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Burgemeester Beek
stuurt raadslid

Van Tilburg weg
r aiV" Bl»rgemees-, *lbert van Goe-ern van Beek heeft'«eravond tijdens= raadsvergaderinge/, raadslid Ad van

naar huis'oeten sturen. Dead weigerdename-.
te vergaderen'et een volksverte-

emW„°ordiger dieFpordeeld is tot 1,5
P gevangenisstraf

voor het overtreden
van de Opiumwet.
Van Tilburg werd
door de raad èn de
wethouders tot drie
keer toe gesom-
meerd op te stappen.
Toen na drie schor-
singen bleek dat Van
Tilburg daaraan
geen gevolg wenste
te geven, dreigden
de overige raadsle-
den de vergadering

te verlaten.
Omdat Van Tilburg
door zijn gedrag het
vergaderen onmoge-
lijk maakte, conclu-
deerde burgemees-
ter Van Goethem dat
de ordevan de raads-
vergadering was ver-
stoord.
Dit bood hem de mo-
gelijkheid om een
beroep te doen op ar-
tikel 72 van de ge-
meentewet en de
raad voor te stellen
Van Tilburg de toe-
gang tot de vergade-
ring te ontzeggen.
Het voorstel werd
met algemene stem-
men aangenomen,
waarna Van Tilburg
opstapte.

Patiëntenvereniguigen:
Noodsituatie op
hart-afdeling

inMaastricht
Van onze verslaggever

- „Als er
'n w srg5rg sne* maatregelen geno-
ien tegen de lange wacht-
tihi Voor hartoperaties in de zie-
Ven Zen van Maastricht en Eind-
te „'.ontstaat er een zeer gevaar-
eesd tic- Er moet dan zelfs ge-
ns "

gaan worden voor mensenle-

L"°*reet liet gisteren de Pa-
'deri Advies Raad (PAR) van de
den dse Hartstichting horen

fepAR
eien bijeenkomst in Sittard.

NBnB :;nkondigde aan om in het be-
"'Uen

11 tQ Vele Limburgse hartpa-
bp„j aktie te gaan ondernemenBen deze toestand.

irgSpPAR zijn een zevental Lim-
'slot patientenverenigingen aan-
>ns den- die de aktie steunen. Vol-
het AFaad bedraagt de wachttijd

aast £ademisch Ziekenhuis van
iel m en in Eindhoven (waar
OMp Oordlimburgers behandeld
'aand gemiddeld vier tot zes

kaxi^en- terwijl de cardiologen
lndp?aa! zes weken verantwoord
r>Urn De -wachtlijst in Maastricht

momenteel 163patiënten tellen.

jtu*,erken drie hartchirurgen. „De[achtt Wordt alleen maar erger. Deforig Jst" en t'Jd groeit nog steeds.
vee "jaar moest een patiënt nog
i lano a.anden wachten, dus ook al
elinf■r u bijna een halfjaar. De af-
>eer m.artchirurgie moet gewoon
leer ddelen en geld krijgen omS" „?5eraties te kunnen uitvoe-
ep^R "s drs Gerard Schijen van
chter ■ is door de bezuinigingen
artchi niet alleen een te kort aan
atianH gen ontstaan, maar ook

r"edd ß"
medisch personeel en aanl^en voor de verpleging.

* Zie verder pagina 17

Hetweer
gERIODEN MET ZON
fcuitsin°Sedrukgebied b°ven
kze bePaalt het weer in
hvordt provil»cie. Hiermee
2UidvJ met een zwakke zuid-
Kere ,S Jke stroming war-
ternr,.J U.cht aangevoerd. De
Wn *atuur kan dan ook °P-
der ? tot 18 a 19 graden. Ver-
let n„et wisselend bewolkt
bmtj

'og een kleinekans op eendjiaii " De komende nacht
Uraden temPeratuur naar 11

treffV>ejentuele informatie be-
"tunt,. k .h.et weer in Limburg'i U bellen 06-91122346ÖAAG:

A 0521 onder: 21-58

J'ORGEN: 1L23 °nder: 0L27

«naanP: °5-21 onder: 21.59an op: 12.360nder: 01.40

Vraagtekens bij oorzaak vliegramp Suriname

Drie overlevenden
nog in levensgevaar

Van onze correspondent
PARAMARIBO - Drie van de veer-
tien overlevenden van de ramp met
het SLM-toestel verkeren in levens-
gevaar en zijn opgenomen op de in-
tensive-care-afdeling van het Aca-
demisch Ziekenhuis in Pamaribo.
Ze liggen in coma. De andere elf ma-
ken het redelijk. De overlevenden
van het vliegtuigongeluk worden
door de directie van het ziekenhuis
zorgvuldig afgeschermd van de bui-
tenwereld. Ook vertegenwoordigers
van de Nederlandse ambassade in
Paramaribo mochten de patiënten
niet bezoeken.

Het Nederlandse Rampen Identifi-
catie Team, onderwie twee patholo-
gen-anatoom, is gisteren in Surina-
me aangekomen. Het team helpt bij
de identificatie van de slachtoffers

van de DC-8, die woensdag in de
buurt van het vliegveld Zanderij bij
Paramaribo neerstortte.
Vooral in het voorste deel van het
wrak zijn lijken aangetrokken, die
nauwelijks meer herkenbaar zijn.
Het is nog niet te overzien wanneer
het onderzoek zal zijn afgerond.
Er is nog steeds onduidelijkheid
over dé passagierslijst die door de
SLM is vrijgegeven. Gebleken is dat
vlak voor het vertrek uit Amster-
dam passagiers zijn ingestapt die de
plaats hebben ingenomen van reizi-
gers die niet op kwamen dagen.
Volgens informatie van de Suri-
naamse regering staat het vast dat
169 passagiers zijn omgekomen. Dit
aantal kan nog stijgentot 171 omdat
wordt vermoed dat zich nog twee
baby's aan boord bevonden.

Over de oorzaak van het ongeluk
doen steeds meer verhalen de ron-
de. In kringen van de Surinaamse
luchtvaartdienst viel te vernemen,
dat een belangrijk navigatie-appa-
raat in de verkeerstoren door de
luchtverkeersleiders onbetrouw-
baar werd gevonden omdat het
sinds 1987 niet meer is gecontro-
leerd.
Het zou gaan om het 'instrument
landing systeem', dat vanaf de
grond signalen naar het toestel
stuurt, zodat de piloot bij slecht
zicht 'blindelings' kan landen. Ook
zou de 'grond-bandrecorder', die in
de verkeerstoren de gesprekken
met de vliegtuigen registreert, niet
hebben opgenomen.

" Zie ook pagina 5

" Emotionele taferelen
bij het Amsterdamse

café De Draver,de plek
waar enkele jaren

geleden het
voetbalteam

'Kleurrijk' werd
opgericht. In dit café

ligt een
condoleance-register
dat inmiddels door

honderden mensen is
getekend.

Verhogingpensioenpremies onvermijdelijk

ABP loopt jaarlijks
anderhalf miljard mis

Van onze redactie economu

HEERLEN - Het pensioenfonds
ABP zou jaarlijks zonder moeite
anderhalf miljard gulden méér
kunnen verdienen. Omdat het
ABP wettelijk gezien niet meer
dan vijf procent in het buiten-
land mag beleggen loopt het pen-
sioenfonds die verdiensten mis.
Die beperking leidt er toe dat
aanzienlijke premieverhogingen
onontkoombaar zijn. Dat zei een
van de hoofddirecteuren van het
ABP, prof. dr J Goslings gisteren
tegen een gezelschap Amster-
damse beleggers in Kasteel
Vaeshartelt bij Maastricht.

,Als de mogelijkheden voor het

ABP om in het buitenland te be-
leggen zouden worden verruimd,
zou met het daar te behalen extra
rendement van anderhalfmiljard
in belangrijke mate het nu nog
bestaande tekort op de balans
kunnen worden gedicht", zo leg-
de Goslings uit. Komt die ver-

ruimming er niet, dan is volgens
de ABP'er op termijn een verho-
ging van de pensioenpremies
van 8 naar 13 procent noodzake-
lijk.
Van het belegde vermogen van
het ABP (150 miljard) heeft het
fonds slechts 600 miljoen in het

buitenland belegd. Dat is verge-
leken met andere institutionele
beleggers uitzonderlijk laag en
volgens Goslings zeer nadelig.
Het ABP mag bovendien slechts
20 procent van het vermogen be-
leggen in aandelen en vastgoed.
Omdat de aandelenportefeuille
van het ABP noodgedwongen
vrijwel alleen uit Nederlandse
aandelen is samengesteld, be-
haalt het pensioenfonds jaarlijks
één procent minder rendement
dan bij een meer internationale
spreiding van de aandelen. Gos-
lings toonde dat met statistieken
aan. Een rendementsverbetering
van 1 procent betekent voor het
ABP op jaarbasis anderhalf mil-
jard gulden.

Chinese veiligheidsdienst jaagt op studenten

Troepen klaar voor
inval universiteiten

Van onze speciale verslaggever

PEKING - Troepen van het
Chinese leger maken zich ge-
reed om de universiteitswijk
Haidian in Peking binnen te
trekken. De autoriteiten heb-
ben de studenten gewaar-
schuwd dat het leger de orde
zal herstellen op de universi-
teiten. Haidian is vrijwel verla-
ten, doordat veel studenten
naar huis zijn gevlucht met het
oog op mogelijk ingrijpen.
Studenten van de Beida-uni-
versiteit, de universiteit van
het volk en de Qinhua-univer-
siteit die gelegen zijn in deze
wijk, hebben een belangrijke
rol gespeeld in de betogingen.

De veiligheidsdienst heeft inmid-
dels de jacht geopend op de her en
der ondergedoken studenten en an-
dere prominente deelnemers aan de
gewelddadig neergeslagen demon-
straties voor meer democratie. Stu-
denten die uitPeking hebbenweten
te ontsnappen, reizen het land door
om te vertellen hoe het leger de op-
stand in de hoofdstad heeft gebro-
ken. Daarbij worden fabrieksarbei-
ders tot stakingen opgeroepen.

Li Peng
Premier Li Peng, voorstander van
de harde lijn, is gisteren voor het
eerst sinds een week op de staatste-
levisie verschenen. Tijdens zijn toe-
spraak vanuit de Grote Hal van het
Volk complimenteerde hij het in-
middels afgeloste 27e leger met hun
acties, die er volgens de premier toe
hebben geleid dat de orde in de
hoofdstad is hersteld.

Naast hem in beeld verscheen her-
haaldelijk vice-premier Wang Zhen,
die ook bekend staat als een havik.
Waarnemers menen dat Li's optre-
den in de openbaarheid erop wijst
dat hij zijn positie versterkt heeft.

Diverse provinciale partijleiders
hebben verzocht om harde maatre-
gelen tegen wat werd genoemd 'de
heffe des volks, dat er slechts op uit
is chaos te veroorzaken. Volgens
een in Hongkong verschijnende
pro-Pekingkrant zijn twee leiders
van een niet-erkendevakbond gear-
resteerd.

Tiener gijzelt
18 mensen in
klaslokaal

CORNER BROOK - Een met
een geweer gewapende 16-jarige
Canadese jongeman heeft gister-
ochtend 18 mensen gegijzeld in
een klaslokaal van een school in
Corner Brook, een klein plaatsje
op het Canadese eiland Terra
Nova.

De politie kon de jeugdige gijzel-
nemer echter na twee uur arres-
teren. Een zegsman van de poli-
tie zei dat de motieven voor de
gijzelingsactie nog niet duidelijk
zijn.

De jongen, die een depressieve
indruk maakte, beschikte over
munitie en praatte tijdens zijn
actie met de politie door de deur
van hetklaslokaal.

De eerste eisen van de tiener, si-
garetten en een pizza, werden in-
gewilligd, aldus de politie.

Kritiek
Vijf dagen nadat de militairen de
macht in Peking hebben overgeno-
men, waarschuwt de Chinese rege-
ring andere landen tegen inmen-
ging in de binnenlandse aangele-
genheden. In de propagandaoorlog
worden vooral de VS beschuldigd
van betrokkenheid

0 Zie verder pag. 5
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Kras op auto:
kolonel sluit

200 soldaten op
LONDEN - Een bij Dortmund
gelegerde Britse kolonel heeft
200 van zijn manschappen drie
dagen lang opgesloten gehouden
in hun barakken, nadat hij een
kras op zijn auto had ontdekt
Kolonel Rod Brummitt beval
alle ongetrouwde soldaten bin-
nen te blijven in een poging de
dader te vinden die zijn wagen
had beschadigd. Het ministerie
zei naar aanleiding van een arti-
kel in het dagblad Sun met als
kop 'De geschifte kolonel', dat
Brummitt zijn bevel na drie da-
gen had ingetrokken nadat hij
zijn mannen vertelde teleurge-
steld te zijn dat de boosdoener
zich niet had gemeld.

(ADVERTENTIE)

jê__9
van telefoon

tot damesbloes

w

van vingerplant
tot tweezitsbank^g

KOM GEZELLIG WINKELEN
OP HET HOMERUSPLEIN

IN HEERLEN.

È_h
Winkelcentrum
HLOON
loont de moeite!

Professoren
willen centrum

voedingsvoorlichting

-Onze eerste donateur...
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popmuziek en strips

quote
„Ik zou echt niet weten wat ik
precies doe. Ik weet niet of dat
überhaupt nodig is"

VAN MORRISON

Id-elpee
QUEEN heeft wonder boven
wonder weer de draad opge-
pakt waar die jarengeleden is
geknakt. THE MIRACLE re
kent af met eerdere discos-
tampers. A Kind Of Magie
had dan wel succes, maar was
toch niet wat d^ doorgewin-
terde Queenfan verwachtte.
De koningin van de popmu-
ziek is terug met duidelijk gi-
taarwerk en afwisselende
nummers. Er is ruimte voor
ballads, maar ook voor stevi-
ge rockers. De fans hebben
bijna drie jaar moeten wach-
ten op het zeventiende mees-
terstuk. Wie de eerste twee
njammers (Party en Khashog-
gj's Ship) hoort vreest dat
Brian Mays gitaar overuren
heeft gemaakt. Het nummer
waar de elpee naar genoemd
isl brengt het geheel weer in
eyenwicht. Freddie Mercury
hoopt op het wonder dat 'vre-
de op aarde' heet. Wie niet?
De eerste single I Want It All
hferinnert aan de gouden tij-
den van Bohemian Rhapso-
dy, de fraaiste popklassieker.
Brian Mays vocale inbreng in
het meest melodieuze stuk
van hetnummer, maakt van I
Want It All terecht een bijna
nummer 1-notering in hitlij-
sten. Wat Freddie Mercury
nog allemaal met zijn stem
kan laat hij duidelijkhoren in
Breaktru. Mercury maakt
gpen geheim van het
blauwtje dat hij loopt in
Scandal. Hij schreeuwt het
eruit. Het is ook geen geheim
dat alle vier de Queen leden
zeer nadrukkelijk betrokken
zijn geweest bij het maken
van de nummers. Dat is wel
eens anders geweest. Dit
broederlijk sarnenzijn mag er
zyn. De kopers van een cd
worden overigens getrac-
têerd op drie nummers extra:
Hang On In There, Chinese
Overture en de 12'-versie van
The Visible Man.

anita thijssen

agenda
JCUNI
"9: Hanenhof Geleen: Big

Country

" 9: Hoafke Roermond: Grou-
cho

"9: Oje Echt: Pearls For
Swains en Yaw

" 9: Feesttent Schin op Geul:
Janse Bagge Bend & Fiet-
sefreem

" 9: Bios Bom: The Run

" 10: Tonvannebekker Roggel:
Crossroad

" 10: Torn Torn Heythuysen:
Sam Cooke Singers

" 10: Zion Elsloo: Cardiacs

" 10: Hubertuszaal Maastricht:
Fietsefreem

" 10: 'T Boebelke Heerlen: Rud
A Dub Dub

#10: Tuurhoes Guttecoven:
The Run

" 11: dr Londener Kerkrade:
Groucho

#11: Feesttent Bemelen: Fiet-
sefreem

popmuziek
Eindredaktie: Peter Hamans

Markt 3, 6161 GE Celeen
Telefoon. 04490-46868

Yes wel. Genesis niet in
naslagwerk over hardrock

Zowaar een oerdegelijke encyclopedie over hardrock. Het ini-
tiatief van dit nieuwe naslagwerk is van de Bussumse journa-
list Hans van den Heuvel, specialist bij uitstek in Nederland
Muziekland. Als zodanig is hij ook medewerker van Oor, waar-
voor hij in de loop der jaren vele bijdragen heeft geleverd voor
de Eerste Nederlandse Popencyclopedie. Naast dit algemene
opzoekboek is er nu dus een genre-gerichte vraagbaak, die
uiteraard veel dieper op het fenomeen hardrock en aanverwan-
ten ingaat.

Om diereden is Hans van den Heu-
vel vorig jaaraan zijn 'heidense kar-
wei' begonnen, aanvankelijk in de
hoop zijn naslagwerk bij dezelfde
uitgever als de Oor-encyclopedie te
kunnen slijten. Door allerlei interne
organisatorische verschuivingen
was er echter geen plaats voor een
nieuw project. De Hardrock en Hea-
vy Metal Encyclopedie werd vervol-
gens 'geadopteerd' door het maand-
blad Aardschok en is door uitgeve-
rij Centerhoek op de markt ge-
bracht.
De opzet van de 'hardrockbijbel' is
anders dan 'die van Oor. Allereerst
heeft de redactie (met onder ande-
ren Swie Tio en Mare van Schaick)
alle muzikanten van betekenis een
eigen hoofdstukje gegund. Voor
voormalige leden van Led Zeppelin,
zoals Robert Plant en Jimmy Page,
hoeft men dus niet te zoeken bij de
groep. Voorts is er gestreefd naar

een zo volledig mogelijk historisch
overzicht, vanaf ongeveer 1968 ofte
welpionier Jimmi Hendrix. De Oor-
encyclopedie probeert juist aan te
sluiten bij de actualiteit door tel-
kens uitgerangeerde namen gedeel-
telijk plaats te laten maken voor op-
komende talenten.

Het bepalen van de grenzen is ook
voor hoofd- en eindredacteur Hans
van den Heuvel niet gemakkelijk
geweest. „Yes bij voorbeeld kon ge-
voelsmatig nog net, dank zij onder
meer de single Owner Of A Lonely
Heart. Maar Genesis weer niet. Een
punkgroep als The Sex Pistols
mocht daarentegen beslist niet ont-
breken, omdat die belangrijk is ge-
weest voor de oplevingvan de hard-
rock in Engeland. Hetzelfde geldt
voor de New Vork Dolls, waardoor
een nieuwe groep als Guns 'n Roses
sterk is beïnvloed. Bluesgitaristen
als Rory Gallagher en Stevie Ray
Vaughan vonden we er ook bijho-
ren. Al met al is zo een verzameling
van bijna 1100 namen verdeeld over
350 bladzijden ontstaan".

Hans van den Heuvel heeft goede
hoop dat van Aardschok's Hardrock
en Heavy Metal Encyclopedie na de
zomer Engelse en Duitse vertalin-
gen zullen worden uitgebracht. Pas
dan wordt deze onderneming echt
lucratief voor hem. Te meer daar
van de Nederlandse uitgave (win-
kelprijs 39,50 gulden) eerst zon 7000
exemplaren verkocht moeten wor-
den om de kosten te kunnen dek-
ken. „Kijkend naar de vaste belang-
stelling voor de Oor-encyclopedie
moet dat lukken. Daarvan worden
er altijd net zoveel verkocht als de
tweewekelijkse oplage, ruim 30.000.
Aardschok zit opzon 18.000, dus als
slechts de helft van die eerste doel-
groep het boek zou aanschaffen zit-
ten we al snor".

" De groep Yes past
volgens Van den Heuvel
in de nieuwe
hardrockbijbel. Genesis
daarentegen niet.

Big Country
komt alleen

Big Country treedt vanavond in de
Geleense Hanenhofop zónder voor-
programma, meldt Jan Smeets van
Buro Pinkpop. De technische voor-
bereidingen voor het optreden ne-
men zoveel tijd en plaats in beslag
dat het optreden van de support-act
niet de moeite waard is. Big Coun-
try kun je verwachten rond de klok
van 21 uur.
Buro Pinkpop heeft nog gecombi-
neerde bus- en entreekaarten op de
schappen liggen voor concerten van
Pink Floyd in Nijmegen, de Simple
Minds in Rotterdam en de optre-
dens van Van Morrison & Paul Si-
mon, volgende week zondag in Nij-
megen. Meer info viaS 04490-52500.

Niks nieuws onder
de zon bij UB4O

Wat was dat toch met UB40? Ruzie
op het podium? Had zanger/blik-
vangerAli Campbell soms geenzin?
Natuurlijk, het Rotterdamse sport-
paleis Ahoy' stond als verwacht
weer lekker op znkop, maar de En-
gelse reggae-groep kwam slechts
weinig enthousiast over.
De vriendenclub uit Birmingham
heeft het afgelopen jaar niet al te
veel uitgevoerd. De deze week op-
gevoerde show was immers een ge-
trouwekopie van dievan vorig jaar,
waarmee ÜB4O even na het ver-
schijnen van de cd Dance With The
Devil toerde. Zelfde begin, zelfde
einde, het leek alleen wat korter.
Niks nieuws onder de zon dus.

In ruim anderhalf uur speelde de
groep de inmiddels indrukwekken-
de rij hits: Please Don't Make Me
cry, Cherry Oh Baby, Red Red Wine
en gazo maar door. Een programma
waar je altijd wel succes mee hebt,
en dat bleek vanaf het begin. Zelfs
de reactie van het publiek op het
concert was vergelijkbaar met die
van vorig jaar.De wave, een massaal
olé, olé, het ontbrak allemaal niet
zelfs nog voordat de groep zich had
laten zien. Bijzonder is het allemaal
niet meer. Die nummers hebben we
nu wel gehoord, de groep is zo lang-
zamerhand opgehouden met het
schrijven van popgeschiedenis.
ÜB4O heeft definitief gekozen voor
de snelle lijn: niet moeilijk doen
maar gewoon spelen wat het pu-
bliek het liefst hoort en wat ook het
makkelijkst in het gehoor ligt.

Het wordt vervelend maar zelfs de
hoogtepunten in de concerten van
ÜB4O veranderen niet. Koploper is
onbetwist de protestsong Sing Our
Own Song over apartheid in Zuid-
afrika en Nelson Mandela. Het toe-
val wilde dat mensen diena het con-
cert de autoradio aanzetten, konden
horen dat Nelson Mandela binnen-
kort zal worden vrijgelaten. Het
nummer werd als vanouds massaal
meegezongen. De Zuidafrikaanse
kreet 'Amandla uwethu' spreekt tel-
kens weer tot de verbeelding.

Ali Campbell, een van de twee
broertjes in de groep, was niet in
vorm. Met moeite kon hij zich
steeds weer opladen voor een vol-
gend nummer. De roodharige zan-
ger/gitarist verdween constant ach-
ter de coulissen als hij even niet
hoefde te zingen. Toen op een gege-
ven moment percussionist/trombo-
nist Norman Hassan met 'zijn' num-
mer JohnnyYou're Too Bad de aan-
dacht opeiste, fronste Ali de wenk-
brauwen en leek hij zrjn collega lie-
ver het podium af te willen kijken.
Daarna was Ali niet meer de oude.
Leunend meteen hand op de micro-
foonstandaard maakte hij zich niet
meer zo druken hield hij het bij zijn
bekende lachje naar het publiek.
Soms is dat voldoende, want met
kleine bewegingen weet Ali de boel
al aan het schreeuwen te krijgen.
Voor het publiek was het deze keer
nog ontzettend leuk. De muziek van
ÜB4O is en blijft lekker deinend en
uitnodigen tot meewiegen. De
groep creëert nog steeds dat aparte
sfeertje van vrolijkheid vermengd
met de tragiek van het reggea-ritme.
Het is echter de vraag of ÜB4O niet
hard iets nieuws nodig heeft. Als je
na een jaar in de snel veranderende
popwereld nog slechts met hetzelf-
de programma op de proppen kunt
komen, sta jeartistiek gezien stil.

Ron de groot

Freddy Mercury:
nooit meer live

Leadzanger Freddy Mercury van de
popgroep Queen heeft verklaard
nooit meer live te willen optreden
met Queen. Mercury liet op vragen
van Engelse journalisten weten dat
er in ieder geval geen wereldtour-
nee volgt in het kader van de nieu-
we elpee The Miracle. De groep
heeft al sinds 1986 niet meer live op-
getreden. Mercury staat met zijn
standpunt alleen. Brian May, John
Deacon en Roger Taylor willen lie-
ver vandaag dan morgen weer de
podia op.

Nederlandse
primeur

Sam Cooke
Singers

Heythuysen beleeft rn«
avond de Nederlandse pril]
van de Sam Cooke Singel
café Torn Torn zetten de B«Jvoor het eerst voet op een W
landspodium. Bij onze zuid»,
ren worden de Sam Cooke
gers als een van de meest bel
volle groepen beschouwd. ]
vende kracht achter de 'i
Cooke Singers is zanger, gij
en songschrrjver Jan van Ij
Medio '88 richtte hij de for»]
op die zowel jazz,reggae alsj
rock op het programma 1
staan. De groepsnaam kan*
de nodige verwarring zo-
want de heren hebben niet
cover van de legendarische A
zanger in hun repertoire]
voornamelijk uit eigen nutm
bestaat. De eerste single val
groep Do The Moonhop wetj
de Belgische radio grijsgedfl
Op het Rock Kempen fes]
won zij de persprijs en eindM
jaar werd de groep met ft
winnaar van de Backstage Ij
ture: beste groep, beste cUj
mer en beste toetsenman.

Oplossing
van

gisteren
-rg- e n - !
-een z a a '
-al - e s I *
s I a o I i e '

si t s - - mf
-si s a I -f
- m n - r e de
meerkoe!

puzzel van de dag

Horizontaal:
1. direct; 8. ruw, grof (van taal); 9. hoog-
ste punt; 10. ongeveer (afk. Latijn); 11. ge-
sloten; 13. muzieknoot; 14. bravourestuk-
je; 16. manier van zingen v.e. kanarie; 18.
wijfjesschaap; 20. stad in Duitsland; 21.
boodschapper; 22. gedwee, mak; 24. on-
derdeel v.e. tennispartij; 25. rechtsgeding;
28. sint (afk.); 30. Japanse munt; 31. lid-
woord; 32. noodsein (afk.); 34. insekt; 35.
enigermate.

Verticaal:
1. nauwkeurigheid; 2. bontgekleurdefj
gaai; 3. tegenwoordig; 4. aanhankelijk
5. bijbeldeel (afk.); 6. glansloos; _\v.e. schrijfmachine; 11. sportevertf'
(afk.); 12. voegwoord; 14. eertijds v#
bruikte drank; 15. heildronk; 17. rf*
Rusland; 19. lofdicht; 23. Europes?
26. briefaanhef (afk. Latijn); 27. v*"
sel; 29. inhoudsmaat voor schept.
vreemde titel; 33. muzieknoot; 34. m 1"

noot.

recept

Lamsbout in hooi

Benodigdheden: 1 lamsbout van
ongeveer 3 kg, 250 g vers schoon
hooi, verse majoraan, mint, peter-
selie, dragon, basilicum, zeezout
en grove zwarte peper, alumi-
niumfolie, 1 fles rode (keuken-
)wijn.

Neem een ovenvaste schaal en be-
dek de bodem met de helft van
het hooi.
Leg de lamsbout erop en bestrijk
deze rijkelijk met boter.
Strooi de kruiden over de bout en
dek deze af met de rest van het
hooi.
Leg daarover aluminiumfolie zo-
dat er geen hooi meer uitsteekt.

Plaats de schaal in op 260°C. -
stand 6-7 - voorverwarmde oven
en braad de bout 45 minuten.
Haal de schaal uit de oven en ver-
wijder defolie en de bovenste laag
hooi.
Zet de oven op 220°C- stand 5,
voeg de helft van derode wijn toe
en bak debout nogmaals 45 minu-
ten in de oven.
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Ze staan als twaalf jaar bekend als een zootje ongeregeld. Ze
treden op in oude liftboy-uniformen, ze dragen scheve brillen,
zijn bizar geschminkt en hullen zich op het podium in wolken
rook, vlagen wind en ladingen confetti. Ze presenteren een
complete pop-operette die klinkt als op toon gezette schizofre-
nie. Na elf (!) jaar verscheen hun eerste elpee A Little Man And
A House And The Whole World Window en hun muziek luistert
naar een door Monty Python ontworpen mix van Genesis, Sex
Pistols, Dog Doo Dah Band en Frank Zappa. Luistert dit naar
meer? Morgenavond vanaf 21.30 uur treedt de Engelse zes-
mansformatie The Cardiacs op in jongerencentrum Zion te Els-
loo en iedereen die deze sprankelende, symfonische, maffe En-
gelse hoempapa wil consumeren zal hier tien piek voor over
moeten hebben.

(c) Standaard Uitgeverij n.v. i Antwerpen vertegenwoordrgd door Wavery Productions b.v. / 'sGravenhage

Limburgs dagblad

sagarmatha panda en de vakantievoerder
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bezorg uw zoon of dochter
een sportieve week!

lidens de schoolvakanties kan uw zoon óf dochter, samen
Jet honderden andere voetballiefhebbers een sportieve
Jeek beleven.
Het jeugdvoetbalkampkerkrade

'fkende methode "WIEL mÊÊ__

ester gemaakt, komt ook \^£ ki nd in aanraking met iHn Jpf§§2e oefenmethode die een ■V-:e'angrijk onderdeel van het Jjl'^voetbalkamp vormt.
j. zélf zal ook l- - ■"■"„,^—1111 Uti>^"*
Verse trainingenborgen.

1e week: 17 t/m 21 juli
2e week: 24 t/m 28 juli

-
SPORTCOMPLEX

Het voetbalkamp vindt plaats op het sportkomplex
GROENE LONG IN KERKRADE.

rf*s'^) PER KIND

0r dit bedrag kan uw kind deelnemen aan dit voetbalkamp.

-p^rvoor krijgt men 5 dagen van 9.00 tot 16.00 uur voetballes, een
h'rt, een deelnemerscertificaat en een aandenken.

Tjj dJ ens de slotmanifestatie op vrijdag in het Hubertushuis, waar
r ~ÜUrliJk ook alle ouders welkom zijn, worden o.a. prijzen uitge-
Pc k°0r cle sPort'efste + fanatiekste deelnemers en wordt de

chvogel van de week gehuldigd!

KUK AAN DE ACHTERKANT VAN DEZE PAGINA
\jfooß MEER INFORMATIE EN INSCHRIJFBON

mmm^mm~mK^>m-mmm----m-mmmmm-m—-mm



INFO
JEUGDVOETBALKAMP 191

KERKRADE
k
Vi

Organisatie: Stichting Sportraad Kerkrade in samenvw
met het Limburgs Dagblad en
WIEL COERVER. [

PERIODE: 1e week 17 t/m 21 juli (nog een beperkt *plaatsen) E
2e week 24 t/m 28 juli (bij voldoende deern

DAGELIJKS VAN 9.00-16.00 uur! Fc
Deelname: voor jongens en meisjes van 8 t/m 16 jaaf
Plaats: sportkomplex GROENE LONG Kerkrade l
Inschrijfgeld: ’ 55- per persoon (te voldoen na ontvangt

ceptgirokaart) inkl. T-shirt, deelnemerscf
caat en verrassing ’

WLjÊÊrW W_-^k-W—-_\ -\\\\-wL+~' ****''

__\ ___-M^'""' ./dft' i4_\

Trainers: een groot aantal trainers waaronder i
COERVER, wiens oefenstof tijdens deze 4
balweek uitgebreid aan de orde komt, zi
jeugdige talenten een staaltje voetbaltectë
bijbrengen. Een greep uit het trainerskorps|]
Becholtz, Michel Mommertz, Jo Jansse^v.d. Mierden, Leo Degens, Piet Hirsch enfanderen. i
De keeperstraining vindt plaats onder le4
van ex-Roda JC'er Jo v.d. Mierden.

Bijdrage elke dag zullen bekende EREDIVISIE-sp^i
Roda JC: het jeugdvoetbalkamp bezoeken en hun rt*

werking geven.

Demonstraties: door de demonstratiegroep van de K
COERVER-BOYS worden de uiteindelijke?'
sistechnieken ten tonele gevoerd. Een lust|
het oog! at

"^r* VT E^ 'mlHëxb ____wT %**■ * «a*^ ■*■

-7|^ ,

Video-opnamen: de verrichtingen van alle deelnemers wor"
vastgelegd op video. Samen met de Q$
worden de banden - tijdens de vrijdagmid^
bekeken.

Amusements- ter afsluiting van de voetbalweek wordt op *programma: dagmiddag een amusementsprogramma !
presenteerd in het Hubertushuis. \

Benodigdheden: iedere deelnemer neemt zijn/haar eigen '^pakket van thuis mee. In dekantine is overig s

ook drank en eten te koop.
Een eigen leren voetbal (voorzien van naa^
noodzakelijk.

Aanmelden: VOOR 1 JULI AANSTAANDE middels of*
staande bon.
Na inzending ontvangt u spoedig de be^ging, nadere informatie en een acceptgiro^

K ✓

INSCHRIJFFORMULIER
Naam: jongen/"^"tAdres: leeftijd: " j

„ t
Postkode: Woonplaats: Tel

Lid van voetbalvereniging: te

Speler /keeper (doorhalen hetgeen niet van toepassing is) \
c
Maat shirt: ES/S/M/L/EL l
\
c

\

Deze bon zo spoedig mogelijk sturen naar: LIMBURGS DAGBLAD, afd. PR
POSTBUS 3100
6401 DP HEERLEN

Voor méér informatie kunt u kontakt opnemen met 045-467532 (Stichting SP"
Kerkrade)



Concessies
De meerderheid van de langdu-

rig werklozen (in Nederland zijn
circa 250.000 mensen langer dan
twee jaarwerkloos) blijkt bereid
te zijn concessies te doen om aan
een baan te komen. Zij willen on-
der voorwaarden lange reistijden
en deeltijdwerk accepteren.

De verveling is groot onder lang-
durig werklozen. Mannen verve-
len zich vaker dan vrouwen (35
tegen 20 procent), zo blijkt uit het
onderzoek, waarvoor 210 men-
sen in de drie steden zijn onder-
vraagd. Overdreven lang uitsla-
pen is er voor de meesten niet bij.
Tachtig procent zegt dagelijks
voor tien uur op te staan. Ge-
vraagd naar hun bezigheden sco-
ren huishuidelijke activiteiten en
televisiekijken het hoogst. Lezen
is de meest genoemde hobby.

Het laagst scoren cursussen,
klussen en vrijwilligerswerk.

ngangsdatum strengere normen uitstoot struikelblok

Geen EG-akkoord
over schone auto’s

"an onze correspondent

PjJSSEL - De EG-landen
Ter et n*e* eens worcienIj tengere normen voor de
[^gassen van kleineL .s- Het leek er gisteravond
Jij- 111 Luxemburg op dat del .eurr»inisters van de twaalfLi, sluitvorming zouden uit-pm tot eind juli. Het belas-I «voordeel dat Nederlandse
Wil Van scnone auto's kun-L krijgen blijft echter be-L*n- Minister Nijpels (Mi-
L.weigerde in te gaan op
j^jVerzoek van veel van zijn
LCollega's, om dat fiscaler(*eel weer af te schaffen.

t^?eningsverschil in de EG-mi-
-1„/aad draaide vooral om de in-aatum van de strengere (Ame-

rikaanse) normen voor de uitstoot
van schadelijke stoffen via de uit-
laatgassen van kleine auto's (met
een cilinderinhoud tot 1400 cc). Ne-
derland, België, Luxemburg, Duits-
land, Denemarken en Griekenland
willen dat de Amerikaanse normen
uiterlijk op 1 januari 1991 ingaan.
De andere zes EG-landen houden
vast aan de eerder voorgestelde in-
gangsdatum van 1 januari 1993.

Patstelling
Dat leidde tot een patstelling, die
gisteren niet te doorbreken was
vooral omdat Nijpels niet wilde toe-
geven. De producenten van kleine
auto's, Frankrijk, Engeland, Italië
en Spanje, willen meer tijd zodat
hun industrie zich aan de nieuwe
normen kan aanpassen. Maar minis-
ter Nijpels vindt dat onzin. De auto-
industrie is volgens hem best in
staat om binnen twee jaar al schone
auto's (met een zogenaamde drie-
wegkatalysator) te maken. Nu is het
grootste deel van de nieuwe auto's
al met zon katalysator uitgerust.
Met de Europese verkiezingen van
15 tot 18 juni voor de deur bleek
geen van de ministers bereid toe te
geven uit vrees voor stemmenver-
lies.Vorig jaar novemberbesliste de
EG-ministerraad dat in 1991 nieuwe
Europese normen van kracht zou-
den worden. Die gingenechter min-
der ver dan de strenge Amerikaan-
se. Die zouden pas in 1996 toegepast
moeten worden.

Botha verlengt
noodtoestand
KanINNESBURG - De Zuidafri-
Nenn President pw- Botha heeft
Knd. Bemaakt dat de noodtoe-
fordt ln ziJn land vanaf vandaag
hfj verlengd. De noodtoestand
kp ünp^ jaar geleden op het hoog-
barth an de oPstand tegen de
r sinri voor het eerst ingesteld
Rdp en elk jaar verlengd. On-
Ken. n°°dtoestand worden gevan-
Rho üionder vorm van proces vast-bp 0 yn> zijn organisaties van de
kiijjl^ verboden en is de Pers 8e~
|ot,)L jj'd. In een verklaring zegt
r^onri ondanks het succes van
«din^toestand het aantal geweld-
kfif^ lr»cidenten sinds juni 1988 is

Druk
Maar onder Nederlandse, Duitse en
Deense druk paste de Europese
Commissie haar voorstel aan. De
Commissie wilde toen dat de VS-
normen al op 1 januari 1993voor alle
nieuwe automodellen en op 1 okto-
ber 1993 voor allenieuwe auto's van
kracht zouden worden.

Vredesregeling
Brunswijk heeft reeds zijn handte-
kening gezet onder de overeen-

komst. Maar deze kan pas van
kracht worden als ook de president
van Suriname, Ramsewak Shankar,
haar getekend heeft. Lachmon was
daartoe niet bevoegd, aldus Hirsch-
land. Na ingaanvan het bestand zul-
len onderhandelingen worden ge-
voerd over een definitieve vredesre-
geling.
Het bestandsakkoord voorziet in de
opheffing van de noodtoestand in
Oost-Suriname. Het nationale leger
moet zich met onmiddellijke ingang
terugtrekken uit de omgeving van
de traditionele woongebieden van
de bosnegers en terugkeren naar de
posities van voor 1980.
De veiligheid van de strijders van
het Junglecommando en de inwo-
ners van het gebied wordt gegaran-
deerd. De sociaal-economische en
humanitaire voorzieningen in Oost-
Suriname, zoals het onderwijs en de
medische zorg, zullen op de kortst
mogelijke termijn worden hersteld.
Tijdens de bestandsperiode zal het

Junglecommando een taak krijgen
bij de handhaving van orde en gezag
in het binnenland. Ook zal het inge-
zet worden bij de wederopbouw. De
opsporingsbevoegdheid van de mi-
litairen zal worden ingetrokken.

Eerste regeringsverklaring na dood Chomeini

Iran wil helpen westerse
gijzelaars te bevrijden

ÜStsv.AN ~°e Iraanse parle-
% Haf rzitter- Ali Akbar Hashe-NpenIsanjani, heeft aangeboden te
,'ban de Amerikaanse gijzelaars ingist° Vrij te kri Jëen-Dat bericht-. ren het Iraanse persbureau.

?at dP
Jani stelde als voorwaarde

s 'Pen VereniBde Staten moeten
h? °Hde.niet net opsporen van Iraan-
d Uities anen die door christelijke
A6tl w'n Libanon gevangen zou-
KmerivJ!rden gehouden. „Als de% 0

*aneri, die meer invloed heb-
*cUe £«e falangisten (in Libanon),
rt n ony nemen om de vrijlating
rn ku^T glJzelaars te bevorderen,
£1," ajlnen ziJ onze hulp verwach-

rSeon?Us Rafsanjani tijdens eenunterentie.
r ernentsvoorzitter reageerde

hiermee op een oproep van de Ame-
rikaanse president, George Bush,
aan Teheran om mee te helpen aan
de vrijlating van zeventien wester-
lingen die in Libanon worden gegij-
zeld, onder wie negen Amerikanen..

De opmerking van Rafsanjani was
de eerste regeringsverklaring sinds
ayatollah Ruhollah Chomeini zater-
dag overleed. Rafsanjani die in het
verleden meermalen toonde voor-
stander te zijn van betere betrekkin-
gen met het Westen, wordt waar-
schijnlijk in augustus gekozen tot
president.De parlementsvoorzitter
zei ook dat Chomeini vlak voor zijn
dood had aangedrongen op betere
betrekkingen met de Sovjetunie.
Rafsanjani zei dat hij hier positief
tegenover stond en dat Teheran ook
de relaties met de Arabische staten

wil verbeteren

Golfoorlog
De parlementsvoorzitter zei ook dat
Iran definitief een einde wil maken
aan de Golfoorlog. In augustus vo-
rig jaar was onder auspiciën van de
Verenigde Naties een staakt-het-vu-
ren overeengekomen tussen Irak en
Iran, maar vredesonderhandelingen
zitten sindsdien muurvast.
De Verenigde Staten hebben giste-
ren terughoudend gereageerd op
het aanbod van de Iraanse parle-
mentsvoorzitter. „Wat Rafsanjani
zei, kwam neer op een herhalingvan
eerdere verklaringen," zei Witte-
Huiswoordvoerder Merlin Fitzwa-
ter. Hij maakte duidelijkdat de Ver-
enigde Staten niets weten van
Iraanse gijzelaars in Libanon.

binnen/buitenland

Kwart van langdurig
werklozen heeft

de moed opgegeven

Van onze redactie economie
EN HAAG- Een kwart van de
igdurig werklozen heeft de
|0ed opgegeven om nog aaner* te komen en doet daar ook

moeite meer voor. Zij solli-
p h6u niet meer» laten net ar"s'dsbureau voor wat het is en
rerken ook niet zwart. Het gaat
.aarbij vooral om oudere man-en die zeer laaggeschoold zijn
L n een arbeidsverleden hebben.
el scheppen van eenvoudigePanen is voor deze groep de eni-

'e oplossing. Dat blijkt uit het
«Pport 'Een tijd zonder werk'
*? een groep wetenschappers,
at gisteren in Den Haag is over-eandigd aan demissionair minis-
JDe Koning (Sociale Zaken en
kerkgelegenheid).
■*en van de auteurs van het rap-
j°j% de Leidse hoogleraar dr C.c°uyt, zegt dat de overheids-

maatregelen om de langdurige
werkloosheid te bestrijden on-
toereikend zijn. Prof. Schuyt be-
pleit het werken met behoud van
uitkering. Ook is hij voorstander
van het aanwenden van uitke-
ringsgeld om banen te creëren in
de dienstverlening, zoals het
werk van portiers en tramcontro-
leurs.

Eén van de meest opvallende
conclusies van het onderzoek,

dat is verricht inRotterdam, Am-
sterdam en Enschede, is dat het
merendeel van de langdurig
werklozen berust in zijn situatie.
Hooguit één op de vijf langdurig
werklozen werkt zwart of pro-
beert meer uitkeringsgeld te krij-
gen door de SocialeDienst om de
tuin te leiden.

MIG-piloot
overleeft

vliegongeluk
bij luchtshow
PARIJS - De piloot van de MIG-29
die gisteren tijdens een vliegdemon-
stratie in Parijs is neergestort, heeft
het ongeluk overleefd. Dit hebben
Franse artsen meegedeeld. Aanvan-
kelijk nam men aan dat hij gedood
zou zijn, omdat op televisiebeelden
te zien was dat zijn parachute niet
open was gegaan. De 37-jarige Sov-
jetrussische piloot schoot op een
hoogte van ongeveer 100 meter uit
zijn toestel, dat overhelde en bran-
dend de grond in dook.

Het Sovjetrussische gevechtsvlieg-
tuig MIG-29 was vorig jaarvoor het
eerst in het westen te zien op de
lichtvaarttentoonstelling in het
Britse Farnborough. Het werd giste-
ren gedemonstreerd tijdens de
luchtvaarttentoonstelling in Parijs.
Het toestel kwam op enkele honder-
den meters afstand van de tribune
met toeschouwers terecht.

" In een bal van vuur slaat de
Mig op de grond te pletter.
Links van de rook en vlammen
de parachute waarmee de pi-
loot zich wist te redden.

Einde aan vijandelijkheden in zicht

Principe-akkoord over
bestand Oost-Suriname

DEN HAAG/ST. LAURENT - Er is
een principe-akkoord bereikt over
een staakt-het-vuren tussen het
Junglecommando van Ronnie
Brunswijk en het Surinaamse Na-
tionale leger. Dit heeft de woord-
voerder van Brunswijk in Neder-
land, F. Hirschland, gisteren meege-
deeld.
De overeenkomst is bereikt na be-
sprekingen tussen het Junglecom-
mando en de Surinaamse parle-
mentsvoorzitter Jaggernath Lach-
mon. Deze was woensdag naar
Frans-Guyana vertrokken voor de
ontmoeting met Brunswijk. Het ak-
koord moet een einde maken aan de
vijandelijkheden die sinds de zomer
van 1986 in Oost-Suriname aan de
gang zijn tussen het Junglecom-
mando en het Surinaamse leger.

Ontwikkelingshulp
Afgesproken is dat er een regeling
zal worden getroffen waarbij een re-
delijk deel van de Nederlandse ont-
wikkelingshulp ter beschikking
komt van Oost-Suriname. De eigen-
domsrechten voor de bodemschat-
ten in het binnenland zullen aan de
bosnegers worden toegekend.

Jaruzelski:
mogelijk

dat CP wordt
weggevaagd

LONDEN/WARSCHAU - De Pool-
se leider, generaal Wojciech Jaru-
zelski, wil streven naar volkomen
vrije verkiezingen in 1993 en sluit
niet uit dat de partij daarbij wordt
weggevaagd. „Ik zie uit naar vrije
verkiezingen, al zijn deze formeel
niet voorzien in het ronde-tafelak-
koord met Solidariteit," verklaarde
hij in een vraaggesprek met het
Britse blad Independent tijdens een
bezoek aan Londen.
„Wij zijn vastbesloten voort te gaan
op de weg van de overeengekomen
hervormingen en het is logisch dat
wanneer je over vrije verkiezingen
praat, iedereen ervan uitgaat dat
daarbij elk uitslag mogelijk is," zei
de generaal. De partij leed bij de
jongste gedeeltelijk vrije verkiezin-
gen een gevoelige nederlaag tegen-
over het Poolse onafhankelijke vak-
verbond Solidariteit.
De leider van dit verbond, Lech Wa-
lesa, voerde gisteren in Warschau
overleg met vertegenwoordigers
van regering en partij over de nieu-
we politieke situatie die door de ver-
kiezingen is ontstaan. De regering
heeft voorgesteld de situatie op te
lossen door de vormingvan een bre-
de coalitie met Solidariteit om sa-
men hervormingen uit te voeren,
maar dit is verworpen door Solidari-
teit.
Ook moet er een oplossing worden
gevonden voor het probleem van
een dertigtal topfunctionarissen,
die bij de eerste ronde van 4 juni
niet voldoende stemmen kregen om
in het parlement te komen. Onder
hen bevinden zich de belangrijkste
medestanders van Solidariteit on-
der wie premier Mieczyslaw Ra-
kowski en ministervan binnenland-
se zaken Czeslaw Kiszczak.

Bolkeslein: 3 pet algemene richtlijn

NAVO houdt vast aan
norm defensiegroei

BRUSSEL - Ondanks de groeiende
kans op succes bij de onderhande-
lingen over vermindering van de
conventionele * (niet-nucleaire)
strijdkrachten in Europa, wil de
NAVO geen wezenlijke verandering
aanbrengen in haar norm dat de de-
fensiebudgetten van de lidstaten
jaarlijks met drie procent moeten
groeien. Dat bleek gisteren in Brus-
sel tijdens de vergadering van het
Defence Planning Committee
(DPC) van de NAVO.

In het DPC zitten de NAVO-minis-
ters van Defensie met uitzondering
van Frankrijk. Een aantal van deze
ministers, onder wie minister Bol-
kestein, wilde af van een concreet
percentage als norm voor de groei
van de defensiebudgetten. De Ame-
rikaanse minister van Defensie, Ri-
chard Cheney, en zijn Britse colle-
ga,'George Younger, voelden daar
echter niets voor.

Uiteindelijk vonden alle bewinds-
lieden zich op de formulering dat de
defensie-uitgaven van de lidstaten
jaarlijkseen beduidende reële groei
moeten vertonen, die ongeveer drie
procent bedraagt.

Deze doelstelling kan pas worden
losgelaten als er een tastbare verbe-
tering is in de krachtsverhoudingen
tussen Oost en West. Daarmee

wordt bedoeld dat de onderhande-
lingen over vermindering van de
conventionele strijdkrachten in We-
nen (CFE) tot een akkoord moeten
hebben geleid en dat een begin
moet zijn gemaakt met de uitvoe-
ring daarvan.

Volgens Bolkestein moet de norm
gelden als een algemene richtlijn.
Veel landen, waaronder Nederland,
blijven er ver onder. De Nederland-
se defensiebegroting groeit dit jaar
met slechts 0,6 procent en zal, ook
bij een nieuw CDA-WD-kabinet, in
de komende kabinetsperiode niet
boven de één procent uitkomen.

Spectaculair
In het verlengde van de ne-
derlaag die de Poolse com-
munisten bij de verkiezingen
van afgelopen zondag op-
liepen, heeft partijleider Ja-
ruzelski krasse taal gespro-
ken. Hij sluit niet uit dat de
Poolse CP bij vrije verkiezin-
gen in 1993, waar de gene-
raal naar streeft, wegge-
vaagd wordt. Voor hem, Ja-

ruzelski is deze waarschijnlijkheid geen reden de overeengekomen
hervormingen niet consequent en stipt uit te voeren.
Onomstotelijk is dat Polen momenteel gedenkwaardige ontwikke-
lingen doormaakt, die korte tijd geleden nog volstrekt ondenkbaar
waren. Gedragen door de vaste wil een doorbraak te forceren en
zich duurzaam als politieke factor van de eerste orde te manifeste-
ren, is Solidariteit er na acht jaren in geslaagd het communistische
regime met de neus op de feiten te drukken. Het bewind in War-
schau zal voortaan de macht met Walesa's aanhangers moeten
delen, waardoor de weg vrij is voor een meer realistische aanpak
van de economische restauratie onder beider verantwoordelijk-
heid.
Onder het regime van Gorbatsjovs voorgangers hadden de Polen
het wel kunnen schudden. Dan had de wereld deze dagen in Pool-
se steden vrijwel zeker Chinese toestanden kunnen aanschouwen.
Het is duidelijk dat Solidariteit zijn moed voor voortzetting van het
gevecht om de legaliteit geput heeft uit de door Gorbatsjov op
gang gebrachte omwenteling in politiek denken en doen, waarbij
danwel te bedenken valt dat Moskou in eigen huis de teugels nooit
dermate zal willen en kunnen laten vieren als thans in Polen het ge-
val is.
Polens oostelijke 'bondgenoten' - met uitzondering van de Honga-
ren - die onverkort vijandig blijven staan tegenover perestrojka en
glasnost, huiveren bij het zien van liberaliseringscampagne in Po-
len. En bij de gedachte dat de machtige Grote Broer in het oosten
Jaruzelski en Walesa niets in de weg legt.
Desondanks doen de Polen er goed aan zich in hun euforie niet
blijvend in veilige haven te wanen. Onvoorspelbare gebeurtenis-
sen kunnen onverhoopte wendingen tot gevolg hebben. De ge-
schiedenis is er vol van.
Spectaculair en bemoedigend zijn de woorden van Jaruzelski ech-
ter wel. r r

punt uit
Overleden

H. Berends, voorzitter van de
Ziekenfondsraad, is gisteren op
68-jarige leeftijd overleden. Be-
rends werd in 1965 lid van de
Ziekenfondsraad, eerst namens
het NW en later voor de FNV.
Hij werd op 1 mei 1978 voorzit-
ter van de raad.

Goeree
Lucas Goeree (50) is gisteren
door het gerechtshof in Leeu-
warden veroordeeld tot twee
maanden voorwaardelijke cel-
straf. Samen met zijn ex-vrouw
schreef hij in hun blad 'Evan'
dat de joden zelf schuldig wa-
ren aan de jodenvervolging in
de Tweede Wereldoorlog.

Boycot
Het EG-verbod op de import
van zeehondebont zal voor on-
bepaalde tijd worden verlengd.
Dat hebben de EG-ministers
van Milieu gisteren in Luxem-
burg besloten. De import van
zeehondebont is in de EG al
sinds 1983 verboden.

Uitkeringen
Het Waarborgfonds Motorver-
keer heeft vorig jaareen bedrag
van ruim 60 miljoen aan scha-
de-uitkeringen betaald. In 1987
werd nog ruim 65 miljoen uit-
gekeerd. Het was de eerste
maal sinds de oprichting van
het fonds in 1965 dat het uitge-
keerde bedrag op jaarbasis af-
nam. Als oorzaak van de daling
worden de goede weersomstan-
digheden (minder gladheid) en
een betere verkeersveiligheid
genoemd.

Bescherming
Regeringen moeten politieke
en economische druk uitoefe-
nen op landen waar het voor
journalisten gevaarlijk werken
is. Dit heeft de Internationale
Federatie van Journalisten
(IFJ) bepleit in een in Amster-
dam gepresenteerd rapport
over de dood van zes journalis-
ten in Peru en El Salvador, on-
der wie de Ikon-cameraman
Cornel Lagrouw.

Chaos
Stakende busschauffeurs heb-
ben gisteren in Madrid tijdens
de ochtendspits de weg naar
het vliegveld geblokkeerd. Het
verkeer in de Spaanse hoofd-
stad kwam, hierdoor volledig
vast te zitten en er ontstonden
files van 18 kilometer lengte.

Verbod
Staatssecretaris Dees (Volksge-
zondheid) vindt het te vroeg
voor een stringent verbod op al-
coholreclame op radio en tele-
visie. Hij geeft het alcoholbe-
drijfsleven nog even de tijd te
komen met zelfbeperkende
maatregelen. Als dat overleg
niets bevredigends oplevert
komt het kabinetzelf met maat-
regelen.

Geen huis
Werkloze jongeren onder de 23
jaar komen in de Rotterdamse
deelgemeente Hoogvliet niet
langer in aanmerking voor een
huurwoning. Volgens de Stich-
ting Volkshuisvesting Hoog-
vliet bestaat er geen garantie
dat deze groep de huur zal beta-
len, wanneer op 1 julide huur-
subsidie voor jongerenkomt te
vervallen.
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Sittard

Stadswegske 17, 04490-26851
Limbrichterstr. 45-47, 04490-15218

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

stoelen, autostoelen,
campingbedjes en sitters

Uit voorraad leverbaar
openingstijden di, wo, vr 1-6 u

donderdag 1-9 u, zaterdag 1-5 u

't Babyhuis van Helden
P Stadswegske 17

Schouwburg f 3
Hotel de prinsQ :

Geleen Rijksweg Roermond

H
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(ADVERTENTIE)

j^T Wij zijn
kW begonnen
m met
m afprijzen M

damesmode AW
kouvenderstraat 42-44 JW

hoensbroek

■(ADVERTENTIE)

}(è BELANGRIJKBERICHT -f\
Omdat onze kollega's soms iets anders beweren menenwij u te

' "loeten vertellen datonze artikelen
$ * splinternieuw zijn,

* met volledige fabrieksgarantie geleverd worden,
* van gerenommeerde merken zijn, en
* dat onze service uitstekend is

Baby discount _$s-
\ Laanderstraat 81 Heerlen, 045-712161

(1i \ openingstijden: dinsdag-,woensdag- en vrijdagmiddagvan 1-5uur /
J \____ donderdagvan 5-9 uur en zaterdag van 11-5 uur. S
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%\piccolos
_m-_______________mm
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs ’ 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken Proficiat' en 'Vermist gevonden' ’ 0,95per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
ttubriek 'bedrijven, transakties' / 1,50 per millimeter
■oogt*.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
l^olommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
fpinimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
dn illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.

Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
$nkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
IJanknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
èewijsnummers 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 tijdig of onjuist plaatsen van advertenties,
outen 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
ander voorbehoud geaccepteerd en uitgevoerd.

het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 156599

Vermist/Gevonden:
Verloren. DAMESTROUW-
RING m. steentjes te Heer-
lerfieide. Teg. beloning te-
rus te bezorg. 045-419449.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO; de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-715966.

Personeel aanbod
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.

Personeel gevraagd
ROJO Steigerbouw BV

! zoekt met spoed
steigerbouwers

ploegen steigerbouwers
ervaring vereist, RBS van toepassing.

Tot 18.00 uur. 01815-3133. Na 18.00 uur 04752-5146.
\i 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.

l Heerlen. Tel. 045-717454.

Volker Stevin Materieel
&

vraagt
chauffeur

met ervaring container auto met kraan.
Uw schriftelijke en/of mondelinge sollicitatie kunt u richten
aan Volker Stevin Materieel Hoensbroek. Tel. tijdens kan-
tooruren: 045-217528/217458. Meer informatie wordt u
vqrstrekt door de heer K.M.F Jungbauer, tel. 04492-4767.

Probio
als internationaal, dynamisch bedrijf hebben wij plaats voor

Vertegenwoordigers
met perspectief en inzet voor de afzet van onze agrarische

producten. Tel. 013-364311 / 013-361040.
Gevraagd

Monteur met MTS-autotechniek
leeft. va. 18 jaar.

Bosch Servicedienst Otermans
Buttingstr. 31. 6431 JD Hoensbroek. 045-211096.

Voor ons nieuw te openen
restaurant te Geleen zoeken

wij op korte termijn:
Kok
Ober

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

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 Rijksweg 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.
Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding RESTAU-
RANTKELNER pim. 18-22 jr
met ervaring. Soll. na tel. af-
spraak 04490-16815. Res-
taurant Rachel, Markt 4
Sittard
BARMEISJES gevr. voor de
avonduren, tel. 04490-
-19534 na 20.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Polyman BV confectie vr.
ervaren THUISSTRIJK-
STERS omgev. Brunssum
reacties 045-259564.
Cramer Confectie vraagt
voor haar bedrijf ervaren
THUISNAAISTERS. Tel. re-
acties 045-725956.
Nog enige leuke meisjes
gevr. v. ons privéhuis. Tel.
043-218884.
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 LD. Postbus 3100,
6401 PP. Heerlen.
Met spoed gevr. part-time
CENTRALIST en chauffeurs
voor 's avonds en weeken-
den. Te bevr. tussen 18.00-
-19.00 uur. Taxi Hanneman,
Kerkrade. Tel. 045-452666.
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.
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, tot 20 jr. 045-271072.
Gevr. voor spoed, indienst-
treding RESTAURANTKOK.
Tevens part-time hulpen
voor bediening en keuken.
Restaurant De Prins. Inl.
045-457188.
Gevraagd SERVICE-BE-
DIENDE voor Tankstation.
Bellen tussen 10.00-13.00
uur 045-715198.
Product Promotion Team
zoekt INDISCHE-Indonesi-
sche dames voor promotie
van Indische prod. in super-
markten. Inl. tijdens kant.
uren 070-941102.
KOK gevr. met erv. Grill/
Bistro Vitales. St. Pieterstr.
36 Kerkrade. Ma-di. geslo-
ten. Aanm. v.a. 16.00 uur.
WINKEUUFFROUW gevr.
voor Brood- en Banketbak-
kerij te Geleen. Voor dir. in-
diensttreding. Voll. werk-
week. Na gebleken ge-
schikth., dienstverband voor
onbepaalde tijd. Salariëring
CAO. bakkersbedrijf. Br.o.
nr. B-1043 L.D. Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.

Weno Middelburg Verpak-
ker en leverancier van No-
ten en Zuidvruchten vraagt
een VERTEGENWOOR-
DIGER voor de provincie
Limburg voor enige dagen
per week. Leeft. va. 20 jr.,
mag ook gepensioneerde of
Vutter zijn. Bekendheid met
de AGF-sector/handel en
commercieel gebeuren is
noodzaak. Alsmede repre-
sentatief en rijbewijs. Sollici-
taties schrift, aan: Weno,
Postbus 7044, 4330 GA
Middelburg.

Wij zoeken n PART-TIME
Kok(kin). Moet vakkundig
zijn. Sollicitatie alléén schrif-
telijk met opgave van erva-
ring. Le Ponchon Dor, Rim-
burgerweg 2A Brunssum.
DISCO dancing Pavillon
vraagt medewerksters/ers,
044Q6-12574.
Gevraagd: hulp in de keu-
ken BUFFETBEDIENDE- 'schoonmaakster/afwaster
(handige studenten ot va-
kantiewerkers ook reage-
ren). Minimum leeftijd 18
jaar, loon volgens CAO, Ho-
tel 't Centrum, Grendelplein
14, voet Cauberg, Valken-
burg. Tel. 04406-15333.
Nog enkele DAMES gevr. v.
Club Pallast. Tel. 04454-
-1195.
Gevr. ervaren POETSHULP
voor 2 morgens per week
omgev. Beek. 04493-4283.
Part-time snackbar MEDE
WERKSTER. Tel. aanm.
045-457845.
Landelijke ochtenbladen
zkn. AGENT/distributeur
voor Sittard. Bezorgers
aanw. Aanm. 04490-10233.
Gevr. vrouwel. zelfst. hulp
voor div. werkzaamheden o.
a. HUISHOUDING, 4Vz dag
p. week. Tel. 04490-24480.
Bouwbedrijf J. Paas vraagt
VAKANTIEWERKERS voor
hulp in de bouw. m.i.v. 12-6
a.s. te Geleen. Tel. 045-
-416098 tussen 17.00 en
20.00 uur.

Te huur gevraagd
Woning gevr. in VENLO hu-
ren of ruilen met eensge-
zinswoning te Geleen.
Achahboun. Dingelstr. 37,
6163KC Geleen.
Te huur gevraagd ruime
GARAGE, voorzien van
electr., liefst omgev. Bom,
Holturn, Grevenbicht of Lim-
bricht. Tel. 04498-52956.

Onroerend goed te huuraangeboden

2-persoons appartement. kamer, keuken, slaapk., badk., wc, hal, berg., cv, cai,
gestoft, te Hoensbroek. Per 15-6-89. Tel. 045-213928

tussen 18.00-20.00 uur.

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

Bedrijfsruimte
535 m2oppervlakte

De Koumen, Hoensbroek. Tel. 045-218242.

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.

Tegelen
Kerkstraat

Te huur winkelpand op A-locatie.
Frontbreedte: 9 meter. ,

Oppervlakte winkel ca. 150 m2.
Huurprijs : n.o.t.k.

Te bevragen:

Bellevue-Makelaardij OG
Arnhem. Tel. 085-451103

Te huur te VELDWEZELT
(B) Berenhofstr. 9, Kamers
22-33 m2. zelfst. badkamer,
zelfst. keuken, zelfst. verw.
INI. 09-3211715476.
Valkenburg Heek 1, AP-
PARTM. 1-pers. v.a. 23
jaar, géén huisdier ’ 525,-
-excl. stoken 04406-13155.
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 1-7-89.
Info. 045-212613 / 229708
N'hagen, gemeub. ZIT
SLPK. gemeen, keuk., wc
en wasmach. All-in. 045-
-315418
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.
KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g.
g. 452269.
Te h. vrijgezellen APPAR-
TEMENT in gem. Landgraaf
event. echtp. huursub. mog.
Tel. 045-320079.
Te h. APP. te Schaesberg
a.d Markt; woonk., slaapk.,
open keuken met eetbar,
badk., cv. en tel. Huurpr.
’6BO,- p.mnd. 045-412035.
Centr. Schaesberg v. jonge
mensen t/m 30 jr. gem. KA-
MER, eig. ingang, gebr. v.
gez. keuk. en badk. Tel. 045
-324880 tot 18 uur.
Van maandag fm vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur,kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Onroerend goed te koop aangeboden

Zaterdag 10 juni 1989 open huis
van 14.00 - 16.00 uur '

BRUNSSUM, Op gen Hoes 72;
Markante huizen met een keuze uit div. typen. Bijv.; Gar. 2
slaapk. en badk. op beg. grond. Woonk./keuken van 35m2
en zonneterras op 1e verd. Slaapk. en badk. met ligbad op
2e verd. Prijzen vanaf ’ 95.000,- k.k.

HEERLEN, Giesen Bautsch;
Slechts 3 vrijstaande woriingen. L- vormige woonk. ( mcl.
open keuken) ca 48m2. Gar. 4 slaapk. Badk. met ligb. en
2e toilet. Prijzen vanaf ’ 195.125,- v.o.n. Open huis aan de
Riekhof, kavel RlO, volg de borden vanaf de Egstraat.

HEERLEN, Maria Christinawijk;
huizen met div. kelderruimten, 4 slaapk. In de.prijsklasse
vanaf ’ 95.000,- k.k. Netto maandlast ca. ’ 545,-. In onze
nieuwe modelwoning is een modern interieur gecreëerd.
Kom kijken in de Pelikaanstraat 1.

ÜBACH OVER WORMS, Namiddagsche Driessen
Halfvrijst. en "type" vrijst. landhuizen. U-vorm. living ca
42m2 mcl. open keuken. Inpand. berging. Inpand. bereik-
bare gar. 3 slaapk. Badk. met ligb. en 2e toilet. Adres: Aan
de Tichel, kavel 3. Prijzen vanaf ’ 179.000,- v.o.n.

Zondag 11 juni open huis
van 14.00 - 16.00 uur

BRUNSSUM, Op gen Hoes 72:
Markante huizen met eenkeuze uit div. typen. Bijv.: Gar. 2
slaapk. en badk. op beg. grond. Woonk./keuken van 35m2
en zonneterras op 1e verd. Slaapk. en badk. met ligb. op
2e verd. Prijzen vanaf ’ 95.000,- k.k.

EYGELSHOVEN, Waubacherveld:
Halfvrijst. woningen met het bos als "buur". L-vormige
living ca. 39m2 (mcl. open keuken). 3 slaapk. Badk. met
ligb. en mogelijkh. voor 2e toilet. Zolder ca. 33m2. (bereik-
baar via vaste trap). Prijzen vanaf ’ 184.000,- v.o.n. Adres:
Boymanstraat, kavel 20.

HEERLEN, Maria Christinawijk:
Huizen met div. kelderruimten. 4 slaapk. In de prijsklasse
vanaf ’ 95.000,- k.k. Netto maandlast ca. ’ 545,-. In onze
nieuwe modelwoning is een modern interieur gecreëerd.
Kom kijken in de Pelikaanstraat1.

SITTARD, Haagsittard-park:
Comfortabele bungalows, keuze uit 2 typen. Type met twee
slaapk. Prijzen vanaf ’ 134.794,- v.o.n. (excl. een max.
subsidie ad. ’41.000,-) Netto maandlast ca. ’ 560,-. Type
met 3 slaapk. Prijs ’155.531,- v.o.n. (excl. een nog te
ontvangen belastingvrije rijksbijdrage ad. ’ 5000,- )
Netto maandlast op basis van Loon Vasthypotheek
ca. ’ 650,-. Open huis inKavel 11, volg de borden vanaf de
Romeinenstraat.

Inl. Stienstra Makelaardy BV
Tel. 045-712255

GOKNIETMETGAS!
Zuiver en betrouwbaar

butaan en propaan in flessen.
Kleine en grote vullingen voor

particulier en ondernemer.

Oirsbeek
Oppevenerweg 13. Vrijst.
goed onderh. woonh., 760m2, aangel. tuin rondom.
Inh. 668 m3. Sout., gr. gar.

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

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

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

sol. Aanv. dir. vr.pr.

’ 249.000,- k.k. Ree. taxatie
rapp. 04492-1699 bgg 045--OUDER woonhuis te koop
gevraagd. Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar.
Aanbiedingen aan Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
LANDHUIS, 4 slpks. en tuin.
Ca. 1200 m2. Trichterwg

’ 275.000,-. 045-724690.
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
mooie grote slpkmrs, geslo-
ten keuken, woonkmr. met
schuifdeuren naar kleine
tuin, direkt te aanvaarden.
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.

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.

HEERLEN: te koop luxe
halfvrijst. woonhuis, bwj
1974, met cv., l-vormige
woonk., pim. 35 m 2mei
marmer vloer, mooie aan-
geb. keuken 4x4 m. (merl<
Rosé, kl. blauw/wit), 3 slpks
met essenh. parketvloer, z
mooie badk., vlizotrap n. rui-
me zolder, garage m. c.v.
tuin. Ged. voorzien van rol-
luiken en thermophane. Vr.
pr. ’ 149.000,- k.k. Tuirtstr.
10, Heerlen. Te bez. na tel.
afspr. 045-217425.
HULSBERG op uitst. locatie
halfvrijst. woning met gara-
ge, grote woonk. ca. 47 m2,
keuken, op 1e verd. 3 slaap-
k, badk. met ligbad en 2e
toil. op 2e verd. 2 slaapk. CV
gas, kunstst. koz. en dub-
belgl. goed onderh. Vraag-
pr. ’ 225.000,- 04405-2781.
Te k. gevr. vrijst. of halfvrijst.
woonh. bwj. 80-'B5, garage,
3 slp.k's, kl. gazon. Omg.
KERKRADE. 045-351387.
Übach o. Worms (Land-
graaf) mooi gel. BOUW-
GROND 210 m2, ’30.000,-
-k k Na 19 nn ii n45-??cmi

Bedrijfsruimte

Te h. bedrijfs- of OPSLAG-
RUIMTE, in Heerlerheide,
opp. 160 m 2met kracht-
stroom. Tel. 045-219134.
LOODS 20 x 55 m. vak-
werkspanten en z.g.a.n. zw.
golfplaten. 2 Romney lood-
sen. Tel. 045-251964,
Bouwbergstr 100 Brunssum.

Te k. DIRECTIEKEET 10 x
25 mtr. Tel. 045-423768.

Woningruil
Te ruil DUPLEXWONING
gelegen an park te Bruns-
sum tegen woning elders.
Br.o.nr. B-1052 HK LD.,
Postb.3loo, 6401 DP Hrl.

Kamers aangeboden/gevraagd

Leuke gem. 1 pers. KA-
MERS te huur voor uitsl.
nette personen 04404-1425
SITTARD: te huur luxe ka-
mers te Limbricht plusm. 2
km. v.a. centr. Dir. te aanv.
Huur v.a. ’ 240,-, mcl. Te
bevr. 04490-21527 tussen
18 en 19 uur.
Heerlen Centr. in studen-
tenhuis KAMER met vaste
wastafel. Tel. 045-721150.
GEMEUBILEERDE kamer
met gebr. van badkamer en
toilet. Tel. 045-221832, na
18.00 uur.

HEERLEN-N, ruime kamer
in vrij huis te huur, gestoft.,
gemeub., huur ’ 350,- p.
mnd. Inl. 04459-1305.
Heerlen Centrum. Kamers in
studentenhuis. HTS-THW-
MHS. Tel. 045-455755. All.
stud.
Te h. gem. ZIT/SLPK. met
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19 Kerkrade.
SITTARD: Nabij station rui-
me zit/slpk te h. met mede-
gebr. van douche, toil. en
keuken, pr. ’ 400,- p. mnd.
all in. Tel. 04490-10792.

Bouwmaterialen

Woonkamerplavuizen
inclusief lijm en voegsel
35 m2’999,-

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

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

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.

Te k. 5 roestvrije PLATEN
9x60, geschikt voor carpoort
en 10 eterniet golfplaten pr.

’ 200,-. Koekoekstr. 11
Heerlen. Tel. 045-218386.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm., vloertegels. L.A.G.
BV, Industrieweg 5, md. terr.
Borrekuil, Geleen. Tel.
04490-43985.
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. TEELAARDE, Metsel-
en vulzand, tegels, alumi-
nium ramen en electr. deur,
houten en ijzeren balken, B
trappen etc. Bouwbergstr.
100 Brunssum. 045-251964

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder Voor al uw koelkast- en
voorrijkosten Görgens. Tel. DIEPVRIESREPARATIES .
045-314122. Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/Doe het zelf

Te k. LASAPPARAAT CO 2
7 mnd. oud ’350,-; aan
hangwagen (nieuw) 750 kg

’ 1.200,-; printer 7 mnd. ouc
’350,-, Loogstr. 25, Bruns
sum, tel. 045-254087.

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.

Winkel & Kantoor

Gratis
Copiëren tot 1 januari 1990.

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

Burocenter
Dorpstr. 125, Brunssum.

Fax *** Fax *** Fax
Test nu GRATIS de Nashua-fax op uw bedrijf of kantoor
en daarna kost hij u slechts ’ 59,- excl. BTW per maand.

Burocenter,
Dorpstraat 125, Brunssum. Tel. 045-273525.

Schrijfmachines
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines. Olivetti kogel-

kopmachines met korrektie vanaf ’ 295,- excl. BTW.
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij de

gehele meubelvoorraad met top-design meubelen
waaronder de befaamde

Laguna Collection
ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten zeer luxe bureaux,
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen enz. Emly Handelsondern., Handelstraat 34b,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.

Kantoormeubelen
Zeer grote partij kantoormeubelen, nieuw en gebruikt.

Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en Blerk etc. met
meer dan 50% korting.

Emly handelonderneming, Handelsstraat 34 B, Sittard.
Tel. 04490-23738 b.g.g. 04498-54510.

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

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

Bedrijven/Transacties
Gevr. Compagnon/Mede-
werker v. OFFSET-ZEEF-
DRUKKERIJ m. goede graf.
kennis. Schrift, reacties naar
Postbus 3078, 6401 DN
Heerlen.
Te koop 2 VERKOOPWA-
GENS met of zonder oven.
Tel. 04490-72118.

Ter overname aangeb.
BLOEMENZAAK omgev.
Kerkrade. Goede ligging en
omzet. Br.o.nr. B-1024, LD.
Postbus 3100 6401 DP
Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Te koop jonge HENNEN,
Zilstr. 20. Dicteren. 04499-
-1342.

Voor al uw WERKKLEDING,
hemden, broeken. P.
Raeven. Tel. 045-322741.

Te k. zwart-bles ooi- en
RAMLAMMEREN, tel.
04405-3408.
' . . . .

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 R 94, Fiat
460, Ursus 335, 355, 360 en
362. Collé, Nusterweg 90,
Sittard. Tel. 04490-19980.

Auto's

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

’17.500,-
Autobedrijf Ploemen - Schols BV

Ambyerweg 2, Meerssen. Tel. 043-644888

Ford Sierra 2 ltr. 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.

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

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

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

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

flflGebruikteWagens
ULJPIusSysteem

OBOVAG GARANTIE

*s|||^ CPrctficicit:! *|j||__
Geslaagd Reageren op

.^m advertenties ond*
ik BRIEFNUMMER
b Stuur uw brief (vold#
■ gefrankeerd) naar"

Limburgs Dagblad
Postbus 3100, 6401
Heerlen en vergeel'

sJP links onder op *enveloppe het numflT^de advertentie tei
Proficiat Marlon. vermelden.

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

Autobedrijf Ploemen - Scholsr
flmhunn.ior, Q Mco.ornn Tol C\A T-C/tA PBfl^j

Hier en nu!!!! E
voor de snelle besliss^

Panda 750 L Carrara wit 1987 ’ 10.500,-’ L
Panda 750 CLrood of wit 1987 ’ 10.900,-’ "Panda 1000 CL wit 1986 ’ 10.500,-’ ;
Fiatl27zilver 1985 ’ 8.500,-’ f
Uno4sbeige 1985 ’ 9.900,- ’ ' t
Uno 45 Fire rood 1987 ’ 13.900,-’ J
Uno4ssilver 1987 ’ 13.900,-’ ,
Uno. 60 super wit 1987 ’ 14.900,-’ 'Uno7slEzwart 1987 ’ 15.900,-’ 'Ritmo 60 CL 4-drs. metallic .. 1986 ’ 11.900,-’
Ritmo Carrara wit 5-versn. ... 1987 ’ 12.900,-’ 11
Citroen 2CV6 Special 1984 ’ 4.750,-’
Ford Scorpio automaat 1985 ’ 22.900,-’ ,
VWPolo grijsmet 1986 ’ 13.900,-’ 1
VWGolf 13C 1986 ’ 16.900,-’ !

Inruil - snelle financiering l
Bovaggarantie r;

Fiat Bastiaans Heerlen ]
Spoorsingel 50,

045-724140 Of 724141. J
Golf GTI ■"■;
Golf diesel 1981
Golf 1.3en 1.6 vanaf
Toyota Corolla 1.8 diesel
Volvo340 Special
Opel Kadett 5-drs. diesel
Peugeot 205 Junior
Nissan Sunny ".
Mitsubishi Saporra 2.0
Fiat Panda 45S
Fiat Uno 45
Fiat Ritmo 85 S
Escort 1.6 vanaf
BMW 316
Citroen 2CV6
Audi 100vanaf J
Audi 80 diesel 198*Jetta diesel 50.000km

Diverse goedkope inruilers tot ’ 7.500,--

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

VW Golf 1.8Zender pakket
VWGolf I.6 Avance " i,
VW Jetta 1.3
VW Passat 1.8 stationcar
VWGolf 1.6
Opel Kadett 1.2LS ~Opel Kadett 1.2
Opel Kadett 1.2
Peugeot 205 1.6XS automaat
Peugeot 205 1.3KR
Peugeot2os 1.1 Junior
Saab9o
Renault 11 GTL
Renault 5 TL
Volvo 740 Turbo sedan
Volvo 740 GL automaat
Volvo 360 GL 2.0 ltr inj. sedan
Volvo 360 GL 2.0 ltr inj. sedan
Volvo 340 DL special sedan 1.4
Volvo 340 DL special 1.7 5-deurs
Volvo 340 DL 1.7 sedan
Volvo 340 DL sedan 1.4
Volvo 340 DL 5-deurs 1.4
Volvo 340 DL sedan 1.4
Volvo 340 DL 1.4 3-deurs
Volvo 340 DL 1.4 3-deurs

automaat
Volvo340 DL 3-deurs automaat
Volvo340 GL 3-deurs automaat
Volvo 340DL 3-deurs automaat
Volvo340 DL 3-deurs automaat
Volvo 340 3-deurs automaat

Dieseis
Volvo 340DL sedan diesel
Volvo 340DL 3-deurs diesel

Autobedrijf Klijn
De Koumen 7, Hoensbroek. 045-220055^
May Crutzen biedt aan; J

Citroen BK 19 TRD grijs met schuifdak '85. BK 1^,1;
'86. BK 14 E rood '86. BK 14 RE wit '84. AX 14 T^i
groen '88. AX GT wit '88. AX 11 RE blauw '88.
zilver '87. C 35 bestel, rood '86. Cl5bestel diesel ?J
met gas zwart '83 en '81. Volvo 340 GL zilver j%]
Sierra stationcar 1800 CL grijsmet. '88. VW Golf.V
wit '87. Ford Scorpio 2.0 grijs '86. Fiat Mirafiori ° ,
Ibiza 1500 GLX zilver '85. Opel Kadett 1300 g'ofcé
'80. Citroen CX 20 RE zilver '84. Nissan Prairie 18.
'88.Honda Civic '79. Nissan Sunny 1700 diesel bv**

Autobedrijf M.Crutzen, Hunsstr. 33, ÜbachsD6

Tel. 045-752121

ANWB gekeurde auto's
DAIHATSU-DEALER Ton Quadflieg: Audi 80 kl. Dfif "Siërra 2.0 CL sedan '88; Honda Accord 2.0 sedan °)

Ascona 1.6 S, 5-drs. hatcback '87 2X; Ascona
5-drs. '86; Opel Corsa 1.0 S, 3-drs. '85; Honda P'fwi '87; Volvo 340 DL sedan '87; Scorpio 2.0 GL, <-,$

Escort 1.6 SL Bravo '87; Escort 1.6 L, 5-drs-.^Escort 1.6 L, 5-drs., schade '83; Toyota Starie' .
Orion 1.6 GL '84; Siërra 1.6 Laser 5-drs- ?.|(J

Siërra 1.6 sportv. uitv. '84; Opel Kadett 1.2 S B°' ,
1.3 S, LPG 86; Kadett 1.2 S '84 en '82; Gran^>combi; Rekord 2.0 S autom. '84; Honda Preludf „
Honda Civic 1.3 S '85; VW Golf diesel 2X Wy

VW Golf 1.6 C '86; Daihatsu Charade diesel '*?'s,
1.3 L sedan '86; Subaru mini jumbo '87; Mazd» f

GLX coupé '83; Lada 2105 '83; Renault 9'\$
Mitsubishi Saporro GL '81; Honda Quintet autom- A
100 CC 5-cyl. '83; Mini Metro '83; BMW 324 B vee'

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

pick-up '84; VW transp. LT 35 D '85; Nissan Sur» tyj
'87; Toyota Lite-ace dubb. cab. D '85. Daihatsu f,

bus '84. Div. inruilers v.a. ’ 500,- t/m ’ 2.000.;q
f 500,- t/m ’ 2.000,-. Ford Taunus 2X '81 7 1^

'78; Toyota coupé '79; Renault 4 bestel '80; C'V^combi '80; Mitsubishi Galant combi '80; Mini '78; r A
Inr.-financ mogelijk. Bovag-garantie. Reeweg^j)
Industrieterrein Abdissenbosch. Tel. 045-3^/— = A

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.

OPEL Kadett HB 13 S'
gek. '90 bwj. '81. $blauw, 5-drs. 04jgP^fr
Tek. 2 CV 6 1, bwj- 8 '’ 1.200,-. 045-721g3^
Te k. VW GOLF G"^'83, div. extra's, 'nr
Tel. 04498-53498^^^

Voor Piccolo's g
zie verder pag^"



chternamen
eens *leurrijke Surinaamse ge-
n „ aP in Nederland wonen in
rs cu^!n soms kinderen met drie
ideré acntemamen, omdat
ti (j. er gewoonlijk de naam
die Vader blijven dragen, ook al
*°ralltlmiddels het huis uit. Veel

"* bij JonBere Surinamers wonen
it m0°?ms of tantes en °°k dan is
ach, eiM)k om de juiste adressennterhalen.
aar e,T 's de naam van het café

ccleel van de vrienden van het

Gekleurde Elftal' geregeld bijeen-
kwamen. De Draver had als café
ook een elftal en de drie broers van
de kastelein, die met hun moeder
naar Suriname vlogen, zouden daar
in de Surinaamse muziekgroep De
Draver Boys ook muziek maken.
Want ze waren maar wat trots op
hun pas opgenomenelpee met zoge-
heten Kawinamuziek.

Rouwcentrum
Het café in de Amsterdamse Indi-
sche buurt heeft nu echter veel weg
van een rouwcentrum. Er ligt een
provisorisch gemaakt condoléance-
register. Ook burgemeester Van
Thijn bezocht het café om zijn me-
deleven te betuigen. Van heinde en
verre komen vrienden en familiele-
den om hetzelfde te doen. Afen toe
wordt er ook spontaan gezongen en
gebeden. „Het is goed, zoveel men-
sen," zegt Danielle. „Verdriet als dit
kun je alleen maar met zn allen dra-
gen."

Dat beeld van samen het leed dra-
gen is ook voelbaar in het kantoor
van de SLM aan deWeteringschans.
Niet alleen nabestaanden lopen
daar binnen. Ook andere Surinaam-
se belangstellenden. Zij zijn er voor-
al om te troosten. Zegt een vrouw,
die uit Lelystad naar Amsterdam
gekomen is: „Ik hield het thuis niet
meer uit. Het is ook mijn volk. Maar
u zult zien, samen komen we er
sterk uit. Een volk dat uitbundig
massaal vrolijk kan zijn is ook sterk
genoeg om het leed te dragen." Op
haar woorden wordt instemmig,
wat krampachtig geknikt. Ook al
zijn politieke verschillen nog zo
groot, op momenten van verdriet is
die Surinaamse gemeenschap een
grote familie.

Voedsel in
Pekingsnel

schaarser
Vervolg van pag. 1
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Cynisme
Ivan Bottse, radiojournalist bij Ra-
dio Noord-Holland in Amsterdam,
had, voor het vliegtuig vertrok, voor
zijn programma nog eenreeks inter-
views gemaakt op het vliegveld. Die
verliepen toen nog in een sfeer van
vrolijkheid. Een familielid van een
van die sporters: „We maakten nog
grapjes over het feit dat het maar
goed was dat ze geen Transavia vlo-
gen. Daar hadden ze wel eens slech-
te ervaringen mee gehad. Achteraf
realiseer je je het cynisme pas." Za-
terdag tussen een en twee zendt de
Amsterdamse editie van Radio
Noordholland een deel van die in-
terviews in een aangepast actueel
programma uit.

Wat achteraf in het kantoor van de
SLM staat al een hele tijd een jon-
gen van net twintig. Ongevraagd
vertelt hij plots: „Ik zou ook meege-
gaan zijn. Maar ik kreeg rottigheid
en het ging niet door. Ik snap het
niet. In plaats van ongelooflijk blij,
voel ik me zo rot. Ik durfal die men-
sen niet meer onder ogen te ko-
men."

Meereizen
Eerder die middag was bekend ge-
worden dat deKLM een Boeing 747
met bemanning beschikbaar had
gesteld voor een extra vlucht vanaf

Schiphol op vrijdagavond 8 uur.
Met deze vlucht kunnen 425 familie-
leden van de slachtoffers meereizen
naar Suriname.

De boze nabestaanden kwamen gis-
termiddag rond vijfuur met een lan-
ge stoet auto's aan bij het SLM-
hoofdkantoor aan de Wetering-
schans. Ze waren afkomstig van het
café De Draver in Amsterdam-Oost,
de plek waar enkele jaren geleden
het voetbalteam 'Kleurrijk' werd
opgericht. In dit café ligt een condo-
leance-register dat inmiddels door
honderden mensen is getekend, on-
der wie de Amsterdamse burge-
meester Ed Van Thijn.

SLM-directeur R. B. Lachmising zei
te verwachten dat ongeveer de helft
van de slachtoffers in Suriname zal
worden begraven. De stoffelijke res-
ten van de overige slachtoffers zul-
len op kosten van de SLM naar Ne-
derland worden vervoerd.

Rouwdienst
Zondag wordt de eerste rouwdienst
gehouden in de Luthersekerk in
Amsterdam. Een grote herden-
kingsdienst, georganiseerd door de

gezamenlijke Surinaamse welzijns-
stichtingen en de Surinaamse Am-
bassade, staat voor 18 juni op het
programma.

Ondertussen heeft deAmsterdamse
advocaat mr André Haakmat be-
kendgemaakt de belangen te gaan
behartigen van een twaalftal nabe-
staanden van de vliegramp. Hij stelt
een onderzoek in naar de oorzaken
van de tragedie, die 169 mensen het
leven kostte. De nabestaanden wei-
geren te geloven dat het hier enkel
om een menselijke fout gaat. Haak-
mat bekijkt of de SLM of de Suri-
naamse staat verantwoordelijk kan
worden gesteld.

De advocaat noemt diverse facto-
ren, die mogelijk hebben bijgedra-
gen tot het ongeluk. Zo zou het on-
derhoud aan de twintig jaar oude
DC-8 volstrekt onvoldoende zijn.
BoVendien speculeert Haakmat
over de kwaliteit van de twee ge-
pensioneerde piloten, die mogelijk

'aan vaardigheid hebben ingeboet.
Verbaasd

Het verbaast de advocaat ten zeer-
ste dat de bemanning vanwege de
dichte mist niet is uitgeweken naar
een andere luchthaven. „Deze in-
structie krijgen alle piloten. Moge-
lijk is het alternatiefterzijde gescho-
ven door de extra kosten, aangezien
dan opnieuw landingsrechten moe-
ten worden betaald."

Piloot kan zich op mistlaag verkeken hebben

’Zanderij niet onveilig’
5C

an °nze correspondent
vi,pJPHOL _ Het Surinaamse
Vaart! ZanderiJ staat in lucht-
VeÜip gen niet bekend als on-VhtV Z0 bllJkt uit reacties uit de
Uiuisuaartwereld. Zanderij is de
lucht[ïaven van de Surinaamse
baarn aartmaatschappij SLM.
drie u St wordt net vliegveld
door ril* per week aangedaan
door KLM en bijna dagelijks
Hiaat, ? Braziliaanse luchtvaart-
°ok riCilappiJ Va"g-
derij t

verkeersleiding op Zan-
2ij { staat goed aangeschreven,
tïiet °h dt zien niet alleen bezig
vije . "et binnenloodsen van
ot>stri lgen die nier landen en
Veridifen

' maar ze begeleidt bo-
JMoor ?n het verkeer tussen'
Wij n en Zuid-Amerika. „Naar
nerri " met zekerheid mogen aan-
riep fl' ls de oorzaak van het
SW ien van de DC-8 van de
f°Ut" S ijgen m een menselijke
HenU dus stationmanager E.«fïshuys van SLM.

van 7 bevestigt'de veiligheid
vije fandenj. „Er is geen ideaal

d ln de wereld," zegt"'-woordvoerder Nico Harm-

se. „Op eikvliegveld is wel iets
aan te merken. Elke maatschap-
pij houdt daar rekening mee en
instrueert de vliegers al naar ge-
lang dat noodzakelijk is." Vol-
gens deKLM gelden er geen bij-
zondere voorschriften voor de
Surinaamse luchthaven. „Zande-
rij geldt als een normaal vlieg-
veld."

Zanderij heeft geen radar voor
navigatiedoeleinden, maar dat
geldt voor tientallen vliegvelden
op de wereld, zegt een woord-
voerder van de Nederlandse
Luchtverkeers Beveiliging op
Schiphol. „Het vliegveld be-
schikt over een Instrument Lan-
dings Systeem in combinatie
met afstandsmeetzender en een
navigatiepeiler. Op grond daar-
van kan een toestel bij goed zicht
op een veilige manier binnenko-
men.".

Een vliegtuig als de verongeluk-
te DC 8 (een verlengd type dat
gehuurd was van een Ameri-
kaanse maatschappij) kan bij
mist tot een zicht van 350 meter
veilig landen. „Maar dan moeten

wel de installaties aan de grond
en de installaties aan boord van
het vliegtuig in orde zijn," aldus
voorzitter B. Baksteen van de
Nederlandse Vereniging van
Verkeersvliegers.
Baksteen vermoedt dat de piloot
zich heeft verkeken op de mis-
tlaag. „Er heeft waarschijnlijk
een dunne laag grondmist ge-
hangen. Van bovenaf uit het
vliegtuig kan je daar gewoon
doorheen kijken, je ziet alles.
Komt het vliegtuig lagerenin die
mistlaag terecht, dan verdwijnt
het zicht ineens. Dit verschijnsel
is bekend, het lijkt me vreemd
dat de bemanning zich daardoor
heeft laten verrassen, maar het
zou een mogelijkheid zijn."
Factoren als zou het vliegtuig
niet goed zijn onderhouden en
de bemanning te oud, spelen
geen rol bij het ongeluk, meent
voorzitter Baksteen. „De toestel-
len van SLM worden goed on-
derhouden. Ze verkeren, on-
danks hun wat oudere leeftijd, in
goede conditie. Een gezagvoer-
der mag tot zijn 60e jaarzijnwerk
blijven doen. Hij functioneert
dan ook goed, want daar wordt

hij op gecontroleerd. Elk half
jaar vindt er een keuring plaats.

Worden er afwijkingen gevon-
den, dan wordt zon man afge-
keurd en is zijn carrière beëin-
digd."

Baksteen vindt niet dat de SLM
als onbetrouwbare maatschappij
kan worden gekwalificeerd. „De
vliegtuigen doen mee aan de pe-
riodieke veiligheidschecks. Het
enige onbetrouwbare zit in het
vluchtplan van de SLM, het op
tijd aan- en afreizen," meent hij.

SLM en KLM ontkennen dat de
toestellen naar Suriname vaak
overbelast zijn. Volgens SLM-di-
rectiewoordvoerder Marapin in
Amsterdam is daar geen sprake
van. „Het komt in de zomer-
maanden wel eens voor dat wij
passagiers voor een bepaalde
vlucht moeten teleurstellen, om-
dat het toestel tot de laatste
plaats bezet is. Maar het is onzin
te veronderstellen, dat wij toe-
stellen overbeladen. Ook ten
aanzien van vracht is daar geen
enkele sprake van."

binnen/buitenland

Op momenten van verdriet één grotefamilie
Grote verslagenheid in

Surinaamse gemeenschap
:. Van onze correspondent

Sc
,TERDAM - De verslagenheid lijkt even weg als twee op-

,/jé noten Surinaamse slungels elkaar in tramlijn 16 voor alles
>UwS Wat uitmaken- Maar als even later een Surinaamse■ n lr»stapt, de ogen nog rood van de tranen, zwijgen ze bei-

i 'ek ornlaaë gericht. Ook al is er in Amsterdam geen
7rh vin rouw afgekondigd, toch is in de hoofdstad de som-
-BHa Voelbaar- En begrijpelijk, want in Amsterdam woont
Ij^llvijfde van de Surinaamse populatie. Surinaamse fa-

J| m nden en vriendenbanden zijn sterk. ledere Surinamer
H,e el een van de slachtoffers van het vliegtuigongeluk,
K nsdag bij Paramaribo.
il
s'or d„5 'atsch .urmaamse Luchtvaart
l iern aPPU was het een groot pro-
ichwP1 de nabestaanden van de
"finaa te bereiken. De hechte

Se farmnebanden zorgen

ile j aat deboekingen vaak via al-
ms mwegen door ooms of verre
iSu°eregeld worden. Soms ook
-eieslnaamse reisbureaus, die wel
idaa„VVeten waar de passagiersadn komen.

Na bezetting toch extra vlucht naar Suriname ingelast

Nabestaanden slachtoffers
vliegramp woedend op SLM

Van onze correspondent

AMSTERDAM - Een groep woe-
dende nabestaanden van de slacht-
offers van de vliegramp in Surina-
me heeft gistermiddag het hoofd-
kantoor van de Surinaamse Lucht-
vaart Maatschappij (SLM) in Am-
sterdam belaagd. De emotionele Su-
rinamers namen geen genoegen met
het aanbod van de SLM om per
overledene één gratis vliegticket ter
beschikking te stellen voor een ex-
tra vlucht naar Paramaribo.
De directievan deSLM is inmiddels
tegemoet gekomen aan de eisen van
de nabestaanden. Nadat in het
hoofdkantoor met meubilair werd
gegooid en dé situatie even uit de
hand dreigde te lopen,kwam het tot
een gesprek met de boze nabestaan-
den. De SLM heeft nu besloten twee
tickets per overledene beschikbaar
te stellen. Overige familieleden kun-
nen voor de helft van de prijs mee:
ongeveer 1000 gulden.

Aansprakelijk
Afhankelijk van de uitslag van zijn
onderzoek zal Haakmat de SLM en
de Surinaamse staat aansprakelijk
stellen. Mocht hij ertoe overgaan
schadevergoeding te eisen, dan
komt de precaire financiële situatie
van deSLM tér sprake. De advocaat
meent dat de luchtvaartmaatschap-
pij haar verantwoordelijkheid moet
nemen en desnoods de consequen-
ties trekken door zichzelf op te hef-
fen.

’Oudere’
piloten

nog vaak
actief

Van onze correspondent

SCHIPHOL - Steeds vaker
zetten vooral buitenlandse
luchtvaartmaatschappijen
gepensioneerde piloten in.
Door de wereldwijde krapte
aan piloten wordt nog veel-
vuldig gebruik gemaakt van
de diensten van 60-plussers.

De Nederlandse maat-
schappijen (KLM, Transa-
via, Martinair) hebben elk
hun eigen regels. Bij KLM
en Martinair ligt de pen-
sioengerechtigde leeftijd op
56 jaar, bij Transavia op 58
jaar. Toch kunnen gezag-
voerders, die in dienst zijn
bij deze maatschappijen, in
bepaalde gevallen doorvlie-
gen tot de wettelijke pen-
sioenleeftijd van 60 jaar.

KLM
„In principe gaan verkeersvlie-
gers op 56-jarige leeftijd bij de
KLM met pension," zegt KLM-
woordvoerder Hellendoorn. „In-
cidenteel worden deze vliegers
evenwel ingezet tot hun 58e jaar.

De enige voorwaarde die we
daarbij stellen is dat vliegers fre-
quent een keuring moeten on-
dergaan. Daarnaast worden ze
nauwlettend in de gaten gehou-
den. Bij deKLM is 58 jaarechter
einde oefening."

Transavia loopt voorop met een
variabele pensioenregeling voor
vliegers. „Wettelijk moeten vlie-
gers er met 60 jaar mee ophou-
den," zegt Toon Moeskops,
woordvoerder van Transavia.
„Bij ons gaan ze er echter op 58-
-jarige leeftijd uit. Maar er zijn
ook vliegers die al eerder willen
afbouwen. Die regeling hebben
wij binnen onze chartermaat-
schappij getroffen."

HoewelMartinair ook een forme-
le pensioenleeftijd aanhoudt van
56 jaar, beschikt de chartermaat-
schappij over een uitzonderings-
regel. Vliegers tussen 48 en 58
jaar kunnen terug naar 80 pro-
cent van het aantal vlieguren,
waarbij ze het volle salaris door-
betaald krijgen. „Met 58 is het
echter einde oefening," aldus een
woordvoerder van Martinair.

Aanbiedingen
Dat buitenlandse maatschappij-
en daarna de vliegers aanlokke-
lijke aanbiedingen doen om bij
hen in dienst te treden, is geen
uitzondering, zo bevestigen de
woordvoerders gezamenlijk.
„Soms laten gezagvoerderszich
verleiden door het grote geld of
de extra premie die hen elders in
de wereld wacht.

Vaak ook kiezen ze voor het vlie-
gen, omdat ze het niet laten kun-
nen. In principe is er ook niets op
tegen, zolang de gezagvoerder
maar regelmatig medisch ge-
keurd worden," aldus Transavia-
zegsman Moeskops.

Vrijdag 9 juni 1989 "5

—————————————————————————————————————————————————— '

(ADVERTENTIE)

Hogerente
binnen handbereik.

Om tesparen hoeft u niet ver te gaan. Er is
immers altijd wel een Rabobank in debuurt

Met overzichtelijke spaarvormen èn een hoge
rente reikt deRabobank u duidelijk de hand.

Rabobank S '
Meerbankvoorjegeld /

" hoogste spaarrente van ditmoment /

Ook burgemeester
Van Thijn van

Amsterdam kwam
gisteren naar

café De Draver,
de thuisbasis van het

elftal 'Kleurrijk
Nederland',

om nabestaanden
van slachtoffers

van de
luchtramp te
condoleren.

Limburgs dagblad



Duitsland 1
09.00 Der Papst in Schweden. Oecu-

menische kerkdienst uit Uppsala.
10.23 "" Lieder, die wie Brücken

sind.
11.55 Urnschau.
12.15 Neue Vater braucht das Land.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 Nag Panchmi. Documentairej over slangen in hun verhouding tot de

mens door de geschiedenis heenI (herh.)
;14.00 Sesamstrasse.
14.30 Die Rosen von Dublin. 6-delige

tv-serie. Afl. 1: Met: Jean-Claude
Bouillon, Berenice Toolan, Paul Kin-
lav e.a. (herh.)

15.30 Tagesschau.
15.35 Hereinspaziert! Programma,

ter herinnering aan Peter René Kör-
ner.

17.15 Tagesschau.
17.25 Das Buschkrankenhaus. Se-

rie. Afl.: Unhebsamer Besuch.
18.13 Engel in Weiss.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und heute. Actualiteiten.
18.52 "" WWF-Club. Live uit de stu-

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

Parteien zur Europawahl.
20.15 Die Über-Sinnliche. Italiaanse

speelfilm uit 1967 van Renato Castel-
lani. Met: Sophia Loren, Vittorio
Gassman, Mario Adorf e.a. Het jonge
echtpaar Pasquale en Maria betrek-

ken een huis, waar het zou spoken.
Er gebeuren inderdaad vreemde din-
gen, maar dat is meer door toedoen
van een professor, die harstochtelijk
verliefd is op Maria. Aansl.: Die Par-
teien zur Europawahl.

22.05 Gott und die Welt: Der Papst in
Skandinavie. Documentaire over
reakties en achtergronden naar aan-
leiding van het bezoek van de Paus
aan Scandinavië.

22.35 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.05 Berliner Kirchplatz. Volle Kir-
chentag - aber leere Kirchen? Live-
discussie n.a.v. de Evangelische Kir-
chetrag. Presentaite: Justus Boehnc-
ke.

00.05 ■ Abbott und Costello in Hol-
lywood. Amerikaanse speelfilm uit
1945 van Sylvan Simon. Met: Bvd
Abott, Lou Costello, Robert Stanton
e.a. Abbott en Costello proberen als
impressario het grote geld in Holly-
wood te verdienen. Maar ze hebben
problemen met het promoten van de
jongezanger Jeff.

01.25 Tagesschau.
01.30-01.35 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Lou Costello en Bvd Abbott in 'Abbott und Costello in
Hollywood'. (Duitsland 1 - 00.05 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bij stereo-app
TT = teletekst ondertiteling

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

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

België/TV 1
17.00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

ne. Afl.: Tante Martha.
17.25 Juke Box.
17.30 Arnold. Amerikaanse serie met

Gary Coleman, Conrad Bain, Todd
Bndges e.a. Afl.: Tante Sophie.. (herh.)

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie, (herh.)
18.05 Speel op sport. Serie jeugdpro-

grammas waarin op speelse wijze
een bepaalde tak van sport wordt toe-
gelicht. Vandaag: zwemmen. Presen-
tatie: Gert Verhulst en Wilfned Mos-
tinckx. (herh.)

18.55 Levende aarde. Britse docu-
mentaire serie van David Attenbo-
rough over het ontstaan van de aarde
en het aardoppervlak. Afl. 6: De wou-
den van het Noorden (2).

19.20 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.25 Extra Politieke Tribune: SP.
19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie met

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Max helpt Danny's fiets
herstellen. Rachel wil bij haar vadergaan wonen.

20.25 Europa, op weg naar... 3-deli-ge serie. Afl. 1: Op weg naar 199221.15 Jazzkasteel (1). Soft-jazz in het
historisch kader van het Kasteel van
Saffelaere met het BRT-combo, Dan-
ny Caen en Eddy House.

21.45 Mijn Moederspraek XI. Presen-

tatie: Jan van Cauwenberge.
22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht. Aansl.: Paarden-

koersen.
22.50 De nachten van de revolutie.

7-delige Franse serie van Charles
Brabant naar het leven en werk van
Nicolas Restif de la Bretonne. Met:
Michel Aumont, Michel Bouquet, Ma-
ria Casares e.a. Afl. 3: 14 juli 1790.

23.40-23.45 Coda. Per radio, van
Hugo Claus.

# Dyan Cannon en Amy Irving in 'Honeysuckle Rosé'
(België/TV 2 - 20.30 uur)

RADIO
Radio 1:95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio. 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-700 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
14.00 Tennis. Open Franse kam-

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

18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief
voor Marokkaanse migranten.

19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Way-
ne en Susan ontsnappen ternauwer-
nood aan een langzame dood. Alison
zet mensenlevens op het spel om
zichzelf vrij te pleiten.

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

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Première. Filmmagazine met Jo

Röpke.
20.30 Honey Suckle Rosé. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1980 van Jerry
Schwatzberg. Met: Willie Nelson.
Dyan Cannon, Amy Irving e.a. Tij-
dens een tournee begint de country-
en westernzanger Buck Bonham een
verhouding met de veel jongere Lily,
dochter van een collega. Wanneer
zijn vrouw dit echter ontdekt, ontstaan
er moeilijkheden.

22.25-22.55 Filmspot. Achtergrondin-
formatie bij de filmactualiteit.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Tele-archief. Serie program-

ma's bestaande uit beeldarchiefma-
teriaal van de TROS. Vandaag: 1. De
TROS Toen. 2. We'll meet again. Pre-
sentatie: Willy Dobbe.

17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Bloemen voor een dode. (herh.)

18.03 Suske en Wiske. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Suske en Wiske en de Re-
genboogprinses (5). (herh.)

18.25 Familie Oudenrijn. Serie. Afl. 8:
Komkommersplit royal. (herh.)

18.50 Bassie en Adriaan. Kinderse-
rie. Afl.: Bassie krijgt een lesje.

19.03 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: De ongrijpbare goochelaar,
(herh.)

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

Vandaag: Tobbedansen.
21.30 Jongbloed en Joosten. Praat-

programma gepresenteerd door
Astrid Joosten en Jaap Jongbloed.

22.30 De weddenschap. Amerikaan-
se tv-film uit 1988 van George Schae-
fer. Met: Katharine Hepburn, Karen
Austin, Brenda Forse e.a. De be-
roemde schrijfster Laura Lansing

gaat een weddenschap aan met haar
agent. Zij zal het nog geen week kun-
nen uithouden bij een gewoon gezin.
Maar of dat haar zal lukken?

00.16-00.21 Journaal.

" Scène uit Stiefbeen en Zoon met Piet Romer en Rien van
Nunen in 'Tele-archief. (Nederland 2 - 16.00 uur)

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1.
12.00 Die Sport-Reportage. Open

Franse tenniskampioenschappen
vanuit het Roland Garros-stadion.
Halve finale heren. Verslaggevers:
Rainer Deike en Eberhard Figge-
meier. (met om ca. 15.55 uur Heute).

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

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

Europawahl.

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

20.15 Aktenzeichen: XY.ungelöst.
Politie vraagt hulp bij onopgeloste
misdaden.

21.15 Kino-Hitparade. Cultureel ma-
gazine.

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

22.15 Aspekte. Cultureel magazine.
22.55 Die Sport-Reportage. Van-

daag: o.a. Open Franse tenniskam-
pioenschappen vanuit het Roland
Garros-stadion.

23.25 Aktenzeichen: XY...ungelöst
Reacties van kijkers.

23.30 The King of Comedy. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1983 van Martin
Scorsese. Met: Robert de Niro, Jerry
Lewis, Diahne Abbott e.a. Rupert
Pupkin ontvoerd zijn favoriete show-
master en eist een optreden in diens
show. Zijn eis wordt ingewilligd en
daarna komt Pupkin in de gevange-
nis. Zijn memoires maken hem echter
beroemd en men biedt hem een eigen
tv-show aan.

01.15-01.20 Heute.

" Eduard Zimmermann
presenteert 'Aktenzeichen:
XV... ungelöst'. (Duitsland 2
-20.15 uur)

programma’s vrijdag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.20 Centennial. Amerikaanse serie

gebaseerd op het gelijknamige boek
van JamesA. Michener. Afl.: De wind
des doods (2).

16.10 Avontuur! Vanmiddag: Met zn
drieën de rots op. Documentaire over
de beklimming van Kaap Drieëenheid
in Canada.

17.00 Er was eens... het leven. Te-
kenfilm. Afl.: De strijd tegen giftige
stoffen.

17.30 Journaal.
17.45 Henderson Kids. Australische

serie. Afl. 10.: Werken voor Wheeler.
Ted en Cowboy zijn dringend op zoek
naar werk en Wheeler is de enige

werkgever in Haven Bay, maar nie-
mand wil voor hem werken.

18.34 Tekenfilmfestival.
19.00 Journaal.
19.18 Tekenfilmfestival.
19.40 Lekker weg. Vandaag: Het

Geuldal. Presentatie: Vivian Boelen.
20.05 Muppetshow. Poppenshow.

Gast: Ethel Merman.
20.30 RAI concert 1989 in het kader

van het Hollandfestival: Koninklijk
Concertgebouworkest en Koor van
de Nederlandse opera 0.1.v. Riccardo
Chailly m.m.v. solisten. Fragm. uit
opera's van Donizetti. 1. Don Pas-
quale. 2. L'elisir d'amore. 3. Lucia di
Lammermoor.

21.16 Mini-sagas. Korte film.
21.25 Brandpunt. Actualiteitenru-

briek.
21.55 Drie hoog achter. Engelse co-

medy-serie over huurders en hun
huisbaas. Afl. 1. Ruth probeert haar

huisbaas Rigsby ervan te overtuigen
dat ze de ideale huurder heeft gevon-
den voor een lege kamer.

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

dese serie. Afl.: Niemand zal slapen.
Hogan wordt neergeschoten terwijl hij
geld opneemt. O'Brian en Giambone
moeten de daders vinden.

23.30-01.10 Jesse. Amerikaanse
speelfilm van Glenn Jordan. Met: Lee
Remick, Scott Wilson, Albert Salmi,
e.a. Een verpleegster die de medi-
sche zorg voor een geïsoleerd stadje
op zich heeft genomen; wordt door de
overheid beschuldigd van illegale
praktijken.

" Frances de la Tour, Leonard Rossiter, Richard Beckin-
sale en Don Warrington in 'Drie hoog achter. (Nederland 1
- 21.55 uur)

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-09.30 Ik zoek, ik zoek een kin-

derboek. Afl. 7.
11.00-11.30 Schooltv-weekjournaal.
Les31.

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

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.

18.00 Medelanders, Nederlanders.
Voor Turken. Afl.: Het diepstvan mijn
leven, voor Turkse jongeren.

18.30 Financieel management. Les
6.

19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.55 Politieke Partijen: Uitzending

van de VVD.
20.00 Journaal.
20.20 Politieke Partijen: Uitzending

van de Socialistische Partij (SP).
20.26 De Elfenkoningin. Opera van

Purcell naar 'A midsummer dream'
van Shakespeare. m.m.v. Het Barok
orkest van het Koninklijk Conservato-
rium te 's Gravenhage.

22.58 Journaal.
23.08 Spotje Open Universiteit.
23.13 Studio Sport. Tennis : Roland

Garros.
23.43-23.48 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 47. (herh.)
08.10 News of the week.
08.30 Actualités. Nieuws in het Frans.

08.50 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 22. (herh.)
10.10-11.40 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus economie.
Les 9.

18.30 Hallo Spencer. Kinderprogram-
ma. Afl.: Lulu's grosse Modenschau.

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

20.00 Zu Gast bei... Edilbert Schülli:
Leben heisst sterben lemen. Docu-
mentaire.

20.45 Passagen. Filmportret van de
schrijver, filosoof en essayist Walter
Benjamin.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 Der Mafiakrieg. Documentaire

over de mafia. Duitse bewerking: Urs
Loosli.

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

België/RTBFI
15.30 Wielrennen: ronde van Italië.
18.00 Vacaturebank. 18.15 La boite
aux images, tekenfilms met o.a. Stripy
en Mie Mac Mon. 19.00 Journaal. 19.03
Ce soir, Waalse actualiteiten. 19.30
Journaal en Weerbericht. 20.05 La sen-
tinelle des maudits. Amerikaanse
speelfilm uit 1977 van Michael Winner.
Met: Chris Sarandon, Cristina Raines,
Martin Balsam e.a. 21.35 Sauve qui
peut, amusementsprogramma. 22.25
Paardenkoersen, laatste nieuws en
weerbericht. 23.00-23.50 Miss Marple,
Engelse detective serie. Afl.: De vergif-
tigde vinger.

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
en weerbericht. (Onder voorbehoud).

TV5
16.10 Tournoi De Tennis De Roland-
Garros. 19.30 Papier Glacé. Vrije tijd.
20.00 Montagne. Alpinisme. 20.30 Les
Nouveaux guerriers Masais. Documen-
taire. 21.25 Musique. 21.40 Le divan.
Madeleine Renaud. 22.00 Journal Tél-
visé. 22.35 Le Magazine Culturel Océa-
niques. 23.00 Sports Loisirs. 00.05-
-01.00 Du cóté de Chez Fred. Mijnwer-
kers.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws ) 7 04 Het Ge-
bouw, met om 7 04 Afdeling Bin-
nenland: (7.30 Nws); 7.33 Dorres-
tijns Persagentschap en Afdeling
Binnenland 8.09 Dorrestijns Pers-
agentschap en De tafel van NL;
9.06 Dorrestijns Persagentschap,
De media, Het portret en BORAT;
10 06 NL-Buitenlandreportage;
11 06 De Bovenkamer, Afdeling

Binnenland en BORAT; 12.06 Af-
deling Binnenland en Informatie
voor de vissers 12 55 Meded. voor
land- en tuinbouw 13.09 Hier en
nu 13 35 Kerk vandaag. 14.06
NCRV-V.1.P.-roem. 16.06 VARA
Radio 1 Vrijdageditie (16.30, 17.30
en 18.30 Nieuwsoverzicht) 19.30
NCRV-bulletin. 20.03 Weekend
blues 2103 Jazztime. 22 03
NCRV-vrijdag-sport 23 06 Met hel
oog op morgen. 0.02 Veronica's
Oh, Wat een nacht, met om 0 02
Stemband; 2.02 Oh, wateen nacht;
5.02-7.00 Ook goeiemorgen.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het le-
vende woord 713 Echo. 7.20
KRO's Ontbijtshow. 8 50 Postbus
900 9.04 Adres onbekend 10.04
In antwoord op 11.50 Postbus
900 12 04 De 100 minuten van
Frank Kramer (13.04-13 15 Echo).
14 04 Ratel plus 15 30 Gerard de
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne-
derlands hitwerk 18 04 AVRO s ra-
diojourn. 19.03 Hobbyvitaminen
20.00-7 00 Zie Radio 1

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 602 Ook
goeiemorgen 9.04 Goud van oud.
12.04D'Rob ol dronder. 13.04Van
Diepen draait door 15 04 De Top
40 1804 Dnespoor. 19.03 Sten-
ders en Van Inkel 22 03-0.00
Countdown Calé.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I Bliek. 09.05 SAT.I - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Die
letzten Sommerferien. 10.00 SAT 1
Bliek. 10.05General Hospital. Afl.: Lau-
ra macht reinen Tisch. 10.50 Teletip
Koehen. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Die
Total verrückte Oberschwester. Engel-
se komedie uit 1972 van Gerald Tho-
mas met Sidney James, Kenneth Wil-
liams, Hattie Jacques e.a. Aansl.: te-
kenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr
Horoskop. Aansl: Urogramma-over-
zicht. 14.05 The Real Ghostbusters.
Afl.: Die vier und wir. 14.30 Der Nach-
ste bitte. Afl.: Der Zauberlehring. 14.55
Der Goldene Schuss. 15.05 General
Hospital. Afl.: Luke in Schutzhaft. 15.50
Teletip Geld. 16.00 SAT.I Teleshop.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Bo-
nanza. Afl.: Der Auftrag des Mr. Trask.
17.25 Teletip Test. 17.35 SAT.I Bliek.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Verliebt in eine Hexe. Afl.: Besserwis-
ser. 18.15 Die Ausgeflippten. Afl.: Ein
Gestandnis nach dem anderen. 18.45
SAT.I Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-
show. 19.30 Ein Duke kommt selten al-
lein. Afl.: Neffe Boss. 20.25 SAT.I Wet-
ter. 20.30 Love Boat. Afl.: Schwieger-
sohn gesucht. 21.25 SAT.I Bliek. 21.30
Hatari. Amerikaanse actiefilm uit 1961
van Howard Hawks met John Wayne,
Hardy Krüger, Elsa Martinelli e.a. 00.10
SAT.I Bliek. 00.20 Kalter Schweiss.
Frans/Italiaanse misdaadfilm uit 1970
van Terence Young met Charles Bron-
son, Liv Ullmann, James Mason e.a.
01.55-02.05 Programma-overzicht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet, der rostet. (5).
08.30 Telekolleg 11. Cursus economie.

Les 9.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus economie.

Afl. 9. (herh.)
18.00 Der Liebe auf der Spur. Infor-

matieve jeugdserie over liefde en se-
xualiteit. Afl. 7: ...und wir fangen neu
an.

18.30 Lassies Abenteuer. Jeugdse-
rie. Afl.: Gefahrliche Spiele.

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Ein gepflegter Rasen.

18.56 Das Sandmannchen. (herh.)
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Gerichtstag.
20.15 Menschen unter uns: Er Spurt,

was keiner sehen kann. Portret van
Max Aeberli, een boer met bovenna-
tuurlijke gaven.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kopfnuss. Cultureel magazine
gepresenteerd door Volker Privonitz.

21.45 lm Gesprach. Een tijdgenoot
voor de camera.

22.30 Die schone Otero. 5-delige
Spaans-ltaliaans-Frans-Duitse serie.
Afl. 4. Regie: José Maria Sanchez.

23.30 Jazz-in concert. Vandaag: Azy-
muth & European Friends.

00.50-00.55 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert 1. 8.00 Nws. 8 02 Vroeg Och-
tendconcert 2 9.00 Het Internatio-
nale Concertcircuit: Orchestre de
l'Opera de Lyon o.l.v.'Kent Nagano
met sol 10 15 The Tempest, Pur-
cell Uitgevoerd door het Montever-
di Koor en Orkest 0.1.v. John Eliot
Gardiner 11 45 Jevgeni Mravins-
ky, dirigent (2): Lenigrad Filharmo-
nisch Orkest 12 30 Jazz-op-vier-
Concert 13 00 Nws 13.02 Prome-
nade condert. EO: 14 00 Orgelbe-
speling 14.30 Klein bestek. 15.30
Klassiek in de zomer. 17.00 Tafel-
manieren: Uit de Franse keuken
18 00 Nws 18.02 Aspekten van de
kamermuziek: Het Raphael Kwar-
tet. 19.00 De Bovenbouw. Van-
daag: Jazmarathon Groningen.
19 52 Holland Festival Journaal
20.00 Nws. 20.10 Instrumentale
muziek: RIAS Sinfonietta 0.1.v. Jin
Starek. 20.30 RAI-concert 1989:
HetKoor van de Nederlandse Ope-
ra en het Koninklijk Concertge-
bouworkest 0.1.v Riccardo Chailly
met sol. 21 15 Instrumentale mu-
ziek, vervolg. 22.00 Musica Nova:
Project Jonge Componisten 1988
van het Nederlands Balletorkest.
23.00-0 00 NOS-Jazz: Guus Jans-
sen en zijn orkest (2).

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9.00
Nws 9 02 NOS Sportief. 9 25 Wa-
terstanden 9.30 De vertellers.
10 00 Meer dan muziek. 11.00 Een
leven lang. Vandaag: A J van der
Leeuw. 12 00 Nws. 12.05 Toegift.
12.15 Vrijzinnig Vizier. 1300 Nws.
13 10 Het gebouw, met om 13.10

Aklual. en Euroburo. 14.00De stof-
zuiger. 14 25 Indonesië. 14.45
Moeders mooiste 15.00 Het ge-
bouw, met om 15.03 Het spoor;
16.03 Afdeling binnenland; 16.35
Welingelichte kringen. 17 35 Post-
bus 51 Radio-magazine. 17.55 Me-
ded. en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Uitzending van de
PvdA. 18 20 CDA. 18.30 Euroburo.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers 20.30Kom over en help ons!
20.55 België totaal 21.05 School-
agenda. 21.20 Zicht op Israël.
21.40-22 00 Theologische verken-
ningen.

SSVC
12.30 For Schools: Talk write... and
read. Afl.: Open Wide.

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

13.05 Children'sSSVC. Afl.: Playbus.
The Tent Stop.

13.30 Cricket. Hoogtepunten: First
Cornhill Test tegen Autralia.

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

15.40 Children's SSVC. ?<*
Lane.

15.55 Windfalls. Dierenserie.
16.10 Wildabout. Nieuwe serie-'

Wildabout Summer.
16.35 Tricky Business Afl.: Sier

Hand.
17.00 Blue Peter.
17.30 Home and Away. Serie
17.55 Happy Days. Afl.: Be#

She's There. n
18.15 Through the Keyhole- u

spanningsprogramma.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here Sports Desk
19.10 Top of the Pops.
19.40 Flying Lady. Afl.: Secc-rw

neymoon. .
20.30 Twenty-two years of the

Ronnies. Serie.
21.15 The Equalizer. Afl.: fw

Only.
22.00 Party Election Broadcast'

cial Democrat Party.
22.10 News and Weather. '22.40 Rory Bremner. Kom»1

show. .
23.10-00.40 Moment by M 0"!

Amerikaanse film uit 1978 van *
Wagner met Lily Tomlin, John >r*
ta en Andrea Akers.

Omroep Limburg
7 15 Ochtendmagazine: Limburg
Aktueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek 8.05, 9.02, 10 02, 11.02 Kort
Nws. 12 05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Uit in Limburg. Agen-
da en Muz. 13.05, 14.02. 1502 en
16 02 Kort nws 17 02 Reg. weer-
bericht. 17.05 Limburg Aktueel,
Agenda en Muz. 17.25 Licht Lim-
burgs: muziek van en informatie
over Limburgse musici. 17.55 Kort
nieuws 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
600 Nws. 6.05 Dag en Dauw
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Ber.) 800 Nieuws. 8.12 Brus-
sel X 10 00 Nieuws 10.03 Platen-
poets. 11.55Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989. 13.00 Nieuws. 13.10
Goed op Vri|dag 14 00 Pluche en
Plastiek. 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Focus. 17.05 Wat zijn dat
voor toeren! 18.00 Nieuws. 18.10
Hitnders. 20 00 Zig-Zag 22.00
Nieuws. 22.05 Country-Side

23.30-6.00 Nachtradio. (°w
en 5.30 uur Nieuws.)

satellien
RTL Plus

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland. Informatief programma.

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

(herh.)
10.00 Reich und Schön. Serie,

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

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

12.30 Klassik am Mittag, met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Trans-
formers. Afl.: Wer ist die schnellste
Autobot?

13.25 California Clan. Serie.
14.15 Reporter des Verbrechens.

Serie, (herh.)
15.00 Zahn urn Zahn. Serie. Afl.:
Eigenes Leid. (herh.)

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

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

Afl.: Hoffnung für Lee.
20.15 Der Mann mit der Stahlernen
Klaue. Amerikaanse speelfilm uit
1960 van George Montgomery. Met:
George Montgomery, Charkto Luna,
Mario Barri, e.a.

21.55 RTL aktuell.
22.05 Das Grab der blutigen Mumie.

Engelse speelfilm uit 1972 van Seth
Holt. Met: Andrew Keir, Valerie Leon-
,Hugh Burden, e.a.

23.40 Mannermagazin M. (herh.)
00.15 Intim. Vandaag: Penny

McLean.
00.55-01.00 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Cfia'1

Zakelijk nieuws. a
07.00 The DJ Kat Show. OntsC

ningsprogramma. u
09.30 Panel Pot Pourri. Sp^

gramma.
11.00 The Sullivans. Familiesen 6.
11.30 Sky By Day. OchtendrW*

ne. i
12.30 A Problem Shared. Pers**""

advies.
13.00 Another World. Dramase"*
13.55 Landscape Channel. s

beelden met muziek.
14.50 As the World Turns. Dra""

rie.
15.45 Loving. Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. Komisch

rie.
16.45 The Littles. Tekenfilmserie
17.00 Countdown. Popmuziek
18.00 Eurosport preview.
19.00 Atletiek in Belgrado.
20.00 Tennis in Parijs.
22.00 Wielrennen ronde van lta|,e
23.00 Honkbal. *01.30-06.30 Landscape Cha"'

Sfeerbeelden met muziek.

Super Channel
07.00 World News and Bus'"*

Nieuwsprogramma's.
08.00 The Mix. Entertainment. s15.30 Off the Wall. Rock- en P*

gazine. ,
16.30 Hot Line. Live jongere"'

gramma.
18.30 The Gobal Chart Show-
19.30 Richard Diamond. Detec'

serie.
20.00 Touristic Magazine.
20.25 Hollywood Insider.
20.50 Transmission. Popmuziek J
21.45 World News. Nederland*

sproken.
22.00 In Concert Specials. j
00.00-03.00 The Mix. Entertain"16

MTV Europe
Alle programma's in stereo.
07.00 MTV! Video's.
12.00 Remote Control. Spel. u
12.30 MTV half-hour comedy sP

Humor.
13.30 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. The Bangui
17.30 MTV Spotlight. Swing oÜ''

ter.
18.00 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek
19.00 MTV At The Movies. r"

briek.
19.30 Remote Control. Spel
20.00 XPO. Nieuwe clips.
21.00 YO! Rap en hip-hop.
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca-Cola Report-
-23.00 MTV At The Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
01.00 Club MTV! Dansmuziek-
-01.30-07.00 Night Videos. CüPs

Belg. Rundfunk
6 30 Radiofrühstück. 7.15
kasten. 7.30 Regionale1 J
7 45 VeranstaltungskalenoJ^jr!
Presseschau. 8.30 Be, in.9
Worte 9 00 Regionalmaga*
Musikexpress 10.00 Gl>[__^
legt 12.00 Veranstaiw^j.?;
der, Musik bei Tisch. 1230\jt
schau 13.00 Tretfpunkt r'irf
14.05 Schulfunk: Verken ./
hung. Mini-Muck, der =' cf
schreck/Sicher zur Schule ' *nach Hause. 14.15 Mus**" \V.
te: Klassik leicht servien rf
Nachmittagsstudio. Zs^_\
light: Eurotops. 1705 OJ" #\
18 00 Regionalnachrichte' _f\
Aktuell 18 40 20.00 Na^
und sendeschluss

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9-^^djJ
wie kein anderer. 11.00 «gfl
Elf. 12.00 Is jan Ding! 14-flivl
16.00 Entenjagd. 17.00 (H
sikduell. 17.50 Sportsh0!^!
RTL-Musikduell. 1900 Ne^MVierundzwanzig: New uj|s3
20.00 Fi|m aktuell; 21.00
USA; 22.00-0 00 Musik N"

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 iIJ
melodie. 9.05 Musikpav"j" fr.
Gut aufgelegt. 14.05 Au'
menade. 15 00 Ca 170ö5l16.Q5 Heimatmelodie.
sik-Express. 20.05 ~ (firi
Broadway undKudamm■ * 3p>I
sik zum Traumen. * J
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SER voor
meldplicht
ijoverneming

jHAAG - De Sociaal-Economi-ttaad is voor het invoeren van
meldingsplicht bij

l^nkopen van belangrijke per-

*Bes van aandelenkapitaal van
,°P de beurs genoteerde onder-'lrig. Degene die door aankopen
Jfens van vijf procent passeert
? dat melden bij de vennoot-t> en de minister van financiën.;ennootschap moet dit vervol-.via de pers openbaar maken.
i fueldingsplicht moet voorzien
g uitvoeren van een EG-richt-
ij*ie eind vorig jaarwerd vastge-

(J-ornmissie Harmonisatie Ven-
fjj chapsrecht onder leiding van
j'Jtïr. B. Wachter heeft namens

[jpft een advies uitgebracht. Be-
-s^ordt een regeling dievan toe-
J^g is bij een zogeheten slui-ue overval op een onderneming
J een bod op een onderneming
D^ee die onderneming zelf het>ns is.
°orkeur van de commissie gaat

iK?ar zowel strafrechtelijke als ci-
i e°htelijke sancties op overtre-" van de meldingsplicht.

Betere kans
De onderzoekers verwachten dat
een betere kennis van de typen
werklozen (zij die nog hopen op
werk; wel solliciteren, maar zonder
hoop; berusten; klussen; frauderen;
en zij die werkloosheid blijmoedig
ondergaan) en hun opvattingen
over hun situatie een rol bij de hero-
riënteringsgesprekken kunnen spe-
len.

Een gedifferentieerd effect van de
maatregelen is vooral te verwachten
bij scholings- en controlemaatrege-
len. Misbruikvan socialeregelingen
komt voor, maar niet over de gehele
linie. Straffere controle zal zich dan
ook moeten richten op groepen
werklozen voor wie de mogelijkhe-
den tot fraude het grootst zijn en
niet op de oudere werklozen die
zich bij hun situatie hebben neerge-
legd, aldus de onderzoekers.

Hetzelfde geldt voor het verplicht
stellenvan bijscholing ofhet koppe-
len van een uitkering aan deelname
tot scholing. Voor veel werklozen
zal om-, her- en bijscholing moeilijk
te verwezenlijkenzijn. Vooral oude-
re werklozen, die vaak zonder voor-
afgaande scholing jaren hebben ge-
werkt in een achter ons liggend ar-
beidstijdperk, zullen veel moeite
hebben met herscholing. Scholing
is dus vooral zaak voor jongere
werknemers.

Volgens Schuyt en zijn mede-on-
derzoekers laten centrale regelin-
gen vaak geenof weinig ruimte voor
plaatselijk beleid, waardoor zowel
ambtenaar als cliënt in het woud
van regels en maatregelen verstrikt
raken. Zij bevelen dan ook een
doorbreking van de sterk admini-
stratieve aanpak van de werkloos-
heid aan.

Amro leent
300 miljoen

Kf'TERDAM — De Amro Bank
Eff een obligatielening uit van
ft,.biljoen tegen een rente van 7,5
L,elt. De lening, die een looptijd
El van tien jaar,wordt in haar ge-
k"a Pari afgelost op 15 juli 1999.
C'tgiftekoers bedraagt 100 pro-
JV 2odat ook het effectieve rende-
?* op 7,5 procent uitkomt. Ver-

k g(*e aflossing is niet toegestaan.
kL ln-schrijving staat open tot 16
L ' de stortingsdatum is 14 juli.

beursoverzicht
Hoogste punt

- Beursplein 5
v 0 l donderdag een hoogtepunt
Cr 1989 bereikt. De stem-
lij f sindex steeg 1,4 punt tot
!en'°- Veel hoofd- en lokalefond-

n behoorlijke winsten

lij^ °Dligatiemarkt was vriende-
tal winsten van enkele dub-
rnjj^s. De omzet lag met f 1,85
D^pd op een zeer behoorlijk
fjjpr Aandelen namen hiervan
b^pttiiljoen voor hun rekening.
rn et eindigde op de vijfde plaats
ifi ' 34,8 miljoen waarbij - ook
%etntallen gemeten - de grote
W.s van de afgelopen dagenr«en verlaten.

opVan0pVan hoofdfondsen was StorkWjJ*Jlend gevraagd met f 1,70
Vv op f 37-80 biJ een h°ee onv
Vgs an f29 miljoen. Hoogovens
fIQ7 met een winst van f6O op

zeer in trek, wat ook
contK uit de 12.000 verhandelde
t>a raeten op de optiebeurs.
<W *wam de totale omzet ove-ns uit op 62.000 contracten.

s aandelen
f3g 6 Philips f0,60 beter opy^htü' Bührmann-Tetterode
%petfrde f 1,60 tot f68,60 en
f°^s n fl tot /6L Drank'
iW s werd een daalder
o^' Waard op f 144,50. Wessa-
tfan won fi op f 89)20. In de
Van.h°rthoek haalde Nedlloyd
'fi on ?l. van f 8 de helft
?e f ?Vv6'50- Pakboed verbeter-Ssr ° tot f 134. Het handels-
SUn s?°rsumij-Wehry trok op het
3,5ri 5 be°ordeelde jaarrapportaan tot f 148,50.

Hypotheken
De groei van de kredietverlening

was met name hoog bij de wo-
ninghypotheken' en in het mid-
den- en kleinbedrijf, waarin de
Rabobank zegt inmiddels een
marktaandeel te hebben dat ho-
geris danvan enige andere bank.
In de agrarische sector was de
groei van de kredietverlening
matig, met als uitzondering de
glastuinbouw, waar uitbundig
meer werd geïnvesteerd.
De kracht van de economie
weerspiegelde zich overigens
niet alleen in de kredietaanvra-
gen, maar ook in de aflossingen.
Het saldo van de uitstaande kre-
dietverlening is wel toegenomen,
maar hier is sprake van minder
grote groeipercentages dan bij
de verstrekking van nieuwe le-
ningen, aldus Wijffels.
Het provisiebedrijf (effecten,
verzekeringen) laat in de eerste
vijf maanden van het jaar groei-
percentages zien van 10 tot 12
procent.

Wijffels kondigde tevens een in-
vestering aan van f750 miljoen,
de grootste in de historie van de
Rabobank, in een nieuwe gene-

ratie automatiseringsapparatuur
en -programmatuur.
De ontwikkeling in het hele.jaar
zal positief zijn, verwacht de Ra-
bobank. Wijffels voorspelde dat
bruto- en nettowinst de groei van
de bedrijfsomvang bij zullen
houden. Vorig jaar behaalde de
Rabobank een nettowinst van
f778 miljoen.
Wijffels meent dat de economie
zich op het moment toch wel op
de top van een golfbeweging be-
vindt en dat rekening zal moeten
worden gehouden met een ken-
tering in de komende tijd. De
toenemende inflatiedreiging en
de rentestijging van de afgelopen
periode wijzen volgens hem in
die richting.

De Nederlandse economie is
evenwel zo sterk dat een lichte
achteruitgang toch nog tot een
wat gematigder groei dan tot nu
toe kan leiden. De Rabo-topman
waarschuwde er wel voor dat
dan niet allerlei looneisen gede-
poneerd zullen moeten worden
die de grenzen van wat feitelijk
beschikbaar is te buiten gaan.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk sk.
AEGON 98,80 99,10
Ahold 121,80 122,00
Akzo 151,20 151.50
A.B.N. 42,70 42.70
Alrenta 162,40 162,50
Amev 51,70 52,10
Amro-Bank 83,00 83,10
Bols 143.00 144,50
Borsumij W. 145,00 148,50
Bührm.Tet. 67,20 68,80
C.S.M.eert. 65,20 65,40
DAF 58,30 58,20
Dordtsche P. 255,00 255,30
DSM 139,80 138,90
Elsevier 72,40 73,00
Fokker eert. 42,00 42,10
Gist-Broc. c. 34,70 34J0
Heineken 114,80 115,00
Hoogovens 106,00 107,60
Hunter Dougl. 113,50 115,00
IntMüller 94,50 94.10
KBB eert. 74,00 75.80
KLM 49,10 49,20
Kon.Ned.Pap. 60,00 61,00
Kon. Olie 138.20 138,40
Nat. Nederl. 62,80 63.30
N.M.B. 237,50 238,00
Nedlloyd Gr. 451,00 446,50 d
Nijv. Cate 94,50 94,70
Océ-v.d.Gr. 314,00 318,00
Pakhoed Hold. 131,70 134,00
Philips 38,00 38,60
Robeco 105.90 106,40
Rodamco 165,00 165,20
Rolinco 103,80 104,40
Rorento 60,90 61,60
Stork VMF 36,10 37,80
Unilever 138,30 139,30
Ver.BezitVNU 110,50 110,20
VOC 47.40 47.50
Wessanen 88.20 89,20
WoltKluwer 175,50 175,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 44.50 44,50
ACF-Holding 50,50 51,00
Ahrend Gr. c 290,00 290,00
Alg.Bank.Ned 42,50 42.50*Asd Opt. Tr. 23,10 24.40
Asd Rubber 8,10 8,10
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 89.00 88,50
Aut.lnd.R'dam 79.20 78,50
BAM-Holding 460,00 468.00 d
Batenburg 88,50 89.00
Beers 135.80 135.50
Begemann 108,00 108,00
Belindo 371,00 372.00
Berkei's P. 5,15 5,05
Blyd.-Will. 23,40 23.10
Boer De, Kon. 455,00 451,00
de Boer Winkelbedr. 59.00 59.00
Boskalis W. 17.15 17,20
Boskalis pr 14.60 14.80
Braatßouw 1032,00 1050,00

Burgman-H. 3200.00b3275,00b
Calvé-Delft c 900,00 904,00
Calvépref.c 5025,00 5025,00
CenterParcs 78.50 78.80
Centr.Suiker 64,70 64,50
ChamotteUnie 11,70 11,80
Chamotte div.B9 10,80 10,90
Cindu-Key 115,50 116,50
Claimindo 361,00 361,00
Content Beheer 25,00 25,90
Cred.LßN 82,00 82,80
Crown v.G.c 120,00 124,00
Desseaux 208,00 209,50b
Dordtsche pr. 253,00 253,20
Dorp-Groep 53,30 55,00
Econosto 238.80 238,00
EMBA 133.00 133.00
Enraf-N.c. 54,50 54,70
Eriks hold. 363.00 364,00
Frans Maas c. 73.20 75,30
Furness 137,50 141,00
Gamma Holding 84,00 83,00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 25,80 25,90
Geveke 38,50 38,60
Giessen-de N. 255,00 261,00
Goudsmit Ed. 312.50 322.00
Grasso'sKon. 88.80 89,80
Grolsch 128,00 131,30-
GTI-Holding 189,50 189,50
Hagemeyer 90,00 90,50
H.B.G. 221,00 223,80
HCS Teehn 15,90 15,90
Hein Hold 99,00 99,00
Hoek's Mach. 193,00 193.00
Holdoh Hout 705,00 705,00
Holec 28,00 28,00
H.A.L. Tr. b 1712,00 1706,00
Holl.Am.Line 1720,00 1715,00
Heineken Hld 99.00 99,00
Holl.Sea S. 1.44 d 1,38
Holl. Kloos 460.00 455,00
Hoop en Co 12,00 12,00
Hunter D.pr. 6,40 6,35
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 63,30 63,80
IHC Caland 33,40 33,50
Industr. My 210.00 208.50
Ing.Bur.Kondor 526,00 529,00
Kas-Ass. 41.00 41,30
Kempen Holding 14,10 14,20
Kiene's Suik. 1310,00 1310.00
KBB 76.00 76,00
Kon.Sphinx 100.00 104.00
Koppelpoort H. 275,00 277,00
Krasnapolsky 198,00 198,00
Landré & Gl. 54.50 55.00Macintosh 50.80 50.80
Maxwell Petr. 685,00 688,00
Medicopharma 73,50 74,50
Melia Int. 7,00 7,00
MHVAmsterdam 24.40 24.40
Moeara Enim 1180.00 1195.00
M.Enim 08-cert 15400.00 15500.00
MoolenenCo 31.30 31.40
Mulder Bosk. 56.20 61.50
Multihouse 10.70 10.80
Mynbouwk. W. 447.50 447.5 U

Naeff 225,00
NAGRON 49,60 50,60
NIB 557,00 563,00
NBM-Amstelland 20,60 20,70
NEDAP 318,50 322,00
NKF Hold.cert. 363,50 364,80
Ned.Part.Mij 36,80 37,30
Ned.Springst. 9730.00 9730,00
Norit 850,00b 855,00
Nutricia 244,00 243,00
Omnium Europe 16,60 16,00a
Orco Bank c. 79,00 78,90
OTRA 720,00 730,00t
Palthe 140,50 141.001
Polynorm 100,80 104,00
Porcel. Fles 138,00 139,00
Ravast 55,00 55,00
Reesink 71,00 71.00
Riva 56.00 55.20
Riva (eert.) 55,00 55.00
Samas Groep 77.00 78,00
Sanders Beh. 90.00 100.00
Sarakreek 28.15 27.70
Schuitema 1600.00 a 1480.00c
Schuttersv. 133.50 131,00
Smit Intern. 46,50 46,30
St.Bankiers c. . 25.30 25.70
Stad Rotterdam 151,80 152,00
TelegraafDe 471,50 471,50
Text.Twenthe 257,00 258,00
Tulip Comp. 60,20 60,00
Tw.KabelHold 146,00a 146,00
Übbink 114,00 114,00
UnionFiets. 16,55 16.75
Ver.Glasfabr. 288.00 293.00
Verto 69,50 69,50
VolkerStev. 65,80 67.00
Volmac Sottw. 62,70 62,50
Vredestem ■ 18,40 18,40
VRG-Groep 63,70 64,50
Wegener Tyl 200,20 200.20
Westlnvest 31,00 31.00
Wolters Kluwer 175,00 174,00
Wyers 48.30 48,00a
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35.00 35.10
ABNAand.f. 73.50 74.40
ABN Beleg.f. 56,00 56,50
ALBEFO 53,00 53,00
AldollarßFS 21,00 21.10
Alg.Fondsenb. 243.00 242.00
Alliance Fd 12,00 12,00
Amba 45,50 45,50
AmericaFund 320,00 322,00
AmroA.in F. 92,80 92.90
Amro Neth.F. 75,40 75.80
Amro Eur.F. 68,80 69,50
AmroObl.Gr. 150.40 150.60
Aimabel 95.80 96.30
AsianTigersFd 58,00 57.50
Bemco Austr. 61.90 62,50
Berendaal 115.50 115.50
Bever Belegg. 23.50 23.50
BOGAMIJ 107,50 107,30
Buizerdlaan 41.20 41.00
Delta Lloyd 40.10 40.30

DP Am. Gr.F. 24.80 24.80
Dp Energy.Res. 35,00 35,00
Eng-H011.8.T.1 9,80 b
EMF rentefonds 65,10 65.40
EunnvestÜJ 110,00 110.00
Eur.Ass. Tr. 6,80 6,80
EurCrFund 57,10 57,10
Hend.Eur.Gr.F. 193,60 194.50
Henderson Spirit 76.30 75,80
Holland Fund 72,30 73.30
Holl.Obl.Fonds 121,00 121.00
Holl.Pac.F. 111,30 111.30
Interbonds 567.00 566,00
Intereff.soo 41,20 41.30
Intereff.Warr. 292,50 292,00 e
JapanFund 39,50 38,50
MX Int.Vent. 61,50 62,00
Nat.Res.Fund 1495,00 1500,00
NMB Dutch Fund 37,50 37,90
NMB Obüg.F. 36,40 36,50
NMB Rente F. 102,50 102,60
NMB Vast Goed 40,50 40,50
Obam, Belegg. 214,50 215,50
OAMFRentef. 14,15 d 14,15
Orcur.Ned.p. 48,90 49,00
Pac.Prop.Sec.f. 46,50 46.60
Prosp.lnt.High.lnc. 9,50 a 9,50 a
Rabo Obl.inv.f. 75,10 75,20
Rabo Obl.div.f. 50,10 50.20
Rentalent Bel. 1344.00 1345.40
Rentotaal NV 31,20 31,20
Rolinco cum.p 106,50 106.50
SciTech 18,05
Technology F. 15.90 15.60
Tokyo Pac. H. 245.50 245.50
Trans Eur.F. 74,40 74.90
TranspacF. 570,00 570.00
Uni-Invest 116.00 116.00
Unico Inv.F. 85,20 85,20
Unifonds 28,90 29,20
Vast Ned 119,00 119,30
VentureF.N. 40.00 40,20
VIB NV 86,10 86,00
WBO Int. 77.00 76,80
Wereldhave NV 210.00 210.50

Buitenlandse obligaties
B:,AEEGB4(I) 102.50 102,50
3V2 EngWarL 35,70 35.70
s-! EIB 65 99.10 99.10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34.50 35,00
Amer. Brands 69.00 69,00
Amer. Expres 34.20 34.50
Am.Tel.& Tel. 35,90 36,00
Ameritech 60.00 61,00
Amprovest Cap. 117.00
Amprovest Inc. 225,00
ASARCO Inc. 28.00 28,70
Atl. Richf. 93.00 93.00
BAT Industr. 5.85 6.30
Bell Allantic 89.30 91.70
BellCanEnterpr 39.00 39.00
Bell Rcs.Adlr 1.10
Bell South 49,60 51,00

BET Public 2,55
Bethl. Steel 23.50 23,20
Boeing Comp. 77.20 77.50
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24.00 24.00
Citicorp. 32,70 33,50
Colgate-Palm. 51.20 51,00
Comm. Edison 37,70 37.80
Comp.Gen.El. 460.00 460,00
Control Data 20,00 20,00
Dai-IchiYen 3340.00 3340.00
Dow Chemical 92,00 92,00
Du Pont 112,00
Eastman Kodak 47.10 50,25
Elders IXL 3.50
Euroact.Zw.fr. 220,00 220,00
Exxon Corp. 44,25 44,25
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 29.00 29.50
Ford Motor 50,00 49,30
Gen. Electric 55,25 55,60
Gen. Motors 40.80 41.10Gillette 41.00 40,80
Goodvear 54,50 55,50
Grace & Co. 33.30
Honevwell 73.60 76,20
Int.Bus.Mach. 109,20 108,90
lntern.Flavor 54,00
Intern. Paper 49,50 47,60
ITT Corp. 60.00 60,00
K.Benson (§) 5000.00
Litton Ind. 79,50 79,50
Lockheed 48,50 48,50
Mmnesota Mining 74,00 74.00
MobilOil 51.00 51.00
News Corp Auss 14.70 15,001
Nynex 80,00 82,60
Occ.Petr.Corp 28.70 29,00
Pac. Telesis 40.80 42,00
P.& O. ® 7.00 7,00
Pepsico 54.30 54,20
Philip Morris C. 140.50 142,30
PhiU. Petr. 23.50 23.20
Polaroid 39,80 39.80
Privatb Dkr 263.20 264.00
Quaker Oats 61.00 61.50
St.Gobin Ffr 640.00 625,00
Saralee 54,50 55,00
Schlumberger 40,20 40,60
Sears Roebuck 46.80 46,80
Sony(yen)
Southw. Bell 52.80 53,80
Suzuki (yen) 930,00 916,00
Tandv Corp. 46.00 45,50
Texaco 50.25 49.80
Texas Instr. 44.20 43,30
T.I.PEur. 1.65 1,65
ToshibaCorp. 1400.00 1410.00
Union Carbide 27.00 28.00
Union Pacific 72,50 72.50
Unisys 27.60 27,25
USX Corp 36.00 35,80
US West 70.00 70.80
Warner Lamb. 89.75
Westinghouse 64,50 65,00
Woolworth 52,70 53,00
Xerox Corp. 63.30 63,30

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 55.50 55,50
Am. Home Prod. 210,00 .
ATT Nedam 78,00 78,50
ASARCO Inc. 54.00
Atl.Richf. 212,50 213,00
Boeing Corp. 170,00 170,00
Can. Pacific 39,00 39,50
Chevron Corp. 119,00
Chrysler 50.00 50,00
Citicorp. 70,00 73,00
Colgate-Palm. 112,50 112,00
Control Data 40,00 40.00
Dow Chemical 202.50 203,00
Eastman Kodak 104.00 114,00
Exxon Corp. 96,00 97.00
Fluor Corp. 62,50 63,50
Gen. Electric 121.50 122.00
Gen. Motors 183.00 183.80
Gillette 89.00 89,00
Goodyear 120,00 122,00
Inco 62,00 62,50
1.8.M. 240.50 240,00
Int. Flavors 122.00f
ITT Corp. 131,50 132.00
Kroger 30.00 30,50
Lockheed 108.00 108,00
Merck&Co. 157.90 157,00
Minn. Min. 162,00 162,00
Pepsi Co. 118.50 118.50
Philip Morris C. 308.50 313.00
PhiU. Petr. 49.00 49.50
Polaroid 80.00 81,00
Procter & G. 229.50
Quaker Oats 131.50 131.00
Schlumberger 87.00 88.50
Sears Roebuck 103.00 102,70
Shell Canada 81.00 81.00
Tandy Corp. 98.50 98.80
Texas Instr. 94.50 93.50
Union Pacific 160.00 159.00
Unisys Corp 59.00 59.50
USX Corp 78.00 78,00
Vanty Corp 5,00 a
Westinghouse 143.00 143.50
Woolworth 115.50 116.50
Xerox Corp. 133.00 132.00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 553.00 560.00
Dresdner B. 325.00
Hitachi 1500] 1450.00 1450.00
Hoechst 305.00 d 304.00
Mits.EUöOOl 700.00 700,00
Nestlé 7100.00
Siemens 550.00

Warrants
Akzo 38.80 39.20
AMRO warr. 1.45 1.35
Bogamij 5.40 5.60
Falcons Sec. 18.80 19.15
Honda motor co. 2150.00 2155,00
K.L.M. 85-92 170.00 170.00
Philips 85-89 4,30 4,80

St.Bankiers a 0.85 0.95
St.Bankiers b 2.20 2.20
Euro-obligaties & conv.
10'a Aegon 85 100.50 100,50

Aegon warr 12.50 12.50
10' - ABN 87 96.00 96.00
13Amev 85 97.40 97.40
13Amev 85 95.75 95.75
10 AmevBs 101.25 101.25
11 Amev 86 95.00 95.25
U'-iAmroS" 96.75 96.75
13 Amro-BankB2 100.70 100.70
10'zi Amro 86 96.25 96.25
10Amro 87 95.60 95.60
5*4 Amro 86 96.00 96,00
AmroBank wr 24,40 24,50
Amrozw 86 68,50 68,75
9 BMH ecu 85-92 99,10 99.10
7 BMH 87 95.00 95.00
10' «EEG-ecu 84 100.25 100,25
9-^EIB-ecuBs 101.00 101.00
12'jHÏAirl.F 92.25 92.25
12 NIB(B) 85-90 101.00 101.00
11'4NGU83 101.00 101.00
10 NGU 83 100.25 100.25
2'4.NMB 86 85.00 84.00
NMB warrants 67.25 68.25
B*4 Phil. 86 96.50 96.50
6;l < Phil.B3 96.50 96.50
11 Rabo 83 101.00 101.00
9Rabo 85 102.00 102.50
7Rabo 84 101.50 101.50
12 -i Unil. 100.00 100.00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 3.00 4.5Üb
Bredero eert. 3.80 a 4.80
11Bredero 3.60 5.00

Breev. aand. 19.50 21.50
Breev. eert. 19.00 21.00
LTV Corp. 2.35 2.30
Rademakers 27.00 27.00

■ RSV'. eert 1.01 1.10
7'i.RSV 69 92.00 a 92,00a
Parallelmarkt
Alanheri 22.40 23.90
Berghuizer 69.001' 69.50
Besouw Van c. 49.80 49.60
CBI Bann Oce. ven 1680.00
Comm.Obl.F.l 99.40
Comm.Obl.F.2 99.00 99.20
Comm.Obl.F.3 99.30 99,40
De Drie Electr. 28.10 28.10
Dico Intern. 116.80 117.50
DOCdata 32.10 32.20
Geld.Pap.c. 98.00 97,00
Gouda Vuurv c 87,20 87,20
Groenendijk 43,00 43,00
Grontmij c. 148,00 149,00
HesBeheer 278.00 277,00
Highl.Devel. 14.00 b
Homburg eert 4.101' 4.101'
Infotheek Gr 27,60 27.80

Interview Eur. 7.50 7.50
Inv. Mij Ned. 60.10 60.50
KLM Kleding 34.00 b 34.70
Kuehne^Heitz 35.30 35.00
LCI Comp.Gr. 47.00 48.00
Melle 249.20 256.00
Nedsehroef 114.00 d 116.20
Newavs Elec. 9,80 9,80
NOG Bel.fonds 28.80
PieMed. 11.10 11.10
Poolgarant 10.30 10.30
Simac Tech. 18,40 19.50
Text Lite 6.80 6.80
VerkadeKon. 250.00 275,00
Weweler 110.80 115.00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jul 45.00 1120 0.40 0.60
abn c okt 40,00 358 3.80 3.90
abn c okt 45,00 563 1.30 1,40
aegn c okt 100,00 338 5,10 5,00
akzo c jul 150,00 597 4.80 4.80
akzo c jul 160.00 307 0.90 a 1.00
amev c jul 50,00 306 2,70 2.50
amro c jul 80,00 574 4,10 4,50
amro c jul 85.00 737 1,20 1,20 a
amro c okt 80,00 630 5.20 5.20
amro p jul 80,00 421 0.60 0,60
buhr c jul 65,00 311 3,80 4,70
coc c jun 290.00 522 15.30 a 16.70
coc c jun 295.00 582 10.40 U.tOa
coc c jun 300,00 1449 6,30 7,40
coc c jun 305.00 1156 3,00 3.50
coc c jun 310,00 460 1.30 1.40 a
coc c jul 310.00 791 5.50 6,20
coc p jun 295.00 363 0.50 0,40
coc p jun 300.00 514 1.20 1,00
coc p jun 305,00 467 3.10 2.30
coc p jun 310.00 1111 630 5,30
coc p jun 315.00 1385 10.00 8,60
coc p jul 310,00 297 8,60 7,70
goud p feb 380,00 525 12,50 13,50
hoog c jul 95.00 370 12.80 a 14.30
hoog c jul 100.00 1156 8.60 10,10
hoog c jul 105.00 1669 5.50 6,60
hoog c jul 115,00 1259 1,60 2,40
hoog c okt 100,00 641 12,70 14,50
hoog c okt 105.00 1002 16,00 11,50a
hoog c okt 110,00 758 8,00 9,00
hoog p jul 100,00 617 I.Bob 1,50
hoog p jul 110,00 610 6,50 b 5,10
kim c okt 50,00 442 2,60 2,70
knp c jul 55,00 296 6,00 6,80
knp c jul 60,00 339 2,50 3,00
nld c nov 100.00 1750 2.05 a 2,20
nld c nov 102,50 1000 0,70 0,70
nld p aug 100.00 1000 0,30 a 0.25
nly c n9l 102,50 500 o.Boa 0,65
natn c jul 65,00 630 1.20 1.20
phil c jul 40.00 1335 0,70 0,90
phil c okt 40,00 485 2.40 2.50
phil c jan 35.00 296 6.00 6,30
phil c jan 40.00 366 3.30 3.50
phil c 093 30.00 723 13.70 14,20
ohe c jul 130.00 477 9.80 10.30
voc c jul 50.00 362 1,80 1.70

Flinke toename van aantal hypotheken

Forse groei kredieten
en spaargeld bij Rabo

UTRECHT - Zowel de krediet
verlening als de spaargelden zijr
in de eerste vijfmaanden van hel
jaar bij de Rabobank fors toege-
nomen. Het bedrag dat de plaat
selijke Rabobanken in de eerstt
vijf maanden van dit jaaraan le
ningen hebben verstrekt ligt on
geveer een kwart hoger dan ir
dezelfde periode van 1988 er
ging daarmee van f6,9 miljard
naar f 8,5 miljard.
Maar ook het aantrekken var
geld ging een stuk beter. Vori|
jaar was er in de eerste vijfmaan
den nog sprake van een afname
van spaargeleden (ontsparinj
heet dat in vakjargon) van f 15(
miljoen. Dit jaarwerd in dezelfdf
periode fB5O miljoen meer inge
legd dan opgenomen, een ver
schil dus van f 1 miljard.
Voorzitter drs. H. Wijffels van d<
hooffdirectie toonde zich vooraf
gaand aan de algemene vergade
ring van alle aangesloten banker
dan ook zeer tevreden.

economie

Onderzoek naar sociale gevolgen in wijken steden

Effect maatregelen
werkloosheid gering

J HAAG - Globale maatregelen in de strijd tegen de
boosheid helpen niet of nauwelijks en hebben vaak niet
[ dan een symbolisch effect. De morele en politieke
& ervoor is groot, het effect gering. De grote groep lang-
\ werklozen in ons land (meer dan 200.000) kent zoveel

dat alleen een persoonlijke aanpak op lokaal ni-
-11kans van slagen heeft.
fhrijft een team van Leidse on-pkers onder leiding van prof
I Schuyt in een onderzoek dat
J?l aan staatssecretaris De'van Sociale Zaken is aange-
J- Het onderzoek naar de socia-

van werkloosheid werd
''den in wijken in Amsterdam,

en Enschede.

'fderzoekers pleiten voor een
Jduele aanpak, via de nu al ge-
?e heroriënteringsgesprekken,

wordt nagegaan wat de mo-

gelijkheden zijn om de kansen op
werk van een werkloze te vergroten.
Zij spreken van een 'makelaarsrol'
van de arbeidsbureaus, maar heb-
ben ontdekt datvoor zon aanpak op
dit moment weinig plaats of tijd is,
door overbelasting van arbeidsbu-
reaus ofsociale diensten.

Hierdoor komen beslissingen inza-
ke uitkeringen vaak routinematig
tot stand. Schuyt^en zijn mede-on-
derzoekers vinden het zelfs niet on-
waarschijnlijk dat hierin de kern
van de blijvende, langdurige afhan-
kelijkheid ligt. Ook het zoeken naar
mazen in de wet staat niet los van de
uitvoeringspraktijk van de sociale
dienst. Een systeem van vaste con-
tactpersonen, die gedurende de ge-
hele uitkeringsperiode een werklo-
ze cliënt begeleidt, zou de routine
kunnen doorbreken.

Janssen en De
Jong Groep: 20
pet. meer omzet

ROERMOND - Verenigde Bedrij-
ven Janssen en De JongBV te Roer-
mond, een groep met 25 onderne-
mingen in de bouwsector, behaalde
vorig jaar een netto-omzet, die met
f316 miljoen gulden twintig pro-
cent lag boven die van het voor-
gaande jaar.De aanhoudend gunsti-
ge bouwconjunctuur en het al even
gunstige weersverloop waren hier
debet aan.
Voor het lopende boekjaar wordt
een lichte omzetstijging verwacht,
waarbij het resultaat ongeveer op
het niveau van 1988 zal uitkomen.
Het concern zal dit jaar ongeveer
acht miljoen gulden investeren, te-
genover 12 miljoen vorig jaar.
Verenigde bedrijven Janssen en de-'
Jong BV is in 1964 voortgekomen
uit het in 1939 opgerichte wegen-
bouwbedrijf Janssen en De Jong te
Horst.

Binnenvaart
heeft tij mee

UTRECHT - De Nederlandse bin-
nenvaart heeft grote mogelijkheden
in het internationale vervoer, maar
dan moet wel meer aandacht wor-
den besteed aan de kwaliteit van de
vaarwegen. Bovendien moet men
zich concentreren op groeisectoren,
zoals hetvervoer van hoogwaardige
producten en containervervoer.
Ook in het gecombineerd vervoer
ligt ruimte.
Tot die conclusie komt de stichting
Nederland Distributieland (NDL) in
haarrapport 'Infrastructuur en Con-
currentiekracht', dat samen met de
nota 'Telematica en Concurrentie-
kracht' gisteren werd aangeboden
aan demissionair minister Smit-
Kroes van Verkeer en Waterstaat.
Dat gebeurde tijdens een in Utrecht
belegd symposium met als thema
'Stippel uw koers uit voor de toe-
komst.
Over de ontwikkelingen in het weg-
voer laat Nederland Distributieland
zich een stuk somberder uit. De ont-
wikkelingen in Europa leiden tot
een groeiend belang van het weg-
vervoer. Daartoe zullen de Fransen
hun netwerk van snelwegen in het
jaar 2000 met 75 procent uitbreiden.
Het Duitse autowegnet is al goed te
noemen, maar ook dat zal nog wor-
den uitgebreid, vooral in Zuid-
Duitsland.
De strenge milieu-eisen, eventuele
doorberekening van externe kosten
op basis van 'de vervuiler betaalt' en
ook de relatief matige infrastructu-
rele uitgangspositie van Nederland,
zullen de groei van het wegvervoer
in ons land echter belemmeren, al-
dus het NDL-rapport.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 8-6-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.530-/27.030,
vorige ’26.600/27.100) bewerkt ver-
koop ’ 28.630, vorige ’ 28.700 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 350-/ 420, vori-
ge ’ 350/420; bewerkt verkoop ’460
laten, vorige 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,16 2,28
Brits pond 3,37 3,62
Can. dollar 1.79 1,91
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
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 5.51
Port. 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. (100) 27,65 30,15
Oost.schill.(lOO) 15,68 16.28
Spaanse pes.(lOO) 1,67 1.82 I
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 2,22025-22275
Brits pond 3,4965-5015
Duitse mark 112,625-675
Franse franc 33.165-33.215
Belg. franc 5,3755-3805
Zwits. franc 129,97-130,02
Japanse yen 155,43-155,53
Ital. lire 15,430-480
Zweedse kroon 33.360-33,410 'Deense kroon 28,000-28,950
Noorse kroon 31,015-31,065
Canad. dollar 1,85425-85675 |
Oost. schill 15,999-16,009
lers pond 3,0030-0130
Spaanse pes 1,7330-7430
Gr. drachme 1,2700-3700
Austr.dollar 1,6675-6775
Hongk.dollar 28,40-28.65
Nieuwz.dollar 1,2650-2750
Antill.gulden 1,2300-2600
Surin. gulden 1,2300-2700
Saudische rial 59.10-59,35
Ecu gulden 2.3335-3385

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 191.90 192,80
id excl.kon.olie 186.60 187,80
internationals 190.80 191,60
lokale ondernem. 195,40 196,40 'id financieel 139,50 140,20
id niet-financ. 250,60 251,90
CBS-Herbeleggingsindex (1983=1001
algemeen 246,30 247,50
id excl.kon.olie 229.30 230.80
internationals 253,20 254,30 l
lokale ondernem. 238,70 240,00
id financieel 177.80 178,70 ]
id niet-financ. 297,30 299,10
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 184,20 185,60
internation 188,60 190,20
lokaal 183,40 184,80 ;
fin.instell 147.40 148,00
alg. banken 146,60 146,80
verzekering 147,20 148,10
niet-financ 195,00 196,70
industrie 183,20 185,10
transp/opsl 235.30 235,70

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

Akzo 151,50(151,50)
Kon.Olie 137,50-138,40(138,10)
Philips 38,60-38,70 (38,60)
Unilever 139,00-139,30 (139.30)
KLM 49,20 (49,20)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Yuik luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2518.57 1146.83 206 26 957 44Hoogst 2534.38 1156.21 207.39 96387Laagst 2499.82 1136.64 205.25 950 26Slot 2516.91 1145.70 206.32 956 85Winst
verlies + 4.59 - 0.16 + 0.36 + 1.19

(ADVERTENTIE)

Automatiseren
zonder

investeren?
Bij Miniware Rentware
huurt u al voor minder

dan f. 10,- per dag
hardware, software,

service en onderhoud.

Bel de huurlijn:

04951-77777

Gistermorgen is het
vernieuwde verkeers-
plein Deil opengesteld.
Op de foto worden de
oude verkeersborden
verwijderd. Nu het
plein gereed is , is een
van de belangrijkste
obstakels op de route
Limburg-Randstad
weggenomen. Er blij-
ven er nog genoeg over,
zoals de weg Eindho-
ven-Den Bosch en de
brug bij Zaltbommel.

Vrijdag 9 juni 1989 "7**-**-



Auto's

weva bv

automaterialen

Mach
Auto alarm

TBBS/TNO goedgekeurd
In de Cramer 21, Heerlen

Telefoon 045-719533
Fax 045-713360

Mercedes 190
bwj. 1986, bruin, pr.

’ 35.900,-
Renault De Jonghe

Maastricht
Autoparc Randwijck.

Wijk 29.
Tel. 043-616288

Occassionhal 618250.

Opel Kadett
bwj. mei '83, z.g. onderh.

extra's, sportv., schuifdak,
S.R. dashboard, tel. 045--Volvo 240 DL

met stuurbekr., LPG,
nieuwstaat, 3-'BB.

Volvo-Auto-Kallen bv
Rijksweg Zuid 320 Geleen

Tel. 04490-42719

Volvo 240 GL
luxe uitvoering, zeer mooi,

6-'B7.
Volvo-Auto-Kallen bv

Rijksweg Zuid in Geleen
Tel. 04490-42719

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar

LET OP
SPECIALE AANBIEDING IN

ONZE SHOWROOM
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
Te koop van Iste eigen. O-
pel ASCONA 18 E SR in nw.
st. 4-drs, kl. zwart, bwj. '84
tel. 045-221283.
Weg. fam. omst. LADA 2107
1600 cc, 30.000 km, bwj.
'86, kl. bruin, vl. ace. pr.

’ 7.000,-045-413486.
AUDI 100 5E GL, bwj. '79,
stuurbekr., 4 hoofdst., pull-
mannbekl., centr. deurver-
gr., HR banden, nw. uitlaat,
nw. remmen, grijsmet.,

’ 3.500,-. Tel. 045-320027.
Te k. Austin METRO Surf,
GT-uitvoering. Tel. 04490-
-32200, na 17.00 uur.
Te koop Bedford CAMPER,
vr.pr. ’ 10.000,-. Tel. 045-
-259707.
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.
BMW 525 i '82, 92.000 km.
i.z.g.st. div. extra's, mr.
mog.; Datsun 260 Z 2 plus 2
Sport. Tel. 04493-2903.
BMW 316 bwj. '82, z. mooi,
kl. antraciet-metal., sport-
velgen, elke keuring toe-
gest. Inr. stationcar mog.
Tel. 04490-26256 of 51467.
BMW 320 bwj. '77, APK 3-
90, kl. rood, sunroof en uit-
bouw, vr.pr. ’1.500,-. Tel.
043-645329.
BMW 316, m. '78, APK 4-
90 i.z.g.st., ’2.250,-; BMW
320, 6 cyl, bwj. '79, APK 5-
90, tech. defect. Lampiste-
riestr. 2, Hoensbroek. (bij
Randweg).
Tek. BMW 315 bwj. '82, 1 jr.
APK, 88.000 km, zeer mooi
’5.950,-. Inr. mog. Tel.
045-423750.
Te k. Oldsmobil Cuttlas Ca-
briolet '66 z.g.a.n.; Cadillac
Eldorado Cabriolet '76
z.g.a.n. Autobedrijf P.
FRANKEN, Ganzeweide 59
Heerlen.
CITROEN CV 6 bwj. '78,
APK t/m mei '90, ’ 1.400,-.
en VW 1303. 04490-31692.
Te k. DATSUN Violet 1600
cc, bwj. '80, APK '90. Burg.
Beckerstr. 26 Landgraaf.
Te k. FIAT 127 Sport bwj.
'79, kl. zwart, APK 4-'9O, pr.
/ 1.100,-. 045-418556.

Te k. CITROEN CX reflex,
bwj. '80, APK 5-'9O, i.z.g.st.,
vr.pr. ’1.950,-. Tel. 045-
-724260, na 15.00 uur.
Nieuw CITROEN BK 19 GTI
(nov. '87), roodmet., electr.
getinte ramen, brede ban-
den, alu. stervelgen, 20.000
km, 6 mnd. gar. 045-741184
CITROEN AX 14 TZS 5 drs.,
groenmet., 11.000 km. 7-'BB
Bovag May Crutzen. 045-
-752121.
CITROEN 11 RE blauwmet.
5 bak, 6.000km. 5-'BB. Bo-
vag May Crutzen. 045-
-752121.
CITROEN C35 Bestel
50.000 km. 8-'BB. Bovag
May Crutzen. 045-752121.
Te k. DAIHATSU Cuore bwj.
'85 km. 42.000 vp. ’ 5.500,-
Rennemigerveldweg 70
Heerlen. 045-727742.
Daihatsu CHARRADE XTE,
bwj. '78, APK mei '90, vr. pr.

’ 500,-. Benzenraderweg
93, Heerlen.
Te k. Datsun CHERRY 82,
vr.pr. ’ 4.000,- V. Goyenstr.
1 Brunssum, 045-258058.
Te koop i.z.g.st. Fiat PANDA
34, nov. '84, rood, km
33.000, ’6.500,-. Geleen-
str. 13 Puth, 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.
Te k. Fiat RITMO 75 CL
APK mei '90, bwj. '79. Mag-
dalenastr. 4 Heerlerheide.
Te k. FIAT 127 1050 Top,
bwj. '79, kl. bruin. Prijs
’1.100,-. Grasgraefken 35,
Stem. Tel. 04490-35281.
Ford TAUNUS 2300 alu.
vlgn, stereo, vele access. vr.
pr. ’ 1.750,-. Te bevr. tel.
045-422740.
Ford FIESTA CL, 1.6 diesel,
bwj. '86, 46.000 km. Tel.
045-210038, na 17.00 uur.
Te koop FIESTA 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.
Ford ORION 1.6 bwj. '84,
81.000 km, i.pr.st. Tel. 045-
-750575.
Ford MUSTANG 5.0 L bwj.
'80 i.z.g.st. Tel. 04492-
-3660.
Te koop Ford ESCORT
1600 CL, bwj. laat '86.
Klingbemden 33, Brunssum.
FIESTA 1.1, APK, bwj. '77, t.
e.a.b. Tel. 045-421184.
Ford TAUNUS 20 L Bravo, 4
drs. 3-'B3. Nw. mod. Radio,
APK 5-'9O. Vr.pr. ’4.750.-.
Tel. 045-319328.
Te k. Ford MUSTANG 8 cyl.
Ghia met veel extra's, bwj.
'80 ’ 4.500,-. 04498-54651.
Te k. Ford CAPRI, tel. 045-
-272568.
Te k. ESCORT combi 13
GL, '81, z. mooi, trekh., vr.
pr. ’ 5.750,-. Hoofdstraat
381, Schaesberg.
MUSTANG 3.3 L autom.,
sunrf, trekh., bwj. '79,

’ 3.250,-, 04490-22932.
Ford SIERRA Stationcar
1800 CL grijsmet. 5 drs.
33.000km. 3-'BB. Bovag
May Crutzen. 045-752121.
Ford SIERRA 1.6 Laser bwj.
'85 3-drs. kl. wit alle extra's
1e lak met recent keuring-
rapp. in st. v. splinternw.

’ 11.750,-. Inl. 043-254462.
FIESTA 11 L, '82, APK, stry-
ping, zeldz. mooi. Hamerstr.
37-39, Heerlen.
ESCORT L 1e lak 68.000
km ’ 5.950,- elke keur. mog
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Te k. Honda CIVIC 1300, 5
versn. 1981, 75.000 km. ge-
lopen, zeldzaam mooi Tel.
04490-48637.
JEEP UMM 4x4 Peugeot
diesel, maart 1986, 1e eig.,
oersterk, schadevrij, 30.000
km. Courage BV, Hoens-
broek. Tel. 045-210715.
Te k. Jeep PAJERO 2300
Turbo, grijs kenteken.
04490-32200, na 17.00 uur.
OPEL Kadett 1.2 S, bwj. '83,
RDW en APK 5-'9O, vr. pr.
’6.750,-. Tel. 04490-23355
Te k. KADETT 1200 S bwj.
'81, APK '90. Kasteelln. 2A
Meezenbroek-Heerlen.
LADA 1500, bwj. '80, trekh.,
APK 22-6-90, i.z.g.st., vr.
pr. ’950,-. 045-314967.
LADA 2104 combi luxe, bwj.
7-'B6, APK tot 7-'9O, km.st.
29.000, met extra's, vraag-
pr. ’7.500,-, tel. 045-
-322424.

Te k. LADA bwj. eind '79
APK tot 26-5-90, m. trekh

’ 1.250,-. 045-458386.
OPEL Manta automatic GSI,
bwj. '81, APK 5-'9O. Tel.
04490-23355.
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 bwj. '83,
APK tot 6-'9O, z.m. vr.pr.
’6.000,-. Staatsmijnstr. 10
Kerkrade W., na 17.00 uur.
Te k. MAZDA 323 HB 1.3,
bwj. '84, LPG als nw. Tel.
045-316940.
Te koop MERCEDES 300
D, bwj.'77, kl. geel. Tel. 045-
-751830.
MERCEDES 280 SE aut.
model '81, diverse ace.
’14.250,- 04498-54510/
04490-23738.
Te koop MERCEDES 200D
bwj. 1985, Tel. 04490-
-72118.
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.
MERCEDES 200 D bwj. '78
kl. zilvermet. APK gek. Tel.
045-424484.
Te k. MERCEDES 230 T,
bwj. '79, kl. wit. Tel. 045-
-457845.
Mooie MERCEDES 280 S
bwj. '79, motor 100%, APK
'90. Vr.pr. ’4.750,-. 045-
-453054.
Te k. MERCEDES 200 B, 8
mnd. oud, veel extra's, nw.
pr. ’80.000,-, km.st. 11.000
vr.pr. ’ 52.500,-. Event. mr.
mog., te bevr. 045-415379.
Te koop MINI 1100 spec.
bwj. '79, div. ace. en APK.
Tel. 045-222044/724246.
Te k. Mitsubishi GALANT
'79, APK tot 4-'9O, i.z.g.st.
Tel. 045-213698.
MITSUBISHI Space wagon
GLX, m. '85, ’ 15.950,-. mr.
mog. Tel. 043-649393.
Te k. MITSUBISHI Galant
GL, m. schade, bwj. '82,
APKt. 25-1-90 na 17.00 pr.
’1.500,-. 04490-18558.
Te k. MITSUBISHI Colt APK
25-3-'9O, prima in orde met
radiocass. vr.pr. ’ 950,-.
Gouverneurstr. 33 Heerlen.
Te k. MITSUBISHI Celeste
2.0 bwj. 77, APK t/m mei
'90, vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-718396.
Te koop sportwagen Mitsu-
bishi STARION Turbo, mr.
mogel. Dr. Poelsstraat 17,
Hulsberg.
Mitsubishi COLT APK
’1.500,-, Koenenstr. 13,
Schaesberg na 17.00 uur.
Te k. vankantieauto Mitsubi-
shi GALANT GL APK t/m ju-
ni '90 bwj. '78. 045-722256.
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

'90, nieuwe banden,
radio cass., kleur grijs me-
tallic, pr. ’6.250,- 04490-
-23936/ 15577.
Te k. DATSUN 100 A bwj.
78. PR. n.o.t.k. Tel. 045-
-112172 na 1800 uur.
Dpel KADETT diesel, '83,
i\PK 5-'9O, pr. ’ 6.750,-; O-
oe\ Kadett HB 13S '80
f 4.200,-; Opel Kadett Ca-
avan 12 N, LPG, '81,
f 4.250,-. Tel. 04499-3398.
Fe k. Opel KADETT 1.3 N,
akt 79, 3-drs., i.g.st., APK
5-'9O, pr. ’2.000,-, 045-
-138596, na 16.30u. 323106.
re k. Opel MANTA bwj. '78,
nooie auto, pr. ’ 2.450,-.
fel. 045-725723.
Dpel REKORD 2.0, LPG,
80, aut., APK dcc. '89,
f750,-. Na 18.00 uur 045-
-r"28134.
re koop Opel COMMODO-
RE automaat, bwj. '80, APK
90. Tel. 045-252331.
(oopje! Weg. verh. Opel
i/lANTA GTE, bijna '82, zil-
rermet., veel extra's, pr.
' 7.750,-. Inr. Golf mog. Tel.
J45-752011.

, Te k. Opel OMEGA 2300 D. bwj. '87, km. 50.000, vr.pr.

’ 22.500,-. Rennemiger-
veldweg 72 Heerlen. 045-
-723076.
Te k. OPEL Record Berlina
2.0 S aut. bwj. '81, APK tot
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.
Te k. weg. verh. nr. buitenl.
OPEL Kadett hatchback 13
N nw. remmen, sunroof,
trekh. nw. band. bwj. aug. 82
i.z.g.st. vr.pr. ’ 4.950,-. Tel.
na 12.00 u. 04490-12117.
Opel ASCONA, bwj. '78, i.z.
g.st., pr. ’1.400,-. Tel.
04499-4680.
Opel ASCONA eind '79,
APK juni '90, pr. ’1.400,-.
Tel. 045-271072.
Te k. KADETT City 16S, 10e
mnd '78, 1e eigen, met
spuitwerk, APK-gek. ’ 850,-
Meelovenstr. 2A Brunssum.
Te k. Opel KADETT, 12 S
HB, bwi. '82, ’ 5.750,- apart
mooi, 045-725703.
Opel ASCONA 1900 type
'79, APK tm juni '90, i.z.g.st.

’ 1/650,-. 045-720951.
Te k. opel MANTA bwj. '79,
APK t/m mei '90, techn. in pr.
st., pr.n.o.t.k. 045-451261
na 18.00 uur.
Te koop KADETT, 1200 bwj.
'75, vr.pr. ’5OO,- 045-
-322762.
Opel ASCONA 1,6, bwj. '77,
met sr.wielen trekh. en APK
slechts ’ 900,- 045-422891.
Opel KADETT 13 S bwj. 3-
83, 5 drs. LPG, APK, i.z.g.
st. Vr.pr. ’6.750,-. 045-
-319328.
Te k. Opel REKORD 2.0,
APK bwj. '80, LPG, trekh.,
vr.pr. ’1.950,-. Tel. 045-
-218315.
Opel KADETT 1.3 G.S. 11,
bwj. 4-'B7, 27.000 km., sign.
rood. Tel. 04490-15492.
Te k. OPEL Kadett 1.6 i GT,
bwj. '87. Stephanusstr. 7,
Wynandsrade.
KADETT 12 S APK, 69.000
km, zeldz. mooi, ’ 6.950,-.
Herlongstr. 43, Heerlerbaan.
Te koop PEUGEOT 305,
bwj. eind '80, APK met LPG,
vr.pr. ’1.750,-. Tel. 045-
-215329.
Te k. PEUGEOT 304 sta-
tioncar, bwj. '81, carrosserie
slecht, bodem 100%
’500,-. 04405-1688.
PEUGEOT 305 SR '79, APK
16-3090, zeer mooi en
goed ’ 2.500,- 045-220223.
RENAULT 9 GTL Louisiane,
aug. 1986, 1e eig., pracht-
auto, schadevrij, weinig ge-
lopen. Courage BV, Hoens-
broek. Tel. 045-210715.
BESTELAUTO Renault
T3OB, juni 1987, 1e eig.,
grote laadruimte, slechts
39.000 km. Courage BV,
Hoensbroek. Tel. 045-
-210715.
BESTELAUTO groot volu-
me, klein rijbewijs. Ook om-
bouw tot caravan mogelijk.
Renault T3SD, jan. 1987, 1e
eig. Courage BV, Hoens-
broek. Tel. 045-210715.
Te k. RENAULT 14 TL, bwj.
'82, APK, vr.pr. ’1.250,-.
Tel. 045-228398.
SEAT Fura L, 3-drs., model
'85, i.z.g.st., zuinig, pr.

’ 5.700,-. Evt. mr. mog. Tel.
045-422891.
Te k. Seat IBIZA bwj. '85,
div. ace. o.a. sunroof, radio,
alu vlgn. Kl rood, i.z.g.st. vr.
pr. ’ 10.500,-045-725541.
Te k. SKODA 105, bwj. '84,
2e auto, pr. ’3.000,-. Tel.
045-318793.
Te k. SKODA bwj. 27-6-'B3,
APK, geen roest, nw. ban-
den, goede motor, alles
100%, ’1.200,-. Tel.
04750-23856.
Te k. SUBARU 1800 GLF
Hardtop, bwj. '82. kl. goud-
metalic. Zeer mooie auto, i.
z.g.st. ’3.200,-. Keizerstr.
4, Brunssum. Tel. 045-
-254033.
Talbot TAGORA type '82,
2.2 GLS, LPG, stereo-inst.,
APK, mr. mog., vr. pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-426146.
TOYOTA landcruiser 2.4
diesel, bwj. 6-'B6, 75.000
km. Tel. 04406-14603.
TOYOTA Celica bwj. 1976,
uitgebouwd, ’1.500,-. Tel.
04450-2264.
Te k. Toyota COROLLA DX
1.3 bwj. '80, APK '90, vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-257871.
Te k. Toyota COROLLA bwj.
'75. t.e.a.b. Tel. 045-420576

i Te k. TRIUMPH Spitfire, zo-
mer- en winterkap met nw.
motor, zeer mooie auto. Tel.
045-752307.. Te k. VW SCIROCCO, i. g.st

i veel ace, vr.pr. ’ 3.500,-.
: Te bevr. 045-422740.

Te koop KEVER 1303, bwj.. '73, i.z.g.st.; Kever bwj. '75.
Tel. 04499-3398.
Te k. VW BUS Transporter. gesloten, dcc. 1984,
’9.500,-. 04404-1384.
Te k. VW POLO Boulevard
wit, bwj. '85. ’ 10.506,-
Eemstraat 25, Beersdal,. Heerlen.
VW POLO, nw. model, km.

I st. 80.000, nw. banden, APK
'90, i.nw.st., kl. rood,

■ ’3.500,-. Tel. 045-323178.
VW GOLF diesel, met nw.
motor, type '81, 20.000 km,
met papieren, ’3.900,-, i.z.
g.st., APK '90. Tel. 045-
-323178.
Te koop VW GOLF GTI, bwj.
'79, APK, i.z.g.st., vr.pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-352647.
iTe k. VW PASSAT LS 5 drs.: '82, APK '90 als nw.
’4.850,-. Tel. 045-316940.. VW GOLF 1600 CL 30.000

ikm. wit, '87. Bovag May: Crutzen, 045-752121.
Te k. VW GOLF 1100 MX t.
'80. i.z.g.st. APK gek. Vr.pr.
’2.450,-. Tel. 045-210435.
Te k. VOLVO 340 SP 1.7 ltr.
km. 30.000, bwj. '86, i.z.g.st.
veel extra's. 04492-1128.
Te k. VOLVO 360 Speciaal
2.0 Inj. km.st. pim. 16.000,
bwj. febr. '88. 04754-86978.
Te k. weg. overlijden
VOLVO 340 DL automatic
bwj. juni '86. 045-411431.

;Te k. VOLVO 343-DL, '82
groenmet. ’ 5.000,-. Tel.
045-322197/318755.
Te k. VOLVO Amazone bwj.
'59 type B 16 A. Voor lief-. hebber. Tel. 045-216881.
VOLVO 340 DL, 3-drs., bwj.
'85, 1e lak, in nw.st., zeldz.
mooi, ’ 8.950,-, met keu-
ringsrapp. Tel. 043-254462.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te koop gevraagd loop-,
Sloop-, SCHADE-AUTO'S..Tel. 04405-3783.

1Ford SCORPIO 281 GL '86
’24.500,-; Ford Escort 14
CL '86 ’ 15.000,-; Merce-
des 280 CE ’17.000,-;
Saab 9'oo GLI '82 LPG
’7.000,-; Opel Kadett '83
3-drs ’ 6.000,-; Opel Kadett
'80 3-drs ’ 3.600,-; VW Sci-
rocco LS autom. '78
’1.500,-. Hommert 24,
Vaesrade. (kruispunt
Schinnen).
Tek. Ford ESCORT bwj. 82,
13 L, i.z.g.st. ’5.700,- 045-
-220665.
Honda Civic AUTOMATIC
bwj. '79, i.z.g.st. ’ 1.950,-.
Koningsweg 37, Kerkrade.
Tel. 045-455432.
LEIJENAAR'S Autocentrale
sinds 1960 erkend garage-
bedijf biedt te koop aan on-
der volledige garanties tot 6
maanden schriftelijk: Merce-
des 190 Diesel 52.000 km
6-'B7; VW Golf 1800 i '87;
VW Golf 1600 Diesel 25.000
km '87; VW Scirocco 1.8 GT
wit '85; VW Jetta Elan 1.6
sedan LPG '86; VW Golf LX
'83; VW Golf 1.6 C Diesel
'85; Volvo 340 winner 1.4
automatiek '86; Ford Escort
1.4 CL station sedan '86;
Ford Sierra 1.6 CL sedan
(met koffer) '87; Ford Escort
1.6 XR3i zwart '85; Ford Es-
cort XR3 '82; Ford Sierra 2.0
Laser 5 deurs wit '86; Escort
1.1 laser '85; Escort 1.6 Die-
sel laser sedan '84; Escort
1.3 luxus sedan '84; Escort
1.3 luxus sedan '83; Fiesta
1.1 CL Festival '86; Fiesta
1.1 luxus '82; Ford 1.6 luxus
'82; Kadett 12N '78 en '79;
Opel Kadett Hatchback 12N
wit '81; Kadett 12 LS sta-
tioncar model '85; Kadett
stationcar 1.6 Diesel sedan
rood '82; Ascona 1.6S
Hatchback LS Sedan '87;
Ascona 1.6 LS Sedan '85;
Ascona 1.6 Diesel '82; Mit-
subishi Colt 1200 EL '83;
Renault R 4'83 ’ 1.250,-;
Aanhangwagen ’ 890,-.
Gemakkelijke betalingsre-
geling mogelijk. Erkend door
Rijksdienst v/h Wegverkeer
APK keuringsinstantie. Rid-
der Hoenstraat 151 Hoen-
broek. Info: 045-212091.
Autobedr. BODELIER,
Rouwkoulerweg 1, Bocholtz.
Tel. 045-441721. Biedt aan:
Mazda 626, 4 d., 2.0 diesel,
bwj. '84; Mazda 626 HB,
bwj. '84; Mazda 626 coupé
2.0 spec. uitv., bwj. '84;
BMW 316 wit, bwj. '83; Opel
Ascona, aut., bwj. '81; Su-
zuki Alto aut., bwj. '84; Mit-
subishi Colt wit, bwj. '84;
Mazda 323 aut., bwj. '82.

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 Fiesta 1100
Festival '86; Toyota Corolla
1300 DX '86; Toyota Corolla
SXL 5-drs. '86; Renault 5 TL
'83; Mazda 323 GLX 3-drs
'87; Mazda 626 LX '85; Peu-
geot 309 GRD '87; Opel Ka-

" dett 1300 LS '85, '84; Peu-
geot 505 '83. Garantie, fi-
nan., inruil en APK. Autobe-
drijf P. VEENSTRA, Rotter-
damstraat 98, Heerlen. Tel.
045-725806, na 18.00 uur
045-312059.
Ford Scorpio 24 I Ghia '87
’32.500,-; Ford Scorpio 20
I CL '86 ’ 25.500,-; Ford
Sierra 2.0 IS '86 ’21.500,-;
Ford Sierra 1.8 CL Sedan
aut. '88 ’25.000,-; Ford
Sierra 2.0 CL 5-bak, LPG,
'87 ’21.500,-; Ford Sierra
2.0 Laser '85 ’15.500,-;
Ford Sierra 1.6Laser 5-drs.,
'86 ’ 16.750,-; Ford Siërra
1.6 laser 5-drs., LPG '85

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

’ 5.000,-. Inruil, financie-
ring, Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf en APK-keu-
ringsstation P. van DIJK &
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf-Kakert. Tel. 045-
-311729.
KARCHER hogedrukreini-
ger, koud en warm w., 120
Bar - 140 graden, 380 V.
Tel. 045-422891.
Te koop onder garantie en
service diverse gebr. auto-
mobielen. Golf GLI Cabriolet
'87 div. extra's; Ford Sierra 4
rJrs. 2.3 CL diesel '88; VW
Golf GTi, alle opties '86 ;
Ford bus 9 pers. diesel typ e
'88; Opel Ascona 18 i '83;
Mitsubishi Galant '82; Opel
Ascona 2 drs. diesel '83;
Mitsubishi Sapporo '79; Fiat
Ritmo '82; Citroen Charles-
ton '84; Nissan Cherry '83;
Golf '78; Renault Fuego '81;
Opel Corsa '84. Autohandel
P. FRANKEN, Ganzeweide
59, Heerlen, 045-216475 of
727711.
Ford ESCORT 1300 '82 5-'
drs, ’6.250,-. Renault 11
TL '84 ’4.900,-. Opel As-
cona 1.6 HB '84 ’6.500,-,
BMW 728 aut. '80 LPG
’5.750,- Kadett 1.3 HB '81
’3.900,-, Mitsubishi Lancer
'80 ’ 2.250,-. Volvo 343 '78

’ 1.250,- Fiesta Ghia '78
’1.250,-, Golf 1600 aut.
’1.250,-. Inr. mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54
Hoensbroek.
Autohandel de HOMMERT,
Hommerterweg 77a,
Hoensbroek. Tel. 045-
-227419. Biedt te koop aan: 3
x VW Golf diesel '79, '80, '83
va. ’ 2.900,-; Mercedes 240
D t'Bl i.z.g.st. ’ 8.900,-.

Auto's hallo opgelet! Wij be-
talen ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Garage SCHAEPKENS
biedt te koop aan ca. 70 top-
occasions van ’l.OOO,- tot

’ 18.000,- o.a. Opel Corsa
'85 zeer mooi ’13.500,-;
Mitsubishi Colt GLX '84

’ 12.500,-; Ford Fiesta 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.
’3.250,-. Volledige garan-
tie, goede service en vlotte
financiering. Klimmender-
straat 110, Klimmen. Tel.
04405-2896. ■
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
’3.250,-; Volvo 340 GL '79
’2.450,-; Fiat Ritmo '81
’650,-. WELLING Autobe-
drijf BV, Haefland 2 Bruns-
sum. 045-257700.
Dir. cont. GELD voor auto's
v.a. bwj. '80, 045-414372
tevens jeeps.
BMW 320 '77; BMW 1502
'77; VW Kever '75;' Starlet
'80; Golf diesel '78; Mazda
323 '79; Mini '79; Fiesta 13S
'79. Handelswg 12 Susteren

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. 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
HOOGSTE prijs. Te k. gevr.
loop- en sloopauto's. Tel.
045-420119/223357.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bedrijfswagens

Bedrijfsauto's
in alle uitvoer. Merc. 207 D,

Merc. 208, Merc. 307 D,
Merc. 407D, Merc. 407DTN
Merc. 508 D, Merc. 809 D,
Merc. 813 D, Merc. 814 D,
Merc.l4l7D, VW LT 35 D,

Citroen C 25 D,

W. Feijts, auto's
Vaesrade 61, Vaesrade

045-243317.

Terugname van financ.bank ,
DAF 1100 m. meubelbak en "hydraulische laadklep. Bwj. ,
'81, ’13750,- mcl. BTW. "Emly H.0., tel. 04490- ,
23738 Of 04498-54510. "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. ,

Auto onderdelen en accessoires

Fichtel Sachs
Originele Frictieplaten, drukgroepen, koppelinglagers.

Absoluut geen montageproblemen.
Monteer met zekerheid.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

|^RP BV

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

weva bv

automaterialen

Philips
Car stereo

off. dealer
In de Cramer 21, Heerlen

Telefoon 045-719533
Fax 045-713360

Te k. MOTORBLOK Datus
Lauren 2000 I. type nr.
C230, versnelligsb. Merce-
des D. Tel. 045-725788 ,
Te k. DAKSPOILER en
voorspoiler v. renault 5 (oud
mod.) ’ 150,-. Tevens 2, z.
g.a.n. banden 145/13
’lOO,-. Tel. 04490-13697/
72667

Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475. {
Gebruikte en 'nieuwe ON- 'DERDELEN v. jonge scha- i
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Voor al uw AUTO-ONDER-
DELEN moet u zijn bij Stiba-
autosloperij Rapie. Tevens
schade- en gebruikte auto-
mobielen. In- en verkoop. 'Locht 70, Kerkrade-West.
Tel. 045-423423. V. grens-
overgang Locht.

——.—^^—

Aanhangwagens
DAF, bladgeveerd 2xlo ton,
1981, zeer geschikt voor
drankvervoer, schuifzeilen.
Courage BV, Hoensbroek.
Tel. 045-210715.
Te k VERKOOPAANHANG-
WAGEN 4x2 mtr. 4 mtr. lui-
fel. Te bevr. 06-52-127704

Motoren en scooters
Te k. HONDA 4 weken oud
koopje 045-255711. ,
Te k. Honda CHOPPER
1100 cc, 1 mnd. oud, Silver
Shadow. Tel. 04406-16094.
MONTESA Cota 242 m.
kent (trial) '84, i.z.g.st.

’ 1.600,-. Bergenkenstr. 22
Stem.
Te k. MITSUBISHI motor 2
ltr pr. ’ 250,- Prof. Lorentz-
str.6o, Hoensbroek.
HONDA XL 600 R bwj. eind
'84, i.z.g.st. Tel. 045-
-216228.

SUZUKI 850 bwj. '80 met
tank/zitcombinatie, volle kuip
en stefrewielen i.g.st., pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-273795.
Te k. SUZUKI RM 80 cross-
motor. Tel. 045-726389.
YAMAHA FZ 750 Genesis,
bwj. '89, 3.800 km. nieuwst.
’13.000,-. 045-454115.

Te k. KAWASAKI GPZ 900,
kl. blauw-grijs, bwj. '85, en
Yamaha DT 175, bwj. '80, kl.
zwart pr.n.o.t.k. Tel. 04409-
-3672.

(Bromfietsen

HONDA
De machine voor mannen van zestien is leverbaar in

racing red en night blue. I

Willy Rekers
Fiets- en schaatssport

Rumpernerstr. 40 A, Brunssum. Tel. 045-252361.
2e hands fietsen te koop.
Tel. 04459-1389.
Ben je GESLAAGD? Kom
dan naar Rens Janssen
voor leuke Montain-bike of
bromfiets. Zeer veel keuze.
Ganzeweide 54/56 Heerlen.
045-211486.
Tek. Ned. HONDA MT 5, vr.
pr. ’ 1.000,-, veel extra's.
Tel. 09-49.2456.3216.
KOOPJE, dames- en he-
renrenfiets als nieuw, 10
versn., ’3OO,- per stuk.
Horstplein 12, Hoensbroek.
Tel. 045-213565.
Te k. wegens omstandigh. z.
g.a.n. PUCH Maxi starlet
met sterwielen bwj. '87, vr.
pr. ’875,- E Casimirstr. 2,
Kakert Landgraaf.
Te k. dames- en heren-
sportfiets 10 versn., i.g.st.,

’ 250,- en ’ 200,-. Te bevr.
045-423325.

Mijn dochter verkoopt haar
bromfiets. HONDA MT-5
1987 ’2.250,-. Nieuwpr.

’ 3.700,- Aldenhofstr. 55,
Neerbeek.
VESPA bromfietsen div. ty-
pes en modellen. Fa. H.
Plas en Zn. Schildstr. 36,
Treebeek-Brunssum en
Mauritsweg 52, Stem.
Te k. Kreidler RMC FLO-
RETT geh. orgin. div. ace.
vr.pr. ’650,-. 045-310807.
Te k. YAMAHA DT IV4 jaar
oud, pr. ’1.250,-. Tel.
04490-28524.
Te k. YAMAHA DT, IV2 jr.
oud, km. st. 4.400, vaste pr.

’ 2.000,-. Tel. 045-220258
PEUGEOT XP crossbrom-
mer m. waterkoel. elec.
ontst. 11-'BB nw.pr.
’3.300,- t.e.a.b. 045-
-215990.

Watersport/Surfen

Te koop
Speedboot

met trailer, moter 65 PK.
Tel. 04498-51710.

BOOT 16 PK, b.b., trailer,
waterski's, ’ 2.250,-; gevr. 8
PK b.b. Tel. 043-649393.

Allround SURFPLANK: ,
dim "Funcky" 5,7 m2z'il
stormzeil, 4 jr. Jl

’ 1.900,- m. vers» -giek, weinig 9®

’ 800,-. BergenkensU-
Stem. . j
Wat VERKOPEN? Aj
teer via: 045-719966 e——————. ! ■ 'f

Sport & Spel

Eenmalige Golf-aanbieding t
Heren golfsets:

DUNLOP j
468 pwputter houten 3 golfbag v. ’ 660,-voor . ’ ;

SLAZENGER SEVE 276
3 5 79 pw houten 3v. ’ 540,-voor ’ ''SLAZENGER EUROSTAR
345678pw SI v. ’ 795,-voor ’ 'McGREGOR HERITAGE
34567891051V.’ 980,-voor ’BROWNING PREMIER
3456789pw51v. ’ 860,-voor ’BROWNING MAXIM
3456789pw houten 1 3 5 v. ’ 869,-voor ’BROWNING EUROBLADE
3 4 5 6 7 8 9 houten 1 3 5 v. ’ 1.095,-voor ’BROSMAN GUARDIAN
3456789pw SI houten 1 3 5 v. ’ 1.495,- v. ... ’Dames golfsets

DUNLOP DIAMOND MAK
3 5 7 9 houten 1 v. ’ 620,- voor ’BROWNING LADY MXI
3456789 pw SI houten 13v. ’ 1.020,-voor.. ’ !

Golftassen
SLAZENGER 12 inchvan ’ 399,-voor ’SLAZENGER 7 inchvan ’ 285,-voor ’HAPPY SCOTT 5 inchvan ’ 99,- voor ’ jSLAZENGER 7 inch van ’ 225,-voor ’BROWNING 7 inchvan ’ 329,-voor ’Golf
EYSE RIDER van ’ 349,- voor ’TITLEISTvan ’ 149,-voor ’ ,TITLEISTvan/235,-voor ’Ballen

DUNLOP ,
MAXFLIDDM 1,683 stuks van’ 17,50voor ’WARWICK 1,68 3 stuks van ’ 13,50 voor ’6513 stuks van ’ 16,50 voor ’Aanbiedingen zolang de voorraad strekt

Smash
Theaterpassage 122, 6461 DX Kerkrade. Tel. 045^;

Vakantie en Rekreatie

Inpakken
weg wezen

niets te vrezen
Huur, niet duur een

Camper bij Bastiaans
Heerlen. Bel 045-724141.

Adria, 5-pers.
i.z.g.st., nieuwe PVC-voor-
tent en stabilisator, bwj. '80,
Tel. 045-252823 na 18.00u.
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, juni vanaf ’ 395,-;
weekend vanaf ’ 250,-. Tel.
02246-3109.
7-pers VAKANTIEWONING
op Walcheren heeft nog vrij
wk 24-6/1-7 en na 19-8. Tel.
01189-2953.
Te h, STACARAVAN op
Camping De LEISTERT in
Roggel. Tel. 045-723488.
Te huur WALCHEREN voor
vak. 4-pers. app. of caravan
Tel. 01185-2978.
■-■■i1... ! ~,.,, ... , ::::!:;:.;::.;:;!;;1!;;;..;,...;...

VOORTENT caravans
7,5 mtr. pr. ’125,-, ""lowtent 2 a 4 pc's,,

’ 100,-. Prof. Lorentzs» s.
Hoensbroek __^/
ARDECHE Frankrijk:.^
vans te huur op Camp'"
Martin d'Ardeche noS
van 24 junit/m 1 julien'
juliprijs v.a. ’ 350,- P-* *in. Inlichtingen /folde'
04490-21675. _^
Te h. aan Belgische,
van part. CARAVAN, F
Inl. 045-720759. S

Te huur in bosachtig^
4-6 pers. ZOMERHITen stacarvans. Vrij P"*
den en zwemmen-
-05246-1229, GramsW"
Overijssel.
Te k. zeer mooie, I
SPEEDBOOT, 140 PM
ace, trailer en ligPvi

’ 17.500,-Tel. 045-45J/
Prachtig gelegen VA ■TIEWONINGEN te r#
Wilwerwiltz / LuxemrMfr Je
ma t/m vrij tel. 045-*}y,
Vakantie in TlROL- ,
Hotel, gunst, prijzen. '^prospecten, tel. 0449j> \
ZILLERTAL, Tirol, j! !
Bergheim. Voor onv<g
lijke vakantiedagen! L|fi
ontb. zeer aanbevoie^ v
Egger, A-6263, Fug&
33, Fugen. 09-43-sg°g^
SPANJE Rosas aa" ,
annuleringen v.a. ]_'A\
Villa's/app. Inl. 033^^1;

Caravans/Kamperen v—] ■—rr^v>'

weva bv
automaterialen

Akku's
Varta voor
Boten

en

Caravans
In de Cramer 21, Heerlen

Telefoon 045-719533
Fax 045-713360

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.
Volledig ingerichte STA-
CARAVANS te h. op Cam-
ping Hommerter Allee te
Amstenrade. 04492-1822.

Nieuwe TOERCAH^y
te huur mcl. voortent' f|f
kast, kachel, en verzeg
Bartels Caravaning. Ji
merterweg 256, Amste .
Tel. 04492-1870._^A. -CARAVANSTALLING (j(,r
tronisch beveiligd. Sj'j |
straat 44, Gronsvei"'
04408-1251. A',
Te k. BOOT met t^hb.b. motor. Vr.pr. tlkfi*
Tel. nal7u.o4sjgg^
PARADISO vouvvc3 f
mcl. voortent ’ 1.s^' t *Dassen, Stationstra* -Kerkrade.
VOUWWAGEN A. *J,
tev. compl. kamp'n9 s|:'
ting, koelkast en 2 9 i
sen. Tel. 04450-jsg^j ,
Te k. TABBERT Rffy ''90, met voort, ant. .■«
’26.750,-, 2 mnd. "„ '’ 19.750,-. 045-4l4j^
Te k. TOERCARAV^J^demasser opbouw ö
geschikt voor winter,
voortent van 6.20
bezicht.: Zandberg
Bocholtz, na 19,00^^,

Voor Piccolo'si g .
zie verderpagj2t^

—————— i Ê Ê——— —mm _——f _——\ f _} f _) M 4^Hl M j^hsHWv^kWVW wk—' —. k*—m
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" Caravans/Kamperen
\\l ,6 TOURCARAVANS'*, 1-000,- tot ’9.000,-.1 koop Vouw- en Tour-,^ £5^045-323178.
iet CHALETS en stacara-
;tr JNet grondstuk v.a.

jV;". geen staangeld,
"J *6 iaar geopend. Privé*n NV Sparrendal,
-Sr/Dilsen. Info 09-32.£l!U>gg 046-458242
"Sten CHALET 10x3Hn-o.t.k. Tel. 045--üljgg 312462.

** VOUWWAGEN, i.z..^ustriestr. 39, Kerk-

vaste wan-
|Pers. Casila ’ 5.000,-
I 2m. br. m. buitent.
'5^417 na 19 u.

Te k. VOUW/CAMPEER-
WAGEN Trigano, type 6G.
Locht 70, Kerkrade.
Te k. gevr. gr. VOUWWA-
GEN 6 a 7 pers. Tel. 045-
-322197.
VOORTENT merk Walker i.
z.g.st., omloop 7.20 m.

’ 250,-. 045-220223.
Caravan 1989, Burstner,
Hobby, Knaus, Caravans
voor de jaren negentig. Nog
enkele overjarige modellen
met extra-korting. Voorten-
ten: Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Tevens onder-
houd, reparatie en remmen-
test. Caravan Import
FEIJTS, Hoofdstr. 84 Am-
stenrade. Tel. 04492-1860.

!„ Kontakten/Klubs

Babbelbox
er,ige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
M Bobby's Gay Box
! met 9 jongens die maar eéh gedachte hebben.

50 c/m
06-320.323.01

il Babbellijn, 'e schoppen met 9 mensen die hunkeren naar een
'uurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen (Alleen

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

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

'Jjjrt-Box 06-320.330.01
Voor veel plezier, komt U naar hier.

\[ RIVERSIDECLUB
iA Echt-Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak, 100 mtr.JP]J camping de Maasterp. open van Maandag t/m
<!iggg_van 14.00 t/m 02.00 uur. Tel. 04755-1854.
i vrijd. v.a.: 14 uur t/m 2 uur Tel. 045-317032.
V^Paradiso bar Landgraaf

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

Oei. 045-311895.

, Club Pin Up
ti) s?^'e sexy pin-up girls, en excl. service. Pr. Hendrik'2i Brunssum. Tel. 045-272929. Geopend van ma
"^J/rrn/r. van 12.00 t/m 02.00 uur 's nachts. ,

Madson Men 's Club
&e zaak voor de meest verwende gast!!

110, Kerkrade. Tel. 045-454372.
Voor leuk en gezellig te relaxen

Bar Ma Cherie
i et nieuwe meisjes o.a. van de Country Club

61, Nuth. Tel. 045-241829.
15 juni heropening onder nieuw leiding

Club Nirwana
Nieuwstr. 147 Kerkrade

Er is nog plaats voor enkele

fc,, Leuke meisjes
condities. Bel tussen 10-22 uur. 043-47625rC ;

Vst privé adr.,
%.n P- ruil. Kamerverh.
SRVlli°en a.d. Maas,

Qc^osteren-Maaseik.L „dames aanw.

3^-06-06-06B.32Q|°°s-.-Pour toi

3?Ov320-68..Standje68
3?dS,-30....Heat line

3?nV„00—Pervers
3?o0

332401....50ft32n^02-Potten3?oS5324.03....Live
,32o2tc05 -Live hot
j2O33

3
c25-02....Heetlsöct75-03....Macaber[ 157, ZVoort.

I^x Royal
k r voor 50 cent p.m.

.^rtservice all-in

C5-326191r^-^Lvj». 14.00 uur.

SÏJ La Ferme
iXr n raat 73' Gulpen/

&>nd°r ,u' Ookzaterd.ÖSta l>L 04450-3290.l>rr]9 Maastricht-Vaals
(ks,r- lini/ruisin9 Noorbeek(^r<£*s- 100 mtr. rechts

'nr 73>- McoieKjSSlyerwachten U.

S^w Noenda
siavinStln,e. ook SM en

v riHok zaterdag.a

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

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

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m.
06-

-320.320.10
Live - Live - Live

Sex-Box
06-320.325.06

50 ct.p.m.
Zoek je 'n lekkere boy

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

Tippellijn
06-320.330.66

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

Gay Bizar Live
06-320.330.88 (50 et p/m)

Live: homo sex intervieuws.
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-contactü (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
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
i

Hardlesbi
2 kanjers tegelijk Maar 2

kwartjes p.m. 06

320*324*24
Thai Privé

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

Suffolkweg 13,
Weert.

04950-42966
Zoekt U een beetje vertier?

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

plezier
Club Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
} Tel. 04490-45814
" Tev. meisje gevraagd.

Donna
Christien

met haar 7 vriendinnen!!!
Nieuw Monica en Mavis.

■ 045-227734 / 228738.

Diana Escortservice
045-215113

Privéhuis Diana
045-213142

met Tanja, Rosy, Marella
Patricia en Mary

Kom eens kijken! U bent van
harte welkom!

** 06-320.321.03 "
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Escort Marli
Lieve dameskomen u

discreet thuis verwennen.

045-451033
Privé

Aangenaam relaxen in 'n- vriendelijke sfeer. Vier leuke
meisjes verwennen U.

Tevens sauna, massage en
film. Van maandag t/m

vrijdag van 13-23 u.
Kapoenstr. 29 Maastricht

Tuk
NEDERLANDS

BLOOTSTE BLAD
Sexteen

DE JONGSTE MEISJES
06-320.323.63

50 et p/m

Nimf Debbie
Alle gaatjes gevuld

50 ct.p.m. 06-

-320.320.14
Sweet-Lips

50 ct.p.m. 06 sex

320.320.50
Oost, West,

Club Exclusief
het best

Escort, privé taxi, trio,
lesbisch mogl. ma-za. v.
11-23 u. Zond. v. 14-21 u.

ndustriestr. 13,Kerkrade-W
Tel. 045-423634.

Vrijdag en zaterdag
striptease
liveshow

Aanvang 20.00 en 22.00 uur
Grote Gracht 95, Maastricht

Let op de palmen
in de etalage.

Met airconditioning.

"De Jachthut"
Haanrade-K'rade, Grensstr.

23, Gerda, Regina, Karin,
Heike, Areane, Rita. Ma-zo

v. 20-4 uur 045-463943,
tev. meisjes gevr.

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
Nobel escortservice
045-459597

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!!

De Sabbelbox
Live sex met een kanjer,

geen chaos, geen bandjes,
wel meisjes!!

06-320.325.69 - 50 et p/m

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

Contactburo
Lucie, voor bemiddelingvan

adressen.
Geleen, tel. 04490-50921.

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

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

volwassenen.
06-320.3270.28 (50 ct./p.m.]

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

den dan 100% bloot. Met z'r
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 voorzn raap, Sex-Praat, Sex-
vrienden en vriendinnen.

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

De
Sex Super Box

't Gaat niet om die box, wel-
nee. Het zijn al die menser

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

(50 ct./p.m.)

Porno Box
Voor de heetste geprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee. Trou-

wens, wat gebeurter in zo'i
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 he
adres. 06-320.322.22

(50 ct./p.m)

’ 50,- all-in
045-423608

Op de
Orgie box

praten ze nou eenmaal zo.
Daarom is het toch deOrgie
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.)
Ida krijgt haar promotie

niet zomaar. Daar moet ze
heel wat voor uittrekken.

Lifeact
Luidruchtig, zeg dat wel.

06-320.323.84 (50 ct.p.m)
Heb je niks te doen?

ga 'ns op de sexkoffie in de
box 06-320.325.14-

-50 c.p/m. want de
Sexaroma
hoort in 't kopje en

niet in 't zakje!!

Sexy Blondy
en brunettev.a. 10 uur. Ook
zat, en zond. 045-721759.
In sommige landen is het
vanzelfsprekend dat één
man meerdere vrouwen

bezit, en zelfs bezit!!
Zoenbabwe

wijst de weg!!
06-320.325.22 - 50 c.p/m
Jeetje, wat 'n erwtje'sü Ja,

wat had je dan verwacht?...
Callcutta

06-320.320.13 - 50 c.p/m.
Jong, jeugdig en spontaan!

Nieuw Escort
Het adres voor een lief
meisje bij U thuis v.a.

’ 100,- all-in.
06521-27896

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

Tel. 04490-74393.

Club Rustica
Nieuwe meisjes aanwezig
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-

West. Tel. 045-412762.
De honden lusten er geen
brood van, U wel?? U bent
gewaarschuwd

06-320.322.77
sex voor 50 et p/m

Ik aaide hem over zn
kinderbijslag

en droomde weg...
plotseling werd ik beet-

gegrepen door 3 kerels...
06-320.325.33 - 50 et p/m

Beurtlijn

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.)

18 Jarige schoonheid doet
gratis, ja u leest het goed

Gratis
striptease-show. Elke vrij-

dag en woensdag om 21.00
u. en 22.00 u. Max 5 per re-

servering. Voor groepen
mog. Prive-club Exclusief.
The best in town. Industrie-
str. 13, Kerkrade-West. Tel. ]

045-423634. ,
Videoclub !

va. ’ 20,-. Kijkotheek. Leu- <ke meisjes aanw. Tel. 045- \
718067. I

Nieuw ook
zaterdags café
bar in den Hook

Enkele nieuwe meisjes gevr. "Voerendaal tel. 045-750924

En toen werd ik besprongen
doorzon sexuele gladjanus!

06-320.320.23
sex, sexer, sexstü

nombre hombre
50 et p/m

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

Escort-Service
Tel. 04490-19534.

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

Geleen, 04490-48448.

(Huis)dleren
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.
Te k. PERZISCHE Katten
met papieren va. ’ 200,-.
Cattery Miejana. Tel.
04490-44912. ■ ■
DOBERMANN met goed
karakter ter overname aan-
geb., gratis af te halen voor
goede baas. 04490-25019.
Te k. weg. verhuizing
ROTTWEILER, teef, 1 jr.
oud, lief voor kinderen,
’300,-. Bellen, na 18 uur.
045-351819.
VIJVERVISSEN/planten/
pompen in alle maten en
soorten, alle ziektenbestrij-
ders en anti alg. Dierenspe-
ciaalzaak Jan Bergsma,
Hammolenweg 3, Kerkrade.
(t.o. Brandweer).
Weg. omstandigh. goed te-
huis gez. voor zeer mooie
Duitse HERDER, afger.,
100% betrouwb., inbraak
onmog. Tel. 04490-38119.
Wat VERKOPEN? Adfer-teer via: 045-719966.

Yorkshireterriertjes en
BOEMERTJES Walem 11A,
Schin op Geul 04459-1237.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. zeer mooie Yorkshire
TERRIERPUPS. Tel. 045-
-222413.
Te k. laatste BOUVIER-
PUPS en reu, m. stamb.,
geënt en ontwormd, bijna
zindelijk. Tel. 045-723708.
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.

In en om de tuin
VADERDAG. Energiezuini-
ge vijverpompen van 300 tOt
10.000 ltr., va. ’65,-, vijver-
planten, vissen, folie. Robert
Knops, dier en tuin. Rijks-
weg Nrd 50a, Geleen. Tel.
04490-42584.
SABO gazonmaaiers, on-
derdelen en service. Ook
reparatie andere merken.
H.O. Mirandolle. 045-
-422797.

1 ste soort GRASZODEN
’3,50 p.m2afgehaald, bo-
ven de 50 mtr. gratis thuis-
bez., ook gehele tuinaanl.
goedkoop, ook voor straat-. werk. Tel. 045-323178
Tuintafels en barbeque. Go-
buton BV, Einderstraat 13,
Schinveld. Tel. 045-252570.

DIBO Hogedrukreinigers,
nieuw en gebruikt, onderde-
len, slangen etc. H.O. Mi-
randolle. 045-422797.
(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 2VJ
m v.a. ’2O,- Houtzagerij
Windels, Bouwberg, Bruns-
sum tel. 045-270585.
Geimpr. TUINHOUT; schut-
tingen, planken, palen, per-
gola's, bielzen, enz. eiker
balken in alle maten event.
tuinz. Houtzagerij Windels,
Bouwberg, Brunssum. Tel,
045-270585.

Opleidingen
Instituut Rhetorica organiseert ook in september weer in

het hele land de mondelinge cursus

spreekvaardigheid
Deze cursus leert u helder en doeltreffend te spreken op

momenten dat het er op aan komt. Weg met drempelvrees
en spreekangst, u zegt voortaan waar het op staat.

Eén telefoontje en u ontvangt alle informatie.
Instituut Rhetorica Dordrecht

078-130388
Ook voor mondelinge cursussen

Snellezen en Verkoopkunde
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

Als u ons voor 12 uur 's mor- tgens belt, staat uw PICCO- n
LO de volgende dag al in het -
Limburgs Dagblad. Tel. 045- '719966. 2

DROGISTENOPLEIDING, e
start sept. Vraag studiegids. e
Postbus 3028, 8901 DA /
Leeuwarden. Tel. 058- J1
132370 b.g.g. 05199-784. ï

Huwelijk/Kennismaking
Stichting recreatieve Evenementen

organiseert iedere vrijdag in de
zaal van La Salie te Susteren

een gezellige
Dans - en Kontaktavond

Voor alleenstaanden
Vanaf medio juni met orkest!!

Hapjes tussendoor!
Entree gratis!

Waarom EENZAAM zijn als I
het ook anders kan. Bel. ,
Huw.-rel.-Buro Levens-
geluk. 045-211948. i
Cafe-dancing WINDROSE,
Akerstr. nrd 150, Hoens-
broek, dansen op donderd. 'vrijd. en zat. Aanv. 21.00 u.
zondag v.a. 17.00 u.
Jongeman, 49 jr. ongeh. kt.
KENNISMAKING met jonge
vrouw tussen 40 en 50 jr. om
vaste relatie op te bouwen,
(huw. niet uitgesl.) Br. met
foto op crew. ret. ond. nr.
81050, Limb. Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Wed. 54 jr. i.b.v. eig. huis
zkt. MAN t/m 55 jr., geen
bartype om vaste relatie op
te bouwen. Omg. N'hagen.
Br. o.nr. B-1057 HK LD
Postb.3loo, 6401 DP Hrl.

Nette heer, 64 jr. eenzaam,
alleenstaand zoekt VRIEN-
DIN 55 tot 65 jr. om samen
nog iets van het leven te
maken. Br. o. nr. B-1051 LD
Heerlen, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

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.
Te koop mooie witte lange
BRUIDSJURK mt. 38, pr.n.
o.t.k. Tel. 04490-15691.

Baby en Kleuter
Te k. grijze Combi-KIN-
DERWAGEN z.g.a.n. 045-
-228813, na 12.00 uur.
Te k. KINDERWAGEN 2 jr.
oud, Vaste pr. ’ 100,-
-z.g.a.n. Granaatstr. 3
Heerlen.

Te k. moderne (kinder)
SPORTWAGEN, 7 mnd.
oud, merk Herlag ’ 175,-.
045-416860.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

Betaling alleen bij succes!!
Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht

Districtskantoor Limburg:
Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Klusjesman

biedt zich aan voor ALLE werkzaamheden.
Telefoon 045-227586

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Te k. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, 045-
-316238.
DAKCENTRUM Hemast
zeer vakbekwaam in alle
dakwerkzaamheden. Tel.
045-224113.. Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-. kosten. Bel Geleen, 04490-
-45330. Service binnen 24 u.
VAKBEKWAME dakdekker

" zoekt klusjeswerk. Tel. 045-
-217254 b.g.g. 218299- Voor al uw kleine VER-. BOUWINGEN, voeg- en. metselwerk. 045-351805/. 460686.

■ TV DEFECT? Wij bieden U:■ 'Gratis halen en brengen

" "Gratis leentoestel 'Prijsop-
■ gave vooraf. Audio Video[ Centr. Heerlen. Tel. 728130.

Hans LIPS voor timmer-,

" dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/

\ offerte. Bel 045-453818.. Voor al uw NIEUWBOUW, en verbouwingen: Bouwbe-. drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.

Daklekkage
bel 045-219615
H Arndts

dakservice
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
TV-ANTENNES ’395,- all-
in, 5 jr. garantie. Ook allere-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koenen. Tel. 045-441693.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

1 Kapper Cosm.
iTé k~ SCHOONHEIDS-

massage- ped.- stoelen
Beursmodellen 04923-

-l62939/66561.

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

Tel. 045-719966.

Wonen Totaal

Tapijttegels!
Utijd speciale partijen en 2de keus o.a. ESCO-HEUGA-
)ESSO b.v. Feit of Flor van ’ 18,95 voor ’ 6,95. Gratis
italen bezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad lever-
jaar uit 20000 m2. Boven 50 m2gratis leveren. Leggen
nogelijk. Tapijttegelhuis 013-436903 (diverse filialen).
3ANKSTEL eik. ’ 275,-,
slaapk. wit ’ 350,-, eethoek
3ik. ’ 250,-. Kouvenderstr.
308 Hoensbroek.
re k. 3-zits leren BANK, kl.
donkergrijs. Te bevr. 045-
-423325.
re k. BANKSTEL 2 en 3 zits,
oeige velours, ’250,-. Tel.
34492-4854.
re k. bruin leren BANKSTEL
zw. eiken met zw. eiken tafel
3-zitsbank, 2 faut., zw. eiken
eethoek en zw. eiken tafel,
eiken leren bankje, nw. pr.
’9.200,- nu ’2.750,-, IV2
jr. oud. Tel. 045-323178.
Te k. eiken WANDMEUBEL,
eethoek en 5 stoelen. Tel.
045-323833.
Te koop eiken KAST h. 1.93,
I. 2.40. Tel. 04490-79507.
Te k. wit lederlook BANK-
STEL, 3-2-1, hoge rug, nog
in fabrieksverpak. ’600,-
-onder nieuwpr. 045-716509.
Te k. weg. omst. donker ei-
ken BANKSTEL en tafel,
eethoek, salonkast en tie-
nerkamer, Ailbertusln. 339,
K'rade. Dond. en vrijd. tus-:
sen 19-21 u., zat. tussen
12-18 uur.

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
OPRUIMING Manou en pit-
riet eethoeken, zitgroepen,
stoelen, kasten enz. Korting
van 20-50% Rotan Rente-
naar, Ten Esschen 26,
Heerlen bij tennishal. Maan-
dag en dinsdag gesloten.
Voor 'n mooie sortering
VLOERBEDEKKING en
gordijnen gaat U naar
Woninginrichting Howa. M.
Snijders, Nieuwstr. »12-14,
Hoensbroek. Te1.212900.
Te k. eiken SALONTAFEL
doorsnede 1 m., kolom voet,
’225,-. Tel. 045-411637.
Te k. Tienerslaapk. merk
Club 8, 5-dlg. z.g.a.n. Tel.
045-318157, na 17.00 uur.
Te k. massief eiken EET-
HOEK 6 pers. met Wand-
meubel en salontafel. 045-
-318157, na 17.00 uur.
IJSKAST ’95,- gasfornuis
’125,-, diepvries ’225,-,
wasautom. AEG combi

’ 275,- 045-725595.
Te koop Barok BANKSTEL
3-2 zits. TeL 045-420048.

Huishoudelijke artikelen

Kom nu <
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's

Witte Hal
Sittard
waar nieuwe, lichte

beschadigde of overjarige
apparaten uit de Hom

winkels worden verzameld
en verkocht tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkelevoorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Zanussi was-
droger met ro-
yale inhoud,

links en rechts
draaiend geen
548,- of 448,-

-maar 298,-.
Energiezuinige

diepvrieskist
370 ltr. met con-

trolelampjes
geen 998,- of
798,- maar

398,-. Zanussi
koel/vriescom-
binatie met een
inhoud van 250
ltr. en automa-
tische ontdooi-
ing, geen 998,-

-of 698,- maar
398,-.. Witte Hal. Bergerweg
51-53
Sittard

t (Industrieterrein Bergerweg)
i Tel. 04490-18162.
t; Te k. Moulinex GRILL pr
! ’ 175,- als nieuw. Tel. 045-

-313207.

'oor een KOELKASI, diep-
ries, wasautomaat of kook-
ilato. Het juiste adres
Vriesko" Sittarderweg 136,
I'len Tel. 045-727342.

TV/Video
re k. K.T.V., Video en ste-
eo-inst. Bijv. stereo telet.
>a. ’ 1495,- 68 cm. Gebr.
(T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
inanciering mog., ook voor
litkeringsgerechtigden
I.T.V Van Voorst, Ganze-
veide 48 Heerlen. Tel. 045-
-!13879.
<LEURENTELEVISIES,
3hilips, Blaupunkt, ITT van-
if ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
ïokstr. 33 Heerlerheide.
fel. 045-213432.
re k. gevr. DEFECTE klev-
en TV's vanaf '81 (typenr.
rermelden) en def. VHS vi-
Jeo's. Tel. 045-723712.
3oede KLEUREN-TV'S met
jarantie. Philips grootbeeld
ia. ’ 145,-. Zeer grote sort.
v's. Occasioncentrum Geel,
3rasbroekerweg 25, Heer-
en. Tel. 045-724760.
Bevraagd: kleurent.v.'s vi-
Jeo's VHS, stereo-torens en
ander kleingoed. 04406-
-12875.
Kachels Verwarming

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
Grote ZOMERKORTINGEN
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Magere KOLEN te k. tegen
zomerprus. Tel. 045-455636

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.
Te k. grote ANTIEKE eiken
keukenkast met geslepen
glas ’ 800,-. 04493-4325.
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.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 10

...
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Zonnebanken Zonnehemels Te koop gevraagd

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

prijzen v.a.
’798,-, ’899,-. ’999,-, ’1.099,-, ’1.199,-, ’1.249,-,

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

Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.

Muziek

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuyr, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
Pender GITAAR, met ver-
sterker voor ’ 30',- p. mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’ 30,- p. mnd.
«Jeyboard voor ’3O,- p.
rund. Orgels voor ’ 30,- p.
rrtnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem. Tel. 04490-33227
(donderdag koopavond tot
21 00 uur).
2oekt U TIROLERMUZIEK
an Schlagers bezoek dan
eens Tony Lang Music.
Steenweg 26, Sittard.
te k. YAMAHA HS6, electo-
ne, electr. orgel nog geen jr.
a'ud, nu ’ 6.000,-. Tel. 045-
-726179 na 18.30 uur.
Te k. ORGEL Gem. wizard
327, tel. 045-272568.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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
Te k. ACCORDEON 3 rijer
met koffer, 32 bas, i.z.g.st.,
pr. ’ 400,-. 045-454082.
Te k. YAMAHA PSR 60
’1.000,-. Gladiolenstr. 37
Kerkrade-W. 045-418048.

Veilingen e.d.
POSTZEGELVEILING öp
10-6-89 om 14.30 uur in
Kohlscheid (ac) Dornkaulstr.
47, veel Benelux, Duitsland,
Frankrijk, Africa, bezichtigen
van 17 tot 20 u., za. v. 09 tot
14 u. Veilingcatalogus kan
aangevraagd worden, vei-
linghuis Boddenberg 09-49-
-2407-18451.

Braderieën/Markten
■

Morgen
Hobby/Huisvlijtmarkt
In Makado-Beek (Toegang gratis)

Gesloten aanhangwagen
Tandemasser; geremd. LXbr X h. 3.50 X 1.60 X 1.80 mtr.

Te bevr. Bruis Party-service. Tel. 045-311956.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Gevraagd IJSKAST, gasfor-
nuis, diepvries enz. 045-
-725595.
Te koop gevr. PINGPONG-
TAFEL bij voork. inklapb.
043-648399.

Inkoop GOUD, zilver tegen
kontant geld defect of heel
Verseveld, Saroleastr. 80 a,
Heerlen. 045-714666.

Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216
b.g.g. 272516 ook 's avonds

Diversen

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.
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.
Werkschoenen en laarzen
voor prijzen waar je niet lang
voor hoeft te werken.
WERKKLEDINGSHOP Wij-
zenbeek, Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.
Te k. 2 KOELVITRINES, 2
weegschalen, 1 verwarmd
kaassnijmes, 1 diepvriezer
600 ltr. en 1 groente-pre-
sentatie rek. 04490-40806
Te koop aangeb. 2 VER-
KOOPKIOSKEN demonta-
bel als nieuw 04406-12289.
Te koop PORNOVIDEO-
CASSETTES v.a. ’ 22,50 of
5 voor ’ 100,-, videotheek
"Eroland", Stationsstraat 31,
Sittard en Brusselse Poort,
Maastricht.

PLANKEN; voordelige plan-
ken voor het maken van
schuttingen e.d. Lengte 2
m., dikte 2V2 cm. en div.
breedtes nu ’4,- p.stuk.
Van Thoor, Holstr. 33 Mar-
graten. Tel. 04458-1818.
BRANDHOUT, beukenhout
15 m 3voor ’550,-, aan
huis bezorgd. Van Thoor,
Holstr. 33, Margraten. Tel.
04458-1818.
Firma ALLTECH metaalde-
tectors verkoop en verhuur.
Wij zijn dealer van compass
-tesoro-white's. Voor alle
inlichtingen 045-325729.
Te k. DRUMSTEL, merk
Yamaha, 2 allesbranders.
Limpensplein 13, Klimmen.
Tel. 04405-3648.
Te k. VRIESKIST 400 I, he-
rensportfiets 5 versn. na
18.00 uur tel. 045-413129.
PARAGNOST, genezend
medium, helderziende, voor
deskundige hulp in elke pro-
bleemsituatie. 045-315921
tussen 18.00-20.00 uur.
OP is OP wees er dus als de
kippen bij! Zaterdag op de
Heerlense markt. Hele kg.
Kalkoenfilet plus 2 kg. Kui-
kendrumsticks ’ 20,-. Bij
poliersbedrijf Van Kalsbeek-
Sour. De gekoelde polier
naast Vishandel v.d. Tuyn.

REUMABESTRIJDING
MÓÉT DOORGAAN
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Rolluiken
Heoa, systeem, K uchenquaIitat von doberg
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LEOLUX -
BANG&OLUFSEN SHOW

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

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

Ganzeweide 69, Heerlen-Noord, tel. 045-212636 Wannerstraat 10-12, Heerlerheide, tel. 045-212330
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Wat dachtuvan 2.000,-
aan accessoires ïPy^H

naarkeuze cadeau?
Plus... een aantrekkelijk qkü

Kortopvwat dachtuvan een
bezpdkje aan'n Peugeot-dealer?
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■—- I
—ra"« H * «. jHMH 19 S K.<" "'M

_^___W*v_\ __w Httfl^^r

De Peugeot 309 is een auto waarmee het hele metallickleur, een (fïets)imperiaal, speciale buiten-
gezin uitstekend kan opschieten. En, u hebt volop spiegels ofeen ruitewisser/sproeier achter,
keus. Wordt het een 3- of 5-deurs, een benzine- Of natuurlijk een combinatie van deze of
uitvoering, een 1905 cm3 diesel, een automaat of de andere accessoires. Zolang het de 2.000,- mcl. BTW
supersnelle GTI? Maar er is meer te kiezen. niet te boven gaat. Dit aanbod geldt voor elke uit-

Want u krijgt tot maar liefst 2.000,- aan voering van de309, metuitzonderingvan de Comfort,
accessoires naar keuze cadeau als u vóór 30 juni Tot slot heeft u nog het voordeel dat wij u
zon comfortabele Peugeot 309 aanschaft en die vóór tijdelijk een wel heel speciaal inruilaanbod kunnen
1 augustus 1989 op uw naam laat registreren. Ten- doen. Ga snel langs bij de Peugeot-dealer. Zijn adres
minste, zolang de voorraad strekt. vindt u in de Gouden Gids.

Kiest u maar uit: een zonnedakje ofeen spoiler, |"^ wp 1If^ f)T __i__)^_^
of sportieve wielplaten, ofeen trekhaak, ofeen fraaie Ongehoord goed
stereoradiocassette-recorder ofmistlampen. Maarook _ . ,
E^J ■ PRIJZEN INCL. BTW.EXCL. AFLEVERINCSKOSTEN 485,- WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN I'EUGEOT I EASE, 1I AM-N II CiEN lEN AANTREKKELIJKE I'RIJS.

~-___t PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

Ëi2.oooUs.- 2M," *^'"|
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MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk

FINANCIERINGSKANTOOft

IOH
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
Hoofctetraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000.

:

I ld W

laatze leren
voor één tientje

per maand!
terre des hOmmes

BEEKLAAN 414
2562 BJ - OEN HAAG

TELEFOON 070-637940*

J
■^j LimburgsDagblad $

ilpiCCOIO Sj
I IM il 111111 — ï

LAATSTE
■AJ U_

<mË_\Pt
__ ___*% w

_m ___m __ OL ___\\\___

Lk \ -~~- _
m, *____,________* ___m __" —w__Wm

1 I Biln '
pMP ~~'

H, W. SSBSËfi^ _____% ____k ____^_ém

iP(ltfBÉHr

mV* NATUUR^
& W^tagd gaat de KORTING no*'
m-tmkWk Man de LAAGSTE prijs op *'~J prijskaarlr

Limburgs Dagblad



Restwaarde
J*et Rotterdamse Buro, bij mon-

van de heer Pierik, doelt in
~§n artikel ook op het eventueel
ï^gvallen van de Bijzondere
verbruikersbelasting in 1992.

aardoor zou het navolgende
e.eld ontstaan. In de catalogus-

PrrJs van Nederlandse personen-
auto's is een bedrag aan Bijzon-
Jrre Verbruiksbelasting inbe-grepen. Dit bedrag aan belasting
"°rdt 'tegelijk' met deauto afge-
m jven naarmate de auto

wordt. Veronderstel dateen drie jaar oude auto nog 50%
*n de oorspronkelijke catalo-

gusprijs waard is. Dan zit in datgeval in de restwaarde van de

auto ook nog 50% van de Bijzon-
dere Verbruikersbelasting. Af-
hankelijk van deuitvoering, is in
een VW Golf circa 4000 gulden
BVB opgenomen. Dan zou in het
bovenstaand voorbeeld na drie
jaar nog 2.000 gulden BVB in de
restwaarde zitten.
Als in 1992 de BVB oftewel By-
zondere Verbruikersbelasting
zou wegvallen, dan zou een ge-
bruikte auto uit het buitenland
(bijvoorbeeld Duitsland) geïm-
porteerd kunnen worden waarin
geen BVB begrepen is. Uitgaan-
de van ongeveer gelijke catalo-
gusprijzen, exclusief belastingen
en gelijke afschrijvingspercenta-
ges, zou de Duitse auto 2000 gul-
den goedkoper zrjn.

Volgens een artikel in het Finan-

cieel Dagblad van afgelopen
week is de advocaat-generaal bij
het Europese Hof van mening
dat de BVB een accyns is en dat
Nederland gerechtigd is deze te
heffen. Mocht de BVB verdwij-
nen, dan is het Ministerie van Fi-
nanciën van plan deze te vervan-
gen door een registratiebelas-
ting. Dit betekent dat ook geïm-
porteerde gebruikte auto's door
een registratiebelasting worden
getroffen. In dat geval zal het
door het Rotterdamse bureau
verwachte prijsverschil dan ook
niet optreden.
Volgens Caubo heeft het bureau
een hoogst ongelukkige uit-
spraak gedaan. „Omdat alle
auto's in Nederlandaan BVB on-
derhevig zijn." Indien de BVB
zou wegvallen en niet vervangen
zou worden door de registratie-
belasting, dan geldt dat nadeel
voor alle personenauto's, en niet
alleen voor Duitse auto's. Het
geldt ook voor een Japanse, Ita-
liaanse, Franse of Zweedse
auto's.

" V.A.G.-dealer Caubo:
,J<.ale prijs van Audi 80
is in Duitsland hoger"

Foto: WIDDERSHOVEN

Profieldiepte
banden omhoog

zullen vanaf 1 ja-
jj 8" 1992 een minimale profiel-
lePte moeten hebben van 1,6

(jJ^-De nu nog in Nederland geï-
nde norm van 1 millimeter zal

j/Js moeten worden opgetrok-
va!?" at hebben de ministers
«i verkeer van de EG in Lu-

eemburg beslist. Alleen België
Vp ,Uxemburg kennen nu al een
crPlichte profieldiepte van 1,6

In de rest van de EG geldtjj.n diepte van 1 millimeter,
hopen de EG-lidstaten

r Verkeersveiligheid te verbete-

ken 0 B"ttannie en Denemar-
be em^ien tegen het voorstel.
non -tse minister Paul Chan-
2en hGI dat memand kan bewij-

dat 1 millimeterprofieldiep-
dran Vei-keersveiligheid in ge-
de? brengt- Bovendien zal
Sürf maatregel de Europese con-
senten samen 1,1 miljard gul-n Per jaarextra gaan kosten.

Sm tBt°ot verdriet van minister
list ues werden de EG-mi-
Pli h

S *meteensovereenver"
Veir ung voor net draêen van de
Da 'JSheidsgordel op de achter-
nen Van auto's- De Britten, De-
dat en Duitsers slaagden erin
zii HV?orstel te blokkeren, omdat
der? geen EGf-bevoegdheid vin-

zij^'^oes kon echter tevredenniet °mdat de ministers het ook
me'eens werden over het verrui-
hoi2 V.an de norm voor het alco-keér !? ein het bloed van ver"
Co^S . elnemers. De Europese
norrï?*118816 had voorgesteld die
In M .?P °'8 Promille te stellen,
lülle rland is dat nu °-5 Pro"

Onthutsend
Maar zoveel is duidelijk. Als de
werkgever na invoeringvan Oort
slechts de kosten vergoedt die
fiscaal onbelast zyn, wordt de
werknemer die gebruik maakt
van een 'eigen auto met kosten-
vergoeding' geconfronteerd met
een onthutsende kostenstijging.
Dykman had berekend dat
iemand die 2000 kilometer per
jaar aan woon-werkverkeer rijdt,
23.000zakelyke kilometers aflegt
en 10.000 privé-kilometers in een
auto van ongeveer 40.000 gulden
voor Oort iets minder dan 7000
guldenkwijt is aan zyn wagen en
na Oort ruim 12.000 gulden. Een
stijging van meer dan 5000 gul-
den of meer dan 70 procent. De
werkgever staat daarentegen in
de situatie 'eigen auto met kos-
tenvergoeding' een heel aardig
voordeel te wachten (in dit voor-
beeld circa 4500 gulden of circa
35 procent).
Volgens belastingadviseur W.
Pierik wordt de belastingvrije
vergoedingvan dezakelijke kilo-
meters (na Oort maximaal 44
cent) altijd gehaald. Als bijvoor-
beeld de werkelijke kosten van
pakweg een Lada minder dan 44

cent per kilometer zyn, wordt
dat dooruitgaven aan ondere an-
dereparkeergelden opgekrikttot
die 44 cent.

De verkoopleider: „Onze verte-
genwoordigers pikken die maxi-
male onbelaste vergoeding van
44 cent voor zakelijke kilometers
in hun eigen auto natuurlijk
nooit. Ik denk dat we zoveel
meer moeten vergoeden dat ze er
netto niet op achteruit gaan.
Maak jeborst maar nat. Dat bete-
kent voor ons bedrijf een aderla-
ting. Want 1 gulden netto voor de
vertegenwoordiger betekent dat
wij hem 2 gulden moeten uitke-
ren. Daar moeten we wat op ver-
zinnen".
CDA-senator en belastingdes-
kundige prof. Christiaanse heeft
ook al te kennen gegeven dat hy
het niet waarschijnlijk vindt dat
werkgevers zich aan het onbelas-
te bedrag van 44 cent zullen hou-
den. In dat geval zou de werkge-
ver maandelijks per werknemer
de vergoeding daarboven tot het
loon moeten rekenen. Dat ver-
oorzaakteen gigantische admini-
stratie. En die wordt maar nau-
welijks minder als de afrekening
eens per drie maanden gaat
plaatsvinden, zoals de staatsse-
cretaris van financiën verwacht.

auto

Verhaal over prijs
Duitse auto zorgt
voor verwarring

van onze medewerker
FLOR SCHILTE

In tegenstelling tot uitlatin-gen van het Rotterdamsebelastingadviesbureau Mo-
J*t. Gudde en Brinkman

berichttedaarover op 19 mei jl.),
"eerst er in de autobrancheeen ander beeld ten aanzienvan de verkoopprijzen van

auto's vóór en na1992.
Jf°lgens de heer Caubo, V.A.G.--aealer in Valkenburg, wordt tenor»rechte de indruk gewekt als
jt°u het onverstandig zijn om op
p' ogenblik een Duitse auto aan
*. schaffen, mede gelet op het
eiJ dat voor de koper van een
«uto de situatie op dit ogenblik
|°ch al verwarrend genoeg is

onduidelrjke informatie
°yer o.a. subsidies, accynsverho-
jpng op brandstof, aftrek van
"^skosten, belasting op kilome-
tervergoedingen en de gevolgenvan 'Oort').

?et Rotterdamse bureau stelt
I
at de kale autoprijs in Duits-

.^d, zonder belasting, aanzien-
'Jk lager ligt. Er worden zelfs be-ogen van tienduizend gulden
Voordeel genoemd. Volgens Cau-
£°, klopt deze bewering in zijn
Scheel niet. Want een vergelij-
*lng van Duitse en Nederlandsejjutoprijzen, zonder belastingen
j-n rekening houdend met het
■Joersverschil tussen de Mark en

wijst uit dat de 'kale'
pUzen in Duitsland zelfs hoger
üggen. De hieronderstaande
v°orbeelden onderbouwen deswllingvan Caubo.
Een VW Golf 1.3 liter in drie-
?eurs uitvoering, met geregelde
Katalysator, kost in Nederland
exclusief BVB en BTW) 17.314
j^den. De Duitse prijs zonder
«lehrwertsteuer (de Duitse BTW)
bedraagt 15.754 Duitse Marken,
°«ewel in guldens: 17.644 gul-en. Voor een Audi 80 1.8 liter"tet 90 pk. motor en 5 versnellin-
Per>, uitgevoerd met geregelde
Katalysator, is de prys in Neder-
la«d zonder BVB en BTW 27.161
gulden. In Duitsland bedraagt de
rpjs zonder Mehrwertsteuer
f 087,73 D-Mark of 28.097 gul-den.

Dilemma: auto van de zaak ofkostenvergoeding?

Consternatie rond
wijzigingen Oort

AMSTERDAM- „Ik dacht dat Oortbedoeld was om het al-
lemaal eenvoudiger te maken. Maar dat kan je wel verge-
ten". De verkoopleider van een handelsonderneming is
een illusie armer. Met zon honderdvijftig andere vertegen-
woordigers van bedrijven woonde hij een studiedag van
Euroform in het Amsterdamse Okura Hotel brj. Onder-
werp: 'Uw reis- en autokostenregeling na Oort'. Aan de
hand van de wetswijzigingen als gevolg van invoering van
de belastingvoorstellen van de Commissie-Oort werden
vragen en problemen rond de auto- en reiskosten behan-
deld.
Volgens Oort worden bijvoor-
beeld kostenvergoedingen voor
werkelijk gereden zakelijke kilo-
meters in de eigen auto aan ban-
den gelegd. De fiscaal onbelaste
maximumvergoeding zal 44 cent
per kilometer gaan bedragen.
Extra kosten als parkeergelden,
tolgeleden, veergelden en stal-
ling zyn niet meer fiscaal aftrek-
baar. „Dat is meer dan een slok
op een borrel", aldus de verkoop-
leider. Verder worden autokos-
tenvergoedingen voor de eerste
10 kilometer woon-werkverkeer
als loon aangemerkt, waardoor
onbelaste reiskostenvergoedin-
gen straks moeten dalen.
De bezoekers van de studiedag
waren, zo bleek, vooral geïnte-
resseerd in het feit of er een om-
slagpunt valt te berekenen, waar
als gevolg van de Oort-operatie,
een verandering van 'eigen auto
en kostenvergoeding' naar 'auto
van de zaak' voordeligerwordt of
omgekeerd. Tot teleurstelling
van velen zei inleider mr. J. C.
Dijkman, senioradviseurvan het
Accountantskantoor VNG ech-
ter wel heel duidelijk: „In alge-
mene zin is een dergelijk punt
niet te berekenen. Te veel varia-
belen spelen daarbij een rol".

"De gevolgen van de Oort-voor-
stellen hangen dus af van voor-
onderstellingen als: wie draagt
de fiscale gevolgen, de werkge-
ver, de werknemer of wellicht
beiden? En daarvan hangt ook
het antwoord af op de vraag:
autokostenvergoeding of auto
van de zaak? Daarbij speelt uiter-
aard een rol hoe het jaarkilome-
trage van de werknemer is sa-
mengesteld over woon-werkver-
keer, zuiver zakelijke kilometers
en zuivere privé kilometers. Om
dat allemaal op eenrij tekrijgen,
is, zo zei een belastingadviseur
opgewekt, deskundige hulp on-
misbaar.

VW Taro voelt zich
thuis in het terrein

Ongeveer twee jaar geleden heb-
ben Toyota en Volkswagen be-
sloten tot samenwerking om in
Europa een pick-up op de markt
te brengen. Het resultaat van
deze samenwerking is de Taro
die nu bij VW in Hannover als
2WD en in Japan als 4WD wordt
gemaakt. Dit jaar zullen er 8.000
stuks van de band lopen en eind
volgend jaar zal dat aantal zijn
verdubbeld.
De Taro-pick-up valt in de 1 tons
klasse en komt voort uit de VW
Caddy die tot 500 kilo aankan.
Het grotere motorvermogen van
83 pk in de Taro kan een nuttig
laadvermogen van rond de 1100
kilo hebben. Een geremde aan-
hanger van 1.5 ton aan de trek-

haak van dit Japans-Duitse pro-
dukt maakt er een geschikte be-
drijfscombinatie van, waarmee
je op tal van haast onbegaanbare
terreinen terecht kunt.
De 4x4-versie van de Taro voelt
zich goed thuis in het terrein.
Met voldoende grondspeling en
een gemakkelijk te bedienen tus-
senbak-hendel, trek je deze pick-
up plus een flink aantal boom-
stammen op de laadbak, vlot
door de diepeblubber. Er is keus
uit een 2.4 ltr/83 pk dieselmotor
en een 1.8 ltr/83 pk benzinemo-
tor, beide van Toyota. De carros-
serievarianten zijn: de enkele ca-
bine met twee stoelen en een
wielbasis van 285 cm, of de dub-
bele cabine met achterbank.

De tilhoogte van het transport-
vlak (216 x 154 cm) is 64 cm vanaf
straatniveau en de pick-up meet
475 x 165 x 155 cm. Hij heeft on-
afhankelijke voorwielophan-
ging, afgeveerd met overlangs
geplaatste torsieveren en vertica-
le schokdempers. De achteras
heeft bladveren, aanslagbuffers
en telescoop-schokdempers. De
4WD-versie die wat hoger op de
poten staat, kan een totaal ge-
wicht van 2460 kilo aan. Het
dashboard is duidelijk het ont-
werp van Toyota, met een zeer
verzorgd interieur.

"Resultaat van
de co-productie
tussen
Volkswagen en
Toyota, de Taro.
Een pick-up die
zonder problemen
door zware
blubber ploetert.

Prijs
De VW Taro-prijzen zijn voor de
eenvoudigste Standaard f
18.995,- en de Extra kost f 21.305,-

-, beide met tweewielaandrijving.
De 4WD Taro kost f 25.795,- als
benzinemodel en f 28.295,- als
diesel. Voor dit jaar rekent men
voor de pick-ups op een markt-
aandeel van 13,2 procent en bij
Toyota op 36,4 procent.

Gaatjesfolie
houdt warmte
buiten de auto

Typerend voor de auto's. van
deze tijd zyn de grote, enigszins
gewelfde ruiten. Ze laten door
die ietwat bolle vorm meer licht
in de auto toe dan vlakke ruiten.
Dit brengt met zich mee dat er
ook meer warmte naar binnen-
komt. Een nieuwe oplossing
daarvoor is de 'statische gaatjes-
folie. Een uiterst dun materiaal
dat over het hele oppervlak van
perforaties is voorzien. De folie
kan zo nodig weer verwijderd
worden en opnieuw gebruikt,
bijvoorbeeld in een volgende
auto.
Het merkwaardige van dit pro-
dukt is dat het een groot deel van
het lichten de warmtevan de zon
weert, maar dat jeer van binnen-
uit toch ongehinderd door naar
buiten kunt kijken. Bovendien
maakt de folie verblinding van
'achterliggers' met groot licht,
onmogelijk. Er zit ook een veilig-
heidsaspect aan: als de auto ge-
parkeerd staat is van buitenaf
het interieur onzichtbaar. Dat
kan pogingen tot diefstal voorko-
men.
De folie, een nieuw produkt van
Halfords, is er in twee afmetin-
gen: 60 x 50 en 145 x 100 cm. Ze
kosten respectievelijk 14,95 gul-
den en 29,50 gulden.

uitlaatjes
SEAT zet bij de komende rally Pa-
rijs-Dakar een Ibiza in met een ta-
melijk spectaculaire uitvoering.
Wordt de snelste straatversie van
deze Spaanse auto voorzien van
een simpel 1.5 ltr/100 pk motortje,
in het woestynzand zal een Audi
V8het beulswerk moeten verrich-
ten. Deze 32 kleppen-motor van 3.6
ltr/300 pk is voorzien vaneen 6-ver-
snellingsbak. Gekoppeld aan deze
middenmotor zijn drie differentië-
len die zorgen voor de juistekrach-
toverbrenging naar een door Seat
ontwikkeld 4WD-systeem.

JAGUAR heeft samen met uitge-
verij Gottmer/Becht de Golfers
Guide Holland op de markt ge-
bracht. Het boek van ruim 350 pa-
gina's gaat buiten de advertenties
totaal niet over auto's, maar geeft
wel de link aan die er bestaat tus-
sen dit exclusieve merk en de golf-
sport. Alle (toekomstige) banen
staan erin, inclusief details over de
holes. Verder informatie over de
omgeving zoals flora, fauna, toeris-
me, cultuur en winkelen. Het boek
kost f 59,90.

CHEVROLET brengt de Chevy
Van 20 Stareraft nu ook uit in Ne-
derland. Voor het behoorlijke be-
dragvan f93.635- exBTW wordt er
via US Car Centre Pietersen/Rot-
terdam een VIP Coach geleverd
met werkelijk alle denkbare Ame-
rikaanse luxe. Standaard is onder-
meer getint glas, vijf stoelen met
armleuningen, airco, 5 ltr V8mo-
tor, stuurbekrachtiging, 4-traps
automaat met overdrive en lock-
up, brede banden met witte zijvlak-
ken, metallic lak, luxe hout-omlijs-
ting en een hi-fi stereo installatie.

DE NIEUWE ANWB verkeersin-
formatie-kaart geeft informatie
over knelpunten in het verkeer,
tankstations, carpoolplaatsen, va-
kantiespreiding en reistips. De
kaarten zijn gratis verkrijgbaar bij
de Grenswisselkantoren en bij de
benzinestations langs de snelwe-
gen.

FORD CAPRI is een model waar-
van er in de periode '65-'B4 vele
honderdduizenden gemaakt zijn.
Liefhebbers genoeg dus voor een
concours en sprintwedstrijden in
en om het Autotron in Rosmalen.
Aanstaand weekend komen 600
Ford Capri's uit Monaco, Enge-
land, België, Duitsland en Scandi-
navië bijeen in het Brabantse ver-
keerspark. Zaterdagmiddag is het
concours en zondagmiddag zijn de
gecombineerde sprint- en behen-
digheidswedstrijden.

LANDROVER ziet ook wel in dat
75 mille voor een terreinauto, veel
geld is. Vandaar dat de fabrikant
een goedkoperen eenvoudigermo-
delproduceerde, deLand-Rover 90
Soft Top. De auto is voorzien van
een linnen kap met aan de zijkan-
ten alleen ramen in de twee deu-
ren. Dat maakt het mogelijk om op
grijs kenteken te rijden en de prijs
van deze Britse 4WD op f 39.990,-
-inclusiefBTW te houden.

Vernieuwde
modellen

bij Renault
Renault vernieuwt na drie jaar
een produktie van één miljoen
stuks: de Renault 21 en 21 Neva-
da. Vooral het exterieur is veran-
derd: de voorzijde is veel vlak-
ker. Door de gewijzigde bumper,
dekofferdeksel en de daarop ge-
monteerde spoiler, ziet de ach-
terkant er wat robuuster uit.
Nieuwe koplampen, wieldoppen
en de rechter buitenspiegel com-
pleteren de buitenzijde van de
R2l Phase 11.
Nieuw is de 1.9 ltr dieselmotor
van 65 pk, het vergrote vermo-
gen van de turbodiesel naar 74
pk en een 2 ltr benzinemotor van
135pk voor het type TXI. Verder
zal de TXE in plaatsvan het digi-
tale dashboard een wat rijkere
uitrusting krygen. Als extra is nu

een 'climate control' te krijgen
en ABS op een aantal typen. De
meerprijs van de nieuweRenault
21 is bekend tegen september als
ze in de verkoop gaan.

" De Renault 21 in een nieuw jasje.

Traffic
Ook deTraffic-serie, de bestelau-
to's van Renault, is veranderd.
Een geheel nieuw front waarbij
wel melding wordt gemaakt van
een betere stroomlijn, een nieu-
we dieselmotor en meer laadver-
mogen zijn de meest opvallende
kenmerken van de Traffic Phase
11. De Traffic hoort thuis in de
klasse van 2,5 tot 3,1 ton en heeft
een leidinggevende positie in het
verkoopsegment van lichte be-
drijfswagens in Europa. Dat om-
vatte vorig jaar bijna 1,5 miljoen
auto's, waarvan Renault 19,8 pro-
cent voor haar rekening nam.
De uitbreiding met een 2.5 ltr
dieselmotor met een vermogen
van 75 pk sluit goed aan bij de
hogere laadvermogens van deze
bestelauto-serie. De maxima lig-
gen nu op 900, 1100 en 1300kilo,
tegen prijzen van respectievelijk
23 mille, 25 mille en 31 mille.
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Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur
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de Vries bv mssHerstelt plaat- en chassisschade onzichtbaar Nr-.->

" is 24 uur met eigen sleepdienst inzetbaar

" is aangesloten bij het Focwa-garantiefonds W^^.
" maakt schadeafwikkelingen en taxaties verhaalbaar viï^.
" modernste spuit- en richtapparatuur en kleurmakerij VfS^V
" alle merken voorruiten, schuif- en zonnedaken inzetbaar YvRbS.
" reclamebeschilderingen en ontwerpen onvoorstelbaar \<Jcy>

" prijzen en service onvergelijkbaar, maar wel betaalbaar*3^ *^_ xf"!
" gemakkelijk bereikbaar (nabij busstation Heerlen) S* (4£k\\V—wfr^^^
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Jurgen Autocentrum mercedesspecalist missandealeb

Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade 2? 045-452570

300 SL blauwzwart '87 Micra DX rood '87
300D aut. rooiailver '88 Micra DX wit(3x) 'SI
3000 aut. blauwmet. '86 Micra DX zilver '87 Audi 801.6 zilver '86
230E wit, ABS '87 ü"" S.'T _ DaihatsuRocky TD zilver '86________ ~ Micra SOK wit 86 ...230E groenmet. *5 Cherry 13DX d grijs '86 Fiat Tipo groenmet. '89
250 0 wit,ABS, airco 86 Cherry 1.3 GL '84 Fiat Uno 45 wit '87
200 0rookzilver '85 Cherry 1.5 GL zwart '84 Fiat Panda 1000 S brons '84
200DWI23 antraciet '85 Sunny 1.6 SLX 3-drs. '87 Ford Scorpio 2.0 GL gr.met. '85
1900 2.5 blauwzwart '87 Sunny 1.6 SU3-drs. '86 Ford Sierra 2.0 CL wit '88
190D blauwzwart '86 Sunny 1.3 GI2-drs. '86 Ford Escort 1.1 laser wit '84
1900barolorood2x '86 Sunny 1.3 sedanzilver '87 Ford Escort combi diesel '86
190Dzilvermel. '85 Sunny 1.3 sedanantraciet '87 Hyundai Pony 1.5 GLw.2x '87
190D groenmet. '85 Stanza 1.8GL blauw '82 Mitsubishi Colt 1.2 GL '82,„. ~ ~. Bluebird diesel wit 85 „ . ,„190D"rt M 300ZXaut.rood '85 «a^a 323 groen '82
190E 2.6 blauw '87 300 ZX aut. d.grijs '84 Opel Kadett 1.3 S zilver '83
190 E blauw zwartmet. 2x '85 Prairie 18 SGL groen '86 Opel Corsa 1.3 GL wit '84
190E groenmei. '85 Laurel2.BSLXaut.,wit '88 Peugeot2osKR '84
190E antracietmet. '84 Laurel 2.8 SLX diesel '87 Toyota Carina II diesel '85
230E autom., ABS '83 Laurel 2.8 SLX diesel '86 Toyota Landcruiser diesel '80

Cabstar 2.3 bestel '86

11111111111111111111111111111111111111111111111l

#

9000 i met SR, 2 alu. velgen,
metall. 1987 70.000 km
900 i 4-drs., SR alu velgen, c.
I. 1987 model '88 72.000 km
9000 turbo veel extra's 1985
9000 turbo veel extra's 1986
900 4-drs., lpg 1988
63 000 km
900 M 5 5-drs., metall., lpg,
trekhaak 1987 60.000 km
900 3-drs , aut. 1987 77 000
km
900 4-drs., aut. 1985 50.000
km
900 5-drs., met alu velgen,
spoiler v.+a. 1986
900 4-drs., aut. p.s., lpg
onderb 1983 68.000 km
900 turbo, metall. ace 1985
900 4-drs., lpg 1988 60.000
km
900 3-drs., turbo airflow airco
SR en SL 1983 105.000 km
900 5-drs , turbo SR 2 CL,
alu. velgen 1985 108.000 km

Lancia Thema turbo diesel,
demo 1989
Lancia Thema 2800 V 6 veel
extra's aug. 1988 19.000 km
Lancia V 10touring 1987
35.000 km

Mercedes 250 D veel extra's
aug. 1987 50.000 km
Opel Kadett 1.3 LS 1987
30 000 km

Autobedrijf
Boy Heijnen

Wilhelminalaan 5
6042 EK Roermond
Tel. 04750-27645
Officieel Saab- en

Lancia-dealer voor
Midden-Limburg.

199792
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VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD I
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 te1.077-733433 te 1.04490-107071

De jongste uit
onze voorraad
Bent u op zoek naar een jonge BMW

occasion? Ga dan naar uw BMW-dealer.
Bijvoorbeeld voorradig:

BMW 316 lachsmet. div. ace. 15.000 km 9/88
BMW 316 malachitmet. 20.000 km 4/88
BMW 324 D antracietmet. 39.000 km 1/88
BMW 320i lachsmet. 55.000 km 1/88
BMW 520 i bronsmet. 50.000 km 3/88

Demo-vloot
BMW 316 lachsmet. 5.500 km mrt./89
BMW 324 D bronsmet. 10.000 km leb. 89
BMW 325 i lachsmet. 8.000 km mrt./89
BMW 520 i cirbismet. 10.000 km feb./89
BMW 735iaut. milachitmet. 3.000 km apr. 89

Autobedrijf KERA B.V. Kerkradersteenweg 5
6466 PA Kerkrade. Tel.: 045-452121

autoA^v**_Y -top- I

I-_______/J___ OCCASIONS
DOOR VERKOOP VAN DIVERSE MERKEN ,

NIEUWE AUTO'S VOOR U INGERUILD O.A. ]
VW Golf GTII6 V., rood, 5-drs 1989 Opel Omega 1.8 inj., div. ace, 39.000km 19*
Citroen BK spec. Championix-uitv 1989 VW Golf Gl-uitv., bronzitmet., nw.staat 198"
Suzuki Swift 1.3GL nieuw model (demo) 1989 Ford Fiesta 1.1 L, spec.whity-uitv 19»°
Mercedes 300D.nivae reg. automaat etc 1988 Mercedes 300E, autom, ABS, airco, etc. 2x 19*
Mercedes 190 D, antr. met alu. velgen 1988 Opel Kadett 1.2N, 5-drs., silvermetallic 19*°
VW Golf GT, groenmet. 6000km 1988 Volvo 740 Gl, blauwmet., 61.500 km 19*
Peugeot 205 1.1 XE, wit, div. ace 1987-1988 Renault 5 GTL, nw. model, bronzitmet 19*
BMW 3-serie, div. uitvoeringv.a 1983-1988 Mercedes 190 D,div. types 1984-19*
Volvo 740 GLE, antr.met., automaat 1987 Mercedes 230E, nw. model, div. ace 19*
Saab900 GL, 3-drs. nw.staat, 34.000km 1987 Seat Fura, rood, 5 speed 1">
BMW 520i, shadow line, alu. velg. etc 1987 Ford Escort XR3i met div. extra's 1983-19»
'Ford Escort 1.6CL, 3-drs.blauwmet 1987 Toyota Celica 2.0KT, wit, alu. velgen 19*

JFordSierra 2.0 laser, coupé-uitv 1986-1987 Ford Escort 1.6L, automaat, 3-drs 19

lAudi 80 Quatro nw. model, abs, schuifd 1987 Mercedes 230 CE coupé-model, aut 1980'1q«J
iMercedes 300D, aut., leer, abs, airco etc 1987 OpelKadett 1.3S, 5-drs. met lpg 19
iNissan Sunny 1.3SLX, nw. model,4-drs 1987 VW Jetta 1.6SL-uitvoering 19»
Suzuki Alto GL, metallic,wis/was-inst 1987 VW Jetta 1.6LS, automaat, nw.staat 19*
'Daihatsu Charade TZ, zuinige diesel 1987 Saab900 turbo, 4-drs., alu. velgen 19
I

RENAULTKOP
OCCASION

| MET 12 MND. GARANTIE [
Renault4 GTL.... mei'Bs
Renault 5 TL nov. '84
Renault 5 TL 5-drs juli'B6
RenaultsGTS maart'Bs
Renault9TL juni '87
Renault 9 Lousiana april '85
Renault 11 TL Broadway sept. '86
RenaultUGTX okt.'B4april'Bs
Renault 18 GTL Versailles jan. '86
Renault 19 GTS 5 drs maart'B9
Renault 21 GTS sept'B6 maart'B7
Citroen BK 1.9 GTI jan. '87
Honda Civic 1.3 L sept. '86
Mazda 3231.3 LX nov. '86
Opel Kadel 1.2 3-drs jan. '87
Opel Kadett 1.3 limited 4-drs jan. '87
VWPolo aug.'B6
VW Jetta GL sept.'B6

l MET 3 MND. GARANTIE |
Renault 4 GTL aug. '83
Renault 5 TL april '82 jan. '83 mei'B4
Renault 9 GTL maart'B3
RenaultH TL 5-drs april '84
Renault 11 GTL 5-drs april '83
Renault Fuego GTL jan. '81
Renault 25 GTD april'Bs
Austin Metro sept. '84
Fiat Uno 45 juli'B3
Mitsubishi Colt 1400 GLX maart'B3
Opel Ascona 1.6 S maart'B3
Peugeot GRD jan. '84
Peugeot 305 GL okt. '83

J^Renault Kerres

.rade. Domaniale Mijnstraat 25 - Tel 045-452424
DtAUR VOOR KERKRADE LANDGRAAF EN OMSTREKEN

A——— —UW

*H __\ ____ m__\ __\^^^^W __\ ___ ____ __¥ Bm w __m Bk Bw Al m^^^^^^"^^^ Al mmV __ w__ mb^^*ml

hbmJ l___ll_Bll__HHßHHH___HM
______

FBlaupunkt radio-cassetterecorder
Sfl F 2 x 30 watt speakersHm /*

___É HnS jßeat-striping
_—————- Bblm

___É_l lllP De Seat Ibiza L2XL is tijdelijk verkrijgt
___! Hl) \ \ \| als Ibiza Beat Een auto waar muziek in zit .B!?i-—i^■^■SS^-saSÉB Wik » > vB J,>l

JU _^.„ 1 k wJpK De waardevolle Blaupunkt radio-cassetterecon 1

"^^^^__l *4ilii)BBi \l met anti-diefstalslede, speakers, dakantenne efl
P"~^_____"___l _W____\w^^_____m ~ j^B t/^I2_fl h__M -\_wr' a__WT' '****es-T=s=°:^M Beat-striping, zijn daar het letterlijke bewijs v

_Wr -W\^r V JPyv. - aw| 0l*¥? \w Maar standaard ingrediënten als een »

'— -^ :r ' Ml WËË avanceerde L2l Motor System Porsche, 5-verSJ

y--■'- f
~,,....:;...:,.;,.... ~—ll'i,^^"1 irtjM BJ| 881 digitaleklok zullen u toch zeker óók als muziek'

f■"* "" t t_M—b———_t i - > ÉB_S__-1 ___\~7_\ de oren klinken.
Bbhm_3 B■J W' f ■ EBSasi f j1 hPw Als we dan naar zn aantrekkelijke priJs 'li* #1 a^vfl Hde 0% financieringsmogelijkheid kijken, kun» .JBÈlt* "'^'WJ -WaWÊ I <-~--___ '■U. 5 VU BJ, il we rustig zeggen dat de Ibiza Beat een f_f_W> i'w_s_l ffl -i Bw f 11 °° __\___^& I"

■f **■ lr
< ?l regelrechte Top-Hit is. Ga dus snel naar ____________% \HM j | § |i .«Ih —■_____» |^i w| «|( " je Sg^.fjgaig,- want dat wordt swingen. L=-*^. jE=AT Een merk van hetVolkswagen-concern 1$

BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V, DSM-straat 7, 04490-71243. HEERLEN, Autobedrijf Van Moorsel Heerlen BV, Beersdalweg 97, 045-72
HOENSBROEK, A.C.H., Jeugrubbenweg 20,045-222455. KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211,045-412545. MAASTRICHT, Automobielbedrijf G.H. V°
& Zn. BV, Bergerstraat 68-70,043-634367. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 04490 -14364.
'rijs inclusief BTW exclusiefafleveringskosten Wijzigingen voorbehouden. Het financieringsaanbod, betreft ten rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomstmet een looptijd van 1 jaar in samenwerking met on^ ,
nr„ II hii te hetalen hedra»met een maximumvan 10.000eulden. Minimaleaanbetaling 25%.Alle aanbiedingen zijn tijdelijk.gelden zolang de voorraad strekt en alleenbij aanschaf van een nieuweSeat in juni en registratie vóór 15 juli 1989.lmporteur l'on Car B.V.Hetinstedi'.

Vrijdag 9 juni 1989 " 12
fljflflfljflfli flfl m#oooooooOooooooQovOGowbi wO BYVJfI __f _w vtouuufl _W Cv mw ■""■""■""■"flflflPflOODoPflflflflflwwMvMvvMvflwMw __\ bdöl ___— __¥ __——*. »öüüööb _—m _———. _——— __W __———. %"■■«"«."""■*"""*■"""«""""*""""■""*■"""" " ■ " .".'.'.'"__.

WJUUyyyiiyMMMyHyiiHyilWliyifyiWWWyyilwyW HB wywyHWWWnWWWnrVWWWnjnjI Mm Mm ■Ou MT VDOWO MW mmmW *-■""■■■■">■-■"■■■■■■ 'MlMWMMMMMM"»IMMMWIJWIiIJWIJWMMMWWMMMWMWMWMWWMI MM MWWlnnWlnnflnnnnnnnnnnll MM MM MvOl BT ——————— wFJ-————^— BV BBb »" ■■■""■■"■■""■■■"" ■ " '.MMMIiMMWMMMMMMWMWWMWMWWWWWWWMMWMHMWMW flfl WWWWlnnnnnnnnnnnnnnnnnnt MM\ MW HOQ SJ^H W^pMMLI H|MM Ba MDUUMUMMMMMMMMIJIfIfIfiJWWiiWiMiWMIfMMMMMWWMMI MW MnWWHWWWnnIWIWnnnnnJ MwJt MB BvOl ■ BB BB BVVr^^BI v "■■"■>■■■■■■■■"■■■"■"■
■ ,■Olpflflflflflflflflflf flfl 10000000000000000000000/ Arft wM m¥yJ9 mBooV BV ■■ i ■■^^'9 K a ""■"■"■" '.'■SO

OQOQOQOOflflflflwwMMWwMMWwwMWWwflwww wwwwfljftflfl» mmmi _________m mVVI __W _W_ ABLa.a. "»■ '"'■.'■UijMMMMMaaBiWWMMMMWWWWWWWMWMWM^W^^WWa^WaT^WWWwrtWwWrt MC nnfiniinnnnnfinr BJ ■■ BMY 888 BBaAal BM BBA. 888 ■■■■"""■■■■""■"■■■■■■"* ..,......"".-.■■" .MDIMIUWJMWWMWM"aI"aWJM"aIMW"a>Bj«BJIiWMWWWWMMWMWMMMWMWWW WW WWWWWWWnnnnnnnftlWfw MW WMV MnHMWkl BFa*l BB BrM ____[" ■■"■■■■"■»»""""""""""
, BHWWWWMMMWWMMWMWMWMWMWWWWWIr iWWWWWWWWWMWW^ MW niWlnfWlnnnnnnnnlWWnnn» M MM MMV Mn "! BB __^__ A___w

"""■"■■""■■"■"■""""" «" " 'BHMMMIJMIJIiIJIiMIiWMWWWWWWWMWMMMWWWWWWWWWWWWMIWWg w_n\ IWwWWWra M. J aal MUBk. ■lal MM ■Ti^ _^_m_V* SDI
MUMW%BjamjtaIMMM»«I"aBJJ"aBjJMMWWWWMWWWWMMMMMMWMWMH. flfl WWWWWWMWWMMMWWWIWWWHM Bt_ * __BI B3BW .^BBV^WVvI ,BV^^^^^Lh.^Bi ■Bk. __—————W* ■"■■""■■■■■""""""""" " ,'M]WJUUWJMM'aWjiMMMMM'aITjaBJMMMIJIiMMMMMMWMWWWWMWWWWWI MW IHWnnnllnnnilnnnnnnnniwi aBBBBBBm MMMKmHMWMMMMBWMMWMBvBMBiJiiaaaaaa-MMW ■WvWI MWb »BM ___m^^^_________U___m ■■■■■■■"■■■■>■■""■■■" .■BIQflflflnflflQt 00 jOOOOOPQQOPmQQpQpmbmbT vb bVOoBb BdooodOql mmv'^mw bh bl* "^bb bwV■ ■"■"""" .'.'-OS19SHnt|ntjnffl|^^ !WBnB IRjöooE jJjPyxSiiVVVißßßßß»'*'^^ HBöoBÏ BBoSW OTc*^ï?^W BBB"«^««"B«"«»"B«"«*"»"««"B»"««"«i*«*"«»"»"»"«*"«2*r****"t"-"r~"*r*r*_"_"_"_*_*_*-"-"-"-"_"_"_*_"_"■-"_*.■-*-■■-"_"-"-"-■-"-■-"-*.*-"-*.*-""*'-*""-■-■-"'-"-*-*-**"* BH



[burgs Dagblad

BnHWwmmwuniy JUUF k _WOÊ _DOfl __r km—w^ mhÊ\_wjKTr_r_m» V W ~ÜQV __v~^^^fi_# ""■"""""■""""■"■ ■ 'WPBflüilftHHHiWWIDyL. _ _JoW __m __—* éu uuw W tL"Jb _m_r ~"» ■ "■■"■"""■■"■""- ■ ' eaW—_B_flf_lflf_MWW tUf-mÈ m_ WO __w wVinnn __
__m f IÜT __w ~» ■ "■■■■■■"■"■■"<__% ——awHt—rV—f—f-f—f—fk _r_r__W Mm m—W muw _W wWW___\ urn VJ Muw ■ ■ "«"■>■■■■""■' '. " —HO_t——WWWWWWW f-f-f-W Èut _■ kW «ftrtrtA __
mw _■¥ _w ■■"■■■■" " ■ ■ ■BoMWywyywyMül BUQv Êu— _L _DOf ___ __W ____^ VWWVf__\ W »" """■"""*♦""""" ■ 'WOMIHIiIiIMMMMUU HJUB M_U\ ___ __W __■_ VVWIW ■■ ___. ___

___¥ - _" "■■■■""■"""■■-' 'fIDBËWP BUQQDI uuy _\\\\\\\ uuaOÊ _■ ________ _nnrtr Afl __W ____. _.■ ■ "»""■■"■"""
'". -HUM_________Pl DOV WËm _DOI __ flfl HPHU mm mm _" ■""■■■""""""■ 'fl 80000 BB t—WkW _P__ _É_' _■ "■■■""""""""

BI Dfi BQQQQQQQI Qflr flHft ~■_! ~_■ __V flWy flfl ___ __ B£*.a7 Jb"■*""""■""*■"■»"■""*"*"'
—të BOpWiiiiwwwwyi UU fl Afl _P^l ■_ " ""■"*""■"""Hl ~_~_*~■■■■■■mui M^m m_ _^_\m hhh hJ BH HBl - ___§." ""■*"■■"■"""■J JatmflfliWiliWWl BV m flfl flflk A^ÊuW—um fl\l flfl fl& Mmm

■■""■■"■"■■■__ H iMiniWyywywu JB k. i flfl flEflk. fl_r_ flfl flL_. flVi """■""■■"■"<uuM H PPtMIHiIfMWWWWI Hr m Mum flflEfl^ flfl flFJflk. a^êuuW ■"■■""""■■""■fl IGPHntMli—_WW—' ww __________ - ___. A fl_jfl__. fl/J fl_*__. _u___w* ■"«""■"■■"■"I M IKItMIiIfMWWWWVI V flfl 888 _fli HAAAAAA —- —^-^ — flßUfl—_. ■""■■■"■""■■I H PDPPtM—WW_WW V flfl flfl flfl flVfl fl__Bflfl ___^_TÈr_fmr_r_\ _uw_m______t Bflfl_____LHJflfl______fll fl—" *■"*""■"■■"■>I H iDnflflH tfWWW 1 Aum fID HDoufl ■FVWVVVI fl__H flrO(fll ■■■■"■"■"""■--■ "^OPflflJW—_MMWWHfl—mmBI flflK^^^^^flßC Banffl IfWWWSI _^_uW\J—_u flflr^Ufll flflUflß BV-"-".^Bfl flfl*^* "■"""""""""""■■—üPPO—B IDOfl BDBB BDflfl iPnnrtnH mw^Ê^AF_*_*_m_*i-P____uu_u__mfl_um |VLWfl BDOfl ■—■■■■"^^fl |V*^« """""""""""""■ _V^^^^B dMMMr^""'***,^w'www"^^^-w"~l ~w ~ul"w'WR^WJ^^W ■°—~~~~'Oü-~■"~^O^-flflflO-"-O^Bfl^*.«.».»_«.«.«.«.».»_».».«.-.».«,

J lsi Colt 1400 Turbo rood 1983!; '7 Colt 1200 GL 3-drs. zilvermet. 25-3 1984J!SJ' Colt 1200 GL 5-drs. roodmet. 4-9 1985
£ !«" Colt 1200 EL 2-drs. zilvermet. 16-5 1986

!"ISJ' Colt 1200 EXErood 25-4 1988
]h 7 Lancer 1400 GL gas beigemet. 21-5 1982
7Lancer 1800 GL dieselroodmet. 4-5 1984
7Lancer 1800 GL diesel wit 1-7 1985

l, 7 Uncer 1800 GL diesel blauwmet. 10-4 1987„ 7Lancer 1500 GLX blauwmet. 9-1 1986, 'SJ' Lancer 1500 GLX aulom. zilver 9-1 1987J7Lancer 1500 GL wagonzilver 22-7 1986,7 Galant 1600 GL op gas zilver 3-7 1987
,7 Galant 1600 GLX beigemet. 12-5 1987" sJi Galant 2000 GLS beigemet. 27-9 1984J 7 Galant 2000 GLS wit 1-3 1985»/,'shi Galant 1800 GL Turbo diesel bruin 28-2 1985Ha? l 1" «as groen 5-6 1979
1ft'ivic3-(jrs. autom. bruinmet. 2-5 1980
1F ort 1600sportrood 1980
) d j*'a 1000wit 1e eigenaar 15-3 1983
),|.'lz34-drs. autom. groenmet. 27-5 1981
ItlliM 1-OS Swing wit als nieuw 25-1 1985L^eKHatchbach 1.2 S zilvermet. 10-1 1983LJJ oelt Hatchbach 1.3 S autom. bruinmet. 3-1 1983E?"8 2-0 N oranje 2-1 1980
lij. !jt"drs. dieselblauw zeer mooi 23-6. 1983kIKT 1Turbo dieselroodlT,e,■ uitgebouwd 29-3 1983rotJ V 3'drs- 'ooi zeer mooi 7"5 1982K^ara 1.6 GLS 4-drs. groenmet. 15-12 1982

_f \l_7L±

Audi 80 GT 1986Audi 801.8 S ".'Ï9B7/1988
AudMOOCSQuatro 1987Audi 100CC 1986/1987
Audi 100 2 ltr : 1988Citroen BK RE "!""1987
Fiat Panda 1982Ford Sierra 2 L GL
Fiat Uno 1985
Ford Escort 1300 GL !'1987Hyundai Stellar 1600SL .'."1988
Opel Corsa 12S, zwart 1988
Skoda 130LS 1987Opel Kadett 1300LS i" 1988Opel Kadett LS 1986Peugeot 205Accent 1987Peugeot 309 Allure '.1987Renault 11 TC 1983Renault 21 TL !.'"..'""."."1986VW Polo coupéAvance 1987Volvo 360 GLE 1986Peugeot 305Break 1985VWPolo Oxford 1985VW Polo Shopper 1987
VW GolfC 1300 "'1985
Seat Fura 1936Volvo 360 GL !.!.!!.i""""!!l986VW GolfC diesel 1986/1987VW Jetta 1300 4-drs 1986BMW 316 1981Alfa Guillietta """.1984

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

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur

PC^________sl____[

Spectaculaire jubileumacties bij

Officiële Ford:dealer voor Kerkrade. Simpelveld, Wittem, Vaals e.o
Hamstraat 70, Kerkrade, tel. 045-423030

Bij nieuwe en gebruikte auto's
Kom kijken en informeer naar de actievoordelen

IHMlllll|||llllilli "i"' """ iiiiiiniiiiii i n u

Auto Veneken b.v. I
■LJRt|Q Beek - Pr. Mauritslaan 171 - Tel. 04490-72882MggSSaV Sittard - Leyenbroekerweg 27 - Tel. 04490-15777 |

SITTARD BEEK
Ford Escort 1.3Laser, zilvermei 84 Audi 100 CC turbo diesel, zilver 87 =VW PassatRimini 1600cc, zil.mel 84 Audi 801.85groenmei 88 5
OpelKadett 1.3GT, grijsmet 86 Fiat Panda blauw 86 i
VW Jetta 1300cc, 4-drs., wit 86 Ford Sierra 1600 1, groenmet 84 ï
Audi 100 CC 136pk. blauwmet 87 Goll GTS 1800cc. wit 85 =VW Galt t3OO cc, rood 84 Goll Srncfti 4x41.8rood nieuw =
VW Polo Coupé 1050cc. rond 84 AudiBOSClMO 84 E
VWJetta 1500CC, gas, blauwmet 82 Peugeol 205XE, grijs 87 =Ford Escort 1.4Cl,rood 86 Goll GT 1800i, zilver 87 =
Audi 100CC 136pk, aul., roodmet 85 Ford Sierra 2000 cc V6,wil 82 =
VW Jetta 1300cc, 2-drs., blauwmet 84 Goll GTi, 112pk, wit 87 =VW Golf 1300u, antracielmet 85 Jetla 1600TX, blauw 84 =VW Goll 1300cc, polarzilvermel 84 Jetta4-drs.. GTi, 112pk. marsrood 85 =
VW Jetta diesel, 2-drs., antra.mel 86 Jetta CL 1600,beigemet 86 =Audi 80 GT 1600cc, zwartmet 86 VW Polo coupe, blauw 8687 =
VW Goll 1300cc, blauw 86 VW Goll diesel, 5-bak, wil 85 _
VW Goll diesel,wit 85 VW Goll 1800,groenmet 86 =Audi 801600cc, blauwmet 85 VW Goll 6-drs., 16004 E, wil 84 =VW Jetta d. 4-drs., polarzilvermel 85 Passal, 5-drs., diesel,wit 85 =
VW Goll 1600cc GTS, wit 85 Goll GTi 16V, 139pk, wit 2x86 =
VW Golf 1600cc, zilvermei. enrood 85. OpelKadett 1.3S. S-drs.. groenmet 85 =
Audi 80 CL 1600 cc, grijsmet 84 FiatRegata 85 S, blauwmet 85 E
VW Golt 1600cc GL. blauwmet 85 Audi 100 CC, 136pk, grijs 86 =VWJelta CL turbo, dies. 2-drs., rood 85 OpelKadett 1.3S, LPG, rood 87 =
VW Goll diesel, guartzmet 84 Audi 801.8S, grijs 88 =
VW Polo 1050cc, 3-drs., wit 85 Toyota Starlet S, wit75 pk 87 =
VW Goll, diesel,polarzilvermel 86 Renault 5 TL, blauw 87 =Polo Coupe Sportief, wil 87 =BMW3l6,zilver 82 EOccasionkelder Veneken HondaAerodeck 2.0,roodmet 87 =Sittard een oase voor de Peugeot 305GL Break, beige 83 =
autoliefhebber FortEscort 5x8485 E

BMW 316,zwartmet 87 =
Ruim aanbod Opel-Ford-Fiat-Peugeot-Mitsubishi-VoT/o

CS (®) 11 § I
Spectaculaire jubileumacties bij

Officiële Ford-dealer voor Kerkrade, Simpelveld. Wittem. Vaals e.o

Hamstraat 70, Kerkrade, tel. 045-423030
Bij nieuwe en gebruikte auto's

Kom kijken en informeer naar de actievoordelen

111111111111111111111111111111111111 l

WIE VAN DE DRIE?
(Deze week drie keiharde aanbiedingen in onze showroom)

OP NIEUW EN GEBRUIKT

uW ~B^_______l __i __^^j

NU MINIMAAL 1500 PIEK VOOR UW INRUILER
Zoals gebruikelijk, hebben wij in het begin van het jaar weer veel inruilwagens binnengekregen.Om deze extra hoge voorraad sneller te kunnen verkopen, bieden wij u nu extra voordelen. T/m
maandag 12 juni geven wij u minimaal 1500 gulden voor uw auto, mits het kenteken minstens driemaanden op uw naam heeft gestaan, de auto nog rijdbaar is en u een occasion koopt met eenBovag-OK-garantiebewijs.

3 MAANDEN GRATIS UITGESTELDE BETALING
Verder bieden wij u dan ook nog de mogelijkheid van nu halen - over 3 maanden betalen. Dusrustig uw vakantiegeld, belastingteruggave of andere toekomstige meevallers afwachten en dan
pas betalen. Na deze 3 maanden kunnen wij u het restant ook op prettige wiize over maximaal 30maanden financieren. Deze uitgestelde betaling doen wij voor auto's van bouwjaren 1985 en jon-ger. Voor oudere auto's hebben wij een aangepaste soepele financieringsregeling.

GRATIS EEN ZAK ASPERGESVoor iedere bezoeker van onze showroom hebben wij een zak met eerste kwaliteit asperges vanhet Middenlimburgse land staan tijdens deze show. Kom deze dus gratis ophalen. 1 zak per per- "soon tijdens de show, zolang de voorraad strekt.

?rtfLLo°iRf A - 5-drs.J-SI.6D '85 2-drs. 1.6 85 4-drs.LS2.oi 87£*!9L ]i _ I__&A '85 4"drsl6 '85 s"drs GLS Caravan 2.0. 872-drs.GLl.2 84 3-drs.LSl.3 '85 5-drs.l.6 '852-drs.LSl.2 '84 3-drs.LSl.6 '85 2-drs 1 6 86 OPEL SENATOR
2-drs.LSl.2 85 5-drs.LSl.6 '85 4-drs 1 6 '86 2.5 Comf. Pack aut '86
3-drs. GL 1.2 '85 5-drs.LS 1.3 '86 5-drs 1 6 '86 3 °CD '86
_*t Lf li? !ff 4/drs. LS 1.3 '86 2-drs. 1.6 '87 VREEMDE MERKEN£*! LS \ 2

O _ £*»■LS 1.3 '86 4-drs. 1.6 '87 Skoda 105S '872^«Mïin II 2"?"M 'oD '86 '-6 '87 Daihatsu Charmant '84ld lI 2 Te airs tl SS \W% OPELMANTA Ford Sierra 3-drs. 1.6 '86
2-drs:et 1.2:::::::::::::::::: „ IT*. ü\il 17 GTcoupe2.es "» " s*" rs. 20 u,

£*!' fklo 'St s"drs GSi '87 OPEL REKORD Ford'sierraTdrs: l.O li5-drs.LSl.2 86 5-drs.LSI.3S '88 5-drs. 2.0S Caravan '82 serLPG Wi3-drs.GLl.2 '87 4-drs.LSI.6D '88 4-drs '83 FordEscort 'B4'BVBfi4-drs. GL 1.3 '87 4-drs. LS 2.3 D . 83 RatPa^da 'BB'B73"drs GSI '89 OPEL ASCONA 4-drs. 2.0S '84 Austin Maestro"i! '85
r»PPi „AncTT

2-drs. 16 '82 4-drs. 2.3TurboD '85 Austin Metro 1300 '86OPEL KADETT 4-drs. 1.6 '82 5-drs. 2.0SCaravan '85 Simca Horizon 'fi?3-drs. Special 1.2 '82 2-drs. 1.6 '83 4-drs. 2.0 S '85 vw Poto 'H3-drs. Special 1.2 '83 4-drs.l.6 '83 4-drs.2.oS '86 VWGolf tn1,36 D _ tTHaUI 'S OPEL OMEGA M_«23r+*£_ZZ S
3-d s autTl S _ l'ttli _\ 4-drs.CD 2.0i '88 ZastavaYugo '83
3-d s SoeciaM 2 S tZI \i 21 4-drs. LS 1.8 LPG '87 Renault R 5'83dors. bpeciall.2 84 5-drs. 1.6 84 Renault 18GTL '86

Mitsubishi Lanc diesel '85

<"&WBÊ °E OPEI"DEALER' ZEKERHEID VOOR ALLES. "^ OPEL "©■
OHOp"'""■""" HFMFRA "

_
r\DCi —mmw—mm~m~mm~mm \®\ E 2UPbL 4^n ECHT '-"*'Openingstijden: maandagt.m.

Edisonweg 5 - Echt - tel. 04754-83555 - industriepark De Berk vrijdag van 9.00 tot 18.00uur,
zaterdag van 10.00 tot 16OOuur IAL 11 JAAR EEN BEGRIP IN LIMBURG «i»-»u„r |
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n moch? b' j d6Ze Vo°r U 9ereserveerd- de lage 'aadclrempel en de vlakke laadbodem. Er is ook een 59 kW turbo-diesel verkrijgbaar. is in de autopers bijkans jubelend over geschreven
1 dan

U "!? 6en W3t 9r°ter gezelschap Wlllen Vermeldenswaardig is ook zn passagiersruimte. De sterkste motor zorgt voor een acceleratie van Desondanks zal alleen uw eigen mening van door-her Per slmrmt u
9660 enkeprobleem-Wehebben Met een comfort-maat van ruim 2 meter (gemeten 0 -100 in 10.1 seconden, en dat is vrij pittig voor een slaggevend belang kunnen zijn Reden waarom1 n Volk.

V3n 'nQ °VGr dG PaSSat Vanant tUSSen 9asPedaal en rugleuning van deachterbank) stationcar. we in dit geval liever de auto aan het woord laten over
r ?6eën v", gen met een Zee aan m°9el|j|<heden is de Passat de ruimste auto in zn klasse (je zou er bij Ook zn topsnelheid van 199km/u mag niet onver- zn rijkwaliteiten.,

7

a
n rU'mte' , wijze van spreken in kunnen vergaderen). meld blijven (waarbij we wel moeten aantekenen dat u Uw plaats is reeds gereserveerd LI hoeft'm alleenVklant 'mmense laadruimte van 1500 liter (met De PassatVariant is leverbaar in deuitvoeringenCL, voor die ervaring even richting Duitsland moet). nog maar te bevestigen

Wankel l rugleun,ng en Zltting)- Die extra makkelijk GLen GTrespectievelijk metbenzinemotoren van 53. Zijn we toegekomen aan zn _
JK is en tot in elk hoekje, te benutten, dankzij 66. 79 en 100kW standaard met geregeldekatalysator. voortreffelijke rijkwaliteiten. Daar (XÜ\ De PaSSOt Variant VanVolkswagen.Wie anders?, Passat Variant GT (afgebeeld) f60.350.-. Er is al een Passat Variant v.a. f36.290, (4 versn). Prijzen zijn inclusiefBTW en geregeldekatalysator, exclusiefaflevermgskosteg Wijzigingen voorbehouden

'Hk A UtO Veneken B.V.Te. 04490-72882 BUNDE: Automobiel- en Garagebedrijf NÏC. Nijsten B.V Tel, 043-641644. HEERLEN: GarageVeneken B.V Tel, 045-412641. HOENSBROEK: AütO ÏOSCO B.V. Tel,. 045-220955
KERKRADE: Garage H. VénCkenTel: 045-453837 MAASTRICHT: BV Automobielbedrijf Van Straten en Zn. Tel, 043-434500. MECHELEN: AütO Caubo B.V.TeI, 04455-1592

MEERSSEN: Autobedrijf Ploemen-Schols B.V.TeI 043 644888 SITTARD:AütO Vbncken B.V.TeI 04490 15777 VALKENBURG: AütO Caubo Valkenburg B.V.TeI 04406 15041

Vrijdag 9 juni 1989 "13
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Rijkspolitie niet
naar Amstenrade

Sunpelveldse stichting in oud gemeentehuis

Zeer waarschijnlijk gaat de kogel op
6 julidoor de kerk.

Burgemeester Loefen van Schinnen
is door de gemeenteraad inmiddels
gemachtigd het gemeentehuis zo
snel mogelijk van de hand te doen.

De politie wil nu op het bureau aan
de Altaarstraat een dubbele etage
(40 meter breed en 10 meter diep)
bouwen. Hiermee zouden de huis-
vestingsproblemen van de groep
Amstenrade in één klap zijn opge-
lost. De nieuwbouwzou dan met de
verkoop van bureau aan de Pan-
huisstraat kunnen worden gefinan-
cierd.

Van onze verslaggever t
AMSTENRADE/SCHINNEN - Het
voormalige gemeentehuis in Am-
stenrade wordt niet het nieuwe on-
derkomen van derijkspolitie Schin-
nen/Onderbanken. Nadat de politie
maandenlang heeft geaasd op dit
pand is er nu plotseling een tweede
gegadigde opgedoken, die in de
ogen van de gemeenteSchinnen de
betere papieren heeft cq. eerder in
staat is om geld op tafel te leggen.

Burgemeester en wethouders zijn
het wachten op groen licht uit Den
Haag moe en willen het oude ge-
meentehuis verkopen aan de in
Simpelveld zetelende stichting Gas-
tenhof, die de scepter zwaait over
drietehuizen voor geestelijk gehan-
dicapten. In Amstenrade worden di-
rectie en administratie gevestigd.

" LTS-eindexamenleerlin-
gen van het Delta-college in
Brunssum hebben de afgelo-
pen weken hard gewerkt
aan speeltoestellen voor ge-
hoorgestoorde kinderen aan
de Mgr Hanssenschool in
Hoensbroek. Gisteren wer-
den de houten toestellen
feestelijk in gebruik geno-
men. De kinderen van de
Mgr Hanssenschool waren
daar duidelijk zichtbaar
mee in hun sas. Ook werd
gisteren duidelijk dat wan-
neer kinderen belangeloos
voor kinderen werken, er
voor volwassenen nog heel
wat te leren valt.

Foto: DRIES LINSSEN

Kinderen
voor

kinderen

Hockey
«^ enorme drukte gisteren
T?Lukasklinieken in Hoens-
j* waar een sport-doe-dag

werd. Tegen de vijf
revalidanten, ex-reva-

"Jten en begeleiders warenvtekke om de dag mee te ma-
■ voor het hele complex heen

'^ activiteiten. Uitgebreid

" gedemonstreerd wat voor
er voor gehandi-

;*" zijn om er een hobby op
* houden ofom actiefte zijn
ffortgebied. In dat kader
A°ok een demonstratiewed-
p rolstoel-hockey gehouden.

'eam van de Lukasklinie-
L^ad daarvooreen team van

Eaters uit Geleen uit-
xf^gd. Deze jongens weten
W^s hoe ze om moeten gaan
I'fe stick, maar de rolstoel is

hen onwennig. De revali-

ibn van de Lukasklinieken
f^ntegen hebben een enor-

met de rolstoe-

Hockey (2)

Hoofdorganisatie betreurt initiatief van wijk
’Eigen’ WMC in Bleyerheide

’Huur betalen
voor een krot’

" Huurdersprotest in Vrie-
heide.

Foto: FRANS RADE

Van onze correspondent

KERKRADE -De wijk Bleyerheide inKerkrade, krijgt in juli
haar 'eigen' Wereld Muziek Concours. De Stichting Promotie
Bleyerheide biedt van 7 tot en met 16 juli onder andere een
Kerkraadse avond en een optreden van Piet Veerman aan in
een groot feestpaviljoen op het Dr Ackensplein. Ook wordt een
braderie gehouden.

" Charly Mulders...terug in
de raad...

Wethouder
Mulders

neemt ontslag
Ging de verloedering onder aus-
piciën van Muyres al snel in zijn
werk, na het passeren van de
koopovereenkomst kelderde de
toestand van de woonblokken
nograpper. Inmiddels is het afta-
kelingsproces zo ver gevorderd,
dat het eigenlijk - anno 1989 -
niet meer verantwoord is om er
nog te wonen. Het gros van de
overgebleven bewoners vertikt
het daaromhuur te betalen.

gen om te protesteren tegen de
verloedering van hun huizen. Zo
als bekend staan de bewustt
flats sinds maart van dit jaar op
de sloperslijst, nadat tussen huis
jesmelkerMuyres en de gemeen
te Heerlen een koopovereen
komst werd gesloten.

„Huur betalen, voor dit krot? We
denken er geen minuut aan. Er is
in tien jaar geen lik verf aan de
flats gespendeerd, er wordt nau-
welijks gepoetst, er is .amper
licht, om de week brandt er wel
een woning uit, overal kruipen
kakkerlakken, luizen en vlooien,
junks lopen (clean) in en (stoned)
uit, ijzerhandelaren slopen de
gasleidingen uit de muur, als het
waait vliegen de ruiten uit de ko-
zijnen en ga maar door. Een
puinhoop," spuugt John Wywiol,
voormalig huismeester in de flat
en zegsman van de bewoners,
zijn gal.

„We voelen ons gediscrimineerd.
Worden bij andere woningvere-
nigingen met de nek aangekeken
omdat we hier wonen. Kunnen
nergens anders terecht en moe-
ten maar in deze ellende blijven
zitten. Hoe lang gaat dat nog
door," vraagt John zich af, die
goed beseft dat de positie van de
bewoners als klagers averij heeft
opgelopen, nadat zij 'vergaten'
de huur over te maken. Maar on-
danks dat blijft hij de rebellie
voeden: „Lang moet het niet
meer duren, want dan gaat het
echt stuiven aan de Belgiëlaan.

Vaderdag
tr l* ca-deaus zijn het meest

'dr k'J moeders wanneer ze
i kt* ie winkel gaan om voor
\ iv " ao iets te kopen? Daar
i j-je eens een enquêtebureau
1 ci?iH'CUnnen 'aten> maar van

'rrip3ere kant kun je gifop in-
rnj[^ aat aftershave en porte-
il- *:s hoog scoren. Vandaar. öo0|,at de Heerlense markt-

'fM Ui op dezaterdag voor va-
\ kirar 9 50° portefeuilles zo-
IrS o ®rat*s we9 oaan geven.
I hny^digheidje en om mensenl'^li't Tnar'ct te bokken na-
abis Jfc- Vooral vaders moeten
■Pnw"11 vaker naar de markt
JOejnf1' OTn te emanciperen
Itejj marktvoorman Jacob
«en ~ het- Want het zijn al-jgfrespJ^ers die op die dag een
2h"of kriJaen- Tenzij moe-
W^uf- Van de koters jarig is
m J[ lik. Maar daar kunnen
Sfet T^mkooplui natuurlijk
3 a<m beginnen.

f / nieuws l
\ \ analyse \Verjongde

CDA-lijst

den. „Vroeger dreef het WMC op die
stadsdelen en werden hier bijvoor-
beeld ook kermissen gehouden. We
proberen bij de mensen in deze
buurt een stuk goodwill te kwe-
ken", zegt een woordvoerder van de
organisatie.

Overigens is de verleende vergun-
ning een compromis. De Bleyer-
heidse ondernemers haddenom een
langere periode gevraagd, maar
moeten zich beperken tot het mid-
delste gedeelte van het WMC.

De Stichting Nevenevenementen
van het WMC ziet commerciële ini-
tiatieven als dit niet zo zitten en
vreest ook teveel versnippering.
Voorzitter Savelbergh: „We hebben
de gemeente verzocht geen vergun-
ning te verlenen. Dat is toch ge-
beurd. Maar goed, de verantwoorde-
lijkheid ligt bij het college en daar
hebben we ons bij neer te leggen."
De reden voor het Bleyerheidse ini-
tiatief is naast het financiële aspect
het feit dat de buitenwijken nauwe-
lijks bij het WMC betrokken wor-

[j!" bestond heel wat belang-

" lTl9 voor deze wedstrijd. De

*"* tribune van de sporthal
Lukas te Hoensbroekd barstens vol. De uitslag

g 8-7 voor de Smoke Eaters.
loar.de uitslag is niet zo be-
°rijk. Belangrijk is dat er

demonstratie is gegeven
[„^ze mogelijkheid te spor-
' aldus een woordvoerder

l JfcLukasklinieken. En datniemand bettuisten.

Pikant is dat biergigant Heineken
het Bleyerheidse feest steunt. Het
verloor de slag om de 'biergunst' op
de Markt, omdat de stichting Ne-
venactiviteiten WMC met Brand in
zee ging. Via het wijkfeest kan Hei-
neken toch nog een graantje van het
WMC meepikken.
Omdat PvdA Tweede-Kamerlid
Thijs Wöltgens en loco-burgemees-
ter André Coumans op vrijdag 7 juli
de opening verzorgen, is Bleyerhei-
de ook verzekerd van representatie-
ve steun.

BBK boos op
B en W Kerkrade

Het bestuur van de carnavalsver-
eniging heeft geen commentaar.
„We hebben afgesproken ons na-
der te beraden. Op dit moment
vinden we het voorbarig om nu
al uitspraken te doen", aldus se-
cretaris Wim Ploum.

Van de Weyer is voorzichtig met
zijn commentaar, omdat hij
eventuele verzoeningspogingen
niet bij voorbaat de grond in wil
boren. „Helaas ben ik me de laat-
ste thd minder met de zaak be-
trokken gaan voelen. Bij vrijwil-
ligerwerk is een goede band tus-
sen de betrokkenen onontbeer-
lijk", wil hij wel nog kwijt.

Van de Weyer
uit bestuur

carnavalsclub
KERKRADE - Bert van de
Weyer heeft na twintig jaar 'met
pijn in het hart' afscheid geno-
men van de Kichröatsjer Vaste-
loavends Verain. Hij was vice-
voorzitter van deze vereniging.
Notaris Van de Weyer geniet gro-
te bekendheid door zijn functie
als voorzitter van de stichting
WMC.

Eikske wil
speeltuin

Let maar op
Wethouder Savelsbergh van
Heerlen kent uiteraard de pro-
blematiek en geeft uitleg. „Mor-
gen slopen gaat niet. We moeten
op de bezegeling van de koopo-
vereenkomst door GS wachten.
Pas wanneer die er is en er een
notariële acte is opgemaakt, kun-
nen de flats gesloopt en de bewo-
ners verhuisd worden. Ik hoop
zelf dat we nog voor de bouw-
vakvakantie daarmee kunnen
beginnen. Maar nogmaals, we
zijn afhankelijk van GS en bo-
vendien: zolang de overeen-
komst niet door GS is bekrach-
tigd, blijft Muyres verantwoor-
delijk voor de flats."

Makelaarsbrief aan meneer Rat:
„Indien u voor uzelf en uw met-
gezellen nog enkele onderko-
mens zoekt, wil ik u wijzen op de
voor uw begrippen paradijselijke
omstandigheden, in twee galerij-
flats aan de Belgiëlaan in de
Heerlense wijk Vrieheide.

van uw knaagvermogen, zou ik u
nog willen attenderen op het be-
tonrot, dat ter plekke om zich
heengrijpt. De scherpe kanten
aan de afbrokkelende muren le-

„Wij achten ons door uw college in
de onmogelijkheid gesteld om tot
een goede en verantwoorde besluit-
vorming te komen en het zal u niet
mogen verbazen als wij alleen al
omwille van tijdgebrek tegen het
voorstel zijn", schrijft fractie-voor-
zitter Ton Zeeuwen aan het college.
De BBK-fractie laat doorschemeren
de commissievergadering niet te
zullen bijwonen, getuige het ver-
zoek aan het college om de leden
van de commissies dinsdag de bo-
venbeschreven mening door te ge-
ven.

KERKRADE - De Kerkraadse ze-
venmans fractie van BBK is boos op
het college van B en W. De Kerk-
raadse raadsleden kregen afgelopen
maandagavond de ingrijpende be-
zuinigingsvoorstellen in de bus. Ko-
mende dinsdag wordt van de frac-
ties een reactie verwacht in een ge-
combineerde commissievergade-
ring. En die termijn vindt opposi-
tiefractie BBK veel te kort.

Juist omdat ik op de hoogte ben
van de hoge eisen die u stelt aan
uw domicilie, prijs ik deze flats
aan. Van de ruim 200 woningen
zijn er 140 zelfs uitermate voor u
geschikt, aangezien ze leeg zijn
en de deuren er 24 uur per dag
openstaan. Massale gezinsuit-
breiding is dus zeker mogelijk,
meneer Rat, zonder dat u sleutels
hoeft bij te maken.

LANDGRAAF - Negentig procent
van de bewoners van de Landgraaf-
se wijk Eikske vindt dat een speel-
tuin in die buurt noodzakelijk is.
Dat is gebleken uit een enquête van
wijkvereniging Mijn Buurt.

Van onze verslaggever

nen zich namelijk uitstekend
voor het bijschaven van uw kna-
gertjes. Kortom meneer Rat, de
flats aan de Belgiëlaan lijken
voor u en uw metgezellen ge-
schapen. Ik zou vanuit mijn be-
roepsvisie zelfs bijna willen spre-
ken van de ultieme makelaars-
droom. Ware het niet dat er hier
en daar nog mensen in de flats le-
ven, waarmee u al dat woonge-
not moet delen..."

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Charly Mulders zal
voor de verkiezingen niet meer te-
rugkeren als wethouder in Land-
graaf. Deze week heeft hij zijn ont-
slag aangeboden aan het gemeente-
bestuur. Mulders die al geruime tijd
ziek is, wordt sinds enkele maanden
geleden vervangen door Thei Mid-
deldorp. In de raadsvergadering
van 29 juni zal de raad besluiten of
Middeldorp mag aanblijven als wet-
houder.

In maart '85 werd Charly Mulders
voor de eerste keer wethouder. Hij
viel toen in voor CDA-collega Wiel
Mulders. Na de verkiezingen in '86
keerde Charly Mulders niet terug
als wethouder. Hij werd voorbijge-
streefd door Wiel Heinrichs en Jup
Erkens. Toen de laatste in decem-
ber '86 te kennen gaf zijn wethou-
derschap te willen neerleggen werd
Charly Mulders met grote meerder-
heid door de raad aangewezen als
zijn opvolger.
Mulders werd echter in november
ziek. Eind januari besloot de raad
hem tijdelijk te laten vervangen
door Thei Middeldorp.
Verwacht wordt dat Middeldorp
aan zal blijven tot de verkiezingen
van volgend jaar. In februari was
slechts een minderheid van de
Landgraafse gemeenteraad voor
een voorstel om géén tijdelijk wet-
houder te benoemen. Naar verluidt
keert Charly Mulders al in de raads-
vergadering van juni terug als
raadslid.

Bekeuringen
op Boschstraat

BRUNSSUM - Op de Boschstraat
tussen Schinveld en Brunssum
heeft de Brunssumse politie gister-
morgen tussen 10 en 12 uur een
snelheidscontrole gehouden. Er
geldteen maximum snelheidvan 50
kilomter per uur. „We hebben 42
automobilisten bekeurd. De snelhe-
den varieerden van 66 tot 92 kilome-
ter per uur", aldus een woordvoer-
der van de politie. De bekeurden
weten er nog niets van want het is
allemaal via kentekenregistratie ge-
gaan.

(ADVERTENTIE)

Zondag 11 juni vanaf 17.30 uur
optreden van

Frits Kessels met gast
Jazz-piano in een uniek samenspel
Maak een keuze uit onze

a la carte-kaart of geniet van ons
speciale vier-gangen diner voor

de prijs van slechts ’ 59,50

h,CQflbou
Specialiteiten-restaurant

Le Caribou
Molenweg 56, 6133 XN Sittard

Telefoon 04490- 10365

En wat betreft de verhuizing,
daar was Savelsbergh al duide-
lijk over: die kan weken, mis-
schien maanden op zich laten
wachten. De huurdersanarchie
in Vrieheide zal tot dan in ieder
geval onverminderd doorgaan.
En wie ter plekke is gaan kijken,
kan zich dat heel goed voorstel-
len.

richard willems

Verantwoordelijkheid her of der;
voor de bewoners maakt het niet
uit wie met het gezicht in de
wind gaat staan. Voor hen is ver-
huizing of op zijn minst verbete-
ring van dewoningen belangrijk.
Dat laatste zit er niet in, gezien de
dreigende sloophamer.

De watervoorziening, voor som-
mige soorten binnen uw familie
zelfs van primair belang, is daar-
naast uitstekend. De lekkages
zijn immers zo talrijk, dat kel-
ders en gangen voortdurend van
stromend water worden voor-
zien. Ook de organisatie rond de
maaltijden is haast perfect. Want
veel omwonenden doen aan
huisvuil-catering en hebben een
enorme afzetmarkt gevonden in
beide flats.

Wat betreft het instandhouden

Champagne
ffQio^uziekliefhebbers in de
■ers K^- nnen vanavond devin-
W^dß.kken- Naast -bijvoor-
fhihof ■ (~ountrV in de Wa"

Usjw -Lln Geleen komt de 'Be-
fQnd' emoriai Blues BrothersJq/L l" het Heerlense Kegel-
W'oin , HTS-studentenvere-
t^O-ard en Daad', ver-
Win Vo-nwege onder andere
Ftctyj ai;owdje-voor-tnttmt-met-
rMera~tt°Mander, wil aan het
i n onQetwijfeld een ver-
'iaotiTi sc,iooljaar de cham-
\?l*£Jh ten ballen.
ftroe °etoon aan de helaas te
«Orin R voerleden geinponem
f"lUeo d ushi (één van de twee
f}9e h„?thers'> zal de 13-kóp-
Tefce *<? va-naf 21.00 uur klas-
ftf bWe^h en swingende rythm
9}Uder>l

net Paleis in spuwen. De
Wn i'tlenvereniging wil ieder-
Jfeaa„e" «vedelen in de vreug-
ÜQar iet ezndevan het school-
'rijs\, daar de schappelijkeJSvinvijfpieken _

Tuurlijk: zon brief is pure fictie.
Maar misschien juist daarom wel
zo illustratief voor de wantoe-
standen aan de Belgiëlaan, waar
de bewoners deze week (maar
weer eens) op de barricaden gin-

Wantoestanden

Drie kwart van de bewoners is ook
bereid lid te worden. Dertig ouders
willen zitting nemen in een op te
richten speeltuinvereniging. In de
Schaesbergse wijk wonen 1200 kin-
deren onder de twaalf jaar. Volgens
woordvoerder G. Kusters van de
wijkvereniging hebben de plannen-
makers indertijd over het hoofd ge-
zien dat een speeltuin noodzakelijk
was.
De vier wijkverenigingen hebben
nog geen idee waar de speeltuin
moet komen. Met de plannen gaan
ze nu naar de gemeente en andere
instanties om steun en geld los te
krijgen. Op dinsdag 13 juni om 20
uur is een bijeenkomst waar de
plannen besproken gaan worden en
een voorlopig speeltuinbestuur in
het leven wordt geroepen.
Na de oorlog heeft de wijk tot twee-
maal toe een speeltuin gehad. Die
werden na verloop van tijd weer af-
gebroken.

KERKRADE - De ledenvergade-
ring van het Kerkraadse CDA neeft
de door het bestuur ingediende ad-
vieslijst voor de komende verkiezin-
gen ongewijzigd goedgekeurd. Dit
betekent dat het CDA flink gaat ver-
jongen. De drie oudgedienden Ka-
rel Maessen, Jan Hombergen en Ger
Stuurman trokken hun kandida-
tuur kort voor de vergadering in.
Lijsttrekker wordt de 41-jarige Ger
Smeijsters, gevolgd door de zitten-
deraadsleden Willems, Oostveen en
Van Leeuwenstein. Nieuw zyn ver-
volgens Thomas, Housen, Schröder,
Engels en Savelbergh. De heer
Frohn trok zich op het laatste mo-
ment terug. De vergadering heeft af-
gesproken dat het bestuur op die
tiende plaats iemand uit Eygelsho-
ven plaatst en op de vacante elfde
plek een vertegenwoordiger van de
wijk Holz.
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Proficiat
Carin en Wim met
jullie dochtertje
en Sharon met je

zusje

Rachel
Opa en omaKlinkenberg.

Proficiat
Louis en Zus
Schaafstra-

Hanssen
met jullie40-jarig

huwelijk

Math en Carla
Wiek, Cuny,

Pauline en Judith

In plaats van kaarten

Hartelijk dank
ook namens onze kinderen en kleinkinderen

aanfamilie, pastoor, buurtbewoners, vrienden en bekenden
voor de vele bloemen, felicitaties en cadeaus die wij bij ons
50-jarig huwelijksfeest
hebben mogen ontvangen.

Het was voor ons een onvergetelijke dag.

P.J. Meens
J. Meens-Gerards
Kakertsweg 22, 6371 GC Schaesberg

196729

t
In vriendschap met allen
heb ik geleefd.
In vrede met Christus
ben ik heengegaan.

Dankbaar voor de liefde en zorg, die wij zolang van
hem hebben ontvangen, delen wij u mede dat he-
den, in zijn eigen vertrouwde omgeving, van ons is
heengegaan onze zorgzame vader, schoonvader,
lieve opa, schoonbroer, oom en neef

Harie Penders
weduwnaar van

Maria Heijnen
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
hij op 87-jarige leeftijd.

Engeland: Fien Stephenson-Penders
Ken Stephenson

Geleen: JanPenders t
Marie Penders-Schreurst

Geleen: Annie Den Brok-Penders
Wim Den Brok

Geleen: Leo Penders
Bertha Penders-van Mulken

Geleen: Mia Caris-Penders
Gerard Carist

Geleen: Nico Penders
Leentje Penders-Backust
Garda Penders-Rennenberg

Moorveld: José Akkermans-Penders
Jan Akkermans
en al zijn klein-
en achterkleinkinderen
Familie Penders
Familie Heijnen

6237 NL Moorveld, 8 juni 1989
Luipertstraat 25
De plechtige eucharistieviering zal plaats hebben
maandag 12 juni a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Ge-
leen waarna de begrafenis op het parochiekerkhof
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleveri is er
geen condoleren. Mede tot intentie van de dierbare
overledene zal een avondmis worden opgedragen
zondag 11 juni om 17.30 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid tot
bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieve deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons erelid, de heer

Harie Penders
Zijn inzet voor onze vereniging zullen wij steeds
blijven gedenken.

Bestuur, dirigent, instructeurs
en leden van
Harmonie St.-Cecilia 1866 Geleen

T
Wees de bron
waaruit ik put
als de rivier
van mijn leven
is opgedroogd.

Toon Hermans
Op 7 juni 1989 is zacht en kalm van ons heenge-
gaan, gesterkt door de h.h. sacramenten, in de leef-
tijd van 83 jaar

Madeleine Marie
Catherine Gitsels

sedert 10 juni 1977 weduwe van

mr. dr. Raymond Jules Marie
Hubert Brouwers

Familie Gitsels
Familie Brouwers
Familie Pisters

8 juni 1989
Euterpelaan 28, 6411 BH Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
maandag 12 juni as. om 14.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Franciscus van Assisië aan de Laan-
derstraat - Heerlen, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof te
Nijswiller.

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, toch nog
vrij plotseling, op de leeftijd van 77 jaar, mijn va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager en oom

Jo Bruijns
weduwnaar van

Anna Rensma
In dankbare herinnering:

Zeven Dl.: T. van Krieken-Bruijns
F. van Krieken
Franka

Amstenrade, 7 juni 1989
Huize Elvira, De Gyselaar 10
correspondentieadres: Am Rehmenfeld 103
2730 Zeven Dl.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zater-
dag 10 juni as. om 14.00 uur in de Immanuelkerk
aan de Horizonstraat te Treebeek-Brunssum, ge-
volgd door de begrafenis op de algemene begraaf-
plaats aan de Marebosjesweg aldaar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebbenwij afscheid geno-
men van mijn man, onze vader en schoonvader,
opa, broer, schoonbroer en oom

Ferdinandus
Claassens

echtgenoot van

Anna de Jong
weduwnaar van

Jeanette Schoonhoven
Hij werd 76 jaar.

Kerkrade: Anna Claassens-de Jong
Mönchengladbach: Hannie

Zanders-Claassens
Wolfgang Zanders

Kerkrade: Luk Claassens
Willy Claassens-Brus

Kerkrade: Herman Bosscher
Louise Bosscher-Hissel
en kleinkinderen
Familie Claassens
Familie De Jong

6466 BM Kerkrade, 8 juni 1989
Kasperenstraat 106
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
maandag 12 juni om 11.30 uur in het crematorium
te Imstenrade, Imstenraderweg 10 in Heerlen.
Bijeenkomst om 10.45 uur Kasperenstraat 106 te
Kerkrade, alwaar een autobus gereed zal staan.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

l "De Herder is mijn Heer,
mij zal niets ontbreken."

Diep bedroefd geven wij u kennis, dat heden in zijn
77e levensjaar, voorzien van het h. sacrament der
zieken van ons is heengegaan mijn inniggeliefde
man, onze zorgzame vader, schoonvader, lieve opa,
broer, zwager, oom en neef

Johannes Jacobus
Rietbroek

echtgenoot van

Cornelia Maria Bohnen
Geleen: C.M. Rietbroek-Bohnen
Geleen: Pim Rietbroek

Karin Rietbroek-Vrehen
Saskia, Sylvia, Sterre

Bavel: John Rietbroek
Mariet Rietbroek-Mater
Barbara, Marjon

Geleen: Gabrie Rietbroek
Marian Rietbroek-Horst
Susanne, Martijn

Geleen: Jack Rietbroek
Paddy Rietbroek-van Denderen
Jan-Willem, Robbert

Geleen: José Lichteveld-Rietbroek
Ernest Lichteveld
Marlein, Steven

Maastricht: Elly Dols-Rietbroek
Jean Dols
Familie Rietbroek
Familie Bohnen

6165 CC Geleen, 7 juni 1989
Op deVey 12
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 10 juni om 14.00 uur in de dekenale
kerk van St.-Augustinus, Prins de Lignestraat te
Geleen, gevolgd door de begrafenis op het paro-
chiekerkhof aan de Groenseykerstraat aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Op vrijdagavondom 19.00uur gedenkenwij hem in
een avondmis in voornoemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het uit-
vaartcentrum van Dela, Vouershof 1 te Geleen, he-
den, vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur en zaterdag van
11.30 tot 12.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I t
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat, toch
nog onverwacht, van ons is heengegaan, in haar 86e
levensjaar, tijdigvoorzien van het h. sacrament der
zieken, in hetDe Weverziekenhuis te Heerlen, onze
dierbare en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Maria Pfeiffer
echtgenote van wijlen

Godfried Maria Kamps
De bedroefde familie:

Voerendaal: H.G.N. Kamps
M.J.P. Kamps-Francort en kinderen

Maastricht: C.M. Gadet-Kamps
W.J.G.A. Gadet en kinderen

Simpelveld: J.W. Pelzer-Kamps
A.H. Pelzer en kinderen

Esch: J.G. Kamps
J.D.W. Kamps-Pals en kinderen
Familie Pfeiffer
Familie Kamps

6369 VR Simpelveld, 7 juni 1989
Scheelenstraat 15
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 12 juni as. om
10.00 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te
Simpelveld.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Wij zullen haar bijzonder gedenken in de avondmis
van vrijdag 9 juni om 19.00 uur in voornoemde

t kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

In diepe verslagenheid geven wij kennis dat heden na een intens en wei-
besteed leven van zorg en liefde van ons is heengegaan, onze goede vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Zef van Oppen
Joseph Hubertus Maria

weduwnaar van

Josephine Akkermans
op de leeftijd V£fh 80 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Ans Vroem«n-van Oppen

Fabienne
Retersbeek: Miets en Jan

Curfs-van Oppen
Jolanda

Wijnandsrade: Jeanne en Coen
Frijns-van Oppen
Jos, Manfred

Stolberg: José en Gerd
Ganser-van Oppen
Robert, Ilona

Kerkrade: Niels
Familie Van Oppen
Familie Akkermans

8 juni 1989
Opfergeltstraat 10, 6363 BW Wijnandsrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 12 juniom 11.00
uur in deSt. Stephanuskerk te Wijnandsrade, gevolgd door de begrafenis
op de begraafplaats Oudenbosch.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Zaterdag as. om 19.00uur rozenkransgebed met aansluitendavondmis in
voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in een der rouwkamers van De Universele, Hoofd-
straat 100. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur en van
19.00 tot 20.00 uur. Zondag alleen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

I t I
Dit is mijn opdracht aan jullie:
heb elkaar lief.

Joh. 15,17

Volkomen onverwacht is mijn man

Willie James Lawson
op dinsdag 6 juni 1989 overleden.
God gaf hem 31 jaar.
Hij zal begraven worden in de Verenigde Staten van
Amerika.

Francis Lawson-Quaden
Vrouwenraetslaan 2
6319 VN Landgraaf

I

Te zijn bij wie er niet meer zijn ►,

heel diep in je gedachten j*t<
kan afen toe een stille pijn verzachten Is
er gaat een wonderlijke rust van uit. rg

T' ISI

José Houben-Goessens S
Wij nodigen u uit voor de plechtige eerste jaardienst voor mijn lie%j
vrouw en onze zorgzame moeder in de parochiekerk van Sweikhuizen o)

zondag 11 juni om 10.00 uur.
Joep Houben ,d

Ellen,Karin, Ingrid °l
i

■ "'g
Al heeft zij ons verlaten, J
zij laat ons nooit alleen. M
Wat wij in haar bezaten, 1
is altijd om ons heen. 'Uw medeleven datwij mochten ondervinden bij het afscheid van onze aM

lerliefste moeder en oma tt(

Marieke Herzig-Geelen |
heeft ons diep getroffen.
Het was een grote troost dat ons verdriet door zovelen werd gedeeld, ta

Wij danken danook allen voor devele condoleances, brieven en bloemeiUl
Kinderen en kleinkinderenk

Haar plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 11 ju"T
om 10.00 uur in de dekenale Amelbergakerk te Susteren.

t
Na een liefdevolle verzorging in verpleegtehuis St.-
Agnetenberg te Sittard overleed heden, voorzien
van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van
76 jaar, mijn lieve en zorgzame echtgenote, onze
moeder, schoonmoeder en oma

Tiny Jeurissen
echtgenote van

Piet Schrijen
Sittard: P. Schrijen
Sittard: Anny Pastwa-Schrijen

Hans Pastwa
Nicole, Desirée

Neerbeek: Jac Schrijen
Petra Schrijen-Keulers
Maurice, Monique

Hoensbroek: Wim Schrijen
Wilma Schrijen-Sahl
Stella, Peter, Randy
Peggy, Michell
Familie Jeurissen
Familie Schrijen

6131 JX Sittard, 7 juni 1989
Agricolastraat 20
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op maandag 12 juni om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van St.-Petrus (grote kerk) te Sittard,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats aan de Wehrerweg te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De avondwake zal worden gehouden op zondag 11
juni om 17.30 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheidtot afscheid nemen in derouwka-
pel van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dage-
lijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Bewondering
dat je het kon
en jezorgen om ons
juist daarom.
Verwondering
hoe het kon
nog zo jong
juist bij jou
en waarom?

Daar het onmogelijk is een ieder persoonlijk te be-
danken voor het overweldigende medeleven ons
betoond tijdens de ziekte, het overlijden en de be-
grafenis van onze lieve dochter en zusje

Sandy Hummel
betonen wij u langs deze weg onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank aan dr. Logister,
Els, Paul, Annemie, José, Steffi, Agnes, de scholen
en alle familie en vrienden die ons het afgelopen
jaar hebben gesteund en dit nog doen.
Het waarom en gemis zal altijd blijven, het geeft
echter wel steun te weten dat zowel Ben als Sandy
zo geliefd zijn en dat we het verdriet om hen met
anderen kunnen delen.

Ria en Barry Hummel

Daar het ons onmogelijk is een ieder
persoonlijk te bedanken voor de vele
blijken van medeleven die wij moch-
ten ontvangen bij de begrafenis van
mijn lieve man, vader en schoonva-
der

Jozef Claus
betuigen wij hierbij onze hartelijke
dank.

Mevrouw A. Claus-Bloemen
Benjo en Monique

De plechtige zeswekendienst zal
worden gehouden op zondag 11 juni
as. om 10.30 uur in de Fatimakerk te
Brunssum.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ondervonden na het
onverwachte overlijden van mijn dierbare echtge-
note en onze moeder, schoonmoeder en lieve oma

Zus Hazen-Imandt
willen wij u langs deze weg hartelijk danken voor
devele condoleancesen bloemen, alsmede voor uw
aanwezigheid bij de crematieplechtigheid.

P. Hazen
kinderen en kleinkinderen

Montfort, juni 1989
De zeswekendienst zal worden gehoudenin de St.-
Catharinakerk te Montfort op zondag 11 juni 1989
om 11.00 uur.

tLeo van der Velden,
63 jaar, echtgenoot

van Truus op den
Drinck, Past. Vranc-
kenlaan 36, 5953 CP
Reuver. De plechtige
uitvaartdienst zal
plaatsvinden op zater-
dag 10 juniom 14.00uur
in de H. Lambertuskerk
te Reuver.

t Herman Graus, 61 jaar, corr.adres: G. Graus,
Kerkstraat 7, 6109 AM Ohé en Laak. De plechti-

ge uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag 10
juni om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L.V.
Geboorte te Ohé en Laak.

tCoby van Leeuwen, 55 jaar, echtgenote van
Henk van Dommelen. Kast. Kessenichstraat 5,

6043 XZ Roermond. De crematieplechtigheid zal
worden gehouden zaterdag 10 juni om 11.45 uur in
het crematorium te Heeze, Somerenseweg 120.

Diep ontroerd, de volle kerk, de vele
bloemen en condoleances, een mooier
afscheid van mijn lieve moeder, vrien-
din, dochter, zus, schoonzus en tante

Marriet Luybregts
hadden wij ons niet kunnen wensen.
Dit hartverwarmend medeleven van u
was voor ons een grote troost.

Cindy en Herman
Familie Luybregts

De plechtige zeswekendienst, waarin wij
Marriet zullen gedenken, zal worden ge-
houden op zondag 11 juni as. om 10.00

,uur in de St.-Bavokerk te Nuth.

Dankbetuiging b
Wij willen familie, vrienden en kennissen onzeta
rechte dank betuigen voor het medeleven en dela
langstelling bij de begrafenis van mijn dierf^man, onze lieve vader en opa fce

Bertus de Lat
V

M. de Lat-Dormans rirj
Patrick, Irma, Jannie, Sonny y

st
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoü (

op zaterdag 10 juni 1989 om 19.00 uur in de P\
chiekerk H. Jozef te Doenrade. 1(

-______________w__m_—___—-——_—i__~r<

Wij danken u allenvoor het medeleven ei> a|
belangstelling bij het overlijden en de bef|e
fenis van mijn lieve vrouw en onze moed^k

Henriette
Oberdorf-Kerkhoffs l

H. Oberdorf
Roger en Yvonne fe;
Dionne F

Beek, juni 1989 g!
De plechtige zeswekendienst wordt gefc'V
den op zondag 11 juni 1989 om 11.00 uur m
kerk van O.L. Vrouw van de Wonderdadig
Medaille te Beek.1 _\

I I INSCHRIJVING IS VOOR DE REST I L
■ VAN UWLEVEN'N ZORG MINDER!

Omdat u uw nabestaanden zekerheid verschaft over de
afwikkeling van uw
uitvaart. Daar kunt u met ir

B ons best 'ns over r " A
praten. Er zijn namelijk MÊ/J > Linaeman M
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Vaak worden onzemedemensen in de DerdeWereldvergeten Ondanks toto's in kranten enbeelden op de ,ele r̂ d*1!
Oost-Afrika vecht AMREF/Vliegende Dokters voorde gezondheid van duizenden mensen. Zi| voegen de daad bi| hellw" dg 3
komen in actie. Hun gezondheidsprogramma is omvangrijk en veelzijdig. Voorlichting, onderzoek en ziekenbezoek z I
voorbeelden van. . 70 5

U begnipt dat daar geld voor nodig is Veel geld. Want de nood is hoog Uw persoonlijke bi|drage is relatief ]af âK
bi|voorbeeld de prijs van een vaccin per kind. niet hoger dan die van n pak|e sigaretten ol een kopje kolde met ge

Daarom vragen wi| ook aan uom een donatie op girorek 487600 ol banknummer /~~^-—, . .pri
707070457 t.n.v. AMREF/Vhegende Dokters Dan doet u een investering voor het leven. Steun f AMRRÏ'/Vlipdpnfl«'l)o''!x
onze artsen en dus de kinderen van Oost-Afrika. Voor meer informatie,bel of schrijf dan naar: V ftHIREn Tlltyiiw
AMREF/Vliegende Dokters. Jan van Brakelplantsoen 5. 2253 TD Voorschoten. T 7
Telefoon: 071-762480. I M



Drie jaar cel
en boete voor

drughandelaar
De advocaat mr. Noordhuis uit
Roermond pleitte voor vrij-
spraak omdat zijn cliënt in de val
gelopen zou zijn, opgesteld door
de Centrale Informatie Dienst
waarbij een under-coveragent
was ingeschakeld.

DEN BOSCH - De uit Neder-
weert afkomstige T.van de H.
(44) is door de rechtbank in Den
Bosch wegens handel in verdo-
vende middelen, in november '88
in Eindhoven, veroordeeld tot
drie jaar onvoorwaardelijke cel-
straf met aftrek van voorarrest
en een boete van 30.000 gulden,
of zes maanden onvoorwaarde-
lijk. Ook is de auto van de man
uit Nederweert verbeurd ver-
klaard.

De officier van Justitie eiste
veertien dagen geleden drieë-
neenhalf jaar onvoorwaardelijk

De advocaat had veertien dagen
geleden om gijzeling van de di-
recteur van de CID gevraagd om
hem op die manier te dwingen de
rechter-commissaris in staat te
stellen tot verhoor van de under-
coveragent. Dat verzoek had de
rechtbank afgewezen.

en een boete van 33.000 gulden ot
zes maanden vervangende hech-
tenis.
De rechtbank in Den Bosch
heeft bewezen geacht dat de ver-
dachte op 23 november '88 op
een parkeerplaats in Eindhoven
door opsporingsambtenaren op
heterdaad werd betrapt in het
bezit van 1013 gram cocaïne. Ook
werd bewezen geacht de bedoe-

Gedetineerde
ontsnapt uit
gevangenis

door rené roosjen

Van onze verslaggeefster
ERLEN/SITTARD- De fusie tussen het Algemeen Zieken-
-18 voor de Mijnstreek (AZM) in Heerlen en het Centraalff*enfonds (CZF) in Sittard is definitief. De fusie-overeen-p is afgelopen week door beide partijen ondertekend. DefWe organisatie zal uiterlijk rond de jaarwisseling formeelF beslag krijgen. CZF en AZM, met samen ruim 450.000 ver-fden, maakten al in april bekend dat ze zo gauw mogelijk

uTeri wilden gaan.

Onderzoek wijst uil:
Tekort verwacht
aan personeel
in zorgsector
Van onze verslaggeefster

TILBURG - In Limburg, Noord-
Brabant en Gelderland kunnen in
de periode tot 1992 problemen ont-
staan met de werving van personeel
in de gezinsverzorging, de bejaar-
denoorden en verpleegtehuizen,
terwijl de vraag naar personeel in de
Randstad duidelijk sneller zal stij-
gen dan het aanbod. Bij de wijkver-
pleegkundigen worden geen tekor-
ten verwacht.

door pierre rousseau

wordt met circa 1,2 miljoen verze-
kerden en 1.200 werknemers de
grootste ziektekostenverzekeraar
van Nederland, aldus VGZ-direc-
teur W. Wakelkamp.

ROERMOND - Uit het huis van
bewaring in Roermond is dins-
dagavond een gedetineerde ont-
snapt. Het is de 24-jarige J.L. uit
Eindhoven die daar zat in na een
inbraak en in afwachting was
van een hoger beroepszaak.Waar de hoofdzetel van de nieuwe

organisatie komt, is nog niet zeker.
Gedwongen ontslagen hoeven er
niet te vallen, aldus de directie. Van
den Brink van deFNV verwacht dat
de bonden zich in het najaar zullen
buigen over het sociaal plan van de
nieuw te vormen ziektekostenver-
zekeraar VGZ.

De jongeman heeft kans gezien
onopgemerkt een deur te force-
ren en na het inslaan van een ruit
de binnenplaatsvan het huis van
bewaring te bereiken. Hij ont-
snapte door via een elektriciteits-
kabel tegen de muur op te klim-
men aan de zijde van de Diony-
siusstraat

De ontsnapping die kort na half
acht ontdekt werd, moet binnen
tien minuten hebben plaatsge-
vonden. Volgens een woordvoer-
der van de gemeentepolitieRoer-
mond heeft de gedetineerde
geen assistentie gehadbij zijn ge-
slaagde vluchtpoging.

Het IVA heeft dit onderzoek ver-
richt in opdracht van het ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur. Het onderzoeksinstituut
heeft de personeelsprognose verge-
leken met de werkgelegenheidsont-
wikkeling in de vier sectoren.

CZF en AZM waren aanvankelijk
ook betrokken bij de plannen voor
de Limburgse en Brabantse mon-
sterfusie. Ze vreesden echter dat
een veel te grote organisatie zou
ontstaan en haakten af. CZF en
AZM hebben een personeelsbe-
stand van ruim vierhonderd mede-
werkers en een totale omzet van 1,2
miljard.

ï^den het Ziekenfonds Zuid-°Urg (ZZL) uitgenodigd mee teom zo tot één Zuidlimburgs

"* te komen. „We hebben onsgedaan, maar dat is niet uit de
Jtekomen," reageert directeur
f? Paulus, algemeen directeur
l boeltjes op het definitieve be-van het bestuur van ZZL om
tv,tn te sluiten bij departiculiere

VGZ in,e|en. Drs J.A. Kamsma van
n^M wenst ZZL „alle rust" omoor te bereiden op de toe-

hoon schip
iiJm ZZL neeft de directie het

ie >oeten ruimen. vooruitlopend
I^sie met VGZ. Het contract
«ld ewmdv°erder, die was aan-

sta» °m schoon schip te maken
kenf 00r conflicten geteisterde
jhr'onds, loopt af per 1 juli.Van-

jefce,.ndaê wordt het ziekenfonds
Jy!Lal gerund door een interim-
r7kt ' mr- p- Ingwersen, die
L- °nder directe verantwoorde-
ihJ?,Van de algemeen directeur
j 'et VGZ, W. Wakelkamp.

rirj pl.den Brink van de diensten-
,^'NV over de situatie bij ZZL:
istg stficht was een noodsituatie
%cjj nd- Ook de bewindvoerder
r DpZaa^ daar niet °P Poten krij-
h ni * Jarenlange problemen ble-
jPen °P te l°ssen-Er moest inge-
nêrTte w°rden. Var>daar dat twee„ler n°P non-actief zijn gezetij. .^n interim-manager komt.
rTI h6l.uS daar een wespennest.
Cr e ? Den daar hun tanden al op

i a ?el?eten. Maar het zou mooi
iga n,et nu echt een keer goed

rootste
>Z 7!le-overeenkomst tussen
aham ' ZNL in Venlo en drie
ü w lSe ziekenfondsen zal op 16
!aniw- en getekend. De nieuwe
i die VGZ gaat heten.

De 'kleine Limburgse' fusie wordt
ondersteund door de betrokken on-
dernemingsraden en zal niet leiden
tot gedwongen ontslagen. Hoofdze-
tel wordt Maastricht. De fondsen
zijn nu nog gevestigd in Heerlen en
Sittard.

Twijfels
Over het sociaal plan wordt nog
overleg gevoerd met de vakbonden.
Volgens Van den Brink staat deze
dienstenbond FNV nog steeds niet
te juichen over de „te kleine" fusie
tussen CZF en AZM. „Het is een fu-
sie zonder duidelijk toekomstper-
spectief. Zakelijk bekeken zijn onze
leden er niet voor.

MAASTRICHT - Van de dui-
zenden Belgen die in Neder-
land wonen heeft een minus-
cuul aantal gereageerd op een

oproep, waarin de Belgische
overheid haar in Nederland
wonende onderdanen erop at-
tent maakt dat zij bij de verkie-
zingen van het Europese par-
lement alleen op een Belgi-

sche kandidaat kunnen stem-
men. Daarvoor moesten ze dan
wel een stembrief aanvragen
bij de Belgische ambassade in
Den Haag.

Het IVA vindt dat een vervolgon-
derzoek nodig is om meer informa-
tiete krijgen over dewerking van de
arbeidsmarkt in de zorgsector. Met
name de vraag waarom mensen wel
of niet kiezen voor een verzorgend
of verplegend beroep vergt meer
onderzoek. Het ministerie van WVC
zal daartoe waarschijnlijk binnen-
kort opdracht geven.

Met op de hoogte van richtlijnen ambassade

Belgen in Nederland
amper naar stembus

Op grondvan dezevergelijking ver-
wachten de onderzoekers dat met
name de gezinsverzorging met per-
soneelstekorten te maken gaat krij-
gen. Bij de bejaardenoorden en ver-
pleeghuizen zullen tekorten aan zie-
kenverzorgenden ontstaan. Het
beeld van de verpleegkundigen die
in deze sectoren werken is niet hel-
der. De grootste tekorten zullen op-
treden bij de lager opgeleiden.

" Het gezelschap
beleggers stapt uit de

eerste Fokker 100
die op Maastricht
Airport landde.

De komst van
het nieuwe

vliegtuig had
enkele tientallen

nieuwsgierigen naar
Beek gelokt.

Foto:WIDDERSHOVEN

Maar het overgrote deel van het per-
soneel geeft de directie het voordeel
van de twijfel. De ondernemings-
raad heeft na lang twijfelen een po-
sitief advies gegeven. Dan kunnen
wij als dienstenbond geen nee zeg-
gen en alleen nog proberen zoveel
mogelijk garanties voor het perso-
neel in het sociaal plan te krijgen."

Dat stellen onderzoekers van de
IVA (Instituut voor sociaal-weten-
schappelijk onderzoek van de Ka-
tholieke Universiteit Brabant) in
een onderzoeksrapport over de ar-
beidsmarkt in de vier zorgsectoren
tot 1992.

Van onze verslaggever

’Er moet nu dringend iels gebeuren’

cardiologen steunen
Patiëntenprotesten

Steekpartij in Maastricht

Minder straf
minderjarige

Een aantal van 200 van de naar
schatting 70.000 Belgen die in Ne-
derland wonen, hebben gereageerd,
aldus een woordvoerder van de am-bassade gisteren.

Hij zei dit naar aanleiding van een
beroepschrift van de 40-jarige Belg
Etiënne Chanet die al 13 jaar in Ne-
derland woont, en het grootste deel
daarvan in het het Maastrichtse
stadsdeel Scharn.
Hij stuurde een brief naar Buiten-
landse Zaken en de Belgische am-
bassadeur in Den Haag en de Belgi-
sche consul in Maastricht, maar
heeft nog geen antwoord gekregen.
Ook tekende hij bezwaar aan bij het
Europese Hof in Straatsburg. Na in-
formatie bij de Nederlandse kies-
raad in Den Haag heeft deze instan-
tie Chanet laten weten dat alle Ne-
derlanders in het buitenland een
brief hebben gekregen met richtlij-
nen betreffende de Europese ver-
kiezingen op 15 juni.

MAASTRICHT - Nadat de officier
van justitieeerder anderhalfjaar ge-
vangenisstraf had geëist, veroor-
deelde de rechtbank in Maastricht
woensdag een 18-jarige jongen uit
die stad wegens zware mishande-
ling tot zes maanden tuchtschool
waarvan twee voorwaardelijk. Het
opmerkelijke onderscheid in straf-
toemeting werd verklaard door het
feit dat de rechtbank op de jonge-
man het strafrecht voor minderjari-
gen wilde zien toegepast terwijl de
officier zijn eis vanwege de ernst
van de zaak had afgestemd op het
strafrecht voor volwassenen. ,

vang van patiënten en hun familie
bezig houden. Ik maak het dagelijks
mee. Ja, in incidentele gevallen was
het zo erg dat mensen al overleden
waren toen ze opgeroepen werden.

Op 29 juni is een gesprek tussen de
PAR en de ziekenhuisdirektie in
Maastricht om nogmaals over de si-
tuatie te spreken.

Er moet echt heel dringend iets
gaan gebeuren", zo luidt de mening
van J. de la Fonteijne van de Stich-
ting Hartpatiënten Maastricht, die
vooral aandacht besteedt aan de be-
geleiding en nazorg.
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itVASTRiCHT - De Patiën-
ietl aviesraad (PAR) heeft sa-

'Satip * °*e aangesloten orga-
elvetS' onder meer de Belan-

niging Hart" en Vaat-
(BHV) en de Stich-'l gerpartPatiënten Maastricht,

C^ biig^ aan de bel getrok-

' het " ziekenhuisdirekties
van volksge-

e hart u over de situatie biJ
*% Maar steeds

S °I<W !n te horen dat er niet| %ende geld is.

allemaal te maken met de%ge 'g.van het budget en de ver-at hel- 1 SSen de hartklinieken in
ük* 2oudaüd' Die ciJfers en ëege-l °eWpl TWe graag °P tafel zien-r^ët o!: -ac overheid geregeld aan-
INfiin lnsPraak van debelangen-demgen Voor patiënten in het
S^nw00!' de volksgezondheid,
iits niet o

e meest essentiële gege-
het a,aanBereikt. Dat ~ "atuur-

gt Gera sreerste5reerste wai we willen",, 'dra de Kort van deBHV.

Üf 1 <Je '°!°gen zi Jn het overigens
if n bpi3 enten eens en laten viai?testen Kgengroepen eveneense. n horen over de noodsitua-

Overleden
Nenrie ,he^ft de PAR al meerdere
v rLimK ter discussie gesteld,
)(?kr hlFgis deeerste provincie
ip ben gp

angenorganisaties zich
ir? frotptt roepeerd om één krach-
*e 2eke laten horen- "We mo"

UteKn^ sPreken over een zeer'°°dsituatie.
W n&atfiJïier grote onrust onder de
b. 'Z , " Een antwoord op deLn?' b^d ik wel of niet gehol-» d fl661 te lang uit- Met als
u ' mwi-m mensen emotioneelI^'egtu Jke X»den doormaken.

Vereniaieer een enorme druk op. SJngen, diezich met de op-

HOUTHEM - Gerard Thijssen, die
al jaren met de armen van Mexico
werkt, komt donderdag 15 juni naar
het Henk Schram Centrum in Hou-
them om te spreken over zijn wer-
ken met basisgroepen en de mon-
diale problematiek. De spreekbeurt
begint om 19.30 uur.

(ADVERTENTIE)

ff_\ff WW "j***L^J^!4Jyy«UJ~Ly'^ flfflO UftlflK«f
Specialisten in het afdrukken van uw kleurenfoto's

1 uur fotoservice
- Geen massaproduktie ... elk negatief wordt apart bekeken, beoordeeld, indien nodig

gecorrigeerd.- Zoekraken is niet mogelijk, want uw film blijft in ons eigen fotolab.- Uw filmpje wordt door ons DIRECT verwerkt, en vandaar die snelle service.
Niet voor niets de grootste in Zuid-Limburg.

DIRECT FOTO LIMBURG
HEERLEN: Stationstraat 44, to ANWB
BRUNSSUM: parkeerplaats achter V&DGELEEN: Groenstraat 8, t/o HemaC&A
SITTARD: Rijksweg-Zd. 14. to hotel De Prins

De termijn om een stembrief te be-
machtigen is inmiddels verlopen.
Op 18april had het verzoek om mid-
dels een stembrief op een kandidaat
in het buitenland te stemmen bij de
ambassade binnen moeten zijn. De
Belgische Maastrichtenaar, die de
oproep niet heeft gelezen, vist der-
halve achter het net.

De veroordeelde was nog net geen
achttien jaar - een bijgevolg straf-
rechtelijk minderjarig - toen hij op
carnavalszondag 5 februari in de
Maastrichtse binnenstad in conflict
kwam met een leeftijdgenoot. Op
een gegeven moment trok hij een
mes en stak daarmee de ander enke-
le malen in borst- en buikstreek. Het
jeugdige slachtoffer liep als gevolg
hiervan enkele ernstige verwondin-
gen op.Beleggers met

F-100 in Beek
Lezing over

basisgroepen
Derde Wereld

Het beroep op noodweer, door ver
dachtes raadsman aangevoerd
werd verworpen.

De rechtbank achtte gisteren pri-
mair telastegelegde poging tot
doodslag niet bewezen, wel het toe-
brengen van zwaar lichamelijk let-
sel.

In Limburg zouden slechts 19 Bel-
gen hebben gereageerd. De woord-
voerder van de Belgische ambassa-
de betreurt de gangvan zaken. Vol-
gens zijn mededeling is de oorzaak
van het Belgische verkiezingsleed
gelegen in een te beperkt budget
van de ambassade en van de 11 con-
sulaten om meer bekendheid te ge-
ven aan de mogelijkheid voor Bel-
gen vanuit Nederland te stemmen.
De volgende keer - over vijfjaar -beter, aldus de woordvoerder van
de ambassade.

de hij niet zichzelf nadrukkelijk op
de borst te kloppen. En over de
'Randstad' zei hij dat die naam
steeds meer letterlijke betekenis
krijgt, omdat Limburg dichter bij
het centrum van Europa ligt.

Van onze verslaggever
BEEK - Voor de eerste keer werd
vliegveld Zuid-Limburg gisteren
bezocht door een Fokker-100. Ter-
wijl tientallen nieuwsgierigen zich
vergaapten aan de splinternieuwe
trots van 's lands enige vliegtuig-
bouwer, stapten zon honderd Am-
sterdamse beleggers uit het toestel.
Op uitnodiging van het internatio-
nale aandelenhuis Prudential-Ba-
che waren de beleggers naar Maas-
tricht gekomen om te luisteren naar
speeches van gouverneur Kremers
en ABP-directeur Goslings. Pru-
dential-Bache bracht de beursex-
perts naar onze provincie omdat het
kantoor een toenemende klandizie
krijgt in het zuiden van het land.
„De groei van de economie in Lim-
burg en het opengaan van de gren-
zen is ook duidelijk waarneembaar
in het beleggingspatroon van Lim-
burgse particuliere beleggers," al-
dus de directeurvan het beleggings-
bedrijf.

Het Henk Schram Centrum heeft
hem in samenwerking met de Stich-
ting Ikvos daartoe uitgenodigd.
Schram is coördinator van de*
christelijke basisgroepen.

De vrijwillige bijdragen voor deze
avond zullen worden meegegeven
aan Gerard Thijssen voor zijn werk
in Mexico. Meer informatie:
504406-41619.

Gouverneur Kremers onthaalde de
aandelendeskundigen in Kasteel
Vaeshartelt op een gloedvol, en-
thousiast en humoristisch betoog.
Toen de groei van de Limburgse
economie ter sprake kwam, aarzel-

" De achterzijde van het huis van bewaring in Roermond, waar de gedetineerde over de muur
klom. Foto: JAN-PAULKUIT.

(ADVERTENTIE)
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Van onze correspondentInterim-manager ZZL begint maandag

Fusie tussen AZM
en CZF bezegeld

ling om de verdovende middelen
in Eindhoven te verkopen.

provincieLimburgs dagblad



Porzellan der
SpitZGnkISSSG Schaven Sic mal bei doberg rein. doberg führt eine reich-.. . haltige Auswahl an Tafelporzellan und Besteeken aus den
ZUm gÜ nStigGfl besten Manufakturen und Silberschmieden derWelt. Zeitlos
D . . und wertbestandig. Zum Beispiel die Markenfabrikate:

pa I>öa3 H&sfi_iï\ WILKENS

*Ji—BBÉK *p£jk doberg ist einer der führenden Fachhandler im Bundesgebiet.
Bk I Überlegen in Angebot, Leistungsfahigkeit und Preis. Es lohnt sich ajso,

HHHMHI KiÉ einmal bei doberg reinzuschauen.

n£) QUDwiy Industriestrai3e2-16 " 5120 Herzogenrath " Te1.02407/53-0
Offnungszeiten: Mo.- Fr. durchgehend von 9.00 -18.00 Uhr, Sa. durchgehend von 9.00 -14.00 Uhr
An jedem 1. Sonntag im Monat „Freie Schau" von 14.00 -17.00 Uhr (kein Verkauf; keine Beratung).

/Algemene vergadering
van de Rabobank

te Voerendaal

Hierdoor roept de
Coöperatieve Rabobank B.A.
gevestigd te Voerendaal haar
leden op tot het bijwonen van
de algemene ledenvergadering
die gehouden wordt op
dinsdag 27 juni 1989 om 20.00 n „ , , ~. 6 .. ' , , DeRabobank isuur in cate Kunderkruis,
Heerlerweg 57 te Voerendaal. , . ,F6 bank. Dus een

bankmet leden.
Verkorte agenda Lgdgn dig door
"°Pen,ne . middelvan leden-
" Notulen vor.ge vergader.ng vergaderingen en. aarreken.ng 988 hetdoor hen
" Verkiezing leden Bestuur en __,

,aa. T," i"loedkunnen
" Mededelingenen rondvraag. uitoefenen op het_ .... beleid van hun
De volled,ge agenda, de plaatselijkebank.
notulen van de vorige Da( ggn
vergadering alsmede de Ug yoof. ujaarrekening 1988 liggen vanaf g[k _
heden op het hootdkantoor _, dgRabobankvan de bank voor de leden ter gggfihg{ Mang
inzage van de leden en
a . „ cliëntenzwaar
Het Bestuur. ..,„.,„.weegt.

Rabobank S

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

vraagt met spoed

ervaren ijzervlechters en
leerling-ijzervlechters
(ook schoolverlaters komen hiervoor in
aanmerking)

Sollicitaties na tel. afspraak: 045-254592 ,„,"

Sittard
Luxe appartementen

in het centrum van de stad

'Wilhelmina-Staete'
Het stijlvolte appartementengebouw 'Wilhelmina-Staete' aan de Wilhelmina-
straat biedt u naast de luxueuze woon- en leefomstandigheden een hoge mate

van privacy dankzij de bijzondere aandacht voor het wooncomfort en de
veiligheid. Dit appartementengebouw, met een toonaangevende, voorname

architectuur is verdeeld in parterre-appartementen met terras, appartementen
met royaal balkon en luxe dakterras-appartementen.

Voor mensen die stijl, niveau en sfeer appreciëren biedt Wilhelmina-Staete
een optimale woonsituatie:

" royale living " luxe keuken " luxe badkamer met ligbad en douche

" 2 slaapkamers " royale woningentree met garderobe " berging " individueel
gasgestookte cv-installatie " uitstekendewarmte- en geluidsisolatie (o.m. met

dubbelglas) " lift " representatieve hoofdentree " eigen parkeerplaats op
gesloten terrein " voortreffelijke ligging bij stadscentrum, uitstekende *

bereikbaarheid.

Prijzen vanaf ’ 229.500,- v.o.n.

Vraag, als u belangstelling heeft, direct de uitgebreide brochure aan of maak
een afspraak.

E DRS.RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerlen
6131 AL sittard - rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611

!irkt für HobbymalerA
Malkasten und Farben aller Art - Aquarell-, ■Gouache-, Acryl-, Ol- und Air-brush- I
Farben, Malstifte, Pastell- und Ölkreiden, I
Seiden-, Glas-, Stoft-, Farbe- und Bauern- I
malfarben - darüberhinaus cine Riesen- ■
auswahï an Statfeleien, Malgrunde, Mal- w
blbcke, Papiere, Pinsel, Bücher, Anlei-
tungshette, Air-brush-Pistolen und Kom-

pressoren und vieles andere mehr...

Der weiteste Weg lohnt sich!
Riesenauswahl

zu Marktpreisen
Fachberatung - Kundenparkplatze BJP—\

1 I inbei_ssel ij
Gardinen " Tapeten " Teppichboden

Farben ■ Künstlerbedarf
Aachen-Laurensberg, Kackertstraße 6, Telelon 09.49.241-84027

An derRoermonder Str. - Richtung Klinikum
Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze

ÉOIItKINIaardappel-producten
everancier van vers geschilde
aardappelen en vers gesneden frites
sn grossier van vers voorgebakken
rites, vacuüm verpakt, tot 21 dagen
ïoudbaar, 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

———_———— I — ■■ .____, —_^——______————^—M^^ai

GOLF EQUIPMENT 'HOLLAND BV
—^■■^ —— _—^—"^—

GOLF EQUIPMENT HOLLAND B.V. is een jong, dynamisch bedrijf dat handelt in alle
mogelijke golfsportartikelen. Wij leverenaan golfbanen en golfshops in Nederland en
richten de blik inmiddels ook op het buitenland.
Daarnaast wordt onder de naam MASTERSOFGOLFeen eigen keten van speciaalzaken
in golfsportartikelen opgezet

Voor onze shop bij de Openbare Golfbaan inBrunssum zoeken wij:

EEN ENTHOUSIASTE VERKOPER m/v
(40 uur/week)

die zich helemaal thuisvoelt in de golfwereld en bovendien over kommercieel inzicht
en goede kontaktuele eigenschappenbeschikt. Hij/zij moet bereid zijn op zaterdagen
(8 uur) en bij toerbeurt op zondagen (3 uur) te werken.
Opleiding HAVO/MDS/MEAO-nivo
Leeftijd: tussen 18en 25 jaar.

Indien u voor deze funktie in aanmerking wenst te komen, verzoeken wij u vóór 19 juni
a.s. telefonisch kontakt op te nemen met onze shopbeheerder, de heerF Wedema (tel.:
045-273618) of een bezoek te brengen aan de shop

burfls^^^__^^>^\

Voor Wijnandsrade vragen wij

bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Geerstraat 5, Heeflen,

tel. 717719.

LimburgsDagblad

H^ANDVOORTAANZEE I
f.»^| Luxe 2-persoons app. bij Vendorado mcl. ontbijt.
■nf Prachtig gelegen aan de boulevard.Inl Periode: 30 junit/m 28 augustus 1989. _,— _ j
|~*l ___*rf^_ Langweekend 3_,CX'"

K^ lU">*_Bs__. Midweek 550.~Fe PPP~ week 975-
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VS sluiten

ambassade
in Panama

PANAMA-STAD - President Geor-
geBush van de VS heeft besloten de
Amerikaanse ambassade in Panama
te sluiten. In een verklaring die in
Panama-stad werd verspreid noemt
de VS-regering als reden voor haar
besluit 'de toenemende politieke
crisis' in Panama.

,De oorzaak van het conflict is het re-
gime van Panama's sterke man Ma-
nuel Noriega, omdat het de wil van
het Panamese volk minacht, zo stelt
de Amerikaanse regering. Om visa
voor de VS tekrijgen moeten Pana-
mese staatsburgers en in Panama
wonende buitenlanders vanaf van-
Haar* naar het buitenland reizen.

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het kabinet zal
geen voorstel meer doen om
winstafhankelijke belonings-
vormen (winstdeling) fiscaal
te stimuleren. Staatssecretaris
Koning (Financiën) heeft dit
de Kamer laten weten. Bezwa-
ren en budgettaire risico's zijn
er de oorzaken van dat het ka-
binet nog steeds geen beslui-
ten heeft kunnen nemen over
het fiscaal stimuleren van
winstdeling. Het kabinet laat
de zaak nu over aan de volgen-
de ministersploeg.

In oktober 1988 lieten de ministers
Ruding (Financiën) en De Koning
(Sociale Zaken) de Tweede Kamer
nog in een brief weten voor het
nieuwe jaar met voorstellen te ko-

Zaak doorgeschoven naar rolgende ministersploeg

Kabinet trekt handen
af van winstdeling

men over een fiscale stimulans
voor winstdeling. Beide ministers
lieten de Kamer weten dat het ka-
binet via de winstdeling kansen
zag tot meer verschillen in belo-
ning te komen. Tegelijk kon de
loonmatiging worden bevorderd.
Gunstige effecten werden ook
voorspeld voor de werkgelegen-
heid en de werking van de arbeids-
markt.

Ruding en De Koning zeiden dat
een winstdeline in eerste instantie

de verantwoordelijkheid was van
werkgevers en werknemers. Van
overheidswege zou echter een sti-
mulans mogelijk zijn via fiscale
maatregelen die het proces gunstig
zouden kunnen beïnvloeden. Daar-
bij zouden ook de fiscale facilitei-
ten voor bedrijfsspaarregelingen
betrokken moeten worden.

Initiatief
Medio februari lieten CDA-fractie-
leider De Vries en VVD-Kamerlid

De Grave (financieel specialist van
de kamerfractie) op spreekbeurten
weten niet langer op initiatieven
van het kabinet te willen wachten.
Beide kondigden aan zelf voorstel-
len te zullen gaan doen als het kabi-
net niet snel in actie zou komen.

Beide parlementariërs gingen tot
hun stellingname over ondanks het
feit dat Koning enkele weken eer-
der bij de Tweede Kamer een wets-
voorstel indiende.

Daarin werd voorgesteld werkne-
mers tot een bedrag van 750 gulden
belastingvrij, opties op aandelen in
het eigen bedrijf te laten nemen.

De faciliteit gold alleen als min-
stens 75 procent van het personeel
in een bedrijf eraan zou deelne-
men. In de Kamer werd het wets-
voorstel Koning als een eerste, klei-
ne stap gezien. Verdere stappen
zijn echter uitgebleven.

Hoge inkomens achteruit doorplan-O

Meer vakantiegel
maar minder 100
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Werknemers met een
bruto-inkomen van meer dan 65.000
gulden zullen hun inkomen eind
1990 fors zien dalen. Daarentegen
valt de vakantietoeslag netto veel
hoger uit dan tot nu toe. Zegslieden
op het ministerie van Financiën
hebben dit gisteren bekend ge-
maakt. De gang van zaken is toe te
schrijven ,aan een technisch effect
van deoperatie-Oort: een vergaande
belastingvereenvoudiging en -verla-
ging die met ingang van 1990 wordt
doorgevoerd. Op Financiën wil men
nog proberen om in overleg met
werkgevers de nu geconstateerde
effecten te voorkomen.

Volgens Oort gaan werknemers ook
de sociale premies betalen diewerk-
gevers nu voldoen. Om daar netto
niet door achteruit te gaan krijgen
werknemers daarvoor een zoge-
noemde overhevelingstoeslag op
hun loon. Aangezien de vakantie-
toeslag gekoppeld is aan het loon,
zal ook daarover een overhevelings-
toeslag uitgekeerd worden. Het ef-
fect hiervan is een veel hogere netto
vakantietoeslag.

De daling van de inkomens al
eind van het jaar is toe te scjj
aan hetwegvallenvan de nu n I
staande inkomensgrenzen v»'
betalenvan sociale premies W |
miegrens). Werknemers met
mens van meer dan 65.000 ê
bruto hebben nu ongeveer in
ber de maximale sociale Pr
betaald. Die worden daarna <X>
meer over het inkomen geb
Het gevolg daarvan is een sj
van het netto inkomen in de I
maanden van het jaar.

Gebundeld
Onder Oort worden belasting
premies gebundeld in één "op het loon. Daarentegen wo
overhevelingstoeslag aan een!
mum per jaar gebonden. Dat
geveer gelijk aan de nu besf
premiegrens. Is de maximale
hevelingstoeslag ontvangen*
stopt deze. Als gevolg daarva<
het inkomen fors omlaag. Dat1
gen het eind van het jaar get>
bij de betrokken groep *'mers.

Rijk moet Granari
tien miljoen betale

ROTTERDAM - Het Rijk moet de
Rotterdamse graan- en veevoeder-
handel Granaria 9,6 miljoen gulden
schadevergoeding betalen. Dat be-
drag is een tegemoetkoming voor
het feit dat Granaria vanaf 1 septem-
ber vorig jaarervan afzag haar pro-
ducten zelf, dus buiten de schip-
persbeurs om, te vervoeren. Een on-
afhankelijke commissie onder lei-
dingvan dejuristmr VanWessem is
tot deze bindende uitspraak geko-
men.

Granaria had recht op een schade-
vergoeding als gevolg van een ak-
koord tussen het graanbedrijf, mi-
nister Smit-Kroes en binnenschip-
pers, die vorig jaar actievoerden te-
gen de naar hun mening oneerlijke
concurrentie van het Rotterdamse

Spanning in
Oezbekistan
houdt aan

MOSKOU - De toestand in de Cen-
traal-Aziatische Sovjet-republiek
Oezbekistan was ook gisteren nog
zeer gespannen. Woensdagnacht
zouden in Fergana weer enkele hui-
zen in vlammen opgegaan en scho-
ten zrjn afgevuurd. Radio Moskou
meldde meer dan400 arrestaties. De
overheid en de ordediensten lijken
de toestand niet meer aan te kun-
nen. De eerste partijsecretaris in
Fergana liep eenkogelwond op toen
hij een gewapende menigte trachtte
te kalmeren, aldus de Pravda.

Bij de gevechten in de Oezbeekse
stad Kokand zijn ten minste zes
mensen omgekomen en 90 gewond.
Dit heeft het Sovjetpersbureau
TASS gisteren meegedeeld. De
spanningen tussen Oezbeken en
Meschetische Turken zijn in de Sov-
jetrepubliek Oezbekistan sinds het
weekeinde hoog opgelopen. Dui-
zenden mensen bestormden heeft
hoofdbureau van de politie, terwijl
een andere groep van 5 a 600 men-
sen een gebouw aanvielen van de
transportafdeling van het ministerie
van Binnenlandse Zaken. Over het
totale aantal slachtoffers bestaat
nog geen eensgezindheid. De Oez-
beekse premier Gairat Kadirov
sprak donderdag voor het partij dag-
blad Pravda van 71 doden. „Dit cij-
fer is nog niet definitief," aldus de
premier.

Nijpels: komende
vier jaar geen
uitbreiding
kernenergie

DEN HAAG - Milieuminister Nij-
pels (WD) vindt dat in dekomende
vier jaar het aantal kerncentrales
niet uitgebreid moet worden. „Ne-
derland kan zich permitteren af te
zien van kernenergie vanwege de
lage bijdrage aan de energievoorzie-
ning op dit moment," aldus Nijpels
in een interview in het CDA-blad
CD/Actueel. (

Nijpels vindt dat het argument van
het broeikaseffect niet misbruikt
moet worden, om te pleiten voor
kernenergie. „Als we wereldwijd
overstappen op kernenergie, ver-
mindert het broeikaseffect slechts
marginaal. Ik vind dat we heel voor-
zichtig moeten zijn het broeikasee-
fect te gebruiken als argument voor
kernenergie," aldus de milieuminis-
ter. Hij neemt daarmee enige af-
stand van het WD-verkiezingspro-
gramma. Daarin wordt weliswaar
niet gepleit voor snelle uitbreiding
van het aantal kerncentrales, maar
de optie wordt uitdrukkelijk open
gehouden. Volgens het WD-pro-
gramma levert veilige kernenergie
een belangrijke bijdrage aan het mi-
lieu.

bedrijf. Granaria had een v<j
ning om eigen vervoer te |jL
maar opvoorspraak van de rnrj
besloot het bedrijf hiervan éffibruik te maken. Er zou gew<nL:
de schippersbeurs worden g^Tf
Het prijsverschil zou door h£ï
worden betaald. J
De directie van Granaria, dieT.
geen enkel commentaar w 1,
ven, liet weten zeer teleurges'fi
zijn over de hoogte van het W j

Granaria had bijna zestig ,
dgulden geclaimd. Minister

Kroes van Verkeer en Wat^1 P
heeft altijd gezegd dat Gra,
slechts vijfhonderdduizend #.
tegemoet kon zien. Een woor<j
der van het ministerie wilde $
ochtend geen commentaar f*
De binnenschippers toondeij ■bijzonder nijdig over de hoogl'!t
de schadevergoeding, die '2" Jzoveel is als de minister een j**'leden ter beschikking heeft ë,e> ?
Bovendien is volgens de b 1
schippers, die zich de Zes vall *kum noemen, evenmin vaste !
of de vergunning van Granaf131
tij ds terecht is verleend. Het Cc *van Beroep zou al eenjaar lau»
ben geweigerd uitspraak te d0* J>

Sovjetcongre
kiest Ryzjko

als premier
MOSKOU - Een overwelfdmeerderheid van het Sovjetc^
van Volksafgevaardigden he*" 1,
teren NikolaiRyzjkov gekoz^ ü
een nieuwe ambtstermijn a' i|
mier van de Sovjetunie. Van .6]

ca 2.000 parlementariërs heb^i59 tegen hem gestemd. Er Wa£ &
onthoudingen. De Opperste y l)
had hem woensdag voor dei s|
voorgedragen. Ryzjkov leid1 jij
1985 de Sovjetregering. Hij st*j S
kend als aanhanger van Gorb 3li

Nederland nie
populair bij

buitenlandse
toeristen

DEN HAAG - Het toeristn*
Nederland vertoonde vorig Ja.,
lichte stijging. Desondanks 'j
derland voor buitenlanders (

,
populair vakantieland. Op h<< 1

keurslijstje van de buitenlandj
rist neemt ons land gemidd ,
dertiendeplaats in. Oorzaak f,
is de zwakke concurrent!^;
ten opzichte van anderevakaIL >
stemmingen. Vooral de ve*11
kantielanden blijken steeds
trekkelijker te worden. D^ -(gistermiddag bij de presenWjjl
het jaarverslag van het Ned*j
Bureau voor Toerisme over 1

j.l
Volgens algemeen-directeur"\
nelissen is het opzetten van’%;de Holland-promotie nood^f|
om de marktpositie van Ne'v
in de toekomst niet verder
zwakken. „Het Nederlands j
me moet nieuwe projecten °P j:
om zich te onderscheiden. »" j)
ten het begrip 'onbekend ma ]t
bemind' niet verder om z'c
laten grijpen."

Nederlanders gaan vaker, m* f
ter, met vakantie. Het aanta
vakanties in ons land is v°> fi
met 23 procent gestegen. Die
ties liggen vooral buiten hevjV
seizoen. Het aantal lange va J
is echter gedaald met ongev
procent.

Cornelissen zei te verwaci»
het aantal binnenlandse va j,l
dit jaar met ongeveer 4 pr° 0fstijgen, vooral met het ooé jp
fraaie zomerweer van de a>*
tijd.
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Tot en met 11 juli wordt het Lim-
burgse publiek op deze tentoonstel-

ling geïnformeerd over de ontwik-
keling van de sociale rechtsstaat
sinds de industriële revolutie. Ook
in deBondsrepubliek is die ontwik-
keling niet zonder slag of stoot ge-
gaan en ook dit land heeft zijn zwar-
te bladzijden op dit gebied, aldus de
Westduitse staatssecretaris.

bied als de dichtstbevolkteen sterk-
ste van de Euregio's, waarin zich
niet minder dan zes universiteiten
bevinden. Een goede basis voor het
uitwisselen van ideeën over sociale
zekerheden in het toekomstige
Europa, hield de gastheer zijn ge-
hoor voor. Daartoe hoorden onder
anderen de Westduitse ambassa-
deur Otto von der Gablentz en ho-
norair consul mr P.Meyer-Viol.

gouvernement waar het in de i
zaal werd ontvangen door dr Kre-
mers. Deze wees zijn gasten er op
dat de provincie Limburg over een
meanderende lengte van in totaal
18S kilometer aan de Bondsrepu-
bliek grenst.

Langs die grens bestaat niet alleen
een band tussen twee landen, maai
bovenal tussen twee volken. Niel
verwonderlijk mag het heten dal
juist in deze streek de belangstel-
lingvoor een verenigd Europa grool
en in menig opzicht reeds tastbaai
is, aldus de gouverneur.

Rechtszekerheid
Hij plaatste de expositie in het ka-
der van Europa na 1992, waarbin-
nen de rechtszekerheid een zware
taak moet zijn voor alle aangesloten
landen.

Twee volken
Na de expositie te hebben bezocht,
begaf het gezelschap zich naar het

Van onze verslaggever

«N-De bedrijfsleiding van Volvo/Born heeft de rijkspoli-
s\^ e plaats ingeschakeld om een onderzoek te laten ver-
N ten naar de praktijken van een administratief medewer-
'i ld vo vermoedt dat de man hooguit voor enkele tiendui-
!^,cri guldens heeft gefraudeerd door 'premies gezinshereni-
'v S in eigen zak te steken.

' 3idrMn'stratief medewerker, die
'wr is Sescnorst> is DÜ Volvo
,i. meer belast met het verzor-

e aanvragen voor 'premiese hereniging' voor buitenlan-

ders die bij Volvo werkzaam zijn.
De rijkspolitie heeft inmiddels aan
tien gemeenten in Limburg het ver-
zoek gericht om uit te zoeken of de
in totaal 100 buitenlandse werkne-

mers van volvo in aanmerking ko-
men voor een aanvraag 'premie ge-
zinshereniging.

„Mocht dat het geval zijn", aldus
groepscommandant L. Plum „dan
zullen we moeten uitzoeken of de
premies ook daadwerkelijk zijn aan-
gevraagd en uitgekeerd. Daarna
wordt nagetrokken of het geld ook
daadwerkelijk terecht is gekomen
bij de buitenlandse werknemers."
Over de omvang van de fraude valt
volgens de woordvoerder geen zin-
nig woord te zeggen. Reeds ge-
noemde bedragen enkele tonnen,
zijn volgens hem totaal uit de lucht
gegrepen.

BRD etaleert zijn sociale geschiedenis in Maastricht
" Staatssecretaris Tegtmeier en ministerBrinkman kijken in het boek dat bij gelegenheid van
de tentoonstelling is verschenen. Foto:WIDDERSHOVEN

ROTTERDAM - Bij het
chemische bedrijf DSM
Chemical Rotterdam, on-
derdeel van het DSM-con-
cern, is gisteren een princi-
pe-akkoord bereikt over
een nieuwe twee-j arige
CAO. Het akkoord voorziet
onder meer in één extra
ATV-dag.

Dat is volgens bestuurder P. van
Emmenes van de Industriebond
FNV voor het DSM-concern als
geheel 'een doorbraak' omdat
DSM tot nu toe verdere arbeids-
tijdverkorting heeft tegengehou-
den.

Volgens het akkoord wordt de
VUT-leeftijd in vijfjaar terugge-
bracht van 62,5 naar 61 jaar.
Daarnaast is 2 procent loonsver-
betering afgesproken per 1 april
van dit jaaren nog eens 3 procent
per 1 april van het volgend jaar.
Over beide CAO-jaren wordt bo-
vendien een eenmalige uitkering
uitgekeerd van 1,5 procent. DSM
Chemical telt 146 werknemers.

Toekomstig Europa niet
alleen voor ondernemers

Staatssecretarishoudt voorlopig boot af
Geen herverdelingvan Provinciefonds

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Staatssecretaris
Tegtmeier van het Westduitse mi-
nisterie van 'Arbeit und Sozialord-
nung' heeft gisteren in de voormali-
ge Dominikanerkerk te Maastricht
een expositie geopend waarop een
beeld wordt gegeven van de sociale
geschiedenis van de Bondsrepu-
bliek. Aanleiding hiertoe vormt het
feit dat dit land in deze dagen het
veertigjarig bestaan van zijn
'Grundgesetz' feestelijk herdenkt.

De 'premie gezinshereniging' die
door het eigen bedrijf wordt uitge-
keerd, behelst een reiskostenver-
goeding en een uitbetaling ineens
van 1.500 guldenvoor het herinrich-
ten van de woning. De woordvoer-
der van Volvo zei gisteren dat, zoals
de zaken er nu voor staan, de bui-
tenlandse werknemers noch be-
trokken noch gedupeerd zijn door
de handelwijze van de verdachte
werknemer, omdat hij namen van
bij Volvo werkzame personeelsle-
den zou hebben 'gefingeerd.'

spreekt in dit verband onder meer
van onjuistheden en geknutsel.
Limburg zou er overigens volgens
de laatste studie van het 100 acht
tot tien miljoen gulden op achteruit
gaan.

" Vrachtwagens worden geladen bij het logistieke centrum van Frans Maas in Oostrum
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MAASTRICHT - Terwijl de euforie
over de eenwording van Europa
vooral op de economische facetten
is toegespitst, komt het sociale vlak
nauwelijks aan bod. Alleen de vak-
bonden in verschillende lidstaten
hebben vorig jaarvan zich laten ho-
ren. Praten over het op elkaar af-
stemmen van de (uiteenlopende) so-
ciale zekerheidsstelsels levert
eigenlijk alleen nog maar vraagte-
kens op, zo constateerde voorzitter
drs Th.Hoppenbrouwers van de
vereniging DIVOSA gisteren tij-
dens een tweedaags congres in
Maastricht.

Dan gaan immers de economische
grenzen open, wordt gezegd. In het
sociaal bestel van alle aangesloten
landen moet aandacht blijven voor
bevolkingsgroepen als werklozen,
gehandicapten,handicapten, vluch-
telingen, gastarbeiders, enzovoorts.
Bij de eenwording van Europa mag
men zich niet laten leiden door
vrees voor verlies van eigen identi-
teit en culturele waarden, aldus de
minister,die de tentoonstelling in
Maastricht in dit opzicht voorbeel-
dig noemde.
Burgemeester Philip Houben van
Maastricht wees in zijn toespraak
op het belangvan het Maas-Rijn-ge-

Eenwording EG vooral een economische zaak

Sociaal Europa
vol vraagtekens

Dat benadrukte eveneens minister
Eelco Brinkman van WVC die er-
voor waarschuwde dat het belang
van de burgers als sociale dimensie
in het toekomstig Europa niet over-
schaduwd mag worden door het be-
lang van de ondernemers, aan wie
toch het eerst gedacht wordt als
men spreekt over 1992.

V|, Van onze Haagse redactie
0 jj - Er komt voorlopig

van het Provin-
°" tefas- Staatssecreatris De
e h auta (Binnenlandse Zaken)
1i uu 1 bekend gemaakt. Zij deed

op de dag dat het
En |ands Economisch Instituut

ld Jt n cc studies van het Instituut
-t'^n ek van Overheidsuit-

' t\ u naar een herverdeling
rt ira (,^>rovmciefonds verwierp. In
:Mr k van de provincie Limburg

ei iö e **^ de studies van eind
ra icietl begin dit jaaronder de loep.

0 Vertonen 'belangrijke metho-
"d ren e tekortkomingen' en 'le-
lt Seen bijdrage aan een verant-si«,, aanpassing van de verde-
-6 * van het fonds.
I* *rjpSu^aten van het onderzoek
) Ute n gisteren in Den Haag gepre-
ji i(jter^- De contra-expertise be-
j °P debureaus van de staatsse--5 fih'SSen van binnenlandse zaken[ï 1 ?atlciën. Die kunnen constate-
'fiti f a^..veel provincies inmiddels
ia lig^'Jfel hebben over de weten-oirj^lijke waarde van de diverse

ji n °vincies hebben jaarlijksruim
gulden te verdelen.

'*l t e verdeelsleutel is altijd al
!htt! doen geweest. Het 100 ver-
P "* dp6erst een studie in opdracht
!liriB .staatssecretarissen. e ver"

6rVol an^ers was de conclusie.
1"'d-i4 n̂s drongen Noord- en
k Rolland en Brabant aan op

leUwe studie. In die laatste
f9s Lfni_z'J er weer beter vanaf. Nu
üt Jj mburg de pineut.
'Ut i ederlands Economisch Insti-
ürjjeat Weinig heel van de laatste
"jjj. "Zo wordt het 100 onder
'efleierweten voorbij te gaan aan
6bben u'tgaven die de provincies
*H (j ' objectiviteit bij toepassing
ürijp: Verdeelsleutel uit het oog te

en een aantal berekenin-
-6fi w ef en onacceptabel te heb-ItTwerkt.ikrj,^e door het 100 uitgevoerde
'jferrr; rcities is gebleken dat het
'igjj ateriaal dusdanig weerbar-en a' aat de in beschouwing geno-
pte nPassingen niet tot bevredi-L. leiden.' Het NEI
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OOSTRUM - Minister Smit-Kroes
van Verkeer en Waterstaat heeft gis-
teren in Oostrum bij Venray het
nieuwe logistiek centrum (LC) van
Frans Maas in gebruik gesteld. Het
is het eerste van een hele serie van

In het LC worden allerlei onderde-
len van kopieermachines uit de hele
wereld bij elkaar gebracht, opgesla-
gen, herverdeeld, geassembleerd,
opnieuw verpakt, van etiketten
voorzien, op kwaliteit gecontroleerd
en vervolgens getransporteerd. Di-
verse handelingen dievroeger deels

logistieke centra van Frans Maas in
Europa. Het LC in Oostrum werkt
bijna uitsluitendvoor Rank Xerox.

Frans Maas opent
logistiek centrum

bij Rank Xerox en deels bij Frans
Maas geschiedden, zijn nu op één
plek geconcentreerd. Dat scheelt
aanzienlijk in tijd en geld.
Ongeveer een kwart van de goede-
ren die in het nieuwe logistiek cen-
trum binnenkomen is geprodu-
ceerd bij Rank Xerox in Venray. De
rest van de goederen wordt aange-
voerd vanuit 26 andere landen. Het
LC heeft een bebouwde oppervlak-
te van 27.000 vierkante meter met
ruimte voor 28.500 pallets. Vanuit
het LC worden met enkele duizen-
den containers per jaar onderdelen
en eindprodukten weer geëxpor-
teerd naar 86 landen over de hele
wereld. Frans Maas heeft 14 miljoen
gulden in het LC geïnvesteerd. Het
aantal banen bij de expediteur is
met 50 uitgebreid.

Het jaarcongres van DIVOSA, een
vereniging van directeuren van
overheidsorganen voor sociale ar-
beid (sociale diensten), staat in het
teken van de harmonisatiein de EG.
'Zorg in Europa' heet het congres en
de directe aanleiding voor de keuze
van dit onderwerp is de opheffing
van de handelsgrenzen in de EG
vóór 1 januari 1993.

Euregio-beurs
AKEN - Op de Bendplatz in Aken
wordt in de week van 21 tot en met
25 september weer de Euregio-
Maas-Rijn-beurs gehouden. Op deze
beurs presenteren zich 450 bedrij-
ven uit West-Duitsland, België en
Nederland. Aandachtspunten zijn
onder meer techniek, gezondheid,
auto's en motoren en vrije tijd. Vo-
rig jaartrok de Euregio-beurs 75.000
bezoekers. Ditmaal gokt de organi-
satie op meer dan 100.000 gasten.

Europarlementariër Nel van Dijk uil Sittard:

’Werken in Straatsburg
wel eens frustrerend’ Dat kan trouwens ook niet an

ders. Alle EG-landen hebben eer
verschillende cultuur en een ver
schillende mentaliteit".

Hoe het dan met de sociale zeker-
heid staat, valt moeilijk te voorspel-
len. De sociale diensten worden,
vertelde voorzitter Hoppenbrou-
wers, bestormd met vragen. Vragen
over de ontwikkelingen van de
werkloosheid, en daaraan gekop-
peld de uitkeringen. „Teveel vraag-
tekens zijn er nog om daar zelfs vage
uitspraken over te doen. Er zijn
voornemens, positieve voorne-
mens, maar ook onvoorspelbare
ontwikkelingen," aldus Hoppen-
brouwers.

Bijstand
Problematisch in de afstemming
van de sociale stelsels die de lidsta-
ten hanteren, is dat ze zo uiteenlo-
pend zijn. In Noordwesteuropa zijn
de verschillen nog te overzien, maar
sommige zuidelijk gelegen landen
kennen amper sociale voorzienin-
gen voor werkloosheid, ouderdom
en dergelijke. Nederland neemt bin-
nen dat alles nog een uitzonderlijke
positie in, aldus prof.dr J.Bergh-
man van deuniversiteit in Tilburg.

Dat komt volgens hem vooral door-
dat het aandeel van debijstand in de
sociale voorzieningen buiten alle
proporties is komen te liggen. „De
bijstand is moeilijk meer te be-
schouwen als de onderste laag in de
huis van de sociale zekerheid, als
het vangnet. De vraag is hoe lang we
daar vrede mee kunnen hebben. Is
het een tijdelijk noodgebouw of een
betonnen constructie. In dat laatste
geval valt het nog maar te bezien of
de maatschappelijke funderingen
daar bestand tegen zijn," aldus
Berghman.

Auditie voor
dansopleiding

MAASTRICHT - Jongens en meis-
jes die gefascineerd worden door
het ballet en aanleg hebben voor
dans kunnen zaterdag 17 juni audi-
tie doen voor de Vooropleiding To-
neeldans in Maastricht.

De auditie wordt gehouden in de
Toneelacademie in Maastricht. De
jongens en meisjes moeten mini-
maal 8 jaar oud zijn. De maximum-
leeftijd is respectievelijk 14 en 12
jaar oud.

Met name jongensworden van har-
te uitgenodigd zich aan te melden
voor auditie. Op dit moment doen
reeds zes jongensballet. De Voorop-
leiding Toneeldans is een samen-
werkingsverband tussen de Rijks-
hogeschool Mastricht, de Dansaca-
demie Brabant en de stichting Bal-
letopleiding Limburg.

Aanmeldingen Marja Ronda: 5043-

In Limburg raakte Nel van Dijk
vooral bekend door haar strijd
voor een schonere Maas. Ook
kwam ze in het nieuws door haar
verzet tegen de aanlegvan de SW
21 tussen Doenrade en Bruns-
sum. Een weg die aangelegd
wordt zónder Milieu Effect Rap-
portage en, wat ze nog erger
vindt, mét Europese regionale
steun.

Als voorbeeld noemt Nel van
Dijk het Europese milieubeleid.
„Daar hebben wij geen enkele
zeggenschap over. Bij de Raad
van Ministers staat het econo-
misch belang altijd voorop. Het
is toch van de gekke dat waar-
schijnlijk in 1993 een Europese
norm voor uitlaatgassen wordt
ingevoerd die lager is dan de
Verenigde Staten al sinds 1983
kennen". En zo kan Nelvan Dijk
nog wel even doorgaan. Als het
op echt belangrijke zaken aan
komt, staat het Europees Parle-
ment buitenspel, heeft ze de af-
gelopen tijd geleerd.
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SITTARD - Naast CDA-Tweede
Kamerlid Ria Oomen uit Maas-
bracht aast nog een Limburgse
op een zetel in het Europees Par-
lement. Nel van Dijk uit Sittard
staat tweede op de Regenboog-
lijst. Die partij is nu nog in het
Europarlement vertegenwoor-
digd onder de naam Groen Pro-
gressief Akkoord: een samen-
werkingsverband van CPN,
PSP, PPR en Groene Partij Ne-
derland.
Het eerste verschil tussen Ria
Oomen en Nel van Dijk is, dat de
Sittardse al weet wat er Straats-
burg te koop is. Nel van Dijk
heeft er 2 1/2 jaar in het Europees
Parlement opzitten. Groen Pro-
gressief Akkoord haalde vijfjaar
geleden bij de Europese verkie-
zingen één zetel en Nel van Dijk
volgde halverwege de rit volgens
afspraak lijsttrekker Herman
Verbeek op. Het tweede verschil
is dat Ria Oomen helemaal ly-
risch wordt als ze over het Euro-
pees Parlement praat en dat Nel
van Dijk nauwelijks enthousiast
kan worden.
„Daar is ook niet veel reden toe",

" Net van Dijk.
zegt ze. „riet europees Parle-
ment heeft bijna geen bevoeghe-
den. De macht is in handen van
de Raad van Ministers. Daar
wordt alles beslist en wij kunnen
daar maar bitter weinig invloed
op uitoefenen. Dat is best frus-
trerend..".

Graaien
Daar heeft volgens Nel van Dijk
geen enkele provincie in Neder-
land recht op. „Ik stoor meer ma-
teloos aan dat er door Nederland
zo schaamteloos in het regionaal
fonds wordt gegraaid. Andere
streken in Europa hebben dat
geld veel harder nodig. Neder-
land zit goed genoeg bij kas om
zelfregionale steun te geven".
Over haar kansen op een zetel in
het Europarlement zegt ze tot
slot: „Regenboog moet twee ze-
tels kunnen halen. Ik wil er dil
keer graag vanaf het begin bij
zijn".

Toch heeft Nel van Dijk hoop dat
de macht van het Europees Par-
lement in de toekomst groter zal
worden. „Anders zou ik me niet
opnieuw kandidaat hebben ge-
steld". Een echt Verenigd Euro-
pa hoeft er van haar trouwens
ook niet te komen. „Ik moet bij-
voorbeeld niet denken aan een
gemeenschappelijke defensiebe-
groting. Dat is wel het laatste dat
ik wil. Er mag best nog nationaal
worden gedacht, een land moet
van tijd tot tijd eigenwijs zijn.

CAO-akkoord
DSM-dochter

Vrijdag 9 juni 1989 " 19

Volvo verdenkt
vertrouwensman
van oplichting
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-*<~ Volgende week woensdag is het weerzover. Dan begint om 19.46uur op
Wed 3de eerste van 3 trekkingen. Dik 1miljoen prijzen tegenover 2miljoen loten

met ruim 33 miljoen guldenin kas. Als usnelbent, doet u nog mee.
GEEN MOOIER LOT DAN N STAATSLOT.
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HULSBERG - De SV Hulsberg
viert het komende weekeinde (8
t/m 12 juni) haar gouden be-
staansfeest. De festiviteiten vin-
den plaats in het Sportpark in
Hulsberg. In hetkader van dit ju-
bileum werd enkele weken gele-
denaan het bestuur van de Huls-
bergse voetbalvereniging een
boekwerkje '50 jaarvoetbalhisto-
rie Hulsberg' aangeboden.

In 1939 werd de RKVVH (Rooms
Katholieke Voetbalvereniging
Hulsberg) opgericht en één jaar
later Hulsbergse Boys, het latere

Gouden feest SV Hulsberg
Aalbeker Boys. In het boekwerk
wordt uitvoerig ingegaan op de
up en downs van, en de nodige
gunst en afgunst tussen beide
laatst genoemde verenigingen.
Ook wordt ingegaan op de uit-
eindelijke fusie (1971) tussen de
beide rivaliserende Hulsbergse
clubs. Het hoogste wat de SV
Hulsberg ooit gevoetbald heeft
was le klasse KNVB. Het 48 pa-

gina's tellende boekwerk, zonder
advertenties, zal de komende
feestdagen voor f 7,50 verkrijg-
baar zijn in het feestpaviljoen
aan de Sportparklaan.

Het feestprogramma ziet er als
volgt uit; vandaag is van 19.00
uur tot 21.00 uur jubileumrecep-
tie. Aansluitend dansavond met
muziek van het Apollo trio. Za-

terdag om 13.45 uur begint de da-
mesvoetbalwedstrijd SV Huls-
berg contra Noordwijk. Om 15.30
uur SV Hulsberg 1 contra Cae-
sar. Vóór de wedstrijd en tijdens
de rust presenteert de Marching
Band van de Rijkspolitiekapel
een muzikale show. De entreebedraagt f3,-. Om 19.45 uur geeft
het Orkest van deRijkspolitieka-
pel een populair concert. Aan-

APOTHEKEN

sluitend is er dansen met muziek
van de Steelband, Big Band en
het Egerlanderorkest van de
Rijkspolitiekapel. De entree voor
de hele avond bedraagt f 5,-.
Zondagmorgen om 10.00 uur
volgt een mis. Aansluitend früh-
schoppen met de Los Clementos
en de Bömerwaldkapel. 's
Avonds om 20.00 uur is Veroni-
ca's Top 40 Discoshow in Huls-
berg. Entree f 3,50. Maandag-
avond om 19.30 uur worden de
feesten afgesloten met een kien-
avond.

Dinsdag banenmarkt in d’r Brikke Oave

Brunssum peilt
vraag naar arbeid

Bromscooters
aan de start

heer Hodiamont ®
045 - 462348 of Pre-
voo 045 - 728644 (na
17.00 uur). Ook kan
men zich komende
dinsdag aanmelden
als er gemeen-
schapshuis de Cau-
merbron vanaf 20.00
uur vergaderd
wordt.
#De bromscoot-
erclub staat aan
de start van een
hopelijk succesvol
bestaan.
Foto: WIM KLIS-

TERS

HEERLEN — De
bromscooterclub
Heuvelland is on-
langs in Heerlerbaan
opgericht. De kers-
verse vereniging kan
nog nieuweleden ge-
bruiken. Het gaat
hierbij nadrukkelijk
om brómscooters,
die zonder rijbewijs

gereden kunnen
worden. De door de
heren Hodiamont en
Huijbregs begonnen
club biedt onder an-
dere oriëntatieritten
en toeren naar Duit-
se pretparken aan
(met entreegeldkor-
tine).
Voor informatie: de

in gesprekMarokkaan niet eens
over terugbetalen
bijstandsuitkering

respecterende krant (journalist) zou
zich moeten realiseren, dat door
middel van dit soort eenzijdige be-
richtgeving niet alleen een behan-
delende sector, maar ook debetrok-
kene zelf tekort wordt gedaan.
Namens het behandelteam Afd. 111
Revalidactiecentrum
'Hoensbroeck'

J. Kern,
maatschappelijk werker.

De avond-, weekend- en zondag^
sten beginnen op vrijdagavond e%
digen de volgende week vrijdaêT
tend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 7114*
HEERLEN. Meezenbroek, Ka!
laan7o, S 721344. B.g.g. "
S 711400.
LANDGRAAF. Lempers, Hoofds
5 Schaesberg, S 310777. Voor sp
gevallen dag en nacht bereikbaa'
KERKRADE - EYGELSHOVEN
Wersch, Hoofdstraat 41 Kerlc
S 452010.
KERKRADE-WEST. Snijders, K>
straat 114, S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923-
-terdag van 10.30 tot 16.00 uur en
dag van 12.00 tot 13.00 uuren van1
tot 19.00 uur. Voor spoedgevalle"
en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. \ken, Dr. Ottenstraat 9, Simpe'
S 441100. Zaterdag van 11.00 tot
uur en zondag van 14.30 tot 15.0"
Voor spoedgevallen kan men tel
van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Martens, H°
straat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevalleneigen"
theek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
S 711400
(Informatie over avond- en weel"l
diensten van artsen, tandartsen,■
thekers en het Groene Kruis.) 1
GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst voor sfl
gevallen tijdens avond en nacht *■18.00 tot 8.00 uur. Weekenden V> 'doorlopend S 711400. Werkdage"
dens werkuren, S 713712. ~NUTH - VOERENDAAL - SlMr«
VELD. Wachtdienst voor spoedt
len S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD " h
BEEK. Wachtdienst voor spoedt
len S 259090. ,
HOENSBROEK - MERKELBEf
BINGELRADE. Wachtdienst "spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevaÜo
de dienstdoende verpleegkundig .
reikbaar onder S 462222. .
EYGELSHOVEN - LANDGR^Wachtdienst voor spoedgev'.
S 323030. Jfc
ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedge^
TIGH (brandweercentrale) ">*S 711400. j

BRUNSSUM - HOENSBROEK"
spoedgevallen eigen huisarts beWJKERKRADE-WEST. Voor spo*
vallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgev'
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zate
12.00 uur vlg. telefoonbeantwo"'
van eigen huisarts. Van zaterdag 1
uur tot zondagmorgen 10.00 uuf|
verling, Hoofdstraat 4, S 452176-,
zondagmorgen 10.00 tot maandag1,
gen 8.00 uur Willemse, Laurastr**
Eygelshoven, S 351232.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. 3*
Dr. Ottenstraat 48 Simpe)v
S 440333
SCHAESBERG. Zaterdag
Frans Erenslaan 32, S 313186 en'
dag Ypma, Schumanstraat
S 320660. ,
ÜBACH OVER WORMS - NIEl^
HAGEN. Eigen huisarts bellen. .hj
VOERENDAAL. Praktijk Raad"
plein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscen
Hoensbroek-Noord kunnen o»
nacht bellen, g 214821. y

TANDARTSEN
HEERLEN - HULSBERG - XOV^
DAAL. Thissen, Schandelerboo^ *Heerlen, S 722933. B.g.g. J
«711400. J
KERKRADE - ÜBACH "£WORMS - SCHAESBERG - ?VWENHAGEN - EYGELSHOVEN7\deren, Europaweg 201 Übacn 4t
Worms, S 312341. Spreekuur |i
11.30 tot 12.00 uur en van 19-^ (
19.30 uur. RU
SIMPELVELD - BOCHOLTZ - $
PEN - VAALS - WIJLRE - WlTV
Nijdam, Remigiusstraat 23a S'"") f
veld, S 442880. Spreekuur var> ni)i
tot 12.00 uuren van 17.30 tot l8
BRUNSSUM - SCHINVELD- NJi/HOENSBROEK - SCHI^Schols, Kerkstraat 41 Brunsfl lS 252483. Spreekuur van H^J12.00 uur en van 17.30 tot 18.00 "" I
HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, S 7l9a h
Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn a 740136. j

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN - Een Ma-
rokkaan uit Hoensbroek vindt dat
hij ten onrechte bijstand moet te-
rugbetalen en gedurende een jaar
een strafkorting van tien procent
heeft gekregen. Zijn beroep werd
behandeld door de afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad
van State.

De Marokkaan werd verweten dat
hij onvolledige inlichtingen aan de
sociale dienst verstrekt had. Zo zou
hij niet hebben opgegeven dat hij
sinds oktober 1981 samenwoonde in
Geleen. Deze vrouw zou het kost-
geld dat hij betaalde ook hebben op-
gegeven aan de sociale dienst. De
Marokkaan gaf aan de Heerlense so-
ciale dienst echter een adres in
Hoensbroek op. Tevens verzweeg
hij dat hij op dit adres, een meubel-
zaak met pension, toezicht hield
waarvoor hij vijftig gulden per week
ontving.
Voor de gemeenteHeerlen reden dit
inkomen volledig op de uitkering in
mindering te brengen. Omdat bleek
dat de man na 1 mei weer op zijn
Heerlense adres woonde, is de uit-
kering met ingang van die datum
hervat met een strafkorting van tien
procent.

Onder de kop 'Speeltuin dicht door
vernielzucht' verscheen in Uw dag-
blad van 31 mei jl. weer eens een ar-
tikel over de speeltuin Lauradorp.
Nog niet zo heel lang geleden heeft
deze speeltuin enkele malen in de
schijnwerpers gestaan vanwege het
feit dat het toenmalige bestuur er de
brui aan had gegeven gezien de vele
moeilijkheden en vernielingen met
diefstal die er plaatsvonden. Toen
ging de gemeente er zich mee be-
moeien en deze vond ene heer L.
van der Horst bereid om de zaak
weer oppoten te zetten. Een nieuwe
ster aan dehemel, want in detijd er-
voor heeft hij nooit een helpende
hand toegestoken. Hij zou het wel
eens gaan opknappen en de wet-
houder was gelukkig. Nu schreeuwt
hij: Het is om te huilen. Ja, nu het
weer een hoop gemeenschapsgeld
heeft gekost doordat de wethouder
tegen betere raad in toch de speel-
tuin weer open wilde hebben, nu is
het om te huilen. Wethouder Gybels
moet ook eens naar mensen luiste-
ren die reeds jarenlang met dat
bijltje hakken en niet maar door-
drammen als het in zijn partijpoli-
tiek van pas komt. Dit kost de ge-
meenschap Landgraaf een hoop
geld. En de heren die nu eens zou-
den laten zien, dat dat opstappen
van het voormalige bestuur ten on-
rechte was gebeurd hebben zichzelf
een brevet van onvermogen gege-
ven. Beter luisteren naar mensen
dieuit ervaring spreken bespaart de
gemeenschap geld.
LANDGRAAF I. Ludwickzak

Vernielingen

De geschillenafdeling doet over eni
ge tijd uitspraak.

Na een politie-inval bij de vrouw
zou de Marokkaan, die op dat mo-
ment in Heerlen was, onder druk
verklaringen op het bureau hebben
afgelegd.

De Marokkaan zegt dat hij alleen
maar een vriendschappelijkerelatie
met de vrouw in Geleen onder-
houdt. Hij heeft nog een zwaar zieke
vrouw en een gezin in Marokko.
Omdat de doorbetaling van de uit-
kering naar Marokko problemen
opleverde, is hij teruggekeerd naar
Nederland. De Geleense vrouw zou
alleen tegen een vergoeding van
honderd gulden per maand de was
voor hem doen. Ook eet hij regelma-
tig bij haar.

Problemen

zoals het artikel vermeldt. De in-
druk wordt gewekt dat het nog
maar twijfelachtig is of dit wel zo is,
of dit wel voldoendebekeken is. Wij
willen hierover geen onduidelijk-
heid laten bestaan. Reeds twee we-
ken na opname van de de heer B. is
door ons ter plekke bekeken en
vastgesteld dat dezewoning in com-
binatie met de prognose ten aanzien
van het eindfunctioneren van de
heer B. absoluut onmogelijke huis-
vesting voor de toekomst zou zijn.
De woningvereniging is na onze be-
vindingaccuut op de hoogte gesteld
van de woningproblematiek, in-'
schrijving als woningzoekende is
gedaan, nieuwe huisvesting is aan-
gevraagd met een programma van
eisen waaraan de nieuwe woning
moest voldoen, inclusief de per-
soonlijke wensen van het echtpaar
B. ten aanzien van de aard van de
behuizing en de buurtten) die voor-
keur genoten.
Het revalidatiecentrum en het ver-
pleegtehuis bestempelen als 'gevan-
genis' doet grof tekort aan de zorg
en de verzorgenden die er noodge-
dwongen verblijven. Een zichzelf

Uw artikel 'Stratenmaker wil terug
naar huis', van donderdag 1 juni jl.
vraagt om een reactie onzerzijds. In-
dien Uw journalist met dit artikel
wil wijzen pp eventuelemisverstan-
den inzake woningtoewijzing in de
gemeente Sittard, ware het goed ge-
weest deze problematiek niet
slechts van één zijde te belichten,
maar ook andere betrokken partijen
te horen. Voor het geval dit te lastig
ofte tijdrovend is en wellicht het ar-
tikel van zijn 'interessante' teneur
zou hebben beroofd, was het in
ieder geval eerlijker geweest infor-
matie op waarheid te toetsen.
De woning van echtpaar B. aan de
Hemelsley te Sittard is niet geheel
rolstoeltoegankelijk te maken, al-
thans volgens de woningvereniging,

Stratenmaker

bioscopen
HEERLEN

Royal: My stepmother is an alien, dag.
14.30 18.30en 21 uur. Rivoli: The naked
gun, dag. 15.30 18.30 en 20.30 uur. Lady
en de Vagebond, za zo wo 14 uur. Ma-
xim: Moon over Parador, dag. 15 18.15
en 20.30 uur. H5: Tequila Sunrise. dag.
14.30 19en 21.30 uur, za zo ook 16.30uur.

Rainman. dag. 14 en 20.30 uur, za zo ook
17 uur. Dangerous Liaisons, dag. 18.30
en 21 uur, do vrij ma di ook 14uur. za zo
ook 16 uur. The Bear, za zo wo 14 uur.
The good mother, dag. 19 en 21.15 uur,
do vrij ma di ook 14.15 uur, za zo ook
16.15uur. Twins, dag. 14 18.30en 21 uur,
za zo ook 16 uur. 'n Avontuur met een
staartje, za zo wo 14.15 uur. De Spiegel:
La Lectrice, do t/m ma 21 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Working girl, vrij t/m zo 22.15
uur. Masquerade, vrij t/m za 00.30 uur,
ma 22.15 uur.

MAASTRICHT
Mabi: The naked gun, do t/m zo 14.30 19
en 21.30 uur, ma di 21.30 uur, wo 14.30en
21.30 uur. Die Hard, do t/m zo 14.30 18.30
en 21 uur. ma di 21 uur, wo 14.30 en 21
uur. Lady en de vagebond, za zo wo
14.30 uur. Loos, do t/m zo 18.30 en 21
uur, do vrij ook 14.30 uur, ma t/m wo 21
uur. My stepmother is an alien, do t/m zo
14.30 18.30 en 21 uur, ma dl 21 uur, wo
14.30 en 21 uur Cinema-Palace: Rain-
man. dag. 21 uur. za zo ook 14.30 en 18uur. Tequila Sunrise. dag. 19 en 21.30
uur, za zo ook 14 en 16.30 uur. Dange-
rous Liaisons, dag. 19en 21.30 uur, za zo
ook 14 en 16.30uur. Palace 2: Pornopro-
gramma, dag. beh. za zo doorl. v.a. 13.30
uur. Ciné-K: The Accused, do za 20 en
22.15 uur, vrij 20 uur, zo t/m wo 19.15 en
21.30 uur. MidnightRun, do t/m za 24.15
uur. Lumière: Tucker, the man and his
dream. dag. 20 uur. Bagdad Café, dag. 22
uur. A world apart, do t/m zo 21 uur.
Yeelen. ma t/m wo 21 uur.

GELEEN
Roxy: Twins, do t/m di 20.30 uur. Studio
Anders: Betrayed, do t/m di 20.30 uur.

SITTARD
Forum: Rainman, do ma di wo 20.30
uur, vrij t/m zo 18.45en 21 uur. My step-
mother is an alien, do ma di wo 20.30
uur, vrij t/m zo 18.45en 21 uur. Cinecen-
ter: Track 29. do vrij 20.30 en 22.15 uur.

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij, Raadhuisplein 19. Het
poëtisch moment.T/m 25/6, open di t/m
vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur. Volks-
sterrenwacht, Schaapskooiweg 95.
Werk van André Offermans. Open di t/m
vr 13-17 uur, zo 13-17 uur, di en vr ook
19.30-22 uur. NMK-bank, Bongerd 13.
Werk van M. Philippens. T/m 31/6, open
op werkdagen 9-16 uur. De Spiegel,
Akerstraat 88. Werk van Mich Radema-
ker. T/m 13/6,open do t/m ma 20-1 uur.

OENSBROEK

" Kasteel Hoensbroek. Expositie fijn-
schilderschool Driemaal Nul. T/m 2/7.
Werk van Alfons Stadhouders. Gedu-
rende de zomermaanden, open dag. 10-
-17 uur Bibliotheek,Pastoor Schleiden-
straat. Werk van Cor van Hoof. T/m 14/7,
open tijdens kantooruren. ABN. Foto's
van Klaas Schipper. T/m 15/7, open
werkdagen 9-16 uur.

VOERENDAAL
Gemeentehuis. Werk van P. Meuleners.
T/m 30/6, open werkdagen 9-12.30 uur,
di ook 13.30-16.30uur.

LANDGRAAF
Ipomal Galerij, Kerkberg 2. Werk van
Silvia Weerath. T/m 25/6. open wo, do, za
en zo 13-17 uur, vr 13-20 uur.

UBACHSBERG
Galerie De Leuf, Dalstraat 2. Werk van
Wim Mestriner.T/m 11/6, open di t/m vr
10-15 uur, zo 12-15 uur.

KERKRADE
Galerie Hoog Anstel, Kasteel Eren-
stein. Werk van Jacqueline van Elsberg
en Janny van der Veen. T/m 25/6, open
za en zo 14-17 uur.

Sportontmoeting
Alsdorf-Brunssum
BRUNSSUM - De tweede sportont-
moeting tussen het Westduitse Als-
dorf en Brunssum vindt komend
weekeinde plaats in Alsdorf. Onge-
veer 25 verenigingen, die samen 500
sporters vertegenwoordigen, zullen
voor de Brunssumse eer strijden.Zaterdag beginnen de wedstrijden
om 14 uur, zondag om 13 uur. Voet-
bal, volleybal, schieten, judo, zwem-
men, turnen, schaken, handbal en
gehandicaptensport vormen het
hoofdbestanddeel van het program-
ma.

Bejaardenhuizen op
plek kleuterschool

Van onze verslaggever
MERKELBEEK - Nu de Merkel-
beekse kleuterschool aan de Kerk-
straat geïntegreerd is met de basis-
school aan de Clemensweg, kan het
perceel waar het houten kleuter-
schoolgebouw staat, ingericht wor-
den als woongebied. Het college
van Onderbanken heeft al een plan
geventileerd om bejaardenwonin-
gen aan de Kerkstraat te bouwen.
Mogelijk dat nog deze maand een
voorstel hiervoor in de raad komt.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
"Et 045-739881

Kantoor Heerlen
S 045-739284
Wim Oragstra
S 045-710317
Emile Hollman
S 045-422345
Mans Rooijakkers
S 045-714876
Hans Toonen, chef
"S 045-425335
Richard Willems
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens
S 04455-2161

Schinveld

kwijt wil heeft de mogelijkheid om
zich op deze avond aan het publiek
te presenteren.

Van onze verslaggever \
LANDGRAAF - Burger^
Hans Coenders van Landgr3^!
opent zaterdag om 14.00 ü
scoutinggebouw 'de Milk^ #
van scouting 't Eikske in
berg. m I
De grootste scoutinggroep p
district Heerlen is gehuisves^ venig overgebleven gebouv^' j.

de mijn ON 2 aan de Strijthag^
Een tijd geleden kreeg de
ging de beschikking over e■&* 'die naast het gebouw ligj \OV
vroeger dienst deed als le

hool
voor de ondergrondse vaksc
Dank zij subsidies van het.I
naai Jeugdfonds, via acties
steunfonds van scouting 'l
en met de steun van de êe
was de leiding en enkeleoudi jj«
de vereniging in staat de » p1
verbouwen en ook de rest
gebouw grondig op te Kl^ p
Volgend jaar viert scouting . $
ke, die 120 leden heeft, het t» „f
jubileum.Zaterdag, tijdens o^k
dag.kan iedereen komen 1*
ook zij die eventueel intere ~,
ber. om de leiding te verster

'World-Music'-avond wordt er mu-
ziek gedraaid uit het Afrikaans con-
tinent en het Caribisch gebied. En-
tree F 2,50.

" Ter afsluiting van de feestweek
van basisschool Op gen Ing expo-
seert Hein Gielkens in de school 26
schilderijen.

Kerkrade

Nieuwe commandant
politie Voerendaal

en Simpelveld

Heerlen

Nuth

Nieuwe behuizin
Scouting Eikske" De harmonie St. Caecilia houdt

op 10 juni vanaf 20.00 uur een voor-
jaarsconcert in 't Kloeëster. Antoon
Gelissen treedt met zijn blokfuit als
solist op.

Van onze verslaggever
VOERENDAAL — De rijkspolitie-
groep Voerendaal/Simpelveld heeft
in de persoon van adjudant F.G.
Goossens een nieuwe commandant
gekregen. Goossens volgt adjudant
V.W.A. van Kuijk op, die per 1 april
met vervroegd pensioen is gegaan.
Goossens die in Jabeek woont, was
tot nu toe hoofd van het meld- en in-
formatiecentrum van het districts-
bureau te Melick-Herkenbosch.
Zijn benoeming in Voerendaal/Sim-
pelveld is per 1 juni ingegaan.
De Rijkspolitie van Voerendaal-
/Simpelveld telt 35 medewerkers en
heeft de politiezorg voor ca. 25.000
inwoners van beide gemeenten. Vo-
rige week nog legden de manschap-

pen van deze groep een dag het
werk neer omdat ze vanwege bezui-
nigingen geen avond- en nacht-
dienst meer hoefden te draaien. De
agenten vonden dat daardoor de po-
litietaak te zeer in het gedrang
kwam. Ze gingen toch weer aan de
slag en legden zich zelfs neer bij de
maatregel toen van hoger hand de
toezegging kwam dat er nog over
gesproken zal worden.
Adjudant Goossens is vanaf 1982
werkzaam in verschillende functies
in het district Maastricht, later het
district Limburg. Hij is al van 1966
bij de rijkspolitie. Onder andere
heeft hij ook gewerkt bij de groep
Schinnen/Onderbanken. Na de ge-
meentelijke herindeling stapte hij
over naar het district.

Vaesrade

" Tot nieuwe voorzitter van de
zangvereniging Orpheus is me-
vrouw K. Dijkstra- Van de Veen ge-
kozen. Het secretariaat is thans in
handen van deheer R. Ladru, Borc-
hofstraat 13 te Wijnandsrade.

" De buurtvereniging Hellebroek-
houdt zondag vanaf 11.30 uur een
frühschoppen op het binnenplein
van de hoeve, Hellebroek 62.

# Op zondagochtend 11 juni wordt
om 11.30 uur in de Botanische Tuin
Kerkrade. een concert gegeven door
fanfare Callistus.

" Het IVN maakt zondag een dag-
tocht in de omgeving van Mon-
schau. Ook niet-leden kunnen eraan
deelnemen. Voor informatie en res-
servering kan men bellen met L.
Gisberts S 045-452371, bij geen ge-
hoor S 453021.

Landgraaf

" Onder het motto 'In dit 'dorp' ge-
beurt er (n)iets' vindt vandaag in het
Grand Theater, Kerkberg 4 te Wau-
bach een ontmoetingsavond plaats.
De mogelijkheden van het theater
worden onder de aandacht van de
bezoekers gebracht. ledereen die
zijn kunstzinnig of artistiek 'ei'

" Tijdens een feestavond in 't
Pomphuuske roept de VV Vaesrade
morgen de speler van het jaar uit.
Ook wordt er afscheid genomenvan
trainer Henk Ummels en zijn opvol-
ger Frans Kerens wordt voorge-
steld. De feestavond begint om
20.30 uur.

" De schutterij St. Martinus haalt
zaterdag oud papier op.

" Voor de vierde keer wordt van
dinsdag 13 toten met vrijdag 16 juni
de avond-wandelvierdaagse op
Heerlerbaan gehouden onder auspi-
ciën van de Nederlandse Wandel-
sportbond. Dit evenement staat in
het teken van het Europese jaar te-
gen kanker. Start en finish vinden
dagelijks om 17.00 uur plaats op de
Wilheminaschool, Rukkerweg 92.
De afstanden bedragen 5, 10 en 15
kilometer. Deelname kost f 4,- per
persoon. Voor informatie en in-
schrijving kan men terecht bij H.
Peters, S 045-418685 of mej. A.
Mens, S 320555.

" De Tafeltennisvereniging Heer-
len houdt deze maand de donateurs
actie. De opbrengst wordt gebruikt
om de activiteiten voor jeugdleden
te bekostigen. Voor informatie kan
men terecht bij John Paas, Palesti-
nastraat 276 Heerlen, S 419804.

" De Verzamelaar houdt morgen
van 13.30 tot 17.00 uur een ruilbeurs
in het Volkshuis, Dennestraat 2 te
Passart.

" Het Zomermiddagconcert te
Welterhof wordt zondag verzorgd
door 'Fluvio'.

" In De Nor start morgen om 22.00
uur de Roots-Rythm-Club. Op deze

" F. Goosseyis, de nieuwe commandant van de rijkspolitie-
groep V'oerendaah'Simpelveld. Foto: DRIES LINSSEN
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Van onze verslaggever

BRUNSSUM - In gemeen-
schapshuis dr Brikke Oave
van Brunssum wordt op 14
juni een banenmarkt gehou-
den, waar bedrijven en instel-
lingen zowel vacatures als
scholingsmogelijkheden zul-
len presenteren.
De banenmarkt is uiteraard in eer-
ste instantie bedoeld om werklozen
en werkzoekenden aan een job te
helpen. Ook scholieren zijn welkom,
om zich op de markt te oriënteren in
zowel scholings- als arbeidsmoge-
lijkheden. De banenmarkt werd
echter ook op touw gezet om de
vraag naar arbeid binnen het plaat-
selijk midden- en kleinbedrijf te in-
ventariseren. De gemeente Bruns-
sum, maar ook het arbeidsbureau
wil graag zicht krijgen op het aantal,
de aard en het verloop van de vaca-
tures, dievoortkomen uit het lokale
ondernemersklimaat.
Het project is opgestart door de ge-
meente Brunssum en wordt uitge-
voerd door een aantal werkloze
HBO'ers.
Op de markt zullen tientallen banen
aangeboden worden in vooral de
verzorgende en administratieve sec-
tor. Ook is er vraag naar automon-
teurs, stratenmakers, projectlei-
ders, bakkers, boekhouders, veilig-
heidsdeskundigen en productieme-
dewerkers.
De banenmarkt begint op bovenge-
noemde datum 's ochtends rond de
klok van elf uur. Gemeenschaps-
huis dr Brikke Oave gaat weer
dicht om zeven uur s' avonds. Voor
meer inlichtingen: 045-278555 of
045-278502.



Patrick Slrouken: ’In Oostenrijk om te leren’

Theo de Rooy leider
Ronde van Luxemburg

LE MANS - De Ita-
liaanse autocoureur
Mauro Baldi heeft
tijdens de eerste offi-
ciële training voor de
24 uur van Le Mans
op het bijna zes kilo-
meter lange rechte
stuk in zijn Merce-
des een snelheid ge-
haald van 400
km/uur. Het snel-
heidsrecord voor Le
Mans stond sindsvo-
rig jaar met 391
km/uur op naam van
de Westduitse Por-
sche-rijder Hans-
Joachim Stuck.
SnelheidsduivelBal-

Mauro Baldi:
400 km per uur
di vormt bij de 24
uursrace, die zater-
dag om 16.00 uur be-
gint, een team met
de Brit Kenny Ache-
son en zijn landge-
noot Franco Granca-
telli.
De eerste training
was een voorproefje
van de ongetwijfeld
spannende strijd
tussen de fabriek-

steams van Jaguar,
Mercedes en Por-
sche. De Fransen
Schlesser en Ja-
bouille waren don-
derdag de besten in
een Mercedes. Hun
recordronde ging in
3.16,85 minuten, wat
een gemiddelde
snelheid betekende
van bijna 250
km/uur.

Van onze sportredactie

Chang naar
Rosmalen

ROSMALEN - In het tennistoer-
nooi in Rosmalen, dat op dins-
dag 13 juni begint, zal ook Mi-
chaelChang zijn opwachting ma-
ken. De overwinnaar van Ivan
Lendl in Parijs komt tijdens de
eerste wedstrijddag in actie te-
gen Evernden. Het evenement
zal afgewerkt worden op de gras-
banen van het Autotron in Ros-
malen

Van onze sportredactie

HEERLEN/PARAMARIBO - Sigi Lens wordt na het weekein-
de teruggevlogen naar Nederland. De speler van Fortuna Sit-
tard, die woensdagbetrokken was bij de vliegramp van de DC-
-8 in Suriname, maakt het volgens eigen zeggen goed. „Ik heb
alleen nog pijn door enkele kneuzingen en aan de heup. Voor
derest heb ik maar enkele schrammen aan het bovenbeen", al-
dus Lens. Hij was direct na deramp al geopereerd aan de heup,
die uit de kom was geschoten.

Fred Patrick en Lloyd Doesburg
Zij zijn bij het ongeluk verbrand
heb ik later vernomen".

De 25-jarige Sittardenaar was gister-
ochtend nog een beetje suf door de
operatie, maar mocht wel al in het
Academisch Ziekenhuis in Parama-
ribo bezoek ontvangen van zijn
broer en de voetballers Stanly Men-
zo en Hennie Meijer.

„Het niet goed functioneren van de
veiligheidsgordel heeft achteraf
mijn leven gered", realiseerde Sigi
Lens zich gisteren, terwijl hij een
zucht van verlichting' sloeg. „De
riem ging bij de crash los, waardoor
ik uit het vliegtuig werd geslingerd.
Ik zat vlak achter de vleugel, naast

Droom
voorbij

De precieze omvang van de ramp
kreeg Sigi Lens pas gisteravond te
horen, toen hij werd bezocht door
een oom van zijnvriendin Urmy, die
tevens arts is. „Hij heeft er niet om-
heen gedraaid en me gezegd dat
slechts een paar mensen de ramp
heeft overleefd. Ik heb het toen wel
even moeilijk gehad".
De heupblessure van Sigi Lens lijkt
overigens mee te vallen. De oom
van zijn vriendin wist zelfs met ze-
kerheid dat Sigi Lens straks weer
gewoon zal kunnen voetballen.
„Toch wordt het nog even afwach-
ten hoe de kwetsuur geneest. De
heup is weer in de kom gezet".

De aanvaller ontsnapte dus wonder
boven wonder aan een wisse dood,
omdat deveiligheidsriem openging.
„Door de klap daarna ben ik buiten
bewustzijn geraakt. Pas in de heli-
kopter, op weg naar het ziekenhuis
ben ik weer bij kennis gekomen en
realiseerde ik me eigenlijk wat er
was gebeurd. Het is vreselijk. Ik ben
blij dat ik het ongeluk heb over-
leefd".

Wonder
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burg (Ajax), Steve van Dorpel (Vo-
lendam), Frits Goodings (Wagenin-
gen), Jerry Haatrecht (Sloterplas)

Virmin Joemankhan (Cercle Brug-
ge), Andro Knel (NAC), Ruben Ko-
geldans (Willem II), Sigi Lens (For-
tuna Sittard), Ortwin Linger (Haar-
lem), Edu Nandlall (Vitesse), Fred
Patrick (PEC Zwolle), Elfried Veld-
man (De Graafschap), Ruud Dege-
naar (Heracles) en Andy Scharmin
(FC Twente). Een woordvoerster
van De luchtvaartmaatschappij
SLM heeft gisteren in Amsterdam
de lijst met namen bevestigd.

Passagierslijst
rampvlucht telde
zeventien spelers

AMSTERDAM - De KNVB heeft
geen officiële lijst van de voetbal-
lers, diemet het elftal 'Kleurrijk Ne-
derland' in Suriname drie wedstrij-
den zouden spelen. Wel zouden vol-
gens opgave van de KNVB en de
passagierslijst van SLM de volgen-
de spelers, met coach Nick Stien-
stra (34, RCH), aan boord van het
vliegtuig zijn geweest: Radjin de
Haan en Florian Vijent (Telstar),
Wendel Fraser (RBC), Lloyd Does-

De vriendin van Sigi Lens vliegt
mogelijk een van de komende da-
gen naar Suriname op kosten van
Fortuna Sittard.
„De door de vliegmaatschappij aan-
geboden bijna gratis extra vlucht is
alleen bestemd voor nabestaanden
van overledenen. Daarom probeert
Fortuna me op een andere vlucht
naar Paramaribo te brengen", aldus
Urmy.
Overigens worden vandaag reeds
drie zwaargewonde personen van-
uit Suriname naar Nederland ge-
bracht om hier te kunnen worden
behandeld.

Vriendin

PARIJS - In het tijdperk, dat de op-
ponenten van Steffi Graf worden
beoordeeld naar het aantal punten
dat zij de nummer één van de we-
reld kunnen afsnoepen, heeft de
vijftienjarige Monica Seles de zaag
ter hand genomen. De troon van de
Westduitse schudde.

Twee jaar geleden was Steffi Graf
de jongste winnares uit de geschie-
denis van de Open Franse kam-
pioenschappen. Bij de huidige titel-
strijd is zij met haar bijna twintig
jaar alweer de oudste van de vier
halve-finalisten. Het leeftijdverschil
met de inAmerika opgeleide en van
een sterk Florida-accent voorziene
Joegoslavische teenager is groter
dan zaterdag in de finale, waarin
Graf de achttienjarige Aranxta San-
chez tegenover zich treft. Maar het
is de vraag of de Spaanse, die in
twee sets (6-2, 6-2) won van de een
jaar jongere Mary Joe Fernandez,
even goed weerstand zal kunnen
bieden als de spichtige Seles don-
derdag.
De kleine Joegoslavische pakte na

HEERLEN - Wat een promotie
voor het Surinaamse voetbal had
moeten worden, werd een regel-
rechte catastofe. De voetballers
die woensdag betrokken waren
bij de vliegtuigramp, waren op
reis met de vriendenclub 'Kleur-
rijk Nederland' met als doel de
voetbalsport in hun vaderland
op een hoger peil te brengen.
Drie jaar geleden nam de Am-
sterdamse streetcorner-werker
John Hasnou het initiatief tot het
bijeenbrengen van het voetbalta-
lent van Surinaamse oorsprong.
Het streven was het Surinaamse
voetbal binnen een aantal jaarop
het hoogste niveau te brengen.
Samen met de bij deramp omge-
komen trainer Nick Stienstra en
Lesley Hellings ging Hasnou aan
de slag. Vanuit de voetbalwereld
werd het initiatief met bijzonder
veel enthousiasme begroet, iets
wat bleek uit het feit dat veel spe-
lers op het hoogste niveau hun
medewerking toezegden. Eén en
ander mondde uit in een uitwis-
seling, waarbij om het jaar een
Surinaams elftal naar Nederland
zou komen (landskampioen Ro-
bin Hood speelde vorig jaar in
dat kader tegen Ajax) en een Ne-
derlands gekleurd team een trip
naar Suriname zou maken. Het
uiteindelijke doel van Hasnou,
Stienstra en Hellings was over
een aantal jaar terug te keren
naar Suriname en in de voetbal-
sporen van onder anderen de va-dervan Ruud Gullit te treden die
zich al jaren inzet voor de ont-
wikkeling van het voetbal in zijn
vaderland. Die droom is met devliegramp in rook opgegaan, aan
een officiële status is Hasnou
met zijn groep 'Kleurrijk Neder-
land' niet toegekomen. Zondag
zal er in de Lutherse kerk in Am-
sterdam een herdenkingsdiens
worden gehoudenvoor de omge-
komen voetballers. Ruud Gullit
en Frank Rijkaard hebbentoege-
zegd bij die gelegenheid aanwe-
zig te zullen zijn.

Monica Seles: ’Ik mag trots zijn op mezetf’
Troon Steffi Graf wankelde
een aarzelend begin de tweede set
en stond een doorbraak voor in de
derde. Uiteindelijk was het toch
Graf, die met 6-3, 3-6, 6-3 won en na
één uur en 37 minuten spelen de
eindstrijd binnen stapte: haar ne-
gende achtereenvolgende Grand
Slam finale, waaruit zij haar zesde
titel op rij probeert te peuren.

Zesde optreden
„Ik kan alleen maar trots zijn op me-
zelf. Het doet er niet toe, dat ik van
haar verloor", zei Seles na de partij,
die voor haar pas.het zesde optreden
in een professioneel evenement be-
tekende.
Niemand was er in Parijs in ge-

slaagd Steffi Graf meer dan vier ga-
mes afhandig te maken. De West-
duitse is dit jaar slechts één keer
verslagen, twee maanden geleden
door Gabriela Sabatini in Amelia Is-
land. Vorig jaar boekte zij een re-
cordaantal overwinningen van 72
tegenover slechts drie nederlagen.
De fragiele Seles geldt als een grote
belofte. Ze is een Bollettieri-pro-
dukt, dat onwaarschijnlijk veel
vaart aan haar met twee handen ge-
slagen fore- en backhands mee-
geeft. De volley is nog niet ontwik-
keld, maar ook zonder dat aanvals-
wapen kan zij winnen. Dat bewees
ze twee maanden geleden in Hous-
ton, waar zij bij haar eerste toernooi-
winst Chris Evert opzij zette.

Steffi Graf bewoog zich trager dan
anders. Vooral na de 2-1 voorsprong
in de tweede set, liet zij het tempo
zakken. Seles reageerde furieus en
won vier games achter elkaar, waar-
in zij slechts acht punten afgaf. Het
gingmet zoveel geweld gepaard, dat
de ene bespanning na de andere het
begaf en een nieuwe stapel rackets
op de baan moest worden gebracht.
Maar Graf toonde dat zij niet voor
niets een groot kampioene is. Bij
een achterstand van 2-1 en 30-0 op
de service van Seles zette zij zich
schrap. De vier punten, die zij
maakte, betekenden de wending.

„Ze is mentaal erg sterk", zei Seles.
„Ik weet niet of ik haar bang heb ge-

maakt - dat weet zij alleen . Om er
direct met een nerveus gegiechel
aan toe te voegen: „Wie weet deed ik
dat wel een beetje."
Aranxta Sanchez bereikte als eerste
Spaanse de enkelspelfinale van Pa-
rijs. De 6-2, 6-2 tegen het Ameri-
kaanse schoolmeisjeFernandez was
het resultaat van een eenzijdig base-
line-gevecht met een geringe amu-
sementswaarde, althans in vergelij-
king met de andere halve finale.

Halve finales
Voordat de vrouwenfinale aan de
orde komt, krijgen de mannen nog-
maals het woord: vandaag de halve
finales Becker-Edberg en Chang-
Tsjesnokov. Als de laatste wint, is
hij de eerste finalist uit de Sovjet-
unie. Becker heeft de langste partij
achter zijn naam staan: zijn wonder-
baarlijke ontsnapping tegen Perez-
Roldan nam 4 uur 40 minuten in be-
slag. Drie minuten langer dan
Chang nodig had om zich te ont-
doen van Ivan Lendl.

Van der Wiel mild
voor Vaganjan

ROTTERDAM - Nog wat na-snotte-
rend en met een glas warme drank
naast het bord heeft devan het ziek-
bed opgestane Rafael Vaganjan uit
de Sovjetunie zich bij het Rotter-
damse wereldbekertoerenooi scha-
ken in de achtervolging op leider
Karpov gestort. Tegenstander John
van der Wiel verleende ongewild
enige medewerking.

Hij manoeuvreerde met zwart in de
ruilvariant van de Caro Kann wat
onhandig met zijn paard, waardoor
zijn koningsveste onderbezet raak-
te. Wit kreeg de diagonaal bl-h7 in
de schoot geworpen. Van der Wiel
had de keuze uit twee kwaden: een
aanval over zich heen krijgen of een
pion offeren. Hij koos voor het laat-
ste, maar verlengde daar in feite al-
leen zijn lijdenmee. De witte d-pion
sneed als een mes door de stelling
en pende eenmaal op de voorlaatste
rij aangekomen de zwarte torens.
Op de 30ste zet zag de Nederlandse

grootmeester in dat verder verweer
geen zin had.
Na de inspanningen van de vorige
dagen deed Anatoli Karpov het rus-
tiger aan. Met een remise tegen zijn
met wit spelende landgenoot Soko-
lov consolideerde hij zijn leidende
positie. Even heerste zelfs de vrees,
dat Karpov zich in het Spaans van
de overbekende rémise-variant TeB-
Pgs zou bedienen, maar dat vond de
oud-wereldkampioen wat al te ge-
makkelijk. Hij week af met Lb7.
Veel maakte het echter niet uit. Wit
bleef een tikkeltje beter staan, maar
zwart ging de echte problemen
aalglad uit de weg.

Piet den Boer
naar Bordeaux

MECHELEN - Piet den Boer speelt
de komende twee seizoenen bij de
Franse eerste-divisieclub Bor-
deaux. De 31-jarige spits, die ook in
belangstelling stond van Feyen-
oord, had bij KV Mechelen nog een
doorlopend contract tot volgend
jaarzomer, maar mocht van de club-
leiding, inclusief de nieuwe trainer
Ruud Krol, naar een andere werk-
kring uitkijken.
Piet den Boer begon zijn carrière in
het betaalde voetbal bij Excelsior,
waar hij in 1982 door KV Mechelen
werd weggeplukt. In zijn laatste jaar
onder trainer Aad de Mos had de
lange aanvaller geen basisplaats
meer bij de Belgische kampioen.
Hij scoorde desondanks in het afge-
lopen seizoen nog dertien keer.
Door de komst van Cisse Severeyns
(Pisa) werd Den Boer voor het ko-
mende seizoen in Mechelen min of
meer overbodig. Bij Bordeaux
krijgt de Nederlander te maken met
oud-Anderlecht-trainer Raymond
Goethals, die bij de ambitieuze
Franse club voor vier jaar als tech-
nisch directeur is aangesteld.

Nieuw schema
na-competitie

ZEIST - Het programma in de na-
competitie van de eerste divisie is,
na het uitvallen van de wedstrijden
van woensdag door de vliegtuig-
ramp bij Paramaribo, als volgt sa-
mengesteld:
zaterdag 10 juni: Go Ahead Eagles-
Excelsior; NEC-Heerenveen;
woensdag 14 juni: Heerenveen-Ex-
celsior; Go Ahead Eagles-NEC; za-
terdag 17 juni: Excelsior-Heeren-
veen; NEC-Go Ahead Eagles; dins-
dag 20 juni: Excelsior-Go Ahead
Eagles; Heerenveen-NEC; zaterdag
24 juni: NEC-Excelsior; Go Ahead
Eagles-Heerenveen.
De niet meer belangrijke wedstrijd
HSC2I-RCH (kampioenschap van
Nederland zondagamateurs) is afge-
last. De wedstrijd wordt niet op-
nieuw vastgesteld. Ook de nationale
jeugd-voetbaldag, die zaterdag bij
PSV zou plaats vinden, met onder
andere de finale van de landelijke
jeugdcompetitie tussen PSV en
Ajax, is afgelast. Het programma zal
op een nader te bepalen datum op-
nieuw worden vastgesteld.
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Van onze sportredactie

DIPPACH - Theo de Rooy heeft op
de tweede dag in de Ronde van Lu-
xemburg zowel de etappezege als
de leiderstrui veroverd. De wieler-
prof uit Spaubeek sprong in de laat-
ste kilometer van de rit naar Dip-
pach weg uit het peloton. Kort tevo-
ren had de hoofdmacht een einde
gemaakt aan de lange vlucht van de
Belg Etienne de Wilde en de Zwitd-
ser Niederberger, die gezamenlijk
tien minuten voorsprong hadden
kunnen veroveren.
De etappe werd zelfs een compleet
Nederlands succes, want achter
Theo de Rooy won de Fries Eddy
Schurer (TVM) de pelotonsspring
vóór Eric Vanderaerden. In het al-
gemeen klassement zakte de win-
naar van de openingsrit, Matthieu
Hermans, slechts een plaats. Hij
staat tweede op zes seconden van
De Rooy. In de Ronde van Luxem-
burg gingen vierentachtig profs van
start: twaalf ploegen van zeven. Ne-
derland is met zeventien man verte-

DEN BOSCH - Bij de strijd
om de Europese bowlingtitels
voor landenploegen, staat zo-
wel het Nederlandse vrouwen-
als mannenteam na drie van de
zes games op een vierde plaats.
Tussenstand vrouwen: 1. Zwe-
den 2935 p; 2. België 2797; 3.
Duitsland 2788; 4. Nederland
2770. Mannen: 1. Zweden 3035
p; 2. Duitsland 2952 p; 3. Noor-
wegen 2950 p; 4. Nederland
2949.

genwoordigd. De etappe van van-
daag bestaat uit twee delen: eerst
Walferdange-Bad Mondorf 142 kilo-
meter, vervolgens een individuele
tijdrit over ruim 8kilometer in Neu-
dorf. Zaterdag staat Rosport-Ber-
trange op het programma. Zondag
is de slotrit met start en finish in
Diekirch.

Koppositie
In de negendaagse Ronde van Oos-
tenrijk voor amateurs heeft de Joe-
goslaaf Bonca zijn koppositie met
succes verdedigd. In de zesde (132
kilometer) en zevende etappe (indi-
viduele tijdrit over 12 kilometer)
kon naaste belager Lammer uit Oos-
tenrijk zijn minieme achterstand
van twee seconden niet inlopen. De
wedstrijd eindigt zaterdag.
Patrick Strouken uit Munstergeleen
legde in de zesde rit op de tiende
plaats beslag. „De aankomst was in
Villach, de plaats waar anderhalf
jaar geleden het wereldkampioen-
schap plaatsvond", meldde hij gis-
teravond vanuit het hotel waar hij
met zijn gelegenheidsploegmak-
kers van Elro logeerde. „Op hetzelf-
de parcours reden wij de individue-
le tijdrit. In het algemeen klasse-
ment speel ik geen rol. Dat wist ik
tevoren. Ik ben er naar toe gegaan
om hardheid en ervaring op te doen.
Alles staat in functie van het NK
over twee weken."
De Ronde van Oostenrijk (van de
circa 120 renners is eenderde naar
huis) is zwaar. Er moet veel geklom-
men worden. „Een dag geleden", al-

dus Patrick Strouken, „moesten wij
nog over de Grossglockner. Een col
van de eerste categorie. Ook zater-
dag, in de slotetappe, klimmen wij
tot 1300 meter hoogte. Morgen (van-
daag, red.) zit er wellicht voor mij
een kans in. Een etappezege zou ge-
weldig zijn, maar een eervolle klas-
sering in het veld van sterke Oost-
en Westeuropese ploegen was ook
al heel aardig."
Nadat eerder Marcel van der Heij-
den uit koers verdween zijn gisteren
ook Richard Jansen en Rini Tak in
de uitvallerswagen gestapt. De El-
roploeg, waarin Strouken als gast-
renner werd opgenomen, bestaat
nog uit drie man: Pierre Raas, natio-
naal kampioen Erwin Kistemaker
en de 19-renner uit Munstergeleen.
Luc Suykerbuyk zorgde donderdag
voor een Nederlands succesje in de
tiende etappe van de open Milkrace.
De Nederlandse prof in Spaanse
dienst eindigde na de 189 kilometer
lange koers van Bridlington naar
Lincoln op een verdienstelijke
tweede plaats. Winnaar werd Miros-
lav Klaus uit Tsjechoslowakije. De
Engelsman Keith Reynolds behield
zijn koppositie in het algemeen
klassement.

Giro
In de Giro d'ltalia bleef Laurent
Fignon rosetruidrager. Jesper Skib-
by werd gisteren ritwinnaar. Ver-
slag van de Ronde van Italië, inclu-
sief interview met regerend wereld-
kampioen Maurizio Fondriest, op
pagina 23.

Speler van Fortuna Sittard komende week naar huis

Losse gordel redde Lens

"Sigi Lens, rechts, kan waarschijnlijk zijn loopbaan voortzetten. Foto: peterROOZEN

Limburgs Dagblad sport sport



' L Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie -

Maandag 12 juni
Mannenkoor Inter Nos

Grote Kienavond
Aanvang 20.00 uur

in het feestpaviljoen bij voetbalveld.
Dubbele en enkele series, kien op 1 rijtje en 2 rijtjes + volle kaart.
2x ’ 100,-. 8x ’ 50.-. lOx ’ 25-, 20x ’ 15,-, 20x ’ 10-, 75
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Vrijdag 9 juni

THE RUN
+

modeshow
Aanvang 20.00 uur

Vrijdag, zaterdag, zondag
en maandag geopend

ledere maandag country-avond

Vanavond in

VIDEO-DISCO
GARAGE «ft&ï*tropical night met de C^r rj ■'

Caribean Jet Stars i /*-*> r

Aanvang 21.00 uur
Indische keuken aanwezig

Wilhelminaplein 17
Schinveld

199455—————————————————————————————————l
|

Jubileumfeest Inter Nos
Schin op Geul

Feestpaviljoen bij voetbalveld. ■
vrijdag 9 juni Fietsefreem
20.00 uur Janse Bagge Bend
entree ’ 6,-

-zaterdag 10 juni Kinderf eest met Gussini
14.00 uur Zuid-Amerikaanse
entree ’1- dansavond
20.00 uur Los Parajos
entree’ 6- en tropical show

Sly Fox Limbo Show

zondag 11 juni Huldiging Jubilarissen
11.30 uur en receptie
13.30 uur Frühschoppen The Guards
entree vrij
20.00 uur Korentreffen
entree vrij
22.00 uur The Guards
entree vrij

maandag 12 juni Kienen
20.00 uur Geldprijzen tot 100 gulden.

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag dansen met

orkest

BLACK FIVE
Dinsdag gezellige avond
voor alleenstaanden met

orkest

l HENNY LUBBERS I

Gemeenschapshuis

Schimmert
zaterdag en zondag

| DISCO |

Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 10 juniLA STRADA

199453 _-J
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Globe is open : Vrij - Zat - Zon

| VRIJDAG 23 JUNI : TONI SCOTTji
Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), 6191 JC Beek (NL) '.'

Tel. 04490-79297 1
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KERMIS TE SPEKHOLZERHEIDE
Zaterdag en zondag

■DANSENWINANDO

Akerstraat 36
Spekholzerheide

99677 045-412465

i

, !Feestprogramma 75-jarip
bestaan harmonie

St.~Laurentius
10 juni All Sounds met om 21.00
uur optreden van Anita Meyer
Aanvang 20.00 uur
Entree ’42,50

11 juni h. mis m.m.v. Plem-koor
Gregorius-koor Borgharen
Klokkenkoor Valkenburg
Aanvang 10.00 uur '
Aansluitend Frühschoppen m.m.v. Plem-orkest

Fietsefreem
SQY
Aanvang 20.00 uur
Entree ’ 5,00 J
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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

Hogeschool

Katholieke Leergangen
■ '___———————-————~~m~~m~~""

Sittard

«ne fm ZEKER WERK METmIKUNDEOF ECONOMIE

kan worden met behoud van uitkering.

P Oude Markt 5, 6131 EN Sittard.

I 1 V-' ■"* I
ij >«gi

Naam: ■

Adres:

Postcode/Woonplaats:

cfffSSÏÏ'Snekl wiskunde studeren met behoud van uitkering

n De brochure Deeltijdopleidingen
D 5Sre Hogere Kaderopleidingen Pedagogiek

□ De brochure Voltijdopleidingen
O SbShuie Lerarenopleiding Basisonderwijs

Limßurgs Dagblad
/f

NAAR
VALSUGANA

Italië
24 juni t/m 2 juli

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

1 Inclusief:
♦ 865 —— - overnachting op heen-en

"* ' terugreis
P-P- - verzorging op basis van

Toeslag 1-persoons halfpension
kamer ’ 125,-. —_' - reis- en

Op vertoon van de annuleringsverzekering
I Vriendenpas ’ 2S,- - diverse excursies,

extra korting! o.a. Gardameer
- afscheidsdiner in Nederland

Opstapplaatsen:
Susteren - Sittard - Geleen - Heerlen - Kerkrade
Boeken vanaf heden bij alle Limburgs Dagblad-kantoren

■ lil en de VVV Vaals onder aanbetaling van ’ 100- p.p. )j

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noterea Als lezer van
het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

_________________________________________________W

I
I V Zeer belangrijke
I é^^m^i openbare
I f|jtf| liquidatieverkoping
I Jsf^ te Maastricht

Sanders Perzen
Wegens opheffing van het bedrijf zal de gehele zeer omvangrijke

voorraad Perzische-Oosterse en Chinese tapijten welke in een lange
reeks van jaren werd opgebouwd en vele honderden exemplaren

bevat w.o. zeer fraaie verzamelaarsstukken in wol en zijde, kostbare
antieke en oude tapijten alsmede een grote collectie hedendaagse
tapijten in alle gangbare maten t.o.v. mr. J.M. Ruyters, notaris te
Maastricht, openbaar aan de meest biedende worden verkocht.

De verkoop omvat 0.a.:
op 60 stuks pim. 350 x 250 w.o. Keshan, Bidjar, Tabris, Lilian, Heris,

Sarough Mir, Ghom, Veramin, enz.
op 200 stuks pim. 300 x 200 w.o. Tabris, Kaskay, Nam, Isfahan,

Ghom, Meshkin, Birdjand, Faraghan, Moudth, Bidjar, Heris,' Sarough
Mir, Merabran, Keshan, Droksch, enz.

op 250 stuks pim. 240 x 170 w.o. Senneh, Tabris, Moudth, Keshan,
Bidjar, Birdjand, Hamadan, Sarough Mir, Heratie, Lilian, Ghom,

Yellameh, enz.
op 250 stuks pim. 200 x 130 w.o. Sarough, Afshar, Bortchalou,
Heratie, Tabris, Ghom, Mirr, Lilian, Heris, Mashlaghan, Kaskay,

Keshan, enz. Vele ganglopers, halmaten, honderden tafelmaten w.o.
zeer fijne Bochara super in vele afmetingen.

op 150 stuks Chinese en Nepal-tapijten in divese afmetingen,
dessins en kleurstellingen.

Tengevolge van deze opheffing een exceptionele gelegenheid om een
tapijt van buitengewone allure te verwerven.

N.B. Alle tapijten voorzien van certificaat van echtheid., De verkoop vindt plaats in het pand gelegen:
Helmstraat nr. 3 te Maastricht
(hoek Grote Gracht-Helmstraat)

Kijkdagen: zaterdag 10 junivan 10.00 tot 12.30 uur
zondag 11 junivan 10.00 tot 12.30 uur

Veiling: zaterdag 10 juni aanvang 13.30 uur
zondag 11 juni aanvang 13.30 uur

VEILINGBEDRIJF HERMES
Bredeweg 17

6042 GA ROERMOND Tel: 04750-27215 _
WÊÊ-________________________________________-i
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nH ~ Bi^ het graf van de legendarische Fausto CoppiJj de ruwe diamant van Cees Priem te schitteren. JesperDv won donderdag de negentiende etappe van de Giro d'l-enkele ogenblikken na een potje blufpoker van rose-trui-er Laurent Fignon.

Inu?*m' veelgeplaagd ploeglei-
in Tortona zijn ontroer-

gSe assistent Henk Ste-
>nCu teëen de borst. De twee
én' wat te stellen gehad
L Peen. „Hij weet gewoon niet
7 kan", stelde Priem. „Die ke-s sterk. Hij kan alles. Tijdrij-

en sprinten. In alle
bp

z'* n'J voorin. Winnen waser niet bij, want hij weet nietsr. uek. Niemand heeft hem dat, ,J)gebracht. Bij zijn vorige
:.'eten ze hem altijd maar op'Jden."

toe. „De koers was rijp voor een ini-
tiatief', zei hij later.
Zijn uitdagers Hampsten en Giup-
poni reageerden onmiddellijk. Ro-
che, Zimmermann en Chioccioli
sloten kort daarop aan, Breukink
reed te ver achterin. Hij zat tot twee
keer toe op achterstand en had puur
geluk, dat de groepen tien kilometer
voor de finish samensmolten en het
klassement onveranderd bleef. Vier
man ontsnapten. Skibby won. Van
Poppel was de snelste van het pelo-
ton. Hij werd vijfde.

nale ging hetkeihard aan toe.
0 e\*kink, die nog een kleine
dP de eindzege heeft, miste fi-,
it slag toen Fignon wilde de-
le 7?en' dat n'J de beste renner
>t t Giro is. Nadat een groep-

°s van Aert was ingelopen,
kn rose"truidrager plotseling
LZ een uitval. Wilde hij zijn
IW, g, vergroten? Of speelde
tem ? er? Het Matste was het"e«jkst, al gafFignon dit niet

Gantwarg-Sijbrands W.K. '88-Pa-
ramaribo
Hier volgde 28. 20-24 met na 29. 28-
-23 19x28 30. 33x22 18x27 31. 31x22
17x28 32. 34-30 25x34 33. 39x8 2x13
enig voordeel voor zwart dat echter
niet genoeg was voor partijwinst,
het werd remise na 44 zetten.

In de diagramstand plaatst dezet 28.
16-21! wit voor moeilijke beslissin-
gen en niet geringe praktische pro-
blemen. Enkele varianten van
Wiersma (na (16-21)): 29. 46-41. Es-
sentieel is dat 28-22(18x27)
31x22(17x28) 33x22 niet kan we-
gens (19-24)26x17(24-29)34x23(25-
-30)35x24 20x27 en zwart wint een
schijf. 29. 3-8! 30. 41-37 18-22! 31. 34-
-30. Na 34-29 is mogelijk: (20-
-24)29x20(15x24)40-34(2-7) en nu kan
het nodige 34-29 niet vanwege (25-
-30)29 x 20(30-34)39 x30(22-27)31 x 22( 1
9-23) enz. met vernietiging.
31. 25x34 32. 40x29 20-24! 33. 29x20
15x24 34. 45-40 Wat anders? Maar
nu de fraaie, verdekte Coupe Philip-
pe 34. 22-27! 35. 31x22 24-29 36.
33x24 19x30 37. 35x24 21-27 38.
22x31 17-21 39. 26x17 11x35 met
winst voor zwart.
Sijbrands schijnt na 28. 16-21 be-
vreesd te zijn geweest voor allerlei
onduidelijke opsluitingsvarianten
na 29. 38-32 2-7 30. 43-38 Fl-16 31. 31-
-27. Na de genoemde zetten is echter
31. 18-23! (m.i. nog beter dan 31. 7-11
of 31. 19-24wat Wiersma in het danr-
blad Hoofdlijn aangeeft) gunstig
voor zwart. Hoe dan ook. allerlei
mogelijkheden die Gantwarg in een
bijzonder lastig parket zouden heb-
ben gebracht.
De oplossing van vorige week. Wit.
negen schijven op
16,20,27,28,32,38,39,47 en 50. Zwart,
negen schijven op 1,7,9,11,15,17/19
en 36.
Winst door 1. 27-22! 18x27 2. 32x12
7xlB 3.16x7 Ixl2 4.28-23! 18x29 na
(19x28) 38-33 + 5. 39-34 29x40 6. 38-
-33 15x24 7. 47-41 36x47 8. 50-45
47x29 9.45x3! Het eindspelwas nog
een aparte opgave: 9. 12-18 10. 3-8!
24-29 11. 8-2! 24-29 12. 2-7 18-22 13.
7-16 w-K Op (33-39) 16-11 enz. en op
(22-28) 16-43 enz.. Dit probleem was
een creatie van J. van Leeuwen uit
Meppel.

'Jesper Skibby, eindelijk.

PSVstart met
nederlaag
i 0 - pSV heeft in Me-
lstriiH de vriendschappelijke
Ise» Van zijn Middenameri-
ft, 0 ?eïPee tegen Americo ver-
ipj '6- Bij rust stond de lands-
Ó0 t

en achter met 0-ï. Er warenbeschouwers.

’Hel is moeilijk om plaats van Moser ofSaronni in te nemen’

Tifosi wachten op
Maurizio Fondriest„Het moet een uniek wielergebeu-

ren worden, groter dan de vroegere
Helvan het Zuiden", aldus de vader
van profrenner Jos Alberts. Hij
hoopt met zijn nieuwe creatie ook
meer begrip en ruimte te scheppen
voor de vele duizenden trimmers,
die vaak de Limburgse wegen be-
volken.

Laatstgenoemde categorieën zullen
net als de amateurs in diverse pelo-
tons worden 'losgelaten. De profs
starten als laatste groep. Zij arrive-
ren dan op het nog uit te zoeken
aankomstcircuit als de amateurs en
trimmers daar reeds binnengeko-
men zijn.

GELEEN - In samenwerking met
de diverse wielerbonden uit Neder-
land en omringende landen wil
Frans Alberts uit Geleen op zondag
8 oktober in het Mergelland een 'dag
van de fiets' organiseren. Hij hoopt
naast het wedstrijddeel, met onder
meer een profkoers over circa 140
kilometer en diverse amateurwed-
strijden op hetzelfde traject, ook
een paar duizend trimmers in aktie
te laten komen.

Frans Alberts:
’Wielerdag in
Mergelland’

TORTONA - Maurizio Fondriest zal zich moeten haasten als hij nogeen etappe in de Ronde van Italië wil winnen. Gisterochtend kondig-
de hij voor de staart van de 19derit in het zonovergotenMeda aan, dat
hij een gooi naar de overwinning zou doen. Uren later en bijna 200 ki-
lometer verder in Tortona flitste daarentegen TVM'er Jesper Skibby
als 'numero uno over de meet. Fondriest moest genoegen nemeen
met een nietszeggende negentiende prijs. De zoveelste gemiste kans
van de drager van de regenboogtrui stelde niet alleen hemzelf, maar
ook zijn vele aanhangers teleur.

Bewijzen
Niettemin noemt Maurizio Fon-
driest zichzelf een waardig, we-
reldkampioen. „Ik moet nog veel
bewijzen, maar een eendagsvlieg
ben ik zeker niet. Voordat ik de
wereldtitel veroverde eindigde
ik tweede in Milaan-Sanremo en
won ik etappes in Tirreno-Adria-
tico en de Ronde van Zwitser-
land. Na Ronse finishte ik in vrij-
wel alle wedstrijden bij de eerste
vijf en reed een verdienstelijke
Ronde van Lombardije. Dit jaar
speelden die valpartijen me par-
ten."

BENNIE CEULEN
in Giro
d'ltalia

Niettemin was Maurizio Fon-
driest voorbij de eindstreep op
de Corso Don Orione een van de
meest belaagde Giro-deelne-
mers. Allicht, want de tifosi heb-
ben sinds Francesco Moser de
fiets op stal heeft gezet en Beppe
Saronni tot een simpele meerij-
der werd gedegradeerd vrijwel
geen enkel idool meer om aan te
moedigen. Het publiek kan zich
niet meer identificeren met ren-
ners van de nieuwe generatie, die
fortuinen verdienen zonder iets
bijzonders te presteren.

van de mensen in te nemen. Ik
ben in ieder geval nog lang niet
zo ver. Ik zal nog veel grote koer-
sen moeten winnen om het ni-
veau van Moser of Saronni te be-
reiken."

Pijl van Limburg
ronkstuk van NWB

Pk»,
U v nMet start en finish in Echt
IVan T

af vandaag tot zondag de
op het program-

'ltieh nBrykste wedstrijd voor
ö ders van de Nederlandse

Mt II ond NWB- De wedstrijd
Volg' V?OT de vijftiende achter-
:kers "a keer verreden- Jan
Ook ' secretaris van de NWB
lerïwa

f
n de laasis stond van het

sleiH ' neeft opnieuw de alge-iaing in handen.
ldaap u -h ij* *rygt het peloton van
r (j nc*erd man twee etappes
=oUr hielen. Allereerst op het

tcht, Dicteren, Ophoven,

Echt een individuele tijdrit over 8
km verreden. Start 10.00 uur. Na-
derhand (start 15.30 uur) een rit
plaats over 120 kilometer. Slek/Echt
is begin- en eindpuntvan de etappe,
die verreden wordt op het vier keer
af te leggen traject Slek, Koning-
bosch, Pepinusbrug, Dicteren,
Montfort, St.Joost, Hingen, Pey,
Slek. Finish omstreeks 18.25 uur.
Zaterdag is de derde etappe, Echt-
Echt, over 140 km. Start om half
twee; finish (Nieuwe Markt) om-
streeks 16.45 uur. Zondag vindt de
slotrit plaats: Echt-Echt 149 km via
onder andere de Valkenburgse Cau-
berg.

De crisis in het Italiaanse wiel-
rennen werd gisteren in finish-
plaats Tortona benadrukt door
de wijze waarop de vroegere
campionissimo Fausto Coppi
werd geëerd. Overal in de stad
waren grote posters van de in
1960 aan een mysterieuze virus-
infectie overleden Italiaanse wie-
lergod op muren, gevels, deuren
en ramen geplakt. Bovendien
werd een boekwerkje over Faus-
to Coppi, ie in het naburige Cas-
tellania geboren is, gratis ver-
spreid.

Fausto Coppi

„Ik had dus bepaald geen al te
beste voorbereiding op de Giro
achter de rug", merkt hij op.
„Momenteel ben ik meer klas-
siek- dan etapperenner. In het
hooggebergte schiet ik nog te
kort. Ik hoop in de toekomst wel
dusdanige progressie te maken
dat ik ooit bij de eerste vijf kan
eindigen. Misschien lukt het me
dan wel ooit om de Giro te win-
nen. Daarvoor zal ik zeker enkele
jaren geduld moeten hebben.
Hetzelfde geldtvoor mijn debuut
in deTour. Ik ga niet eerder naar
de Ronde van Frankrijk voordat
ik in de Giro bewezen heb een
zware ronde als de Tour aan te
kunnen. Ik schiet niets op met
een afgang in Frankrijk. Als ik
erheen ga moet ik ook kunnen
presteren. Dat zal ook volgend
jaarnog niet het gevalzijn."

Amper drie weken voor de start
van de 72e Ronde van Italië
maakte Fondriest zijn rentree in
de Grote Prijs van Prato.

bridge met wiel gielkens

Zoals u vorige week hebt kunnen le-
zen, is het jeugdteam uit Rolduc,
met P. Janssen, R. Walenbergh, C.
Smeets en D. Decker, doorgedron-
gen tot de halve finale. Tegen het
Liemers college uit Zevenaar werd
een 2-2-overwinning (!) behaald, bij
gelijk eindigen vervalt de uitslag
aan het vierde bord, het enige winst-
punt van het Liemers college. Een
ander positief geluid komt van het
Nederlands schaakkampioenschap
voor meisjes tot 16 jaar, waar H.
Wuts en I. Tichelman de eerste
plaats deelden. Hieronder volgt de
fraaie winstpartij van P. Janssen te-
gen I. Tichelman. 1. d4,e6 2. c4,Pf6 3.
Pc3,b6 ?!. Dubieus, omdat wit nu
een breed pionnencentrum kan op-
richten zonder dat daar het gebrui-
kelijke tegenspel tegenover staat. 4.
e4,Lb7 5. f3. Wit kan zich ook opstel-
len met 5. Ld3,Lb4 6. Dc2. 5. Lb4 6.
LD3,Pc6 7. e5,Ph5

8. Le3. Wit kan geen paard vangen
met 8. g4aangezien zwart 8. Dh4+
heeft. Op 9. Kfl of 9. Ke2 volgt dan
Pg3+ en op 9. Kd2 kan zwart Pf4
spelen. Nu dreigt er wel g4. 8. g5?!.
Riskant, voorzichtiger was 8. g6. 9.
Dd2,h6 10. Pe2,fs ee2:f6 e.p.. Sterk

lijkt me ook meteen de lange rocha-
de gevolgd door g3en f4. 11. D:f6
120-0-0,0-0-0 13. d5!. Met deze zet
wint wit ruimte in het centrum en
plaatst de loper op b7buiten spel.
13. Pes 14. a3, Pd3+ 15. D:d3,L:c3 16.
P:c3,Pf4. Het paard stond al een tijd-
je niks te doen op h5. 17. Dd2. On-
danks de stukkenruil, of is het mede
door die stukkenruil, heeft wit zijn
positioneel voordeel weten vast te
houden. 17. TheB. Wit had de posi-
tionele dreiging 18. Ld4,es 19.
Pe4,Dg7 20. Lc3 met een abomina-
bele stelling voor zwart. 18. d6!.
Sterk gespeeld. Het is opvallend
hoe snel de zwarte stelling hopeloos
wordt. 18. c6.Aan 18. c:d6 19. Pbs of
19. D:d6,De7 20. Pbs kan de zwart-
speler niet gelegen zijn. 19. Pa4,cs.
Er dreigden offers op b6en ook
Db4. 10. P:csü

Een adempauze wordt de zwartspe-
ler niet gegund. 20. b:cs. Er is wei-
nigkeus. 21. Das,KbB 22. L:cs,a6 23.
Db6(met eerst Dc7+ en dan Db6
wint wit een tempo)23. e 5 24.
Da7+,KcB 25. Lb6,Pe6 (er dreigde
Lc7 en DbB mat) 26. Td3,Dr4+
Le3!,D:c4. Er was geen verdediging
meer. 28. Tc3, D:c3 29. b:c3, TfB 30.
Kd2 en zwart gaf op.

„Er wordt steeds beweerd, dat ik
in Ronse niet gewonnenzou heb-
ben als Criquielion niet door
Bauer ten val zou zijn gebracht.
Ik weet het niet. Ik heb er veel
over nagedacht en denk dat ik
ook zonder val van Criquielion
kanshebber zou zijn geweest.
Maar het juiste antwoord zal
nooit iemand kunnen geven."

Ronse
Veel topwedstrijden heeft Mau-
rizio Fondriest nog let op zijn
ereijst staan. Het wereldkam-
pioenschap vorig jaarin Ronse is
tot dusver zijn enige uitschieter
in zijn driejarige profloopbaan.

Tevreden
Maurizio Fondriest beperkt zich
voorlopig in het grote randwerk
derhalve tot de Giro d'ltalia.
Over zijn tweede deelname (twee
jaar geleden staakte hij na een
val in de 17e etappe de strijd)
maakte hij gisteren alvast de ba-
lans op.

De tifosi zien in Maurizio Fon-
driest denieuwe kampioen waar-
op ze wachten. De 24-jarige zoon
van een fruitteler uit Cles moet
echter nog alles bewijzen, ook al
heeft hij de wereldtitel op zak.
Behalve zijn natuurlijke aanleg
voor de uitoefening van de sport
op de fiets met het kromme
stuur, heeft hij nog een belang-
rijk vereiste mee. De kopman
van Del Tongo is bijzonder toe-gankelijk en deelt met de glim-
lach op zijn scherp getekende ge-
laat handtekeningen uit aan
iedereen die het maar wil. Steral-
lures zijn de sympathieke we-
reldkampioen vreemd.

„Ik weet het, dat mijn landgeno-
ten naar een nieuw idool verlan-
gen. Ze moeten het nu stellen
met Bugno, Argentin en mij.
Maar niemand van ons drieën ge-
niet de populariteit van Moser of
Saronni in hun beste dagen",
meent Fondriest. „Het is moei-
lijk om hun plaatsen in de harten

Maurizio Fondriest voelt zich
happy in de regenboogtrui. „Het
dragen van dit tricot is geen zwa-
re opgave. De voorbije winter
was veel en veel moeilijker. Bij-
na elke dag moest ik bij het een
of andere feest, een receptie of
huldiging present zijn. Alleen
daarom al was ik blij toen het
nieuwe seizoen begon", bekent
hij openhartig.
De jongewereldkampioen kertde
daarentegen een ongelukkige
seizoensopening. „In de Ronde
van Sicilië en de Trofeo Pantali-
ca raakte ik telkens bij een val-
partij betrokken. Een daarbij op-
gelopen knieblessure kostte me
vijf weken non-activiteit. Ik kon
meteen een kruisje maken over
de voorjaarsklassiekers. Daarin
had ik mijn regenboogtrui willen
waarmaken."

Fondriest: „Ik ben tevreden, hoe-
wel ik dolgraag een etappe had
gewonnen. Dat zal me in de res-
terende ritten hoogstwaarschijn-
lijk niet meer lukken, omdat ze
voor mij te zwaar zijn. Ik moet
me maar troosten met het feit,
dat ik afgelopen weken twee
keer heel dicht bij de overwin-
ning was en een aantal keer bij
de eerste vijf eindigde. En mis-
schien kan ik zondag de Giro af-
sluiten met een plaats bij de eer-
ste vijftien. Zo slecht is dat niet
voor een jongecoureur als ik."

In het programma van vandaag treden drieNederlanders aan. Brenda Schultz en deHongaarse Andrea Temesvari komen in de
halve finales van het vrouwen dubbeluit te-gen Larissa Savtsjenko en Natalja Zverevauit de Sovjet Unie. Manon Bollegraf en TornNijssen spelen op baan één hun halve fina-lepartij voor het gemengd dubbel tegen deAmerikaanse combinatie Robin White/JimGrabb.

" ROLAND GARROS - Uitslagen open
Franse tenniskampioenschappen:
Mannen dubbelspel, halve finales: Grabb-/Patrick McEnroe - Fitzgerald/Jarryd 7-5,
5-7, 6-2, 6-3; Bahrami/Winogradsky - Bath-man/Di Laura 6-2, 6-4, 6-1.
Jongens enkelspel, kwartfinales: Dogger-
Kulti 7-5. 6-7 (7-9), 6-3.
Vrouwen enkelspel, halve finales: Graf-Se-les 6-3. 3-6, 6-3; Sanchez-Mary Joe Fernan-dez 6-2, 6-2.
Gemengd dubbelspel, kwartfinales: San-chez/De La Pena - Gigi Fernandez/PatrickMcEnroe 6-4, 6-1.

tennis

" WERELDBEKERTOERNOOIROTTER-DAM - Vijfde ronde: Nunn-Sax Vi-Vi; Lju-
bojevic-Hjartarson Vi-Vr, Vaganjan-Van der
Wiel 1-0; Nogueiras-Joesoepov afgebroken;
Seirawan-Ehlvest Vi-Vr, Timman-Short 1-0;Sokolov-Karpov '/2-V2. Portisch en Salov
waren vrij. De stand: 1.Karpov 4 pnt; 2. Sa-
lov 3 (uit 4); 3. Nunn 3; 4. Joesoepov 2V4 en 1afg. (4); 5. Vaganjan en Timman, beiden 2'ziuit 4; 7. Ehlvest 2 IA; 8. Nogueiras 2en 1 afg.
(4); 9. Short 2; 10. Sokolov 1V2 (3); 11. Sax en
Seirawan l/i (4); 13. Van der Wiel en Ljubo-
jevic l/i; 15. Hjartarson 1(4); 16. Portisch '/2
(3).

Ou
>h ftl: 1 o?^LIA "" Negentiende etappe,
to^CW klbbv 5-21.36; 2. Ghirotto; 3.

' » °tWiFroemov- allen z.t. als Skibby; 5.>f? ,°P 3 sec; 6 Fontanelli; 7. Cimi-
'h !12 v' 9- Martinello; 10. Hoste; 11.
?VS. ,andenbrande; 13. Boffo; 14.

ihin<lers,>i\BruBgmann; 19. Fondriest;
«Ven;9o i; 1° F'gnon; 62. Breukink; 70.
eri n Pcm^U,bberding; 97- Talen, allen z.t.
Fe 1-*0- i?f1: 106- Luyckx 1.01; 113. Van
*l '43' a Siemons 2.07; 132. Kleins-
%£*'Ür,\\U' 145. Lammerts z.t. 153.
Chn: Ivai 6' en laatste Thary 8.43. Niet
9> 79 4T,V, Alsemeen klassement: 1.
CBsten IVi; }■ Giupponi op 1.16; 3.
UT'oli ?/,' 4- Zimmermann 2.29; 5.
C 8Giov= '6-R°che 3.09; 7. Breukink
23 U 5.32 ane"i 4-38: 9- Conti 5-22; 1°- Le'
i ;'3. an :*■ Cr'quielion 5.47; 12. HerreraV^ntiJ,llon 7-41; 14. Poelnikov 8.20;

Cv, 8-52 ir °37; 16. Vona 8.47; 17. Sche-
en. 0- Skiku groemov9°l; 19- FondriestSriAert n 9-27; 25. Winnen 16.35; 27.
k| '1g i n'd ni,6B'Schalkers 59.50; 73. Lub-
>o >an i ,l: 87- L"yckx 1.21.01; 107.
'«la a'en on, '36; H - Siemons 1.50.03;
Hr*r 2 4i'«'3B; 125-Arntz 2.08.24; 143.'►a^mpT. „ 144- Van Poppel 2.45.46;Soj,3-^»* 258; 156'en e Gam"

W^^Lul^uLUXEMBURG - TweedeaSdeIW,"?bvrg-D'PPach 187 km: 1.«2Se££55834; 2Schurer °p007;3-
-«hvftra- 7a j " Lilnolt: 5- Vekemans; 6.
Ons- in nne va" der Poel; 8. Bol; 9.Ks^r. a," Br'an Sörensen, allen z.t. als
m'¥'■ 2 semeen klassement: 1. De RooyKh' 4"Red!r.?.rmans °-06; 8- Van der Poel
fort *°-l 6 7 l?-t: 5- Cornelisse 0.10; 6. Hop-Kte«tèrs' ,ftUlas 017; 8 Eriksen; 9. Wil-Ko las S'ycke, aUen z.t.als de

RL e va,,o^ SUD _ Tweede etappe open
h> _Kr^: \ Pau-St.Gironsfa} seC 3ö- 6-15-34; 2. Duclos-Lassallle
0 f': 7 vi meau; 4. Pichon; 5. Berard; 6.
■b. rónie |ssaks; 8- Montoya; 9. Lavenu;
J oCl°s-I a

mon Algemeen klassement:
ï ,irnonT,? aUe9-37.45; 2. Boyer op 9 sec;«reu o ,,t; 4- Montoya z.t; 5. Vallet 0.16;

'in.- Lau! ' '■ pineau 0.20; 8. Guazzini
N&E Vamo-25; 10- P'cho" °-27-

-fc, etann« , o °°STENRIJK - Amateurs,fCrcla ïï,nkm: 1-Landsmann 3.08.46;
VV-46- r ó agon °P l-3°: 4- Hainz z.t; 5.
Vrt r'es in

deen; 7' Fort- 8-Kron; 9- Van
Jdh " Jan-ißn SStuken. Opgegeven Ri-WhiVlp V eP Rini Tak. Zevende etappe,"C^Ool^nt 12km: 1. Haver 16.28; 2.
Vh>^ oan Rnca °;29; 4- HePPner °-29;Wl °-33 » <?.' 6- Aadnoy 0.30; 7. Lands-
«e ,e" 04» ó l̂>:ks 0-34; 9. Boden 0.40; 10.
"«h,13 74 o StI"ouken 1.40; 66. Kistema-: 1 HA aas 3 25- Algemeen klasse-QO"ca (Joegoslavië) 26.13.13; 2.

schaken

" PROFKOERS DE HAAN - 161 km: 1
Sturgess 3.44.00; 2. v.d.Berghe; 3. Bogaert;
4. Eeckhaut; 5. Clarysse; 7. Tommy Post; 1 1.
Pirard; 18. Nevels.

" MILKRACE - Profs en amateurs. Tiende
etappe, Bridlington-Lineoln 189 km: 1.Klaus 4.38.12; 2. Luc Suykerbuyk op 2 sec;
3. Chanton 0.06; 4. Doyle; 5. Longbottom; 6.
Kim Andersen; 7. Dahlberg; 8. Karlowicz; 9.Reynolds; 10. Rayner. Algemeen klasse-
ment: 1. Reynolds 35.52.50; 2. Walton op 11
sec; 3. Lurvik 0.23; 4. Kim Andersen 0.34; 5.
Bishop 0.51; 6. Curran 0.57; 7. Casado 1.04-8Dahlberg 1.06; 9. Rayner 1.12; 10.Karlowicz1.17.

Lammer 0.04; 3. Aadnoy 2.19; 4. Styks 3.36;
5. Nordhagen 4.03; 6. Langl 4.11; 7. Ledanois
4.15; 8. Haver 4.17; 9. Boden z.t; 10. Dahlen
5.00; 53. Patrick Strouken 24.33; 71. Kiste-
maker 55.01; 74. Raas 1.00.53.

Vanavond topduels op Schaesberg

Grift contra Velis
SCHAESBERG - Twee duels tus-
sen Hennie Grift en Wim Velis
springen er uit in het programma op
de draf- en renbaan van Schaesberg
voor vanavond. In de vijfde koers
gaan de vierjarigen Charly Ludwig
en Can de Bloomerd aan de slag. De
zesde draverij brengt o.a. Carlos
Netten en N. Marhall in de baan. Er
zijn nog zeven andere koersen. De
meeting begint om 19.00 uur.

Id-tips:
Alpen-prijs (2100 meter, 8 paarden): 1. Da-
vid van Weert; 2. Duran S.; 3. Bielke H. Ar-
dennen-prijs (2100 meter, 11 paarden): 1.
Cheval Rodney; 2. Delicious Pride; 3. Davi-
dia Roos. Atlas-prijs (2600 meter, 7 paar-
den): 1. Celine Princess; 2. Cay van Hoafer;
3. Cora de Bloomerd. Balkan-prijs (2100
meter, 9 paarden, W5-1): 1. Cita de Bloom-
erd; 2. Cleopatra Dutch; 3. Capital Pride.
Zevengebergte-prijs (1609 meter, 10 paar-

den, W5-2, kwartet): 1. Charley Ludwig; 2.
Can de Bloomerd; 3. Zesta Rijnstroom; 4.
Attilla van Weert. Eifel-prijs (1609 meter, 7
paarden, W5-3): 1. N. Marshall; 2. Carlos
Netten; 3. Yorki Fortuna.
Pyreneeën-prijs (2100 meter, 6 paarden,
W5-4): 1. Amor O.; 2. Waaipalm du Bois; 3.
Tony Vitesse. Dolomieten-prijs (2100 me-
ter, 11 paarden, W5-5, kwartet): 1. Anton
Aldorp; 2. Yackie Brogan; 3. Falco van Hul-
sel; 4. Britta. Jura-prijs (1609 meter, 9 paar-
den): 1. Bep de Bloomerd; 2. Cora Dillon; 3.
Captain Eden.
Stand beroepspikeurs: 1. Grift 89 overwin-
ningen; 2. Smeding 72; 3. Aonne de Wrede
62-, 4. Langeweg 60; 5. Mollema 53; 6.
Schoonhoven 41; 7. Velis 40.
"WASSENAAR - De Schaesbergse pikeur
Hans van der Pijl heeft op Duindigt uitge-
haald. Met Zanzibar Jacky versloeg hij ne-
gen andere combinaties, waaronder Zenith
Nora-Grift. Ook Cay van Hoafer werd win
naar. Hij was tien concurrenten, onder wie
Grift (Zorro V), de baas.

met het aas te starten. U kunt dan in
slag 2 beter zien of u de vrouw of een
kleine moet naspelen.
Het hele spel was:

Zuid startte met een kleine klaver; de
leider liet deze doorlopen naar de boer
en had nu een dubbele klaverstopper,
waardoor 3SA met een overslag werd
gemaakt. De start met klaveraas zou
hier goud zijn geweest. In slag 2 wordt
dan met devrouw vervolgd in een po-
ging om de boer te vangen, waardoor
3SA gedoemd is 1 down te gaan. Let
wel dat een dergelijke aanpak vooral
wordt voorgestaan als u over vrijwel
alle uitstaande punten beschikt, dus
uiteindelijk alles uit eigen hand moet
regelen. Zuid was allerminst gelukkig
met zijn uitkomst, maar bleek toch
nog op het spel te verdienen. Aan de
andere tafel had Zuid nl. besloten om
na ISA met 2KI te volgen. En dat be-
hoort, kwetsbaar mei paste
partner, langzamerhand tot de domme
dingen. OW doubleerden dat be-
schaafd en scoorden er 800 punten
mee. Waaruit weer eens blijktdatje ni-
veau minder wordt bepaald door de
slimmigheidjes die je verzint, dai
door de domheden die je achterwege
laat.

U zit op de Zuidplaats met het volgen-
de spel:
OVBxx
C?Bx
OAx
djbAVlOxx
W/NZ
West Noord Oost Zuid
pas pas ISA pas

(15-17)
2KI pas 2H pas
3SA Waarmee start u?
De meeste boekjes over de uitkomst
zijn hier gauw mee klaar; u start met
de langste kleur, en in dit geval met de
4e van boven, omdat de klaverkleur
geen sequence bevat. Kelsey is bij
mijn weten de enige die aanbeveelt
om in een dergelijk geval, d.w.z. met
AVIOxx en een vaste entree ernaast,

In de Martini-finale te Hoofddorp
heeft Zuid-Limburg de vogel niet
kunnen afschieten. Dat voorrecht was
weggelegd voor de dames Pasman-Si-
mons met v.d. Neut-Paulissen, ge-
volgd door Leufkens-Westra - v.d.
Brom-Mulder. De groep finalisten was
opgesplitst in een derde meesterklas-
sers, een derde 2e-divisiespelers en
een derde hoofdklassers. De laatsten
bewogenzich in dit gezelschap als een
kannibaal in de Ritz; hij zal een tijdje
aan de hoofddis mogen aanzitten, met
mes en vork, maar op den duur dom-
medingen doen en in een apart hoekje
verzeild raken., In de eindklassering
zagen we de meesterklassers danook,
op een enkele uitzondering na, de
hoogste plaatsen opeisen, terwijl de
hoofdklassers, op een enkele uitzon-
deringna, in de onderste helft terecht-
kwamen. En zo was er na 2 dagen van
98 spelletjes, weer orde op zaken ge-
steld, althans in de Nederlandse brid-
gewereld.

wielrennen

I# Maurizio Fondriest: „Ik moet nog veel bewijzen, maar een eendagsvlieg ben ik zeker niet."
Foto: COR VOSj

Eindelijk rendement voor Deense krachtpatser

zoon naar werken voor Skibby

Vrijdag 9 juni 1989 "23

dammenmet john van den borst
Het is toch bitter voor Ton Sij-
brands en zijn aanhang. Keert de
keizer van het spel na afwezigheid
van vijftien jaar terug op hoog ni-
veau, wint hij direkt weer de natio-
nale titel, plaatst hij zich zo voor het
wereldkampioenschap, haalt hij
daar de tweede plaats, bereikt hij al-
dus een kandidatenmatch die de
uitdager van de wereldkampioen
aanwijst, is hij kortom nog twee
neuslengtes verwijderd van een
nieuwe wereldtitel; blijken dan de
damfunctionarissen van het land
waar hij de hoogste titel naar terug
wil brengen (en wie kan dit, buiten
Harm Wiersma, anders dan hij?),
blijken dan dus onze functionaris-sen niet bij machte die kandidaten-
match te organiseren!
Ach, had Ton die partij tegen Gant-
warg in het laatste W.K. nou maar
gewoon gewonnen, dan was die
hele kandidatenmatch met deze
Rus niet nodig geweest

_Limburgs dagblad sport

schakenmet arno henzen

sport in cijfers
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KADETT Stationwagon 2.0iGT. Over 3 jaarheeft dekombinatie van
3 jaar veel dingen veranderen. De brandstofprij- ruim^presto^e^nAom/ortnogs^ds^no^too/Zy^mra^aarde. optiepakket van Opel. U kunt dus, volkomen naai
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nieuwe Opel Kadett bovenaan uw verlanglijstje kadett 2.0iGS/i. Ongelimiteerdeprestaties en formidabel komfon Europeanen u voorgegaan. Zij hebben de Kade

te ülaatsen maken dat in 1992zn inruilwaarde nog net zo hoog is alszn topsnelheid. Qp (jju^waarde Weten te Schatten.

Nu zijn er maar liefst 100(!) verschillende ' _ Waarom zou u dan nogrisico nemen?

De 1.61GL isstandaardreeds voorzien van kadetti.6iGL.^ de komende jaren Qjilt
een injektiemotor met geregelde 3-weg-katalysator, mjektiemotor en 3-weg-kataiysator is ook dezeKadett klaar voor 1992! goed op weg... \4r^
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	Ze staan als twaalf jaar bekend als een zootje ongeregeld. Ze treden op in oude liftboy-uniformen, ze dragen scheve brillen, zijn bizar geschminkt en hullen zich op het podium in wolken rook, vlagen wind en ladingen confetti. Ze presenteren een complete pop-operette die klinkt als op toon gezette schizofrenie. Na elf (!) jaar verscheen hun eerste elpee A Little Man And A House And The Whole World Window en hun muziek luistert naar een door Monty Python ontworpen mix van Genesis, Sex Pistols, Dog Doo Dah Band en Frank Zappa. Luistert dit naar meer? Morgenavond vanaf 21.30 uur treedt de Engelse zesmansformatie The Cardiacs op in jongerencentrum Zion te Elsloo en iedereen die deze sprankelende, symfonische, maffe Engelse hoempapa wil consumeren zal hier tien piek voor over moeten hebben.
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