo 38,90 38,80
AMRO warr 1,45 1,45
Bogamij 5,30 5.40
Falcons Sec. 18,80 18,80
Honda motor co. 2175,00 2150,00
K.L.M. 85-92 171,50 170.00
Philips 85-89 3,80 4,30

Stßankiers a 0,75 0,85
Stßankiers b 2,20 2,20

Euro-obligaties & conv.
10% Aegon 85 100.50 100.50
Aegon warr 12,70 12,56
16V2ABN 87 96.06 96,00
13Amev 85 97,40 97.40
13Amev 85 95.75 95,75
10Amev85 101,25 161,25
11 Amev 86 95,06 95.00
14V4Amro87 96,75 96,75
13 Amro-BankB2 106,76 160,70
10'/2 AmroB6 .96,25- 96,25
10Amro 87 95,60 95,66
53/4 Amro 86 96,00
Amro Bank wr 24,50 24,40
Amro zw 86 68,00 68,50
9 BMHecu 85-92 99,10 99,10
7 BMH 87 95,00 95,00
lü'/sEEG-ecu 84 100,25 100.25
9^EIB-ecuBs 101,66 161,00
12/2 HIAirl.F 95,25 92.25
12 NIRB) 85-90 101.00 101.00
HViNGUB3 101.00 101,06
16 NGU 83 160,25 100,25
2V< NMB 86 84,25 85,00
NMB wan-ants 65,50 67,25
83/. Phil. 86 96,50 96,50
63/< Phil.B3 96,50 96,50
11 Rabo 83 101.00 101,00
9Rabo 85 102,00 102,00
7 Rabo 84 101,56
12'/< Unü. 100.00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,90 3,00
Bredero eert. 3,80 a 3,70 a
11 Bredero 3.60 3,60
Breev. aand. 17,00 19,50
Breev. eert 17,00 19.00
LTV Corp. 2,30 235
Rademakers ■ 27,00 27.00
RSV. eert 1,09 1,01
V/» RSV 69 92.00 a 92,00 a
Parallelmarkt
Alanhen 22,70 22,46
Berghuizer 69,00 f 69,00 f
Besouw Van c. 49,70 49,80
CBI Barin Oce. yen 1680,00
CommObl.F.l 99,50 99.40
Comm.Obl.F.2 99.10 99,00
CommObl.F.3 99.40 99.30
De Drie Electr. 28,00 28,10
Dico Intern. 117,00 116.80
DOCdata 32.30 32,10
Geld.Pap.c. 94.80 98.00
Gouda Vuurv e 86.50 87.20
Groenendijk 44.00 43.00
Grontmijc. . 148.80 148.00
Hes Beheer 283,00 d 278,00
Highl.Devel. 14,00 b
Homburg eert 4,10 4,10 f

Infotheek Gr 27,80 27,60
Interview Eur. 7,60 7.50
Inv Mij Ned. 60.10 60.10
KLM Kleding 33,50 34.00 b
Kuehne+Heitz 35,00 35.30
LCI Comp Gr. 44.80 47.00
Melle 249.80 249.20
Nedschroef 115.00 114.00 d
Newavs Elec. 9,70 9.80
NOG Bel.fonds 28,80
PieMed 11,10 11,10
Poolgarant 10,30 10,30
Simac Tech. 17,60 18,40
Text Lite 6,90 6.80
Verkade Kon. 242,00 250,00
Weweler 108,00 110.80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k s.k.

Abn c jul 40,00 533 2.90 3,10
abn c okt 45,00 363 1,20 1,30
abn c jan 45.00 581 2.00 1.90
akzo c jul 140.00 258 11,50 12,60
akzo c jul 150,00 880 4,50 4.80
akzo c okt 160,00 276 4.10 4.2Ö
akzo p jul 150,00 251 2,80 2,40
amev c okt 55.00 224 1,40 1,6»
amro c jul 80.00 543 3,70 4.10
amro c okt 80,00 576 5,00 55»
d/(l c jun 220,00 228 4,00 2,98
dfl c jul 220,00 250 5,80 4.65
d'fl c mrt 225.00 312 7,00 a 6.70dfl p jun 220.00 229 1.20 Iff.
Dsm c jul 140,00 361 4,70 4,20
dsm p jul 135,00 236 1,40 1,50
coc c jun 280,00 449 24.00 a 25,20
coc c jun 290.00 401 13,50 15.39a
coc c jun 295.00 436 9.20 10,40
coc c jun 300,00 2363 5.50 6.3S
coc c jun 305.00 439 2,60 3,00
coc c jun 310.00 257 1.00 138
coc c jul 280.00 432 25.70 a 26.5«
coc c jul 300,00 707 9.20 10,26
coc c jul 310.00 213 5,00 5,50
coc p jun 305.00 1444 4.50 a 3.16
coc p jun 310.00 1380 B.ooa 6.30
coc p jun 315.00 1088 12,50 a 10.06
coc p jul 290.06 217 2.10 1.80
coc p jan 250.00 305 2.00 a 1.00
goud c aug 380,00 758 5,00 a 9.10
goud p aug 370.00 336 9.50 546
hoog c jul 106.0% 344 8.50 a 8.60
hoog c jul 110.00 510 3,20 3.20
hoog p jul 100.00 225 1.80 I.Bob
knp c jul 55.00 272 6.00 6.00
nld c nov 102,50 500 0.75 a 0.7Ö
nlw p feb 97.50 280 2,00 a 1.75
nlz c n9l 100,00 500 I.ooa 0.85
natn c jul 60,00 269 3,80 b 4.0Ü
natn c jul 65.00 832 1,00 1.20
natn c okt 60.00 650 4.70 5.66
natn c okt 65,00 290 2.20 2M
natn p jan 60.00 205 2.06 1,96
obl p mei 95.66 1000 0.65 a 0,56.
phil c jul 40.06 307 0.76 0,76
phil c okt 46,00 350 2.20 2.40
unü p okt 140.00 209 5.30 ty» .
voe p jul 45,00 276 1,10 0,90

Duitsers willen strenge normen eerder toepassen

Weer problemen over
schone auto in EG

BRUSSEL - De EG-ministers van milieu dreigen vandaag in
Luxemburg opnieuw te stranden in hun pogingen strengere
normen vast te stellen voor de uitlaatgassen van kleine auto's.
Volgens diplomaten in Brussel wijst alles erop dat de Bondsre-
publiek Duitsland op het laatste moment roet in het eten zal
gooien door te eisen dat zij al vanaf 1991 de strengere Ameri-
kaanse normen mag toepassen. De meeste landen willen daar
pas in 1993 mee beginnen.

Van Nederland, Denemarken en
Griekenland was al bekend dat zij
hun kleine wagens eerder milieu-
vriendelijker willen maken. Neder-
land en Griekenland doen dat via
fiscale prikkels, de Denen willen de
strengere normen vanaf 1990 ver-
plicht stellen. Maar door de opstel-
ling van West-Duitsland kan het
voorstel van de Europese Commis-
sie om de normen voor alle nieuwe
wagens vanaf 1993 op te schroeven
niet meer op een meerderheid in de
ministerraad rekenen.

economie

Tempo herstel Unionblijft tegenvaller
(EUWLEUSEN - Union Fiet-F heeft 1988 bij een omzet vanp,b miljoen afgesloten met eenK?t f47.000. In 1987 werd eenpies geleden van f 16.000. DeFunderingen in de organisatie
F»en meer tijd in beslag danF> voorzien en zullen naar ver-PChting pas dit jaar volledig
in^mgevoerd, zo zegt het be-

F effecten van kostenbesparin-
,". verbeteringen in het pro-
Kiassortiment en industriële

aan derden zullen
in 'h 1990 geheel in de resulta-
' doorwerken. Het resultaat
*r 1989 zal sterk afhankehjk

Bn Van het tempo, waarin voor-
verdere beleidswijzi-

tterd
11 bunnen worden uitge-

Vredestein
somberder

VELP - Vredestein heeft tijdens dejaarvergadering meegedeeld dat het
al verwachte verlies over de eerste
helft van het jaar ongeveer f 15 mil-
joen zal bedragen. De omzet zal wel
met ongeveer 10 procent stijgen.

Hoewel detweede helft van het jaar
gewoonlijk beter verloopt dan het
eerste, zal over 1989 een aanzienlijk
negatief resultaat worden geboekt.
In maart was het bestuur nog gema-
tigd optimistisch over heel 1989.

Ondanks een stijging van de omzet
zijn de resultaten bij personenwa-
genbanden negatief. De marge staat
onder druk door hevige concurren-
tie. Ook bij fietsbanden is de afgelo-
pen maanden een lichte omzetstij-
ging behaald, maar doordat de
moeilijkheden bij de geautomati-
seerde produktie nog niet geheel
zijn opgelost, is het resultaat nega-
tief.
Bij kringloopprodukten was sprake
van een lagere omzet.

Goedkeuringsprocedures nemen
volgens Vredestein bij de rubberin-
dustrieveel tijd in beslag, waardoor
de uiteindelijke orderontvangst
lang op zich laat wachten. Door het
lage afzetpeil en vermindering van
de voorraad worden onderbezet-
tingsverliezen in de fabriek geleden.
Op grond van externe adviezen
heeft het bestuur maatregelen ge-
troffen voor in het bijzonder de sec-
tor personenwagenbanden. Verder
zal een marktonderzoek worden
verricht naar de toekomstmogelijk-
heden van regeneraat in Europa.

Fokker leent
nog eens

’665 miljoen
AMSTERDAM - Fokker gaat,
behalve de al aangekondigde le-
ning van f 150 miljoen in Neder-
land, een lening van 150 miljoen
mark plaatsen in Duitsland. Ver-
der krijgt de vliegtuigbouwer
kredietfaciliteiten voor de korte
termijn (looptijd in eerste instan-
tie vier jaar) van f5OO miljoen
van de ABN, Postbank en twee
Britse banken.

De Nederlandse lening heeft een
looptijd van 5 jaar, een rente van
7,75 procent en een uitgiftekoers
van 100,25 procent. De Duitse le-
ning heeft een looptijd van zeven
jaar, een aflossing ineens, een
rente van 7,5 procent en een uit-
giftekoers van 102 procent.

De lening krijgt notering op de
beurs van Frankfurt, tegelijk met
de certificaten van aandelen van
Fokker. De twee emissies vor-
men het sluitstuk van de in 1988
begonnen financiële herstructu-
rering van Fokker voor wat het
vreemde vermogen betreft. De
leningen zullen worden gebruikt
voor aflossing van bestaande hy-
pothecaire en andere leningen.

Bij de kredietfaciliteiten van
f5OO miljoen merkt Fokker op
dat alle eerder verstrekte zeker-
heden aan de banken onjangs
zijn vrijgegeven, met uitzonde-
ring van een fiduciaire eigen-
domsoverdracht tot zekerheid
op het onderhanden werk voor
de betreffende f5OO miljoen.

Advieskoersen
Amer.dollar 2.16 2,28Brits pond 3,37 3,62
Can. dollar 1,79 1,91
Duitse mark(lOO) 110,50 114.50 'lers pond 2,87 312
Austr. dollar 1,62 1,74
Jap. yen (10.000) 152,50 157,50
Ital. lire. (10.000) 14,75 16,15
Belg. frank (100) 5,21 5.51Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 127,50 132,00
Zweedse kr. (100) 32,15 34,65
Noorse kr. (100) 29,80 32,30
Deense kr. (10p) 27,65 30,15
Oost.schill.(lOO) 15,68 16,28
Spaanse pes.(lOO) 1,67 1,82
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 49,00 52,00
Joeg. dinar (100) 0,01 0.03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,21375-21625
Brits pond 3,4945-4995 'Duitse mark 112,620-670
Franse franc 33,120-33,170
Belg. franc 5,3745-3795
Zwits. franc 130,425-475
Japanse yen 155.35-155,45
Ital. lire 15,440-490
Zweedse kroon 33,310-33,360
Deense kroon 28.905-28,955
Noorse kroon 31,010-31.060
Canad. dollar 1.84375-84625
Oost. schill 16,0010-0110
lers pond 3,0030-0130
Spaanse pes 1,7330-7430
Gr. drachme 1,2700-3700
Austr.dollar 1,6725-6825
Hongk.dollar 28,30-28,55
Nieuwz.dollar 1,2700-2800
Antill.gulden 1,2250-2550
Surin. gulden 1,2250-2650
Saudische rial 58,90-59,15
Ecu gulden 2,3325-3375

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - Pc 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 ""--menlijke gemiddelde:
Begin 2504.41 1143.60 205.01 952.7*
Hoogst 2526.65 1152.65 207.39 961.34
Laagst 2493.38 1137.45 204.24 948.41
Slot 2512.32 1145.86 205.96 955.66
Winst
verlies + 16.00 + 4.53 + 1.18 + 5.32

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 7-6-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 26.600-/27.100,vorige ’ 26.050-/26.550, bewerkt ver-
koop ’ 28.800, vorige ’ 28.150 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 350-/ 420, vori-
ge ’ 340-/ 410; bewerkt verkoop ’ 460laten, vorige ’ 450 laten

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algehieen 191,50 191,90id excl.kon.olie 186,00 186,«0
internationals 190,50 190,80
lokale ondernem. 194,90 195,40
id financieel 139,00 139,50id niet-financ. 250,10 250,60
CBS-Herbeleggingsindex {1983= 100)
algemeen 245,80 246,30
id excl.kon.olie 228,50 229,30
internationals 252.80 253,20
lokale ondernem. 238,10 238,70
id financieel 177,10 177,80
id niet-financ. 296,70 297,30
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 183,30 184,20
internation 187,90 188,60
lokaal 182,50 183,40
fin.instell 146,30 147,40
alg. banken 145,30 146.60verzekering 146.20 147,20
niet-financ 194,20 195.00 i
industrie 182,80 183,20
transp/opsl 233,60 235,30071655jun 89

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):

Akzo 151,20(151,20)
Kon.Ohe 138,20-139,50(138,20)
Philips 38,00-38,20(38,00)
Unilever 138.60-139,50(138,30)
KLM 49,10 (49.10)

Donderdag 8 juni 1989 "9

Prins Claus heeft gisteren in Rotterdam de tentoonstelling
'Schipbreuk, echo's uit een ver verleden' geopend. Die expo-
sitie laat onder meer voorwerpen zien van Nederlandse
schepen, die ooit vergingen. Ook worden bijzonder kostbare
vondsten tentoongesteld. Prins Claus kijkt naar een 'ge-
vangene' in een scheepsruim, rechts burgemeester Peper.
Links de conservator van het Martitiem Museum. Prins
Hendrik, L. Akveld.

Limburgs dagblad



Aul
Te k. VW GOLF diesel wit,
5-drs, bwj. okt. '82, km.st.
24.000, 045-322670.
Te k. VW POLO boulevard
wit, bwj. '85. ’ 10.500,-
Eenstr.2s, Beersdal, H'rlen.
Te koop VOLVO 340 GL
1.7, bwj. '87, 5-drs., kleur wit
Tel. 045-323731.
VOLVO 15 jaar oud in per-
fecte staat, zowel optisch al
technisch, ’ 3.950,-. Auto
Garant, Heerlen, Schels-
berg 128 (tussen Hendriks
en Bristol)
Te k. VOLVO 360 Speciaal
2.0 Inj. km.st. plm. 16.000,
bwj. febr. '88. 04754-86978.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te koop gevraagd loop-,
sloop-, SCHADE-AUTO'S.
Tel. 04405-3783.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Autohandel De HOMMERT
Hommerterweg 77a te
Hoensbroek. Tel. 045-
-227419. Heeft steeds plm.
20 occassions voorradig va.
’l.OOO,-
SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX '86 en '87;
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '86,
'87 en '88;Seat Ibiza Playa
'86 en '88; Seat Ronda 1.2
GL '83; Seat Ronda 1.7 GL
D '87 en '85; Seat Ronda 1.5
GLX '84 en'B7; Seat Malaga
1.5 GL '88; Seat Malaga 1.2
GLX '86; Seat Malaga 1.2 L
'88; Seat Malaga 1.5 SKI
'88; Seat Bestel '88; Seat
Ibiza 1.2 XI '89; Subaru
1300 '80; 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 Al-
legro '78; Sunbeam 1000
'79; Saab 99 '76; Datsun
120 V '79; VW Passat '81;
Citroen Visa '79; Fiat Ritmo
'79; Ford Fi ësta '78; Opel
Kadett city '79; Fiat Panda
'85; VW Derby '78; Volvo
340 automaat 83; Audi 100
'81. Inruil en financ. mogelijk
Donderdags koopavond.
Dir. cont. GELD voor auto's
v.a. bwj. '80, 045-414372
tevens jeeps.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-87; Mazda 626 HB
1.6 GLX '87; Mazda Sedan
1.6 LX '86; Mazda 626 HB
1.6 LX '86; Mazda 626 HB
2.0 LX Diesel '86; Mazda
626 HB 2.0 GLX '84; Mazda
323 HB 1.5 LX '86 ; Mazda
323 HB 1.3 LX '86: Mazda
323 HB 1.3 LX aut. '86;
Mazda 323 HB 1.3 autom.
'83 en '84; Mazda 323 1.3
Estate 83: Mazda 323 NB
1.7 GLX Diesel '88; Mazda
323 NB 1.5 GLX '86; Mazda
323 NB 1.3 LX '86; Mazda
323 NB 1.3 '83; Mazda 323
NB 1.5 DX '81; Mazda 323
NB 1.3 DX '81; Opel Ascona
1.6 S 84; Opel Manta 1.8 S
'83; Opel Kadett 1.2 S '84;
Opel Kadett 1.2 S '82; Opel
Kadett 1.3 N '80; Opel Corsa
TR 1.2 S '85; Opel Corsa
Swing 1.2 S '84; Ford Siërra
1.8 Laser, 5-drs., '85; Ford
Siërra 1.6, LPG '85; Ford
Escort 1.3 L, LPG '82; Hon-
da Accord automatic met
stuurbekr. '82; Nissan Cher-
ry 1.3 GL '84; Triumph Spit-
fire MX 3, 1971, ’6.500;
Mercedes 260 SE met veel
extra's 25-8-'B7, km. st.
37.000, 1e eigenaar (nw.
prijs ’ 128.500,-) NU

’ 79.500,-. Goedkope inruil-
auto's: Mitsubishi Saporro,
aut. '78 ’2.500,-; Nissan
Blue Bird '80 1.6 ’4.950,-;
Volvo 343 DL autom.'77
’1.250,-. Loven Heerlen
B.V. Palemigerboord 401
Tel. 045-722451. Erkend
APK-keunngsstation.
BMW 320 '77; BMW 1502
'77; VW Kever '75;' Starlet
'80; Golf diesel '78; Mazda
323 '79; Mini '79; Fiësta 13S
79. Handelswg 12 Susteren
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, tevens sloop en
schade. Tel. 045-416239.
Garage SCHAEPKENS
biedt te koop aan ca. 70 top-
occasions van ’ 1.000,- tot
’lB.OOO,- o.a. Opel Corsa
'85 zeer mooi ’13.500,-;
Mitsubishi Colt GLX '84

’ 12.500,-; Ford Fiësta 1e
eigen. '84 ’ 9.950,-; Toyota
Tercel zeer mooi 68.000 km.
'84 ’ 9.900,-; 2X Ford Siërra
1600 5-drs. '83 v.a.

’ 9.250,-; Suzuki jeep SJ
410 soft-top '83 ’8.750,-;
Ford Taunus stationcar LPG
'82 ’ 6.750.-; 2X BMW 520
6-cyl. zeer mooi '80 v.a.

’ 3250,-. Volledige garan-
tie, goede service en vlotte
financiering. Klimmender-
sttaat 110, Klimmen. Tel.
04405-2896.
KARCHER hogedrukreini-
§er, koud en warm w., 120

:ar - 140 graden, 380 V.
Tel. 045-422891.
Ford Sierra 20 i 3-drs. '87;
Ford Sierra 20 GL 5-drs '83;
Ford Escort 1400 CL 5-drs
87; Ford Escort 1400 CL 3-
drs '86 '85; Ford Fiësta 1100
Festival '86; Toyota Corolla
1300 DX '86; Tovpta Corolla
SXL 5-drs. '86; Rfenault 5 TL
'83; Mazda 323 GLX 3-drs
'87; Mazda 626LX '85; Peu-
geot 309 GRD '87; Opel Ka-
dett 1300 LS '85, '84; Peu-
geot 505 '83. Garantie, fi-
naa, inruil en APK. Autobe-
drijf P. VEENSTRA, Rotter-
damstraat 98, Heerlen. Tel
045-725806, na 18.00 uur
045-312059.

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

to's
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,-; Golf diesel t. '80
in nw.st. ’ 4.500,-; 5 x Golf
1600 autom. schakel '77,
78, '79 va ’1.000,-; Fiat
Ritmo 75 CL t. '84 ’ 4.900,-;
Opel Manta 20 GTE aut. t.
'80 i.z.g.st. ’6.900,-. Opel
Manta i 200 uitv. t.'79

’ 5.900,-. Ford Escort 2000
RS bwj, '81, geh. uitgeb.
’5.900,- Ford Escort '82
sportvlgn ’ 6.900,-; 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 Sam-
ba LS t.'B3 ’ 2.900,-. Zasta-
va Yugo I. '84 ’ 2.900,-. 2x
Datsun Cherry t'Bl, '82 v.a.
’2.700,-. 2x Renault 18 TS
Stationcar t.'Bo '82 v.a.
’2.900,-. Mazda 626 t'Bl
v. a. ’2.700,-. Ford Escort
2000 RS t.'79 ’ 2.900,-. Alfa
Alfetta t.'79 ’2.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.'79.
’2.200,-. Ford Fiësta 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,-. Ford Escort '79
’2.100,-. 2x Honda Civic t.
'82 ’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. inrui-
lers. Alle auto's met APK.
Geop. ma t/m vr. 10-19.00u.
Zaterdag tot 17.00 uur. Inr.
en financiering.
Div. goedkope inruilers,
APK gek.: Ford Escort '79
’1.450,-; Honda Civic '81

’ 3.250,-; Honda Civic auto-
maat ’ 4.500,-; Honda Civic
automaat '79 ’1.950,-;
Honda Accord automaat '80
’2.750,-; Fiat Mirafiori '83
’2.950,-; Fiat Panda '84
f 3.250,-; Volvo 340 GL '79
’2.450,-; Fiat Ritmo '81
’650,-. WELLING Autobe-
drijf BV, Haefland 2 Bruns-
sum. 045-257700.
1000% zijn onze auto's en
100% is genoeg!!! Speciale
aanbieding Opel Manta 400
i uitv., ’ 7.500,-; Honda Pre-
lude 2.0 EX, km. st. 9.300,
zeer mooi wit 7 juli '88; Opel
Ascona HB 16 S 5-drs. km.
st. 25.736 blauwmet. '85;
Audi 90 Quattro 155 PK km.
st. 40.000 met veel extra's
wit '85; Audi 80 C 75 PK 4-
drs. van 1e eig. spec. aanb.
beigemet. '85; Citroen Axel
11 '86; Citroen Visa 11 su-
per E '81; Daihatsu Cuore
850 86 wit '86; Ford Escort
1300 Laser wit '86; Ford
Fiësta 1000 spec. aanb. '83;
Honda Civic 1.3 luxe '84;
Hyundai Pony 1.4 TLS '81;
Lada 2107 1.5 GL '85; Lada
2104 1.5 combi 5-speedvan
1e eig. spec. aanb. beige
'87; Lada 2105 GL '85; Mit-
subishi Colt 1200 GL '86;
Nissan Micra SDX '86; Opel
Kadett HB 1.3 N LS zeer
spec. uitv. '88; Opel Kadett
HB 1.3 LS '87; Opel Kadett
HB 1.3 S '85; Opel Kadett
1.2 S Flash '82 '83; Opel

Kadett 13 S 5-drs. met gas
'81; Opel Manta 19 N CC
groenmet. '81; Opel Manta
13 N geel '81; Opel» Manta
19 S Berlinetta '79; Opel
Corsa 1200 S '84; Opel
Corsa 1.0 S Spec. uitvoering
'84; Opel Commodore 2.5 S
automatic '81; Opel Ascona
2.0 S met gas '79; Opel Ka-
dett 1200 Aut. '78; Opel Ka-
dett 1200 '78; Opel Kadett
1200 '76; Peugeot 205 XE
'86; Peugeot 309 GL profil
'86; Renault 5 TL Le Car '84;
Renault 9 TC Spec aanb.
'83; Toyota Carinna 11 1.6
DX met gas '85; Toyota Co-
rolla Liftback DX '82; Toyota
Corolla DX coupé '80; VW
Pok) C '84; VW Golf 1100
'79; VW Golf diesel wit '80;
Volvo 340 DL 3-drs. '84;
Volvo 345 Winner 5-drs. '83.
Div. spec. aanbiedingen op
goedkope inruilers, Bovag-
garantie of eigen garantie 6,
12 mnd. financiering tot
100%. Wij zijn ook u adres
voor algeheel auto-onder-
houd. Donderdag koopa-
vond. Auto- en APK cen-
trum KEULARTZ BV, Locht
42 83, Kerkrade. Tel. 045-
-419905.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S van ’ 100
tot ’ 5.000,-. 04490-43481.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO's. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel. 045-254081
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

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

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

100.000 km garantie.
Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

|4^PbV
In de Cramer 31, Heerlen

Tel. 045-716951

Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testapparatuur

Reparatiewerkplaats:
voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige leiding.

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat.

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

YQ3> bv

In de Cramer 31. Tel. 045-716951.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.
Te k. MOTORBLOK Datus
Lauren 2000 I. type nr.
C230, versnelligsb. Merce-
des D. Tel. 045-725788
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Motoren
Te koop YAMAHA KT 600
Ténere, bwj. '87, km.st.
9.300, pr. ’5.250,-. Tel.
04490-37543.
Te k. motor HONDA CB 750
Foer K 7, bwj. '79, i.z.g.st.,
vr. pr. ’2.350,-. Nieuwstr.
144 A, Kerkrade.
MONTESA Cota 242 m.
kent (trial) '84, i.z.g.st.

’ 1.600,-. Bergenkenstr. 22
Stem.

(Bromfietsen
Te koop gebruikte FIETSEN
als nieuw. Kinderfietsen va.
8 jr. ’40,-. Tev. kinder-,
omafietsjes, als nieuw. An-
jerstr. 8, Schinveld. 045-
-256719.
Ben je GESLAAGD? Kom
dan naar Rens Janssen
voor leuke Montain-bike of
bromfiets. Zeer veel keuze.
Ganzeweide 54/56 Heerlen.
045-211486.
Opa-OMAFIETS, dames-
heren-kinderfietsen.jongens
/meisjesfiets. 045-257371.
Te k. Puch MAXI nov. '86,
z.g.a.n. Tel. 045-712176.
Tek. wegens omstandigh. z.
g.a.n. PUCH Maxi starlet-
met sterwielen bwj. '87, vr.
pr. ’ 875,- E Casimirstr. 2,
Kakert Landgraaf.

KINDERFIETSEN! Div.
soorten. Fa. H. Plas en Zn.
Schildstr. 36, Treebeek-
Brunss. Mauritsw.s2, Stem.
Koopje RACEFIETS Rih
nieuwst. Reynolds frame 60
cm. shimano derail nw.

’ 1.200,- nu ’ 475,- en
vouwfiets red.st. Brikkebek-
ker 42 L'graaf 045-323302

Watersport
BOOT 16 PK, b.b., trailer,
waterski's, ’ 2.250,-; gevr. 8
PKt.b. Tel. 043-649393.
Allround SURFPLANK: So-
dim "Funcky" 5,7 m2zeil en
stormzeil, 4 jr. nw.pr.

’ 1.900,- m. verstelbare
giek, weinig gebruikt

’ 800,-. Bergenkenstr. 22
Stem .

Vakantie en Rekreatle
CAMPING Klein Vamebroek
in Heiloo, ****, 3 vlaggen,
mooie grascamping, 4 km
van zee, zwembad en visvij-
ver tegenover. Vraag kleu-
renfolder aan, tel. 072-
-331627.
COMOMEER. Camping Au-
Lak, Sorico, privé strand.
App. of bungalow ’ 250,- p.
w. Nog plaatsen vrij t/m 15-
-7-'B9. Hollands beheer. Tel.
09-39-34484035.
Te h.: STACARAVANS op
camping aan Zeeuwse kust
(Walch.). Vrij vóór 15-7 en
V.a. 12-8. Inl. 01181-1882.
VELUWE zomerhuisjes te
huur. tel na 18.00 uur
05258-1439.
Te huur WALCHEREN voor
vak. 4-pers. app. of caravan
Tel. 01185-2978.

ARDECHE Frankrijk: Cara-
vans te huur op Camping St.
Martin d'Ardeche nog vrij
van 24 junit/m 1 julien na 29
juli prijs v.a. ’ 350,- p.w. all-
in. Inlichtingen /folder: tel.
04490-21675.
Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.
Te k. zeer mooie VIP
SPEEDBOOT, 140 PK, m.
ace, trailer en ligpl. Pr.

’ 17.500,-Tel. 045-457415.
SPANJE jongeren camping-
reizen, surf-fietsbus. Busr.
v.a. ’ 160,-. Inl. tel. 033-
-618811.
SPANJE Rosas aan zee,
annuleringen v.a. 1-7 van
Villa's/app. Inl. 033-618600.

Caravans/Kamperen
CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.
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.
Donderdag REKREATIE-
KOOPAVOND voor Wilk-
Beyerland-Award tourcara-
vans en Walker vouwwa-
gens, Lafuma campingmeu-
bels, onderdelen en acces-
soires. Tijdelijke aanbieding
van 6 kilo prop. gasfles ge-
vuld van ’ 95,- nu voor
’55,-. Op is Op. De Olde
Caravan BV, Langs de Hey
7, Ind. park. nrd. Sittard. Tel.
04490-13634.
CARAVAN Cassita, opv.-
bare vaste wanden, 4-pers,
perf. onderh., ’ 975,-. Tel.
045-451925.

Te k. BOOT met trailer en
b.b. motor. Vr.pr. ’1.000,-.
Tel, na 17 u. 045-229675.
VOUWWAGEN A. Jamet,
tev. compl. kampinguitrus-
ting, koelkast en 2 gasfles-
sen. Tel. 04450-2562.
Te k. TABBERT Regent 4-
90, met voort. ant. nw.pr.
’26.750,-, 2 mnd. oud nu
’19.750,-. 045-414372.
Te koop VOUWWAGEN, i.z.
g.st. Industriestr. 39, Kerk-
rade-West.
VOUWWAGEN vaste wan-
den, 4 pers. Casila ’ 5.000,-
-3 m. I. en 2 m. br. m. buitent.
04405-2417 na 19 u.
Te k. TOERCARAVAN tan-
demasser opbouw 5.30 mtr,
geschiktvoor winter, met nw
voortent van 6.20 mtr. Te
bezicht.: Zandberg 82,
Bocholtz, na 19.00 uur.
Te k. CARAVELAIR Brasilia
330 EK bwj. '87, mcl. koel-
kast, kachel, toiletruimte,
voortent, res. wiel, eind
keuk. pr. ’8.750,-. Tel.
045-464213.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Ben jij in voor 'n FLIRT-AVONTUUR?

Flirt-Box 06-320.330.01
Privéhuis 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 t/m 02.00 uur. Tel. 04755-1854.

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

Tel. 045-311895.

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

Zoek je 'n lekkere boy

Gay!Date!üve
1 06-320.330.18 (50ct/min)

Tippellijn
06-320.330.66

Zoek ze uit die meisjes van
plezier... (50 et p/m)

Voor bi, SM, paren & trio's
"Erotische-Afsprakenlijn"

06-320.325.80
Zoek je 'n lekker ding?

Sex-contact-lijn
Bel 06-320.320.33 (50cpm)
Direct snel sex-contact!! (50

et) LI.V.E.-Afspraak-lijnü

06-320.320.55
Relax-afspraken met

lekkere dames:
Tippel-Box

(50cpm) 06.320.326.66

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25

hrive en escort
045-220866

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Hardsex
Keihard de lekkerste!

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*35
Rijpe vrouwen

Tante Ria, 40 jaar.
50 et p.m. bel me 06-

-320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk Maar 2>
kwartjes p.m. 06

320*324*24
Ik heb me voor

jou geschoren...
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et/min

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

Suffolkweg 13,
Weert.

04950-42966

z.oeKi u een oeeije venier f
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.

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.

üonna
Christien

met haar 7 vriendinnen!!!
Nieuw Monica en Mavis.
045-227734/ 228738.
i Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 et p.m.)
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

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

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

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

i leneib
06-320.323.1^

50 ct.p.m. __.
Diana Escortservice
045-215113

Privéhuis Diana
045-213142

met Tanja, Rosy, Mare
Patricia en Mary

Kom eens kijken! U bent
harte welkom^

"06-320.321.03"
Retina Sexfoo

’ 0,50 p/m J
Escort Marli

Lieve dames komen"
discreet thuis verwent*

045-451 Ogj
6 Hollandse nieuwe
ontvangen u privé *Club Exclüsie

met gratis drankje. _
privétaxi mog. Ma.-Z»
11-23 uur. Zorid. v. ■
uur. Industriestr. 13, K 8!
de-W. Tel. 045-42363*3

Vera
privé tel. 04754-gsB)|
"De Jachthut

Haanrade-K'rade, Grefl
23, Gerda, Regina, WJ
Heike, Areane, Rita. MJv. 20-4 uur 045-4639"

tev. meisjes §&j±\
Voor Piccolo's J

zie verder paginajjj
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Duitsland 1
14c ,'■OO t F"in'° Arbeit und Beruf.
H- Tagesschau und Tagesthe-
'iVi
'ito 'T) Grossalarm, (herh.)
t, ARD-Sport extra. Tennis: Open

Tenniskampioenschappen te
Garros. Halve finale dames-<j"e|spel. Commentaar: Volker Kott-

'Cp en Heribert Fassbender.
I|,JÏ Die Trickfilmschau. .
tfi Auf und davon! Kinderserie.

i.yvettlauf gegen die Zeit.
HH ~iere in Spanien. Natuurserie.

''■Os u Die Gartenschlafer (2).
rib ."exe Lakritze. Kinderprogram-DjjAfl. 4.
''js ",a 9esschau.
4fl. Columbo. Amerikaanse serie.

I) v ]odliche Trennung.
'!'ïo Ta9esschau-
l»,sj Hier und Heute.ju'&ie Wiesingers. Serie. Afl.: Der
[J,s|e Herr Ferdinand.

On !ï°9raninia-overzicht.
f>art 'T) Tagesschau. Aansl.: Die
taeien zur Europawahl.
.1^ ** Europa - Heute abend. Live
W nding over de toestand en de
£yr OrT1st van de twaalf landen van de
lic ,Pese Gemeenschap. Presenta-
tie Wolf en Reinhard Klein-

L °er 7. Sinn. Aansl.: Die Par-
<l^sn 2ur Europawahl.
tik "" Singen ist die Antwort. Mu-
%h programma met de Fischer-
Ort e' Lena Valaitis en het Symfonie
l»r e« van Stuttgart 0.1.v. Ernst Mul-

■os la9eslhemen.Ia9es1hemen. Actualiteiten.
Pr- ARD-Sport extra. Tennis: Open
fy)l Se Tenniskampioenschappen te
enu^'Garros. Halve finale dames-'sPel, samenvatting van van-

daag. Commentaar: Volker Kottkamp
en Heribert Fassbender.

23.35 Einmal Ku'damm und zurück.
Tv-film van Jürgen Engert. Met: Ursu-
la Monn, Christian Kohlund, Peter
Schiff e.a. De Oost-Duitse Ulla Hafer-
korn leert per toeval Thomas Stuffer
kennen, de kok van de Zwitsere am-
bassade in Oost-Berlijn. Omdat Ulla
door haar functie te veel weet, moet
ze de vriendschap voor de autoritei-
ten geheim houden.

01.10 Tagesschau.
01.15-01.20 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
'"<■

en CAI-abonnees
anaien zie schema exploitantPu11| wit programma

3o r s,ereo geluidsweergaveTf " 'weetalig bij stereo-app.
" 'eietekst ondertiteling

TELEVISIE
V^nd 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31. 33, 35. 49. 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34. 43. 48. 52 en 59
Duitsland 1: 9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tëlé 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
'°o P,-iM. .r"Pper. Amerikaanse jeugdse-■ k'Js , Dolfijnen slapen niet.% iuk« Box .
_. »\"rhold. Amerikaanse jeugdse-

fy J"v De meisjesschool. Met Con-
,&s °ain. Gary Coleman, Todd Brid-VJHherh.), Oq ïl'euws.
'0$ !** Tak. Animatieserie, (herh.)
Sh 9 Fu- Amerikaanse serie

i >Ah Vid Carradine, Keye Luke, Phi-
'>.s$ n.n e.a. Afl.: Het Gedenkteken.
\t;*vende aarde. Britse docu-
\hi serie van David Attenbo"
61 hP10vef het ontstaan van de aarde
\S . aardoppervlak. Afl. 5: De wou-

'^ unhetnoorden.(l).
I°v6r Mededelingen en programma-

L J3O S^a Politieke Tribune: PVVS J'auws.boq Bufen. Australische serie. Het
Sa, an paul en Terry op het huis

Vachei'erv'orpen- lan Burns ontmoet
cïs f hoeder en stiefvader.8-48 L^rmezzo.%
% ! h» Dirtwater Dynastie. 10-de-
\/^stralische serie. Met: Hugo
"\ '£9. Victoria Longley, Steve Ja-
Se? ' Afl- 7- Door de depressieNarö(fn Nancy en Guy al hun bezit,Ap. °0r hun huwelijk op de klippen

% !sHnst-zaken.

22.45 De Koreaanse oorlog. 6-delige
Engelse documentaire serie van Phi-
lip Whitehead over de oorzaken, het
verloop en de gevolgen van de Kore-
aanse oorlog (1950-1953). Afl. 3:
There is no Substite for victory.

23.35-23.40 Coda. 'Standehen' van
Richard Strauss, uitgevoerd door Ca-
therine van Loo, piano, en Louis Lan-
duyt, bariton.

Duitsland 2_____________________________________________________________________________
09.45 Zie Duitsland 1.
11.55 Urnschau.
12.10 Kennzeichen D.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15-13.30 ZDF-info Arbeit und Be-
ruf. (herh.)

15.25 "" Teletekst-overzicht.
15.45 ZDF-lhr Programm. Wer kermt

sich aus in diesem Haus? Spelpro-
gramma.

15.55 Heute.
15.58 Indian River. Bij de Forest Ran-

gers in Canada. Tv-serie. Afl.: Der
Wolf. Met: Graydon Gould, Michael
Zenon, Ralph Endersby e.a.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern, Regionaal nieuws.
17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.45 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse tv-serie. Afl.: Das Lied vom
kleinen Glück (1). Met: Michael Lan-
don, Victor French, Carrie Snodgress
e.a. Aansl.: Mem Butler und ich. Duit-

se tv-serie. Afl.: Kunstwerke. Met:
Volker Brandt en Günther Ferschke.

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

Europawahl.
19.35 "" Lieder, die wie Brücken

sind. Amusementsprogramma met
muziek uit Rusland en Duitsland. Met:
Die Fischer-Chöre, Heinz Hoppe, En-
semble Jornalist, Pesnochorki e.v.a.
Presentatie: Carolin Reiber en Jurij
Petrow.

21.00 Kinder Kinder. Afl.Neue Vater
braucht dasLand. Documentaire over
de manier waarop moderne vaders
omgaan met hun vrouw en kinderen.

21.45 Heute-journal. Aansl.: Parteien
zur Europawahl.

22.15 Madrid im Tunnel: Europas
neue Metropole. Documentaire.

23.00 Wieviel Zeit haben wir noch?
In het kader van de Evangelische
Kerkendag, een discussieprogramma
vanuit het café 'Zeit-Zeichen' in Ber-
lijn. Aansl.: Heute (eindtijd onbe-
kend).

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88 2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1|
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94 5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m| en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93 9 en 91.9 mHz

België/TV 2
14.00 Tennis. Open Franse kam-

pioenschappen in Roland Garros.
Rechtstreekse reportage van de hal-
ve finales. Verslaggever: Frank Raes.

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

Ce zet haar leven op het spel om haar
vrienden te redden. De doodvan Mic-
key komt ongelegen voor Alison.

19.23 2x7. Spelletje met Mark De-
mesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Het machtig reservoir. Tv-spel

van Peter Terson in een vertaling van
Alice Toen, onder regie van Jan Mat-
terne. Met: Marleen de Vos, René
Verreth e.a. (herh.)

21.50-22.55 Henri Matisse, docu-
mentaire van Didier Baussy.

" A.W. Radford, General McArthur, Frank Pace en Omar
Bradley in de Britse documentaire 'De Koreaanse oorlog.
(België/TV 1 - 22.45 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

gramma. Afl.: Rouget en papillotte.
16.05 ■ Condemned. Amerikaanse

speelfilm uit 1929 van Wesley
Ruggles. Met: Ronald Colman, Louis
Wolheim, Wiliam Elmer e.a.

17.35 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Echoes from the Past.

18.25 "" David, de kabouter. Serie
naar het boek De Kabouter van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 11: Het
magische doktersmes. (herh.)

18.50 Ik had een gouden toekomst
achter mij... Gesprek met Soldaat
van Oranje Erik Hazelhoff Roelfzema.

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

beslommeringen in het gezin Seaver.
Afl. 2: Springsteen. Mike heeft er alles
voor over om nog kaartjes voor het
Bruce Springsteenconcert te krijgen.
Niets lukt echter, tot pa er een oplos-
sing voor heeft.

20.55 (TT) Grijpstra en De Gier: Het

lijk uit Friesland. Misdaadserie naar
De Ratelrat van Jan Willem van de
Wetering. Met: Rijk de Gooijer, Peter
Faber e.a. Afl. 3 (slot). Grijpstra en de
Gier zijn er inmiddels achter dat
Scherjoen bij de onderwereld zat. De
Gier gaat nu op weg naar Ameland en
Grijpstra doet 's nachts een ontdek-
king in de tuin van mw. Scherjoen.

21.53 L.A. Law. Amerikaanse serie.
Afl.: Victor Victorius. Abby zit in finan-
ciële moeilijkheden en krijgt ruzie met
Stewart. Er komt een baby uit de lucht
vallen voor Arm en Stuart.

22.37 "" Ontdek je plekje. Van-
avond: Muiderslot. (herh.)

22.52-22.57 Journaal.

Duitsland 3 West______________________________________
08.00 Tele-Gymnastik (40).
08.10 Schooltelevisie.
09.10 Die Sendung mit der Maus.

Kinderprogramma.
09.40 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 22.
10.10-11.05 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de, les 22.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
20.00 Rosé Bernd. Duitse speelfilm

uit 1956 van Wolfgang Staudte. Met:

Maria Schell, Raf Vallone, Kathe Gold
e.a. Rosé Bernd werkt na de oorlog
als huishoudster bij Christoph Flamm
en verzorgt diens verlamde vrouw.
Christoph en zij voelen zich echter tot
elkaar aangetrokken, wat de nodige
moeilijkheden met zich meebrengt.

21.35 West 3 aktuell.
21.50 Lander - Menschen - Aben-

teuer: Die Papua - ein Volk ohne Zu-
lunft. Documentaire.

22.35 Ausgestossen. Franse 5-deli-
ge tv-serie. Met: Charles Aznavour,
Judy Winter, Hans Clarin e.a. Afl. 3.

23.35 Einer will nicht mehr mitma-
cherf: Friedrich Glauser (1896-1938).
Portret van deze schrijver.

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

" Die Fischer-Chöre in 'Singen ist die Antwort'. (Duitsland 1- 21.55 uur)

België/RTBF 1
15.30 Wielrennen, rond van Italië.
18.00 Vacaturebank. 18.15 La boite
aux images, tekenfilms met o.a. Jimbo

Jet en Madame Pepperpote. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse actua-
liteiten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Autant savoir, consumentenma-
gazine. Vandaag: Mer du Nord après la
marée verte. 20.25 Le mal d'aimer,
Franse speelfilm uit 1986 van Giorgio
Treves. 22.00 Korte films. 'Portrait demon père aquarelliste' van Jean-NoëlGobron en 'Parade de quarte' van Luc
Petit. Met: Frangois Beukelaers, Mare
Schreiber, Florence Madec e.a. 22.45-
-23.20 Loterij-uitslagen, laatste nieuws
en weerbericht.

TV5
16.10 Tournoi De Tennis De Roland-
Garos. 19.30 Papier glacé. Mode, vrije
tijd enz. 20.00 Champs-Élysées. Varié-
té. 21.30 Aquitaine. Toeristische docu-
mentaire. 22.00 Journal Télévisé.
22.35 Apostrophes. Literiar magazine.
23.45-01.00 Médiations. Maatschappe-
lijk magazine.

programma's donderdag televisie en radio

Nederland 1
7^13.05 Nieuws voor doven enJj^horenden.
jjjKermis der ijdelheid. 16-delige
Jwse serie naar de gelijknamigeP"l van William Makepeache

Afl. 14: Na de slag. Raw-
J^komt achter de affaire van Becky
u neemt haar ontrouw hoog op.
J Gevaarlijk computerspel.
jftje Engelse jeugdserie. Afl. 1:J*»e Armstrong zwerft met zijn
LWe Daniel door het havenge-
ld Daar zien ze hoe een dode dui-
[haj>n jand wordt gehaald.
.Neighbours. Australische serie.

Helen natuurlijk toch om Jim
jj net praten te krijgen en zo hoort
v, at hij niets met Gloria's vader te
to) u wil hebt>en.
j/^eckle en Jeckle, de spreken-
asters. Tekenfilmserie. Afl.: De

getemde kat.
17.30 Journaal.
17.44 De avonturen van Pippa de

Hen. Tsjechische kinderserie. Afl.:
Pippa maakt schoon.

17.52 De avonturen van Teddy Rux-
pin. Tekenfilmserie. Afl.: Het nieuwe
lid van de M.E.S.O. (herh.)

18.14 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: Het oranje paardje, (herh.)

18.37 Boes. Tekenfilm. Afl.: De vos is
de klos.

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

19.00 Journaal.
19.19 Europa 1992/3. Humoristische

vooruitblik op de komende eenwor-
ding van Europa.

19.23 Een klas apart. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: De lievelingsdoch-
ter. Sarah's prestaties laten
eensklaps nogal wat te wensen en
niet alleen bij geschiedenis. Charlie
wil op zijn eigen wijze haar problemen
begrijpen.

19.47 Lingo. Spelshow gepresen-
teerd doorRobert ten Brink.

20.20 Doet ie 't of doet ie 't niet.
Spelprogramma met Peter JanRens.

21.35 "" Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse serie. Atl.: Protectie. Al een
poosje proberen Chris en Mary-Beth
een woekeraar te laten opbergen,
maar de man schijnt hoge connecties
te hebben.

22.30 Journaal.
22.40-00.28 De getuige. Amerikaan-

se speelfilm uit 1985 van Peter Weir.
Met: Harrison Ford, Kelly McGilles,
Lukas Haas e.a. Rachel Lapp, net
weduwe en lid van de Amish, een
sekte die alle geweld afzweert, reist
met haar zoontje Samuel naar haar
zuster in de stad. Daar is haar zoontje
getuige van een moord in een toilet.
Rachel wil niet dat Samuel wordt ver-
hoord.

it>j Matheson als Becky in 'Kermis der ijdelheden. (Neder-yi -16.01 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30-10.00 Muziek 111 op zoek naar.

Les 2.
10.30-10.55 Omrop Fryslan Eduka-
tyf: Skriuwers yn byld. Diel 4: Trinus
Riemersma.

12.00 Studio Sport. 1. Tennis:Roland
Garros. 2. Wielrennen: dc ronde van
Italië.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

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

ma in het Servokroatisch en het Ne-
derlands.

18.15 Marokkaanse veteranen.
18.30 Van Quantum tot Quark. Les 8.
19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.55 Uitzending van

SAGP/GPV/RPF.
20.00 Journaal.
20.20 Uitzending van dc Partij van dc

Arbeid (PvdA).
20.27 Bert Haanstra. Documentaire-

serie. Afl.2: Opdrachtfilms.
20.52 Brugman. Maandelijks discus-

sieprogramma gepresenteerd door

Jetske Mijs. Vandaag: Derde Wereld-
toerisme.

21.38 Uit de kunst. Wekelijkse kunst-
rubriek gepresenteerd door Leoni
Jansen.

22.08 Uitzending van de Vrije Ge-
dachte.

22.20 Uitzending van Centrum De-
mocraten (CD).

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Studio Sport. Tennis: Roland

Garros.
23.25-23.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Michael Tucker in 'L.A
Law'. (Nederland 2 -
21.53 uur)

België/Télé 21
14.00 Tennis: Franse kampioenschap-
pen te Roland Garros. Commentaar:
Michel de Ville. 19.30-20.00 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
(onder voorbehoud). Aansl. weerbe-
richt.

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet, der rostet (4).
08.30 Telekolleg 11. Chemie, cursus

scheikunde.Les 22.
09.00-10.45 Schooltelevisie.
16.30 Play time. Cursus Engels.
16.45 Les trois de Lyon. Cursus

Frans.

17.00 Singen will gelernt sein. Zang-
cursus.

17.30 Telekolleg 11. Chemie, cursus
scheikunde. Les 22. Herh.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.29 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl.: Die

abenteuerliche Rettung.
18.52 Philipp. Tekenfilmserie.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Alles in Butter. Franse speel-

film uit 1963 van Gilles Grangier. Met:
Fernandel, e.a. Christiane en de be-
woners van Marseille denken dat Fer-
nand in de oorlog gesneuveld is.
Wanneer hij echter na 10 jaar verblijf
bij een vriendin weer terugkeert,is
iedereen in paniek. Want wie kan nu
uit de dood opstaan?

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Die Macher. 'Chairman', portret
van Udo Draeger, die MBB Speyer
weer gezond wil maken.

21.45 Sport unter die Lupe. Sport-
magazine.

22.30 Dempsey and Makepeace. En-
gelsetv-serie. Afl.: Der Geldtransport.
Met: Michael Brandon, Glynis Barber,
Ray Smith e.a.

23.15 Memories in swing.
00.00-00.05 Laatste nieuws.

Radio 1

radio| (Elk heel uur nws.) 7.04 AVRO'sra-
■ diojournaal (7.30 Nws). 9.06 Ar-
■ beidsvitaminen. 10.50 Leuterkoek
ien zandgebak. 11.06 Arbeidsvita-
[ minen 11.50 Ken je dat gevoel?■ 12.06 De Burgemeester is jarig!: 12.55 Meded voor land- en tuin-| bouw. 13 09 AVRO's Radiojour-
[ naai. 14.06 Koperen Ko en Nikke-
■ len Nelis. 16.06 Echo-magazine.: 18.35 150 jaar Limburg. 19.05 Pe-jper en zout. 19.30 Inspecteur Si-
| mone verlaat, hoorspel. 19.55 Co-
| lumn. 20.03 Voorwie nietkijken wil.: 23.06 Met hetoog op morgen. 0.02| Truc light 1.02 EO's Country uur.
■ 2.02 Voor wieniet slapen kan 3.02: Gospel van toen. 4.02 De ochtend-
i mix. 5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
; (Elk heel uur nws.) 7.04 Het leven-; de woord. 7.11 Vandaag... onder-; dag. 8.04 Hier en nu. 8.53 Ontmoe-
■ ling. 9,04 Wie weet waar Willem
iWever woont? 10.04 Plein publiek,
i 11.30 De trommelslager, sprookje; 2.04 't blijft Hollands. 12.30 Mid-
i dagpauzedenst. 13.04 Hier en nu.
i 13.20 Skip Voogd presenteert...
i 14.04 De tatel van vier. 15.04
jNCRV Coupe soleil. 16.04 De Fa-
imilieshow 17 04 Hollandse hits
j 19.02 NOS Jazz platform. 20.00-
-i 7.00 Zie Radio1.

Radio 3
; (Elk heel uur nws.) 6.02 De haver-
; moutshow. 9.04 TROS gouden: uren. 12.0450 Pop of een envelop.
| 14.04 De nationale hitparade top
i 100 18.04 Dnespoor. 1903

TROSdancetrax 21.03 De CD
show. 23.03-0.00 Sesjun.

SAT 1
i 06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
| Programma-overzicht. 09.05 SAT 1 -| Teleshop. 09.30 Programma-overzicht.
j09.35 Niklaas, ein Jungeaus Flandern.
| Afl.: Freunde für immer. 10.00 SAT 1
| Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Die: harte Realitat. 10.50 Teletip Gesund-
I heit. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Tod an
| Bord. Amerikaanse speelfilm uit 1977
Ivan Philip Leacock met Claude Akins,
IPatty Duke Astin, George Hamilton e.a.
IAansl.: tekenfilm. 13.00 Tele-Börse.
I 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
I ma-overzicht. 14.05 Arme mit denroten
IHaaren. Afl.: Die letzten Sommerferien.■ 14.30 Die Monkees. Afl.: Die Monkees
[ treten im Zirkus auf. 14.55 Der Goldene
jSchuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
| Laura macht reinen Tisch. 15.50 Tele-
| tip Koehen. 16.00 SAT 1 - Teleshop.
| 16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Bo-
| nanza. Afl.: Das Geschenk. 17.25Tele-
| tip Auto. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
| gramma-overzicht. 17.50 Sherlock Hol-
jmes und Dr. Watson. Afl.: Der letzte: Vorhang. 18.15 Taxi. Afl.: Das Apparte-
jment. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00Glücks-
I rad. Quiz-show. 19.30 Lotterie. Afl.:
I San Diego. 20.25 SAT 1 Wetter. 20.30
I Cagney & Lacey. Afl.: Eine Puppe ist! gefragt. 21.25 SAT 1 Bliek. 21.30 Muss
jdas sein, Fraulein? Engelse komedie
! uit 1952 van John Paddy Carstairs metIPetuia Clark, Sonja Ziemann, David
I Tomlinson e.a. 23.20 SAT.I Bliek.
| 23.30 Topics. 00.00 Der Profis. Afl.: lm
INamen des Mörders. 00.45-00.55 Pro-
jgramma-overzicht.

SSVC
| 12.30 For Schools: Our World.
! 12.45 For Schools: Look, look and

look again.
13.05 Children's SSVC. The Raggy

Dolls.
13.20 Playbus. The Patch Stop.
13.40 Under sail. Afl.: Quiet Days on
the Crouch.

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

ma.

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

Street.
15.55 Grim Tales. Afl.: The Spirit in

the Bottle.
16.10 Mike & Angelo. Jeugdserie.
16.35 Fun House. Te gekke jeugd-

show met als gastheer Pat Sharp.
17.00 Children's Ward. Dramaserie.
17.25 Home and Away. Serie.
17.50 Connections. Spelprogramma.
18.15 Emmerdale Farm. Serie.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here. Magazine.
19.15 Every Second Counts. Spel.
19.50 Treasure Hunt. Afl.: Somerset.
20.40 The Bill. Serie. Afl.: Luck of the

Draw.
21.05 Tanamera. Deel 4.
22.00 Party Election Broadcast:

Green Party.
22.05 News and Weather.
22.35 Horizon. Afl.: Black Schizophre-

nia.
23.25-23.50 The New Statesman.

Afl.: Live From Westminster.

Radio 4
7 00 Nws. 7 02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.) 9.00 Veronica s mees-
terwerken I: Engels Kamerorkest
1030 Muziek voor miljoenen.
12.00Veronica's meesterwerken II:
eigen opnamen Kamermuziek.
13.02 Nederland muziekland klas-
siek, gesprek met het Daniël Speer
Trombone Consort. 14.00 Metro-
monium in konsert'. 16.00 De be-
weging, met om 16.02 Muziekac-
tualiteit. 16.15 Het concert Het rei-
zend Muziekgezelschap. 17.00 Het
portret; Galina Oestwolskaja en
Sofia Goebaidoelina 18.00 Nws.
18 02 Muziekactualiteiten. 18.40
De leestafel. 19.10 Nieuwe plaat-
uitgaven en CD's. 19.30 Het Feuil-
leton. 20.02 Nws. 20.02 Holland
festival journaal. 20.10 De wande-
lende tak 21.00 Voorland. 22.00
Downbeat. 23.0-0.00 Audio art.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9 00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Toerisme en
10.00 De zonnebloem. 11.00 De
50+-Seniorenshow. 1200 Nws
1205 Wat hebben we gelezen?
13.00 Nws 13.10 De Derde We-
reld. 13 40 DaCapo 14 00 Klasse-
special. 15.00 Damokles. 16.00
NOS Cultuur. 17.25 Marktberich-

ten. 17.30 Scheepspraat. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine 17 55
Meded. en schippersbenchten
18.00 Nws. 18.10KRO-literair: Le-
zen voor de lijst. 18.40Turks progr.
19.00 Progr voor buitenl werkne-
mers. 20.30 Twaalf provinciën.
21.00-21.30 Rechtswijzer

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek 8 05, 9 02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek 13.05. 14.02, 1502 en
16 02 Kort nieuws. 17 02 Reg
weerber. 17 05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg
17.55 Kort nieuws 18.05-18.07
Aankondigingen

BRT 2
6 00 Nws. 6.05 De eerste ronde.
(6.30, 700 Nws 730 Nws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nws. 8.10 Bistro
& Co. 10.00 Nws 10.03 Parkeer-
schijf (10.30 In het spionnetje)
1155 Mediatips. 1200 Limburg
1989. 13.00 Nws. 13.10 Het schu-
rend scharniertje. 13.15 Roddelra-
dio. 14.00 Hitbox. 17.00 Focus.
17 10 Amazone. 18.00 Nieuws
18.10 Over stuur 20.00 Het or-
geltje van Yesterday 22.00 Nws.
2205 Boem boem 23.30-6 00
Nachtprogramma (5 00 en 5.30
Nws.)

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

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

(herh.)
10.00 Reich und Schön. Serie,

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

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

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

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

tor Gadget. Tekenfilmserie. Afl.: Der
Chamaleon-Mann.

13.25 California Clan. Serie.
14.15 Kampfstern Galactica. Sf-se-

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

besonderer Tag.
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 Braut und Brautegam.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Mis-

daadserie. Afl.: Flucht in Handschel-
len.

18.45 RTLaktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Reporter des Verbrechens.

Serie. Afl.: Das Spukschloss.
20.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Serie. Afl.: Explosiv Fracht.
21.10 Flug aus der Holle. Amerikaan-

se speelfilm uit 1982 van David Nel-
son. Met: Jan-Michel Vincent, Julie
Carmen, Mary Crosby.e.a. (herh.)

22.50 RTLaktuell.
23.00 Tagebuch eines Ehebruchs.

Amerikaanse speelfilm uit 1970 van
Frank Perry. Met: Richard Benjamin,
Frank Langella, Carrie Snodgress,
e.a.

00.35-00.40 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Zakelijk nieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri. Spelpro-

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

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

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

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

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

rie.
16.45 The Liftles. Tekenfilmserie.
16.00 Countdown. Pop.
19.00 Mobil Motorsport.
19.30 Surfen.
20.00 Tennis in Parijs.
22.00 Atletiek in Zürich.
23.00 Indy cart races. Motorsport.
00.00 Australian football.
01.00 Eurosport.
01.30-06.30 Landscape Charme.

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 World News and Business.

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

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

serie.
20.00 ■ Cargo to Capetown. Ameri-

kaans drama uit 1950 van Earl
McVoy.

21.45 World News and Weather. Ne-
derlands gesproken.

22.00 Convinced: A Mother's Story.
Amerikaans tv-film uit 1983 van Ri-
chard Heffron.

00.00-03.00 World news and Wea-
ther and The Mix. Entertainment.

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

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

Belg. Rundfunk
630 Fröhlicher Auftakt. 7.15
Wunschkasten 7.45 Veranstal-
tungskalender. 8.30 Besinnliche
Worte. 9.05 Musik zum Tage
1000 Eurosong-Contest. 12.Q0
Veranstaltungskalender: Musik beiTisch. 13 0Ö Frischauf. 14.05
Schulfunk: Biologie Afl : Vom Ver-
halten der Tiere. Wie sich die Fle-
dermause onentieren 14.20 Mu-
sikzeit heute: Country and Wes-
tern 15.00 Nachmittagsstudio.
16.05 Spotlight 17 05 Oldiekiste.
18.00 Regionalnachrichten BRF-
Aktuell. 18 30 Jazz 20.00 Nach--
richten Sendeschluss

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 'Treff nach
elf. 12 00 Is ja n Ding. 14 00 Viva.
16 00 Entenjagd 17 00 Musikduell
17 50 Sport-Shop 18 00 Musik-
duell 19.00 Neunzehn - Vierund-
zwanzig: Haste Töne; 20 00 Open
house; 21.00 Kuschelfunk; 22 00-
-0 00 Musik Non-Stop.

WDR4
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9 05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade 15.00 Cafe-Konzert
16.05 Heimatmelodie Musik-Ex-
press 2005 Zwischen Broadway
und Kudamm 21.00 Musik zum
Traurnen. 22 30 Nachtexpress
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Kontakten/Klubs
Zin in sex met iemand die je

nog niet kent?
Probeer 's iemand te

versieren bij de
Beurtbox

06-320.325.34 - 50 et p/m
Ook met zn 2en apart!!
Wil je vreemd gaan?

Je mag zeggen wat je wil!!
Gaat 't jou alleen om sex?

Bel
de Jeukbox

06-320.325.16-50 et p/m
Is vreemd gaan jouw hobby
Vind je sex 't belangrijkste?

Bel de
Friemelbox

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

Glibberen en glijden doe je
bij de

Likbox
06-320.325.36 - 50 et p/m
Voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!

Met dit weer blijf
je niet binnen!!
maar 's avonds bel je de

Beachbox
voor nieuwe strandvrienden

06-320.325.44
50 et p/m

De Sabbelbox
Live sex met een kanjer,

geen chaos, geen bandjes,
wel meisjes!!

06-320.325.69 - 50 et p/m
Heb je last van droge

dromen? De meisjes op de
waterbedbox

weten wel raad met jou!!
06-320.323.53 - 50 Ct p/m

De broeikasbox
daar gaat het heet aantoe

als de meisjeskomkommers
oogsten!!

06-320.323.54 - 50 et p/m

7 Summer Girls
Bij Madame Butterfly.
Open vanaf 17.00 uur.

Hommert 24, Vaesrade.

SM-Justine
SM zoals het Hoort! Super-

slavin. 045-425101.

Club 06-
Special

Sex
Lolita 06.320320.40.
S.M. 06.320.320.25.

Meesteres 06.320.320.46.
Lesbisch duo 06.320.320.48

Lesbisch 06.320.320.45.
Hetero 320.320.26.

Wet-sex 320.320.47.
Fetisjisme 06.320.330.65

op veler verzoek
Grieks 06.320.330.94.
Live 06.320.320.60.

Viditel pag. 611.
50 et. per min.

Videoclub
va. ’ 20,- Kijkotheek
leuke meisjes aanw.

Tel. 045-718067.

Anita Monika
Escort 045-726740.

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

Contactburo
Lucie, voor bemiddeling van

adressen.
Geleen, tel. 04490-50921.

j 40 plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. Ook het sexlevenü

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

volwassenen.
06-320.3270.28 (50 Ct./p.m.)

De Jarretel Box
Voor fijnproevers die geraf-
fineerd weinig mooier vin-

den dan 100% bloot. Met zn
2 of met een gezellig stel.

06-320.326.27 (50 ct.p.m.)

Wip-ln Box
Terug van weg. Nieuw en
Anders. Heet, Recht voor
zn raap, Sex-Praat, Sex-
vrienden en vriendinnen.

Met 13 of heet apart.
0fr320 324.60 (50 ct.p./m)

De

Sex Super Box
't Gaat niet om diebox, wel-
nee. Het zijn al die mensen

die je er op hoort. Niet
gewoon sexy, nee, Super-
saxy zijn ze. En... dat laten
ze horen. 06-320.324.30

(50 et. p.m.)
—.

Porno Box
Voor de heetste geprekken.

Vreemd... Vooral dames
v«eten er raad mee. Trou-

wens, wat gebeurt er in zon
box apart? 06-320.320.51

(50 ct./p.m.)
Dacht je dat ze op de

Sex box
Over huiswerk zouden pra-

ten.. Misschien over een
lekker soort huiswerk en het

adres. 06-320.322.22
(50 ct./p.m)

Lijf Sex Box
Waar meer gebeurt dan pra-
ten. Hier vinden ze elkaar,
Heet en verlangend meer.
Voor echte sex-contacten
06-320.324.90 (50 ct./p.m.)

Op de

Orgie box
ptaten ze nou eenmaal zo.

Daarom is het toch de Orgie
Box. Zo vind je die partner

06-320.324.40 (50 ct./p.m.)

! Veel training gaf Alex die
perfecte body. De show in
het tanga 'tje en het hete

jurylid. Nog eens??
06-320.323.86

( 50 ct./p.m.)

Lifeopname
Als ze het doet

vertelt ze hem hoe
waanzinnig ze het met

die ander deed.
06-320.323.85 (50c.p/m)
Escortservice Play-Girl

■ 045-352428
Bekende personen zijn onze

trouwste bellersll de
Gooische
Matrasbox

06-320.325.14 - 50 c.p/m.
Bel ook!! voor 'n sexgesprek

op niveau.

Inwijding
Jiva's Oosterse tantrasex-- lessen, alles voor een beter

sexleven! Les 20.
06-32032351 50 c.p/m.

Bij ons geloven ze
nog in Sinterklaas!!
Callcutta

06-320.320.13- 50 C.p/m.
Jong, jonger, jongst!!

Kop op!! stamelde ik, kort en
krachtig

Beurtlijn
06-320.325.33 - 50 et p/m
en samen gleden wij de

glijbaan af het zwembad in,
de poel van verderf!!

Voor deuken en dellen
moet je

nombre hombre
bellen!! De opvulkampioen!
06-320.320.23 - 50 Ct p/m

Lellebellen
Contactbureau
Yvonne

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

Sittard.
Nieuwe meisjes bij

Privé Yvonne
Lichaaamssexm. ’ 50,- v.

Monique, trio, lesbisch mog.
ontv. in lingerie v. mooie se-
xy meisjes ma-zat 11-23 u.
zon 15-23 u. 045-425100

Anita
privé met escort ook zat. tel.

045-352543
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

Buro Elvira
Adres v. dames en paren.
Ook privé mog. va. 17u.

Tel. 045-419384.

Escort-Service
Tel. 04490-19534.

Moderne man voor dame of
echtpaar

tel 045-318413
Nieuw

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

Geleen, 04490-48448.

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan

PORNO-LUISTERLIJNEN
320.01 ... Sex'O'Foon

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

321.00 ... Lesbifoon
321.01 ... Bizarre Livesex

321.04 ... Orgiefoon
321.06 ... Parenclub Live

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

321.25 ... Vrouw belt vrouw
321.77 ... Horrorsex

322.00 ... Sexlijn Nederland
322.02 ... Sex-adresjes
322.90 ... Escort Gids

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

323.16 ... Kamermeisje
323.17 ... Lerares

323.18 ... Sportleidster
323.19 ... Stewardess

323.20 ... Verpleegster
321.17 ... Seventeen

321.61 ... Chick
330.63 ... Chick Contact

NIEUWE PORNOLIJNEN
321.05 ... Sex contact Club
321.50 ... Diana de Koning
325.51 ... José & Sandra
325.53 ... Vakantiesex
328.30 ... Casanova

330.80 ... Buren gluren
325.70 ... SM-Varia

HOMOSEX & -DATING
321.08 ... Man belt Man

321.12 ... Homofoon
330.22 ... Harry's Gay Line

06-AMUSEMENT
320.04 ... Bananasplitlijn
320.11 ... Dolf Brouwers

321.02 .. spaan&vermeegen

NIEUW
SEX'O'FOON BOX

06-320.329.50
Meteen de beste sexbox

met meisjes van de
Sex'O'Foon als operators

HARRY'S GAYBOX
06-320.330.11

NIEUW: HOMOBOX
06-320.325.50

De twee grootste gayboxen!
330.33 ... Gay Box Adam

330,44 ... Gaybox Den Haag

PARTY-LINE
06-320.330.10

50 et p.m. Méér info in de
nieuwste gouden Gids.

Eigen schuld als u belt
06-320.322.77

Dit is niet te verdragen,
alleen voor

sterkesex
mensen

50 et p/m

Peggy
privé ma. t/m vr. 11-19 u.
Tev. assistente gezocht.

Tel. 04490-74393.

’ 50,- all-in
045-423608

Sexy Brunette
en blondinev.a. 10 uu». Ook
Zat, en zond. 045-721759.

Zij die vrouwen in 't oerwoud
zo lekker dat ze zich laten

opeten door
Kannibalen?

of emigreren ze op tijd naar..
..zoenbabwe 06-320.325.22- 50 c.p/m.— 1 ! ————————(Huis)dieren

HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Yorkshireterriertjes en
BOEMERTJES Walem 11A,
Schin op Geul 04459-1237.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Éygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tek 045-460252.
PAPEGAAI van partikulier
gevraagd. Tevens Uw va-
kantieadres voor uw pape-
gaai. Tel. 045-325049.
DWERGPOEDELTJES te k.
Graverstraat 24, Kerkrade-
West. Tel. 045-421767.
Ruime PAARDENBOXEN te
huur en weidegang 04451-
-1257.
Te k. laatste BOUVIER-
PUPS en reu, m. stamb.,
geënt en ontwormd, bijna
zindelijk. Tel. 045-723708.
Te k. MECHELSE herder,
reu, 2 jr. gesch.v.dressuur.
Tel. 045-319260.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te k. YORKSHIR terriertjes
met stamboom, 6 weken
oud. 045-324763.
Te k. 2 MALTHEZER
leeuwinnetjes 9 wk en 12
mnd. oud. Inl. 045-727744.
Te k. lerse SETTERPUPS,
10 wk., met stamb., geënt
en ontwormd. 04499-2237.
Mech. HERDER teef, certif.
lof 406 ptn, K.N.P.V., goede
waakhond, bijt boef en bur-
ger. Tel. 045-271056.
Te k. jonge, witte, zwarte,
bruine KIPPEN. Leg-mest-
kuikens en kalkoenen. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53b, Rimburg. Tel. 045-
-320229.
Lieve Chow-Chow te k.
donkerbr., 3 jr., reu, WAAKT
goed. Tel. 04493-1644.
LASSIE hondjes te koop,
Hambeukerboord 2, Heeler-
baan. Tel. 045-416529.
Weg. omst. goed teh. gez.
voor BOEF/Rottweiler, 1 jr,
reu, lief en waakzaam. 045-
-413630.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes, en ara's. Tel.
04490-75359.

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.
Geimpr. TUINHOUT; schut-
tingen, planken, palen, per-
gola's, bielzen, enz. eiken
balken in alle maten event.
tuinz. Houtzagerij Windels,
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.
HOUTHANDEL Landgraal
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.

(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Voor al uw vakkun-
dig vacuum-hogedruk ge-
ïmpregneerd tuinhout, blok-
hutten, bielzen enz, thuisbez
Eiken SPOORBIELZEN 2Vs
m v.a. ’ 20,- Houtzagerij
Windels, Bouwberg, Bruns-
sum tel. 045-270585.

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap

Huwelijk/Kennismaking
De heer WA. Coumans,
geb. 14-11-1935, gelieve
zich met familie in verbin-
ding te stellen.
Dond., vrijd., zat. en zond.
gez. DANSAVONDEN in ca-
fé De Pijp, Maastrichterlaan
4, Übach over Worms.
Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bern. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.

PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur.
Cafe-dancing WINDROSE,
Akerstr. nrd 150, Hoens-
broek, dansen op donderd.
vrijd. en zat. Aanv. 21.00 u.
zondag v.a. 17.00 u.

Mode Totaal

Aparte mode
leuke prijzen

Prachtige viscose ber-
muda's ’ 49,-; 3-dlg. pak-

ken nu ’ 139,-

Mode Haan
Hoogstraat 98, Nieuwen-
hagen, Landgraaf, 200 m.

nabij winkelcentrum.
Partij BOUTIEKKLEDING in
Jersey, 10 modellen in 5
kleuren, zeer gesch. voor
braderie of markt, ’ 25,- p.
st. Inl. 04407-2680.

Te k. hardrose SKIJACK,
donkerblauwe skituinbroek
en lichtgrijs imitatie bontjas
alles maat medium en per
stuk ’ 30,-. 045-728761.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Baby en Kleuter
KINDERKLEDING te koop
mt. 86 t/m 116. Tel. 045-
-718239.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

r\.K.o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.
Bel gratis 06-099.13.13.
Daklekkage

bel 045-219615
H Arndts

dakservice
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating, vp.
tuinaanleg, 045-423699.

Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.
DAKCENTRUM Hemast
zeer vakbekwaam in alle
dakwerkzaamheden. Tel.
045-224113.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
VAKBEKWAME dakdekker
zoekt klusjeswerk. Tel. 045-
-217254 b.g.g. 218299
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.

Wonen Totaal

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effe kleu-

ren, compl. set 10 stuks mcl. vullingv.a. ’ 395,-. Rundlede-
ren kussens in div. kleuren v.a. ’ 998,-. Rundlederen kuip-
kussens, rug en zit uit een stuk, dus geen geschuif meer,

’ 395,- p. stuk. Fuhren Discount, Ganzeweide 84, Heer-
len-noord (Heerlerheide). Tel. 045-222622.

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 Heerlen, bij tennishal OPRUIMING show-
roommodellen manou en pitriet meubels. Rohé Varachin,

Germa maandag en dinsdag gesloten
20 - 50% Korting

Te koop Barok BANKSTEL
3-2 zits. Tel. 045-420048.

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

Kastenwanoen exact voor u
op maat gemaakt door:

Uw EXCLUSIEF adviseur
Rentenaar

Interieur
Ten Esschen 26, Heerlen
045-752590 bij tennisbal

maandag en dinsdag
gesloten.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
IJSKAST ’ 95,-; Gasfornuis
’lOO,-; diepvries ’225,-;
Wasaut. AEG combi ’ 275,-
-045-725595.
Voor 'n mooie sortering
VLOERBEDEKKING en
gordijnen gaat U naar
Woninginrichting Howa. M.
Snijders, Nieuwstr. 12-14,
Hoensbroek. Te1.212900.
LEEFHOEK modern ’ 375,-
-eethoek eik. ’ 250,-; wand-
meubel eik. ’ 350,-. Kou-
venderstr. 2QB, Hoensbroek.
Zwaar eiken BANKSTEL vp.
1.175,-; eiken salontafel vp.
325,-; pracht eiken eethoek
vp. 875,-; eiken tv/videokast
vp. 575,-. 045-323830.
Te k. houten WANDMEU-
BEL voor slaap/kinderka-
mer, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-712176.
BANKSTEL eik. ’ 275,-,
slaapk. wit ’ 350,-, eethoek
eik. ’ 250,-. Kouvenderstr.
208 Hoensbroek.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnet-
Grootse sortering zonneheme
dienst. Gebogen zonneheme
pen, ventilator en statief nu ’prij^ei
’798,-, ’899,-, ’999,-, ’ 1 C

’ 1.649,-. Bij de echte v<
Sittard Limbrichterstraa

Kerkrade Hoofdstraat

TV/Vldeo

Kom nu profi-
teren van onze

Massale
Magazijn
Verkoop

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

video's

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 nieu-
we aanvoer elke
dag superlage
aanbiedingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:

Grootbeeld
kleuren tv, ste-
reo, teletekst
met infrarood
afstandbedie-

ning geen
1498,-of 1298,-

-maar 698,-:
Philips videore-
corder VR-6468
3 koppen, super
stilstaand beeld,

infrarood af-
standbediening,
programmeer-

baar.geen
1398,-of 1198,-

-maar 698,-.
Pioneer CD

speler met in-
frarood af-

standsbedie-
ning, program-
meerbaar en di-
verse herhaal-
functies. Geen
998,- of 798,-
-maar 398,-.
Witte Hal

Bergerweg
51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

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. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.

Te k. beige SLAAPK. Lits-
jumeaux 2 x 2 m. met
matrassen, 2 nachtkastjes,
legkastje en toilettafel, 2
oude eiken kastjes en spie-
gel. Tel. 045-410583.
Te k. grote KAMERKAST,
eethoek met 4 stoelen, radio
/piek up-meubel. Tel. 045-
-418609 b.g.g. 421466.
IJSKAST ’95,- gasfornuis
’125,-, diepvries ’225,-,
wasautom. AEG combi

’ 275,- 045-725595.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor

ongekend lage
prijzen

Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

ïemels
ils, lage prijzen, eigen service
Imet 10 Wolff snelbruinlam-
-899- of ’ 10,- per week.
n v.a.
)99,-, ’ 1.199,-, ’ 1.249,-,
an Erp met super service.
H 18, tel. 04490-13531.
t 12, tel. 045-456999.

KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Te k. KTV met afstandsbed.
Tel. 045-725008.
Gevraagd: kleurent.v.'s vi-
deo's VHS, stereo-torens en
ander kleingoed. 04406-
-12875.

Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’ 1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.

Radio e.d.

Top Hi-fi

isSas ______mt___zTs

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

Als het echt héél goed moet
zijn. Kom dannaar speciaal-

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

Huish. artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plato. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
H'len Tel. 045-727342.
Kachels/Verwarming

Grote ZOMERKORTINGEN
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Magere KOLEN te k. tegen
zomerprijs. Tel. 045-455636

Muziek
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot ’ 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.
Zoekt U TIROLERMUZIEK
en Schlagers bezoek dan
eens Tony Lang Music,
Steenweg 26, Sittard.
Te k. YAMAHA HS6, electo-
ne, electr. orgel nog geen jr.
oud, nu ’ 6.000,-. Tel. 045-
-726179 na 18.30 uur.
Te k. FENDER studiobas
200 w versterker met equali-
zer AAA Winkel Brunssum
Te k. Fender precison bas
GITAAR met org. koffer AAA
Winkel Brunssum
PIANO'S te koop en te huur.
Somers & Zn. Akerstr. 82,
Heerlen. 045-713751.

Verzamelingen

Te k. Romeinse en middel-
eeuwse BODEMVOND-
STEN. Tel. 045-256449.
I

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

Kunst en Antiek
Wedden dat !! U bij Wijshoff
Antiques zeer zeker zult sla-
gen voor uw antieke MEU-
BELS, klokken en kachels
etc. Amstenraderweg 9
Hoensbroek Centrum. Ge-
opend; dond. vrijd. zaterd.
Tel. 045-211976.
De grootste en mooiste sor-
tering BRETONSE jacht en
Henri Deux kamers, strakke
kasten en veel Engelse
kleinmeubelen. Een bezoek
aan onze showroom is de
moeite waard. Antiekhal
Palmen-Heynen, langs de
Hey 9, Sittard (Industriepark
Noord). Tel. 04490-10706.

Onze kwaliteit bewijst zich
zelf met de jaren. Antiek
Simons Dorpstr. 45A, Nuth
(t/o ingang kerk, naast chin.
rest.). Donderdag koop-
avond. Tel. 045-243437.
Te k. mooie OLIE-HANG-
LAMP, lengte 130cm. Pr.

’ 600,-. Tel. 045-753204.
Te k. 2-zits leren BAROK
bankje, antieke buffetkast,
rond Perzisch tapijt. Boven
Devoonstr. 6, Heerlen, na
15.00 uur.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Braderieën/Markten
Zaterdag 10 juni a.s.

Hobby/Huisvlijtmarkt
in Makado-Beek (Toegang gratis)

Te koop gevraagd
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Inkoop GOUD, zilver tegen
kontant geld defect of heel
Verseveld, Saroleastr. 80 a,
Heerlen. 045-714666.

Gevraagd IJSKAST,
nuis, diepvries " en;
725595.
Te k. gevraagd C
FIETS leeft. 7 jr. T<
312164.

Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt, 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adre
warme en koude buffetten, gratis thuisbezorg

Zondag 11 juni
Vrachtwagentrekken

in de Schandelerstraat te Heerlen
Organisatie en inschr. Café Oud Schandelen

Tel. 045-728487.

Nu inblikken
van

Vakantievlees
Martien Arts, Dorpstraat 86, Brunssum.

Tel. 045-252823

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

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.
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.
Nieuw Nieuw Nieuw! Uniek
en enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, u
blijft komen. 045-353489.
Wegens omstandigheden te
k. Andante ORGEL Riach, i.
z.g.st., eiken tv kast en ei-
ken kaasplank. 045-725522
na 18.00 uur.

Voor werkkleding zee
en klein, voor hem e
haar, moet u bij WER
DINGSHOP WijzÉ
zijn. Corneliuslaan
Heerlen-Heerlerheide.
045-220769. Don<
koopavond. J
Te k. 2 KOELVITR^
weegschalen, 1 ven
kaassnijmes, 1 diep
600 Itr. en 1 groen
sentatie rek. 04490-4(
PLANKEN; voordelig*
ken voor het makel
schuttingen e.d. Lef
m., dikte 2V_ cm. e
breedtes nu ’ 4,-
Van Thoor, Holstr. ï
graten. Tel. 04458-18
BRANDHOUT, beui«
15 m 3voor ’550,-.
huis bezorgd. Van
Holstr. 33, Margrater
04458-1818. j
Firma ALLTECH met
teetors verkoop en vfi
Wij zijn dealer van co
-tesoro-white's. Voor
inlichtingen 045-32572
Te koop aangeb. 2
KOOPKIOSKEN den
bel als nieuw 04406-1'
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tijdje vrij

Bijna zeshonderd Nederlanders in buitenlandse cel

Ga wijs op reis
Pc vakantie in Turkije beviel wel, maar;f»J het schrijven van een ansichtkaart
~f*. T familie in Nederland sloeg de ba-lorigheid toe. Het portret van Atatürk
Tle de postzegel tooide, leek watTaaltjes. Met enkele strepen van de
jViltstift zag de Turkse vrijheidsstrijder
ler een stuk aardiger uit. De snor nogwat aanzetten en een bril stond de man
pok wel. Wat zouden ze lachen in Ne-derland. De ansichtwerd in Turkije on-derschept. Het vakantie-adres stond er
°P vermeld, dus was het een koud
Kunstje de Nederlandse proleet op te
Roeken. De grapjas kreeg bezoek vansje Turkse politie en verdween voorarie maanden in de bak.
Of die Nederlander die zich met zijn
Australische vriendin in één slaapzak
"estelde. De plaatselijke hermandad
°P het Griekse eiland vond het geenro-mantisch idee. Onder de blote hemel indezelfde slaapzak, ging deze heer tever. Of de Nederlander hem maar evenj^ar het politiebureau wilde vergezel-en. Dit had de vrijgevochten Neder-
lander nog nooit eerder meegemaakt."_ debatteerde, protesteerde en wei-

gerde tenslotte mee te gaan. Arrestatie
volgde; niet om de slaapzak maar van-
wege het niet opvolgen van een ambte-
lijk bevel.

Het zijn de krenten in de pap. In veruit
de meeste gevallen verzeilen Nederlan-
ders in een buitenlandse cel vanwege
handel in ofbezit van verdovende mid-
delen. Momenteel zuchten in totaal 592
Nederlanders in buitenlandse gevan-
genschap, 467 van hen wegens verdo-
vende middelen. Vooral in 'westerse'
landen is het aantal Nederlandse gede-
tineerden groot. In de Bondsrepubliek

zijn het er 117, waarvan 77 wegens
drugs. Frankrijk 'scoort' met 118 Ne-
derlanders in de kerker ook hoog. De
Fransen zijn zeer gebeten op hasj- en
marihuana-bezit; van de 118 zijn er 109opgepakt wegens drugs. Elk jaarzorgt
het ministerie van buitenlandse zaken
voor een brochure en een postbus 51-
-spot om deNederlandsetoerist 'wijs op
reis' te laten gaan, Behalve de aanbeve-
ling de gastoevoer in eigen huis af tesluiten en praktische tips om diarree
tegen te gaan, zijner de in rood gedruk-
te waarschuwingen tegen het meene-
men van (soft)drugs.

Bij de acht miljoen Nederlanders die
jaarlijks hun vakantie in het buiten-
land genieten, vindt het boekje gretig
aftrek. Begon buitenlandse zaken een
jaarof vier geleden met een oplage van
350.000, dit jaarworden er zon 900.000
in omloop gebracht.

Een aparte poster is dit keer zelfs ver-
vaardigd over de vele wijzen waarop
een Nederlandse consul te hulp kan
schieten. Vooral bij geldelijke proble-
men wordt de hulp van de consul inge-
roepen. Het afgelopen jaar was het no-

dig 1336 Nederlanders aan geld te hel-
pen. Niet dat de consul de eigen porte-
monnee trok; het ging om bemiddeling
en hulp bij het overmakenvan geld uit
Nederland naar de berooide vakantie-
ganger in het buitenland. Het aantal
Nederlandse gedetineerden in buiten-landse gevangenissen neemt elk jaar
toe. De nieuwste cijfers laten zelfs een
opmerkelijke stijging zien. Bij de vori-ge optelsom ging het nog om 517 Ne-
derlanders in een buitenlandse cel. Nu
ligt het cijfer dus op 592.

Overwerkt
Op het ministerie van buitenlandse za-ken worden de wenkbrauwen welis-
waar gefronst bij het aanschouwen van
die trend, maar er valt weinig aan tedoen. Wel dienen Nederlanders in een
buitenlandse cel meer en beter bezocht
te worden. Het ambassadepersoneel is
echter overwerkt en in een aantal lan-
den zijn te weinig vrijwilligers bereid
bezoekjes aan het gevang af te leggen.Men wenst zich in het algemeen niet te
afficheren met landgenoten die over de
schreef zijn gegaan.

Straattheater 'reustorant' optocht herdenkingspenning
Reuzenfeest
in Maastricht

Maastrichtse stadsreus Gi
Santius houdt weer open
hof. Op gezette tijden name-H)k nodigt hij tal van vrien-den uit voor een feestje. Ge-heel in Maastrichtse stijl.
Komend weekeinde (10 enJl juni) is het weer zo ver.

staat het InternationaalHistorisch Reuzenfeestweer op het programma,

een evenement dat door de
Stichting Reuzengilde Gi-
gantius voor de vierde maal
georganiseerd wordt. „Je
zou het een gekte kunnen
noemen", meende een
woordvoerder van het gilde.

Hij doelde op het tweedaag-
se feest en wist dat het met
die gekkigheid wel meeviel.

Want, in het Maastrichtse
kijkt men niet op een feestje
meer of minder.

Stadsreus Gigantius (5,86 meter
groot) vormt het middelpuntvan
een rendez-vous van een vijftig-
tal nationale en internationale
mede-giganten. Ditmaal ligt de
klemtoon op 'historisch. Het
wordt, zo voorspelt gilde-voorzit-
ter Dumoulin, geen allegaartje
zoals dat vorige keren het geval
was maar een authentieke weer-
gave van het leven in de middel-
eeuwen". Het ligt in debedoeling
dat meer dan tweeduizend figu-
ranten in zestieneeuwse kos-
tuums de reuzen overal vandaan
in Maastrichts binnenstad zullen
begeleiden. En heuse trekpaar-
den zullen de wagens trekken.

" Maastrichts stadsreus Gigantius twee dagen gastheer

PROGRAMMA
ZATERDAG 10 JUNI:
13.00-17.00 uur: optredenvan
25 toneel- en muziekgroepen
op 18 lokaties in de binnen-
stad van Maastricht.
15.30-... uur: overdracht nieu-
we vaandels (stadsvaandel,
vaandel Reuzengilde, vaandel
Karel de vijfde) aan de Deken
van het Reuzengilde mr.
P.Houben.
17.00 - 24.00 uur: opening

op het Vrijthof,
'middeleeuws' eetfestijn op-
geluisterd met levende mu-
ziek.
ZONDAG 11 JUNI:
12.00 - ....uur: aktiviteiten op
en rond het Vrijthof, onder
meer het slaan van een pen-

ning (replica munt Karel de
Vijfde).
14.30 - 17.00 uur: historische
Reuzenommegang door de
binnenstad van Maastricht.
17.00 - ....uur: reuzendans op
de Markt.
17.30 - ....uur: 'kattenwerpen'
op de Markt.
16.30 - 24.00 uur: 'Reustorant'
op het Vrijthof, 'middel-
eeuws' eetfestijn opgeluisterd
met levende muziek.

Ter gelegenheid van de Reu-
zenommegang op zondag 11
juni wordt op het Vrijthof te-
genover het Generaalshuis
een tribune opgetrokken.
Prijs tribune-zitplaats 7,50
gulden. Voorverkoop in het
VVV-kantoor (Het Dinghuis,
Kleine Staat). Toegang tot de
tribune vanaf 14.00 uur.

'Reustorant'
Op het Vrhthof neemt men tweedagen lang een reuze-voorproef
op Vive le Vink- en Preuvene-
mint'B9. In een zogenaamd
'Reustorant', middelpunt van
een tuinfeest met 'middeleeuw-
se' hapjes, zoals: hinnevlereke,
spiesvleis, stèkskesvleis, vérkes-
rubkes en gegrildrindsvleis. Het
gerstenat zal er zeker niet ontbre-
ken, evenals de levende muziek.
Om het geheel een extra histo-
risch tintje te verlenen, wordt
zondag rond de klok van 12.00
uur op het Vrijthof de eerste nik-
kelen herdenkingspenning op
een ruim zevenhonderd kilo we-
gende Muntpers geslagen. Deze
penning, een replica van de zilve-
ren Carolusmunt (Karel de Vijf-
de) uit 1550, is een uitgave van de
ABN-bank in Maastricht. De nik-
kelen penning kan door het pu-
bliek zélf worden geslagen a rai-
son van 3 gulden per stuk. Zilve-
ren exemplaren van de replica
zijn te koop bij alle ABN-bank-
kantoren in Maastricht voor 95
gulden per stuk.

Geschiedenis en toekomst 'treinen door tijd'

Evenementen
in Utrecht

Van 22 juni tot en met 6 augustus
*JJn in Utrecht op het NS-sta-
"-Jonsemplacement, rond het
jaarbeurscomplex en in het

verschillen-
de activiteiten opgezet. Centraal
j^aan de geschiedenis en toe-komst van de trein en de spoor-wegen. Een selectie van het rol-
e^de materieel dat ooit over de
ails tufte of er nu over heen

J*ast, is te zien op het emplace-
ment van het Centraal Station.
Naast treinen uit de jarentwintig
j*1 dertig, zoals een luxe Pull-
*J}anrijtuig, valt er ook modernJ^aterieel te aanschouwen, zoals
?.? supersnelle TGV uit Frank-rijk.

;*et Centraal Station is ook het
van de 'Blokken-doos', een treinstel uit 1924. Deze

rein vertrekt dagelijks (behalve
P maandag) om de driekwartieraaar het Spoorwegmuseum.

treinritten
op het Centraal Sta-°n vindt de stoomlocparade

PJaats. Elke middag (behalve op
J^aandag) zal een tiental locomo-even van weleer al sissend en
Uitend langs het postperron
°men. Op dinsdag, donderdagr> zondag organiseert de NS""einritten door Nederland met"nder meer de historische 3737stoomloc.

Sb)? folder met prijzen is op de
iations te krijgen. De parkeer-

b aats voor het Jaarbeursge-ouw is omgebouwd tot eens oot festivalterrein. Met een re-
"ca van de Arend, de eerste
Zoek m Nederland, kunnen be-
sn S een "^e m-ken over een
br Cjaa' daarvoor aangelegdere edspoorbaan. Perron, sein-

huis en seinpalen maken het ter-
rein tot een grootformaat model-
spoorbaan.

Tentoonstelling
In de Margriethallenvan de Jaar-
beurs kunnen bezoekers rond-
dwalen over 'De Tentoonstel-
ling', waarin het verleden, heden
en toekomst van de spoorwegen
in beeld wordt gebracht. De be-
zoeker kan naast kijken ook van
alles zelf doen, zoals een trein
veilig het station binnenloodsen
of de' treinstoelen van de toe-
komst uitproberen. Een andere
tentoonstelling, 'De Tweede Di-
mensie' is te vinden in de expo-
ruimte van het Beatrixgebouw
(Jaarbeurs).

De tentoonstelling omvat een
uitgebreide verzameling van
'kunstuitingen' die met de trein
te maken hebben, zoals foto's,
films, postzegels en stripverha-
len. Bedrijven en instellingen die
bijna dagelijks met de spoorwe-
gen te maken hebben, presente-
ren zich in de Julianahalvan de
Jaarbeurs. Hier staat ook een
casco van een trein in aanbouw.
Modelspoor-hobbyisten kunnen
hun hart ophalen bij speelgoed-
leveranciers en -importeurs.

Informatiepunten
Het evenement 'Treinen door de
tijd' is op maandag van 13.00 tot
18.00 uur te bezoeken. Op andere
dagen van de week is dat tussen
10.00 en 18.00 uur. De toegangs-
prijs bedraagt 10 gulden. Kinde-
ren in de leeftijd van 4 tot en met
11 jaar betalen 5 gulden. In de
centrale hal van het Beatrixge-
bouw en die van het hallencom-
plex van de Jaarbeurs staan twee
informatiepunten.

Ben ik goed ingelicht dan is Thaisynoniemaan vrijen. Als dit wér-
kelijk zo is, dan vormt Thais etenminnekozen met een bijzondere
stroming in de Aziatische keu-
ken. Een boeiende gastronomie
op een weg zonder einde langs tal
van Aziatische verrukkelijke
specialiteiten en heerlijke spijs-
bereidingen.Laat het danzo zijn
dat de keuken van Thailand (het
vroegere Siam) duidelijk onder
invloed heeft gestaan -en nóg
staat- van andereAziatische eet-
culturen, het neemt niet weg dat
Thais tafelen momenteel behoort
tot de 'opkomende' culinaire

i
mode in Nederland, een landje
dat de laatste tijd verrijkt werd
met ongeveer vijfentwintig spijs-
huizen met gerechten uit het vroe-
gere Khmer-rijk. Sinds kort iszon restaurant ook in Maas-
tricht gesitueerd. Aan de Tonger-
sestraat 54 namelijk (telefoon
043-217946). Sukhothai geheten.
'Dageraadvan het geluk'met an-
dere woorden. Het duo WAI-
SING CHONG (gastheer) en
CHARNVIT PHONRAYA (kok)
bestieren dat fortuin. Met een
kleine maar bijzondere kaart
(drie voorgerechten, drie soepen,
zes hoofd-, vier nagerechten), met

een mooi assortiment aan wijnen
dat vrijwel uitsluitend 'gevoed'
wordt door één druivesoort. Voor
Thaise begrippen nogal onge-
woon, de mooie wijnkaart van
Sukhothai. Want ginds in Achter-
Indië worden gerechten normali-
ter vergezeld van ijsgekoelde
slappe thee, van water of van
'aangelengde 'Mee Kong'-whis-

ky. Niet in Maastricht echter.
Daar begeleidde een droge, frui-
tige Cötes de Gascogne (Colom-
bard, 4 gulden per glas) mijn
combinatie voorgerechten. Be-
staande uit 'Tod Man Pia' (ge-
bakken gekruide visballetjes met
een frisse pikante komkommer-
saus, 9,50 gulden) en 'Kat Ho Bat
Toey' (gemarineerde stukjes kip
gebakken in Pandan-blad, 9,50
gulden). Lekkere starters zonder
meer, die het gezelschap van de
Gascogne-wijn uitstekend ver-
droegen. Uiteraard ging ik ver-
volgens over tot het genieten van
'Torn Vam Koong', de alom be-
kende Thaise garnalensoep met
citroen en hete pepers (12,50 gul-
den). Als hoofdgerecht verzocht
ik om een fantasietje op 'Nua
Nam Man Hoy' (fijne plakjes os-
sehaas met broccoli in oestersaus,
27.50 gulden). Mijn 'gril'werd ge-
realiseerd door een sterke toevoe-
ging van knoflook. In het glas
rustte een bijzondere Toscaan
van het huis 'Marchese de Fresco-
batdi', een krachtige, soepele
'Campo ai Sassi' namelijk. De
aanwezigheid van deze Italiaan
illustreerde opnieuw het verras-
sende, mooiewijnaanbodvan dit
Thais restaurant (dagelijks, be-
halve woensdag, geopend van
18.00 tot 24.00 uur) dat volgens
goede tradities aan presentatie
van gerechten net zoveel aan-
dacht schenkt als aan bereiding.
De komst van Sukhothai vergroot
in Maastricht de toch al aldaar
aanwezige variëteit van restau-
rants met, wat men noemt, een
buitenlandse keuken. Een pretti-
ge zaak, zeg nu zélf.

hapje het slokje der l

" Charnvit Phonraya (links) en Wai-sing Chong, hart en ziel van het Thaise restaurantSukhothai.

korte toer
DONDERDAG 8 JUNI:
VALKENBURG: IVN (afd. Ge-
leen) -avondwandeling door St.
Jansbos, IJzeren en Gerendal.
Vertrek 19.00 uur vanaf parkeer-
plaats tegenover kasteel. Cha-
loen.
Expositie aquarellen Lou Hey-
nens in het Casino.
HOUTHEM-ST.GERLACH: Or
gelconcert m.m.v. organist Dési-
ré Groot in St. Gerlachuskerk
(Onderstestraat). Begin 20.30
uur. Gratis Toegang.
MECHELEN: Bezichtiging,
rondleiding De Commandeurs-
molen (Hoofdstraat) van 9.30-
-17.00 uur.
BORN: Expositie houtsnijwerk
en olieverfschilderijen van Paul
Lamers en Dim Moerman in Ho-
tel Bom.
HOENSBROEK: Avondvier-
daagse. Vertrek basisschool De
Regenboog tussen 18.00-19.00
uur.

VRIJDAG 9 JUNI:
HOENSBROEK: Avondvier
daagse. Vertrek basisschool De
Regenboog tussen 18.00-19.00
uur.
MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit toren stadhuis door stads-
beiaardier Matthieu Steijns van
11.30-12.30 uur.

ZATERDAG 10 JUNI:
MECHELEN: Bezichtiging,
rondleiding De Commandeurs-
molen (Hoofdstraat) van 9.30-
-17.00 uur.
VALKENBURG: Expositie
aquarellen Lou Heynens in het
Casino.
MAASTRICHT: Expositie schil-
derijen José Lips-Besselink in
restaurant Galerie (O.L.Vrouwe-
plein).
Internationaal Historisch Reu-
zenfeest. Straattheater Festival
van 13.00-17.00 uur op 16 lokaties
in de stad; 'Reustaurant' op het
Vrijthof van 17.00-24.00 uur.
Antiek- en vlooienmarkt in de
Stationsstraat van 10.00-17.00
uur.
BORN: Expositie houtsnijwerk
en olieverfschilderijen van Paul
Lamers en Dim Moerman.
HEERLEN: Postzegel- en mun-
tenbeurs in Volkshuis Passart
van 13.30-16.30 uur.
BRUNSSUM: Rommelmarkt in
Unitasgebouw tot 17.00 uur.
ARCEN: Tentoonstelling Ikeba-
na (Japanse bloemsierkunst) in
Kasteeltuinen. Info: 04703-1882.
HASSELT (B): Hasselt in the
mood. Jazz-kroegentocht vanaf
21.00 uur. Streetparades in de
winkelstraten vanaf 14.00 uur.
Info: 09-32-11-223286.

ZONDAG 11 JUNI:
SUSTEREN: IVN (afd. Bom) -middagwandeling door het
Nieuwstadter bos. Vertrek 14.00
uur vanaf NS-station Susteren.
ELSLOO: IVN (afd. Elsloo) -middagwandeling door natuur-
gebied De Dellen. Vertrek 14.00
uur vanaf ingang Botanische
Tuin van Kasteelpark Elsloo.
KERKRADE: IVN (afd. Kerkra-
de) - dagwandeling/bustocht
naar het 'Staatsforstes' Mon-
schau (W.Dld). Info en opgave:
045-452371
MARGRATEN: IVN (afd. Mar-
graten) - ochtendwandeling door
orchideeëntuin in het Gerendal.
Vertrek, per fiets, om 9,45 uur
vanafRabobank Margraten.
STEIN: IVN (afd.,Stein) - mid-
dagwandeling door het Leudal.
Vertrek 14.00 uur vanaf gemeen-
tehuis Stem.
MEERSSEN: IVN (afd. Ulestra-
ten) - middagwandeling naar
IVN-hut De Dellen. Vertrek
14.00 uur vanaf café Ghijsen,
Raar, Meerssen.
MAASTRICHT: IVN (afd. Maas-
tricht) - middagwandeling naar
De Dellen. Vertrek 14.00 uur van-
af het Severinplein in Amby,
Maastricht.
Expositie schilderijen van José
Lips-Besselink in restaurant Ga-
lerie bij O.L.Vrouweplein.
Internationaal Historisch Reu-
zenfeest. Vertrek Reuzenstoet
door binnenstad om 14.00 uur.
'Reustaurant' op het Vrijthofvan
17.00-24.00 uur.
Reuze antiek- en vlooienmarktin
de Stationsstraat van 10.00-17.00
uur.
Bezichtiging rotstuin Bèr Slan-
gen (Ambyerstraat noord 73) van
10.00-12.00 en van 14.00-18.00
uur.
BRUNSSUM: Koffieconcert in
Dr Brikke Oave. Begin 11.30
uur. Entree 3,50 gulden.
MECHELEN: Bezichtiging,
rondleiding De Commandeurs-
molen (Hoofdstraat) van 9.30-
-17.00 uur.
VALKENBURG: Expositie
aquarellen Lou Heynens in het
Casino.
ST.GEERTRUID: VW-wande-
ling met gids doorhet Savelsbos.
Vertrek 15.00 uur vanaf Panne-
koekenhuis (Dorpstraat).
OBBICHT: Luikse Markt in het
Sportpark tussen 10.00-18.00 uur.
BORN: Expositie houtsnijwerk
en olieverschilderijen van Paul
Lamers en Dim Moerman in Ho-
tel Bom.
ARCEN: Tentoonstelling Ikeba-
na (Japanse bloemsierkunst) in
Kasteeltuinen. Info: 04703-1882.
HASSELT (B): Vishappening
gezinsboerderij Kiewit. Gratis
vissen voor 13-jarigen. Info: 09-
-32-11-210849.
BOTRANGE (B): Fotowande-
ling door Natuurparkcentrum
Botrange. Vertrek 8.00 uur.
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jSÊj Blanke haasfiletoffiletrollade ÏÏEJ SsHn 'if^m "^ *# T^lT^ Aardbeien met gratis een
Kj_mmm§ PerSOOgram HQQ .^ ananas-saus.

' * Uyttewaal JL_ 1/8 literSlagroom* *_) AQM_\ qq% /7Ö f169 Stokbrood partysticks 795 Bak a 500 gram. *ofdehelfc KIT
p^ ,7. u#" nu V« 250 ml. J^ 1* 400 gram £" Pot a 720 ml. £" 0" £9 v.d. winkelwaarde m kontanten h^«

L^J DONDERDAG VRIJDAG - ZATERDAG - VOORDEEL \\ i fc\*A*i U lfr'-l *_ ïl H =Tr3 Ur ■! Ifc Ifc I
" "I'l'im'i'imil'mmi 1

ji||BF « «a^ MK^ lotbk m, BÖSJet!-:: -011^ üls

_______¥ *■ \ W E 9 J 1 J ii V i f U »* ■ k -*&■

: :vtgj^

M^k 1 | £_\\\ M* IV^ | H^fe I H*^ H^^ katalysator. Het extra comfort van een 4-traps automaat met

|^B | t^i^^P^^l^V L9bA^ !■UI I vLß^^ elektrisch bedienbare overdrive is leverbaar op de SLX. Omdat

Wie in het zakelijk verkeer ook privé-belangen de ruimte bumpers in de carrosseriekleur, brede 70-serie banden, eco- élke Bluebird minutieus vervaardigd en gecontroleerd wordt met

biedt, denkt al snel aan de Bluebird. Representatief en onbe- nomy-meter, 4-spaaks stuurwiel, luxueuze rachelle bekleding, het oog op een lange en probleemloze levensduur geeft Nissan 3

twist de meest complete auto in zn klasse tegen een prijs die gedeeld neerklapbare achterbankleuning, elektrisch bedienbare sterkeen langdurigegaranties.Naast V* 3jaarlakgarantieen

anders zou doen vermoeden. Een greep uit detientallen standaard zijruiten en spiegels, centrale portiervergrendeling, in hoogte Vjf 6 jaar carrosserie garantie nu ook 3 jaarof 100.000km op

"extra's" waarvan élke Bluebird voorzien is. Wat te denken verstelbare gordels ertc. En om 't u niet al te gemakkelijk te de hoofdcomponenten van aandrijving en wielophanging. We wil-

van getint warmtewerend glas, een verstelbaar stuur, dubbele maken is de Bluebird er in 18 verschillende typen. Sedan, len nietop l\J\Jm\J\J\J dezaken vooruitlopen, maar
° C»T , v * ' * K»* OF 3 JA*- QANANTK OP MOOFOCOMPO-

MCNTEN VANAANDRIJVING ENWIELOPHANGING

buitenspiegels, rolgordels voor en achter, toerenteller en een hatchback en wagon. In zowel diesel (2.0 liter) als benzine (1.6 misschien is't verstandig de agenda te trekken voorn bezoek aan

economische vjjfversnellingsbak. Voorzieningen waarvoor bij en 2.0 liter) uitvoering. Waarbij alle handgeschakelde benzine- ons. Wij weten wat er te koop is vanaf ///BLm_4__________m
andere auto's veelal een stevige meerprijs in rekening wordt versies zijn voorzien _éÊt_____\___\\ SNjfc^^^^g9gsS&<^
gebracht. En de Bluebird gaat verder. Vanaf de LX is zelfs stuur- van 'n milieuvrien- _é_W Mm mr* 1 1 «!
bekrachtiging standaard. Het toppunt van comfort en luxe wordt deljjke 3-weg JÊÈr mÈÉ _W\ Wr il .\| \^^^^k

jF^^^^^^^^^y ___MmS_^fS_\ \\_\_i ■'''■'itYXXu

m ' . _WË ___W jr^
mU___WÊ ____________B^ti__. Vv::-<ASft% V ' *M_^mmUUUUm^^WMMW_l§.♦.V-SI ■!▼ ' __WWw V —Mi ' i B

"'"VI ■i^^l w^t a _». _mg _wMg_m a £
Wk. I I ___* f- _f_ _\ I _W^^mk'____^m W 1 _W___f c

Prijs mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Wyzigingen voorbehouden. Ook voorfleetsales en leasing. Nissan is ook de makervan de Micra, Sunny, Prairie,Laurel, Maxima, Silvia, 200 SX 300ZX, Terrano,King Cab, Patrol Vanette,Urvan en Cabstar.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, AutobedrijfChiaradia (servicebedrijf), THchterweg 122, tel. 045-212843.Kerkrade, JurgenAutocentrum, Langheckweg 36,
tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van'Laar B.V, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndréFeyts BV, Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), GaragebedrijfGeelen BV, Groenstraat 33,
tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers BV, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid,Autobedrijf G. Nelissen BV,Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

PORTABLE KLELREVTV type I VIDEORECORDER I I v,, d
,
SEt mit < o«pa< t-d.s< 1)p.s„,ö , I GEZICHTSSOLARIUM f-r-ir-- j j'O?Ji"KA

1,ST K- ,s,I C-3704. I VHS-frontloader. Vooraf pro- ■ 2»2«».«. s-b.nA-^.iiier t„„„ „«, am/fm- ■ Nu extra voor- I kwjJitj^^yJ^g^^aTl Koe^v"e;ko"'D'n 1?'le
37 cm. Black-Linytron beeldbuis I grammeerbaar. Inclusief draad- I ÏSZ^co»fis^t£?ïïLr,«" ■ delig geprijsd voor slechts ■ »»Mf> fff Koelgedeelte 176 l.ter

I voor hoger kontrast. 19 Voorkeuze- ■ loze afstandsbediening. Nu |<>~"n,i,»|.i\ci inxt\.vu ." .— j |g*, jOj^J netto en oiepvriesf,»-
I zenders. Hoofdtelefoonaansluiting. I extra goedkoop geprijsd / T_iZ___-__t_ I _W 4^ deelte van 57 liter.
INu I voor slechts m

_
a I UWiIWI ■ .'',..J Me[ vSdeVe'n

_t___W WW_____^____W___ Mgj^mm^gH^Hfl■fSHif'l^* "'""cT^B lIIIÊII -_--_* aJiliWnrall BRIIK-

| WASAUTOMAAT WBROTHER «PHILIPS WARISTONA^StvW
I ,TmfE,? 2MooAGNETRONOVEN I 8^00

wF^„,,0,0rRZu igkrach,rege.ing I£«2,"*",*Üfcï"^ I De electro-afdeling bezorgt gratis aan huis!
centnfu^^WO Adv pr f799, I Komb. van mikro-golven en hete lin pistoolgreep. Kunststof buizen. I^"^ T<£"o^"n Teietekst I Alle artikelen met volledige garantie en

nr>-^ ■ lucht. 5 SUnden (3 kook-en 2 I Incl. diverse hulpstukken nu 1 Incl draadl afstandsbed Service. Zolang de VOOrraad Strekt.
I ontdooi).R.v^s. binnenwand. P Afwijkingen in afbeeldingenvoorbehouden.

>j^^SSsg=5=assgr^ I In een witte of bruine uitvoering J^, W_m^m___i___Z_S^^____________S--^__=_t

"*^**sË f— | tSH Sj w* ■ «Tv —__w^^^ ' HlSèJ_^ —————————————————————————————————————————MtMW^M- ■ I fcr^- _?% '_ I _____m___m____m _————_^ __——. ______ '" _mm_____ _m\

II _W^w^Wmm\\ m_W PM l^^^ï^S Promenade Heerlen 2e etage
[ J \\____\m a_W a-W%\ U* -*t 9 _\\\_*^mW--V^mW%_\_V telefoon 045-712057

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN

Sijnnljjnl2s,2.sn2cwDenHi*Kji.knk nr 7(170 70.H4X Gir.i \24

I Gaan we
I problemen in hei
I buitenland strak*
I ze// oplossen?

V HET BESTUUR VAN DE_ _ STICHTING■ b ■ KATHOLIEK VOORTGEZET
V ONDERWIJS

VOOR HEERLEN en omstrekei

vraagt met ingang van het schooljaar 1989/1990 voo
het Mavo Petrus en Paulus, Lotersbergweg 2,
6372 HR Landgraaf,

EEN BEVOEGDE LERAAR SCHEIKUNDE
voor ±14 uur.
Voor inlichtingen betreffende deze vacature kunt u
zich wenden tot de directeur, de heer W.R.G.
Herpers, tel. 045-313755, privé 045-312722.

Sollicitaties kunnen zo spoedig mogelijk worden
gericht aan het bestuur van de stichting, postbus
196, 6400 AD Heerlen.

230 E
6-'BB, 25.000 km, zilver, met extra's

230 E
8-'B5, blauw, met veel extra's

190
6-'B3, rood, met extra's

,98285 190 D
1-'B6, 49.000 km, beige, als nieuw

JASPER B.V.
Windrakerberg, Sittard - 04490-21944

I Ofgaan we eve
| naar deANWB.

Vakantie al maanden van tevorenzijn we er m 4
bezig; Het reserveren van hotel, camping ofvakantiehuisje,<J
autoeen vakantiebeurtenz. Maar heeft u ook stilgestaan bij dj
risico's van een buitenlandse reis?

P OeANWBbiedt u een zekerheidspakket datnaadlo*
■ op elkaar aansluit, het bestaat uit 3 delen:

1. Het ANWB-lidmaatschap
Voor persoonlijke hulpverlening doorde
ANWB Alarmcentrale bij problemen , __ n[ü in het buitenland, per jaar T. «Jü,£<
(lidmaatschap ANWB + Wegenwacht f. 77,75 per jaar)\

H éénmalig inschrijfgeld f. 7,60

2. Oe Internationale Reis- enKredietbrief (IRK)
Voor hulp voor uwauto , g- nl
(motor, fiets, enz.) per jaar I. Jf/U*
Reist u met caravan, aanhangwagen
of boottrailer dan is er de IRK met ,AQ (\(
Aanhangwagensupplement, per jaar T. 4SJfUI

3. De ANWB-reisverzekering
Dekt u tegen de financiële gevolgenvan
ongeval.ziekte.diefstal enz., , *»ó

H p.p.p.d. vanaf T. I »"*j
Naar wens uit te breiden met o.a. een

P dekking voor een vervangende auto
ij als uw eigen auto door b.v. ongeval of

mechanische schade uitvalt, , _4n
perdag vanaf I.

'»'^Tegen onvoorziene garagekosten is er de
Mechanische Schade Verzekering, , OROper dag T. ó,**"

Dus nu snel naar uw ANWB-kantoor voor die
driedubbele zekerheid.

A

I LEOLUX- '
BANG&OLUFSEN SHOV|

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

zitten beeld en geluid op niveau!
Interstudio bv Electro Bemelma^l
voorheen J. Hermans bv Bang & Olufsen Center .1

Ganzeweide 69, Heerlen-Noord, tel. 045-212636 Wannerstraat 10-12, Heerlerheide', tel. 045-2^0
VOOR UW TOEKOMST EN/OF HOBBY! Wilt u een café, disco, coffee-shop, caletaria,
bistro, restaurant hotel of een gemeenschapshuis beheren of zelfstandig uitoefenen of in de
horeca gaan werken?
Begin september starten de morgen-, middag- en avondcursussen weer in GELEEN,
HEERLEN, MAASTRICHT, SITTARD, ROERMOND, WEERT en VENLO.

ffg— I VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF
Ilr^l HANDELSKENNIS HORECABEDRIJF

_tl^___\'"' Erkende opleidingen, examens 4 januari 1990, rijkserkende diploma's.
WwP^SSÊ Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het:

ÊgSJ^^^® Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven
Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440.

De cursussen kunnen ook thuis schriftelijk worden gevolgd
Wij verzorgen eveneens de cursus Vakbekwaamheid Restaurantbedrijf.
Erkend door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen op grond van de Wet op $&
de erkende onderwijsinstellingen. j
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KING KON©?SUPERMAN? ■lil WÊÊËm DANAYKROYD-KIMBASINCER GW^fwra's8,1IS INSPECTEURFRANKDREBIN! AiizaNHEMUSLK.Hw.zotNtNENsaomaia... I KLASSI£K£R
<—mXÉ \ iSÊr? I i__sf__

_m _$^BflÉv-. ■■■■■■ h ****■ ■.'■ y_\ il___ ü»: __rr** _ _—i\ I - /

Een waanzinnige fi mom , „en I I lfjl| Eenfilm ,an Paul Maxurik», . ■J^ftfï» VW3!»vormen van humor m«n 11 LP MW d«r.^ur ,in-Down and 6ut' ■ My StepmotherIs AnAlten Nederlands_j »J|J|_ mb^/Hhi.^ .[ DfcMEESrsm muicd^ van hi maar. 1 gesproken. ■

Orgelcyclus
Kerkrade
Zondag 11 juni, 15.(X) uur
abdijkerk Rolduc
Tjeu Zeyen
stadsorganist van Kerkrade en artistiek adviseur
van de orgelcyclus.
Programma:
- J.J. De Neufville (Aria prima con

variatione)- J.N. Torner (Elevatio)
- A. Scarlatti (Toccata quarta)- J.S. Bach (Fuga sopra Magnificat/Preludium

en Fuga in a)- F. Mendelssohn (Sonate nr. 2in c)
- P. Hindemith (Sonate I)

Entree: ’ 7,50
Bel voor meer informatie naar het C.C.K.
(045-467780) ■ t^m

onutmt
aardappel-producten
everancier van vers geschilde
aardappelen en vers gesneden frites
sn grossier van vers voorgebakken
'rites, vacuüm verpakt, tot 21 dagen
houdbaar, zoekt

2 part-time medewerkers/chauffeurs
i.v.m. uitbreiding werkzaamheden, met groot
rijbewijs, voor 20 a 25 uur per week, event. in vaste
dienst te nemen.
Persoonlijk melden tussen 14.00 en 16.00 uur,
Reeweg 788 te Landgraaf, (industrieterrein
Abdissenbosch). ,99224

1111111111111111111111111111111111111111111111l
r

EXECUTIE-
VERKOOP

Op vrijdag 9 juni 1989
om 11.00 uur, vindt een
openbare verkoop plaats.

De verkoop komt voor
rekening van A.J. Cobben
en A.M.G.
Cobben-Bolster,
Margrietstr. 29, Puth.

Te koop worden
aangeboden

meubilaire goederen, w.o.
geluidsinstallatie merk
Amrad, kleurentelevisie
Panasonic, orgel merk
Thomas.

De plaats van de
verkoop is Margrietstr. 29,
Puth.

De goederen zijn te
bezichtigen op vrijdag 9

' juni 1989 van 10.30 tot
11.00 uur aan de
Margrietstr. 29, Puth.
Alleen contante betaling.
Geen opgeld.

De verkoop vindt
plaats in opdracht van de
ontvanger belastingdienst,
ontvangkantoor Groene
Boord 21, Heerlen, tel.
045-738555.

De deurwaarder
belast met de
executie,

belastingdienst.

1111111111111111111111111111111111111111111111l

v^mMK^^^^mmw^MM9-^ _tm4n__i t______W^___\

I 9
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -15.00 uur, za. 10.00 -12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

„A NIGHT AT THE COTTON CLUB"
Uitverkocht!

Emerson College uit Boston
„GREASE" rock 'n roll-musical
’ll,-; pasp. ’ 8-

Eg I■!lIU .1liff V Ni I til i iIM I I fl! -II Mt 1 iliitUlilnl

I Het nieuwe programmaboekje
wordt deze week huis aan huis
verspreid. Indien u het per
ongeluk niet ontvangt, bel dan
even 045-467780 en wij sturen het
u alsnog op.

■émLßln* * i i Jl v. i .jê /li lui. —~** _______um_ ~~"__^?

■p**-'-^^, Mlfe m___\ '*___uumm'_\ mmm'/rrmuu^>^mm_w\\\\\\\\\\W*sa»,*^_____? " ML ' "**^^B \\\\\\\\\^^^^K^^^^ *

\39f~ 7___W Wm ■lü""" -*—. "^A^tf^ _____¥ ___________
______ .éTT* 4*ÏIMH*
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VOOROPLEIDING
TONEELDANS

De Vooropleiding Toneeldans is een samenwerkingsverband tussen
de Rijkshogeschool Maastricht, de Dansacademie Brabant en de
stichting Balletopleiding Limburg.

Voor het nieuwe schooljaar is er een

iiUL/IllL op 17 juni 1989
in de Toneelacademie te Maastricht.

Meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
Jongens in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar.

Het intensieve opleidingsschemaverlangt een goede afstemming met
een middelbare school. Hiertoe is een samenwerking aangegaan met
het Trichter CoDege voor het AVO en VWO.

Aanmeldingen: Vooropleiding Toneeldans, Lenculenstraat 33, 6211 XP
Maastricht, t.a.v. Marja Ronda, tel. 043-215905.

199267
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V^^ 'Q^ GELEENSTRAAT 9 HEERLEN

föJHFTvwY'_".___

|5THEATERS IN 1
| Do. 8 junit/m woe. 14 juni

fTI|OOLBYSTCHIO|

■ GIBSON |(22JJ23| KKSSEI.I. ■

9 | Dag. 2.30-7.00-9.30 uur. Za, zo. óók4.30 uur.

t^K NEDERLANDSE PREMIÈRE!!
I \\^E ELKE PASSIE HEEFTZIJN PRIJS.
I j^E DIANE KEATON in

M\ THEGOODMOTHER
! _M . Een moeder moet kiezen tussen haar

l minnaar en haar kindllll

S^P Do, vr, ma., di 2.15-7 00-915 uur
Za, zo 4 15-7 00-9 15 uur

| ' Wo. 7.00-9.15 uur.

■ §£ GLENN CLOSE, JOHN MALKOVICH en
! 3, MICHELLE PFEIFFER in» DANGEROUS LIAISONS

jpt 3e week
1 De hoge adel in het 18e eeuwse Frankrijk
J vlak voor de revolutie, waren meesters in
! intriges en manipulaties. 4 4 4E Deze film is WINNAAR ff

K VAN 3 OSCARS! __._*_*-.
I V Do., vr., ma., di. 2.00-6 45-9.00 uur
IPT Za, zo 4 00-6 45-9 00 uur■W£g Wo. 6 45-9 00 uur

BIeK BEKROOND MET 4 OSCARS!!
IkkF DUSTIN HOFFMAN en TOM CRUISE in

I iRAIN MAN *4 4 4 AL
Kg [ ODU__--_____ XXXX
l&js ■ Da 9 2.00-8.30 uur. Za., zo. óók 5.00 uur.
I BKqK i De grootste triomf is niet om te doden, maar
■ JK ■ om te laten leven.
I 11 DE BEER AL
I E? I Za_, zo ,wo. 200 uur

■ Alleen hun moeder kan ze uit elkaar houden
m ! TWINS AL
K ' Met ARNOLD SCHWARZENEGGER enMEMDANNY DE VITO nnl .

9Dag 2.00-6.30-9.00 uur. Za., zo. óók4.00 uur.

Z3Een tekenfilm van Steven Spielberg.
KJ Nederlands gesproken en gezongen

' EEN AVONTUUR MET EEN
■ STAARTJE AL
! Za., zo ,wo 2.15 uur

E VERWACHT
■ *POLICE ACADEMY 6*

E *PET SEMATARY*
E *THEY LIVE*
F *ROADHOUSE*
E *3 FUGITIVES*

1 Te koop aan de kassa
3 Bioscoopbonnen van ’ 10,-en ’ 15,-.

■*Ér _t

L *__^____^ _________\_\ __\

_____
E—» m \_.. ,\m m^__ _ «s&+~HE_\kl W*>_\ I ~-** <-r

..Cabaret'" 6 t/m 9 februari '90
|v| in de Stadsschouwburg Heerlen

u de programmabrochure seizoen 89/90
nog niet ontvangen?

' 3' heden kunt u het programma met
i »yebreide informatie afhalen aan de kassa.

oQsschouwburg heerlen
nin9stijden: ma. t/m vr. 10.00-15.00 uur (tm 30 juni)

S. za. 10.00-12.00 uur (t/m 17 juni)
Tel. 045-716607 hum

Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren. Het oude
front (kastdeurtjes, werkbladen
enz.)wordt verwijderd. Volgens uw
keuze maken wij de nieuwe delen
opmaat. Het voordelige alternatief
voor een nieuwe keuken.

i '.. ÉM—|

' 43* i yd_____\
Wij geven uw woning binnen óên I
dag eennieuw aanzien.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 Manu

Bunde 043-647833 g ■

\\l_m. X. Sb*.. :i

Mag dit kind
er beter

van worden?
erre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ -DEN HAAG

TELEFOON 070-637940*

. I 1 1 1 — '

De Uno Rivièra i.e. U verdient f 2.000,- en
bent startklaar voor 'n zonnige vakantie.

i______^-' £02* _An_^ 4&^
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MriMJIIHAmMMdiIMiMAJi U"° 45 i-e- en een vijfdeursversie gebaseerd op I HET rjvièßA EXTRA-PAKKET.
Zoals u weet is de Uno de meest complete de Uno 75 i.e. Beide standaard uitgerust met een WAARDE F 2.700,-. U BETAALT F 700,-.

UW VOORDEEL: F 2.000,-.
auto in zijn klasse. Maar nu kunt u tijdelijk schone injectiemotor met elektronische ontsteking,

# Sunroof " Keuze uit portierpanelen) " Af-...... , jii . ï Lj a_ i r metallic grijs of metal- sluitbaar dashboard-en zeer speciale versie kri)gen die nog completer een driewegkatalysator met Lambda-sonde, plus Twee k^e # Armsteunen
is dan compleet: de Uno Rivièra i.e. Want op een viifversnellingsbak. binnen uit verstelbare op de portieren .

r buitenspiegels " Bum- Radio- en antenne-

dat model zit een pakket extra's ter waarde van I_\ MiI J ',9MBJl*/IM.I -MMIMAtTtWM per, grille en spiegels aansluiting voorbereid
■*■■___n_-_m-_-_-mmm_______m---m__________»m-----m carrosseriekleur " "Kaartenvak in rech-

f 2.700.-. waarvoor u maar f 700.- betaalt. Uw Als u nu een proefrit maakt met de Uno Brede laagprofielban- terportier " Midden-
den " SL-wielplaten console " Gescheiden

directe voordeel is dus f 2.000.-. Rivièra i.e., merkt u dat zijn prijs buitengewoon # Speciale stoelen (af- neerklapbare achter-
» komstig uit de Uno bank " Fraaie

De Uno Rivièra i.e. is er in twee uitvoerin- laag is in verhouding tot zijn compleetheid, luxe, g^) # Speciale bekle- striping met Rivièra-

gen: een driedeursversie gebaseerd op de technisch vernuft en temperament. IJMJujILê I ■
De Fiat Uno Rivièra i.e. Eén brok temperament.

Fiat Uno Rivièra 4S i.e. f 18.500,-; Fiat Uno Rivièra 75 i.e. f 20.700,-. I'n/zen mcl. BTW, excl. aflevermgskosten. Aantrekkelijke financiering doorFiat Credit Nederland mogelijk. Wi.zigmgen voorbehouden.
i

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 - 13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF
JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 GELEEN: SITTYCAR GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL. 04490 - 4 31 77 HEERLEN: BASTIAANS

AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16 MAASTRICHT:
MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., MOLENSINGEL 5, TEL. 043 -61 73 73 SITTARD:

SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 - 1 75 44
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Ligt uw hart in Limburgs natuur?

f({\\\ J / j^

'< 4» """*■■-w. _!_*/
\ ’ Bel of schrijf:

ff J /jr.) Stichting het Limburgs Landschap

yr 4Wu Kasteel Arcen

l£oJ\sp postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon 04703-1840

In DE DRUKWERKINDUSTRIE.
Je werktvier dagen in de week.

fl Vll If ■(■^"■■#%^l# Je gaat één dag in de week naar I B
K \vÊ C K sch°ol en 'e kri 'gt vi 'f dasen r_-z_~^~^Z—^^&ifflL~—rrrr-i

betaald.Het werk is afwisselend, 1/^"^^^^T^W^^^T^^^iï 13 » I
zodat je je niet zultvervelen. W|w^»__JjQ^ri *« Jg|"l j Oolci

OOW If) Bovendien werk je met de modern- -^ llir^^^^WP^te ■
Cl Cl I I V ste apparatuur, aan produkten die je \ ll"li __t _.__ W_

dagelijks ziet.Je doet een hoop TTHF^gj^'^^^ nrV/fwJfl /
■ vakkennis op en! je leert voor een -^^!§^«i/v/^lvï/ /QU | IYI Q | erkend en waardevol diploma. T^^^^S^M^RlL V / /BtW""wImMIIIWC je toekomst is dan verzekerd. Want _^__^^_Mtt L/^S^t"'Tfval / -HiFr

het gaat goed in DE DRUKWERK- _^~^_js| \\m/1\ Y^MW II JINDUSTRIE en vaklieden worden _^^^S?lS^ll«/ [ A V '-W / 11/
goed betaald! Als je meer wilt .^^| ■i§ïfcÈi§ï|y^^M'^^w\

Werken, leren, leuk verkenen weten> bel dan het specia l e info. V% J

4

Jaarlijksworden4o.ooo
Nederlanders getroffen
door eenhartinfarcten nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

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

Alditwerk isgebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Hetbezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steedsminderruim-
te. Uw giftzorgt ervoor dat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
óf stort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.
Hartelijk dank.
immHAKT SPREKEN!

Elke dag zijn er
meer dan
honderdduizend
mensen in ons
land die snakken
naar lucht.
Mensen die last
hebben van cara,
zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo
levensbedreigend
kan zijn, dat deze
bijna viermaal
zoveel dodelijke
slachtoffers eist
dan het verkeer.
CARA is één van
de meest
onderschatte
handicaps in ons
land waarvoor
nog geen
afdoende
behandeling is
gevonden.

Geef het Astma
Fonds de
mogelijkheid om
te helpen.

Uw steun is
onmisbaar.

Astma Fonds
Giro

55055

c^Hfï^^E^^E l^_\\\\£______r *__f_____\\\___i ._ .......... m ■

_______"
__________ ___.

_________ ________.* m/KSS___________t_________. >:____\ ""yy_v J&' \ Blbsßb -
1 t—ii ~^^____\\\\\W'-j^L^F WiGt_lÊk___}' laü _\\\____\\\___l^L_\\\^&ÊKÊpVr \ '--"tafiS?- ___(& ,d£E^':

ili^w*^ Duitse braadworst *-_¥***_-*. *-__**_*-_ W^
per 500 gram £^T4.48 ’OQ Griekse kersen «J OO r^^^^

1i,i.ii.i....i..)W11W1l ■■Wiii.i tm per ki|o jQ^spr Mm Af VJ per 500 gram -€_." M M
Calvé borrelnootjes I " I Sellerie- of
diverse smaken, A **wf\ — __m m farmersalade f\f%a^_l39 Zeg voortaan maar Consul tegen sbss»«_B9

-s-^».- Fyffes bananen. sf=»Dubbel # 1

ij Vanaf heden hebben Fyffes bananen een nieuwe 1
| CatTlDina* JÊIêl naam. Geen Fyffes meer, maar Consul. Net Hfl ■

5±El»;„ Ter kennismaking nu per kilo maar 1.69 «-.^ 0
_

ara,*.. 1.791 - Jjssr.üf^-8,95,
FdaH Café Cruz EDM Rundvleesragoüt Driemix variatie Zeevis met tonijn
W oploskoffie Goud OOC " 1 ftO Ê^ voor de kat 7QQ — voor de kat 4 UQ

pot2oogram 0«/ Jblik 400 gram l»07 zak 1000 gram **" 7 # blik 400 gram i«^/

ï^Ts Fritessaus ëDM Kalfsragoüt jg^ Visbrokjes Menu vleesbrokken _
*&* 4 CQ 1 OO voor de kat 4 QQ voor de hond T49

emmertje 600 ml. I.DO blik 400 gram l»OT doos 400 gram 1*77 zak 3000 gram #»~ #

rSJi, Knakworst p^ Luncheon meat =^ Vleesbrokjes Diner voor de hond
£2P 4 /Q *W OQQ voor de kat 4 QQ s^ 700

blik 200 gram KO# blik 340 gram _C-*J7 doos 400 gram !"# 7 zak 1500 gram kj " i i

ïïïïa Kipperaqoüt ïnkiï Rundvleesbouillon- ifgfo Rundvlees met hart Vleesbrokken mefmerg
W PP^ 9 | OO W tabletten 4 CQ W voor de kat 1 CO *» voor de hond 4 QQ

blik 400 gram 1«07 voor 6 liter I .<J / blik 400 gram 1 "*/ 7 blik 810 gram , 1 " # # ,
Edah heeft steeds meer te bieden. ftt^E
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10 tot 12 uur en 's middags van 2 tot
4 uur kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen t.g.v. over-
heids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m zaterdag 10 juni 1989. Zolang de voorraad strekt.
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over drieweken zal worden afge
rond.

Van onze verslaggever
VAALS - Vaals zal binnen drie
weken de resultaten bundelen
van een onderzoek onderveertig
patiënten van het De Weverzie-
kenhuis in Heerlen.

Vaals bundelt
klachten over

'De Wever'
Van onze verslaggever

De Heerlense gemeente-
raad heeft het vertrouwen ir
het Innovatiecentrum
Oostelijke Mijnstreek
(ICOM) opgezegd. Burge-
meester Van Zeil moet hel
Streekgewest nu vragen zijr
ICOM-aandelen te verko-
pen. Daarmee komt hij ir
een uiterst moeilijk parket
Want dezelfde Van Zeil, di€Drt ook Streekgewest-voorzitter is, gelooft nog steeds heilig in de hele

onderneming. En het ICOM is voor hem uitgegroeid tot een presti-
gezaak. Maar de provincie, de Kamer van Koophandel, het LIOF
en in iets mindere mate het reeds bestaande en wèl door het minis-
terie van Economische Zaken gesteunde Innovatiecentrum (IC) to-
nen zich uiterst sceptisch. Ze hebben reeds meermalen devrees uit-
gesproken dat het ICOM slechts wéér een loket erbij betekent. En
juistvan déze instanties verlangt de EG als voorwaardevoor haar
subsidieverlening dat ze eensgezind achter het ICOM gaan staan.
De gemeenteraad van Heerlen heeft dinsdagnacht dan ook niel
zomaar een duveltje uit een doosje getoverd. Deze realiteit zal ook
Streekgewest-voorzitter Van Zeil moeten erkennen. En hoewel er
unaniem lof is voor hetvele werk dat hij voor het project heeft ver-
richt, Van Zeil zou zich een moedig bestuurder tonen wanneer hi|
zich bij die realiteit zou neerleggen.

J.P.

Etmaal
tennis in

Hoensbroek
meer in Heerlen wensen. Vaals
/al de klachtenbundeling straks
ook ter beschikking stellen aan
andere gemeenten, liet mevrouw
Hofman verder weten.

Het gemeentebestuur heeft op-
dracht gegeven om twintig vrou-
wen, achttien mannen en twee
(mannelijke) kinderen, die in het
ziekenhuis hebben gelegen, te
vragen wat hun ervaringen zyn.
Dat maakte wethouder Margot
Hofman bekend tijdens een ver-
gadering van de commissie Edu-
catie en Maatschappelijke
Dienstverlening.

Overigens heeft LTC Hoens-
broek nog meer sportieve
trekkers op het programma.
Zaterdagmiddag vanaf 16 uur
spelen Armand Custers en
Mark Bisschops een profes-
sionele party. En zondagmid-
dag tijdens dereceptie is een
politiek dubbel: Karel Schol-
tissen (PvdA) en Wim Satijn
(CDA) contra Peter Polman
(PPR) en Thys Wynen (Heer-
len-Noord).

De jubilerende (twintig jaar)
vereniging begint met haar
karwei op zaterdagochtend
acht uur. Vanwege de nacht-
rust van de buren wordt tus-
sen twee uur 's nachts en zon-
dagochtend negen uur niet
getennist. Daarna wordt de
bal weer geserveerd en uiter-
aard teruggeslagen tot drie
uur 's middags.

HOENSBROEK- Een etmaal
tennis. Deze inspanning
wordt komend weekeinde ge-
leverd door tennisvereniging
LTC Hoensbroek. Met als
doel jeugdige tennissers in
Malawi in sporttenue te ste-
ken.

Het gemeentebestuur van Vaals
heeft de hoop nog niet opgege-
ven dat de verpleegklinieken in
Heerlen ofKerkrade een depen-
dance zullen vestigen in Vaals,
zo bleek tijdens de commissie-
vergadering.

Op een vraag van JoKern deelde
Margot Hofman mee dat Vaals,
Wittem en Gulpen een briefheb-
ben gestuurd naar het provin-
ciaal bestuur om voor een depen-
dance van zestig tot negentig
bedden in aanmerking te komen.
„Daarna kan de strijd beginnen
over de plaats waarin ze moeten
worden gebouwd", aldus de wet-
houder.

Zy gafVaals in dat verband een
goede kans, ortder meer omdat al
veertig inwoners van deze ge-
meente in een verpleegkliniek
verblijven en Vaals van de drie
gemeenten het grootste aantal
werklozen telt. Over dat laatste:
„Zestig patiënten' betekent im-
mers ook werk voor een honderd
mensen."

De behoefte om de klachten te
inventariseren stamt van enkele
maanden geleden toen Vaals in
een multifunctioneel gebouw
onder meer een specialisten-
praktijk wilde onderbrengen.
Nadat het ziekenhuis van Kerk-
rade daarvoor belangstelling had
getoond, meldde zich ook hetDe
Weverziekenhuis. Het gemeente-
bestuur van Vaals attendeerde er
toen op dat in Vaals nogal watklachten leven over de behande-
ling in Heerlen. Daarop besloten
ziekenhuisdirectie en gemeente-
bestuur samen het initiatief te
nemen tot het onderzoek dat

Ontevreden
Het gemeentebestuur van Vaals
wil weten wat inwoners van
Vaals vinden van hun behande-
ling in Heerlens ziekenhuis. De
wethouder beloofde verslagleg-
ging in 'een dik boekwerk. Op
voorhand maakte zy al vast be-
kend dat twee van de onder-
vraagde patiënten in elk geval
dermate ontevreden waren dat
zy in de toekomst geen opname

ij stipt zes uur dinsdag-
"^9 (eergisteren) wordt de
B
p verricht voor de Heer-

to rao.dsvergadering. Het
*' een korte zit toorden ge-,ae met slechts 22 punten
donder karige agenda.w Geschiedt dan ook. Al na

l^'je of zes enthousiast
]7eren> komt agendapunt

voorjaarsnota, aan de
■Raadslid Vrolings vindt, v enige niet gezellig en'J^rt voor middernacht,
°rypelijfc vroeg, huis-
-■ Helaas vergt de behan-
* üan de nota deze keer

120 minuten. Deze peule-
w°rdt unaniem betreurd.

e
a«tal fracties overweegt

gelegenheid
Wie in te dienen om de

' 'lJd aan minimumeisen
£{**■ ,Zo kort, neen, dat
in rf

niet lanaer"< verzuchtn de diverse raadsbanken.
I*rfoCd' °m half ee7l °P de*avgochtend wordt vol
i m°ed aan het minst om-
** onderwerp, het ICOM,

Van Zeil: 'Gevaarlijke uitspraak van centrum regio'

Heerlen laat ICOM vallen
Van onze verslaggever

HEERLEN - Het Heerlense college van B en W moet het
Streekgewest bewegen om zijn aandelen in het ICOMte verko-
pen. Een PvdA-motie van deze strekking werd afgelopen dins-
dagnacht om half drie door de Heerlense gemeenteraad met ze-
ventien tegen zestien stemmen aangenomen.

gen ofwij haar subsidies überhaupt
nog wel nodig hebben."

De aanzet tot de oprichting van het
Innovatiecentrum Oostelijke Mijn-
streek (ICOM), inmiddels officieel
EBCH geheten, werd vier jaargele-
den gegeven door de gemeenten
Heerlen, Landgraaf, Kerkrade en
Brunssum. Deze geven in totaal
800.000 gulden voor het ICOM, de
EG doneert 350.000 en vyfbedryven
dragen 250.000 gulden by.

Nota bene de indienervan de motie,
PvdA'er Arie Kuijper, suggereerde
toen dat het collegezich zou moeten
beraden. Waarschijnlijk omdat bii
diverse raadsleden en wethouders
een ongemakkelijk gevoel ontstond
over dergelyk zwaar geschetste ge-
volgen. Maar na een korte schorsing
stemden PvdA, WD en klein links
eensgezind voor de motie en plaat-
sten zo een bom onder het toch al
tere bestaan van het ICOM.

Volgens de laatste taakomschrij
ving moet het ICOM zich gaan bezii
houden met intensieve begeleiding
van startende ondernemers, onder
meer door kapitaalverstrekking, op-
leidingen,het verzorgen van accom-
modatie en het geven van informa-
tie.

Kunst
voor
goed
doel
Van onze

verslaggever
KERKRADE -
De Tafelronde
Kerkrade biedt
tijdens het WMC
litho's van de
kunstenaar Paul
Rowette aan via
de stands van de
stichting Neven-
activiteiten WMC.
Het motto van de
actie luidt 'Kunst
voor de mede-
mens' en de op-
brengst is be-
stemd voor goede
doelen in Kerkra-
de.

Dinsdag start de
officiële verkoop
door aanbieding
van de eerste
twee litho's aan
WMC-voorzitter
Bert van de
Weyer enaan bur-
gemeester Jan
Mans. De litho's
kosten 25 gulden,
terwyl voor ge-
nummerde en
door deauteur ge-
signeerde exem-
plaren vijftig gul-
den wordt ge-
vraagd.

Politie pakt
acht man op

Wezenlijk voor het bestaansrecht
van het ICOM is dat er een goede af-
stemming wordt gevonden met an-
dere instellingen, die ondernemers
begeleiden, zoals het LIOF, het pas
gestarte Innovatiecentrum en de
Kamer van Koophandel. Het ICOM
moet uiterlijk aan het eind van zijn
proefperiode, op 1 januari 1990, een
zogeheten businessplan inleveren
bij subsidiegeverEG, maar momen-
teel is er zelfs nog geen personeel
aangetrokken.
De PvdA, die zich samen met de
WD al geruime tyd kritisch had
uitgelaten over het ICOM, vond het
onverantwoord het ICOM in stand
te houden als valt te voorspellen dat
het toch gaat vastlopen.

BRUNSSUM- Met nogal wat ophef
heeft'de Brunssumse politie gister-
middag rond vyf uur acht mensen
opgepakt, die in een woning aanwe-
zig waren in een wijk nabij het cen-
trum. Feitelijk wilde de politie al-
leen de bewoner van het huis arres-
teren op verdenking van diefstal. Er
werden echter ook nog zeven drug-
gebruikers aangetroffen in de wo-
ning, onder wie drie Duitsers. Er
werden geen drugs gevonden. De
Duitsers zullen het land worden uit-
gezet, omdat ze geen geldige ver-
blijfsvergunning hebben. De Ne-
derlanders zijn na verhoor naar huis
gestuurd, behalve degene om wie
het allemaalom te doen was. Die zit
nu in hechtenis.

Van onze correspondent

Van onze verslaggever
HEERLEN/NUTH - Een politie-
man van het Nutherkorps heeft gis-
teravond twee autokrakers op he-
terdaad betrapt, toen hij twee bou-
viers naar het asiel bracht. De bou-
viers waren losgebroken en zwier-
ven op en rond de autosnelweg ter
hoogte van Nuth. Nadat ze waren
gevangen, werden de honden over-gebracht naar het asiel in Heerlen.
Op weg daarheen attenteerde een
voorbijganger de politie op de auto-
krakers, die meteen werden gear-
resteerd en ingesloten.

De geschillenafdeling doet over
enige tijd uitspraak.

De gemeente vindt dat er in de
vergunning voldoende voor-
schriften om hinder te beperken
zijn opgenomen. Gevaar voor de
omgeving zou er ook niet zyn
omdat de dichtstbijzijnde wo-
ning op vijftien meter afstand
ligt. De adviseurvan deRaad van
State, dieeen rapport heeft opge-
maakt, deelt deze opvatting van
de gemeente.

gunning niet is opgenomen dat
het vervoer van stoffen alleen op
vrijdag mag plaats hebben. Ook
vinden zy dat in de vergunning

moet worden aangegeven op
welke tijden verontreinigde
lucht moet worden afgezogen.

Autokrakers
aangehouden

Buurt bestrijdt
cosmeticafabriek

Gulperplein legen hinderwetvergunning

Schouwburg
Heerlen komt

ton te kort
geld kan de politiezorg nog enigs-
zins op peil gehouden worden.

Onverenigbaar
Als argumenten voerde woordvoer-
der Loek Melissen aan dat het
ICOM over veel te weinig personeel
zal beschikken, dat de bestaans-
voorwaarden die de EG enerzyds en
provincie, LIOF en IC anderzijds
stellen, volstrekt onverenigbaar
zyn. En dat er alveel ondernemers-
begeleidende instanties in de Ooste-
lyke Mynstreek zijn.

Politiezorg Beek/Nuth
in avonduren minimaal Burgemeester Piet van Zeil ant-

woordde met de pet van Streekge-
west-voorzitter op. Hij voerde aan
dat er nog voortgang in de zaak zit
en raadde dringend aan om met een
beslissing tot het einde van de
proefperiode te wachten. De Heer-
lense CDA-fractie stelde zich op
hetzelfde standpunt.

Drt(2)
HjtV6?- Melissen voelt de
j **"9e sfeer echter niet
&£?__ en voert de geboeidende raad in slechts een
cc„ door de historie. Bur-
CLiter VanZeil doet eenzelf-urriele duit in het zakje,

teleurstel-
§ls ro.adwordt nog gro-
Cr> Jnevrouw Haenen van
rag WD'er Grave hunpes v)ei èrg jjq^ houden
er rl l9ende muiterij blijft
den ,!epeTfct tot de nodige
"et rf bliw«" op. Gelukkig
J. psf tweede termijn veel
'o ■£'erKuiper dientmet
iT-j,'c"'wgen een motie in,
e9e' ■ datum gezien het
t,w tlJdstip al niet meer
Qenrisina bli3kt te zi Jn- En

t!acir e woorden van de bur-
j"s i doen het klokje soe-
en een uurtje weg-
I ''^ 'let dGt "^tien drie flestcmd moei
W/tQ^aar de raad grijpt
filet l 9ln> Er fcomt CCTI

r^dar7^* schorsing om drie
f en. 9 slapende raadsle-
P'knri oneerbiedig knik-
Nnn te wetlowders een ver-
Fn fL, 9,urmen. Om drie mi-
fm« . .haV drie dient v<*n
K'delri 2l,'n 'laTner een ./linke
*ng T,aP 'oe aan de verga-
"""en r Vroede vaderen van
tni " uitstel blijkt
■9anlmoaeliJk- °e raadsle-'Wö? Wlekkeu^elend en al
iQJi V-}et mopperend naar
* W pdl9 wachtende part-
taehi i

-ieesten derest van11 Plezierig verder.

ond
KaT^ ?on Lienaerts,
de l, Ca/e der BrouwkeëtelKös nCI baon zal zich d*

r lan den zeskamp nog
ftste ,9 herinneren. Bij het
r 8 eer, rn°esten de deelne-
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Van onze verslaggever
HEERLEN - De Stadsschouwburg
Heerlen heeft in de eerste drie
maanden van dit jaar 98.000 gulden
minder in het laatje gekregen dan
verwacht. Dat komt door tegenval-
lende recettes en een lagere op-
brengst van het buffet in het thea-
tercafé.
Dit deelde wethouder Verheugen
dinsdagnacht tijdens de raadsver-
gadering mee naar aanleiding van
de behandeling van de voorjaaars-
nota.
Vanuit deraad kwamen erkritische
geluiden dat de begroting van de
schouwburg niet in dienota was op-
genomen. „Het onderzoek naar de
Stadsschouwburg ligt nog by het
college. U krygt spoedig meer
nieuws", repliceerde de wethouder.

Van onze verslaggever
BEEK/NUTH- De rykspolitiegroep
Beek-Nuth wordt met ingang van
zaterdag 17 juni in deavonduren en
's nachts teruggebracht op 'krepeer-
sterkte'. Tussen tien uur 's avonds
en zeven uur 's morgens en op zon-
dag zelfs 24 uur lang zullen er nog
maar drie functionarissen in dienst
zyn. Eén agent bemant het bureau
terwyl de andere twee worden inge-
zet voor assistentie-surveillance. De
groep Beek heeft direct na het be-
kend worden van het nieuws een
motie van afkeuring bij korpschef
Th. Boerboom ingediend tegen wat
wordt genoemd 'het afbraakbeleid'
van de regering.

de tekort moet daarbij dan maar
voor lief Worden genomen.

Aanvulling
De nieuwe dienstregeling is van ho-
ger hand opgelegd door de districts-
commandant van de Rijkspolitie
Limburg en heeft te maken met het
te krappe budget voor het verrich-
ten van onregelmatige diensten. Net
als derykspolitiegroep heeft ook de
korpsleidingzich terstond gedistan-
tieerd van het nieuwe dienstrooster.
Groepscommandant Boerboom:
„Ik sta met myn mensen al jaren
met de rug tegen de muur voor wat

betreft de lokale politiezorg. Maar
wat er zu gebeurt, is volstrekt on-
aanvaardbaar." Hy verwacht overi-
gens niet dat deBeekse politiefunc-
tionarissen zullen overgaan tot 'sta-
king.

Criminaliteit
Om aan te geven hoezeer het water
de rijkspolitie Beek tot aan de lip-
pen is gestegen, heeft de korpschef
gisteren by de districtscomman-
dant een verzoek voor een aanvul-
ling van byna 29.000 gulden op het
huidige budget ingediend. Met dat randeren

Ook van gemeentelijke zrjde is on-
middellijk actie ondernomen tegen
deze rechtstreekse aanslag op de
politiezorg. Burgemeester Van Goe-
them heeft bij de ministervan Justi-
tie met klem geprotesteerd tegen de
maatregel. In zrjn brief aan de mi-
nister wyst Van Goethem erop dat
de landgroep Beek-Nuth één van de
grootste districten in Limburg is
met het hoogste criminaliteitscijfer.
Hij vindt het verwerpelijk dat er
voor een bewakingsgebied met
meer dan 35.000 inwoners en een
oppervlakte van bijna 5600 hectare
maar drie politiefunctionarissen in
de avonduren en 's nachts beschik-
baar zijn, terwijl het korps - gezien
de enorme werkdruk - eigenlijk 15
man extra nodig heeft. De minister
moet naar zrjn mening zo snel mo-
gelijk de dienstopdracht van de
Limburgse districtscommandant
ongedaan maken of in elk geval
maatregelen nemen die een mini-
maal verantwoorde politiezorg ga-

Voor de stemmingpredikte de bur-
gemeester nog hel en verdoemenis
„Mensen, waar zijn we mee bezig!
We laten het mes in het varken ste-
ken. Deze motie is niet in het belang
van de regio. Een dergelijke uit-
spraak van de centrumgemeente
neemt een stuk draagvlak onder het
EBCH (ICOM) weg, omdat hiermee
de EG-voorwaarde van eensgezind-
heid in de regio vervalt. En maken
we geen gebruik van deze subsidie
dan kan de EG zich wel eens afvra-

In felle bewoordingen verzetten dc
korpsleden zich collectief tegen dc
bezuinigingsmaatregelen. Zy vre-
zen dat daardoor dc politiezorg én
dc eigen veiligheid ernstig in het ge-
drang komt. „Wij hebben het sterke
vermoeden dat deze maatregelen
erop gerichtzyn hetkorps rijkspoli-
tie in leven te houden in een soort
sterfhuis-constructie. Wy zyn nu
zover dat we moeten kiezen tussen
niet meer eten ofniet meer drinken,
waarby het resultaat by voorbaat
vaststaat en het alleen nog maar een
kwestie van tijd is hoe lang het
duurt voordat we verrekken", zo
staat in dc motie. Dc medewerkers
stellen hun commandantvoor op dc
oudevoet door te gaan. Het groeien-

DEN HAAG/KERKRADE - De
buurtvereniging Gulpenerplein
in Kerkrade vreest gevaar van de
aanvoer van alcoholhoudende
stoffen voor de cosmeticafabriek
Kecofa. Hun beroep tegen de
door het gemeentebestuur in
augustus vorig jaar verleende
vergunning volgens de hinder-
wet werd gisteren behandeld
door de afdeling voor de geschil-
len van bestuur van de Raad van
State.

De bewoners menen dat het be

drijfdat gevestigd is aan deHolz-
straat in geval van brand te dicht
bij de bebouwing ligt. Zij betreu-
ren het eveneens dat in de ver-
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Op 12 juni as.
hopen onze ouders en grootouders

Bertus Aerts
en

Maria Aerts-Gerards
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

De h. mis tot dankzegging zal plaatsvinden in de
kerk van de H.H. Theresia en Don Bosco te

Lauradorp om 15.00 uur.
Gelegenheid tot feliciteren in het gemeenschapshuis

't Ströatje, Eygelshovenerweg 4, Übach over
Worms-Landgraaf, van 18.30 tot 19.30 uur.

De kinderen en kleinkinderen.
Groenstraat 13, 6374 JK Landgraaf.

" Mijn Lief, *
" Jij bent mij trouw gebleven, "" langer dan alle anderen. J
" Jij was mij toegewijd en hebt mij "" jouw glimlach geschonken, «
" tijdens mijn zorgen en "" mijn vertwijfeling. "" "" 199168 e liefhebbende moeder "

t
Dankbaar voor al het goede dat zij ons schonk en
dezorgen die zij aan ons heeft besteed, geven wij u
kennis dat plotseling van ons is heengegaan, mijn
lieve vrouw, onze goede moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Bertha
Waltmans-Doenen

echtgenote van

Jan Waltmans
op de leeftijd van 80 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: Jan Waltmans

Oirsbeek: Jan en Annie
Waltmans-Schoenaker

Vaesrade: Zef en Stien
Waltmans-de Haas

Weiten: Math en Henny
Waltmans-Maes

Brunssum: Annie en Jan
Hendricks-Waltmans

Heerlen: Frans en Jeanny
Waltmans-Brouwers

Ambeyrac (Fr.): Tiny en Claude
Vernet-Waltmans

Rimburg: Paul en Ria
Waltmans-Peters
de kleinkinderen
Familie Doenen
Familie Waltmans

7 juni 1989
Op den Toren 66
6361 VE Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 10 juni om 11.00 uur in de St.-Bavokerk te
Nuth, gevolgd door de begrafenis op de begraaf-
plaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Vrijdag as. om 19.00 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dagelijks van J4.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd geven wij u kennis dat, voorzien van de
h.h. sacramenten, op de leeftijd van 69 jaarvan ons
ie heengegaan /

Willem Maria Vos
echtgenootvan- Maria Elisabeth Gielkens

Nuth: M.E. Vos-Gielkens
Marno

6361 EW Nuth, 3 juni 1989
Voorsterstraat 76
De crematieplechtigheid heeft in het bijzijn van de
naaste familie in stilte plaatsgevonden.

Dankbetuiging
Het is ons onmogelijk een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van
medeleven die wij mochten ontvangen
bij het overlijden en de begrafenis van
onze moeder, oma en overgrootmoeder

Anna
Waltmans-Stevelmans
Wij zeggen u langs deze weg onze harte-
lijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 10 juni 1989 om 19.00 uur in de
Fatimakerk te Brunssum.

Dankbetuiging
Wij willen u bedanken voor de belang-
stelling en het medeleven dat ons werd
betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van mijn dierbare echtgenoot, onze
vader, schoonvader en opa

Sjaak Krekels
M.K.J. Krekels-Jessen

kinderen en kleinkinderen
;Sittard, juni 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden

< gehouden op zondag 11 juni 1989 om
11.00 uur in de H. Hartkerk Overhoven-
Sittard.

Enige en algemene kennisgeving

f
Neem, Heer, mijn beide handen.

Moe gestreden, tot innerlijke rust gekomen, over-
leed onze dierbare vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader

Fake Bosma
weduwnaar van

Emma Lawrenz
Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar, in de ver-
pleegkliniek te Heerlen.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Bosma
Familie Lawrenz

Heerlen, 2 juni 1989
Corr.adres: 6414 VT Heerlen, Leeuwerikstraat 11
Op wens van de overledene heeft de begrafenis, op
woensdag jl., in besloten familiekring plaatsgevon-
den.

t
Tot ons groot verdriet, moesten wij, geheel onver-
wacht, voorgoed afscheid nemen van mijn innigge-
liefde man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Hub Ritzen
echtgenoot van

To Duineveld
geboren 8 juni 1919

Heerlen: T. Ritzen-Duineveld
Heerlen: Elly en Rob
Heerlen: Mary en Pierre

Sven en Erik
Familie Ritzen
Familie Duineveld

7 juni 1989
Hodgesstraat 1, 6418 AM Heerlen
Geen bezoek aan huis.
Wij nemen afscheid van vader tijdens een korte
plechtigheid in deaula van hetcrematorium te Im-
stenrade-Heerlen, op vrijdag 9 juni as. om 10.30
uur.
Samenkomst aldaar om 10.15 uur, waar tevens ge-
legenheid is tot schriftelijk condoleren.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, donderdag van 19.30 tot
20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Wij willen je rust gunnen
al is vol droefheid ons hart.
Je lijdenzien en niet te kunnen helpen
dat was onze smart.

Met groteverslagenheid gevenwij ukennis van het
plotseling overlijden van onze lieve zoon, mijn
broer, mijn zwager, onze oom en neef

René Simons
in de leeftijd van 33 jaar. _

Kerkrade: Pap en mam
Buchten: Marita en Marthe

Myron - Jordie
Familie Simons
Familie van Lingen

Veldhoven, 6 juni 1989
Ketelberg 27
Corr.adres: Maria Gorettistr. 98, 6462 XS Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst, waarna crematie, zal
plaatsvinden op vrijdag 9 juni om 10.30 uur in de
aula van het crematorium te Heeze, Somerenseweg
120.
Samenkomst om 10.15 uur in de ontvangsthal al-
daar, waar u tevens het condoléanceregister kunt
tekenen^
René is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Dela, Rosheuvel 5 te Valkenswaard. Gelegenheid
tot afscheidnemen, heden donderdagvan 18.00 tot
19.00 uur.

In plaats van kaarten
t

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven onder-
vonden bij het overlijden en de begrafenis
van mijn lieve man

Tonnie Bux
willen wij u langs deze weg hartelijk danken
voor de vele condoleances en voor uw aanwe-
zigheid bij de begeleiding naar zijn laatste
rustplaats.

Mevrouw Bux-Ummels
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 11 juni om 11.00 uur in de parochie-
kerk St.-Augustinus te Lutterade-Geleen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijkte
bedanken voor het medeleven ondervonden tij-
dens het overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Gertrud
Janssen-De Lorijn

betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Brunssum, juni 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 10 juni as. om 19.00 uur in de St.-Vin-
centiuskerk te Rumpen-Brunssum.

Dankbetuiging
Voor devele blijken van medeleven en de vele brie-
ven en bloemen die ik mocht ontvangen bij het
overlijden en de crematie van mijn lieve echtgeno-
te

Nelly
Kleuters-Mooren

betuig ik mijn oprechte dank.

De heer Z. Kleuters

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 10 juni as. om 19.00 uur in deparochiekerk
St.-Vincentius a Paulo te Rumpen-Brunssum.

I■ t I
Tot onze diepe droefheid, maar dankbaar voor de zorg, liefde en levens-
wijsheid die zij in ons leven heeft gegeven, is heden, naeen langdurige pe-
riode van wisselende, maar helaas steeds afnemende gezondheid, overle-
den, onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Adriana Franken
weduwe van

Johan Jozef Hamers
Gesterkt door fle h.h. sacramenten der zieken, overleed zij in de leeftijd
van 83 jaar.

Huub enRuth
Ad en Cilie
klein- en achterkleinkinderen

6441 AK Brunssum, 5 juni 1989
Pr. Bernhardstraat 59
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op zaterdag 10 juni
om 11.00 uur in de parochiekerk H. Gregorius de Grote te Brunssum,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats aan
de Merkelbeekerstraat.
Samenkomst in dekerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijk condoleren.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel van het Gregorius-
ziekenhuis in Brunssum; gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

Heden moesten wij, geheel onverwacht, voorgoed afscheid nemen vl
mijn lieveman, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve groot-en ovfl
grootvader

Rijk van Dijk
echtgenootvan

#

Johanna van de Bult
Hij overleed op de leeftijd van 81 jaar.

Heerlen: J. van Dijk-van de Bult
Landgraaf: Bets Kroon-van Dijk

Cor Kroon
Joyce
Ron en Onny
Elke, Bart, Roel
Hans en Gertie

Gronsveld: Ans Schildkamp-van Dijk
Leo Schildkamp
Robert
Angelique

Heerlen: Henk van Dijk
Nelly van Dijk-Hendrikx
Rijk
Ward

6 juni 1989
Douvenrade 41, 6419 AA Heerlen
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 9 juni 1989 om 14.00 uur in W
crematorium te Imstenrade-Heerlen. %

Bijeenkomst aldaar om 13.45 uur, alwaar gelegenheid tot schriftelijk coB
doleren.

_^__^_,_^_^_wmw
_
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Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennissen
onze oprechte dank betuigen voor het me-
delevenen de belangstellingbij de begrafe-
nis van mijn vrouw en lieve mama

Joke Hendriks-Bruls
Een speciaal woord van dank gaat uit naar
het verplegend personeel van afd. B2van
het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum,
en tevens de buurtbewoners.

Harrij Hendriks
Ron en Lucia

De zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 10 juni as. om 19.00 uur in de
St.-Josephkerk te Egge Brunssum.

Voor de vele blijken van belangstelling van u on-
dervonden bij het overlijden en de begrafenis van
mijn lieve man, onze dierbare vader, schoonvader
en opa

Lei Romers
echtgenootvan wijlen

Anna Wenmekers
echtgenootvan

Katharina Lenzen
danken wij u hartelijk.
De zeswekendienst zal worden gehouden op zon-
dag 11 juni om 10.30 uur in de H. Michaelkerk te
Berg a/d Maas.

Familie Romers
Familie Wenmekers
Familie Joosten

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van onze moeder, schoonmoeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

Anna
Ammereller-Reggers

De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op zaterdag 10 juni as. om 18.30 uur in de paro-
chiekerk van H.H. Martelaren van Gorcum, Sittar-
derweg te Heerlen.

Kinderen Roth
Kinderen Ammereller
Klein- en achterkleinkinderen

9 juni is 't alweer eenjaar geledendatons liefzusje

Anneke Nieuwenhuis
is overleden.

Mela Nieuwenhuis
Marie Louise, Pip, Toon en Alfonsa

De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
denas. zaterdag 10 juniom 19.00uur in deparochie
van het H. Hart te Geleen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor het overweldigende medeleven ons
betoond tijdens het overlijden en de begrafenis van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Lisa Grooten-Vrösch
betonen wij u langs deze weg onze oprechte, harte-
lijke dank.

Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 10 junias. om 18.30 uur in de dekenale
kerk van St.-Pancratius te Heerlen.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de uitvaart
van mijn lieve man en vader

Johan Willem
Kremers

betuigen wij u onze oprechte dank.
E.G.J. Kremers-Haan
H.J.J.J. Kremers

De zeswekendienst zal worden gehouden in de pa-
rochiekerk van St.-Jan de Doper te Eygelshoven,
op zaterdag 10 juni as. om 19.00 uur.

Daar het ons onmogelijk is een iederpersoonl-
ijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij de be-
grafenis van onze lieve moeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder

Gezina Maria
Harms-Scholtens

betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank.
Kinderen klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 10 juniom 18.00uur in de
kapel bejaardenhuis huize Louise, Vijverlaan
te Brunssum.

Het was 6 juni reeds een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van onze lieve moeder en
oma

Wilhelmina Hubertina
Schins-Bartholome

Wij willen haar gedenken in de plechtige eerste
jaardienst op zaterdag 10 junias. om 19.00uur in de
parochiekerk H. Hart te Mariarade Hoensbroek.

Kinderen en kleinkinderen
Hoensbroek, juni 1989.

Het is weer een jaargeleden datwij onze moe#
oma

Treeske Konsten
hebben verloren.
De plechtige eerste jaardienst zal worden ge'
den op zaterdag 10 juni om 19.00uur in de H."
kerk te Schandelen.

Kinderen en kleinkinderf1

De leegte die je achterliet,
bracht ons dubbel veel verd
Maar de liefde die je bood,
is niet te scheiden door deo
Al wat je deed en wat je z&
gaat voor ons nooit voorbij-

De plechtige eerste jaardienstvoor

Jos Holtkamp
zal plaatsvinden op zaterdag 10 juni as. om 'uur in de H. Geestkerk te Heerlen-Meezenbro<

Familie Holtkamp-Zege'

De plechtige eerste jaardienst voor i
die ons zo -dierbaar was,

Frans Laeven
zal plaatsvinden op zondag 11 juni as.'
10.00 uur in de parochiekerk van deH. v
lachus te Houthem.

B. Laeven-Janssen
kinderen en kleinkinderf-

—
Het is alweer een jaar geleden dat wij afscj
moesten nemen van onze lieve moeder

Christien
Ponsens-Kockelkore

Kinderen Ponsen
De plechtige eerste jaardienst zal worden ge'
den zondag J.l junias. om 10.30 uur in de H. F
liekerk te Brunssum.

-

-
Het is alweer een jaar geleden dat wij afs^moesten nemen van mijn dierbare man, onze'
vader, schoonvader en opa

PietAbsil .
De plechtige eerste jaardienst zal worden g*l
den op zondag 11 juni as. om 10.00 uur in de f
chiekerk Onze Lieve Vrouw van de H. RozenK1
te Treebeek.

H. Absil-Heins
kinderen en kleinkinderei1
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IT I \ Epilepsie?
jW£^iT£^H?« Nederland telt ruim 90.000 mensen

i*" >v l^ffifeawfl P-^»M\ met ePilePsie- Er is no9 'ets: de
\t'vV JV.. .. jJs*?§B| H^T< ïö\ Epilepsie Vereniging Nederjand
rSSfo V*"m^rfffll (EVN) bestaat 10 jaar. Zij is een

w^^Wfe }j_>-__W£?7E^ÊËf'"W_\ belan9envereni9'n9 van en voor
«BÉfcjj^g^J; mensen met epilepsie. Dit jaar
« (^a»^- , eV_evEN'A vinden vele regionale en lokale
W 6*"^ d nd-^^J info-markten plaats. Waarschijn-
\EP\u£PS»^^ ' lijk ook in uw omgeving. Kom langs.
\ Wij geven u graag alle informatie. Ruim 90.000 men-
sen hebben epilepsie, zijn enige nieuwe leden dan teveel gevraagd?

Bel: (030) 52.35.78 epilepsie vereniging Nederland"
Hoe meer leden, hoe
meer wij voor uw belangen _^________________
kunnen^^opkomen. EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ |

_ 9§J& I NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
%TBsïPé DE MACHT VAN HET KLEINE
'*+a*Z/r Postbus 9587, 3506 GN Utrecht.

_m___-n_-_________wm-_-m-_---------------m--___________mmmm-_-----mm+'

_\Wk_ Modehuis Baks
M/pjMm Uwjdres voor exclusieve damesmot

XBÊO Uw adres voor
modieuze 1

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

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.
Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806 _J

>

"*^r*SnedertandBehartstichting
25jaa^ VX< I

lang
zullen we

leven?

bank 70 70 70 600
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Van onze verslaggever

JSTRICHT- De Unie BLHP gaat 'in de slag' met de direc-'n het Maastrichtse congrescentrum MECC over de zevengnomen ontslagen. Dinsdag zijn de betrokken perso-
'leden die het bedrijf moeten verlaten, mondeling op dele gesteld. De directie gaat nu een onslagaanvraag voor de

indienen bij het arbeidsbureau, maar be-der F. Hol van de Unie BLHP zet grotevraagtekens bij de
2aak van de ontslagen.

'Limburg handelt
niet Europees'

D66 hekelt egoïstische opstelling provincie

Van onze verslaggever

VENLO -Limburg zegt Euro-
pees te denken, maar handelt
daar niet naar. Voorzitter A.
Resoort van de statenfractie
van D66 zei dat gisteren in
Venlo tijdens een bijeenkomst
van zijn partij in het kader van
de Europese Verkiezingen.
Volgens Resoort heeft de pro-
vincie vaak alleen oog voor het
eigenbelang waardoor de be-
trekkingen met vooral West-
Duitsland en België dreigen te
worden verstoord.

Resoort noemde in dat verband een
aantal voorbeelden. Voor de aanleg
van de Middenweg rond Sittard en
Geleen werden Duitse aannemers
bij de aanbesteding geweerd. Vol-
gens Resoort was dat in strijd met
de Europese richtlijnen. Bovendien
werd de weg aangelegd met EG-
subsidie.

Eigenbelang
Ook de weigering van de provincie
om de PLEM-centrale in Bugge-
num uit te rusten met een ontzwa-
velingsinstallatie is in de ogen van
Resoort een bewijs datLimburg het
eigenbelang laat prevaleren.

„Smogvormingin Limburg ontstaat
voor een deel door uitstoot van de

industrie in het Luikse Bekken en
in het Ruhrgebied. Het is uiteraard
in Limburgs belang dat die uitstoot
wordt teruggebracht. Maar omge-
keerd zorgt de PLEM-centrale er-
voor dat er bij westenwind smog
naar Duitsland wordt afgevoerd",
aldus Resoort.

Een ander voorbeeld is volgens het
statenlid het streven van Zuidlim-
burgse ziekenhuizen om patiënten
binnen te halen uit het aanpalende
grensgebied. „Niet alleen uit mens-
lievendheid of Europees idealisme,
maar vooral om de bezuinigingen in
het eigen ziekenhuis enigszins te
compenseren.

Aan de andere kant zijn er door de
structuur van de Nederlandse ziek-
tenkostenverzekering grote belem-
meringen voor Limburgse patiën-
ten om zich in een ziekenhuis in
Duitsland of België te laten behan-
delen".

Oost-westbaan
Resoort zei zich ook goed voor tekunnen stellen dat de Belgen zich
verzetten tegen aanleg van de Oost-
westbaan opMaastricht Airport.
„De Belgische opstelling heeft niets
te maken met obstructie, zoals wel
eens 'wordt gesuggereerd, maar met
de alleszins te begrijpen opvatting
dat men ervoor past om de lasten
(lawaai) van de Oost-westbaan op te
vangen, terwijl de lusten (economi-
sche ontwikkeling) voor Limburg
zijn", aldus Resoort.

hoogte zijn gesteld. Hij zei verder
dat in overleg met de betrokkenen
wordt bepaald wanneer de ontsla-
gen van kracht worden. Stapel be-
nadrukte dat dit in goed overleg zal
gebeuren. Hij sloot niet uit dat (inci-
denteel) gebruik zal worden ge-
maakt van een extern buerau, dat
bemiddelt bij het verkrijgen van
een nieuwe baan.

De MEGC-directie kondigde de ont-
slagen medio mei jl. aan. Het cen-
trum, gevestigd op Randwyck,
moet dit jaar bezuinigen omdat de
exploitatietekorten hoger zijn opge-
lopen dan verwacht. Vorig jaar
werd al op de post personeelskosten
minder uitgegeven dan begroot, en
dat kon toen nog zonder gevolgen
voor het personeel. Dit jaarontkomt
het MECC, in de visie van de direc-
tie, niet aan ontslagen. De bezuini-
ging van 450.000 gulden, die daar-
door vrijkomt, is bedoeld om meer
te kunnen doen aan de verwerving
van beurzen en tentoonstellingen.

Unie-bestuurder Hol is het daarmee
niet eens. Hij vraagt zich af of een
dergelijke besparing op een miljoe-
nentekort wat uitmaakt. Hol: „Daar-
mee is het MECC niet gered. Wil het
centrum levensvatbaar worden dan
moet met man en macht getrokken
worden aan beurzen en tentoonstel-
lingen. En als dat niet zo ïs zijn er
kennelijk fouten gemaakt door bij
de start te veel mensen te werven."

Directeur Stapel wilde gisteren niet
zeggen welke functies de zeven
mensen bekleden. Hij volstond met
de opmerking dat het gaat om func-
ties 'van hoog tot laag.

IJfe heeft binnenkort een ge-
jnet directeur ir D.Stapel van
«strichts Expositie- en Con-
?£trum. „We zyn het er heel■Ik niet mee eens. Een bedrijf
in begin altÜd verlies, en
■'ot zeker voor een immensj' het MECC. Daarom ook,J rage van de gemeente Maas-

_^jv'ar» 6,3 miljoen gulden per
,■ .ari moeten er al goede rede-

en 11 om op het personeel te be-ogen. We zetten er dus groteJ^ens bij," aldus Hol.

3l^Ur Stapel bevestigde giste-
«t de zeven mensen op de

imagas licht personeel in
Wft N.~ De directie van Lima-
tt*; 11 gisteren in een korte bij-past hetpersoneel op de hoog-
jacht van de gang van zaken
trekking tot de overname-
£n van de Plem. Het personeel
Tj °P de bijeenkomst niets dat
L, 1 m de krant heeft gestaan.
jen6 Weigeren aUe betrokken

Ï(^nog steeds commentaar te
e°P de plannen van de Plem

iv an delen Limagas op te ko-
H e IJdagochtend wordt, vooraf-
iwa?n de officiële presentatieL l jaarverslag, het personeelL 'pm van de plannen op de['gebracht.|lt?erriemingsraden van beide
Ma ? energiebedrijven zijn
ièl op ie ag vn eersteL.? reactie op de ontwikkelin-I 'J te geven.

Van onze verslaggever Van alg- en mosvorming is even-
eens sprake op terugspringend
metselwerk onder deramen. Ge-
vreesd wordt dat het metselwerk
bij strenge vorst schade zal oplo-
pen.
In een voorstel aan Provinciale
Staten om 620.000 gulden be-
schikbaar te stellenvoor noodza-
kelijke muurbehandeling mer-
ken GS voorts op, dat het aan-
zien van het gebouwencomplex
niet fraaier wordt door de nat-
droog aftekening op de muren.

Al opknapbeurt nodig
Algen en mos

ontsieren
gouvernement

MAASTRICHT - Na pas
drie jaar in gebruik te zijn,
blijkt het gouvernements-
gebouw in Maastricht drin-
gend toe aan een ingrijpen-
de muurbehandeling.

dat zich op diverse gevels witte
uitslag aftekent.

Alle rollagen van de daken en
alle tuin- en kademuren zijn van-
wege de ligging aan de Maas zo-
danig met algen en mos begroeid

PROTEST

"Met een simpel A-viertje
werd het publiek op de hoogte
gesteld van de actie bij de Chi-
nese restauranthouders.

Foto: WIDDERSHOVEN

De organisatie van Chinese restau-
rantbedrijven van de Horecabond
heeft de restauranthouders opge-
roepen ook vandaag hun zaak over-
dag te sluiten en de omzet van de
avond af te staan aan de proteste-
rende studenten in China.

Chinese restaurants
dicht uit protest

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - Een aantal Chinese re-
stauranthouders in Limburg heeft
gistermiddag tussen 12.00 uur en
17.00 uur hetrestaurant gesloten, na
een landelijke oproep van enkele
Chinese stichtingen. De restaurants
willen zo protesteren tegen de ont-
wikkelingen in China en het respect
betuigen aan de slachtoffers in Pe-
king.

De Stichting Chinese Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk
heeft de restauranthouders posters
op A4-formaat toegestuurd om de
protestactie aan het publiek ken-
baar te maken. Die posters hingen
onder meer aan de deur bij de res-
taurants A-la Wong en Wong in
Maastricht en Teo's Village in Land-
graaf.

Restaurant Azië in Geleen meldde
dat een van haar koks naar het Ma-
lieveld in Den Haag was afgereisd
om te gaan demonstreren, maar dat
het restaurant niet gesloten werd,
omdat ze de inkomsten niet konden
missen. Teo's Dynasty in Sittard is
altijd gesloten op woensdag, maar
staat wel volledig achter de demon-
stratie.

Dat geldt ook voor eigenaar Yung
van Kota Radja in Heerlen, die
graag aan de actie mee had willen
doen. Hij was echter te laat op de
hoogte van de actie, om zijn zaak
nog tekunnen sluiten. Hij leeft ech-
ter wel mee met de studenten in Pe-
king en zegt aan alle komende de-
monstraties mee te willen doen.

Volgens een woordvoerder van de
Chinezen heeft landelijk gezien 70
procent van alle Chineserestaurant-
houders in Nederland meegedaan
aan de protestactie. Het gaat om
2200 zaken.

Diefstal opgelost na
beroep op beloning

Sekenkolinie verstoord
politie legt
Kappen stil
*c p" ~ Gisteren is op ver-inoh n Natuur Milieu en
T a eer het kaPPen van
[Brn nta^ Populieren achter
lge^nds Brouwerij te Wijlre

J^ een NMF-woordvoer-
jHe stefen er roeken in deze
vels' R°eken zijn beschermde

frenTi>toren van de nesten is
\ het broedseizoen verbo-

JQUn 'caPPen was overigens
«■att-ull7lO verstrekt door
k_ "

Rechtszaak moord op prostituee Kerkrade voortgezet

Deskundigen veranderen
mening over verdachte

ten van de psycholoog en de psy-
chiater. Hij is van mening dat het
noodlotL.H. en Helga Vogel bij el-
kaar hebben gebracht. „Hij had
geen enkel motief om haar om het
leven te brengen," aldus Habets.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Belust op een per
advertentie toegezegde beloning
van duizend gulden liet een 57-jari-
ge Maastrichtenaar telefonisch aan
de eigenaar van een kennel in Voe-
rendaal weten drie door deze als
vermist opgegeven hondjes in zijn
bezit te hebben. Het handelde om
drie Cavalier King Charles spaniëls,
zwart-wit van kleur, die tezamen
een waarde van 21.000 gulden zou-
den vertegenwoordigen.

De melding uit Maastricht was voor
de kennelhouder aanleiding zich in

verbinding te stellen met depolitie.
Door middel van de oortatotoua-
ches werden de dieren geïdentifi-
ceerd.Daarbij viel de Maastrichte-
naar door de mand.

Hij bleek namelijk niet in het bezit
zijn van de drie in Voerendaal ver-
miste hondjes maar van drie rood-
wit gekleurde Engelse cocker spa-
niël puppies, die een week geleden
werden ontvreemd uit eenkennel in
Schinnen en samen zevenduizend
gulden waard zouden zijn.
Tegen de man is procesverbaal op-
gemaakt terzake van diefstal dan-
wel heling.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De Belgische
para-commando die in denacht van
de zondag op maandag huishield in
een kapsalon in Maastricht, heeft
zich vrijwillig gemeld bij de brigade

van de Koninklijke Marechaussee.
Daar is proces-verbaal tégen hem
opgemaakt. De man, woonachtig in
Lanaken en gelegerd in Diest, be-
strijdt dathij wraak heeft willen ne-
men op de werkgevers van zijn ex-
vriendin.
De uitbaters van de kapperszaak,
waar de ex-vriendin werkte, voelen
zich bedreigd door de man. Maar
volgens de Belgische militair is daar
geen reden voor. Hij verklaarde gis-
teren dat hij overmand werd door
emoties.

Para-commando
meldt zich bij
marechausseeMr. Philippart, de officier van justi-

tie is een andere mening toegedaan.
Hij houdt vast aan de verklaringen
die L. H. afgaf op het Kerkraadse
politiebureau. Hij blijft dan ook bij
zijn eis van zes jaar en vervolgens
TBS.

leerling dus meer toerekeningsvat-
baar voor de daad die hij begaan
heeft, dan aanvankelijk werd aange-
nomen. Daar draait het in deze zaak
namelijk om. Ging L. H. de Queens-
club binnen om iemand met voor-
bedachte rade te vermoorden (zoals
hij tegen een vriend zei en in eerste
instantie ook tegen de politie) of
ging hij naar binnen om de meisjes
eens flink dewaarheid te zeggen en
voelde hij zich door HelgaVogel be-
dreigd waarna hij om zichzelf te ver-
dedigen zijn mes pakte en haar ver-
volgens in blinde woede om het le-
ven bracht.

ar> onze verslaggever

*>ortSICHT - Uit de herziene
>0k de Van zowel de psychiater

Èige Psycholoog blijkt dat de
veiw uit Kerkrade 'vrij
Wa« . nderd toerekeningsvat-

.-igP ' l°en hij op 19 januari de
nPr?stituée Helga Vogel inh brah in Kerkrade om het

e dest ' Daarmee zwakken
€, na^ indigen hun eerdere me-■ toerll jk.dat h'J 'sterk vermin-
■"lVlaa» Keningsvatbaar' was, iets
It dat

m Juridische termen bete-
rt va'^jtoch heel wat," zei pre-
gister rechtbank mr. J. No-

(je ei? üjdens de voortzetting
irdzaakhehandeling van deze

kt hanr°cht p beide deskundigen
trelHP nieuwe rapportage uit
h\g g!" omdat tijdens de eerste
f het t 7 imei bleek dat beiden
r Prnf j

dossier hadden ge-
cholo„ dr- A- van Leeuwen, de

1 visie ai' Paste toen ter zitting
te hor aian' aangezien hij din-
tiiet h*_ n kreeS die hem tot dan1 bekend waren.

skundigen achten de slagers-

Vergeten
Rechtbankpresident mr. Nolet pro-
beerde gistermorgen de jongeKerk-
radenaar aan het praten te krijgen.-
Deze zei, dat hij het mes alleen had
meegenomen om te dreigen. Hij
weigerde verder mee te denken
over hoe hij zich die dreiging had
voorgesteld en waarom hij nu zijn
eerdere verklaringen tegenover de
politie afzwakte. „Dat weet ik niet
meer," was het enige wat hij daar-
over zei.

De rechtbank doet op woensdag 21juni uitspraak.

(ADVERTENTIE)

* _,ê.£_*oh____V 7^_t/_l__f_\ _■ -i_/\óMj i M^ BARON HOTEL HEERLEN. %

L_,,__?_lh(>l>sd*SaM* \speet-Mca"'_? tufipu*' Muéufl& SSÏÏU"DWA***" ° _ ' _-*_ € UêOMIL \rn_r. I STATIONSTRAAT 16,
—J\ ___% /*_ O Cil WAtf**" / ,»/) /T/1 ■ TEL SR 045 71906:)£29,50> sJP \k28.50»\ Ltrf_zn b iï29'50ppbr>-^^\

,„&>*»»*** |^■tr^ Jk A A HOTELSINTERNATIONAL^

L. H. zelf zei gistermorgen opnieuw
dat hij zijn slagersmessen niet mee
naar binnen had genomen met het
vooropgezette doel de prostituee
van het leven te beroven. Over zijn
eerdere verklaring tegenover de po-
litie zei hij: „Misschien heb ik dat
wel zo gezegd, maar ik heb het niet
zo bedoeld."

Noodlot
De raadsman van de jongeKerkra-
denaar, mr. Habets, had andermaal
weinig waardering voor de rappor-

provincie
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(ADVERTENTIE)

l/oorofemooiste boottoners,
demooist* Mie/ekßHtensen .

l/akkOHtOliQ BCttfi&: tottwe'

Heerlen. Breukerweg a möustneterrein I G*°SfS.,r*,!i nn "■te De OW** 045-710700. £S£%^iffkoo „,

Arrestatie in
Koningsbosch

na overval
HEINSBERG/KONINGS-
BOSCH - De rijkspolitie in
Echt heeft gisteren de 37-jarige
A.S. uit Koningsbosch aange-
houden in verband met een ge-
wapende overval op een gokhal
in Heinsberg.

De overval heeft plaatsgevon-
den in de nacht van zondag op
maandag. De gewapende over-
valler dwong toen de eigenaar
van de gokhal de opbrengst van
de dag af te geven.

De dader kreeg het geld, circa
3800 DM, boeide de eigenaar
met een paar riemen en sloot
hem vervolgens op.

De politie van Echt wilde in ver-
band met het onderzoek giste-
ren geen nadere details meede-
len.

" De Euro-karavaan
van D66, aangevoerd
door Hans van Mierlo

en Jan Willem Bertens,
deed gisteren
Limburg aan.

InEijsden bezochten de
democraten het
meetponton op

de Maas.

Foto: WIDDERSHOVEN

nie BLHP zet grote vraagtekens bij noodzaak ontslagen

Vakbond in de slag
met directie MECC

Limburgs dagblad



Vooral zondagmatinee
moeten publiek trekke
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van de groep 'Veer Geere' uit
Margraten, Poolse volksdansen
en een gevarieerd muziekaanbod
van licht klassiek tot jazz. Een
bijzondere muzikale presentatie,
maar dan op zaterdagavond 1
juli, is een concert van het Volen-
dams orkest BZN. Voorverkoop
van kaarten voor dit optreden (in
dit geval voor de prijs van dertig
gulden) start al op 10 juni.

VALKENBURG - Het impresa-
riaat Jacques Senf, dat voor de
tweede achtereenvolgende zo-
mer het theaterprogramma in
het Valkenburgse openlucht-
theater in handen heeft, denkt
deze zomer vooral veel publiek
te trekken met matinees op zon-
dag. Op alle zondagen tussen 2
juli en 27 augustus vindt zon
middagvoorstelling plaats tel-
kens met een andere productie.

Vaste begintijd is drie uur en
vaste entreeprijs is vijf gulden.

Voor zover al vastgelegd zullen
de matinees bestaan uit kabaret

Het Valkenburgs openluchtthea-
ter, in 1985 ingrijpendopgeknapt
na jaren van verwaarlozing, pro-
beert komend seizoen ook hoog
te scoren bij het publiek met ten-

Ten behoeve van een snelle formatie
Ruding wil herziening
meerjarenramingen

Van onze parlementsredactie Voor 1990 wil Ruding vooral dat
er nog eens gekeken wordt naar
de geschatte uitgaven van rege-
lingen zonder financieel maxi-
mum (de open-einderegelin-
gen). Ook de sociale fondsen wil
hij aan een dergelijk onderzoek
onderwerpen.

minste drie opvoeringen A
toneelspektakel 'De 80l
ders'. Het stuk dateert I
1918, maar wordt nu opg|
met totaal 150 toneelspel!
-speelsters van twaalf j
gingen uit Nederlands ci
gisch Limburg. Het won
spektakel met brandstap
terechtstellingen, met pi
en een heuse bokkewag*
uitvoeringenzijn in het we
de van 18, 19 en 20 august

Het opera- en operette-aan
het programma, in de gIA
van het theater steeds dej
moot, blijft tot nog toe W
tot een rondreis door bc*
land met het Klokkenko*
Beeker Liedertafel en Z*
op zaterdagavond 24 jun
Weense avond met het
trichtse salonorkest op 12*
tus en als seizoensafslutifl
concertuitvoering van de
Orgeo en Euridice door W
kenburgs Philharmonisch
opzondagmiddag 27 augu-

Met dit programma, waar'
tuur en ontspanning elks
wisselen, hoopt men rond
bezoekers te trekken. Een
wigheid is verder een Jrondleiding door het theatd
woensdag om half twaalf'
terdag om vier uur, waarW
dehistorie van het theater1
flora en fauna van het rot
zal worden verteld.

Uitgangspunten voor het opma-
ken van de stukken moeten de
afspraken over de opzet van de
begroting zijn, zoals die zijn
neergelegd in de zogenoemde
kaderbrief.

Uitgangspunt
De minister van financiën zegt
dat zijn collega's de reeds inge-
diende ontwerpbegrotingen
van volgend jaar moeten scho-
nen van alle nieuwe beleid dat
geldkost.

DEN HAAG - Alle ministers
moeten de ramingen voor de
uitgaven in 1990 kritisch her-
zien. Daarbij mag men alleen
uitgaan van bestaand beleid en
reeds binnen het kabinet afge-
sproken wijzigingen daarin.
Voor nieuwe beleidsvoorne-
mens mag geen geld worden uit-
getrokken.
Minister Ruding (Financiën)
heeft dit zijn collega's en de Ka-
mer in een brief geschreven. De
bewindsman wil dat de herzie-
ning van de ramingen nog voor
september klaar is. Dit met het
oog op het opstellen van de be-
groting 1990 en de komende ka-
binetsformatie. Ruding noemt
het daarbij „in ons aller belang"
dat de formatie ordelijk en snel
verloopt.

In deze brief zijn bezuinigingen
van 2,4 miljard gulden vervat
die meestal door het verschui-
ven van uitgaven tot stand moe-
ten komen. Echt bezuinigd
wordt er maar voor 400 miljoen
gulden.

Van der Linden
over verzekeren
in Europa '92

OPEC besl
olieproduk
te vergrote

Daarnaast wijst Ruding op een
recente brief van zijn hand aan
de Kamer waarin het verloop
van de begroting 1989 wordt be-
schreven (de Voorjaarsnota).

Hij wil zijn collega's tot 1 julide
tijd geven de reeds ingediende
ontwerp-begrotingen te kuisen.

Ruding denkt op die manier een
solider fundament te kunnen
leggen onder het volgende re-
geerakkoord.

BORN - Het CDA-Tweede Ka-
merlid Rene van der Linden
houdt vanmiddag een lezing in
Motel Bom.
Onderwerp van zijn voordracht,
die om 14.30 uur begint, is het
verzekerings- en bankwezen na
1992, het jaar van de Europese
eenwording. De bijeenkomst
wordt georganiseerd door de
Nederlandse Bond van assura-
deurs.

WENEN - De OPEC, de <$
satie van Olie Exporterend^
den, heeft besloten om hafy
produktie te vergroten nie,j
miljoen vaten tot 19,5 milj"l jj
ten (van 159 liter) per cW
staat in een verklaring die
ren is uitgegevenna de getf >halfjaarlijkse vergadering *»ministers van olie van de <H
OPEC-landen. L
De produktiehoeveelheidf
voor de tweede helft van d'1
In de eerste helft van het j4
droeg de maximale pro^l
18,5 miljoen vaten per dwl
gisteren afgesproken ma>4
kan in september eventueel
den herzien tot twintig ti\
vaten per dag of meer. V*
tember vergadert weef*
marktcomité van de OPËi
ministers van olie hy
woensdag tevens beslotëf
richtprijs van achttien doÜl
vat te handhaven. liJ

'Veel studenten krijgen
ten onrechte beurs
voor uitwonenden' Busin ravij

zeker 50 dog
JAMMU - Tn India zijnj
vijftig mensen om het lev^
komen toen de bus waarin.
ten door een aardverschui^
een ravijn werd geduwd.

Het ongeluk gebeurde 'noordelijke deelstaat J^
Kashmir, ongeveer 50 k\
zuiden van de zomer-hoö'J
Srinagar. Een woordvoerd
de politie zei dat tien lic')!
waren geborgen, en dat'
twintig gewonden naar 5.
huizen waren gebracht. *Jdat de bus, die van de weS<;
stad Uri op weg was naar'
gar, waarschijnlijk rond »
sagiers vervoerde.

De bank zal de teveel uitbetaalde
bedragen terugvorderen. Ook
kunnen studenten strafrechte-
lijk worden vervolgd. Volgens de
bank zijn er al processen-verbaal
opgemaakt en doorgegeven aan
de officier van jusitie.

De schatting berust op een on-
derzoek dat de bank in maart on-
der duizend van de 240.000 als
uitwonend geregistreerd staande
studenten heeft ingesteld. Daar-
bij bleek dat 85 procent van hen

op het opgegeven adres woonde.
Drie procent woonde nog thuis
en had dus geen recht op de uit-
wonende beurs. Van de overige
twaalf procent wordt nog uitge-
zocht wat hun werkelijke woon-
situatie is. De resultaten van het
onderzoekzijn voor de bank aan-
leiding om alle uitwonende stu-
denten te gaan controleren.

GRONINGEN - De Informatise-
ringsbank in Groningen schat
jaarlijks tenminste 25 miljoen
guldenteveel aan studiefinancie-
ring uit te betalen doordat stu-
denten ten onrechte opgeven
niet meer thuis te wonen. Zij ont-
vangen dan de basisbeurs voor
uitwonenden die bijna 340 gul-
den hoger is dan voor thuiswo-
nende studenten.
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Strafgelijk aan voorarrest

Jongeman lokte
vurige toorn uit
bij boze geesten

in deze buitenaardse relaties ge-
loofde. Niettemin speelde hij het
spel mee en probeerde hij zelfs
door middel van geraffineerde
manipulaties zowel de goede als
de kwade geesten openlijk naar
zijn hand te zetten.

MAASTRICHT - Om te volstaan
met een onvoorwaardelijke straf
gelijk aan een voorarrest van 59
dagen veroordeelde de recht-
bank te Maastricht dinsdag een
22-jarige Kerkradenaar wegens
opzettelijke brandstichting tot
360 dagen gevangenisstraf waar-
van 301 voorwaardelijk. Het von-
nis stemde overeen met de eis
van de officier van justitie.

officiële medede'1
GEMEENTE ECHT
Onherroepelijke

bestemmingsplannen
„Buitengebied" en
„Echt-Centrum"

De burgemeester van d^.
meente Echt maakt inle,
het bepaalde in artikel 31 V,
Wet op de Ruimtelijke Ord*
bekend dat de Kroon bij R^
van 19 april 1989, no. 89^'onherroepelijk beslist hee' j
trent het op 31 augustus .
door de raad der gemeen":
gesteldeen op 29 novembc
door Gedeputeerde State^,Limburg (gedeeltelijk) Érj
keurde bestemmingsplan 'tengebied".
Voorts maakt de burger*1]
ingevolge genoemd artifc'■

,
kend dat als gevolg van "j
trekken van terzake ing^ tberoepen bij de Kroon, K^
sluit van Gedeputeerde ?j!
van Limburg d.d. 24 aprl'*
houdende (gedeeltelijke)
keuring van het op 24 sepl
1986 door de raad der geij».
Echt vastgestelde besten^/plan „Echt-Centrum", orf"
pelijk is geworden. j

De betreffende bestem^.}
plannen liggen met ingane ,(
juni 1989 voor een ieder te
gè ter gemeentesecretarie, j,
we Markt 55 teEcht (kamer
Echt, 8 juni 1989. gj

De burgemeester van
mr. L.H.F.M. Janssen^

De brand in de woning van de
tante was door de hele familie-
club op een bepaalde avond
voorzien. Samen trokken zij het
huis in om er zich vervolgens
niet over te verbazen dat achter-
eenvolgens op zeventien plaat-
sen . vlammetjes oplichtten.
Voorbereid als men daarop was,
werd elk brandje onmiddellijk in
de kiem gesmoord met behulp
van gereedgezette emmers wa-
ter. De schade bleef daardoor be-
perkt.

Van brand was sprake geweest
in de kamer van een jongmens
dat een nacht met de vrouw van
verdachte naar bed was gegaan
en een volgende keer in de wo-
ning van een tante die het jonge
paar een avond buiten de deur
had gehouden omdat ze het te
druk had. Een aantal familieden
rekende in beide gevallen op de
vlammende toorn van geesten
met wie zij tijdens occulte séan-
ces contact plachten te zoeken.
Verdachte was de enige die niet

Ter terechtzitting herriep de 22-
-jarige verdachte zijn aanvanke-
lijke bekentenissen. Officier en
rechtbank kon hij echter niet op
andere gedachten brengen.

I^Ya 9^Z] H 11 ü Ü

Gratis^accessoires^1
TWYISOO;

WAARMEEU
SAFE OP

VAKANTIE
GAAT.

Als unu kiest voor een nieuwe Mazda huidige auto. Volop voordelige redenen
323 LX of GLX (in hatchback- of sedan- dus om nu naar de Mazda-dealer te rijden,
uitvoering) dan begint het voordeel al Bekijk en beproef de voordelen van een
meteen in de showroom met een gratis Mazda 323 LX ofde iets luxer uitgevoerde
"safe" accessoire-pakket ter waarde van GLX (in hatchback-ofsedan-uitvoering).
F 1500,-. Dat is mooi meegenomen. En als Veel ruimte, veel comfort. En veel
u liever contant voordeel wilt, dan kan keuze: wantdeMazda 323 is leverbaar met
dat ook. Het contante voordeel bedraagt een 1.3 len 1.5 1 benzinemotor, met een
dan F 750- zoals dit wettelijk is voorge- 1.3 1 injectie en 1.61injectie (US norm '83)
schreven. i——^,——^^_——g,^—1 of met een 1.7 1 diesel.

Bovendien geeft de U vindt het adres
Mazda-dealer een R/fflWH^lilïmwli^ van de dichtstbijzijnde
aantrekkelijke hoge in- ■KSIM^IX __Ml___\ Mazda-dealer in de
ruil-prijsvooruw R Hjßl Gouden Gids.

____\m^^ ■-'f v:
jfm^^T E t 'lÖa * \ ""*" \!!!S_______\____________--_

■■ "".'.. ■■■:: ; ,"■/- ~~ mmm. ’ f )"" fMü^^mmrl r—-~b

" ""- f __..<.:^_____y J t^H_______ —"" üf 1 . m -.- ■ MHSauBB _B—_——————W——————W^^*"
■»~

______________ 1 _^__________^_____. * » mwËËMmij&:(____^_W_m__^ ____M ______ u»^.^^^;,Sjnmrtymiim^aij 11^
_m_________m ____ I __m l^-—^s!!^SBHMHMBBBBBHHHSSSHBHBiISL..

\\w^__\m_^^\ m_\\. ■ "^ Mw^m__.___-^*m_

Ui W . _Wf \M_ M -.-
M|| |[-1| M tM" \M fm y " ' \w£___\ 1 'm —M _W_^ *\__* ■ 'M ___\ " "JM

__________m _______^m*&*__m

_________________________
DE MAZDA 123HATCHBACK ISLEVERBAAR VANAF F 21 100, -, IN SEDAN UITVOERING VANAF F 23 713,-- PRIJZEN INCLUSIEF BTW DEZE AANBIEDING IS GELDIG V(X)R AUTO'SLEVERBAAR UITVOORRAAD VAN DE IMPORTEUROF DEALER

GEDURENDE DE AKTIEPERIODE DE AANSCHAFDATUM IS DE DATUM VAN ONDERTEKENING VAN DE KOOPOVEREENKOMST IN DE PERIODE *, Jl Nl '89 T M 15 JULI '89 AREVERINGSKOSTEN F 390,- DIT AANBOD GELDT ALLEEN VOOR
PARTICULIER AAN TE KOPEN MAZDA PERSONENAUTO'S. DE SPECIALE VERSIES; FINISH. ENSIGN, IRIS, "R"EVENALS 323ESTATE VALLEN NIET ONDER DEZE AKTIE IMPORTEUR AUTO PALACE DE BINKCHORSTB V.,DEN HAAG, TEL: 070 489400.

~T. ~J ] ] LOVEN HEERLEN B.V.UIA/ UPfilPF' Palemigerboord 401 Heerlen

""* ""*'"**■#»■ \_,y...--.\ Telefoon 045-722451

1 AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN 1 AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. 1 AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastncfiterlaan 22-26 Beek a Kruisweide 3 Nieuwstadt Langheckweg 2 Kerkrade

fn"-"v 1 Telel°°" 04402-71920 L.—M Telefoon 04498-53055 i,,'-.'—'-.l Telefoon 045-454646

1AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF ] AUTOBEDRIJF LEYMBORGH 1 RADREMA AUTO'S
KlmkenDerg 138 Meerssen | Bornerweg 5-8 LimDnchi Galioenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht

!■■'■ -"' I Telefoon 043-642697 |„'.-.'-.l Telefoon 04490-15838 Ï,,1-'—L-l Telefoon 043-632250

Limburgs Dagblad

Openluchttheater mikt op 10.000 bezoekers
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Vooruitlopend op 'mammoetfasie' weer tijdelijke directie

Directie van ziekenfonds
ZZL krijgt nieuwe taken

Snel overleg
in Kamer over
politie Heerlen
DEN HAAG - Op korte termijn wil
de Tweede Kamer overleg met d€
politie-ministers Korthals Alies
(justitie) en Van Dijk (binnenlandse
zaken) over de vraag hoe tegemoel
kan worden gekomen aan de pro-
blematiek van de politie-sterkte ir
een tiental gemeenten in ons land
Het betreft hier de knelpunten-ge-
meenten, zoals Heerlen, Deventei
en Nijmegen, waar sprake is van eer
ernstige ondercapaciteit.

Het besluit betekent dat de Kamei
vooralsnog afziet van een bespre
king van het sterkte-verdelingsplan
zeer recent door beide betrokker
ministers bij de Kamer ingediend.

In het (besloten) overleg werd dvi
delijk dat het verdelingsplanbij ver
schillende fracties als controver
sieel wordt beschouwd omdat hier
in 'te zeer over het graf van het de
missionairkabinet heen wordt gere
geerd'.

Rel in Voeren
om lokatie

stembureaus
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MAASTRICHT - Het bestuur van het regionaal ziekenfonds
(ZZL) in Maastricht heeft besloten in zee te gaan met deregio-
nale ziekenfondsen buiten Zuid-Lamburg. Daarmee gaat het
ZZL een samenwerking met de collega's in Sittard (CZF) en
Heerlen (AZM), die de zogeheten 'mammoetfusie' van een
groot aantal Zuidnederlandse maatschappijen niet zien zitten,
uit de weg. Tegelijkertijd is besloten de directie van het ZZL
andere taken te geven inkader van de toekomstige samenwer-
king.

king van het ZZL staat dat zij zich
'bereid hebben verklaard specifieke
opdrachten te gaan uitvoeren met
betrekking tot het integratie- en fu-
sie-proces.

Bij het ZZL was gistermiddag nie-
mand meer bereikbaar. Het kantoor
was met enkele uren vervroegd ge-
sloten. „In verband met aangelegen-
heden van algemene aard," meldde
de telefoonbeantwoorder.

werking. In de voorgestane samen-
werking is ook de VGZ in Nijme-
gen, die particuliere ziektekosten-
verzekeringen aangaat, betrokken.
In een toelichting laat het bestuur
weten dat het besluit past in de be-
leidsvoornemens van de overheid.
Zoals bekend heeft de commissie-
Dekker (gezondheidszorg) plannen
gemaakt om de huidige scheiding
tussen ziekenfonds- en particulier
verzekerden te laten vervallen. Dat
betekent ook dat ziekenfondsen
straks eenzelfde status krygen als
de verzekeringsmaatschappijen die
de particuliere ziektekostenverze-
keringen in het pakket hebben.

Bewindvoerder L. Marselis van het
ZZL heeft het besluit van het be-
stuur gisteren bekend gemaakt.
Eerder al liet de ondernemingsraad
van hetZZL al weten voorstander te
zijn van de grootscheepse samen-

Belgen vragen
uitlevering

van landgenoot Van onze correspondent

VOEREN/HASSELT - De
kiesgerechtigde inwoners van
de Nederlandstalige gemeente
Voeren ontvangen binnenkort
per post een tweede oproe-
pingsbrief voor de Europese
verkiezingen van 18 juni.

Belangen
Het ZZL-bestuur wijst, net zoals de
ondernemingsraad onlangs deed,
op de voordelen van schaalvergro-
ting, de commerciële kennis bij de
fusie-partner en het belang van de
werkgelegenheid. Het ZZL is van
oordeel dat door deze fusie ook de
belangen van de verzekerden voor
de toekomst het best gewaarborgd
zyn.

Tegelijkertijd met de bekendma-
king van de fusieplannen, liet het
ZZL-bestuur weten dat de directie
met speciale taken in het kader van
de samenwerking wordt belast. Zo-
als bekend is Marselis eind vorig
jaar aangesteld als bewindvoerder
tot 1 julia.s. Vooruitlopend op zijn
vertrek komt er, in afwachting van
de uitvoering van de fusieplannen
een tijdelijke directie. Dit interim-
management werkt onder directe
verantwoordelijkheid van W. Wa-
kelkamp, algemeen VGZ-directeur.

" Borden op bomen in het bedreigde gebied maken duidelij
dat veel mensen niets zien in de aanleg van de 'supergolfbaan

Milieu-organisaties halen
golf-plan Raeren onderuit

Gezamenlijke aanval op Belgische wetgeving en bestuurders

l »an onze verslaggever

JJSTRICHT- De Begische. «e zal maar al te graag een
"J^ge Belg die in Maas-at.in het Huis van Bewa-
'd K*' op Belëisch grondge-
L begroeten. De man wordt

acht van het op uitgebrei-
r ,chaal produceren van het„^avende middel metha-don.
17f
ias 'ebruari van dit jaar werd tety'nechelen in België een com-
i ontdekt in

dat door de 61-Jarige was
id . a' De man, een zekere J., zat
r<}e

e Maastrichtse gevangenis op
ilt van heling, toen het ver-
ra^ an de Belgische regering
Bei otn de man uit te leveren aan
Ste justitie.
MaTlorgen bekeek de rechtbank
iq ?astricht of tegen die uitleve-
rt hi^331- bestaat- »We ziin dus
*r *°m te bekijken of deze me-

swafbare feiten heeft ge-

Laumen wildeeigenlyk dezaak drie
"weken aanhouden, zodat hij beide
uitleveringsverzoeken kan samen-
voegen. De verdediging wilde ook
wel uitstel, „misschien kunnen we
in die tijd de onschuld van de man
aantonen," aldus de raadsman.
Maar daar wilde mr. Nolet niet aan.
Hy wil zo snel mogelyk uitspraak
doen om de man niet onnodig lan-
ger in hechtenis te houden. De uit-
spraak is op 21 juni.

pleegd," aldus president mr. J. No-
let. De Belg begon namelijk uitge-
breid te vertellen dat hij door een
vriend uit Heerlen in de luren was
gelegd aangaande het huren van dat
huis en dat hij met de productie van
drugs niets te maken had gehad.
Officier van justitie mr.Laumen
maakte ter zitting bekend dat niet
alleen de procureur des konings in
Tongeren de Belg zoekt, maar ook
diens collega te Leuven, omdat de
man ook nog valse cheques ter
waarde van 70.000 gulden zou heb-
ben uitgegeven.

Aanhouden

Onduidelijk
Het is niet duidelijk met welke op-
drachten directeur A. Hermans en
adjunct-directeur J. Jongen precies
worden belast. In een bekendma-

De Bestendige Deputatie (= Gede-
puteerde Staten) van de provincie
Limburg heeft hiertoe beslist, nadat
gebleken was dat de Luiksgezinde
meerderheid in de gemeenteraad
van Voeren een besluit had geno-
men om alle vier stembureaus in de
gemeente te installeren in de Frans-
talige gemeenteschool van het Voe-
rense kerkdorp St.-Martensvoeren.
De beslissing van de Franstalige
fractie Retour-a-Liège had niet de
unanieme goedkeuring van het
schepencollege, waarbinnen met
name de Vlaamse tweede schepen
Huub Broers bezwaar maakte.
De Bestendige Deputatie heeft het
plan van de Luiksgezinde fractieon-
gedaan gemaakt en bepaald dat er
in Voeren in totaal vyf stembureaus
komen, waarvan slechts één in St.-
Martensvoeren. De overige vier
worden ingericht in Teuven, 's-Gra-
venvoeren (twee) en Moelingen.

" De pamflettenactie
in de Heerlense

binnenstad heeft
tot nu toe

geen bruikbare
tips opgeleverd.
Foto: FRANS RADE

Onderzoek nu ook verplaatst naar drugmilieu

Nog geen aanknopingspunt
in moordzaak Heerlenaar

de uitloopfunctie voor de bevolking
in de driehoek Maastricht-Aken-
Luik achten wy het open houden
van betreffende gebied van essen-
tieel belang voor de leefbaarheid
van de streek in zijn geheel.

Ingepalmd
De milieugroeperingen wezen er
met nadruk op dat in een straal van
dertig kilometer van Raeren en om-
geving al vijftien golfbanen aanwe-
zig zijn of aangelegd zullen gaan
worden. Maar niet alleen op de aan-
vrager had men kritiek.

Ook de besturen van de gemeentes
Raeren en Lonzen moesten het ont-
gelden. Een woordvoerder merkte
fijntjes op dat de burgemeesters van
beide plaatsen „ingepalmd zijn door
de aanvrager. Beide heren zijn be-
noemd in een stichting die verwant
is aan Beerens' Holding. Hun ver-
goeding op jaarbasis bedraagt 3.300
gulden", merkte een van de woord-
voerders op.

Dat iemand die in Nederland „in de
nesten zit, nu zo maarkan uitwijken
naar België", irriteert de natuurbe-
schermers het meest. „In Nederland
is de regelgeving een stuk duidelij-
ker. België is #p dat punt absoluut
onderontwikkeld. Dat kan niet en
dat mag niet. Zeker gezien de een-
wording van Europa moet er één
stringente wetgeving komen op dat
punt."

Volksraadpleging
De gemeenteraad van Raeren heeft
nu besloten een volksraadpleging te
houden. Dat gebeurt komende
week als de stemgerechtigden ook
het stemlokaal betreden voor de
Europese verkiezingen. De gemeen-
teraad besloot echter die volksraad-
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BRUSSEL- Milieu-organisaties uit
België, West-Duitsland en Neder-
land hebben gisteren in een geza-
menlijke bijeenkomst in Brussel
het plan voor Europa's grootste
golfcomplex volledig onderuit ge-
haald-. De aanlegvan de golfbaan, 45
holes en tweehonderd hectare
groot, is gepland op zon tien kilo-
meter afstand van het Drielanden-
punt Vaals in en rondom het
Freyenterwald bij de gemeentes
Raeren en Lonzen. Om de aanleg
mogelijk te maken is het kappen
van 50.000 bomen noodzakelijk,
waardoor de fauna en flora en de
waterhuishouding in het huidige
bosgebied volledig verstoord zou
raken.

Bij het golfcomplex zou tevens een
honderd-bedden-hotel, een sport-
complex inclusief fitness-centrum
en tennisbanen worden aangelegd.
De aanvrager garandeert 45 arbeids-
plaatsen waarvan de garantie overi-
gens ten stelligste wordt betwijfeld
door demilieuorganisaties.

De milieugroeperingen beweerden
gisteren dat de aanvrager, de
Amersfoortenaar A. Beerens, een
valse voorstelling van zaken heeft
gegeven in zijn verzoek aan de ge-
meentes. In een straal van veertig
kilometer van het complex zouden
volgens Beerens 3,4 miljoen men-
sen wonen. De milieugroeperingen
zeiden gisteren dat door eigen on-
derzoek is gebleken dat 'hij er 1,5
miljoen verzonnen heeft. Ze ver-
denken hem er van het cijfervan 3,4
miljoen te hebben genoemd om de
behoefte aan een nieuwe golfbaan
te rechtvaardigen.

Uit Nederland was de vertegen-
woordiger A. Backbier van de
Stichting Milieufederatie Limburg
aanwezig. Hij zei: „Met het oog op

?3E.ERLEN - Waarom werd de
UitJ

ij'ge Marinus van Wagenveld
ge Peerlen vermoord? Wat is er

l°ien uit dewoning van deop
typ?l^ vermoorde vrijgezel? Is er
2o" sprake van roofmoord? En
deia '\ Waarom schonk(en) de da-
het

_
dan zoveel aandacht aan

j^ tQetakelen van de weerloze
ren ' die niet alleen meerdere ke-
t^a m de borst werd gestoken,
,r_ Van wie ook de hals werd"'gesneden?

tjt; gen die in de burelen van jus-
le^e Maastricht en politie Heer-
steer^001^ boofdpijn zorgen en
W 0 o

dringender om een ant-
haa° roe Pen, nu het onderzoek
WeJï, de nioord al anderhalve
der 'k beslag heeft genomenen
le echercheurs van het regiona-
(ftBSfcheche Bijstands Team
waa h

nergens houvast vonden,
stm or de opsporing in een
kw°^versnelling terecht

niet te halen, terwijl het slachtof-
fer de chaos in zyn woning even-
goed zelf kan hebben veroor-
zaakt. Zekerheid, zoals gezegd, is
er dus niet.

tic gaat er overigens niet van uit
dat de moordenaars) in het
Heerlense drugmilieu gezocht
moeten worden.

Alllcwal,^at tot op heden boven
het , driJven, is het gegeven dat
rn o slachtoffer op de dag van de
lens rond vier uur in een Heer-
de m winkel is gezien dat hij na
Ziin ruim een week doodin
dg *9n.ing lag.Meer feiten heeft
sier '^

e nog niet aan bet dos"
too Wagenveld' kunnenev°egen. Op zoek

Het RBT, dat gezien de lugubere
toedracht van de moord zo snel
mogelyk tot onderzoeksresulta-
ten wil komen, zoekt nog steeds
naar mensen die iets over Van
Wagefeld weten. lemand die iets
over de contacten van het slacht-
offer weet of het slachtoffer zelfs
gezien heeft op maandag 22 mei,
toen hyvan de binnenstad via de
Promenade richting Schandelen
liep, wordt dringend verzocht
contact op te nemen: 045-
--731731.

Ook hme "e pamflettenactie, waar-
Heen Portie deze week in de
W . ense binnenstad begon;
PuKi1-, mensen uit het winkel-
genf ___ op te sPoren die Van Wa-
gezi op de bewuste dag nog
den hebben> heeft tot op he-
de K^i emig opgeleverd. Ondanks
die i oning voor de gouden tip
2j;n

n het vooruitzicht is gesteld,
nenoiunog geen informaties bin-
schr "men' waarmee zelfs een
clainiJe van dat bedraê ge-na zou kunnen worden.

In afwachting van de resultaten
van het sporenonderzoek dat ge-
houden werd in de woning van
Van Wagenveld, heeft het RBT
het onderzoek nu ook verlegd
naar het Heerlense drugcircuit.
Wagenveld zocht geregeld de
binnenstad op om wat uren stuk
te slaan en kwam ook op plaat-
sen waar drugverslaafden zich
concentreren.

Via informatie uit dit milieu
hoopt de politie een soort van le-
vensreconstructie van het slacht-
offer te maken. Indien men ach-
terhaalt hoe Wagenveld zyn da-
gen sleet, kunnen immers aan-
wijzingen aan de oppervlakte ko-
men, die in de richting van een
moordmotief of zelfs een of
meerdere daders wijzen. De poli-

Wat betreft het motief staat roof
weliswaar bovenaan het lijstje
van justitie en politie, maar ze-
kerheid daarover bestaat geens-
zins. De chaos die depolitie in de
woning van het slachtoffer aan-
trof, kan namelijk zowel op het
doorzoeken van het huis naar
waardevolle spullen duiden, als
op een worsteling tussen het
slachtoffer en zijn dader(s).
Van Wagefeld stond bovendien
bij medebewoners bekend als
een eenvoudig man met een
smalle beurs en een rommelig
huishouden. Veel geld viel er in
de woning misschien helemaal

®Sieben b.v.
Bouwmaterialen

"sierpleisters

"graniet, marmerpleisters
(80 kleuren)

"sierbestrating

Schelsberg 94, Heerlen
Tel. 045-725782

fwinnaars van de prijs met hun oorkonde, de heer Plehiers
J*J en de heer Vuister. Uiterst rechts staat jury-voorzitter
wrbos en links mevrouw Plehiers. Foto: WIDDERSHOVEN

DSM-prijs
technologie
uitgereikt

£~S - Aan drs G. Vuister, pro-
rjjous aan de rijksuniversiteit
pto en irP. Plehiers, promoven-
L „Gent is gisteren de DSM-prijs
let mie en Technol°ëie 1989
'e*end. Beiden ontvingen een

geldbedrag van ’ 10.000,- uit han-
den van ir. D. Venderbos, juryvoor-
zitter en directeur van DSM Re-
search bv.

De uitreiking vond plaats tijdens
een bijeenkomst in Kasteel Vaals-
broek in Vaals. Vuister won de prijs
met een lezing over de ontwikkeling
van drie-dimensionale kern-spinre-
sonantie-technieken en combina-
ties van licht en kernspinresonan-
tie. Plehiers werd geëerd voor zijn
promotie-onderwerp 'thermische
kraking van koolwaterstoffen.

(ADVERTENTIE)
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ZS Auto-pilot voor alle funkties (mcl. wit-balanser^^^^
mU autofocus), CCD sensor voor nog scherper beeld, 6x motor- A000 —SEjzoom, sluitertijd v.ooo sec. lichtsterk objectief met macro. ,2999- i._f_f_7m
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Pleger incest
tewerkgesteld
in speeltuin

MAASTRICHT - De rechtbank
te Maastricht heeft gisteren een
40-jarige Brunssumer wegens
het plegen van ontucht met zijn
toentertijd minderjarige doch-
ter veroordeeld tot 180 dagen
gevangenisstraf waarvan 176
voorwaardelijk met daaraan ge-
koppeld tweehonderd uur
dienstverlening in een speel-
tuin.

De man werd vrijgesproken van
hem eveneens verweten geweld
of bedreiging daarmee. Het
vonnis van de rechtbank stem-
de overeen met de eis van de of-
ficier van justitie.

Donderdag 8 juni 1989 " 21_ Limburgs dagblad provincie

pleging alleen te houden onder de
bevolking van Belgische nationali-
teit. In de direct betrokken wijken
van Raeren (Lichtenbusch en
Eynatten) heeft zestig procent van
de bewoners echter een buitenland-
se nationaliteit.

De milieuorganisaties vinden de
volksraadpleging met uitsluiting
van in het dorpwonende 'buitenlan-
ders' absoluut onaanvaardbaar. Om
die reden hebben de organisaties
zelf een schriftelijke volksraadple-
ging-per-briefkaart gehouden. Een
overgrote meerderheid blijkt in die
enquête tegen de aanleg van de
grootste golfbaan van Europa ge-
stemd te hebben.
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Singlet in zonnige kleuren. Maxishort van katoen in Modieuze city-bermuda met Sportieve katoenen twill Kreuk-look katoenen broek Elegante katoenen broek in Vlotte katoenen broek in Zeer verzorgde Ca*
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Voor Wijnandsrade vragen wij

bezorgers m/v I
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Geerstraat 5, Heerlen,

tel. 717719.
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aldus nuttig besteed, terwijl een
150 weekend-retraitegangers
voor een bron van vaste inkom-
sten zullen moeten zorgdragen.

Ook werkervaringsprojecten
voor werkeloze jongeren en na-
tuureducatiecursussen staan op
het wensenlijstje^Daarbij staan
milieuvriendelijke land- en tuin-
bouwmethodes en zelfs natuur-
lijke energiewinning centraal.
Het klooster bezit naast een
eigen bakkerij en (een niet meer
intacte) slagerij ook een zelfstan-
dige watertapinstallatie.

Com amore
Indien het voor de internationale
vereniging economisch haalbaar
en noodzakelijk is, dan over-
weegt zij de overname en het ex-
ploiteren van het Vormingscen-
trum 'Pater Damiaan de Veus-
ter', inclusief onderhoud en be-
heer van alle kloostergebouwen
en inrichtingen. In het bestuur
van de internationale werkgroep,
die onder leiding van Hans Mi-
chael Peinkofer staat, hebben uit
Simpelveld Mathieu Scheeren
(vice-voorzitter) en Albert Hup-
pertz zitting. Als lid maken er o.a.
Martien Wierts, Charles Vijgen,
Louis Vliex en mevrouw Coe-
mans-Van Wersch deel van uit.

Terwijl de Congregatie der
H.Harten zelf nog wat slagen om
de arm houdt over het vormings-
centrum juicht wethouder Bèr
Frijns van Simpelveld de pogin-
gen om de Plaar voor Simpelveld
te behouden con amore toe.

" De voorvechters voor 'De Plaar'. Vlnr: initiatiefnemer Huppertz, pater Bernhard en vi-
ce-voorzitter Scheeren. Foto: FRANS RADE

Internationale actie voor behoud patersklooster Simpelveld

'De Plaar moet open blijven'
Van onze correspondent

SIMPELVELD - „Als buurtge-
noot van het klooster van de Pa-
ters van de Plaar ervaar ik de op
handen zijnde aftocht van de Pa-
ters van de H. Harten als bijzon-
der pijnlijk. Vroeger zag het wit
van de priesters op het koor. En
nu zijn er helaas geen opvolgers
voorhanden. De kolossale monu-
mentale gebouwen dreigen, als
er niet snel iets gebeurt, verloren
te gaan," verzucht Albert Hup-
pertz, bijna buurman van kloos-
ter De Plaar in Simpelveld. En
vervolgt: „Al drie jaarlang tracht
ik krachten te mobiliseren om
een oplossing te zoeken. Ik be-
schouw het als een ideële op-
dracht. Straks zijn wij, vijftigers,
op een zijspoor gemanoeuvreerd
en tellen we in deze maatschap-
pij niet meer mee. Dan is het
goed een doel voor ogen te heb-
ben. Ik moet er niet aan denken
dat straks een projektontwikke-
laar zijn klauwen naar dit prach-
tige klooster- en tuinencomplex
uitsteekt. Wat hebben we alskin-
deren op de terreinen rond de
Plaar een prachtige tijd beleefd!
Onuitwisbare prettige herinne-
ringen hebben dievlegeljaren bij
ons achtergelaten. Ik kan niet ac-
cepteren dat dit alles straks eens
voltooid verleden tijd zal zijn!"

vonden kon worden, maar ook
diezijn niet meer in groten getale
beschikbaar.

„Dit project met dieooit zo schit-
terende tuinen, dient in ere her-
steld te worden. Wij zullen echter
hoogstens op het terrein van be-
stemmingsplannen en regelge-
ving, maar zeker niet financieel,
daaraan ons steentje kunnen bij-
dragen."

Albert Huppertz wacht intussen
met spanning op de eerste 100
sympathisanten, die het Plaar-
project daadwerkelijk willen
steunen. Zijn adres luidt: Da-
miaanstraat 2, 6369 SV Simpel-
veld m 045-441913).

jefbonten

Verplichten
Albert Huppertz is als initiatief-
nemer dagelijks op pad om de
werkgroep uit te breiden, die
zich inzet voor het behoud van
'DePlaar'. Momenteel staan er 25
als lid ingeschreven, terwijl nog
eens 40 hebben toegezegd. Het
streven is erop gericht voor 1 ja-
nuari 1990 een morele achterban
van minstens 100 leden te heb-
ben, die zich o.a. ertoe verplich-
ten minstens twee dagen per jaar
in de tuinen, bij de vijvers of in
de gebouwen van het klooster de
handen uit de mouwen testeken.

dat de Paters van de H.Harten
(Arnsteiner Patres) hun Lim-
burgse nederzetting, die lange
tijd als wetenschappelijk Theo-
logicum hoog aangeschreven
stond, wegens de terugloop van
het aantal roepingena en het ge-
brek aan financiën, zouden moe-
ten opgeven. Maar nu is de ter-
mijn wat verlengd. Uiterlijk bin-
nen driejaar zullen de 'witte' Pa-
ters, waarvan er nog slechts drie,
samen met twee broeders de lo-
pende zaken draaiende houden,
naar elders vertrekken.

een internationale werk- en ac-
tiegroep 'Pater Damiaan de
Veuster' in het leven geroepen,
die zich notarieel als vereniging
zonder winstoogmerken heeft la-
ten inschrijven. Belangrijkste
doel is het instandhouden van
het Klooster van de Paters van
de H.Harten op de Plaar, dat al
een aantal jaren als vormings- en
meditatiecentrum dienst doet,
dat vooral gericht is de Bondsre-
publiek en op de Afcent. Maar
hoe langer hoe meer Nederlan-
ders komen op het idee om tij-
dens een lang weekend tot rust
en inkeer te komen.

Een vriendenkring die de Plaar
weer. in oude glorie zal doen
schitteren. Daarom zijn er veel
sponsors nodig (grote en kleine)
én bedrijven, die tractoren,
graafmachines, gereedschap en
andere materialen tijdelijk voor
een broodnodige schoonmaak-
inhaalmanoeuvre willen afstaan.
In Aken werd daarvoor onlangs

Vertrek
Aanvankelijk was er sprake van

De last
op hun schouders wordt hen te
zwaar. Even leefde de hoop bij de
Paters dat er voor de overname
een kloosterorde met een diep
religieuze inslag en signatuur ge-

Leegstand
De werkgroep streeft ernaar
woonruimte voor vitale en ener-
gieke 50-plussers te realiseren,
waarbij het mes aan twee kanten
zal snijden: enerzijds vinden
deze gezond en rustgevend on-
derdak, anderzijds moeten zij
zich verbinden om zich actief in
te zetten voor het behoud van de
diverse projecten zoals de boer-
derij, kapel, het klooster, de gas-
tenverblijven, de vergaderruim-
tes, de prachtige tuinen en vij-
vers en het 8 ha grote terrein met
landerijen. De leegstand wordt

Vijftien nieuwe
KNVB-trainers

De gemeente Heerlen beëindigde
de bijstand met ingang van 1 maart
1986 omdat de man, een werkloze
taxichauffeur, niet gescheiden van
zijn vrouw leefde. Hij zou niet heb-
ben gewoond op de adressen, die hij
aan de sociale dienthad opgegeven.
Volgens de gemeente is de man vrij-
wel dagelijks bij zijn ex-echtgenote
gesignaleerd en had hij ook een
sleutel van de voordeur.
Na een beroep bij Gedeputeerde
Staten kreeg de vrouw alsnog bij-
stand over de periode van 13 maart
tot en met 15 mei. Uit een verklaring
van een verhuurder bleek dat de ex-
echtgenoot van 14 februari tot 13
mei aan de Laurierstraat gewoond
zou hebben. De bijstandscommissie
van de provincie vond de beëindi-
gingvan de uitkeringper 15 meiwel
terecht. Zij achtte het bewezen dat
de man vanaf 15 mei wel bij zijn
voormalige echtgenote woonde,
waar hij dagelijks door de socialere-
cherche werd gesignaleerd. Vijf da-
gen posten bij een opgegeven adres
in Nuth, waar de man een bijstands-
uitkering ontving, had slechts tot
resultaat dat hij hier nooit werd ge-
signaleerd.
De geschillenafdeling doet over eni-
ge tijd uitspraak.

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN - Een ge-
scheiden Heerlense vrouw is het
niet eens met de beëindiging van
haar uitkering, omdat haar ex-man
inmiddels bij haar zou zijn terugge-
keerd. Haar beroep is nu behandeld
door de afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State
in Den Haag.

Heerlense vecht
intrekken van
uitkering aan

'Op gen Ing'
Maandagmorgen 5 juni, half negen.
Feestelijke opening van de feest-
week basisschool 'Op Gen Ing. De
school bestaat 25 jaar. Kinderen,
leerkrachten en ouders-zijn aanwe-
zig, het schoolbestuur, de K.S.V.,
schittert door afwezigheid. Geluk-
kig dat burgemeester Van Zeil wel
op een plezierige manier de feest-
week opende, iets waarbij blijkbaar
niemand van de K.S.V. aanwezig
wilde zijn. En al is de voorzitter dar
op vakantie, dan vraag ik me nog af
of er geen vervanger is? Zo laat de
Katholieke Schoolvereniging op
een fijne manier zien hoe ze omgaat
met een jubilerende school. Hub
Lindelauf, Paula Jongen en de rest
van het team: bedankt voor de afge-
lopen jaren. Ik wens jullieeen fijne
feestweek. Samen met ouders en
kinderen zijn wij trots op 'Op Gen
Ing. Ga door, samen staan jullie
sterk voor de volgende 25 jaar.
HEERLEN Margriet van Dijk

HEERLERHEIDE - In het week-
eindevan 10 en 11 juniviert de paro-
chie H. Cornelius in Heerlerheide
haar 150-jarig bestaan. Speciaal
voor die gelegenheid is een jubi-
leum-gedenkboek geschreven door
historicus J. Hoen uit Neerbeek.
Het boek zal echter voor publiek
pas op 25 juni tijdens een open dag
van de Corneliuskerk, te verkrijgen
zijn.

Jubileumboek over
anderhalve eeuw

Corneliusparochie

nieuwe hinderwetvergunning moet
worden verleend. De procedure
daarover loopt nog.

Van onze correspondent
DEN HAAG/SCHAESBERG - De
vergunning voor uitbreiding van
het garagebedrijf Bremen in
Schaesberg is door de waarnemend-
voorzitter van de afdeling recht-
spraak van de Raad van State, mr
J.H. Blaauw, tot nader order ge-
schorst. Daarmee hebben omwo-
nenden voorlopig hun zin gekregen.
Zij zien de bouw van een nieuwe
loods op de hoek Kampstraat/Lam-
bermonstraat niet zitten, omdat hun
woningen letterlijk en figuurlijk in
de schaduw van de nieuwe loods
komen te staan.

bioscopen
GEERLEN
'" My stepmother is an alien, dag.
18.30 en 21 uur. Rivoli: The naked'ag. 15.30 18.30 en 20.30 uur. Lady
.vagebond, za zo wo 14 uur. Ma-ttoon over Parador, dag. 15 18.15rlO uur. H5: Tequila Sunrise, dag.
19en 21.30 uur, za zo ook 16.30 uur.

dag. 14en 20.30 uur, za zo ook
F- Dangerous Liaisons, dag. 18.30
IJJUr, do vrij ma di ook 14 uur, za zo
I» Uur. The Bear, za zo wo 14 uur.P?od mother, dag. 19 en 21.15 uur,F' ma di ook 14.15 uur, za zo ook
|"Ur. Twins, dag. 14 18.30en 21 uur,
fOok 16 uur. 'n Avontuur met een
P^> za zo wo 14.15 uur. De Spiegel:
*ctnce, do t/m ma 21 uur.

CHAESBERG
P">o: Working girl, vrij t/m zo 22.15
IJ'fsquerade, vrij t/m za 00.30 uur,r's uur.

MAASTRICHT
,'JJhe naked gun, do t/m zo 14.30 19
i7° uur, madi 21.30uur, wo 14.30en"Ur.Die Hard, dot/m zo 14.30 18.30
V^r, ma di 21 uur, wo 14.30 en 21
."-ady en de vagebond, za zo wo

K
duur Loos, do t/m zo 18.30 en 21jj?vrij ook 14.30uur, ma t/m wo 21j .^stepmother is an alien, do t/m zo

118-30 en 21 uur, ma di 21 uur, wo
*n 21 uur.Cinema-Palace: Ram'-

'fag. 21 uur, za zo ook 14.30 en 18
'equila Sunrise, dag. 19 en 21.30
p2o ook 14 en 16.30 uur. Dange-
j^'sons,dag. 19 en 21.30 uur, za zo

*n 16.30 uur. Palace 2:Pornopro-
füa. dag. beh. za zo doorl. v.a. 13.30
S,Ulé-K: The Accused, do za 20 en<uur, vrij 20 uur, zo t/m wo 19.15 en

Ur- MidnightRun, do t/m za 24.15MUnière: Tucker, the man and his
4' dag. 20 uur. Bagdad Café, dag. 22

l? World apart, do t/m zo 21 uur.

"" ma t/m wo 21 uur.
GELEEN
£Lj*ms, do t/m di 20.30 uur. Studio: Betrayed, do t/m di 20.30 uur.

SITTARD

!!*". Rainman, do ma di wo 20.30
j, yt/m zo 18.45 en 21 uur. My step-
v'.'s an alien, do ma di wo 20.30J?J t/m zo 18.45en 21 uur. Cinecen-raek 29, do vrij 20.30 en 22.15 uur.

exposities
HEERLEN
tjs!?,er'j, Raadhuisplein 19. Het
l_ ,c"> moment. T/m 25/6, open di t/m

'' uur, za en zo 14-17 uur. Volks-
!rk r'VVac'lt. Schaapskooiweg 95.
13 jan André Offermans. Open di t/m
30,„' uur, zo 13-17 uur, di en vr ook
(fL^ uur. NMK bank, Bongerd 13.van M. Philippens. T/m 31/6, open
er.,kdagen 9-16 uur. De Spiegel,
..^raat 88. Werk van Mich Radema-

-111 13/6, open do t/m ma 20-1 uur.

HOENSBROEK
10. tee' Hoensbroek. Fotogalerie 68.

5 .i'anßenv.d. Kruys. T/m9/6, open
W, ,"12 en 13.30-17 uur. Expositie. yjutderschool Driemaal Nul. T/m
reJjrk van Alfons Stadhouders. Ge-
-{"j ac de zomermaanden, open dag.
lwuUr. Bibliotheek, Pastoor Schlei-
t) ~aat. Werk van Cor van Hoof. T/m

oPen tijdens kantooruren. ABN.
»nwVa,n Klaas Schipper. T/m 15/7,werkdaeen 9-16 uur.

VOERENDAAL
F" 3(w?ehuis- Werk van p- Meuleners.

ook i,' °Pen werkdagen 9-12.30 uur.* U-30-16.30 uur.

LANDGRAAF
'erre !* ls. Raadhuisplein 1. Werk vanr 9-i2 soest. T/m 9/6, open ma t/m
["16 ü|UUr' ma en do ook 14"16 uur- za
«rij "Ur- Ipomal Galerij, Kerkberg 2.
°. do Sllv'a Weerath. T/m 25/6, open
k . ' *a en zo 13-17 uur, vr 13-20 uur.

UBACHSBERG
f'fti M„öe Leuf, Dalstraat 2. Werk van'"15 ~, str'ner. T/m 11/6, open di t/m vr
k uur, zo 1245 uur.

KERKRADE
'"■W 0g Anstel > Kasteel Eren-

-11 ''arm van Jacqueline van Elsberg

'^ "^ van der Veen. T/m 25/6, open
*asin« 17 uur-Rodahal. Onbekende
H ''"menten. Van 25/6 t/m 23/7,
k 'at/mvr 14-17 uur.

SCHIMMERT
K^ oensel, Haagstraat 5. Werk van
"6.0 D en Pierre Everharz. T/m
k _ «H do t/m zo 14-17 uur.

AMSTERADE
ft' *eJk *BS~Beckere' Hoofdstraat 58-

-'t> 25» Va« Adri Markus en To Crijns.
* °. open do t/m zo 14-17 uur.

SITTARD
£'dirm? uis' Rosmolenstraat 2. Sit-
-I^2/7 °eeld. foto's van Kim Zwarts.
Ito'7 Uur £di"m vr 10-17uur, za en zo
h WrL' Ga,er'e Zabawa, Ophoven
ü?'6'oD(^ van Jacques Dicteren. T/m
6 Ve„" Wo Vm vr 16"20 uur. zo 1417rulo.pf l*r.Steenweg 86. Beelden van

de Roeck. T/m 17/6.

koffieconcert
inBrikke Oave

'n§ W?l^ -De Poolse zangvere-ly Tulacz (de vrolijke
!|S ïroi ln de Mandolinevereni-
* vanaf ,Aour verzorgen op 11

in H» r> ° uur een koffiecon-
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Door de bisschop van Roermond
zijn de heren Jan Daemen en
John Beuken benoemd tot kerk-
meesters van de St. Lambertus-
parochie te Bingelrade. Tot vice-
voorzitter van het kerkbestuur
werd Zef Meys benoemd.

Kerkmeesters

Het programma voor het jubileum-
weekeindeziet er als volgt uit: zater-
dag om 19.00 uur een eucharistievie-
ring met medewerking van het
Thirdwingkoor in de Cornelius-
kerk. Om 19.45 uur volgt de inzege-
ning van een gedenkteken voor de
overleden pastoors. Zondag 11 juni
is er om 11.00 uur een plechtige mis
in de Corneliuskerk met mgr A.
Castermans. Het kerkelijk zangkoor
St. Caecilia, het ensemble Musica
Mosa, de koninklijke fanfare St.Jo-
seph en Schutterij St.Sebastiaan
verlenen eveneens medewerking.
Om 12.30 uur is er een receptie en
gezellig samenzijn.

„Zon bedrijf hoort op een industrie-
terrein thuis," zei de raadsman van
de bewoners deze week tijdens een
hoorzitting over deze kwestie bij de
Raad van State.

Te snel
Ook van de kant van de gemeente
bestond geen bezwaar tegen schor-
sing, omdat nader 'speurwerk' aan
het licht heeft gebracht dat de
bouwvergunning wellicht al te snel
door burgemeester en wethouders
is verleend. Aanvankelijk werd ge-
dacht dat de bouw niet kon worden
tegengehouden, omdat in het be-
stemmingsplan was vastgelegd dat
dergelijke bedrijfsactiviteiten op
die plaats zijn toegestaan. Nader on-
derzoek leerde echter dat sommige
bedrijven, waaronder garagebedrij-
ven, pas na een besluit van de voltal-
lige gemeenteraad toestemming
kunnen krijgen. De procedure moet
dus opnieuw worden doorlopen.

Het echtpaar Wiel Möllerring en
Jetta Möllering-Jongen, Kerkra-
derweg 116 te Heerlen, viert za-
terdag het gouden huwelijks-
feest. De mis tot dankzegging
wordt om 17.00 uur opgedragen
in de kerk 'Verschijning van de
onbevlekte Maagd' te Molen-
berg. In restaurant A gene Bek,
Mgr Schrijnenstraat 20 in Heer-
len wordt van 18.30 tot 20.00 uur
de receptie gehouden.

" Het gouden paar Mölle-
ring-Jongen.

Foto: FRANS RADE

Gouden paar

Mr Blaauw kon direct na die zitting
tot schorsing overgaan, omdat geen
van de partijen daar moeite mee
leek te hebben. Het bedrijf zal im-
mers nog niet met het bouwen van
de hal beginnen, omdat ook nog een

Mr Blaauw besloot dan ook de
bouwvergunning te schorsen tot dat
de gemeente alles nog eens op een
rij heeft gezet.

Geslaagd
Aan de Technische Universiteit
van Eindhoven slaagde de Heer-
lenaar Peter Paffen voor be-
drijfskundig ingenieur.

Op 25 junikan deCorneliuskerk be-
zichtigd worden. Alle kerkschatten,
ook die in bruikleen zijn door het
Bonnefantenmuseum, zullen wor-
den tentoongesteld en het resultaat
van de renovatie is, ook achter de
schermen, te bekijken.

Woningbouw aan
Grensstraat kan

HEERLEN - Als het weer dezekeer
weer geen roet in het eten gooit,
houdt vereniging 'De Loorenhof
aanstaande zondag een demonstra-
tie schapen scheren. Deze vindt
plaats van 14.00 tot 16.00 uur in haar
hoogstamfruitboomgaard bij de
Weltermolen in Weiten (Heerlen).
Verder zijn er demonstraties en
voorlichting over onder andere
spinnen, twijnen, karen en verven
van wol.
Geschoren worden Blauwe Texe-
laars, voortgekomen uit Witte Texe-
laars, die de kleurfactor 'blauw' bij
zich dragen en sporadisch in Zuid-
Limburg voorkomen. De aandui-
ding 'blauw' komt voort uit het feit
dat als men de vacht opendrukt, een
staalblauwe kleur in de vacht zicht-
baar is.
Inlichtingen: Funs Vandenboom,
voorzitter De Loorenhof en tevens
fokker van het ras Blauwe Texelaar
S 045-712526.

Schapen scheren
bij Weltermolen

Van onze verslaggever
NIEUWSTADT - In de kantine van
voetbalvereniging FC Ria in Nieuw-
stadt hebben vijftien cursisten het
diploma oefenmeester 2 ontvangen
uit handen van administrateur
Henk Driesen van de KNVB afde-
ling Nijmegen. De geslaagden zijn
Eddy Hendriks (Geleen), Lei Jans-
sen (Sittard), Jan Wetzels (Geleen),
Gilbert Heijgele (Maastricht), Ge-
rard Hölzken (Weert), Jac Hovens
(Sevenum), Wim Logister (Land-
graaf), Lamber Seegers (Venlo), Bas
Stofberg (Heerlen), Wiek Vaes (Ne-
derweert), Jules Verreek (Land-
graaf), Hub van Wijde (Landgraaf),
John Wilbers (Tegelen), Loek van
Wijk (Brunssum) en Dick Zuidema
uit Heerlen. Bij de uitreiking waren
verder aanwezig Jan Helwegen (do-
cent voetbal), Frans Spronck (do-
cent leidinggeven) en cursusleider
Bér Hamans.

klein journaal
oostelijke mijnstreek redactie: 739282

Schinveld

" De leerlingen van de basisscho-
len Aan de Belboom en de Twee-
sprong houden zaterdag van 9.00 tot
12.00 uur op de Bleekplaats detradi-
tionele auto-wasdag voor het
schoolverlaterskamp.

Simpelveld

"" De Heemkundevereniging De
Bongard houdt vrijdag van 20.00 tot
22.00 uur, zaterdag van 14.00 tot
22.00 uur en zondag van 11.00 tot
20.00 uur een fototentoonstelling in
zaal Dackus aan de Irmstraat 23.

Eygelshoven

" De Huurdersbelangenvereniging
De Koepel houdt vandaag om 20.00
uur de eerste informatiebijeen-

komst over huurverhoging in dien-
stencentrum Dr Bernd, Christina-
straat 31.

Heerlen

" De Studentenvereniging Woord
en Daad van de HTS houdt morgen
om 21.00 uur haar eindfeest in het
Kegelpaleis. The Blues Brothers
zorgen voor de muziek.

" De afdeling Heerlen-Zuid van de
Industriebond FNV houdt zondag
een wandeltocht in de omgeving
Vaals, Lemiers en Holset. Men ver-
trekt om 10.00 uur met eigen ver-
voer vanaf de Vakbondswinkel, Sta-
tionstraat 8 in Heerlen.

Schimmert

" De buurtvereniging Groot Haas-
dal houdt zondag vanaf 11.00 uur
een grote rommelmarkt.

Bingelrade

" De harmonie St. Caecilia Bingel-
rade en de fanfare St. Joseph Mer-
kelbeek verzorgen zondag om 11.00
uur het vaderdagconcert in het Ont-
moetingscentrum.

" De BVC '28 houdt deze week de
donateursactie.

" Degenen, die tijdens de boeren-
bruiloftsfeesten voor bruidspaar
willen spelen, kunnen zich tot 15
juni aanmelden bij de heer S. Le-
mans, Viel 2, S 1695.

" Ter afsluiting van het seizoen
houdt SJOB vrijdag vanaf 19.00 uur
disco met Drive-in-show Dyseenic.
Entree gratis.

Brunssum

" In verband met het zilveren be-
staansfeest van de parochie van de
H. Geest wordt zondag een fiets-
tocht gehouden. De route van 25 ki-
lometer gaat via de grenskant. Men
vertrekt tussen 13.00 en 14.00 uur
aan de kerk. Inschrijving kost voor
volwassenen f 1,50 en f 0,75 voor
kinderen.

Brandje in flat

DEN HAAG/LANDGRAAF - De
adviseur van de Raad van State
vindt dat G. Vaessen uit Landgraaf,
eigenaar van een stuk grond aan de
Waubachse Grensstraat, daar best
woningen mag bouwen. Het be-
stemmingsplan laat woningbouw
op die plaats echter niet toe. Van-
daar dat Vaessen de afdeling voor
de geschillen van bestuur van de
Raad van State om onthouding van
goedkeuring van het bestemmings-
plan 'Waubach-Noord' heeft ge-
vraagd.

Met dit bestemmingsplan wil de ge-
meente het karakter van Waubach
bewaren door de open ruimten tus-
sen de historische bebouwing te
handhaven. Vaessen typeerde zijn
perceel echter als 'ordinair braaklig-
gend stuk grasland met een loodsen
machineberging, die het landschap
ontsieren.

Vaessen voelt zich door de opstel-
ling van de gemeente bij het tot
stand komen van het bestemmings-
plan gedupeerd. Hij heeft zijn be-
drijfom overlast te voorkomen ver-
plaatst naar Abdissenbosch.
Bij woningbouw zou hij een prijs
van 125 vierkante meter kunnen
ontvangen. Als de grond agrarisch
wordt gebruikt, is dit slechts vijf
gulden. Vaessen zegt danook dat hij
door het bestemmingsplan een
schade lijdt van 265.000 gulden.

Bij de adviseur van de Raad van
State, die de situatie ter plekke
heeft bekeken, ondervindt Vaessen
begrip voor zijn standpunt. Niette-
min raadt hij aan goedkeuring van
dit deel van het bestemmingsplan te
onthouden.

De geschillenafdeling doet over eni-
ge tijd uitspraak.

HEERLEN - Binnen een kwartier
heeft de met vier wagens uitgerukte
brandweer van Heerlen gisteravond
rond tien uur een brand geblust in
de bijna leegstaande flat aan de Bel-
giëlaan. In een illegaal bewoonde
kamer was de brand door nog onbe-
kende oorzaak ontstaan. Toen de
brandweer arriveerde was niemand
in het appartement te ontdekken.
Naar de oorzaak wordt vandaag
door de politie een onderzoek inge-
steld.

per persoon

in gesprek
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Garage Schaesberg
mag door overlast
nog niet uitbreiden
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1.000,-Aan accessoires 12Maandenrenteloze lening. 'n Sterk succes,
naarkeuze cadeau.

Heeft u in plaats van gratis extra's liever Voor welke 205 u ook kiest, hij is pittig
Wie nu besluit om een Peugeot 205 aan een aantrekkelijke financieringsregeling? Dat en snel. Bovendien is de 205 niet alleen

'te schaffen, doet wel een hele goede keus kan ook. Als unu een 205 koopt* en hetken- een bijzonder vlotte verschijning, maar hij is
metmeervoordelen danooit. Voordelen waar- teken op uw naam registreert vóór 1 augustus ook uiterst betrouwbaar. Er zijn maar liefst
bij het accent ligt op gratis. Wat dacht u van 1989 dan profiteert u van een aantrekkelijke 33 verschillende uitvoeringen,
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extra's zoals een spoiler, een zonnedak, spor- Urijdt'n vol jaarzonder rente te betalen, dezeer exclusieve Cabriolet toe.
tieve wielplaten, een trekhaak of een fraaie De aanbetaling kunt vin de meeste gevallen Er is al een Peugeot 205 vanaf 17.350,-.

' stereo radiocassette-recorder ofmisdampen. heel simpel oplossen dooruwhuidigeauto in te Ga vandaag nog langs bij de Peugeot-dealer,
Maar ook metallickleur, een (fiets)-impe- ruilen. De lening wordt door Peugeot Talbot want devoorraad isbeperkt. Zijn adres vindt u
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Limburgs Dagblad KERKRADE - De toeschouwers bij
het eerste internationale atletiekga-
la in Kerkrade (circa 1500) konden
zich gisteravond pas laat warmen
aan topprestaties op de baan. Kou
en regen speelde menig atleet im-
mers parten. De meest opmerkelij-
ke verrichting tijdens de gezellige
meeting kwam op naam van hor-
denloopster Marjan Olijslager. De
atlete uit Capelle aan de IJssel
schaarde zich op de 100 meter hor-
den tussen de absolute wereldtop
met 12.94 seconden; de op een na
beste wereldseizoensprestatie.

De Nederlandse recordhoudster,
die aan haar laatste topsportseizoen
is begonnen, had afgelopen week-
einde in Zürich bij de strijd om de
Europese beker voor landskam-
pioenen met 13,03 al haar goede
vorm gedemonstreerd.
Marjan Oljslager is de laatste jaren
evenwichtiger geworden, mede
door de jarenlange ervaring. „Ik
voelde me goed, maar had zon tijd
nu eigenlijk nog niet verwacht. De
baan was immers nat en het was erg
koud", aldus de computerprogram-
meuse. De Westduitse Zacziewiecz
(13.22), in Seoel winnares van het
brons, gafOlijslager de inspiratie en
felheid om onder slechte omstan-digheden (lichte regen en een tem-
peratuur van circa tien graden) een
topprestatie te leveren. „Ik zou wel
zien opwelketyd ik uiteindelijk zou
uitkomen. Ik leef namelijkvan wed-
strijd tot wedstrijd. Met 12.94 ben ik
uiteraard zeer content. Ik vond het
een zeer leuke meeting", gafOlijsla-
ger prijs.

Hordenloopster Greta Tromp haal-

de de finish overigens niet. Door
een balansverstoring raakte Tromp
na de laatste hindernis buiten de
baan en kwam vervolgens ten val.
Zonder nare gevolgen overigens.

Achmed de Kom
Sterk was ook de honderd meterfi-
nalevan Achmed deKom. Hij barst-
te zowat uit zyn musculaire voegen
en wervelde naar een onvermoede
10.56. Het was debeste Nederlandse
jaarprestatie. „Een uitstekende war-
ming-up voor deWest Athletics vol-

gende week in Sittard", meende De
Kom. „Dan zal ik mijn echte sprint-
kwaliteiten nog eens tonen". Óp de
damessprint kon Claudia Elissen
(derde in 11.97) nog niet echt over-
tuigen.De Maastrichtse atlete is nog
niet geheel in vorm en moest na een
sterke opening de overwinning aan
de jeugdige Petra Huybrechtse
(11.74, EK-jeugdlimiet) laten.

Publiekstrekker Elly van Hulst, die
vyftien jaar nodig had om twee
maanden geleden tijdens de WK-in-
door in Boedapest geheel te ontlui-
ken met een gedenkwaardig we-

MVV: grandioos
aanbod voor

Vanderbroeck
Van onze verslaggever

MAASTRICHT/KERKRADE
MVV heeft de hoop op het behou-
den van Erwin Vanderbroeck nog
niet opgegeven. De verkoop van het
jeugdige talent aan Roda-sponsor
Nol Hendriks voor circa vier ton is
definitief, maar met een vorstelijke
aanbieding wil het Maastrichtse be-
stuur voorkomen dat Vanderbroeck
komend seizoen bij het Belgische
St.-Truiden wordt gestald. Vander-
broeck, die gisteren niet voor com-
mentaar bereikbaar was, zou naar
verluidt het dubbele kunnen 'van-
gen' van de MW-aanbieding diehy
naast zich neerlegde.

Nol Hendriks bevestigt dat MW
opnieuw bij hem heeft aangeklopt
om Vanderbroeck te huren, maar
heeft de keuzemogelijkheid aan de
speler gelaten: „Voorzitter Lieben
en secretaris Kremers waren giste-
ren (eergisteren, red.) by' my voor
Vanderbroeck. Ik zou graag zien dat
hy bij MVV blijft om zich onder Sef
Vergoossen verder te ontwikkelen.
Maar ik heb Vanderbroeck de vrij-
heid gegeven om zelf zijn club te
kiezen. Dus zal MW toch weer met
de speler moeten overleggen, wil
men hem perse behouden".

Anti-histaminen
taboe voor

vijfkampers
MONTE CARLO - Wolfgang Rock-
stroh, de voorzitter van de medische
comissie van de internationale mo-
derne vijfkamp en biathlon unie
(UIMPB), heeft bij het dopingcon-
gres in Monte Carlo aangekondigd
dat de vijfkampers in het vervolg
van anti-histaminen af moeten blij-
ven. Deze geneesmiddelen worden
voorgeschreven tegen allergische
reacties.
Volgens Rockstroh gaat van veel
medicamenten ook een rustgeven-
de werking uit,wat zou kunnen hel-
pen bij het onderdeel schieten. De
UIMPB zal bij de dopingstest ook
hierop gaan controleren.

EK bowling: brons
DEN BOSCH - Het Nederlandse
damestrio heeft bij de Europese
bowlingkampioenschappen in Den
Bosch de bronzen medaille gewon-
nen. Het team, bestaande uit Betty
Vissers (Zaltbommel), Annemiek
van den Boogaart (Veldhoven) en
Dorette Boelens (Eindhoven), be-
haalde het totaal van 3467 pms, een
gemiddelde van ruim 192 punten
per game. Het is de derde medaille
die Nederland tijdens dit toernooi
veroverd. Eerder waren de heren-
dubbels succesvol met een zilveren
en een bronzen plak. Europees
kampioen bij de damestrio's werd
Zweden. Het zilver was voor Oos-
tenrijk.

reldrecord 3000 meter (8.33.83), liep
in Kerkrade puur op souplesse naar
de eindstreep. Op de 1500 meter had
ze niemand te duchten en hoefde ze
haar reserves niet aan te spreken.
Met 4.15.73 sleepte ze Marjan Fre-
riks en Carlien Harms echter naar
persoonlijke records.

Carla Beurskens
Carla Beurskens ging evenmin tot
het uiterste op de driekilometer. De
Belfeldse marathonloopster noteer-
de tijdens haar hernieuwde kennis-
making met de baan atletiek een
tweede tijd. „Ik ben tevreden. Het
ging goed, alleen was het vreselijk
koud".

Spannend was het nog op de tien ki-
lometer. Toen de regenbuien waren
overgedreven en de lucht vol was
van zuurstof vochten de Jamaicaan
Elliot en de Brit Thornton een pres-
tigestrijd uit op de 10 kilometer. Een
krachtige demarrage van Elliot op
de laatste honderd meter besliste
uiteindelijk de tweestrijd. Roger
Jaspers eindigde met forse achter-
stand als derde.

De in het oog springende Limburg-
se prestaties kwamen op naam van
Marco Gielen (EK-jeugdlimiet en
nat. jeugdrecord 10 km) en Paul Ha-
gedoren (flinke verbetering per-
soonlijk record 3000 meter).

De organisatie, Achilles Top, was
overigens gezien de weersomstan-
digheden content met de publieke
belangstelling. Volgend jaar wordt
getracht om een nog sterker veld op
de beente brengen en om het evene-
ment iets later in hetseizoen te laten
plaatsvinden.

Spanning terug

JjÜJS- De vrije val van Mats Wilander op de wereldranglijst
P doorgaan. De Zweedse tennisser, die vorig jaar enige tijd
fi^te plaats op de wereldranglijst innam, leed woensdag in
l%artfinales van de strijd om de open Franse tennisittel op
f.and Garros een ontluisterende nederlaag tegen Andrei
rSr»okov. De Sovjet, die al geruime tijd op financiële voet
l °orlog leeft met zijn federatie, behaalde zijn grootste suc-
I een Grand Slam-toernooi door in drie sets te winnen.

Donderdag 8 juni 1989 "25

Publiekslieveling Chang ook sterker dan Agenor

Mats Wilander kansloos

Hermans snel
in Luxemburg

LUXEMBURG - Matthieu Her-
mans heeft de eerste etappe in de
Ronde van Luxemburg gewonnen.
De Nederlandse wielerprof in
Spaanse dienst toonde zich de snel-
ste in het avondcriterium over 70 ki-
lometer, verreden in de hoofdstad
van het Groothertogdom. Inclusief
de tij dsvergoeding weroverde Her-
mans een voorsprong van vier se-
conden op Michel Cornelisse. Adrie
van der Poel (derde) completeerde
het Nederlands succes. De Ronde
van Luxemburg duurt tot en met
zondag.

Prima start Napoli
NAPELS - Napoli heeft voor 60.000
toeschouwers de eerste wedstryd
tegen Sampdoria in de finale-van
het toernooi om de Italiaanse beker
met 1-0 gewonnen. Voor de gasthe-
ren scoorde liberoRenica na 55 mi-
nuten. Het tweede duel, in Genua,
wordt op 28 juni gespeeld.

" De vriendschappelijke interland
Denemarken-Engeland is in Kopen-
hagen in een gelijkspel geëindigd:
1-1. Gary Lineker opende in de 26e
minuut de score voor de gasten,
oud-Feyenoorder Lars Elstrup zorg-
de in de 56e minuut voor enthou-
siasme bij de 18.400 toeschouwers
door de gelijkmaker achter de En-
gelse doelman Shiltonte schieten.

" Tsjechoslowakije heeft in Bern
door een benauwde zege (1-0) op
Zwitsterland de kleine kans op het
bereiken van de eindrondevan het
WK behouden. Skuhravy (Sparta
Praag) scoorde in de 22ste minuut.
De stand in groep zeven: België 5-8;
Tsjechoslowakije 5-7; Portugal 3-5;
Zwitserland 4-2; Luxemburg 5-0.

" Real Madrid heeft de eerste stap
gezet naar de dubbel, het veroveren
van zowel de landstitel als de natio-
nale beker. De 'Koninklijke' ver-
sloeg in de eerste halve finale-wed-
strijd stadgenoot Atletico met 2-0.
Coruna-Valladolid eindigde in 1-0.

MONTE GENEROSO - Het wordt
nog spannend in deGiro d'ltalia. In
de door Luis Herrera vóór de Sov-
jetrus Ivanov gewonnen klimtijdrit
op de Monte Generoso werd de
zwakke plek van rose-truidrager
Laurent Fignon blootgelegd. De
Amerikaan Andy Hampsten, de Ita-
liaan Flavio Giupponi, de Zwitser
Urs Zimmermann, de ler Stephen
Roche en zelfs in een verre verte
Erik Breukink hebben nog kans op
de eindzege.

De verliezen van de leider met zijn
17e plaats in 10,7 kilometer klim-
men tegen de klok liepen zo hoog
op, dat de algemene rangschikking
in elkaar schoof. Giupponi naderde
tot 1.16, Hampsten tot 1.21, Zimmer-
mann tot 2.29, Roche tot 3.09, Breu-
kink tot 4.14. Wanneer Laurent Fig-
non zondag in de afsluitende vlakke
tijdrit over 53 kilometer tussen Pra-
to en Florence net zo pover pres-
teert als gisteren zal de afloop van
de Giro d'ltaliavoor hem desastreus
zyn.
Zijn ploegleider Cyrille Guimard,
meestal groot optimist, zag het-oek

Heel lang zal Peter Winnen niet
kunnen genietenvan zijn aanwe-
zigheid in huiselijke kring. De
Tour de Franee staat immers
snel voor de deur. „Alweer mijn
achtste Tour," aldus de 31-jarige
Winnen, die de Ronde van Zwit-
serland niet op zijn programma
heeft staan. „Dat was twee jaar
geleden wel net geval, maar toen
startte ik ook niet in de Ronde
van Frankrijk. Het maakt me in
feite weinig uit welke ik van de
twee rondes moet rijden. Deze
keer wordt het weer de Tour. En
daarin wordt hetzelfde van mij
verwacht als hier in de Giro:
Breukink helpen waar het nodig
is."

Pierre Everaert
overleden

MENDRISIO - De Franse oud-
profwielrenner Pierre Everaert
is plotseling overleden. Eve-
raert was 56 jaar oud. Hij was
gedurende vele jaren een van
de trouwste ploegmakkers van
wijlen Jacques Anquetil. Zijn
belangrijkste overwinning be-
haalde hy in Parijs-Brussel
1960. Pierre Everaert, die van
1957 tot 1966 als professional
fietste, was enkele jaren gele-
den tijdelijk ploegleider van de
inmiddels opgeheven La Re-
doute-formatie.

lijsl 0p de middag beleefde het
w: de wederop-
n'nS van Michael Chang. De
tyj an Taiwanese ouders leek na
l st op ivan Lendl, maandag,
l, w' einde van zyn krachten te
ï^nri de da£ rust die hem was
jjjp bleek voldoende voor de
.f ge Amerikaan om te herstel-
itja gen de in Frankrijk wonende
Pc 1 ona^ Agenor haalde hy

i j u van de heroische strijd te-
U^ummer een van de wereld
ide *^r wat restte was voldoende

Matste vier te bereiken.

een surorise
lts *&van Andrei Tsjesnokov op
H v "ander was niet helemaal

De wetenschap dat
*ds cd weüswaar beter maar nog
ld^niet in topvorm was gekop-

' <led et Boede sPel van de Sov-
-1 Vq en de bookmakers de kan-- 1«tt„0r„0r Tsjesnokov al hoger mi-

i 3l het zo eenvoudig zou gaan
snournand verwacht. Vooral

niet- "**et was een BroteNm 'n 8 voor my", stelde de goed
h w de Sovjet na het duel.
|lcen^,s de combinatie van goed
't r^ H. eren, een hoop geduld enag geluk."

In dehalvefinales ontmoet Tsjesno-
kov vrydag de lieveling van het Pa-
rij se publiek. Michael Chang kan na
zijn heroische winst op Ivan Lendl,
toen hy in de beslissende set met
kramp kampte, niets meer fout
doen. Zelfs niet tegen Ronald Age-
nor. En dat terwijl de speleruit Haiti
sinds zijn verhuizing naar Frankryk
toch min of meer als een landsman
wordt gezien.

De 16.000 toeschouwers kregen
geen herhaling van het treffen van
maandag. Chang bleek wel redelyk
hersteld van de vermoeienissen,
maar op voor krachten was hy zeker
nog niet.
Chang, die met zeventien jaar de
jongste speler is die ooit de halvefi-
nales in Parijs bereikte, had er wel
de hulp van de weergoden voor no-
dig. Nadat deeerste twee sets waren
gedeeld, stuurde een regenbui de
twee spelers in de derde weer de
kleedkamers in. De pauze bleek
vooral de jonge Amerikaan goed te
doen. Terwijl Agenor zich liet be-
handelen aan een buigspier, het
Chang zich nog wat tips in fluiste-
ren.

Slechts op het einde leek het nog
fout te gaan. Bij 6-5 in de vierde set
kreeg Chang twee mogelijkheden
de wedstrijd te beslissen. Zijn tril-
lende arm deed hem falen. Pas in de
tie-break viel de beslissing, ook om-
dat bij Agenor de spanningen hun
tol begonnen te eisen.
Uitslagen op pagina 27.

Peter Winnen:
'Blij dat het bijna
weer voorbij is'

" Voor Mats Wilander (foto) werd Roland Garros een bittere ervaring. In zijn partij tegen de
Sovjetrus Tsjesnokov ging de vroegere nummer een van de wereldranglijst kopje onder.

BENNIE CEULEN
in Giro
d'ltalia

ft dfee jSte twee sets was Tsjesno-
i<tiCL dit jaaral detoernooien van
>») ty.":' 1en Nice won, veel sterker
*s Liander. In de tweede reeks
1 gfe Verschil zelfs zo groot dat
&mj-£ .game verloor. „Dat was
>UetJ* m mijn nadeel. Ik houd ik

|1. c 0 n een set met 6"° te win"
!r dooncentreren wordt er moeilij-

B
r en Mats Wilander begone sPelen."

F Set t kreeg ook kansen genoeg
LJ»oe winnen. Op 5-2 en 5-3 was
P)(le maar een punt verwijderd
S, e m winst-Maar °P die belang-
K «oai enten sPeelde Tsjesno-
lsloep et een topper beaamd:
s voor ners- Volgens Wilander

dP ~fsJesnokov nu de weg vrij
H g tlnale. „Hij speelde hier zo
ill| h

n enkele slag van my leekn voo re"' dat ik wemi6 proble-

-1 Van Tsjesnokov bracht
1J ulscussie weer op gang wat
v°'n 7^ verdiende geld, dit keer
LlSe ti 00° dollar, gaat doen. Tot
i %*l Was het gebruikelijk dat&U kl I*** bond het geld inde.
k^HoW is daar, door Zvereva en
% K°v, een rebellie tegen ont-

MENDRISIO - Op het mo-
ment dat donkere wolken
zich gistermiddag samen-
pakten boven Mendrisio,
peddelde Peter Winnen op
zijn gemak naar de voet van
de Monte Generoso. Terwijl
aan de overkant van de
straat latere winnaar Lucho
Herrera op een home-trai-
ner geconcentreerd de be-
nen warm draaide, maakte
de enige Limburgse deelne-
mer aan de Ronde van Italië
voor de start van de klim-
tijdrit een allesbehalve ze-
nuwachtige indruk. „Die
tijd heb ik gehad, dat ik
voor een tijdrit nog nerveus
was," lachte Peter Winnen.

De Panasonic-coureur uit Ven-
ray heeft bijna zijn derde Giro
achter de rug. Ondanks zijn rol
als rechterhand van Erik Breu-
kink sloot hij zyn vorige twee
deelnames aan de Italiaanse
etappekoers telkens met een ver-
dienstelijke achtste plaats af.
„Een goed klassement zit er voor
mij nu niet meer in," verklaarde
Winnen, die na de rit tegen het
uurwerk op de Monte Generoso,
waarin hy als 41ste eindigde, de
26ste plaats in de totaalstand in-
nam. „Niet dat ik daarvoor naar
de Giro ben gekomen, maar de

eindigen. Ik vind het wel jam-
mer, datErik Breukink uit de top
van het klassement is weggeval-
len. Het zat er dik in dat Erik de
Giro ging winnen. Totdat hij in
de veertiende etappe die ver-
schrikkelijke ram kreeg. Hoe ik
dat verklaar? Ik denk, dat Breu-
kink net zoveel gegeten heeft als
ik en de andere renners, maarbij
hem heeft het verkeerd uitge-
pakt."

Volgens Peter Winnen werd de
terugval van Erik Breukink door
zijn ploegmakkers goed opge-
vangen. „Natuurlijk vonden we
het jammer. Zowel voor hem als
voor ons. Maar we konden Erik
geen enkel verwijt maken. Die
jongendoetzijn uiterste best. We
hebben hem ook gewoon met
rust gelaten. Het is te hopen, dat
Breukink straks in de Tour de
Franee niet opnieuw zon slechte
dag zal krijgen. Hy is weer een

andere jaren kwam ik wel in de
eerste tien terecht. Dat gebeurde
eigenlijk vanzelf, terwijl ik ge-
woon myn werk voor Breukink
deed."
Peter Winnen meent dat de voor
zyn doen minder florisante posi-
tie in het klassement te wijten is
aan het slechte weer waarin de
72e Giro d'ltalia tot dusver gro-
tendeels verreden werd. „De
conditie is wel goed, maar met al
die koude dagen kwam ik niet
vooruit. Ik heb regen en kou
nooit kunnen verdragen. Ik zie
het liever anders, maar er is niets
aan te doen."

De Limburgse rondespecialist,
die als geen andere successen
weet te relativeren, zal er niet van
wakker liggen dat zijn naam niet
in de top van het klassement
voorkomt. Winnen: „Ik ben niet
gestart om bij de eerste tien te

jaartje ouder en wellicht even-
wichtiger geworden. Bovendien
is de Tour een heel andere wed-
strijd dan de Giro."
In Mendrisio keek Peter Winnen
al reikhalzend uit naar het einde
van de Ronde van Italië, komen-
de zondag in Florence. „De am-
biance is hier niet meer zoals
voorheen. In mijn eerste Giro
gingen de tifosi nog echt te keer.
Dat kwam vooral door de twee-
strijd tussen Visentini en Roche.
Nu hebben de Italianen geen en-
kel idool meer. Dat is heel goed
te merken. Die typische sfeer is
verdwenen. Vroeger reed ik ook
liever de Giro dan de Tour. Nu
niet meer. Beide wedstrijden lig-
gen te dicht bij elkaar. Boven-
dien is dezeRonde van Italië een
heel slechte ronde voor de ren-
ners. Veel verplaatsingen, bijna
elke dag bergop fietsen. Echte
vlakke ritten hebben we heel
weinig gehad. Het is een heel las-
tige koers. Ik ben blij, dat het by-
na voorbij is en dat ik weer bij
vrouw en kinderen kan zijn."

__r^--__--__-______-___i-_S,

" De beste prestatie van
het eerste atletiekgala in
Kerkrade kwam op "
naam van Marjan
Olijslager.

Foto: WIM KUSTERS

Hordenloopster Marjan Olijslager trotseert kou en regen

Toptijd in Kerkrade
door frans dreissen

al somber in voor zijn vedette. „Fig-
non zal op de slotdag een superdag
nodig hebben."
Voor Herrera was de overwinning
van gisteren zijn tweede etappezege
in de Giro. Vorige vrijdag zegevier-
de de Colombiaan reeds op Tre
Cime diLavaredo. Op de Monte Ge-
neroso stelde Herrera zijn overwin-
ning in het bergklassement veilig.
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Omalvastin de stemmingtekomen, heeft
Heerlijk opvakantie.Lekker weg ineigen de Renault-dealer een aardigheidje

land of buitenland. Lekker weg van voor u.
" de sleur; zorgeloos genieten van het Een leuk adressenboekje in de vorm van

vrije,blije leven. En zekerweten datje een ligstoel (zolangdevoorraadstrekt).
goed uitgerust op vakantie gaat. Handig bij de hand wanneer u het

Ineen nieuweRenault bijvoorbeeld, want thuisfront wilt laten wetendat het wel
elke Renault is kompleet uitgerust goed zit! /
voor komfortabel en zorgeloos rij- | _f~^g-\/ ~~*\ a/'^V^
nlezier f lM^. °P.'edere s//ffw_t>__»-___pieziei. ■ ■ Xr\ nieuwe /// /////jb.

Kom daarom eerst naar ons. Wij zijn na- V_-^ / V_7 Renault f/jff¥W/ï
meiijk al helemaal in de vakantie- RENTE //^Jr/////^/stemming en onthalen u op zonnige yY,'^jfffffjfiy

DE ZONNIGEAANBIEDINGEN
VANRENA ULT. '?;Fr^^Ö^^-^1 B
" Zomerse versies van de Renault 5 : de /Jf ■Tonic en de Tiga Voorzien van vele JL_~Z-~~-jy/

extra's, tegen een extra lage prijs. x\ /£
"De renault 21 Symphonie en de 21 "^v /^Nevada. Oogstrelende uitvoeringen .... %//9' upvaiTlT

van de Sedan en de Break, nu ruim #% W KËmiJLI

indeextra's. w GEEFT JE LEVEN KLEUR

" Wanneer u nu een Renault 5 koopt, hoeft u 'mpasover 12 maanden te betalen. Of u kiest voor een zeer gunstigefinanciering: 0%rente bij 24 maanden. Financiering op basis
van huurkoop via Renault Financiering. Deze aktie loopt tot enmet 17 juniI<W!>. Aanbetaling 25%. Vraag uwRenault-dealer naarde financieringsvoorwaarden.

ONTDEK HET NU BIJ DE RENAULT-DEALER!

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

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

Opgericht: I

AZL Vastgoed nv I
AZL Vastgoed nv belegt in woningen en I
commercieel onroerend goed. I
Het begin vermogenvan AZL Vastgoed nv I
bedraagt circa f 100 miljoen. I
Voor informatie over deelnemingkunt u I
contact opnemen met AZL Vastgoed nv. I
AZL Vastgoed nv I
Akerstraat 92 I
6411 HD Heerlen I
telefoon: 045-763250 I
fax:o4s-741117 I
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Groot Haasdal 6,6333 AW Schimmert, Tel.: 04404-18 88.



kerheid geven en daar-
om zullen zij volgende
week op mijn kantoor
de kontrakten tekenen.
Alleen moeten we nog
het dagelijks bestuur
formeren. Dit zal ook op
kort termijn moeten ge-
beuren. Verder is door
ons de Stichting IJs-
hockey Geleen-vandaag
(gisteren red.) opge-
richt".
In het algemeen be-
stuur zitten; Henk Ki-
vits (voorzitter), Ir. S.
Blok, P. Janssen, H.
Keulen sr., F. Langen,
C. Noordijk en Van
Leeuwen.

Van onze sportredactie

HEERLEN - De KNVB heeft de
competitie-indeling voor het nieu-
we voetbalseizoen bij de amateurs
bekendgemaakt. In de eerste klasse
F is voor het uit 2B gepromoveerde
RFC Roermond geen plaats. De
ploeg zal daarom deeluitmaken van
de (Brabants/Zeeuwse) eerste klas-
se E.

De indeling:
Hoofdklasse C: Baronie, DESK, EHC, Gel-
drop, Halsteren, Limburgia, LONGA, Sit-
tard, SV Meerssen, TOP, TSC, Venray, Vlis-
singen, Wilhelmina'oB. Eerste klasse F: Al-
mania, Bom, Caesar, Heer, Leonidas, Par-
mingen, RKONS, SCG, SVN, FC Vinken-
slag, Volharding, Waubach. Tweede klasse
A: Chevremont, Eijsden, Geleen, Heerlen,
Heerlen Sport, Hopel, Miranda, MXC, Ob-
bicht, RKVCL, RKWL, Voerendaal. Twee-
deklasse B: Belfeldia, Blerick, Haslou. Hel-
den, IVO, Moesel, MVC '19, De Ster. Tiglie-
ja. Venlosche Boys, Veritas, Vitesse '08.
Derde klasse A: SV Berg '68, Bunde, Kluis,
LHB/MC, SVE, Polaris, RKHSV, RKVVM,
RVU, Scharn, Willem I, SC WW '28. Derde
klasse B: Bekkerveld, Groene Ster, Heilust,
Heksenberg, Kolonia, Minor, RKBSV,
Schuttersveld, SVM, SV Treebeek, Vaesra-
de, WitGroen VC. Derde klasse C: Armada,
Brevendia, Crescentia, Eindse Boys, EW,
Megacles, Merefeldia, FC Oda, PSV '35,
Susteren, Lindenheuvel, Swift '36. Derde
klasse D: Excelsior '18, FCV, GFC '33, SC
Irene, Reuver, RKDEV, RKMSV, Sparta
'18, Stormvogels '28, VW '03, Wittenhorst,
Ysselsteyn. Vierde klasse A: Banholtia, SC
Caberg, GSV '28, SV Hulsberg, Keer,
Mheerder Boys, MVV '02, RKBFC; Schim-
mert, St. Pieter, Standaard, SVME. Vierde
klasse B: Gulpen, lason, SV Itteren, Klim-
mania, SV Nljswiller, Rapid, RKASV,
RKMVC, Sportclub '25, Vilt. Vijlen, Wal-
ram. Vierde klasse C: Abdissenbosch, FC
Gracht, Centrum Boys, KVC Oranje, Laura,
Rimburg, RKHBS, RKSVB, Simpelveld,
SVK, Waubachse Boys, Weltania. Vierde
klasse D: FC Hoensbroek, Coriovallum, He-
lios '23, IVS, KEV, Langeberg, Mariarade,
RKDFC, RKSNE, Sanderbout, DVO,
VKC'B9 (ontstaan uit fusie tussen Kaspora
en VCT). Vierde klasse E: Buchten, Urmon-
dia, GVCG, Holturn, Linne, Maasbracht,
Roosteren, St. Joost, Stevensweert, FC Ria,

Vlodrop. Walburgia. Vierde klasse F:
DESM, Heel, SC Leeuwen, Leveroy, Nun-
hem, RKESV, RKSVO, RKVB, SVH '39,
SVVH, Thorn, Victoria Roermond. Vierde
klasse G: Baarlo, Bevo, Egchel, HBSV,
KVC, RKSVN, Roggel, FC Steyl, Swalmen,
VCH, Venlo, VOS. Vierde klasse H: Acha-
tes, EWC, Geysteren, Leunen, Meerlo, Mel-
derslo, Meterik, Montagnards, Resia,
RKDSO. SSS'IB (Overloon), Wanssum. Re-
serve eerste klasse: Almania 2, Blerick 2,
Caesar 2, EHC 2, IVO 2, Parmingen 2, Rapid
2, Sittard 2. SVN 2,Venray 2, VVV '03 2,Wil-
helmina '08 2. Reserve tweede klasse A:
Eijsden 2, Haslou 2, Heer 2, Leonidas 2, SV
Meerssen 2, MXC 2, RKVVL 2, SCG 2,
SCharn 2, Schimmert 2, Standaard 2, SC
WW '28 2. Reserve tweede klasse B: Bek-
kerveld 2, Chevremont 2, Groene Ster 2,
Heerlen 2, Heksenberg 2, Kolonia 2, Minor
2, Miranda 2, RKBSV 2, RKONS 2, Simpel-
veld 2, Waubach 2. Reserve tweede klasse
C: Eindse Boys 2, Geleen 2, Kluis 2, Linden-
heuvel 2, Megacles 2, Merefeldia 2, FC Oda
2. De Ster 2, Susteren 2, SVM 2, Veritas 2,
Wilhelmina '08 3. Reserve tweede klasse D:
Belfeldia 2, Blerick 3, Helden 2, RKMSV 2,
Sparta '18 2. SC Irene 2, Tiglieja 2, Venlo-
sche Boys 2, Venray 3, Volharding 2, Wit-
tenhorst 2, Ysselsteyn 2.

Dressuurtop
zaterdag in
Limbricht

LIMBRICHT - De dressuurdag
die de landelijkerijvereniging Ja-
gers te Paard zaterdag vanaf 13.00
uur in het sportpark nabij het kas-
teel Limbricht organiseert, heeft
tot een enorme respons uit de
dressuurwereld geleid. Verdeeld
over drie categorieën zullen ach-
tenvijftig combinaties 116 proe^
ven rijden gevolgd door een kür
op muziek door de beste combi-
naties uit de drie categorieën.

De kür op muziek begint om 22.00
uur. Dit late tijdstip is zodanig ge-
kozen om de kür nog meer glans
en sfeer te geven. Met deelnemers
als Jeannet Haazen, Ghislain
Fouarge, Paul Zenden, Jack
Schumans, Gonnie Gorissen,
Wim Lucassen en Jos Nijsten is
Limburg niet alleen kwantitatief,
maar ook kwalitaatief sterk op
deze dressuurdag vertegenwoor-
digd.

(ADVERTENTIE)
*

De jamosubwoofer-oplossing,
muziekweerqave

—^
_

jamosw-2
Suföwoofersysteem voor betere geluidsweergave! Een boskosf,

"^N de subwooter, ergens in de kamer, en 2 kleine (slechts 20|i^T3^i cm hoog) boxjes op de boekenplank of aan de muur geven
'%WmÊ u meer tuisterplezier. <3 +■ " JCO'4T»'^ZJr Nu met gratis muufbeugeis. è^CPpfjfê PTlff"

Vraag uw radio- en of mtispecialist om demonstratie en toiaer jamo 24 MAANDEN GARANIÏ-EEN VEHJG IDEE!

ten (ruim 22.000 gulden) van de
orde-handhaving binnen het sta-
dion jaarlijks te verhalen op de club
en om tien procent (4500 gulden) te
korten op de huurtegemoetkoming
voor het sportcomplex.

De Roda-voorzitter is dit onderdeel
van het bezuinigingspakket van
burgemeester en wethouders van
Kerkrade koud op het dak gevallen.
„Het heeft ons danig verrast. Aan-
staande maandag hebben wij bij
Roda bestuursvergadering en dan
komt dit punt op de agenda. Het is
vervelend als wij slachtoffer van de
bezuinigen worden, maar ik heb wel
begrip voor de positie van de ge-
meente Kerkrade. Ik werk zelf bij
de gemeente(Heerlen, red.) en weet
wat het betekentals er moet worden
bezuinigd. Het is voor geen enkele
betrokkene prettig, maar wij zullen
ongetwijfeld nog overleg plegen
met de gemeenteKerkrade alvorens
het besluit definitief is".

~ /^-voorzitter Serve Kuyer be-
Kt dat het onverantwoord

J^f1 nog langer te wachten met"Heg van een nieuw oefenter-
"Helaas moeten wij het zelf be-

I e,i 80.000 gulden is natuurlijk
'er i^aar he* 's een schijntje
j.ëelijking met de talrijke pun-e wij ieder jaar tijdens en na de,f verliezen als gevolg van der,e trainingsmogelijkheden.
f^ker heeft daarvan statistie-
Setriaakt en daarmee is duide-

cl.nt°onbaar dat de resultaten ini Weerperiodes achteruit hol-l' Ageert Kuyer.
van het middenter-

far tr,?UWens maar het begin van
L ■ t)e club wil ook zo snel moge-
lerf Parkeerplaats en het lager ge-
ls °efenterrein in een bruikbare
We L- Veranderen. Kuyer: „De
hde ervan 's echter veel ingrij-
t r

r en kost veel meer geld. Als

E, °ndkomt, is het de bedoelinget veld waar we nu mee bezig
straks als wedstrijdterreinldt gebruikt".

mSp°kken reageerde de Kerk-e club op het voornemen vansetneente Kerkrade om de kos-

Roox
WV-doelman John Roox zal ko-
mend seizoen nietvoor Roda JC uit-
komen. Roox besloot gisteren in

" Gerald Vanenburg (midden), een van de twee Nederlanders in het wereldteam, dat op 13 juni
in Dortmund tegen een Westduitse selectie uitkomt.

Vanenburg en Koeman
in wereldselectie

Venlo te blijvenen zag af van de mo-
gelijkheid om als opvolger van Jan
Nederburgh naar Roda te vertrek-
ken. Het is niet waarschijnlijk dat
de Kerkradenaren een nieuwe eer-
ste doelman zullen aantrekken,
waardoor Jos Smits weer de num-
mer een wordt. Beckenbauer. Zrj kunnen beschik-

ken over zes Argentijnen van het
wereldkampioenselftal, onder wie
Diego Maradona en Jorge Alberto
Valdano, die zijn loopbaan bij Real
Madrid overigens al heeft afgeslo-
ten.

DORTMUND - De PSV-ers Gerald
Vanenburg en Ronald Koeman heb-
ben de invitatie voor een wereldse-
lectie, die op 13 juni in Dortmund
een benefietwedstrijd speelt voor
UNICEF, geaccepteerd. Hetduel te-
gen een regionaal elftal bestaande
uit spelers van Borussia Dortmund,
VfL Bochum, Schalke 04 en Watten-
scheid, wordt georganiseerd door
de Westduitse oud-international
Hans Tilkowski.

Monstertocht
volbracht

Concours-hippique inKoningsbosch
EEi* ~ Omdat de landelijke rrjver-
|sg a 8 Eendracht uit Echt zondag
toeo'geverenigin6 lnLimburg een

ÈKe^ ue organiseert (aan. rkstraat in Koningsbosch) kanfcp.' ch verheugen op een groot
biw^ersveld. Bij het springen
Plat e midden- en zwaarcom-b"es Uit Midden- en Zuid-Lim-
fcw aan de start. Behalve in de
Kb klasse > waar slechts twee
feti aan de start verschij-
lter^IJn °ok alle dressuurklassen
Kssu te sterk bezet- Zowel de
.W^ ür als het springen begint
1 8 otn tien uur.

Wel heeft Roda JC met het oog opde toekomst een talentvolle doel-
man voor de neus van MW wegge-
kaapt. De 18-jarige goalie Waterreus
van Margraten maakte zoveel in-
druk tijdens enkele trainingen en
oefenwedstrijden, dat Roda hem
een full-profcontract heeft aangebo-
den. Waterreus speelde ook reeds
enkele proefwedstrijden in Maas-
tricht.

Waterreus

Het wereldelftal zal onder leiding
staan van Rinus Michels en Franz

De geslecteerden die hebben toegezegd te
komen zijn: Pompido (Arg, Betis), Luis
Brown (Arg, Murcia), Ruggeri (Arg, Logro-
nes), Burrachaga (Arg, Nantes), Maradona
(Arg, Napoli), Valdano (Arg, Real Madrid),
Careca (Bra, Napoli), Kaltz (Dld, Hambur-
gerSV), Karl-HeinzRummenigge (Dld, Ser-
vette), Matthaus (Dld, Inter Milan), Brehme
(Dld, Inter Milan), Carnevale (It, Napoli),
Zenga (It, Inter Milan), Ronald Koeraan
(Ned, PSV), Vanenburg (Ned, PSV), Koez-
netsov (Sov, Dynamo Kiev), Francescoli
(Uruguay, Racing Paris), Raducanu (Roe-
menië, FC Zürich).

Boessen
Willy Boessen verdedigt ook in het
nieuwe seizoen de kleuren van For-
tuna Sittard. De verbintenis is met
een jaar verlengd.

PSV-aanvaller Romario zal niet
worden geselecteerd voor het Brazi-
liaanse elftal, dat zich moet zien te
kwalificeren voor de eindronde van
het toernooi om de wereldtitel in
Italië. De Braziliaanse voetbalbond
(CBF) heeft dat besluit genomen,
nadat opnieuw een telex uit Eind-
hoven is binnengekomen waarin
Romario geen toestemming wordt
gegeven mee te doen aan het oefen-
duel tegen Portugal en het toernooi
om de Copa America.

Buuren van Willem 11 naar Den
Haag.

Huistra
Pieter Huistra heeft de knoop door-
gehakt en speelt ook het volgend
seizoen nog bijFC Twente. De inter-
national zette na een lange bedenk-
tijd zijn handtekening onder een
eenjarig contract en vulde daarmee
de optie in die FC Twente op hem
had. Dat betekent dat de eerder
door PSV begeerde aanvaller vol-
gend jaarvoor minder dan een mil-
joen gulden kan vertrekken naar
een buitenlandse club.

Romario

Hans Spaan uit
de anonimiteit

PietKeur kan de komende twee sei-
zoenen bij Feyenoord aan de slag.
De spits van FC Twente, die voor
ongeveer een half miljoen gulden
mag vertrekken uit Enschede, is
zeer gecharmeerd van het aanbod
van de Rotterdammers; hij heeft het
aanbod in beraad.

Door te late inschrijving moest hij
eerste kwalificatiewedstrijden spe-
len. Via overwinningen op Sven
Groeneveld (6-2; 5-7; 6-4) en Frede-
rik Maris (6-3; 6-1) plaatste hij zich
voor het hoofdtoernooi. In de eerste
ronde zorgde hij voor een verras-
sing door Mare van Eekeren uit Uit-
hoorn met 7-6 (7-4); 6-4 te verslaan.
Vandaag moet hij het opnemen te-
gen dé tweede geplaatste Jan-Wil-
lem Lodder uit Uithoorn. Voor Ste-
fan Koch uit Herten was het toer-
nooi na zijn partij tegen Jan Sieme-
rink uit Rijnsburg voorbij. Sieme-
rink versloeg Koch met 6-3; 6-2.
Bij de dames zijn na de eerste ronde
de drie ingeschreven Limburgse
deelneemsters niet meervan de par-
tij. Mara Eijkenboom uit Maas-
bracht moest door een blessure op
het laatste moment verstek laten
gaan. Voor Jolanda Schreurs uit
Herkenbosch was de Rotterdamse
Marianne van der Torre een maatje
te groot (6-1; 6-0). Caroline Houben
uitBeek verloor met een wisselende
score (6-2; 1-6; 6-0) van Nicolette
Rooimans uit Eindhoven.

AMSTERDAM - Armand Custers
uit Hoensbroek heeft zich bij de
beste zestien van het Popeye GS
A-tennistoernooi van Amsterdam
geplaatst.

Armand Custers
in achtste finales

Pim Verbeek, de nieuwe trainer van
Feyenoord, krijgt in de Kuip assis-
tentie van Lex Schoenmaker. De
benoemingvan een technisch direc-
teur is volgens Hans Kraay nog
slechts een kwestie van tijd.
Danny Veyt (32) van FC Luik speelt
de komende drie seizoen voor het
naar de eerste klasse gepromoveer-
de AA Gent. Spits Ron de Roode
van FC Den Haag heeft een contract
voor twee jaar getekend bij Willem
11. Daarentegen ging Wilco van

AMSTERDAM - Sinds afgelopen
zondag is Hans Spaan een bekende
Nederlander. In sportkringen ten
minste. Studio Sport opende de uit-
zending met zijn overwinning in de
125cc-klasse op de Salzburgring. De
eerste in zijn loopbaan en Spaan
huilde. Een dag later werd hij als 30-
-jarige motorcoureur voor het eerst
ondervraagd op de buis. Geen won-
der, dat het motorpubliek over ruim
twee weken bijnaeen zegevan hem
eist tijdens de 59e Dutch TT, die op
het circuit van Assen wordt gehou-
den. „Goh, ik zal er nog een win-
nen", droomt Spaan alvast.

De succesvolle Limburgers bij aankomst in Maastricht.
Foto: WIDDERSHOVEN

van onze medewerkerIa .
UITRICHT - Moe, maar vol-
Pft de Jp de Limburgse deelnemers
Hde Uromarathon teruggekeerd
Or»^ f^onstertocht over veertien-
'er(} -3 kilometer. De afstand
*t tra- Veertien dagen overbrugd.
11 het vo?rde door vijf landen.
*t t6a Puntenklassement eindigde
Urger UAP- waar de acht Lim"

Voor uitkwamen, op de
!> pu^ Plaats. In het persoonlijke-
k'kken^n,tlassement werd Desireé
L^lsp , erste bij de dames. De Me-
T dae °opster leidde vanaf de eer-
ilotf s in beide categoriën. In de

te lfersPeelden de UAP-ers de
_feters ,^ts nadat de 'kilometer-
J'Jke rf mAkkermanen Wim van
N\vet?0r blessures uit de strijd
'*arna ?en" Hun posities werden
*r (Gni genomen d°or Ron Schif-
Hti en) en Peter Atol (Maas-

S<ïlm er: »Ik heb er in totaal 603
Ael het opzitten- Achteraf gezien
rOl Vn nsllemaal n°g mee". Peter
rt u dat hiJ roofbouw op zijn
d 6 Vo^ d gepleegd. „Dat was no-»s °r bet team. Ik had het erD* tJ over"-

fekeneling Kl«nen was zeer te. u, °yer organisatie, ontvangst
k°'genH edst"Jd zelf. Beiden willen
Jebben \aar weer aan de slag. „Wü>raiVfen afzien. Moeilijk was
KtUren bergoP loPen bij tempe-
r^sire, X?n rond de dertig graden."
Ket haa l ken was uitermate blij
i^ bpcv cc overwinningen. „IkN sif nietverwacht, dat ik zo-

ngSD,CCes zou hebben. Myn uit-
vl*l de.r was in eerste instantie
%ï g: Iln>sh te halen. Achteraf ge-n'g la« g het heel goed. Ik had wei--0*st van blaren "

sport kort

&ers£. DlEGO -De twee su-
V°HevkS iVan het Amerikaanse
(29) yDalteam, Karch Kiraly
St°pDA Steve Timmons (30),
Carrier met hun internationale

O^pOMDISWALDE - Het
Wtn f^ds vrouwenvolleybal-
°ostr> ng °ranJe) heeft in

» Uitsland een oefeninter-
gen de DDR met 3-2 Se"

'1-K „n- Setstanden 16-14, 15-5,S.J0' 9-15, 12-15.

wielrennen

atletiek

7-6; Graf/Sabatini - Scheuer-Larsen-
/Tanvier 7-6, 6-3. Gemengd dubbel,
kwartfinales: Bollegraf/Nijssen - Nagel-
sen/Casal 6-1, 4-6, 6-1; White/Grabb -Provis/Cahill 1-6, 6-2, 6-3.

3. Gourmelion 0.02; 4. Duclos-Lassalle
0.04; 5. Bincoletto 0.05; 6. Ribeiro z.t; 7.
Louviot 0.06; 8. Moncassin z.t; 9. Man-
ders 0.07; 10. Abadie z.t.

"RONDE VANLUXEMBURG - Eerste
etappe,criterium in Luxemburg-stad: 1.
Matthieu Hermans 70 km in 1.28.19; 2.
Cornelisse (met bonificatie) op 0.04; 3.
Adrie van der Poel 0.05; 4. Redant 0.06;
5. Hopmans 0.10; 6. Peters 0.11; 7. Kules;
8.Eriksen; 9. Triebel; 10. Van Slycke, al-
len z.t.

schaken

" ATLETIEKGALA KERKRADE -Finales mannen: 100 meter: 1. Achmed
de Kom 10.56, 2. Paul Franklin 10.69, 3.
Regillio van der Vloot 10.71; 400 meter:
Ulrich Schlepütz (Dld) 47.47, 2. Wim
Cools 48.29, 3. Allen Ellsworth 48.54;
3000 meter 1. Hans Koeleman 8.02.52, 2.
Eddy Stevens (B) 8.05.50; 3. Paul Jas-
pers 8.07.21, 4. Han Kulker 8.09.71, 8.
Paul Hagedoren 8.19.07, 9. Ron Vlente-
rie 8.19.56; polshoog 1. Peter Volmer
(Dld) 4.80, 2. Ivo van de Heuvel 4.60, 3.
Maurice Penders 4.60; 800 meter 1.Toon
Baltus 1.49.49, Robin van Helden
1.49.65. 3. Hugo Kusters 1.49.73. 10.000
m: 1. Elliot (Jam) 28.46.23, 2. Thornton
(Eng) 28.46,75, 3. Roger Jaspers 29.27,09.
7. Gielen 30.25,50 (limiet EK jeugd).

" TOERNOOI ROTTERDAM - Afge-
broken party tweede ronde: Ljubojevic-
Ehlvest 0-1. Stand na vier ronden: 1.
Karpov 3/2 pnt; 2. Salov 3 p; 3. Joesoe-
pov 2/2 p. en 1 afg; 4. Nunn 2V4; 5. Nog-
ueiras 2 p. uit 3; 6. Short en Ehlvest 2 p;
8. Vaganian VA p. en 1 afg; 9. Timman
VA p. uit3; 10.Van derWiel VAp; 11. So-
kolov 1 p. uit 2; 12. Sax en Seirawan 1 p.
uit 3; 14. Ljubojevic 1 p; 15. Portisch en
Hjartarson lA p. uit 3.

tennis

"GIRO D'ITALIA- Achttiende etappe,
individuele klimtijdrit 10,7 kilometer: 1.
Herrera 28 minuten en 30 seconden
(22,526 km/uur); 2. Ivanov op 0.19; 3.
Hampsten 0.35; 4. Roche 0.53; 5. Breu-
kink 0.59; 6. Cardenas 1.02;7. Poelnikov
1.03; 8. Giupponi 1.11; 9. Zimmermann
z.t; 10. Skibby 1.18; 11. Van Aert 1.32; 12.
Argentin 1.37; 13. Chioccioli z.t; 14.
Stutz 1.42; 15. Conti z.t; 16. Lejarreta
1.44; 17. Fignon 1.45; 18. Cricquielion
1.46; 19. Andersonz.t; 20. Bugno 1.53; 41.
Winnen 2.46; 88. Luyckx 4.17; 89. Schal-
kers z.t; 91. Dekker 4.21; 96. Siemons
4.31; 98. Arntz 4.35; 109. Lubberding
4.58; 110. Talen 4.59; 114. Van Poppel
5.03; 132. Lammerts 5.48; 148. Kleins-
man 6.48; 157. en laatste Franzoni 9.21.
Niet gestart: Peiper en Namstedt. Alge-
meen klassement: 1. Fignon 74.22.34; 2.
Giupponi 1.16;3. Hampsten 1.21;4. Zim-
mermann 2.29; 5. Chioccioli 2.43; 6. Ro-che 3.09; 7. Breukink 4.14; 8. Marco Gio-
vannetti 4.38; 9. Conti 5.22; 10. Lejarreta
5.32; 11. Criquielion 5.47; 12. Herrera
7.23; 13. Anderson 7.41; 14. Poelnikov8.20; 15. Argentin 8.37; 16. Schepers
8.52; 17. Vona 8.53; 18. Fondriest 9.04; 19.
Oegroemov z.t; 20. Skibby 9.40; 24. VanAert 16.16; 26. Winnen 16.55; 68. Schal-
kers 59.50; 74. Lubberding 1.04.27; 88.
Luyckx 1.20.03; 106. Kleinsman 1.36.32;
113. Siemons 1.47.59; 121.Talen 2.01.43-
-125. Arntz 2.06.20; 143. Dekker 2.39.25;
146. Van Poppel 2.45.46; 149. Lammerts2.50.54; 157. en laatste Gambirasio op
3.14.51.

" RONDE VAN OOSTENRIJK - Ama-
teurs, vijfde etappe Radstadt-Lienz 145
km: 1. Lammer 4.17.06; 2. Bonca z.t; 3.

"MILKRACE - Negende etappe, eerste
gedeelte: 1. Spencer 107 km in 2.51.54; 2.
Karlowicz 0.25; 3. Klaus z.t; 4. Le Flohic
z.t; 5. Longbottom 6.18. Tweede gedeel-
te, individuele tijdrit 11,3 km: 1. Walton
15.15; 2. Reynolds 0.08; 3. Curran 0.26; 4.
Rayner 0.30; 5. Suykerbuyk 0.33; 6. An-
dersen 0.34; 7. Doyle 0.37; 8. Rouxel 0.49.
Algemeen klassement: 1. Reynolds
31.34.32; 2. Walton 0.11; 3.Lurvik 0.23; 4.
Andersen 0.34; 5. Bishop 0.51; 6. Curran
0.57; 7. Casado 1.04; 8. Dahlberg 1.06; 9.
Rayner 1.12; 10. Karlowicz 1.17.

" QUEU DU BOIS - Amateurs: 1. Pa-
trick Philippaerts 100 km in 2.29.00; 2.
Jean Habets; 3. P. Dahmen; 8. L. Boel-
houwers; 18. J.Ramakers; 19. N. van der
Leij.

" ROUTE DU SUD - Eerste etappe
Ronde van het Zuiden in Frankrijk voor
profs en amateurs: 1. Haflinger 131 '/";
km in 3.20.04; 2. Carlin; 3. Jalabert; 4.
Guttierez; 5. Regis Simon; 6. Manders;
7. Gavazzi; 8. Pineau; 9. Lebsanft; 10.
Abadie, allenz.t. Algemeen klassement:
1.Hartinger 3.22.20; 2. Regis Simon 0.01;

Aadnoy op 2 min; 4. De Clercq 4.22; 5.
Styks; 6. Benko; 7. Kummer; 8. Premu-
zic; 9. Lienhart; 10. Van den Dries, allen
z.t; 44. Jansen op 15.38; 59. Strouken
22.59; 71. Kistemaker 34.57; 74. Pierre
Raas 35.53; 75. Tak z.t. Niet gestart: Van
der Heijden. Algemeen klassement: 1.
Bonca 22.45.45; 2. Lammer 0.02; 3. Aad-
noy 2.16; 4. Styks 3.32; 5. Nordhagen
3.38; 6. Langl 3.48; 7.Ledanois z.t; 8. De
Clercq 4.31; 9. Purner 4.41; 10. Goldyn
z.t; 44. Jansen 18.25; 54. Strouken 23.23;
74. Kistemaker 54.15; 76. Raas 59.18; 79.
Tak 1.05.04.

Vrouwen: 100 meter: 1. Petra Huy-
brechtse 11.74, 2. Monique Bogaards
11.80, 3. Claudia Elissen 11.97; 400 me-
ter: 1. Michelle Martinot 54.52. 2. Ruth
Scheppan (Dld) 54.93, 3. Nicole Feitler
58.09; 3000 meter 1. Wilma van Onna
9.18.76, 2. Carla Beurskens 9.27.61, 3.
Isabel Heusinkveld 9.48.17; hoog 1. Mo-
nique van de Weide 1.75, 2. Angelique
Maasdijk 1.75, 3. Anoeska Daans 1.60.
1500 meter: 1. Elly van Hulst 4.15.73, 2.
Marjan Freriks 4.18.68, 3. Carlien Harms
4.20.06. 100meter horden 1. Marjan Olij-
slager 12.94. 2. Claudia Zacziewiecz
(Dld) 13.22, 3. Karin Jung 13.52.

" ROLAND GAROOS - Open Franse
kampioenschappen in Parijs. Mannen,
enkelspel kwartfinale: Tsjesnokov-Wi-
lander 6-4, 6-0, 7-5; Chang-Agenor 6-4,
2-6, 6-4, 7-6. Vrouwen, dubbelspel
kwartfinales: Schultz/Temesvari
Adams/Garrison 2-6, 7-6, 6-4; Savtsjen-
ko/Zvereva - Kelesi/Suire 6-2, 6-3; No-
votna/Sukova - Sanchez/Wiesner 6-1,

- De aanhoudende klaagzang van Roda-trainer
*teker over de slechte trainingsaccommodatie is niet zon-
resultaat gebleven. De Heidemij is op Kaalheide gestart
de aanleg een nieuw trainingsveld, dat vanaf november

Polbaar is en de ergste nood moet lenigen. Omdat de nood-
de gemeente Kerkrade geen geld wist vrij te maken,

Roda JC zelf 80.000 gulden moeten uittrekken voor de
op het huidige middenterrein, naast deherplaats.

Competitie-indeling
amateurvoetbal

vraagd: „De mensen die
deel uitmaken van het
algemeen bestuur ko-
men allen uit het be-
drijfsleven in Geleen of
direkte omgeving. Zij
zijn er van overtuigd
dat dit budget kan en
hebben derhalve hun
fiat gegeven. Wij willen
de spelers nu meer ze-

Eaters verzekerd. Ove-
rigens zal het dagelijks
bestuur van de Geleen-
se ijshockeyclub nog
geformeerd moeten
worden. Dit gebeurt op
korte termijn.

Henk Kivits, voorzit-
ter van het algemeen
bestuur, stelde desge-

Van onze medewerker
GELEEN - Het mana-
gement van Smoke
Eaters heeft van het al-
gemeen bestuur groen
licht gekregen. Volgen-
deweek donderdag zul-
len de spelers hun kon-
trakt kunnen tekenen.
De begroting van onge-
veer een half miljoen
gulden voor het op han-
den zijnde ijshockeysei-
zoen is door het alge-
meen bestuur geaccep-
teerd. Er is een gegaran-
deerde dekking aanwe-
zig.
Door de nieuwe aanpak
js de continuïteitvan de

Smoke Eaters
financieel rond

Sluur schrikt van voorgenomen bezuinigingen gemeente Kerkrade

Nieuw trainingsveld
kost Roda 80 mille
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" DEN BOSCH - Het Deens
bowlingtrio (mannen) is woens-
dag in Den Bosch Europees
kampioen geworden. De Neder-
landse drietallen gaven niet
thuis. Nederland 1 (Bart-Jan
van den Boogaart, Fedde de
Boer, Andre van Gurp) eindig-
de op de tiende plaats (3538), de
tweede equipe (Kok, Reijerse,
Groen) duikelde naar de 22e
plaats.

" ATHENE - Het Nederlandse
mannen basketbalteam heeft
zijn eerste wedstrijd bij het in-
ternationale toernooi in Athene
met groot verschil verloren van
Griekenland. Na bij rust al te-
gen een achterstand van zestien
punten te hebben aangekeken,
liep het verschil uiteindelijk op
tot 23 punten: 82-59.

Limburgs dagblad
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j£s|i! KrOVinCl© Bureau Bibliotheek
'"JfÜ&Y} I L Postbus 5700[__T^ LimDUrg 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

m«d«Ming GedeputeerdeStaten maken bekend
*» 100/23-89 dat zij voornemens zijn aan de N.V. DSM on-

der een aantal voorschriften vergunningen
ingevolge de Hinderwet, de Wet inzake de
luchtverontreiniging en deWet geluidhinder
te verlenenvoor het uitbreiden/wijzigen van
haar Chemische Bedrijven met installaties
voor het bereiden en opslaanvan Ultra-High-
Moleculair-Weight-Polyetheen(UHMWPE)
gelegen op de lokatie Zuid in de gemeente
Geleen. Het ontwerpvan deze beschikking,
alsmede de aanvraag en andere terzake
zijnde stukken liggen ter inzagevan 9 juni
1989 tot 24 juni 1989en wel: - in het Provin-
ciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek) tij-
dens dewerkuren; -inhet gemeentehuisvan
Geleen tijdens dewerkuren en bovendien
's woensdagsvan 17.00uur tot20.00 uur, als-
mede tijdens dewerkuren na laatstgenoemde
datum op deze plaatsen tot heteindevan de
termijn waarbinnen beroepkan worden inge-
steld tegen debeschikking op de aanvraag.
De aanvrager, alsmede degenen,die bezwa-
ren hebben ingebracht naar aanleiding van
de aanvraagen een ieder dieaantoont, dat hij
daartoeredelijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen tot bovengenoemdedatum gemoti-
veerde schriftelijke bezwaren inbrengen te-
gen het ontwerpvan de beschikking.Degene,
dieeen bezwaarschrift indient,kan verzoeken
zijn persoonlijkegegevens niet bekend te ma-
ken. Een bezwaarschrift moet worden inge-
diendbij Gedeputeerde Staten, postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Alleen degenen, die be-
zwaren hebben ingebracht op de wijzeals bo-
venomschreven en een ieder die aantoont,
dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat^s
geweest, kunnen bezwaren tegen de ont-
werp-beschikking indienenen zijn latertothet
instellenvan beroep gerechtigd.
Maastricht, 8 juni 1989.
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hat ze leren
voor één tientje

per maand!
terre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562BJ - OEN HAAG

TELEFOON 070-637940*
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dagen in de week.Je gaat één ' _M

dag in de week naar school en jM
je krijgt vijf dagen betaald. _U
Het werk is afwisselend, _%
zodat je je niet zult vervelen. *Mnn k wpric B°vendienwerk 'emetde 3" ■ *^ ■* ■■ *-* I ■" modernste apparatuur, aan mt
produkten die je dagelijks CM

g± f* |« |gy ziet. Je doet een hoop vak- -J|
{\ f\ | J* kennis op en! je leert voor ~M

"w een erkend en waardevol Tm. I - diploma.Je toekomst is dan 3
Ql# rt fTI O T verzekerd. Want het gaat goed fcfl

lUCIVUI lul in DE DRUKWERK- U
INDUSTRIE en vaklieden
worden goed betaald! Als je Fm

Werken, leren, leuk verdienen meer wilt weten, bel dan het H
speciale infonummer: H
020- 661 07 16.Jekrijgt dan K 3
de folder thuisgestuurd. MrM

/ Kent u alle mogelijkhedenvan I
uwßabobankpas? I

| SB>wE*uïl*&J fcf IL ~JI A w^^k%%^ JL I/j^.^...' '-■"■I I 7r SUPER Vi 1/^ /-/ )^ I

1 BB»» I

IL—U W^Wm
<g^r v ■ ■
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Geld opnemen bij 1.200 geldautomaten; alleen Bü meer dan 1.250benzinestationskunt u met In Spanje, Portugal, Italië, Engeland,Frankrijk I
al bij deRabobank zijn dater 650. uwpas en pin-code betalen. en Denemarken kunt v met 'n Eurochequepas I

en pm-code bij meer dan 7.000 geldauto- 1, maten geld opnemen. I

Geld opnemen bij meer dan 1.200 geld- Geld opnemen bü geldautomaten: nu ook I
automaten in Nederland. Geld opnemen. steeds meer in het buitenland. Elke Rabobank- I
Elke dag. De klok rond. Alleenal bij deRabobank cliënt kan met de Eurochequepas en pin-code ook
kunt v met uw pas en pin-code bij meer dan al in een aantal landen van Europa geld opnemen
650 geldautomaten terecht. Ook bij geldauto- uit een geldautomaat. Net zo snel en gemak-
maten van andere banken bent v welkom met uw keiijk als in Nederland. Vooral als v met vakantie
Rabobankpas. En het aantal groeit met de gaat is het voordeel van pas en pin-code mooi
dag. Een snellere, makkelijker, maar ook veiliger meegenomen,
maniervan geldopnemen is er niet. Vraag nog vandaag uw pin-code aan.

Betalen gaat al net zo makkelijk. Ook het U kent het grote gemak van de geldautomaat of
aantal betaalautomaten neemtsnel toe. Er zijn nu de betaalautomaat nog niet? Ofu heeft nog geen
al 1.250 benzinestations waar u kunt betalen pm-code?
met uw pas en uw pin-code. En straks kunt uop Dan kunt u daar vandaag nog*iets aan doen.
nog veel meer plaatsen met uw pas en pm-code Vlak in de buurt. Want de Rabobank heeft niet
betalen. Met hetzelfde gemak, dezelfde zekerheid, alleen de meeste geldautomaten maar ook de
Betalen op deze manier heeft de toekomst. meeste kantoren.

Rabobank Q Meerbankvoor jegeld X

-" IËJItZOKOMTJAC.HERMANS BIJ
JAC HERMANS Wm WWÊÊm*M ;■ ,' mummmmw M^vwËWmmm m MmV** mm^mW_~m_m mmmmMm mmm m"" mmt ■ mu^^_"iiP^
gebrouwen, wvPlllii^Hßi II IM EEM OACIIDI AAn ICU IN EEN GOEDbLAAUJbHERBERG BIER BB^i ■■■■■Bi »mmi-___w w b^v^^^v j

|\ lËBnfl fml^l Ëf^S^r,ijk ,ris |i^K

E^ Goudse extra overjarige D49 lE^Jonge worteltjes 129 jpSS"wH HF f WrkaaSsoo9,am ' rperto
k

'
s-ï

—ha,/*?^^ /Aanbiedingen geldig Urn za. 10juni 1989. Zolang devoorraad strekt. *^*^iatf*o k liOi I^F"! I^* "'Mlf I I
Prijswijzigingen voorbehouden. * Deze versaanbiedingen zijn niet in Bl^llMllm^#|3l lm JC* ■■Kfl l\ * / A
allefilialen verkrijgbaar.

■▼■"^■ ■ IW^O»|tl^^ l>fcW<J __ —_j y

HIER VINDT U JAC. HERMANS .BRUNSSUM Heugerstraat 1. " ELSLOO Stationsstraat 110. " HEERLEN Apollolaan 22(winkelcentrum Het Loon). " HOENSBROEK Akerstraat 282-286. " KERKRADE Hoofdstraat 91. . SCHAESBERG Prinsenstraat 52.

" VAALS Sneeuwberglaan 20.
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1. Basisoefening voor onze 2. Wereldwijd bekend 3. Zeer geschikt voor het binnenhalen
Chantillyhoorntjes. als de lollytechniek. van pistache- of walnoten.

Onze internationale richtlijnen
voor de ijsliefhebber

4. Ontspanningsoefening 5. Correctie op te gretige 6. Voor gevorderden: de zogenaamde
ter overdenking van smaken. hap roomijs. Malaga-flip. Ter verwijdering

van achtergebleven rozijnen.

Vgy vgy vjg/
m>

jytChantilly roomijsjes, Jacky juniorkwark, z_m_w__ma__ \_-_mat_-mm_ Cabrières, rode droge AQC Bloemkool, 1 ~JC Neem GRATIS mee:
Sü doos QQC bananen, peren/perziken BÏuT la^ BUj^lßantfl NIEUW in ons assortiment wijn, fles 0.75 liter t-.»/^ per stuk 1./ O de nieuwe AllerHande. Met o.a.
Bhoomtjes jIé&Ö.VD of aardbeien, 1 qq __jr_X<-^_7r_^—-L Blue Band voor bakken & £Q nlpuwp noest- "Zomerse maaltijden".*
Auw... 4xloo gram ®®^?rl.Oy WSP^IBWBT^^ braden, pakje 200 gram D^ RtojaOtoftal, rade ofwitte EaLrdlooelen o T^r*fft Watenjsjes, 4 halen 2 betalem Spaanse win, fles VI AC ySowulS. PP ' 9QQ r K ~ ♦ fiQhSD frambozen ofsiropen s^^"" „ Unox light smeerpaté, Roomkaas met ananas of perzik, 0.75 Itter nm&4S 4.00 fff"0 Examenboeket, ®® Q.33
dooslOloltys 350-^I.OU Sm^shamkas, IOQ mettuinkruiden, met knoflook of vers van't mes, I£Qc. ~ . , ; _~ kersen, C(\ D^iemn deze advertentiekunt vin
*£* Roomiisies dubbeldik

zaKöugram __w j..*j*j boerensmeerpaté, itq lOOgram ®©©J^rl.Di7 Edet keukenrol met OOQ 500 gram sJ.UVJ a iie ah winkelskopen, behalve de artikelenCrl __Z_L " uuuuciuhv, Kelloees chOCODODS O f*r\ ki ilniP 1 ?<=i oram UW 1Or? ZOmerdecor, pak 2 rollen £..£.*7 aMMik waar kleine cijfertjes bij staan.Die artikelenSJdOOS QQK mk^pram"vfjU^J69 ku,PJe b gram J^ J-A-PV
WPtfliPtit 30+ kaas mi _ a + -mmm Bananen, 1 "7C kunt u alleen kopen in AH winkels waar één

BstukS ®®®4AO-O.yO P,aVJ7
Aug^fi T >v - 30+ kaas, Macleans tandpasta, @®@ turbono kN X./O van die cijfers op dedeur staat

v_niu-, _*_,__. ï,_i-_ ~_ r-m-± Nu by AH metf 1.-voordeel! f£s Mayonaise, ICO P^sFflk\ vers van t mes mild mint ofstrongminto C_C_ Reclameprijzen geiden van donderdag8
CH doos 12 SS350 ; Canyon candy bar, Sü pot0.65 liter _mLOV , rVIIJ of vac,uüm 3 tubes a5O ml A4& tCzFÖ : t/m zaterdag 10 junias.
_-aoosi; stuks fj_AtfoiA chocolade, pinda of 1/ .. AJ verpakt, 3 halen, 2 betalen. Schouderkarbonade, c ' eteen Ir^«H vrüchtenP^ £s siadressing Übresse maxi damesverband, gram i^4.75 g5O "SS?=* M-.bak liter __mf-_J^s + - naturel' IRQ 6*»"^ normaal of superdun, oOQ k"° @®®® ii^Ö-OU

ah service lijnr.^oe-oao,!^
f£* Roomijs, mm s*r<*m m\ 7Q fles 450 ml _ÜW L.yJZf zelfscheDDen extra voordelig- pak 20 stuks ®«© O.OZJ Ribkarbonade, V , ff ¥m£Sü vanille of aardbeien, oIQ -m__w ±./ j
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