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Twaalfjarige
steelt auto op
weg naar huis

lil Van onze verslaggever
PCHINNEN - De 12-jarige H.M.
Tll Schinnen was gistermiddag
F°nd 3 uur zó moe, dathij het niet
-fieer zag zitten om nog helemaal
Ja£»r huis te lopen. Ongetwijfeld
=eiokt door het schitterende leh-.«zonnetje was de jongen in Ge-,«en weggelopen van school. Hij
-ette er stevig de pas in maar hal-verwege deroute in Puth besloot'3 zich comfortabeler vervoer

f°e te eigenen.
|7at vond hij op een parkeer-
plaats, waar de eigenaar van eenPersonenwagen de sleutelsin hetpntakt had laten steken. M. Be-

dacht zich niet, nam plaats ach-
ter het stuur en scheurde weg,
maar hij had de pech gezien te
worden door een politieman dié
prompt de achtervolging inzette
en daarbij assistentie kreeg van
een motoragent van de Maas-
trichtse verkeerspolitie.

Zoveel geüniformeerd geweld
maakte ecnter geen enkele in-
druk op de 12-jarige coureur, die
plankgas koers zette richting
ouderlijke woning. In Thull luk-
te het de motoragent om langszij
te komen, en door het uithalen
van enkele halsbrekende toeren
werd M. tenslotte tot stoppen ge-
dwongen, nadat hij eerst nog op
de motoragent was "ingereden.
Volgens een woordvoerder van
de rijkspolitie maakte de jongen,
die geverbaliseerd werd wegens
diefstal en joyriding, wat chauf-
feren betreft een 'geoefende in-
druk.

Prognose uitslag Euroverkiezingen:

Winst voor CDA;
VVD afgestraft:
lage opkomst

t Van onze parlementsredactie

e^ HAAG - De grote politieke partijen zijn diep teleurge-
irk" °^er °^e age °Pkomst bij de gisteren gehouden Europese

-as Zingen' et is daarbij gisteren als grootste uit de
j gekomen. Volgens een onderzoek van het bureau 'Inter-

' iei^Vs no*= n*et de helft van de kiezers (48,1 procent) op ko-
iVh a agen- Het CDA baalde 33,3 procent van de stemmen, de

aA 31,5 en de VVD 13,8 procent.

fkend Twsla£ wordt pas zondag
erjih. ' die tijd moeten deoussen dicht blijven, omdat in

' We»i? n df twaalf EG-landen pas
iden e wordt gestemd. In de
agd' Waar gisteren is gestemd,e uitslag nog niet bekend wor-

den gemaakt, uit vrees dat de uit-
slag in het ene land die in een ander
EG-land zal beïnvloeden.
Opvallend is vooral de lage op-
komst. Uit verkiezingsonderzoeken
van de afgelopen weken werd ge-
concludeerd dat de opkomst tussen

55 en 65procent zou liggen. Nu ruim
de helft van de kiezers is weggeble-
ven, is dat een tegenvaller voor de
politici. Juist door de kabinetscrisis
werd verwacht dat de belangstel-
ling voor de verkiezingen groter zou
zijn.

Dramatisch
De VVD is, zoals verwacht, de grote
verliezer van deze verkiezingen ge-
worden. Nadat deze partij het kabi-
net had laten vallen en er bovendien
een interne machtsstrijd uitbrak,
duikelde de WD in depeilingen tot
onder de twaalf procent. lets van
dat verlies lijken de liberalen nu
goedgemaakt te hébben, maar het
verlies is nog steeds dramatisch.
WD-leider Joris Voorhoeve noem-
de de lage opkomst en het slechte
resultaat voor de WD een ernstigetegenvaller. „Deze voorspelling is,
een aansporing voor de VVD om
een goede campagne voor de Twee-
de Kamer verkiezingen te voeren,"
aldus Voorhoeve in een eerste reac-
tie. Hij mikt erop dat de VVD in sep-
tember weer 05 haar huidige niveau
in de Tweede Kamer van 27 zetels
terug zal zijn.
De Europese CDA-lijsttrekker Jean
Penders noemde de opkomst 'be-
droevend. „Europa had beter ver-
diend," zei hij. Op de uitslagzelfwil-
de hij nog niet reageren.

Burgemeester: 'Privé-oorlogjes beu'

Vredesverdrag'
in raad Stein

Lp, "an onze verslaggever
leijpr ~ Burgemeester mr Ed.
P 2l in" Stem is het §elukt 19 vank vlti ?n van zi Jn gemeenteraad
aarin } anng te laten tekenen,
Ikaar Politici plechtig beloven
Phadi^ n^eer 'Pers°onlijk,te be-
iteinJf "■ De gemeenteraad van
*n i a?eett ln de lo°P van de afgelo-L^en een landelijkefaam op het

gebied van roddel en achterklap op-
gebouwd.

Alleen de raadsleden Lei Op de
Camp (D66) en Hub Lemmens-
(DESU) hebben niet getekend om-
dat zij zich 'nog niet aangesproken
voelen. Burgemeester Ed. Meijer,
die zijn vredesmissie woensdag-
avond succesvol afsloot, zei gisteren
te verwachten dat de raadsleden
zich aan de erecode zullen houden.

„Na indringende gesprekken is het
de raadsleden ook duidelijk gewor-
den dat alle affaires de gemeente en
haar inwoners ernstig hebben ge-
schaad. Uiteraard geldt de verkla-
ring niet voor politieke of zakelijke
tegenstellingen".

" Zie verder pagina 15

Het weer
foj, Yai>daag zal er weer veelKatn Cn Zal de middagtem-
»ereiK Ur een zomerse waarde
£e wi "' namelijk 27 graden.
Nord 's 2Wak tot matiS uit
*'chtin °^ noordoostelijke
NdJ f ' e kon»ende nacht
Pï iri-LtemPeratuur dalen totJy «raden.
reftV^entvele informatie be-
P»nt,. k !*et weer in LimburgKnh 06-91122346.

0519 onder: 22.02

K^GEN: 1949 °nder: °252

OnPA 0519 onder: 22.02L^"°P: 21.02 onder: 03.16

Doodstraf
" Deze opname uit Sjanghai
werd gisteren door deChinese
staatstelevisie getoond. De
man in de beklaagdenbank is
zojuist met twee medever-
dachten ter dood veroordeeld
wegens „ernstige misdadige
activiteiten" tijdens derecen-
te studentendemonstraties.
De drie waren beschuldigd
van het in brand steken van
een trein, diezich in Sjanghai
een weg baande door een
massa studenten. Daarbij
vonden volgens de officiële
versie zes mensen de dood en
werd een gelijk aantal perso-
nen gewond. ,Jiun misdaad
is zeer ernstig," zei derechter,
" we zullen hen streng en snel
moeten straffen." De veroor-
deelden, Xv Guoming, Zheng
Hanwu en Yang Xuerong,
hebben drie dagen de tijd om
in beroep te gaan.
Het incident in Sjanghai
vond plaats, kort nadat Chi-
nese legereenheden met dode-
lijk geweld het protest van
studenten en arbeiders in Pe-
king hadden gesmoord.

I " Zie ook pagina 3

PPR: maak
benzine
96 cent
duurder

| DEN HAAG - De PPR wil het| autogebruik drastisch verminde-
& ren. Een van de maatregelen
| daartoe is het extra belasten van

Ide benzine met een 'groentax'
van 96 cent per liter. Dat staat in

■ de nota Kiezen en Winnen, die de
i PPR gisteren openbaar heeft ge-
| maakt. PPR-kamerlid LankhorstI bood donderdagochtend een eer-I ste exemplaar aan NS-topman
f Ploeger aan.

; De PPR wil het autoverkeer inI tien jaar tijd met 30 procent ver-
-9 minderen. De radicalen stellen

daarom verder voor eens in de
vier weken de autoloze zondag in
ere te herstellen.

Daarnaast moet de aanleg van !
wegen onmiddellijk worden ge- j
staakt, moeten sommige be- i
staande wegen voor het autover- j
keer worden afgesloten, moet
parkeren binnen de bebouwde
kom aanzienlijk duurder worden
gemaakt en moet het gebruik
van de drukste wegen in de och-
tendspits aan een vergunningen-
stelsel worden gebonden. '
De PPR wil af van het reiskos-
tenforfait en de belastingvrije
reiskostenvergoedingen voor de
auto.

Kritiek op de Chinese leiding

Gorbatsjov: Muur
kan verdwijnen
Van de redactie buitenland

DORTMTJND - Staalarbeiders in
Dortmund hebben Sovjetleider Mi-
chail Gorbatsjov gisteren aan het
eind van een toespraak op de laatste
dag van zijn bezoek aan West-Duits-
land een staande ovatie gegeven.
„Ik wil meer socialisme, meer de-
mocratie en meer vrijheid voor mijn
land. Wij houden vast aan socialis-
me, maar willen het verbeteren en
het een menselijk gezicht geven,"
zei hij. Bonn en Moskou beoordelen
het bezoek beide uiterst positief.

Tevoren verklaarde Gorbatsjov op
een persconferentie in Bonn het
mogelijk te achten dat de Berlijnse
muur wordt afgebroken en uitte hij
onverhuld kritiek op de leiding in
China.
De in 1961 gebouwde muur kan vol-
gens de Sovjetleider verdwijnen, als
de reden waarom zij werd gebouwd
is weggevallen. „Ik zie daarin eigen-
lijk geen groot probleem. In een
.Europees huis' moeten nog vele

"7

muren verdwijnen," zei hij.
Gorbatsjov betwijfelt vooralsnog of
er in Peking sprake was van een
„contra-revolutie," ofschoon er mis-
schien wel elementen van aanwezig
waren. „Ik hoop dat de Chinese lei-
ding een oplossing vindt, diehet be-
lang van het volk dient." zei hij.
In een grote fabriekshal van de fir-
ma Hoesch in Dortmund gaf Gor-
gatsjov ruim 9000 staalarbeiders een
uitgebreide uiteenzetting van zijn
hervormingsbeleid. Zij ónderbra-
ken zijn toespraak steeds met ap-
plaus en deelden mee hem te zullen
voordragen voor de Nobelprijs voor
de vrede.
Tevoren was Gorbatsjov tijdens zijn
bezoek al geestdriftig toegejuicht
door publiek in Bonn en Stuttgart.
Dit gebeurde tegen het eind van de
dag nog eens bij zijn bezoek aan pre-
mier Johannes Rau van Noordrijn-
Westfalen in slot Benrath bij Düs-
seldorf.
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Vrouw gooit
dochters

van balkon
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De politie in Leid-
schendam begint binnenkort met
het verhoor van een 33-jarige vrouw
uit deze gemeente, die afgelopen za-
terdag twee dochtertjes van een bal-
kon op de vierde etagevan haar flat
heeft gegooid. De meisjes van 5 en 7
jaar liggen met ernstig hersenletsel
in coma in een Haags ziekenhuis.
De vrouw die na haar daad ook zelf
van het balkon sprong, is met twee
gebroken benen in het ziekenhuis
opgenomen.
Volgens een woordvoerder van de
Leidschendamse politie heeft de
vrouw in een vlaag van verstands-
verbijstering gehandeld. Zij was na
haar scheiding, vier jaar geleden,
zwaar depressief en onder behande-
ling bij een psychiater.

De politie sluit niet uit dat de vrouw
poging tot doodslag dan wel moord
(als een van de meisjes komt te over-
lijden) ten laste zal worden gelegd.

Schadevergoeding
XP geëist voor

opzeggen contract
HEERLEN - Air Service Limburg
wil een schadevergoeding voor het
plotseling opzeggen door XP van
het contract voor de huur van vijf
vliegtuigen. In opdracht van XP
Limburg leaste Air Service Lim-
burg vijf toestellen in Engeland.
Met deze kisten werden vluchten
voor de op vliegveld Beek gestatio-
neerde luchtkoerier uitgevoerd.
Toen onlangs XP door de concur-
rent TNTwerd overgenomen en van
Maastricht Airport naar Duitsland
werd overgeplaatst werd het con-
tract met Air Service Limburg op-
gezegd.

De schade die Air Service Limburg
daardoor heeft geleden, wil dat laat-
ste bedrijf nu via een gerechtelijke
procedure terugkrijgen. Via een be-
slag op de nog in Limburg aanwezi-
ge bezittingen van XP, zoals gebou-
wen, machines en verdere inrich-
ting wil men TNT dwingen een
schadevergoeding uit te betalen.

" Zie verder pag. 5
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Koelen en vriezen

Keulen
kiezen
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Verlof bij
zwangerschap
verlengd

'JJ r<-og maar even zitten!

(ADVERTENTIE)
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MCIND Win een VW Golf! g
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! VANAVONDISHETKOOPAVOND.. !! BIJBETER MEUBEL INPEER BELGIË. ,
Niet alleen op zondag, maar ook op vrijdagavond I keuze. Kom vanavond dus naar de zuinigste Belg i
is het gezellig meubelen bij Beter Meubel. In alle voor héél Nederland, waar de koffie klaar staat
rust maakt u een voortreffelijke .✓**~ï"">"v ' ■met een heerlijk Vlaamse wafel toe. I

! BETER MEUBEL I
| Baan naar Bree 127, 3572 v2PEER BELGIË Tel. 09-3211633805.

_^.gM 18juniZ|?^MDERDAG
...en 't Loon heeft "alles" «"SE«Bfc
onder één dak voor vader! Wink^entrum4 LOON
Is dat niet makkelijk?! loont demoeite!
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popmuziek en strips

quoteg, J/c heb nooit een spiegel ge-
had. Dan weet ik tenminste
niet hoe verschrikkelijk ik er
uitzie"

ROBERT SMITH
(The Cure)

ld elpee

Wat in vredesnaam heeft DA-
VID BOWIE de afgelopen tien
jaar bezield? De man die in de
zeventiger jaren zijn collega's
pak weg drie jaar vooruit was,
leverde na het album Scary
Monsters And Super Creeps uit
1980 geen enkel artistiek ver-
antwoord produkt meer af. Bo-
wie koos voor een filmcarrière
die slechts voor een deel slaag-
de. Op' muzikaal gebied sloeg
hij met Let's Dance de commer-
ciële richting in. Dat leverde
hem vele wereldhits op maar de
fans van het eerste uur, die hem
bewonderden om zijn veelzij-
digheid, voelden zich steeds
meer van hem vervreemd. Nu,
bij het binnengaan van de ne-
gentiger jaren, slaat de verloren
zoon keihard terug en blijkt dat
hij nog steeds in staat is kwali-
teit af te leveren. Bowie verza-
melde enkele bekende en be-
vriende muzikanten om zich
heen (Reeves Gabrels/gitaar en
zang, Hunt Sales/drums en zang
en diens broer Tony Sales/bas
en zang) en noemde het project
TIN MACHINE. Op de gelijkna-
mige, door Tim Palmer gepro-
duceerde elpee staan twaalf
nummers (op cd en me veer-
tien). Het geheel klinkt fris,
agressief en bijtend. De angry
old man David Bowie lijkt goed
geluisterd te hebben naar Lou
Reed, die andere grootheid
wiens New Vork eerder dit jaar
afrekende met een mindere pe-
riode. Het nummer Crack City
kan overigens zonder meer in
het repertoire van Reed worden
opgenomen. Bowie haalt op dit
hoogtepunt van de plaat uit
naar de drugdealers: 'And your
master dealer/may death be on
your brow/may razors slash
your mainline/I'm calling you
out/ may all your vilest night-
mares consume your shrunken
head/may the ho-ho-hounds of
paranoia dance upon your stin-
king bed. Een tweede hoog-
standje is Under The God waar
de vonken vanaf vliegen. Een
perfecte harmonie tussen Bo-
wie's agressieve zang en Ga-
brels' smerige gitaarwerk. He-
laas zijn niet alle nummers van
dit kaliber. Diverse songs zijn te
vrijblijvend. I Can't Read, Bus
Stop en Video Crime zijn aardi-
ge deuntjes die verder weinig
om het lijf hebben en zeker niet
voor eeuwig in het geheugen
blijven gegrift. In Pretty Thing
onthult Bowie onverbloemd
zijn sexuele verlangens en ook
bevat Tin Machine een verdien-
stelijke cover van Lennon's
classic Working Class Hero.
Over het algemeen een uitste-
kende come-back die naar meer
doet smaken.

gé backus

popagenda

JUNI

" 16: Hoekje Echt: Rud A Dub
Dub

" 17: S'6l Roermond: Bedtime
For Bonzo en Reason

" 17: Nova Heerlen: Sleeze
Beez

" 17: Housmans Montfort: The
Run

" 17: Auwd Beak Beek: Fietsef-
reem

" 17: MECC MAASTRICHT:
SIMPLY RED

" 18: GOFFERTPARK NIJME-
GEN: VAN MORRISON
& PAUL SIMON

" 18: Carosseer Maastricht: The
Run

" 18: Zaal West Meerssen: Fiet-
sefreem

Jan Akkerman met
Sting op tournee

Gitarist Jan Akkerman gaat
naar alle waarschijnlijkheid
volgend jaar op wereldtournee
met de Britse popster Sting.
„Sting is eerst nog met wat an-
dere dingen bezig, dus wordt
het wel volgend jaar als hij
weer gaat toeren. Maar ze wil-
len graag dat ik mee ga. Nou
best, graag zelfs", aldus een
opgetogen Akkerman. Met 'ze'
bedoelt hij behalve Sting
diens manager Miles Cope-
land, die sinds de Night OfThe
Guitar-toernee zeer onder de
indruk is van Akkermans
kwaliteiten.

1popmuziek ,
Eindredaktie: Peter Hamans

Markt 3, 6161 CE Geleen
Telefoon. Ö4490-46868

De wereldtournee kan niet eerder
dan volgend jaar starten, omdat
Sting voorlopig bezet is metzijn ac-
ties voor de Amazone-Indianen en
net tropisch regenwoud van Zuid-
Amerika. In augustus gaat de zan-
gerannex acteur naar New Vork om
op Broadway in een uitvoering van
Brechts 'Drie Stuivers Opera' te
spelen. Hij zal zich daarom dit jaar
niet meer met popmuziek bezig
houden. Of Sting voor de toernee
nog een plaat maakt, weet Akker-
man niet. „Maar dat zie ik dan wel.
Copeland heeft me deze week nog
gebeld, ik sta als eerste op de lijst
om mee te gaan op tournee". Miles
Copeland (de broer van de vroegere
Police-drummer Stewart) haalde
Akkerman eerder dit jaar bij de
groep van negen bekende gitaristen
om naar aanleiding van de plaat
Night Of The Guitar door Europa te
trekken. Akkerman speelde in dit
verband samen met collega's als
Steve Hunter, Phil Manzanera (Ro-
xy Music) en Robbie Krieger (The
Doors).

Akkerman heeft zelf ook nog het
nodige op het programma staan al-
vorens met Sting op pad te gaan.
Met twee Britse muzikanten (drum-
mer Clive Mayuyu en bassist Li-
vingstone Brown) wil hij binnen-
kort naar Noord-Amerika om weer
een eigen elpee op te nemen. „In
Amerika of Canada, het hangt er
vanaf waar ik een een werkvergun-
ning kan krrjgen", aldusAkkerman.

Het was aanvankehjk de bedoeling
dat zanger/gitarist Billy Gibbons
van de Texaanse bluesrockband ZZ
Top - een van Akkermans favoriete
groepen - de producer van deze
nieuwe plaat zou worden. Nu ZZ
Top echter plotseling zelf de studio
is ingedoken, gaat dat niet door. Ak-
kerman: „Erg jammer, ik had me er
op verheugd. Maar Gibbons komt
nu zelf met een adequatevervanger.
Het maakt me niet uit wie, als het
maar een goeie jongen is met gevoel
voor sfeer en produceren. Want ik
wil zelf niet meer achter die knop-
pen. Ik wil voorlopig alleen maar gi-
taar spelen".

"+ Sting, momenteel in dehres voor de Amazone-indianen.

# Jan Akkerman: eervolle in-
vitatie.

John Cipollina
(45) overleden

John Cipollina, die in dezestiger
jarenfurore maakte met de door
hem in San Francisco opgerichte
legendarische band Quicksilver
Messenger Service, is in een Cali-
fornisch ziekenhuis aan een
longziekte overleden. Cipollina,
dieal jaren sukkelde met zijn ge-
zondheid, is 45 jaar geworden.

Hij speelde in diverse folk-,
blues- en flamencogroepen voor-
dat hij samen met Gary Duncan,

Greg Elmore, David Frieberg en
Jim Murray de Messenger Servi-
ce oprichtte. Hoewel zij nimmer
het grote commerciële succes
oogstte van bijvoorbeeld Grate-
ful Dead en Jefferson Airplane
(die ook in San Francisco begon-

nen) werd de Messenger Service
bekend door haar mengelingvan
flamencomuziek, electrische
blues en psychedelische muziek.

De laatste jaren van zijn leven
maakte Cipollina deel uit van
The Dinosaurs, een 'veteranen-
groep' uit San Francisco, met on-
der anderen voormalige leden
van Big Brother And The Hol-
ding Company en Country Joe
And The Fish.

Nog 1000 kaarten
voor Simply Red

Voor het optreden van de Engelse
topformatie Simply Red, morgen-
avond in het Maastrichse MECC,
zijn nog 1000 kaarten verkrijgbaar.
Pinkpopbaas Jan Smeets is tevre-
den over de voorverkoop, omdat er
al 6000 toegangsbewijzen zijn ver-
kocht. Hij wijst er nogmaals op dat
er voor de 1600 zitplaatsen niet gere-
serveerd kan worden, met andere
woorden: wie het eerste binnen is
kan kiezen uit de meest comfortabe-
le plaatsen.

Groepen
gezocht voor
'Bunkerpop'

Het Langraafse festival 'Bunker-
pop', dat op zondag 27 augustus
wordt gehouden in de Oefenbun-
ker aan de Heerlenseweg, is nog
op zoek naar popgroepen. Deelne-
mende bands moeten minimaal
45 minuten kunnen vullen. Solli-
citaties kunnen worden gericht
aan Wiel Gerards (S 045-324354).

Sleeze Beez, momenteel een van Nederlands meest bekende hea-
vy metalgroepen, treedt morgenavond op in jongerencentrum
Nova te Heerlen. Momenteel maakt de band met een spectacu-
laire live-act een tournee doorNederland. Het concert in Heer-
len begint om 21.30 uur, entree 10 piek.

'Liberty show'
van twaalf uur

Ten einde het 200-jarig bestaan
van Frankrijk ook op(pop)mu-
zikaal gebied enige luister bij
te zetten, wordt op zondag 25
juniin Parijs een blik bekende
popartiesten opengetrokken.
Zij gaan een twaalf uur duren-
de 'Liberty show' verzorgen
vanuit het Hippodrome de Vin-

eennes. De televisieregistratie
wordt overgenomen door 50
landen. Dit marathonevene-

ment wordt het grootste pop-
festival dat ooit in Frankrijk is
gehouden. Onder de optreden-
de popsterren bevinden zich
Elvis Costello, Stevie Wonder,
George Michael, Bob Dylan,
Tracy Chapman, Cyndi Lau-
per, Rod Stewart en Edie Bric-
kell & The New Bohemians.

Concert in Statenhal

Bob Dylan
lastig te verteren

„Woody Guthrie bezat een soort on-
schuld. Hij had een bepaald soort
onschuld dat ik nooit heb kunnen
terugwinnen". Deze regels komen
uit een interview dat Bob Dylan gaf
aan de BBC over een man die zijn
grootste voorbeeld was: folkzanger
Woody Guthrie. Dylan is voor de ge-
neratie die de jaren zestig heeft
meegemaakt, of voor hen die naar
die tijd op zoek gingen in de jaren
zeventig, zo mogelijk nog inspire-
render dan Guthrie was voor Dylan.
Zoals het moeilijk is de betekenis
van Guthrie voor de muziekliefheb-
bers van nu aan te duiden, zo wordt
het in toenemende mate zwaarder
om Dylan te typeren. Het concert
dat hij in de Statenhal in Den Haag
gaf, zal weinig bijdragen om een
scherper beeld te krijgen van de op
middelbare leeftijd geraakte Bob
Zimmerman.

Als een ietwat knorrige vader zingt
hij zijn gehoor toe, alsof hij ze als-
nog duidelijk wil maken hoeveel,
moeite het kost de rol van Dylan te
vervullen. Het verwachtingspa-
troon van Dylans fans verschilt dus
nogal van wat hij ze zelf wil voor-
schotelen. Een deel van zijn trouwe
aanhang laat dus in Den Haag ver-
stek gaan, een ander deelkomt toch,
aangetrokken door het aura van
mystiek en eigenzinnigheid dat om
de man hangt. Lang niet alles wat
Dylan tijdens detroebele jdren tach-
tig bewoog, kan worden afgedaan
als zijnde van mindere kwaliteit.
Maar zijn muzikale activiteiten zijn
heel divers. Waar Guthrie tot het
bittere einde gewoon Guthrie was,
is Dylan voortdurend een andere
Dylan. Hij ging op tournee met Torn
Petty's Heartbreakers, deed hetzelf-
de met The Grateful Dead en for-
meerde vorig jaar ook nog eens het
gelegenheidsbandje The Traveling
Wilbury's. En nu is hij dan gewoon
op tournee meteen simpel trio. Van
zijn drie begeleiders steekt alleen
gitarist G.E. Smith boven de mid-
delmaat uit. Het is zijn gevoel voor
stijlvastheid dat er in ieder geval
voor zorgt dat Dylans plotselinge
voorliefde voor arrangementen a la

Johnny Cash ook vertaald word
in het juiste staccato-spel. Vanafl
begin tot het eind zijn oude en ni«
we songs overgoten met een an<j
sausje. You'll Go Your Way And'
Go Mine lijkt sprekend op rockat
ly, Highway 61 jankt dankzij het!
de-spel van G.E Smith de kant *de country-blues op en Mr. Tal
bourine Man krijgt een snelle,
overhaaste uitvoering, waarbij 'woorden weer eens worden inj
slikt. Het concert kent een bil
routinematige opbouw wat te 1
treuren valt bij iemand die zo gr»
met een hobbyclub werkt, fl
akoestische intermezzo met Dol
Think Twice It's Alright en Kn"
king On Heaven's Door voegt dal
door niets toe aan de bestaandevj
sies. De belofte dat datwel mogell
is, houdt toch jeaandachtvast. Pij
country & western steekt de kop 1
in het bloedmooie Buffalo SM
ners, waarna opnieuw de voorspj
baarheid wint van het avontuurA
Shall Be Released, Rolling Stond
de toegift All Along the WatcM
wer. Daarna is het over en uit. fl
laat de indruk na van een comrm
ciële overeenkomst: u betaalt en.
speelDylan met frisse tegenzin. 1>
levert hapklare brokken op die toj
lastig te verteren zijn. Dylan is rtf
schien- wel nog altijd op een V
krampte manier op zoek naar 2
onschuld.

john oomkefl

Oplossing
van

gisteren
AALSCHAAB
R-KARAF-E
EN-BUN-Ml
NERO-IDEM
DEEN-GRES
-TE A R -BODE-LAVA
OOST-ADAT
ER-HET-LL
R-BELEG-A
TOERFIETS

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 gymnastiektoestel; 4 mu-
ziekinstrument; 8 vaartuig; 10 Europeaan;
11 verbrandingsrest; 12 hoofddeksel; 14
muzieknoot; 15 bouwstijl; 17 aanwijzend
vnw.; 19 zeevis; 21 naaldbom; 22 bloeiwij-
ze; 23 muzieknoot; 25 houthakkersbijl; 27
grove doek om vocht op te nemen; 30 vol-
tooid; 32 boom; 33 boksterm (afk.); 34
zelfkant van linnen; 36 mannetjesbij; 37
deel van de voet; 38 zoogdier.

Verticaal: 1 deel v.e. sleutel; 2 ges!*
van mensen; 3 dreumes; 5 bolgewas.
teer, mager; 7 langzaam; 9 boom; 12JJzieknoot; 13 op deze wijze; 15 afbeel*»"
van b.v. een mens; 16 afgeperkte ruill;
voor vee; 18 verbeterd Esperanto; 'zwaardwalvis; 23 kapgebint; 24 wer^j
om gras te maaien; 26 laddertrede; 28 P!
soonlijk vnw.; 29 persoonlijk vnw- j
tovergodin; 33 voertuig; 35 persoO"1
vnw.; 36 lidwoord.

recept

Lamsgehakt
Benodigdheden: 600 g lamsgehakt,
2 rode uitjes, 1 ei, 2 teentjes fijnge-
hakte of gepersteknoflook, 2 el ket-
jap, 1 el fijngesneden bieslook,
eventueel 1 tl lamskruiden.

Maak gehakt aan met de andere in-
grediënten en maak er balletjes van
met een doorsnedevan 4 cm en iets
platgedrukt. Als snack rustig gaar-

'bakken. Bij verwerking op spies:
balletjes afwisselend opsteken met
ui en lamsham. Serveren: met toma-
tensalade met oregano en gepofte
aardappel.

Texelse lamssoep
Benodigdheden: 1 pond lamsvlees
(borst, schouder of poulet), rozema-
rijn, tijm, basilicum, alurier, peper,
zout, 400 g grof gesneden soep-

groenten, 100 g gekookte en afge-
spoelde gort en worcestershiresaus.

Vlees in 2 1 water aan kook brengen
en afschuimen. 2 uur laten trekken
met kruiden tot het vlees gaar is. De
bouillon zeven en soepgroenten en
gort toevoegen. Verder op smaak
brengen met peper, zout en worces-
tershiresaus.
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Werkdruk
binet e !oonsverhoging wil het ka-
Wee\ werkdruk voor de ver-
do gkundigen verlagen. Dat kan
ser.r |?e* aanstellen van meer men-
-2e °* de inschakeling van werklo-
vari' ? le °P diemanier met subsidies
tien n ?verneid werkervaring kun-
tyjj .opdoen. Buiten de verpleginge- mmistersPl°eg °°k de werk-
als 'J 1 de verzorgende beroepen
daar?6 beperken. Per jaar zou
extr 50 tot 10° milJ°en gulden
W0 Voor uitgetrokken moetenn- Het pakket voorstellen

wordt vanmorgen door negen mi-
nisters in het kabinet besproken.

In het beraad staan een paar knel-
punten die bij de voorstellen optre-
den ter discussie. Ten eerste moet
gekozen worden uit ongeveer tien
varianten voor de vormgeving van
de loonsverhoging van verpleeg-
kundigen. Ten tweede dient blijven-
de dekking gevonden te worden
voor de extra uitgaven in verband
met de werkdruk-verlagende maat-
regelen.

Ook moet een oplossing gevonden
worden voor de noodzakelijke door-
werking van de premieverlaging bij
het PGGM naar het ABP. Die door-
werking is nodig, omdat verpleeg-
kundigen die in provinciale en ge-
meentelijke ziekenhuizen werken,
ambtenaar zijn en dus onder het
ABP vallen. Bij het ABP is echter
geen financiële reserve voorhanden
om een premieverlaging te kunnen
bekostigen. Oorzaak vormt het feit
dat minister Ruding de laatste jaren
stelselmatig de reserves bij het ABP
heeft opgeëist. Nu zou de bewinds-
man een bedrag terug moeten stor-
ten aan het ABP. Hij voelt daar
vooralsnog niets voor.

Doorwerking
De premieverlaging bij de PGGM
zal ook doorwerken naar andere
groepen werknemers in de door de
overheid gesubsidieerde en gepre-
mieerde sector. Door dit bijkomen-
de gunstige effect hoopt het kabinet
dat er geen eisen zullen komen om
de loonsverhoging die verpleegkun-
digen nu extra krijgen op kosten
van de schatkist (circa 0,25 procent)
ook daar uit te keren. Zou dat wel
gebeuren, dan zou dit het kabinet
180 miljoen guldenextra kosten.Ge-
zien de nog op te lossen knelpunten
in de plannen staat het nog aller-
minst vast dat het kabinet vandaag
ook een besluit inzake de verpleeg-
kundigen zou kunnen nemen.
AbvaKabo en CFO hebben eerder al
te kennen gegeven dat zij de CAO-
onderhandelingen in de gezond-
heidszorg niet hervatten, als het ka-
binet de extra loonruimte beperkt
tot uitsluitend verpleegkundigen.
De bonden houden vast aan de eis
van 5 procent loonsverhoging voor
alle 200.000 werknemers in de ge-
zondheidszorg.

LSVb verliest
kort geding

tegen Deetman
yan On?)^- ~ Minister Deetmanbiji trherwijs is zijn boekje niet testüdirlVgegaan toen hiJ bepaalde dat
liet fllnanc»eringen niet langer
hoo .Rugwerkende kracht ver-
de „i^ n°efden te worden. Zo luid-
den* en de uitspraak van de pre-
*W Van de rechtbank in Dentan!' S* M. Wijnholt, bij wie de
(LSVhV J e Studenten Vakbond
Schaff een kort geding tegen het af-
kracnt

en van de terugwerkende« nad aangespannen.
aangpenten hadden onder meer
v°eeHV°erd dat de minister niet be-
te n.cm as om genoemde maatregel
Vc%Pn 6«" Maar dat argument gaat
Besch?S

h "inholt niet °P: ..Tekst en
systeem van de wet> en ook het
liet te Van de wet' verzetten zich

gr?6? maatregelen als waarvan
de stP,rake is" Ook de andere door
denton " aangevoerde argu-
sterk „ ZlJn eigens Wijnholt niet'K genoeg.

Nasleep van de paspoortaffaire

Banken naar rechter
met schadeclaims

Van deredactie binnenland
DEN HAAG -De financiers van het
paspoortproject, de Nederlandse
Middenstands Bank (NMB) en de
Nationale Investeringsbank (NIB),
hebben een schadeclaim ingediend
tegen deStaat. Zij hebben tientallen
miljoenen guldens schade geleden,
toen minister Van den Broekin no-
vember 1988 de samenwerkingso-
vereenkomst met paspoortprodu-
cent KEP eenzijdig opzegde. De ci-
viele procedure is aanhangig ge-
maakt bij de rechtbank in Den
Haag. In de dagvaarding staat geen
bedrag genoemd. De schade wordt
bij staat opgemaakt, aldus de recht-

bank in Den Haag.
De banken hadden de schadeclaim
al eerder aangekondigd omdat het
ministerie van buitenlandse zaken
nietbereid was tot een schikking te
komen over de schade die de finan-
ciers hebben opgelopen door het
faillissement van paspoortprodu-
cent KEP.
NMB en NIB hebben om juridische
redenen aparte schadeclaims inge-
diend. Volgens woordvoerder Van
der Laan, die spreekt namens beide
banken, is dit omdat de posities niet
helemaal gelijk lopen: de NIB heeft
alleen KEP gefinancierd en de
NMB zowelKEP als drukkerij Elba.
Overigens zijn de dagvaardingen
wel op elkaar afgestemd.

Van der Laan wilde niet zeggen
waarom geen schadebedrag in de
dagvaarding is genoemd. „De juridi-
sche details wil ik in verband met de
procedure niet bespreken." Hij
wees in de richting van de bedragen
(60 en 20 miljoen) die eerder in de
pers zijn genoemd.

Fonds vliegramp
SLM opgericht

AMSTERDAM - De twee grootste
organisaties van Surinamers in Ne-
derland hebbeneen fonds opgericht
in verband met de vliegramp in Su-
riname. Doel van het fonds is het le-
nigen van materiële en immateriële
noden bij de slachtoffers en hun di-
recte nabestaanden. De oprichters
van het fonds, de Stichting Lande-
lijke Federatie Welzijnsorganisaties
voor Surinamers en de Stichting
Lalla Rookh, hebben dit gisteren
bekendgemaakt.
Voorzitter van het fonds is Europar-
lementariër J. Janssen van Raay. De
voormalige president van Surina-
me, J. Ferrier, is voorzitter van het
comité van aanbevelingen. Het
fonds heeft een rekening bij de
Postbank Amsterdam geopend on-
der nummer 58 55 33. Het Rode
Kruis heeft het eerste bedrag van
100.000 gulden beschikbaar gesteld
aan dit fonds.

Negen ministers vandaag in beraad over voorstellen

Kabinetsplan: 3 procent
voor verpleegkundigen

Van onze parlementsredactie

f &N HAAG - Verpleegkundigen kunnen circa drie procenteer loon krijgen. Binnen het kabinet bestaat de bereidheidhl een eerder aan de verpleegkundigen gedaan bod voor een
°nsverhoging van 0,75 procent tot circa 1 procent te verho-

'rr?11' aarnaast zouden het pensioenfonds PGGM, door pre-
z |^Verlaging met een procent, en de werkgevers in de sector
k « met geld over de brug moeten komen. Beide zijn daartoe

ereid als ook het kabinet een stap zet. Aan de looneis van vijf
°Cent wordt in elk geval niet tegemoet gekomen.

ext
e oF>zet van het kabinet moet de

p]
a loonsverhoging voor ver-

Ze Skundigen op een zodanige wij-
liet0 stand komen, dat daardoor
sect andere werknemers in de zorg-
heid °f in de totale door de over-
de s gesubsidieerde en gepremieer-
rug e<^or met soortgelijke eisen ko-
gev at kan door net extra Seld te
henn in de vorm van toeslagen op
ofw J 1yoor onregelmatige, nacht--2W eekeinde-diensten dan wel voor
hejHar erk- Een andere mogelijk-
len lS verlengen van loonscha-

binnetiTpuitenland

Hongaarsepremier werd 31 jaargeleden geëxecuteerd

Heldenbegrafenis
voor Imre Nagy

pEN HAAG - „Ik ben ervanovertuigd dat de geschiedenis
jttijn moordenaars zal veroorde-en Maar één ding zou ik nietw»len: dat ik gerehabiliteerd zouworden door degenen die mijnebben vermoord". Deze woor-Qen sprak de Hongaarse ex-pre-mier Imre Nagy in 1958kort voorftij wegens 'hoogverraad' naar degalg Werd gestuurd.
e tijd heeft Nagy gelijk gege-en. Vandaag - precies eenen-dertig jaar na zijn executie op 16Juni 1958 - krijgen Nagy en eenaantal andere hoofdrolspelers inoe Hongaarse opstand van 1956"*n staatsbegrafenis. Naar ver-wachting zullen honderdduizen-aen mensen de herbegrafenis

van de voormalige premier, die
na zijn executie in het diepste ge-
heim in een anoniem graf werd
begraven, bijwonen.
Vandaag krijgen de Hongaren
alsnog de gelegenheid de laatste
eer te bewijzen aan de man, die

in november 1956 het machtsmo-
nopolie van de partij afschafte,
Hongarije tot een neutraal land
verklaarde en het lidmaatschap
van het Warschaupact opzegde.
Enkele dagen later rolden de
Russische tanks Boedapest bin-
nen.

De herbegrafenis van Nagy te-
kent de stormachtige politieke
veranderingen die in Hongarije
hebben voltrokken sinds partij-
leider Janos Kadar vorig jaar
april aan de kant gezetwerd. An-
derhalfjaar geleden was het nog
onvoorstelbaar dat Nagy zou
worden gerehabiliteerd, laat
staan dat hij een heldenbegrafe-
nis zou krijgen.
Dertig jaar lang was Nagy taboe
in Hongarije. In de officiële ge-
schiedschrijving stond hij te
boek als een 'contra-revolutio-
nair', die verraad had gepleegd

aan zijn land.
Na de Russische inval vluchtte
Nagy en een paar medewerkers
in de Joegoslavische ambassade.

Ondanks beloften van partijlei-
derKadar dat hen geen haar zou
worden gekrenkt werden Nagy
en de zijnen door Sovjettroepen
opgepakt en naar Roemenië
overgebracht, toen zij eind no-
vember de Joegoslavische am-
bassade verlieten. Twee jaar later
werd Nagy ter dood veroordeeld
na een geheim proces. Op 16 juni
1958 hoorden de Hongaren dat
Nagy aan de galg was gestorven.

Met hem werden 300 andere poli-
tieke gevangenen geëxecuteerd.

Naam van
bruidegom
vergeten...

NOORDWIJK - „Ik heb geen
tijd om mee te gaan naar het po-
litiebureau want ik moet straks
trouwen. Tja, hoe die man heet
weet ik niet precies omdat hijzon pleuris naam heeft." Dat
ongeloofwaardige verhaal hing
gistermiddag een 42-jarige
vrouw uit Den Haag op nadat
zij door de Noordwijkse politie
in haar woning was aangehou-
den op verdenking van twee
winkeldiefstallen in de bad-
plaats.

Terwijl de politie stond te pope-
len om haar mee te nemen naar
Noordwijk, werd toch even het
verhaalvan de vrouw gecontro-
leerd bij de Haagse burgelijke
stand. Wie schetste de verba-
zing van de agenten toen bleek
dat zij echt gistermiddag zou
trouwen. De man met de 'pleu-
ris' naam bleek een Ghanees te
zijn. De Haagse politie stond de
bruidegom al bij het gemeente-
huis op te wachten omdat hij il-
legaal in Nederland verbleef.
De Ghanees rook blijkbaar on-
raad, want hij verscheen niet in
de trouwzaal.

Moskou heeft de evacuatie van Mescheten uit de Centraalaziatische
Sovjetrepubliek Oezbekistan vergroot. In 24 uur

tijd zijn 9466 mensen naar Centraal-Rusland overgevlogen,
aldus het persbureau TASS gisteravond. Tot dusver hebben
15536 'vluchtelingen' Oezbekistan verlaten. Voordat de on-
lusten in Oezbekistan begonnen, woonden er volgens TASS
circa 60.000 Mescheten. In de Fergana-vallei, waar bij po-
groms circa 100 doden en 1.000 gewonden vielen, waren dat
er 15000.
Sovjetpremier Nikolaj Ryzjkov heeft Oezbeekse partij- en re-
geringsfunctionarissen ervan beschuldigd actief aan de po-
groms te hebben deelgenomen. Zij zouden „de bandietenvan
voertuigen en benzine hebben voorzien en jongeren met vod-
ka dronken gevoerd," zei de premier bij een ontmoeting met
partijactivisten in Oezbekistan.
Foto: in het opvangcentrum voor de Meschetische vluchtelin-
gen drukt eenhuilende vrouw haar angstig dochtertje tegen
zich aan. Zij is op 't nippertje ontkomen aan het moordende
geweld van Oezbeken.

Li Peng verdedigt militaire interventie

'China gaat door met
open-deurpolitiek'

Van onze vcorrespondent
SINGAPORE - De Chinese premier
Li Peng heeft gisteren verklaard,
datChinadoor zal gaanmet zijn her-
vormingsbeleid en de open-deurpo-
litiek. Li Peng noemde in zijn door
de staatsradio uitgezonden bood-
schap de regeringsmaatregelen om
de „contra-revolutionaire rebellie"
te onderdrukken, 'correct. Nog
geen twee weken geleden gingen
ruim een miljoen mensen in Peking
de straat op om zijn ontslag te eisen.
De Chinese autoriteiten doen nu al
het mogelijk om de ware toedracht
van het bloedbad op het Plein van
de Hemelse Vrede, elf dagen gele-
den, voor de geschiedenis te verdoe-
zelen. Officieel heet het, dat „maar

100 burgers zijn gedood en onge-
veer 1000 anderen gewond" bij de
bloedige militaire actie. Ooggetui-
gen verklaarden echter dat duizen-
den studentenen arbeiders door het
leger in koelen bloede zijn doodge-
schoten.

In Peking heeft het propagandaco-
mité van de communistische partij
haar versie gegeven van wat zich in
de nacht van 3 op 4 juniop het Tia-
nanmenplein heeft voorgedaan, na-
dat het leger het plein was opge-
gaan. Volgens de partij werden „100
soldaten gedood door onruststo-
kers, voordat de troepen het vuur
openden." De dood van de burgers
noemde het propagandacomité een
„onvermijdelijke tragedie".

Omvangrijke munitievondst
OMMEN/HELLENDOORN - Het 800 hectare groteEerderbos in Ommen
(Overijssel) blijkt bezaaid met nog zeer gevaarlijkeDuitse munitie uit de
Tweede Wereldoorlog. De Explosieve Opruimingsdienst EOD houdtreke-
ning met de grootstewapenvondst uit deTweede Wereldoorlog tot nu toe.
Dit is gisteren in Ommen bekendgemaakt.
De EOD is inmiddels begonnen met het opruimen van brisantgranaten-
.waarvan er diverse nog uiterst explosiefzijn. De EOD heeftreeds 100van
deze granaten tot ontploffing gebracht. De dienst verwacht nog vele
maanden met het onschadelijk maken van de granaten en andere munitie
bezig te zijn.

punt uit
Gedood

In de Noordierse hoofdstad
Belfast is gisterochtend een
Britse militair doodgeschoten.
De militair overleed in net zie-
kenhuis overleed nadat vanuit
een voorbijrijdende auto was
geschoten op de patrouille-één-
heid waarvan hij deel uitmaak-
te.

Duikboot
Ongeveer 16 kilometer uit de
kust van Long Beach in Califor-
nië is een sleepboot onder wa-
ter getrokken door een atoom-
onderzeeër van de Amerikaan-
se marine, dieverstrikt was ge-raakt in de sleepkabel. Twee
opvarenden konden het vege
lijf redden, maar een derde is
waarschijnlijk verdronken.

Skateboards
Het aantal ongelukken met
skateboards is de laatste jaren
flink gestegen. Vorig jaar raak-
ten naar schatting 2500 skate-
board-rijders gewond; tijdens
de eerste vier maanden van dit
jaar gebeurden er al zon 1500
ongelukken. Volgens de Stich-
ting Consument en Veiligheid
zal dit aantal aan het eind van
het jaarzijn opgelopen tot 4500.

Vijftien jaar
De rechtbank in Rotterdam
heeft gisteren twee mannen
veroordeeld tot vijftien jaar ge-
vangenisstraf wegens de
moord op de 41-jarige Rotter-
damse bingo-koning J. Beste-
breurtje. Tegen hen had de offi-
cier van justitie 20 jaar gevan-
genisstraf geëist.

Kwikzeep
Topman
Mr J.M. Hessels (47) wordt de
nieuwe topman van Vendex In-
ternational, zo heeft een woord-
voerder van Vendex gisteren
bevestigd. Hij volgt prof. dr A.
van der Zwan op, die per 1 juni
Vendex heeft verlaten. Hessels
is op het ogenblik president-di-
recteur van de Amerikaanse ta-
baksonderneming Dcli Univer-
sal.

Vervolging
De Westduitse openbare aan-
klager Kurt Rebmann wil toch
dat de Nederlander Hans A.
wordt vervolgd. Hij heeft be-
roep aangetekend tegen de be-
slissing van het Oberlandesge-
richt Celle om de Nederlander
niet te vervolgen. A's raads-
man, MrP. Bakker Schut, heeft
dit gisteren meegedeeld. Hans
A. zat in de BRD vorig jaar zes
maanden gevangen op verden-
king van ondersteuning van de
Rote Armee Fraktion. Hij werd
gearresteerd wegens het over
de grens brengen van 90 exem-
plaren van het boek 'Wider-
stand heisst Angriff, waarin
RAF-teksten voorkomen. Het
verspreiden ervan mag in West-
Duitsland niet. In december
werd Hans A. vrijgelaten, om-
dat een verdere hechtenis niet
in verhouding zou staan tot een
eventueel later op te leggen
straf.

Verlaging
De premie voor de verplichte
ziekenfondsverzekering kan in
1990 omlaag van 8,1 tot 7,8 pro-
cent. VoorAOW-ers zou de pre-
mie moeten worden vastge-
steld op 1,9 procent (nu 1,8). De
Ziekenfondsraad heeft dit be-
rekend in een ontwerpadvies
dat de voltallige raad volgende
week donderdag bespreekt-
.Voor de AWBZ (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten) heeft
de raad een premie berekend
van 5,24 procent (nu 5,2) van de
premiegrondslag die geldt na
de invoering van de belasting-
voorstellen van de commissie-
Oort op 1 januari 1990.

Gestraft
Vier Israëlische soldaten zrjn
gisteren veroordeeld tot gevan-
genisstraffen van zes en negen
maanden wegens het ernstig
mishandelen van een arrestant
in de Gazastrook. Na de afran-
seling werd Al Shami naar een
gevangenenkamp vervoerd,
waar hij enkele uren later over-
leed. De militaire rechter be-
sloot tot lichte straffen omdat
de soldaten kennelijk orders
hadden opgevolgd, die het
slaan van arrestanten aanmoe-
digden. Verder was niet duide-
lijk in hoeverre de dood van Al
Shami direct het gevolg was
van de slagen die hem waren
toegebracht door de vier solda-
ten.

Pinochet
De Chileense president Augus-
to Pinochet heeft gisteren voor
30 juli een refendum uitge-
schreven over grondwetsher-
vormingen. De wijzingen beo-
gen de overgang naar een bur-
gerregering volgend jaar maart
te vergemakkelijken. Tot de
wijzigingen behoren onder
meer het bekorten van ambts-
termijn van de president van
acht tot vier jaar en het ophef-
fen van het verbod op marxisti-
sche partijen.
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Te huur 1 pers. ETAGE Ge-
leen ’ 595,- per mnd., excl.
g.w.1., borg ’1.250,-, huur-
subs. mog., 04490-54495.
Te h. of te k. klein BUNGA-
LOWHUISJE. Camping in
Lanaken v. vertier v. kin-
deren. Tel. 04490-24024.
Ruime eengezinswoning
met tuin en garage, gel. te
WELTEN, cv, douche, bad
etc. Huurpr. ’925,-. Tel.
070-906683 tst. 227. Na
18.00 uur 070-937550.
Exclusieve KAMERS te huur
met video. Tel. 045-229680.

BOYENWONING te huur
met gr. balkon, prachtig gel.
aan de Kaalheidersteenweg
in Kerkrade. Woonk. met
aanb.keuken, 3 slpks., badk.
met ligbad, garage. Te huur
per augustus/september,
huurpr. ’ 895,- p.mnd. Br.o.
nr. B-1116, LD, Posbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Te huur APPARTEMENT.
Tel. 04406-13178. Valken-
burg.

KAMER te h. nabij centr.
Kerkrade. 045-461870, b.g.
g. 452269.

Las en montagebedrijf Monseli BV kan nog plaatsen:

Zelfstandige pijpfitters/monteurs
en argonlassers.
Goede arbeidsvoorwaarden.

Sollicitaties tijdens kantooruren
04490-33764

Nijverheidsweg 22, Stem.
Voor

Hulsberg-Wynandsrade
vragen wij

Bezorgers M/V
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00-7.00 uur 's och-
tends onze krant te bezorgen. Melden; Limburgs Dagblad
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
Restaurant Bocholtz, grensovergang Heerlen-Aken zoekt:

zelfstandig werkend kok en een
leerling kok M/V

Voor informatie en gegevens: Dhr. A. Pouwer, 045-443711
of kom gewoon even langs na telefonische afspraak.

Bedrijfsruimte
535 m2oppervlakte

De Koumen, Hoensbroek. Tel. 045-218242.
Onroerend goed te koop aangeboden

Heerlen, Kampstraat 47
Geh. onderkeld. woonh., woonk., achterk., keuk., erf,
2 grt. slpks., badk. m. ligt»., ruime zold. m. vaste trap.
Vr.pr. ’ 75.000,-. k.k. Van Oppen BV, Lindeplein 5,

Brunssum 045-254543, vraag de infofolder.

Brunssum, Passage 44
Zeer mooi luxe appartement in centrum met voor- en

achterbalcon en lift. Ind. grt. woonkamer, luxe aanbouw-
keuken, 2 ruime slpks., CV ruimte en hal, luxe badkamer

met ligbad en v.w. en toilet. Vraagprijs ’ 162.000,- k.k.
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.

Vraag de infofolder.

Heerlen, Kruisstraat 70 D
Appartement op 2e etage m. gr. woonk. m. open keuk.,
berg., 2 slpks., badk. m. ligb. en v.w. en w.a., voor- en

achterbalcon. Vr.pr. ’ 87.000,- k.k. Van Oppen BV, Linde-
plein 5 Brunssum. 045-254543, vraag de infofolder.

Bedrijfspand en 2 woonhuizen
Te k. weg. 79-jar. leeft, diverse auto-boxen, 3 magazijnen

en kantoor. Contract-vrij te Maastricht. Van alle gem.
voorzien. Prima beleggin. Te bez. op afspr. 043-634752.

Oirsbeek
Oppevenerweg 13. Vrijst. goed onderh. woonh., 760 m2,
aangel. tuin rondom. Inh. 668 m3. Sout.: gr. gar. met ber-
ging, hobby-, logeerkamer, cv-provisiekelder, hal, kelder
met plavuiz. Beg. gr.: hal, trappenhuis schoon metselw.,
marm. vloer, wc, woon- eetkamer, gr. dichte keuk., gr. tuin-
kamer met dir. tuinkontakt. Verd.: 3 slaapk., badk. 2e toilet,
wastafel, dakterras, bergzolder geïsol. Aanv. dir. Vr.pr.
’249.000,- k.k. Ree. taxatierapp. 04492-1699 b.g.g. 045-
-212813.

Te huur

ruime benedenwoning - Susteren
Inl. Peters - Echt. Tel. 04754-82826.

Nog enkele DAMES gevr. v.
Club Pallast. Tel. 04454-
-1195.
Privehuis MICHELLE zoekt
leuk meisje. Tel. 045-
-228481.
Gevr. POETSVROUW voor
enkele morgens p. week.
Voor afspraak bellen 04406-
-13780.
Nette KINDEROPPAS gevr.
v. 2kinderen 2 en 5 jr. voor 2
hele en 2 halve dagen p.wk.
tev. licht huish. werk. Br.o.
nr. B-1095 L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
FRITUREHULP gevr. voor
namiddag- en avonduren.
Snackbar de Markt, Markt
15, Nuth. Tel. 045-244429.
IJSVENTER(STER) gevr., i.
b.v. rijbewijs, als bijverdien-
Ste. Tel. 04455-1572.
AARDBEIENPLUKKERS
gevraagd J. Schaepkens,
Klimmen. 04405-1359. bgg.
3401.
Dringend gevraagd IJZER
VLECHTERS en metselaars
Ook colonnes. Inl. 09-49.
221.879722.
Gevr. part-time VERKOPER
(m/v) v. betere herenmode-
zaak. Lft. v.a. 30 jr. Erv. ver-
eist. Br. en pasfotot o. nr.
81098, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
ACCORDEONIST/Organist
gevr. Ook v. uithulp. "Spoed"
Tel. 045-457553.
BABY-OPPAS gevraagd
omg. Brunssum. Tel. 045-
-271563 na 19.00 uur.
Met spoed gevr. ervaren
Containerchauffeur. Inl.
Weerts b.v., tel. 043-625965

Winkel & Kantoor

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.

Kantoorkast
Afmeting 180 x 80 cm, kleur grijs.
Afhaalprijs ’ 295,00 excl. B.T.W.

Schaesbergerweg 126, Heerlen.
Tel. 045-724379

Gebruikte
koffer-schrijfmachines

met garantie ’ 99,00 mcl. B.T.W.

Schaesbergerweg 126, Heerlen.
Tel. 045-724379

Sanyo Sanfax 100. Eenvoudige bediening.
Geheugen voor 100 telefoonnummers.

Rapportering van verzending en ontvangst.
P.T.T. goedgekeurd NL88041502.

Lease ’ 59,00 per maand
excl. B.T.W.

Schaesbergerweg 126, Heerlen.
Tel. 045-724379

CPrcrfieia-tf
Proficiat schat

Ik hou van jou

Met een PICCOLO in 1
Limburgs Dagblad raakt
uw oude spulletjes 't sne
kwijt. Piccolo's doen va
wonderen... Probeer mS
Tel. 045-719966.
Wat VERKOPEN? Advi
teer via: 045-719966.

Met een PICCOLO in t
Limburgs Dagblad raakt
uw oude spulletjes 't sne
kwijt. Piccolo's doen va
wonderen... Probeer ma!
Tel. 045-719966.

VW Golf 1.8Zender pakket 18
VW Golf 1.6 Avance 18
VWJettal.3 18
VWPassat 1.8stationcar 18
VWGolfl.6 18
OpelKadett 1.2LS 18
OpelKadett 1.2 18
OpelKadett 1.2 13
Ford Fiësta 1.6CL diesel 18
Peugeot2os 1.1 Junior 18
Saab9o 19
Renault 11 GTL 18
Renault 5 TL 18
Volvo 740 Turbo sedan 18
Volvo 740 GL automaat 18
Volvo 360 GL 2.0 Itrinj. sedan 18
Volvo 360 GL 2.0 Itr inj. sedan 18
Volvo 340DL special sedan 1.4 18
Volvo 340DL special 1.75-deurs 18
V01v0340 DL 1.7 sedan 18
V01v0340DLsedan 1.4 18
Volvo 340DL 5-deurs 1.4 18
V01v0340 DLsedan 1.4 18
Volvo 340 DL 1.4 3-deurs 18
Volvo 340 DL 1.4 3-deurs 18

automaat
Volvo 340 DL 3-deurs automaat 1_
Volvo 340 GL 3-deurs automaat 1»
Volvo 340 DL 3-deurs automaat 1»
Volvo 340 DL 3-deurs automaat 1'
Volvo 340 3-deurs automaat 1"

Diesels
Volvo 340 DL sedan diesel 1_
Volvo 340 DL 3-deurs diesel 18"

VOIL-VC
Autobedrijf Klijn

De Koumen 7, Hoensbroek. 045-220055

A AUTO VONKEt

Geselecteerde occassions 0.a.:
BMW 524 TD 1_
Mercedes 190 E 1»
HondaCivic Shuttle 1.5L 19
Mazda 626 2.0 GLX HB 19,
Ford Sierra 2.3 D Combi 1986/1^
Ford Escort KR 3i 1'
Ford Sierra 1.8 Las HB, LPG 1_Ford Orion 1.4Bravo 11
Ford Escort 1.6 CL automaat 1!
Ford Escort 1.4 Bravo JFord Escort 1.3 Bravo I
Renault 11 GTL3-drs 1'
8MW316, LPG 18
Opel Kadett 1.3S Sedan ..: 18
VWGolf 1.3C, kathal 18
VWGolf 1.6 C, Diesel 1'
Mazda 626 1.6 DX Sedan 18

Auto Vonken
ALLEEN AL VOOR DE SERVICE

Wijngaardsweg 8, Heerlen-Hoensbroek. Tel. 045-212^

weva bv
automaterialen

Vaderdag
Autodag

In de Cramer 21, Heerlen
Tel. 045-719533
Fax 045-713360

Nissan Bluebird
2.0 SLX

Hatchback, 1e eig., juni '86,
59.000 km, met. lak, alle ex-
tra's, mr. prijs garage

’ 17.000,-. Te koop t.e.a.b.
Tel. 045-722222.

Kera
Groot aantal

BMW
Occasions

uitsluitend 1e eigenaar
Kerkradersteenweg 5

Kerkrade. Tel. 045-452121.
MINI 1000 bwj. '78, km.st.
70.000, kl. met.br., mot. en
carros. i.z.g.st., elke keur.
toegest. Pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-221279.
Te k. BMW 318, t. '80, geh.
uitgeb. alarm, deurvergr.
sportvlgn. wit. 04499-1697.
na 18.00 uur.

ESCORT L.le 1ak,68.000
Km. ’ 5.950,-; elke keur.
mog. Kerkraderw.l66 H'rlen
FIËSTA 11 L '82 APK, stri-
ping, zeldz. mooi. Hamerstr.
37-39, Heerlen.
Te koop Ford TAUNUS
1600 GL, bwj. '79, 2-drs.,
APK 26-1-90, pr. ca.

’ 1.250,-. Tel. 045-426090.
Te k. Ford FIËSTA bwj. '80,
APK. Tel. 045-352425.
Ford FIËSTA De Luxe M'B2.
APK. Zeer mooi. ’4.750,-.
Tel. 045-454087.
Te k. Ford ESCORT 1600
CL, bwj. laat '86, Klingbem-
den 33, Brunssum.
Te k. Ford TAUNUS '78,
trekh., APK 6-'9O. Vr.pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-315060.

Tek. KEVER bj. '74, t.e.a-fl 'Berthradisstr. 28, Kerkrat?
na 17.00 uur. y
OPEL Kadett 12N ha«J]Q
back 7-'BO, APK 5-'9O ragL
i.z.g.st. ’ 3.650,-. 0* f
319328. SA
Te koop Opel KADETT I?J[ d
bwj. '80, APK tot april s >

’ 3.000,-. M. v. Bourgon"1 v
str. 8, Sittard. _^j
BMW 728 aut. '80, Lj_. 1

’ 5.750,-. Inr. mog. 0* <J
211071. yt
Te k. BMW 728i, bwj. 1 1
geen 2e zo mooi, veel \
tra's, inr. mog. Tel. "243134. /

Direktie-auto te koop &"t,
520 I, t. '83, in st. v.nw- (,
cyl., vr.pr. ’11.950,-- 'mog. 045-324763. X
Wegens vertrek n. buitenst
k. CITROEN BK 14E, .
'84, perf.st. APK, *% '’ 11.500,-. Uterweg 90 r >tel. 045-221498.
Koopje! CITROEN CX __,i \flex, i.z.g.st., bwj. '81, %roest, zilvergrijsmet.,
’1.750,-. Tel. 045-459^'
453612.
Fiat RITMO 60 CL, bwj- V
donkerblauwmet., APK. J
f 8.000,-. Tel. 045-4_j6g^
Te k. FIAT Uno 45 gebr- $
2e auto, km.st. 27.000.
blauw, bwj. '86, in prima
Inl. tel. 04498-56198^^
Te koop FIAT Panda 3^,.
wit bwj. '85 i.z.g.st. Tel. v
222455. __^
Fiat 127, bwj. '80, in Pr'%
vr.pr. ’1.450,-. APK e
mnd. '90. Tel. 045-41J3M
Ford ORION 1.6 bwj■81.000 km, i.pr.st. Tel u
750575. —-"/ff
Te k. Ford TAUNUS I,T
bwj. '73. Tel. 045-2206^'Ford GRANADA auto<*;|

i 1985, APK 3-'9O, nie^#’8.750,-. Evt. mr. "y,
Kissel 46A Heerlen.; 045-723142. _-^.
Ford TAUNUS 2300 /
vlgn, stereo, vele acces y: pr. ’1.500,-. Te bevr-

' 045-422740. £$
Te koop Ford FIËSTA V
bwj..'79, APK, i.z.gs'-
-04499-3398.
Te k. Ford FIESTA, b*Lso,
i.z.g.st., lelak, 045j41f^,
Ford FIËSTA 1.1 L, bWJ; pf
APK 1e mnd. '90, 100"■■ '; ’ 3.500,-. 04490-jggg^
Ford ESCORT 13L,p 2̂oO'
APK '90, 5-drs. pr. ’°" .|
045-220665. _^-^ j

Voor Piccolo's
zie verder pagiha

Geldzaken

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

Landbouw
Voor al uw WERKKLEDING,
hemden, broeken. P.
Raeven. Tel. 045-322741.
PERSTOUW direct lever-
baar voor gunstige prijzen.
Collé, Nusterweg 90, Sittard
Tel. 04490-19980.

~ "*?! LimburgsDagbladgpiccolo s
045-719966

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

Piccolo s en Reuze-Piccolo's kunnen telefonisch worden
opgegeven via 045-719966, schriftelijk aan bovenstaand
adres of persoonlijk aan de balie van onze kantoren van
8 30-17.00 uur.
Telefonisch opgeven van advertentieteksten kan -in de
regel- tot 12.00 uur vóór de dag van plaatsing (ook voor
zaterdag).
Schriftelijke opgave is mogelijk via de 1e post op de
dag vóór plaatsing.
Via de balie van onze kantoren geldt een sluitingstijdstip
van 10.00 uur vóór de dag van plaatsing en voor de
krant van zaterdag en maandag op donderdag 17.00
uur.

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

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

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261.000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 15*599

Gevr. voor direct BANKET-
BAKKER of leerl. Bakkerij L.
Marlens, Grotestr. Centr.
24, Valkenburg.
Taxi centrale Bor-Tax
vraagt TAXICHAUFFEUR.
Pers. melden Putstr. 103,
Bom.
Supermarkt in Kerkrade
vraagt; VULPLOEGMEDE-
WERK(ST)ERS voor het
vullen v.d. vakken maand,
avond. 18.30u-22.00u. Sol).
Br.o.nr. 81106, LD, Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
SLAGERSGEZEL gevr.
voor worstmakerij. Slagerij
Huben Kerkstr. 79 Bruns-
sum. 045-252733.
De Valkenier vraagt voor
seizoen 1989 VAKANTIE-
MEDEWERKERS M/V, Ift.
16 fm 19 jaar. Voor afspr.
tel. 04406-12289.
Part-time VERKOOPSTER
gevraagd voor onze van
Melik slagerij te Heerlerbaan
min. 30 uur per week, Ift plm.
17-20 jr, liefst met enige
verkoopervaring. Bent u ge-
ïnteresseerd kom dan even
langs of bel voor een af-
spraak naar Van Melik,
Bautscherweg 31, Heerler-
baan. Tel. 045-412771.
Voor onze vestiging Heerlen
is nog plaats voor: RIOOL-
INSTALLATEURS en sto-
ringsmonteurs. Leeftijd 18-
-25 jr., LTS-niveau, ervaring
grondwerk gewenst, i.b.v.
rijbewijs BE. Soll. zowel te-
lefonisch als schriftelijk kunt
u richten aan: van der Vel-
den Rioleringen, afd. Perso-
neelszaken, Koevoortseweg
2, 5281 SC Boxtel. Tel.
04116-84355.

HUIZEN te koop. gevraagd
tot ’150.000,-. Wij advise-
ren U gratis over de waarde
van Uw huis. Direkte aan-
koop behoort tot de moge-
lijkheden. Wijman & Part-
ners Vastgoed 045-728671.
GELEEN-ZUID, uitst. on-
derh. tussenwoning met
berging, md.; hal, woonka-
mer.keuken, 3 slpks., luxe
badkamer, vliezotrap naar
zolder. Onlangs geh. gemo-
dern., aanv. direct, vr.pr.
’llO.OOO,- k.k. Tel. 04490-
-35840/043-643555.
BEKKERVELD, mooie bo-
yenwoning, 4 slpks., zolder,
badk., keuken, woonk., cv.,
tuin v.en a. Inl. 045-712049.
Te k. Dubbel WINKEL/
WOONHUIS. Moet opge-
knapt worden. 1000 m3. m.
Bouwtekening. Vr.pr.
’100.000,-. Telef. Inl. 045-
-219582.
Te k. in KERKRADE huis
met gr. tuin voorz. van rollui-
ken woonk. met open haard,
open keuk. met bar, 3 slpkrs
badk. met ligb, douche, 2e
toil., en bidet, 045-461880.
Te koop hoekwon. te KERK-
RADE-WEST met tuin,
woonk., inb.keuk., 3 slpk.,
zolder, kelder, stal, cv, mu-
ren geïsoleerd, beneden
kunststof kozijn, (dubbele
beglaz.) Aanv. in overleg.
Vr.pr. ’ 97.000,-k.k. 045-
-410245 na 18.00 uur.
Te k. Halfvrijst. woning te
SIMPELVELD, beg. grond:
woonk., keuken, kelder. 1e
verd.: 3 slpkrs., badk., Zol-
der: 1 slpk. en berging. Gro-
te tuin met opstallen, over-
dekt terras en tuinkamer. Ei-
gen inrit aanwezig. Inl. tel.
045-442147.

Te k. SITTARD Putstr. 53,
woning moet opgekn. vr.pr.

’ 75.000,- kk. 04490-27688

Woningruil
Eengezinswoning Heerlen
ruilen onverschillig waar.
Tel. 045-727683.

- ■

Bedrijfsruimte
Te huur aangeb. BE-
DRIJFSHAL met kantoor
400 m2, gelegen aan de
Grasbroekerweg te Heerlen,
pr.n.o.t.k. Inl. 045-721512.

Kamers
Gevr. KAMER met pension
stud. Euro-academie Tel.
05427-13540.
Aankomend STUDENTE
zoekt woonruimte in Maas-
tricht. Tel. 04997-73009.
STUDENTE 18 jr. zoekt ka-
mer in Maastricht of omgev.
Tel. 04990-76137.
Gemeub. kamer met gebruik
van badk. en toilet in HEER-
LERHEIDE, Info. na 18.00
uur. 045-221832.
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 19Kerkrade.
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.
Te huur studentenkamer te
SITTARD. 04490-22681 of
04490-28486.

GOKNIETMETGAS!
Zuiver en betrouwbaar

butaan en propaan in flessen.
Kleine en grote vullingen voor

particulier en ondernemer.

M f* X'gL'i ij f 1

Bouwmaterialen

Akoutherm Systeembouw
** Dakbedekkingen
"" Dakisolatieplaten

** Zink, Lood, Daktrimmen
** Div. Systeemplafonds
** Div. Systeemwanden

Hövell tot Westerflierhof 10, HOENSBROEK 045-226604
Levering gratis aan huis.

Grote en kleine
Restanten

Wand- en vloertegels
in vele kleuren en maten.

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

Auto's

Mengelers lj^^
Sittard

kraakt
de occasionprijzen

in zijn circustent
alleen op zaterdag 17 juni
Ons feest - uw voordeel

Rijksweg Zd. 212, Sittard.
04490-21000
Fiat Klankstad

Fiat Panda 34-45 '81 t/ra '87, Uno 45-55 '83 t/m '88, Uno
Diesel '84, Regatta 100S'86; 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, '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 aut. '80; Volvo 345 DLS
'82, Panda 1000S'87, Triumph Spitfire, Citroen 2 CV 6 '82,
Visa 11 '85, Honda Quintet '82, Lada Samara 5-bak '87
Peugeot 305 GL '82 en '86, BMW 316 '82, Mitsubishi Colt

'84 en '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.

nflGebruikteWagens
UuPkiSSysteem

OBDVJIE GARANTIE

Occasions tot ’ 9.000,-
APK gekeurd - 1 week omruilgarantie.

Ford Taunus Combi 1977 ’ 1.500,-
Ford Taunus 1.6 1978 ’ 1.000,-
Ford Escort 1.3 automaat 1975 ’ 450,-
Talbot Horizon 1979 ’ 500,-
Nissanl2oYFll 1978 ’ 800,-
Nissan Cherry 1.3 1981 ’ 500,-
NissanCherry 1.5 1982 ’ 4.950,-
Nissan Laurel 200 Itr 1979 ’ 1.100,-
Citroën 2CV6Special 1982 ’ 3.950,-
Citroën GSA Special 1982 ’ 4.950,-
Citroën Visa Club 1983 ’ 5.750,-
CitroënßXl4RE 1983 ’ 7.950,-
Citroën Visa Club 1985 ’ 8.950,-
Lada2los 1982 ’ 2.950,-
Renault9TL 1982 ’ 5.950,-
Renault4GTL 1983 ’ 4.500,-
Mitsubishi Galant 1.6 1983 ’ 6.950,-
Fiat Ritmo 70 1984 ’ 7.950,-
Fiat Panda 1987 ’ 9.000,-
Subaru Mini Jumbo 1987 ’ 8.500,-

ISONDAGÏÏI

s=j SONDAGH 0
IHEERLENI
De Koumen 34 (ingang Wijngaardweg) - Hoensbroek.

fel. 045-223300.

Personeel aangeboden

rfoor VAKBEKWAME bin-
ien- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
«erkzaamheden, met de
angste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.

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

Administratie ADVIESBU-
REAU voor vol. verzorging
van Uw administraties mcl.
jaarst., gegar. Uw aangiften
op tijd, gunstige tarieven. Br.
o.nr. B-1099, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
GEVELRENOVATIE Cor-
vers: Uitkappen, voegen van
uw oude gevel, ook nw.
bouw. Gratis prijsopgave.
Tel. 04490-25658.

Personeel gevraagd
Met spoed gevraagd

Ervaren dakdekkers
Sollicitaties na tel. afspraak 045-250094 na 17.00 uur.

Dakdekkersbedrijf Deumens

Ristorante Da Filippina
vraagt voor 3 dagen p.week

Restaurant medewerk(st)ers
Int, en sollicitaties na 14.00 uur. 045-211531. Hoensbroek.

Wir stellen ein:
Fleischereiverkauferinnen

auch zum Anlernen
Metzgergesellen
Auszubildende

mannl. und weiblich für Fleischerei u. Küche.
Metzgerei Lemmen, Alexanderstr. 7 (Nahe Horten)

D-5100 Aachen, Tel. 09-49-241-35933.

New stars live on stage
een nieuw TV. programma in Duitsland zoekt soundmixers
of show-acts, alleen TOP kwaliteit. Voorwaarden : Leeftijd
18-30 jr., recente foto, pers. gegevens en demo-cassette

richten aan: WORLD BENELUX EUROPE, Dommelstr. 7A,
5611 CJ Eindhoven. Tel.Fax 040-430956.

Voor Limburg naar onze vertegenwoordigende agency
HOLLAND SHOW PRODUCTION, Eisenhowerstr. 697,

6135 BN Sittard. Tel./ Fax 04490-22743.
Eventuele reiskosten worden uiteraard vergoed.

Vriendelijke verkoopsters
Liefst met ervaring, 1 full-time en een part-time

betreft vrijd. en zaterdag. Bel voor afspraak
Keurslagerij Van Melick, Hoensbroek

045-212651 na 15.00 uur.
Metselbedrijf Lewo Bouw vraagt met spoed
Metselaars en opperlieden

Tel. 04490-74824.04404-2474

$0\ Lindeman
Het verzorgen van uitvaarten is een vak waarin sentimen-
en uiterlijk geen rol mogen spelen. Door een begrijpende
jenadering en een soepele afhandeling van al datgene,
lat met de laatste eer te maken heeft, hoeft het leed der

nabestaanden niet extra te worden onderstreept.
/an de medewerkers aan de moeilijke, uitvoerende taak
«orden bijzondere karaktereigenschappen gevraagd. Wie
ianvoelt wat wij bedoelen zouden wij gaarne op part-time

basis in ons team willen aanstellen als

Dragers
ndien u op onregelmatige uren tijd ter beschikking hééft en
% voorkeur woonachtig bent in Landgraaf, Heerlen, Kerk-
ade of direkte omgeving, zien wij uw sollicitatie met be-

langstelling tegemoet.
Lindeman Uitvaartcentra

Stationsstraat 6, 6372 GS Landgraaf.
Telefoon: 045-313197.

HONEY
Jonge damesmode
vraagt met spoed

Zelfstandige Verkoopster
voor haar filiaal te Heerlen. Ervaring beslist vereist.

Mm. leeft. 21 jr. Alléén brieven met recente pasfoto te
richten aan Honey-mode. Steenweg 13A, 6131 BB Sittard

'SLAGERIJ Jeu Lendfers
vraagt part-time medewerk-
sters, met enige ervaring.
Hoofdstr. 221, Hoenbroek.
Tel, tot 18.00 u. 045-212395
Polyman BV confectie vr.
ervaren THUISSTRIJK-
STERS omgev. Brunssum
reacties 045-259564.
Leuke Brusselse familie met
3 kinderen (7-5-3 jr.) zoekt
dringend jeunefille AU PAIR
Bel na 19.00 uur 09-32-
-25690629.
VAKANTIEWERK voor kan-
tine/cafetaria op camping
voor ca. 6 weken, met kost
en inwoning te Renesse.
Tel. 01116-1970/01650-
-37748.
Gevr. dames/HERENKAP-
PER(STER), max. 20 jr. Tel.
045-320536.
Schoonmaakbedrijf Kraan te
Kerkrade vraagt voor de pe-
riode van julit/m oktober va-
kantie en weckend-hulp als
SCHOONMAAKSTER ka-
mermeisje, leeft. 17-21 jr.
Tel. ml. en soll. tussen 9 en
12 uur 045-422877.

Besl. zeer ervaren antiek of
meubel RESTAURATEUR,
part-time basis. AOW of
WAO-er. Eigen verv. en tel.
vereist. Br.o.nr. B-1120
Limburgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Gevr. KLOKKENMAKER-
Hobbiest, voor regelm. re-
paratie controle antieke
klokken. Omg. Heerlen.
045-224700/259527.
Restaurant STAP-IN Heer-
len vraagt voor direkt erva-
ren part-full-time serveer-
ster-kelner, Ift. vanaf 18 jr.
t/m 26 jr. Tevens ervaren
keukenhulp, soll. na tel. af-
spr. Tel. 045-714344.
FRITUREHULP gevr. M/V
met ervaring, 2 avonden per
week. Tel. 045-259986.
Part-time BARKEEPER
voor 1 avond per week.
Leeft. 20-30 jr. Brieven met
foto postbus 111, Heerlen.
VAKANTIEWERK afd. Ho-
reca min. Ift. 18jr. Camping
"De Bousberg", Parkin. 8,
Schaesberg.
Gevr. BARKEEPER voor
bruin café, Ift. 25 t/m 35 jr.
met erv. werkuren 's avonds
zondag vrij ml. na 19.00 uur.
045-413336.
Sticht, zkt. voor haar BUI-
TENDIENST 2 medewer-
kers, ook 50 plus, voor af-
spraak bellen heden van 18-
-20 uur, tel. 045-224987.
Nette hulp gevr. voor FRI-
TURE, liefst met ervaring,
tel. 045-352013 na 14.00 u.

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.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. 200 gebruikte TROT-
TOIRTEGELS. Tel. 045-
-425238.

VELDBRANDSTENEN, af-
braakstenen, vloerplanken,
balken, keepers enz. 045-
-715477, 045-740112.

Reparaties

TV DEFECT?
Wij bieden U: "Gratis halen
en brengen "Gratis leentoe-

stel "Prijsopgave vooraf.
Audio Video Centr. Heerlen.

Tel. 728130.

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

Transacties
B en B BALLONNENEX-
PRESS, ballonnen van 65
cm. tot 9 mtr. bedrukt met U
eige n tekst. Snelle levering
020-122446.
Wegens omst. ter overname
aangeboden FIGUURCOR-
RECTIESALON met af-
slank- en bruiningsappara-
tuur in centrum M-Limburg-
se stad. Geen concurrentie
aanw. Zonder contanten on-
nodig te reageren. Br.o.nr.
B-1138, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

ALFA SPIDER Cabrio
i.z.g.st. bwj. '80. Pr.n.o-t.k.
Tel. 045-753066.
ALFA Romeo Guiletta 2000,
i.g.st., bwj. '81, pr. ’ 1.800,-.
Gladiolenstr. 173, Kerkrade.
Te k. ALFA Sud 1.5 Tl bwj.
'80 APK 6-'9O. Tel. 045-
-314600.
Te k. ASCONA 1.9 autom.,
'79, gek. mei '90, nw. ban-
den, 100% in orde ’ 2.250,-.
Groenstr. 191, Landgraaf.
Austin MINI, kl. wit, bwj. '86,
22.000 km. i.perf.st. Tel.
045-311897.
Tek. BMW 316 1984, 1e ei-
gen, i.z.g.st. Pr. ’ 17.000,-.
Tel. 045-316507.
Te k. BMW 525iautom. nw.
banden en trekhaak. Tel.
04490-35278 na 14.00 uur.

BMW 323 I m. '84, inruil mo-
gelijk. Dross. Roststr. 9,
Stem.
BMW 316 1800 motor, bwj.
'86, div. extra's, Tel. na
18.00 uur 045-273781.
Tek. BMW 316 1800cc, bwj
'82, zeldzaam mooi. Beet-
hovenstr. 55 11, Sittard.
Te k. BMW 320, bwj. eind
77, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-753778.
Te k. zeer mooie BMW 316
bwj. '80, nwe. motor, km.st.
89.000, z.g.a.n., m. sport-
velgen en spoiler. Tel. 045-
-229336.
BMW 2002, donkergrijsmet.,
bwj. '75, APK mei '90, Ti-
carb., kuipst., ATS-velgen,
60er banden. Tel. 045-
-316382 na 18.00 uur.

Gevraagd z.s.m. gemoti-
veerde KAPSTER. Kapsa-
lon Meulenberg Urmond.
Tel. 04490-31462.
HULP voor friture en cafeta-
ria gevraagd, 20 uur p.wk.
Tel. 04490-32613.
POETSVROUW gevr. v. 3
ochtenden per week, tel.
045-259024.
Indische vrouw gevr. hulp in
de KEUKEN voor enkele
uren in de week, tel. 045-
-259024.
Gevr. KASSIER ( part-time)
v. vervroegd gepensioneer-
de of iemand uit de W.A.O.
Br.o.nr. 81132, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Vanwege toenemende
drukte hadden wij graag 2
MEISJES meer in ons team
geplaatst. Open van ma. t/m
vr. 14 t/m 2 u. 04755-1854.
Gevr. leerling KOK en ass.
voor keuken m/v. Hotel
Berghoeve, Julianastr. 20
Epen. 04455-1248.
Met spoed gevraagd IJZER-
VLECHTERS, betontimmer-
lui, aftimmerlieden, metse-
laars, handlangers. Goed
loon en soc. voorzieningen.
Melden zaterdag tussen 10-
-12 uur Teil. 045-426454.

Te huur gevraagd
Woning gevr. in VENLO hu-
ren of ruilen met eensge-
zinswoning te Geleen.
Achahboun. Dingelstr. 37,
6163KC Geleen.
Huis te h. gevr. 2 jr. goed
onderh. mod. afgewerkt.
MAASTRICHT e.o. Max. 10
km Ondernemersgezin met
3 kind. Beg.gr. opp. min. 75m2. Tel. 043-213913. na
19.00 uur 216562,

OG te huur

Te h. APPARTEMENT, Via-
ductweg Maastricht, ’850,-
-p. mnd. mcl. verw. en servi-
cek. Inl. 04498-51739.
Te h. beneden-APPARTE-
MENT liefst oudere mensen,
in.nw.st. Tel. 04490-33594.
Te huur te KERKRADE-
Spekhotzerheide parterre-
appartement bestaande uit
ruime woonkamer (6 bij 4
mtr.), ruime slaapkamer (4
bij 4 mtr.) met ingebouwde
wandkast en vaste wastafel,
ingericht keukentje met ijs-
kast en gasfornuis, douche
en toilet. Eigen ingang. Cen-
tr. verw. Huurprijs ’ 450,- p.
m. en ’ 200,- serv.kosten.
(Alle woonlasten inbegre-
pen). Brieven o. no. B-1133
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
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DEN HAAG - Ook de PvdA vindt
delage opkomst een tegenvaller. De
sociaal-democraten zien in de uit-
slag slechts een 'beperkte indicatie
van de nationale krachtsverhoudin-
gen', maar constateren wel dat de
WD zwaar verlies heeft geleden.
„Kennelijk vertrouwen de kiezers
het beleid voor de jaren negentig
niet toe aan de VVD," aldus de
PvdA, die constateert dat de coalitie
van CDA en WD „verzwakt" uit
deze verkiezingen tevoorschijn is
gekomen.

De uitslag voorspelt een nek-aan-
nekrace voor de komende verkie-
zingen voor de Tweede Kamer in
september. Weliswaar lijkt het CDA
nu de grootste partij te zijn gewor-
den, maar dat kan in de volgende
verkiezingsstrijd nog veranderen.
CDA en WD zouden samen geen
meerderheid meer hebben, als er nu

Tweede Kamerverkiezingen zou-
den zijn gehouden.

Aanvankelijk leek het er gisterenop
dat de opkomst dit jaar hoger zou
zijn dan vijfjaar geleden, toen ruim
vijftig procent voor Europa naar de
stembus kwam. Gistermorgen om
half elf was de opkomst éénprocent
hoger dan op hetzelfde tijdstip in
1984. Maar na het sluiten van de
bussen bleek de opkomst zelfs nog
ruim lager dan vijfjaar geleden.

In zetels gemeten zou deze verkie-
zingsuitslag betekenen dat het CDA
in Europees Parlement van acht
naar negen gaat, de PvdA blijft op
negen en de WD gaat van vijf naar
drie. D66 zou terugkeren met een
vertegenwoordiger. Klein links (2)
en klein rechts (1) blijven vermoe-
delijk gelijk. De definitieve zetel-
verdeling is in hoge mate afhanke-
lijk van de ingewikkelde bereke-
ning van de restzetels.

Overleg
Ürh^dels was de Waalse socialist
W- op een handelsmissie naar
rr,Je vertrokken. Vooraf had hij
Vd P^emier Martens en minister

5j 2oeuemans afgesproken dat zijn be-
p. 20u

K alleen de handelscontacten
t p reffen- Hij mocht over de

t&n °°ls met zijn gastheren pra-
j cl6rlmaar in nauw overleg met Tin-

!>4hf bePleitte echter bij Gaddafi
\d reeks de vrijlating en liet

Il ïoer,emans daarvan onwetend.
iPat pWoensdag het bericht kwam
t °°*s def"initief vrijgelaten zou

vfcrn n' deed Urbain alsof dat zijn_ rü'enste was.

den/mans reageerde daarop woe-J CO_V- "Mijn stille diplomatie heefts Vrijgekregen", zei hij boos.

Tindemans vroeg zich af of Urbain
soms Gaddafi bepaalde toezeggin-
gen heeft gedaan. Bovendien blijkt
Urbain op eigen houtje, en ander-
maal zonder Tindemans in te lich-
ten, naar Libanon te zijn gevlogen.
En dat terwijl Tindemans, vlak voor
de Europese verkiezingen waarvoor
hij de CVP-lijst aanvoert, bij de kie-
zers met de vrijlating van Cools wil-
de pronken.

" Cools laat
zijn tranen de

vrije loop
nadat hij

gisteren na
dertien

maanden
gijzeling werd
vrijgelaten in

Libanon.
Rechts naast

hem heeft ook
de Belgische

minister
Urbain moeite
zijn emoties te

bedwingen.
Urbain is

trouwens door
de vrijlating in

aanvaring
gekomen met

zijn collega-
minister van
Buitenlandse

Zaken
Tindemans.

Beide
ministers
betwisten

elkaar de eer
van de

vrijlating.

Rol
De Libische leider Gaddafi blijkt
een belangrijke rol gespeeld te heb-
ben bij de vrijlating van Cools, die
op 21 mei vorig jaar in de Zuidliba-
nese stad Sidon werd ontvoerd.
Cools, die werkte voor de Noorse
hulporganisatie Norwac, bedankte
gisteren na zijn vrijlating Gaddafi
nadrukkelijk.

Ook de Palestijnse Revolutionaire
Raad van Aboe Nidalzou bij devrij-
lating betrokken zijn geweest. Cools
wildeniets zeggen over de identiteit
van zijn ontvoerders, die zich ver-
schuilen achter de naam 'Soldaten
van de Waarheid. Cools werd vrij-
gelaten in het huis van Moustafa
Saad, een militieleider in Sidon.

Cools zei door zijn ontvoerders al-
tijd goed behandeld te zijn. Hij sloot
niet uit dat hij na verloop van tijd
weer naar Libanon terugkeert. Na
zijn vrijlating ging hij naar de Syri-
sche hoofdstad Damascus, waar gis-
teravond zijn ouders met een Bel-
gisch legervliegtuig naar toe wer-
den gebracht.

In Libanon worden nog steeds vijf
Belgen en twee Fransen gegijzeld.
Zij werden twee jaar geleden, va-
rend met hun zeiljacht voor de kust
van Israël, overvallen en gevangen
genomen door de groep van Aboe
Nidal. Twee kinderen werden later
vrijgelaten. Volgens de Palestijnen
zijn de gijzelaars spionnen voor Is-
raël.

Minimumloon
in VS gaat

niet omhoog
Aiw^JNGTON - De vier milioen
vew nen die net minimumloon
liet enen > zullen de komende tijd
% 'm661" geld in hun loonzakje vin-
'S er . **vis van Afgevraadigden
stetJ met in geslaagd voldoende
v*n ï?1611 te verzamelen om het veto

USh teniet te doenen net mini-
verh de komende drie jaar te
d "ogen met 1,20 dollar (2,65 gul-

Per UUr
e>n* won hiermee zijnvati H Veto-strijd' in het Congres.

Brote "f afgevaardigden stemden,
Nor 1,eis lanês Partijlijnen, 247
et m? " tegen de verhoging van

zi n,lniumloon. Daarmee kwa-
i^eed stemmen te kort voor de
Hj£ i

de meerderheid dienoodza-
t °m een veto van de presi-

öe jeverwerpen.
Vs^merikaanse president sprak
v°or«f^ z^n veto uit over net wets-
Def n, om het loon van 3-35 dollar
*>55 ri ~(7'40 gulden) te verhogen toti,«oUar per uur (10,00 gulden)

Spanje
De Europese verkiezingen hebben
in Spanje volgens de computervoor-
spellingen geresulteerd in een ver-
lies voor de grote partijen. De socia-
listische regeringspartij PSOE van
premier Felipe Gonzalez moet twee

tot vier van haar huidige'2B zetels in
het Europees Parlement opgeven.
De grootste oppositiepartij, de
christelijk-conservatieve Volkspar-
tij verliest een of twee zetels van
haar huidige 17. Het Democratisch-
Sociale Centrum (CDS) van ex-pre-
mier Adolfo Suarez raakt vermoe-
delijk twee van haar zeven zetels
kwijt. Tot de winnaars behoren de
communisten (IU) die waarschijn-
lijk van drie naar vijf afgevaardig-
den gaan.

In Denemarken zijn volgens een
peilingvan het Vilstrup-instituut de
sociaal-democraten de grote over-
winnaar geworden van de verkie-
zingen. Zij behaalden 28 procent
van de stemmen (tegen 19,5 procent
in 1984). De grote verliezers zijn de
conservatieve partijen. De rege-
ringspartij ging terug van 20,8 naar
14procent en de tegen deEG gekan-
te volksbeweging zakte van 20,8
naar 17 procent.
Op grond van opinieonderzoeken
wordt verwacht dat in dehele EG de
centrum-rechtse partijen enig ter-
rein zullen moeten prijsgeven aan
de linkse en groene partijen.

Belgische ministers strijden om de eer

Politieke rel rond
vrijlating gijzelaar

9fe an onze correspondent

- In het Belgi-
!Jj?pe kabinet is een rel ont-
\^n rond de vrijlating inlbanon van de Belgische

gjj2elaar dr. Jan Cools. Die
Lerd gisteren in Libanon,
fu 6en gevangenschap van

een jaar, door zijn ont-
, °erders vrijgelaten. De 32-
-[rige arts verkeert in goede

gezondheid en zal vandaagaar België terugkeren.

denre' is het gevolg van het optre-
ija Jan minister van Buitenlandse

*or,ri\ Robert Urbain. Die blijkt,
'an " medeweten of instemming
ten m'nister van Buitenlandse Za-
eirt ° Tindemans, bij de Libische

' 'ar,^ k°l°nel Gaddafi de vrijlating
9^ ' <~ools te hebben bepleit. Tinde-
Jl jeuS is daardoor zeer op zijn tenen

zegt al maanden bezig te_ \j J*evveest op Cools vrij te krijgen.
araneeïee maanden geledenkreeg hij
i slel de verzekering dat Cools
i ZOu Worden vrijgelaten. Enkele
,fh a _, n geleden nog zou dat zijn her-
rie en "chtte Tindemans de fami-
ilte/3?1 Cools over de aanstaandei "Rating in._

Balten noemen
deportaties
onder Stalin
'genocide'

MOSKOU - De Baltische Sovjet-re-
publieken Estland en Litouwen
hebben de massale deportaties van
hun bevolkingen door Stalin offi-
cieel betiteld als 'genocide. Dit
heeft het persbureau TASS meege-
deeld. Woensdag was in Estland,
Letland en Litouwen een rouwdag
ter nagedachtenis van de slachtof-
fers van de deportaties.
„We mogen nooit 14 juni vergeten,"
zei de Litouwse partijleider, Algir-
dasBrazauskas, voor 50.000 mensen
op een herdenkingsbijeenkomst in
Kaunas. Op deze dag begonnen in
1941 de deportaties van de Balten
naar Siberië. „We moeten samen
strijden voor de onafhankelijkheid
van Litouwen," zou Brazauskas vol-
gens een journalist hebben gezegd.
Ook andere toespraken bij de her-
denkingen in Litouwen gingen hier
op in.
De Letse Opperste Sovjet heeft be-
paald dat 14 junivoortaan een natio-
nale rouwdag is, ter herinnering aan
de 46.000 Letten die tussen 1941 en
1949 zijn weggevoerd, aldus de
woordvoerder van het Letse minis-
terie van Buitenlandse Zaken.

Oomen, Woltjer, Bertens en Van Dijk in Europarlement

Vier Limburgers
naar Straatsburg

Van onze verslaggever
HEERLEN - Ria Oomen-Ruijten
(CDA) uit Maasbracht, Eisso Woltjer
(PvdA) uit Venray, Jan Willem Ber-
tens (D66) uit Maastricht en Nel van
Dijk (Regenboogfractie) uit Sittard
gaan volgens de prognoses 'namens
Limburg' naar Straatsburg.

Ria Oomen kon gisteravond haar
geluk niet op. „Negen zetels voor
het CDA, dat is fantastisch. Als we
dit kunnen volhouden tot deTwee-
de Kamerverkiezingen staat het
CDA er goed voor. Eén zetel in het
Europees Parlement staat gelijk aan

zes Kamerzetels, dus reken maar
uit". Dat de WD met slechts drie
zetels genoegen moet nemen, had
Ria Oomen wel verwacht. „Zij heb-
ben het kabinet ten val gebracht en
daarvoor hebben de kiezers ze nu
gestraft", zegt ze, niet zonder leed-
vermaak. En over D66 en deRegen-
boogfractie, die één en respectieve-
lijk twee zetels behaalden: „Dat die
partijen ook in het Europees Parle-
mentkomen, vind ik leuk. Ze beste-
den allebei veel aandacht aan het
milieu en dat is een goede zaak".
D66-lijsttrekker Jan Willem Bertens

reageerde licht teleurgesteld op de
voorlopige verkiezingsuitslag: „We
hadden gehoopt op twee zetels. Dat
zou er dus maar één worden. Maar
wellicht zit er voor ons toch nog een
tweede zetel in. Het is per slot van
rekening nog maar een prognose.
Maar het belangrijkste is dat D66
weer is vertegenwoordigd in het
Europees Parlement".

De twee andere gekozen Limburgse
Europarlementariërs waren gister-
avond niet voor commentaar be-
reikbaar omdat ze elders in het land
verkiezingsbijeenkomsten bijwoon-
den.
Het Limburgse PvdA-Tweede Ka-
merlid Servaes Huys was een con-
tent man. „Met negen zetels kan ik
vrede hebben. Ik had alleen niet
verwacht dat het CDA het zo goed
zou doen. Ik denk dat die partij ge-
profiteerd heeft van het Lubbers-ef-
fect en het lage opkomstpercentage.

' Het CDA heeft een aanhang met een
sterntraditie.Die mensen gaan snel-
ler naar de stembus. Dat de VVD zo
slecht heeft geboerd, vind ik toch
wel triest. Ik had liever gezien dat
de WD ten koste van het CDA een
vierde zetel zou hebben behaald. Ik
denk dat dat ook een betere afspie-
geling was geweestvan de werkelij-
ke politieke verhoudingen".

De WD-Limburg, die gisteren on-
getwijfeld een zwarte dag beleefde,
was niet voor commentaar bereik-
baar.

Mog vier landen kozen Europarlementariërs

Labour lijkt op
winst te staan

DEN HAAG - Naast Nederland
werd in nog vier lidstaten - Groot-
Britannië, lerland, Spanje en Dene-
marken - van de EG gestemd voor
het Europese Parlement. Er teken-
de zich gisterenin de betrokken lan-
den over de hele linie een lage op-
komst af, rond de vijftig procent.
Voor Groot-Britannië is dat echter
een goed resultaat.
In Groot-Brittannië gaven de eerste
prognoses een nederlaag voor de
Conservatieve Partij van premier
Margaret Thatcher te zien: deze zou
vier tot tien van haar45 zetels verlie-
zen en 38 procent van de stemmen
behalen. Labour, de belangrijkste
oppositiepartij, sleepte volgens
voorlopige prognoses 42 procent
van de stemmen in de wacht en
heeft momenteel 33 zetels in het
Europese parlement.

binnen/buitenland

Chinese dissident Fang Lizhi in interview:

'Slachting ongeëvenaard
in wereldgeschiedenis'

Hongkong - „Nu
moorden kennelijk niet
meer taboe is, zullen de
Chinese leiders geen stap
terug doen, maar op den
duur zal dat hun einde
versnellen." Dit zegt de
Chinese dissident Fang
Lizhi in een vraagge-
sprek met het Hong-
kongse maandblad
Emancipatie, dat giste-
ren is verschenen. Het in-
terview is telefonisch af-
Senomen op 4 juni, de
dag nadat het bloedbadm Peking begonnen was.

Chinese astrofysicusFang Lizhi en zijnvrouw

zouden de dag daarop, 5
juni, hun toevlucht zoe-
ken tot de Amerikaanse
ambassade, waar zij vol-
gens de laatste berichten
nog altijd verblijven. De
Chinese autoriteiten heb-
ben de arrestatie van het

echtpaar Fang bevolen,
omdat zij schuldig zou-
den zijn aan 'ophitsing
tot contrarevolutionaire
activiteiten.
In het interview, dat on-
geveereen kwartier heeft
geduurd, noemt Fang de

slachting van het Chine-
se leger onder burgers en
demonstranten op 3 en 4
juni 'ongeëvenaard in de
wereldgeschiedenis.
Volgens hem 'valt niet te
ontkennen dat de demo-
cratiseringsbeweging

een zware en betreurens-
waardige slag is toege-
bracht, maar dat met
deze nederlaag tegelij-
kertijd een veel grotere
beweging is geboren. Nu
heeft iedereen een duide-
lijk beeld van dit regime
en dat is een belangrijke
les voor de toekomstige
ontwikkeling van China.
Volgens de interviewer
verried de stem van de
'Chinese Sacharov' geen
enkele emotie toen hij zei
dat hij op de hoogte was
van de mogelijke vergel-
dingsmaatregelen waar-
aan hij bloot stond.

Rekening
De voorlopige prognose
van de uitslag van de Euro-
pese verkiezingen, die het
bureau InterView gister-
avond op basis van twee re-
presentatief geachte steek-
proeven heeft gedaan,
stemt in grote lijn overeen
met het verwachtingspa-
troon, zoals dat na een lan-
ge reeks van enquêtes ge-

durende de laatste weken zichtbaar was geworden.

Gezien het lage opkomstcijfer - meer dan de helft van de kiezers
bleef thuis - laat de 'uitslag' weinig ruimte voor onweerlegbare
conclusies. Met de doof de VVD veroorzaakte val van het kabinet
nog vers in het geheugen en de daaruit voortvloeiende, vervroeg-
de verkiezingen van 6 september in het verschiet, stond bij voor-
baat vast dat de Nederlandse kiezer zich primair op de nationale
situatie zou oriënteren en Europa zou laten voor wat het is.
Welnu, de nek-aan-nekrace van de Grote Twee duurt voort. Er lijkt
sprake van stabilisatie bij de PvdA, hoewel men rekening dient te
houden met hettraditionele gegeven dat de socialisten bij een lage
opkomst slecht presteren. Het CDA bevindt zich, conform de ver-
wachting in eigenkring in stijgende lijn, aan welke ontwikkeling de
aanhoudende populariteit van Lubbers niet vreemd lijkt.
Zuur zijn de druiven voor de WD. Het onderuit halen van Lubbers
door Voorhoeve, de interne ruzies in de partij, het vertrek van mi-
nister Smit-Kroes en de aftocht van de gefrustreerde liberale oude
rot Ploeg; het zijn stuk voor stuk incidenten, die de WD-kiezers -
naar nu schijnt - de verantwoordelijken in de partij niet in dank af-
nemen en haar nu, met nog maar zeven weken voor de boeg, tot
verdubbelde restauratiepogingen dwingen.

Dat de helft van de stemgerechtigden verstek liet gaan, wil overi-
gens wel wat zeggen. Het betekent in elk geval dat tallozen nog.
steeds geen weet hebben van of volstrekt onverschillig staan te-
genover begrippen als EG en Europese eenwording om nog maar
te zwijgen over het magische jaar 1992.
De uiterst geringe betrokkenheid verzwakt in zekere zin ook de le-
gitimiteitvan het Europees Parlement, dat in zijn moeizame en taaie
strijd om volledige erkenning en volwaardigheid net alle adhesie
en daadwerkelijke ondersteuning nodig heeft.

F.S.

Uitslag in procenten

EP EP TK
1989 1984 1986

Opkomst 48.1 50.5 85.5
PvdA 31.5 33.7 33.3
CDA 33.3 30.0 34.6
WD 13.8 18.9 17.4
Regenboog 7.6 5.6 3.4
SGP-GPV-RPF 5.5 5.2 3.6
D66 6.0 2.3 6.1
Overige 2.3 4.3 1.6

100.0 100.0 100.0

Fictieve zetelverdeling
Tweede Kamer

EP TK
1989 1986

Zetels 150
PvdA 47 52
CDA 52 54
WD 23 27
Regenboog 8 3
SGP-GPV-RPF 6 5
D66 12 9
Overige* 2 0

* Vermoedelijk voor SP gebaseerd
op onderzoek onder opgekomenen
en thuisblijvers.

Minimumprijs
brood met 7
cent omlaag

DEN HAAG - De minimumprijs
voor brood gaat met ingang van
maandag 3 juli met zeven cent om-
laag. De minimumprijs voor een ge-
woon heel wit of bruin van 800 gram
wordt dan 1,77 gulden. Desondanks

wordt het meeste brood drie cent
per brood van 800 gram duurder.
Reden voor de prijsverhoging zijn
de gestegen loon- en grondstoffen-
kosten. De Nederlandse Bakkerij-
stichting heeft dit gisteren m.eege-
deeld.
De minimumprijs voor suiker
wordt maandag afgeschaft. Die voor
melk blijft voorlopig tot 1 oktober
1990 gehandhaafd, in afwachting
van de uitkomst van een onderzoek
naar de gevolgen voor de detailhan-
delvan afschaffing.

Opkomst kiezers nog
lager dan in 1984

(ADVERTENTIE)

STAAT DER NEDERLANDEN

SlffliS 7%% LENING 1989
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bedrag open bedrag
koers dekoers wordt-na de inschrijving op 20 juni vastgesteld

volgens het tendersysteem
rente jaarlijksper 15 juli

aflossing op 1 5 juli 1999 wordt hetuitstaande bedragvan delening a pari
aflosbaar gesteld

inschrijving 20 junia.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs
storting 17 juli 1989

leningvoorwaarden kosteloos verkrijgbaar bij banken en commissionairs

(ADVERTENTIE)

Korsetterie-Ligerie
Ramaekers-Houben B.V.

Wij vragen:

verkoopsters en part-time verkoopsters
Van u wordt gevraagd dat u onze klientèle op een prettige manierkunt

adviseren.
Tel f Ervaring in de verkoop van korsetterie en lingerie is vereist.tonische informatie kunt verkrijgn onder tel.nr. 045-713419. Ma. t/m vrij. na

18.00 uur.

Schriftelijke solliciatiesrichten aan:

Ramaekers-Houben B.V.
Saroleastraat 50

ss, 6411 LV Heerlen
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 TROS Telearchief. Serie pro-

gramma's bestaande uit beeldar-
chiefmateriaal van de Tros. Vandaag:
1. Victor Borge. 2. Gilbert O'Sullivan.
Presentatie: Willy Dobbe.

17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: De dood van een jong meisje. De
politie doet in de woning van de ver-
koopster Margot Globau een vreselij-
ke ontdekking... (herh.).

18.00 TROS wondere wereld. Popu-
lair wetenschappelijk magazine met
Chriet Titulaer.

18.20 Suske en Wiske. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Suske en Wiske en de wind-
brekers (1). (herh.).

18.40 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.:
Geven en nemen. Dücker krijgt pech
met haar auto en wordt gegrepen als
fietsendievegge. (herh.).

19.05 Knight rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Van dik hout zaagt men plan-
ken. Michael en Kit belanden in een
houtzagerij waar met prijzen ge-
knoeid wordt. (herh.).

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Op volle toeren. Nederlandsta-

lige muziek gepresenteerd door Chiel
Montagne.

21.50 TROS Aktua Export. Honga-
rije, maandelijks exportmagazine met
Tineke Verburg, Marcel Bruyns e.a.

22.30 TROS weekendfilm. Crack.
Amerikaanse tv-film van Karen Arthur
uit 1987, met Edward Asner, Raphael
Sbarge, James Wilder e.a. John haat

Duitsland 1
10.00 Heute.
10.03 Hinter dem Regenbogen. Re-

portage over journalistenen beroem-
de mensen, (herh.).

10.35 ««In München steht ein Hof-
brauhaus.

12.00 Urnschau.
12.10 Abenteuer Forschung.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Besiegt - Besetzt - Geteilt.

Tweede documentaire over Duitsland
in de jaren 1944-1949. Deel 1.
(herh.).

14.00 Die Rosen von Dublin. Tv-se-
rie. Afl. 2: Met: Jean-Claude Bouillon,
Berenice Toolan, Paul Kinlay e.a.
(herh.).

15.00 ARD-Sport extra. CHIO Spring-
concours vanuit Aken. Commentaar:
Hartmann von der Tann.

17.15 Tagesscnau.
17.25 Das Buschkrankenhaüs. Se-

rie. Afl.: Ein schwerer Fall.
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 Erklarung der Bundesregie-

rung zum 17. Juni.
20.20 Unter der Trikolore. Driedelige

tv-film van Claude Brulé, met Arme
Canovas, Bernard Giraudeau, Chris-
tine Wodetzky e.a. (herh.)

21.55 Plusminus. Economisch maga-
zine. Aansl.: Aufruf des Bundesprasi-
denten zur Europawahl.

22.35 Tagesthemen. Actualiteiten-
programma, met Bericht aus Bonn.

23.05 Sportschau.
23.35 Insignificance - Die verflixte

Nacht. Engelse speelfilm uit 1985

van Nicolas Roeg, met Michael Emil,
Theresa Rusell, Tony Curtis.

01.20 Tagesschau.
01.25-01.30 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Michael Emil en Theresa Rusell in 'Die verflixte Nacht.
(Duitsland 1 - 23.35 uur)

Duitsland 2
10.00 Heute.
10.03 Hinter dem Regenbogen.

(herh.).
10.35 ««In München steht ein Hof-

brauhaus. (herh.).
12.00 Urnschau.
12.10 Abenteuer Forschung. (herh.).
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
13.15 Elf Lander, ein Land - Die Bun-

desrepublik. Afl. 8: Niedersachsen
-Insel im Landmeer.(herh-).

14.45 Die lady; Amerikaanse serie
van Fielder Cook. Afl. 3. Met: Bette
Davis, J. Ashley Hyman, David Hudd-
leston.

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

15.55 Heute.
16.00 Bon Appétit Paul Bocuse.
Kookrubriek. Vandaag o.a. Lasange.
presentatie: Petra Schürmann en
Heinz Winkler. (Twee kanalen.).

16.25 Friezeit... Hobby-magazine.
Vandaag: Ontdek Vlaanderen. Pre-
sentatie: Sybille Nicolai.

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

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

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

de Minister van Binnenlandse Zaken,
Dorothee Wilms, ter herinnering aan
17 juni 1953.

19.30 Auslandsjournal. Reportages
van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Rudolf Radke.

20.15 (TT)Ein Fall für zwei. Affl.: Die
Quittung. Met Rainer Hunold, Claus
Theo Gartner, Max Tidof e.a.

21.15 (TT)Das Geheimnis der orchi-
deen. Auf der Suche nach der blauen
Blume, documentaire over een expe-
ditienaar het oerwoud van Zuid-Ame-
rika op zoek naar orchideeën.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Unterhaltung, Kritik, Polemik -

Das literatische Quartett. Literair
programma.

23.25 Fleisch. Tv-film van Rainer Er-
ler, met Jutta Speidel, Wolf Roth, Her-
bert Herrmann e.a. (herh.)

01.15-01.20 Heute.

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

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 mj 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 1
17.00 Flipper. Amerikaanse jeugdse-

rie. Afl. 46: Flippers nieuwe vrienden
(1).

17.25 Juke Box.
17.30 Arnold. Amerikaanse serie met

Gary Coleman, Conrad Bain, Todd
Bridges e.a. Afl. 75: Willis krijgt de
bons.(herh.) De zelfverzekerde Willis
vindt dat hij zich met zijn vriendinnetje
alles kan veroorloven. Charlene is
echter ook geen katje om zonder
handschoenen aan te pakken en
wanneer de eiegnzinnige Willis te ver
gaat geeft ze hem de bons. Al vlug
vindt ze een nieuw vriendje...

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 202.

(herh.).
18.05 Speel op sport. Serie jeugdpro-

gramma's waarin op speelse wijze
een bepaalde tak van sportwordt toe-
gelicht. Vandaag: zwemmen. Presen-
tatie: Gert Verhulst en Wilfried Mos-
tinckx. (herh.).

18.55 Levende aarde. Britse docu-
mentaire van David Attenborough
over het ontstaanvan de aarde en het
aardoppervlak. Afl.9: Zeeën van gras
(1). In de vorige aflevering kropen we
met onze gids door de Braziliaanse
savannen, op zoek naar termieten en
termietenjagers. We ontdekten er
nesten met miljoenen mieren. In de
wereld van het gras is de afwisseling
van regen endroogte de bepalende
faktor. Er is ook de koudere wereld
van het gras: de steppe in Azië, de

pampa in Zuid-Ameriks en de prairie
in de USA.

19.20 Mededelingen en programma-
overzicht.

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

Francis Bell, Dasha Blahova, Peter
O'Brien e.a. Afl. 125: Richard vertrekt
naar Hong Kong. Paul moet dringend
op reis. Hij belooft de dag voor de
bruiloft weer terug te zijn.

20.20 Brubaker. Amerikaanse speel-
film uit 1980 van Stuart Rosenbert,
met Robert Redford, Yaphet Kotto,
Jane Alexander e.a. (Nederlandse
ondertiteling). In de gevangenis van
Wakefield heersten onvoorstelbare
wantoestanden. De nieuwe directeur
Brubaker blijkt het lef te hebben de
schandalen van het corrupte systeem
binnen de gevangenis aan het licht te
brengen.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht. Aansl.: Paarden-

koersen.
22.50 De nachten van de revolutie.

Franse serie van Charles Brabant
naar het leven en werk van Nicolas
Restif de la Bretonne, met Michel
Aumont, Michel Bouquet, Maria Cas-
ares e.a. Afl. 4: 16 en 17 juli 1791.

23.40-23.45 Coda. Een boom
schouwt altijd, van Ben Cami.

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

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie, met Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.:
764. Wayne bedenkt een duivels
plannetje om Susan eens en voor al-
tijd in te palmen. Alison wil Charlie
haar erkentelijkheid betonen.

19.23 Superkat en Supermuis. Te-
kenfilmserie. Afl. 5.

19.30 Nieuws.
20.00 Extra Confrontatie. Debat naar

aanleiding van de Europese verkie-
zingen.

21.10 Europa, op weg naar... Driede-
lige serie. Deel 3: Op weg naar 2005.

22.00 Jazzkasteel. Soft-Jazz in het
historische kader van het kasteel van
Saffelaere. Afl.1.

22.30 Première. Filmmagazine met Jo
Röpke.

23.00-23.30 Filmspot. Achtergrondin-
formatie bij de filmactualiteit.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La bofte
aux images, tekenfilms met o.a. Stripy,
Mie Mac Mon, Alice au pays des mer-
veilles en Mimi Cracra. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, Waalse actualiteiten.
19.30 Journaal en Weerbericht. 20.00
Elections européenes: Tribune. Van-
daag: ERE - FDF. 20.05 Elections
européenes: Debat. Vandaag: PS.
20.35 Grand écran: Frissons de l'été:
La Féline, Amerikaanse speelfilm uit
1982 van Paul Schrader, met Nastas-
sia Kinski, Malcolm Mac Dowell, John

Heard, e.a. Irena Galliër arriveert in
New-Orleans, waar haar broer Paul,
die ze sinds hun kindertijd niet meer
heeft gezien, haar opwacht. Die nacht
wordt een prostituee verscheurd door
een zwarte panter, die men opsluit in de
plaatselijke dierentuin. Paul is verdwe-
nen en Irena voelt zich onweerstaan-
baar aangetrokken tot de dierentuin.
22.30 Sauve qui peut, amusements-
programma. 23.20-23.55 Paardenkoer-
sen, laatste nieuws en weerbericht.

programma's vrijdag televisieenradio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
KRO
15.15 Centennial. Amerikaanse serie

gebaseerd op het gelijknamige boek
van James A. Michener. Afl.: De roep
van de adelaar (1).

16.05 Avontuur! Vanmiddag: Op
zoek naar de Zee van Jade, docu-
mentaire over een tocht dwars door
Afrika naar Lake Rudolf.

17.00 Er was eens...het leven. Edu-
catieve tekenfilmserie. Afl. 22: Vacci-
natie.

17.30 Journaal.
17.44 Henderson Kids. Australische

serie. Afl. 11.:Tammy vraagt haar va-
der wat hij bij Wheeler te zoeken
heeft.

18.30 Levenslief en levensleed.
19.00 Journaal.
19.18 Lekker weg. Toerisme en re-

creatie in eigen land. Vandaag: De
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

Friese Wouden. Presentatie: Vivian
Boelen.

19.45 De verdwijning van Anita Mar-
golis. Thrillerserie. Afl. 1. De zuster
van een talentvolle maar verwarde
kunstschilder is verdwenen. Het laat-
ste dat van haar bekend is, is dat ze
met 3000 pond in haar handtasje naar
een feestje vertrokken is.

21.25 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

21.55 Drie hoog achter. Engelse co-
medy-serie over huurders en hun
huisbaas. Afl. 2.

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

dese serie. Afl.: Biechtgeheim. Een
meisje is getuige van een misdaad
die haar broer pleegt. Ze is radeloos
en neemt een priester in vertrouwen.

23.30-01.10 Doem der verdenking.
Engelse speelfilm uit 1984 van Des-
mond Davis naar een verhaal van
Agatha Christie, met Donald Suther-
land, Faye Dunaway, Christopher
Plummer en Sarah Miles. Als dr. Ar-
thur Calgary na twee jaar weer in En-
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geland komt, blijkt hij als enige het ali-
bi te kunnen verschaffen voor een
jongen, die opgehangen is wegens
moord op zijn moeder. Ondanks dat
dit de veroordeelde niet meer helpen
kan, gaat Calgary op zoek naar de
werkelijke dader.

" Donald Sutherland in 'Doem der verdenking', (Neder-
land 1 - 23.30 uur)

Nederland 3
—^— " —-^^—*—
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
11.00-11.45 Scnooltv-weekjournaal.

Les 32.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.45-16.00 Herbegrafenis Imre

Nagy. Rechtstreeks verslag van de
herbegrafenis van Imre Nagy, pre-
mier van Hongarije ten tijde van de
opstand in 1956. Nagy werd op 16
juni 1958 opgehangen, nadat hij
schuldig was bevonden aan 'samen-
zwering tegen de Hongaarse volks-
democratie. De herbegrafenis op de
31e verjaardag van de terechtstelling
markeert het formele eerherstel van
Nagy.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort voor Turken.
18.30 Financieel management. Les

7.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 Get Back. Serie terugblikken in

de poparchieven van de jaren '60 en
70. Deel 4.

20.00 Journaal.
20.29 ""Avondvoorstelling. Bach

en 'Bach', rechtstreekse uitzending
van een dubbelconcert door het Or-
kest van de 18e eeuw en het Schön-
berg Ensemble 0.1.v. Frans Bruggen
en Reinbert de Leeuw.

22.30 Journaal.
22.40 Studio Sport. Tennis te Ros-

malen. Hockey: Champion Trophy te
Berlijn.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

=
slaughter'. (Nederland 1 - 19.45 uur)

SAT 1
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.: Een
großerTag für Carmody.lo.oo SAT 1
Bliek. 10.05 General Hospital. Afl.: Ale-
xandria. 10.50 Teletip Koehen. 11.00
SAT 1 Bliek. 11.05 Mach weiter Dick,
Britse komedie uit 1974 van Gerald
Thomas, met Sidney James, Barbara
Windsor, Kenneth Williams e.a. Aansl.:
tekenfilm. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr
Horoskop. Aansl: Programma-over-
zicht. 14.05 The Real Ghostbusters.
Afl.: Janine und die Wunderlampe.
14.30 Der Nachste bitte. Afl.: Kurs Ta-
hiti. 14.55 Der Goldene Schuss. 15.05
General Hospital. Afl.: Laura hat Pro-
bleme. 15.50 Teletip'Geld. 16.00SAT.I
Teleshop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Hauptling Cochise
und die Cartwrights. 17.25 Teletip Test.
17.35 SAT.I Bliek. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Verliebt in eine Hexe.
Afl.: Sam als Malerin. 18.15 Die Ausge-
flippten. Afl.: Liebe und Tod. 18.45
SAT.I Bliek. 19.00 Glücksrad. Quiz-
show. 19.30 Ein Duke kommt selten al-
lein. Afl.: Reisende Pferdediebe. 20.25
SAT.I Wetter. 20.30 Love Boat. Afl.:
Schwiegersohn gesucht (2). 21.25
SAT.I Bliek. 21.30 Die Stadt der Verlo-
renen. Amerikaanse avonturenfilm uit
1957 van Henry Hathaway met John
Wayne, Sophia Loren, Rossano Brazzi,
Kurt Kasznar e.a. 23.25 SAT.I BLICK.
23.35 Der Spurhund, Amerikaanse ko-
medie uit 1972 van Buzz Kulik, met Burt
Reynolds, Dyan Cannon, John Ryan,
Joe Santos, Giorgio Tozzi, Ron
Weyand e.a. 01.15-01.25 Programma-
overzicht.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. Afl. 53.

(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 23. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus economie.

Les 10.
18.30 Hallo Spencer. Kinderprogram-

ma. Afl. 75: Ferienzeit.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Landesspiegel. Abfall-Binnen-
markt, documentaire.

20.45 A vision of Britain. Documen-
taire over het pleidooi van kroonprins
Charles voor architectuur.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK. Weekoverzicht.
22.30 Geduld, Geduld das Schlimm-

ste kommt noch. Van en met Uti
Keuler.

23.00 Eine Flamme in meinem Her-
zen. Franse speelfilm uit 1987 van
Alain Tanner, met Myriam Mézières,
Aziz Kabouche, Benoit Régent e.a.
(Originele versie met Duitse onderti-
tels).

00.46-00.51 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet, der rostet. (10).
08.30 Telekolleg 11. Cursus economie

Les 10.

09.00 Schooltelevisie.
16.30 News of the week. Weekjour-j
naai in het Engels.

16.45 Actualités. Weekjoumaal in het;
Frans.

17.00 Erdkunde. Brasilien, serie. Afl:j
Land am Amazonas.

17.30 Telekolleg 11. Cursus economie.:
Afl. 10. (herh.).

18.00 Der Liebe auf der Spur. Infor-j
matieve jeugdserieover liefde en se-[
xualiteit. Afl. 8: Etwas nat sich gean-j
dert.

18.30 Lassies Abenteuer. Jeugdse-j
rie. Afl.: Der verlorene Talismann.

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:|
Der verliebte Fiss.

18.56 Das Sandmannchen. (herh).
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Kinokalender. Filmnieuws.
20.15 Menschen und Strassen. Das:
Kreuz über Kalavrita - Der Weg des:
13. Dezember 1943, documentaire:
over de herdenking in Kalavrita, dat inï
1943 moest boeten voor het Griekse:
verzet tegen de Duitse overheersing.:

21.00 Südwest aktuell - Neues umj
Neun.

21.15 Schnickschnack. Live-beurs:
voor speciale verzamelingen.

22.00 40 Jahre SDR. Feestconcert uit!
Stuttgart.

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

00.55-01.00 Laatste nieuws.

(Duitsland 2 - 23.25 uur)

SSVC
! 12.30 For Schools: Allyear round...
| Afl.: Water.-

-12.45 Adult education. Help your
child with maths. Afl.: A place to be-
gin.

13.05 Children's SSVC. Afl.: TM
Raggy Dolls.

13.15 Playbus. Afl.: The tent sto.
13.35 Give vs a clue. Gepresenteert

door Michael Perkins.
14.00 News and Weather.
14.25 Neighbours. Serie.
14.50 What's my Line? Quiz.
15.15 Takethe High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC. Pudd»
Lane.

15.55 Windfalls. Dierenserie.
16.10 Wildabout. Nieuwe serie, t*

Bird of prey.
16.35 Tricky Business Afl.: Paf*

tearing.
17.00 Blue Peter.
17.30 Home and Away. Serie.
17.55 Happy Days. Afl.: In the nafl»

of love.
18.15 Through the Keyhole. CW

spanningsprogramma.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here Sports Desk!
19.10 Top of the Pops.
19.40 Flying Lady. Afl.: An arm and'

leg.
20.30 Twenty-two years of the T*

Ronnies. Serie.
21.15 The Equalizer. Afl.: Video 9

mes.
22.00 News and Weather.
22.30 Rory Bremner. Kornisd 1

show.
23.00-00.40 Film. Amerikaanse f»

uit 1967.

België/Telé 21
19.00 Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. 19.30 Journaal met simultaanverta-
ling in gebarentaal en weerbericht.
20.00 Elections bruxelloises. Debat.
20.45-21.15 Elections européenes: De-
bat. Vandaag: PS. (herh.).

TVS
16.05 Brèves. 16.10 La Porteuse de
Pain. 16.30 Terroir en Bouche. 16.45
Récréation. 17.30 Des Chiffres et des
Lettres. 17.55 Brèves et Météo Euro-
péene. 18.00 Le Pilon. 19.35 Papier
Glacé. 20.00 Pare-chocs. 20.30 Euno-
to, une Cérémonie Masaï. 21.25 Musi-
que. 21.40 Le divan. 22.00 JournalTél-
visé. 22.30 Météo Europóene. 22.35 Le
Magazine Culturel Océaniques. 23.00
Sports Loisirs. 00.00-01.00 Du cöté de
Chez Fred.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.04 Het Ge-
bouw, met om 7.04 Afdeling Bin-
nenland; (NOS: 730 Nws); 7.33
Dorrestij ns Persagentschap en Af-
deling Binnenland. 8.09 Dorrestijns
Persagentschap en De tafel van
NL; 9.06 Dorrestijns Persagent-
schap, De media, Het portret en
BORAT; 10.06 NL-Buitenlandre-
portage; 11.06Afdeling Binnenland
en BORAT; 12.06Afdeling Binnen-
land en Informatie voor de vissers.
12.55 Meded. voor land- en tuin-
bouw. 13.09Hier en nu. 13.35Kerk
vandaag. 14.06 NCRV-V.I.P-
roem. (14.30 en 15.30 Nieuwsover-
zicht Hier en nu). 16.06 VARA Ra-
dio 1 Vri|dageditie. (16.30, 17.30en
18.30Nieuwsoverzicht.) 19.30 Bul-
letin zomerspecial. 20.03 Weekend
blues. 21.03 Jazztime. 22.03
NCRV-vrijdag-sport 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 Stemband; 2.02 Oh, wat een
nacht; 5.02-7.00 Ook goeiemor-
gen.

Radio 2
leder heel uur nieuws, 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KRO's Ontbijtshow. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p.... 11.50 Postbus
900. 12.04 De 100 minuten van
Ruud Hermans (13.04-13.15
Echo). 14.04 Ratel plus. 15.30Ge-
rard de Vries draait op verzoek.
17.04 Nederlands hitwerk. 18.04
AVRO's radiojourn. 19.03 Hobbyvi-
taminen. 20.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
11.04 Van Diepen draait door.
12 04 D'Rob of d'ronder. 13.04 Erik
de Zwart, 15.04 De Top 40. 18 03

Driespoor 1903 Stenders en Van
Inkel. 22.03-24.00 Countdown Ca-

Radio 4
7.00Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert 1. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg Och-
tendconcert 2. 9.00 Frauenliebe
9 50 Het internationale concertcir-
cuit: Radio Symfonie Orkest van
Berlijn 0.1.v. Zoltan Pesko met klari-
net. 11.10 Motetten van Lully en F.
Couperin. 11.45 Jewgeni Mravins-
ky (3). 12 30 Jazz-op-vier-Concert.
13.00 Nws. 13.02Operette: Mees-
ters van de Zarzuela (2). 14.00 Or-
gelbespeling. 14.30 Klein bestek.
15.30 Hoofdletters en schone to-
nen. 17.00 Tafelmanieren: Uit de
Franse keuken. 18.00 Nws. 18.02
Aspekten van de kamermuziek:
Mozartweek 1989. Vandaag met:
Yuuko Shiokawa, viool, en Andras
Schift, piano. 19.00 De Boven-
bouw Vandaag: Geen scheidslij-
nen in de hedendaagse muziek.
20.00 Nws. 20.02 Holland Festival
Journaal. 20.10 Holland Festival
1989: Bach en Bach - Orkest van
de 18e eeuw 0.1.v. Frans Bruggen
en het Schönberg Ensemble 0.1.v.
Reinbert de Leeuw. (In de pauze:
Muziekspiegel). Aansl.: ca. 22.30
22.00 Musica Nova: Oude en nieu-
we koorwerken van Györgi Ligeti.
23.00-24.00 NOS-Jazz: Guus
Janssen en zijn orkest (3).

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. 11.00Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00

Nws. 13.10 Het gebouw, met om
13.10 Aktual. en Euroburo. 14.00
De stofzuiger (AVRO). 14.25 Indo-
nesië (VARA). 14.45 Moeders
mooiste (AVRO). 15.03 Het spoor.
16.03 Afdeling binnenland. 16.35
Welingelichte kringen. 17.35 Post-
bus 51 Radio-magazine. NOS:
17.55 Meded. en schippersberich-
ten 18.00 Nws. 18.10 Euroburo.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Kom over en help ons.
20.55 België totaal. 21.05 School-
agenda. 21.20 Zicht op Israël.
21.40-22.00 Theologische verken-
ningen.

BRT 2
6.00 Nws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Ber.) 8.00 Nieuws. 8.12 Brus-
sel X. 10.00 Nieuws. 10.03 Platen-
poets. 11.55 Mediatips. 12.00 Lim-
burg 1989. 13.00 Nieuws. 13.10
Goed op Vrijdag. 14.00 Pluche en
Plastiek. 16.00Abraham al gezien?
17.00 Focus. 17.05 Wat zijn dat

voor toeren! 18.00 Nieuws. 18.10
Hjtriders. 20.00 Zig-Zag. 22.00
Nieuws. 22.05 Country-Side.
23.30-6.00 Nachtradio, (om 5.00
en 5.30 uur Nieuws.)

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Informatief program-
ma.

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

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

10.00 Reich und Schön. Amerikaan-
se serie. (herh.).

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

kaanse misdaadserie, (herh.).
11.45 Die Sieben-Millionene-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. (herh.).

12.30 Klassik am Mittag met het
RTL-Orkest.

13.00 Heute bei uns. Aansl.: Trans-
formers, tekenfilmserie. Afl.: Gefahrli-
che Hypnosekraft.

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

14.15 Reporter des Verbrechens.
Amerikaanse serie. (herh.).

15.00 Zahn urn Zahn. Serie. Afl.: Ur-
laub. (herh.).

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTLaktuell.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-

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

gramma.
17.45 Bulldozer-spiel.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Die zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse detective-serie. Afl.: Geliebte,
Mörder und Millionen.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Der Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Hoffnung für Lee.
(2).

20.15 Guerillas in Pink Lace. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1964 van George
Montgomery, met Geroge Montgo-
mery, Valerie Varda, Robyn Grace

21.50 RTLaktuell.
22.00 lm Jahr des Draehens. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1985 van Mi-
chael Cimino, met Mickey Rourke,
John Lone, Ariane e.a.

00.15 Mannermagazin M. (herh.).
00.50-00.55 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Chann'

Voor zakenlui.
07.00 The DJ Kat Show. Een o<*

spanningsprogramma voor kindere11

09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans. Australische '8

milieserie.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared.
13.00 Another World. Amerikaans1

dramaserie.
13.55 Landscape Channel. Sfe?

beelden met muziek.
14.50 As the World turns. Dramas»

rie.
15.45 Loving.Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. Amerikaan'
reeks.

16.45 The Littles. Animatiereeks.
17.00 Countdown.
18.00 Eurosport overzicht.
19.00 Atletiek in Belgrado.
20.00 Tennis in Londen. Queei^

club..
22.00 Paardensport.
23.00 Baseball.
24.00 Hockey in Berlijn..
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts channel. Kunstprogra^

ma.
04.30 Landscape Channel. Sfee

beelden met muziek. i

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 Hello Europe.
13.00 Hello Europe.
15.30 Off the Wall.
16.30 Hot Line.
18.30 The Gobal Chart Show.
19.30 Hello Europe.
20.00 Touristic Magazine.
20.25 Hollywood Insider.
20.50 Transmission.
21.45 World News and Weather.
22.00 In Concert Specials.
00.00-03.00The Mix.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
aktueel, Gast van de Dag en mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nws 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Uit in Limburg, agen-
da en muz. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02Kort nws. 17.02Reg.weerbe-
richt. 17.05 Limburg aktueel, agen-
da en muz. 17.25 Licht Limburgs:
muziek van en informatie over Lim-
burgse musici. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18.07 Aankondigingen.

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

..il

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 W"j;
kasten. 7.30 RegionaimaSg?
7.45 Veranstaltungskalende'-.^f
Besinnliche Worte. 9.10 M^ipress. 10.00-12.00 Gut Au'9
12.15 Veranstaltungskaie j

12.50 Landfunk. 13.00 TrenPM
Frischauf. 14.05 Schulfun*- v
kehrserziehung. Mini-Muck.^f
StrassenschreckyAuf der S"?^es zu laut. 14.15 Musikzeit r^rKlassik leicht serviert. 15£L|iir-
mittagsstudio. 16.05 S^j'1
Eurotops. 17.05 Oldiekiste- J
Regionalnachrichten BRF-* zj(l»
Sportvorschau. 18.40 K° d s*°
bend. 20.05 Nachrichten u"
deschluss.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgenl 9-00 & V

wie kein anderer. 11 00 'Tre
Elf. 12.00Is ja'n Ding! I4^-^--16.00 Entenjagd. 17.00 * ]Sp
sikduell. 17.50 Sportshop■jf
RTL-Musikduell. 19.00
Vierundzwanzig: New "ujts \
20.00 Film aktuell; 21.00 r. ,rf
USA; 22.00-0.00 Musik NO'

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 * M

melodie. 9.05 Musikpavil °' flf ft
Gut aufgelegt. 14.05 Aut
menade. 15.00 Cai?7 (fl %:
16.05 Heimatmelodie.
sik-Express. 20.05 * jofó
Broadway undKudarnm- * 3o>
sik zum Traurnen. *£
Nachtexpress. ,i
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Jeugdprogrammamaker na fikse ruzie weg bij VPRO

Burny Bos ziet weer
toekomst bij AVRO

Van onze rtv-redactie
?ILVERSUM - „De VPRO
ri^ eft mevijfjaar geleden bijIl AVRO weggehaald. Nu'aalt de AVRO me weer bij
gVPRo weg", legt Burny

°s (45) uit. Het scenario
tr 0r deze wonderlijke
garisfer-geschiedenis had
jaa ein e a^ëelopen vijf;ar het zondagochtend-J
o
eugd-menu op de VPRO-tv
u êtte, zelf nooit kunnen"denken, zegt hij.
bii ril vV;ViJf jaar geleden ging ikd^ .ac AVRO weg toen Wibo van
*ild d-e er tv-directeur werd. Ik
té,, S.niet tussen de rommel zit-
bin'n VPRO haaldemeprompt
i^g en> omdatze juistop dat mo-
Op J de jeugdprogrammering
be m^t grote prioriteit op de
tent ing wüden zetten. Een re-
viéi t

ruzie met de VPRO-leiding
eva^ligerwijs samen met

d e .Beheel nieuwe richting, die
tien wu °PËaan nu de plan-
tje» v°or de start van een com-
deh e ATV-combinatie van
bestß?n ziJn- De AVRO wilnu als
kie, °mr°ep voor kwaliteit
krij~ n' De jeugdprogrammering
Wz? efn gr°te prioriteit en ze
'Mer n aarbÜ niet voor dezelfde
o o u ationale pulp-rommel, die
ChL 00/ Sky Channel of Super
Ver„nel en straks door TV 10 enr>que zal worden uitgezon-
van' ,Uat zal het nieuwe beleid
daa ac nieuwe AVRO worden:
Weri.t

Wordt intern hard aan ge-
de,,- e,n bij de benoeming vanWeigervan Wibo zal dat bin-
düii;ort blijken. Ik heb de AVRO
tüett, k v°orgehouden, dat ik
die ?L sen de rommel wil zitten,
jeügl nu uitzenden. Ze willen de
tnaKen"ogrammering speerpunt

" Burny Bos: „Ik werd beschouwd als de grote verdachte
van het uitlekken van interne problemen bij de VPRO".

Vrij mandaat
" Maar hoe moet het dan
met de contracten van de
series, die ze nu uitzen-
den?

Burny: „Die contracten lopen
nog een seizoen door. Ik heb tot
oktober 1990 de tijd om een ge-
heel nieuwe jeugd-programme-
ring bij deAVRO-tv op te zetten.
Daar heb ik vrij mandaat in ge-
kregen. Ik ga nu in plaats van
voor de VPRO voor de AVRO de
interessantste jeugdprogram-
ma's van de Nederlandse tv ma-
ken".

" Je treedt niet in vaste
AVRO-dienst?

„Nee, ik ben bezig een eigen pro-
duktie-maatschappijtje op te zet-
ten. Met mijn broer als zakelijk
leider. Dat past ook goed in het
beleid van de Hilversumse om-
roepen, die steeds meer aan ex-
terne produktie-bedrijven uitbe-
steden. Mijn broer, meer zaken-
man, en ik liepen al langer met
dit plan rond".

" Betekent jouw vertrek
bij de VPRO ook, dat de
VPRO-zondagochtend-pro

grammering voor de
jeugd verleden tijd zal
zijn?

„Nou kijk, ik was al bezig me uit
de creatieve leiding terug te trek-
ken nu alles op derails stond. Ik
had een aantal medewerkers om
me heen aangetrokken, die het
zo van me konden overnemen.
Door dat conflict met VPRO-di-
recteur Roelof Kiers is alles op
lossen schroeven komen te
staan. Want een aantal medewer-
kers van mijn afdeling gaat uit
onvrede met de gang van zaken
bij de VPRO ook weg. Enkelen
van hen zullen in de toekomst
voor mij blijven werken".

'Banana Split'
blijft bij TROS

nze rtv-redactie
Bana UM ~ Het Programma
blijft Split' van Ralph Inbar
de Tr^c k°mende seizoen bij
bar „1 b- Een overstap van In-
(HTv\ Radio Telé Véronique

0?18 het ëeval is met me-a! I}tatrice Pa«y Brard -is
y°wt f orde' aldus de TROS.biJetnk de.omroeP is er bÜ de
Verte^rJ?mst van RTV en de ad-
°rirecht

aers' in Amsterdam, ten
NiïPlin sPrake geweest van eenIn het i e transfer.
de TRncmend winterseizoen zal
6er» vai .Hen nieuwe afleverin-'W V Banana Split' uitzen-
Letl Drn°oralsnog is sprake van
i^artJJrammering in het eerste

wVan 199°' aldus de
dn "Het is echter mogelijk

W°rdt h > Programmaleiding
dit Sloten het ProgrammabU"jaar uit te zenden".

Spanningen
" Waarom mocht je plot-
seling van de ene dag op
de andere bij de VPRO
niet meer op je kantoor
komen? Je mocht zelfs het
grind voor de VPRO-vil-
la'sniet meer betreden, zo
wordt in Hilversum be-
weerd.

„Klopt. In een krante-interview
had ik met naam en toenaam ver-
teld over de spanningen en on-
vrede bij de VPRO-tv. Anderen

deden dat in dat verhaal ano-
niem. Een aantal uitspraken is
VPRO-tv-directeur Kiers in het
verkeerde keelgat geschoten. Ik
werd als grote verdachte van het
uitlekken van interne problemen
beschouwd. Ik mocht als straf
geen vergaderingen meer brjwo-
nen en mijn kantoor niet meer
in".

" Maar hoe moet dat nu
met die nieuwe serie ,
'Buurman Bolle', die je
voor de VPRO-tv schreef
en die nu is opgenomen?

„Die wordt komende winter ge-
woon door de VPRO op zondag-
ochtend uitgezonden. Mijn naam
is dus voorlopig nog niet wegvan
het VPRO-scherm. Trouwens,
die zojuist in Berlijn bekroonde
speelfilm 'Mijn vader woont in
Rio', komt als tv-serie op de
VPRO-tv, komend wintersei-
zoen. Ik maakte het scenario
voor die film op basis van een
boek van mij. En ik was boven-
dien nauw betrokken bij het ma-
ken van die film. Die, bekroning
van de film in Berlijn kwam een
week, nadat ik niet langer meer
bij de VPRO over de vloer mocht
komen. Je begrijpt, dat ik met
nog meer plezierkennis nam van
die bekroning".

" De jeugdprogramme-
ring van de AVRO is niet
op zondagochtend, maar
op donderdagmiddag. Dat
vereist dus een heel ande-
re opzet?

„Los van het feit, dat er op zon-
dagochtend meer zenders zijn,
ook in de middagurenis best een
jeugdprogrammering op te zet-
ten, die zich onderscheidtvan al-
les wat andere zenders laten zien.
Ik krijg van de AVRO de tijd tus-
sen vijfuur 's middags en zeven
uur, half acht 's avonds. En daar-
in kun je ook best uit de voeten.
Natuurlijk liggen de doelgroe-
pen anders dan op zondagoch-
tend. Maar je moet eerst kijken
welke leeftijdsgroepen op welk
tijdstip het best in de gelegen-
heid zijn te kijken. Ik krijg een
jaarde tijd om daar achter te ko-
men".

" Ga jenu met jeproduk-
tie-maatschappij alleen
voor de AVRO werken?

„Met de AVRO heb ik een con-
tract afgesloten voor 300 uur tv in
drie jaar. Maar dat sluit niet uit,
dat we ook ander werk gaan
doen. Ik was bij de VPRO toch al
bezig langzamerhand mijn ver-
antwoordlijkheden over te dra-
gen om meer vrijheid voor me-
zelf te scheppenom weer boeken
te schrijven, series te gaan ma-
ken, eventueel weer zelf op te
treden. Die speelfilm, die nu in
acht kopieën door Nederland
trekt, gaat naBerlijn naar allerlei
festivals in het buitenland. Er
kunnen er meer komen. Ik heb
nog tal van plannen".

Gijs Wanders
presentator

NOS-Journaal

Van onze rtv-redactie

e'S>5rEN - GiJs Wanders,
op rn^ dacteur van 'Met het oog
rest.'orgen' en oud-oorlogscor-
Vk nt' wordt presentator
tïw net NOS-journaal. Hij zal
toerh gang van l oktober bij
6, jj jeurtde journaalsvan half
ëaari Hen het laatste journaal
SaJ' Presenteren. Hij doet het
"ekp met Noraly Beyer en El-
tatrjL «Doorn. Half 6-presen-
aan 5

H^nny Stoel zal voort-
het ?arnen met Harmen Siezen
W°Urnaal 7 uur op de buis
ais K?un' Pia °iJkstra volgt zo-
op k?kend Maartje van Wegen

UIJ het 8-uurjournaal.

ioUr
ln de lengte van sommige

k°mt verandering-
aan 'ait-6 journaal duurt voort-nog slechts vijf minuten.

Dat van 7 uur wordt daarente-gen vijf minuten langer, zodathet vrijwelnet zon 'grootjourn-
aal wordt als dat van 8 uurGijs Wanders (39) is sinds 1 ja-
nuari van dit jaar in vaste
dienst bij de NOS-televisie.Eerder dit jaarwas hij al te zienals presentator van de NOS-achtergrondrubriek 'Panora-

miek'. Daarvoor werkte hij bij
de NOS-radio, onder meer als
eindredacteur van 'Met het oog
op morgen.
Gijs Wanders is afkomstig uit
Winschoten, waar hij bij de
Winschoter Courant zijn jour-
nalistieke carrière begon. Na
een anderhalf jaar durendereis

bijna een jaar in dienst was van
het Nieuwsblad van het Noor-
den in Groningen. Daarna
volgde hij zes jaar lang als free-
lance-oorlogscorrespondent
voor onder meer de GPD, De
Tijd en de VARA militaire con-
flicten in Midden-Amerika(o.a.
Nicaragua en El Salvador) en
was hij een van de eerste jour-
nalisten die Uganda betrad op
het moment dat dictator Idi
Amin door opstandelingen
werd verdreven. Begin jaren
'80 stopte Wanders met zijn
oorlogsverslaggeving.

Veel van zijn journalistiekeer-
varingen heeft Wanders ver-
werkt in twee kinderboeken:
'Vogelvrije vrienden' en het
onlangs verschenen 'Spoorloos
verdwenen', dat in Uganda
speelt.

show

Extra lange aflevering
'Op volle toeren'

HEERLEN - Anderhalf uur duurt by de TROS op
J*eze vrijdagavond een extra lange uitzending van
j^t televisieprogramma 'Op volle toeren. Chiel
«tontagne presenteert om 20.29 uur op Nederland 2
|[^nuit de Merwehal in Dordrecht zoals gebruike-
'Jk een uitgebreid repertoire van Nederlandstalige

fj'ts. Maar óók wordt in deze uitzending de tweede
£"ve finale van de TROS-talententest 'Parade der

esten' gehouden. De kijkers kunnen de finalisten
aanwijzen en beslissen op deze manier welke ama-eurartiesten een plaats krijgen in de finale van 'Pa-

e derBesten' op 14 juliin Emmen. De 'reguliere'
pesten in 'Op volle toeren' zijn vanavond: Rob de
/"Js, Dennie Christian, Peter Koelewijn, Koos Al-°erts, Bonnie St. Claire, Kadanz, Franky Boy, de

Renée de Haan, Eric Beekes, Arie
en Nathalie, Stephan Bax, the New Foure" Ben Cramer.

" Peter Koelewijn: opnieuw in de hitlijsten
jj^teen eigentijdse versie van 'Kom van dat
aak af.

Jazztival
in Vaals

show/rtv
redactie: horrie cremers

Van onze showpagina-redactie
VAALS- De Jazzclubvan Vaals bestaat tien jaar. Ter gelegenheiddaarvan is er in het weekendvan zaterdag 24 en zondag 25 junivol-
?Pfst Met een 'Streetparade' op zaterdagmiddag van 13.00 tot1/.00 uur in het centrum van Vaals met de Bredase Blue MarbleSilver Cornet Band wordt het startschot voor dit 'Jazztival' gege-ven. Twee uur later (19.00 uur) vindt in de St. Pauluskerk een Jazz-mis plaats met medewerking van The Footsteps en het koor vanPaul Bindels. De Jazznight,van 20.30 tot 01.30 uur in zaal 'Suisse'aan de Maastrichterlaan 63, wordt door twee orkesten opgeluis-terd: The Footsteps en The Deep Creek Jazzuits uit het BelgischeDiepenbeek. De feestelijkheden worden op zondag, in aansluitingop dereceptie van 13.30 tot 14.30 uur, in zaal Suisse besloten meteen Jazzmatineeen The Happy Cats

" En óók volop jazzklanken tijdens de Jazznight met o.a
The Footsteps uit Breda.

" The Blue Marble Silver
Cornet Band die volgende
week zaterdag in de mid-
daguren paradeert in 'het
centrum van Vaals.

Tiende christelijke
tv-week in Hilversum

HILVERSUM - Vanaf zondag
vindt in het Hilversumse theater
Gooiland de tiende internationa-
le christelijke televisieweek
plaats. Honderdtachtig makers
van religieus getinte program-
ma's uit Europa, maar ook uit de
Sovjet-Unie, de Verenigde Sta-
ten en Canada komen naar Hil-
versum om totaal 52 inzendingen
te bekijken en te bediscussiëren.
„Dat de programma's ook bedis-
cussieerd worden is het grootste
verschil met andere televisiefes-
tivals," vertelt de oud-KRO-chef
gevarieerde programma's Warry
van Kampen, die de week orga-
niseert. Dat verschil is ook de be-
langrijkste reden waarom er een
speciale televisieweek voor
'christelijke programma's' ge-
houden wordt. De competitie
komt op de tweede plaats, voor-

naamste doel is contacten te leg-
genen ideeën van elkaar opdoen.

Nederland is met vijf inzendin-
gen op het festival vertegen-
woordigd, waarvan één buiten
mededinging. De NCRV heeft
'De Onderkant van Nederland'
(een Ander Nieuws-produktie)
en het programma 'Op de groei'
ingezonden, de EO dingt mee
met 'Over leven. Met 'Maarten
en Maarten' hoopt de IKON een
kans te maken en de KRO laat
'Damiaan, een held voor allen'
zien. De laatste omroep vertoont
bovendien nog het programma
'Aids, 't is duizend kwalen', maar
omdat deze produktie niet vol-
doet aan de omschrijving van de
categorie - programma's met een
duidelijke relatie tot het chris-
tendom - doet dit programma
niet aan de wedstrijd mee.

Met Dieuwertje op
een booreiland

HEERLEN - Studeren
op een booreiland vóór
de kust bij Den Helder,
tentamen afleggen bij
45 graden op het Neder-
lands consulaat in
Ruanda of een universi-
taire studie op een su-
pertanker. Een paar
voorbeelden die als lei-
draad fungeren tijdens
korte tv-programma's
die de 'Open Universi-
teit' in Heerlen in sa-
menwerking met de
NOS heeft gemaakt on-
der het motto 'Neder-
landers in buitenlandse
dienst. De program-
ma's' tonen aan dat een
drukke onregelmatige
of ongebruikelijke baan
een studie op het ni-
veau van hoger onder-
wijs niet in de weg hoeft
te staan.

Opmerkelijk veel Në^M
verkeren irfl

een vooiHgeenM
DieuwertjeM

op naarj
zogeheten 'afstands-stude |
ke mensen kennen. Eén van hen trof zé, zoals gezegd, aan op een
booreiland. De uitzendingen in dezereeks van de Open Universiteitvinden nog plaats aanstaande zaterdag 17 juni om 20.29 uur en zater-dag 24 juni om 14.45 en 20.29 uur. Steeds op Nederland 3

" DieuwertjeBlok: voor de Open Universi-
teit presentatrice van 'Nederlanders in
buitenlandse dienst.

Tour de France
uitgebreid op

Wereldomroep
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Ook dit jaar
volgt de Wereldomroep de Ron-
de van Frankrijk met een eigen
reportageploeg. Anders dan
voorgaande jarenzal nu ook elke
middag, om 15.30 uur Neder-
landse tijd, een rechtstreeks ver-
slag te horenzijn. Daarnaast wor-
den ook finish-flitsen en inter-
views uitgezonden en is een
groot deel van de avonduitzen-
ding (tussen 18.30 en 19.25 uur
Nederlandsetijd) aan Tourrepor-
tages gewijd. Voor luisteraars
buiten Europa is er elke dag een
korte nabeschouwing bij de ge-
reden etappe met daarin zo mo-
gelijk de aankomstreportage en
de klassementen.

Bij wijze van proefzal deWereld-
omroep, met ingangvan 1 juli, in
het programma 'Nieuwslijn
Europa' niet alleen om 9 en 10
uur, maar ook om 9.30 uur een
actualiteitenrubriek uitzenden.
Op die manier wil de WO de va-
kantiegangers binnen het half
uur op de hoogte brengen van
het laatste nieuws, de ANWB-op-
roepen, het weer en de inhoud
van de kranten.
In verband met de verkiezingen
op 6 september verzorgt de
Haagseredactie van deWO vanaf
zaterdag 24 juni, in het vierde
kwartier van de Europa-och-
tenduitzending, een serie bijdra-
gen over de verschillende politie-
ke partijen en hun programma's.

* Kinderquiz
HEERLEN - Verstrooiing en
amusement voor de allerjong-
sten. Volgende week woens-
dag 21 junikun je daarvoor te-
recht in Heerlen. In winkelcen-
trum 't Loon worden vier voor-
stellingen gegeven van Gussi-
ni's kinderquiz, om 13.30,14.30,
15.30 en 16.30 uur.

* Moonshot
HEERLEN - De formatie
Moonshot, genoemd naar een
instrumentaal nummer van
The Wientures, verzorgt aan-
staande zondag om 14.30 uur
een vaderdag-matinee. De vijf
muzikanten van Moonshot
brengen werk uit de jaren zes-
tig, aangevuld met zeer geva-
rieerd materiaal vanaf de jaren
vijftig tot tachtig. Moonshot
bestaat uit John Woensel, Ha-
rald Havertz, Riek Huizen,
Walter Boonen en Dirk Trip.

* MARC en
België

KERKRADE - Goed nieuws
voor zendamateurs (zeg maar
de 'officiële'), die gebruik ma-
ken van de goedgekeurde
MARC-apparatuur. Die mag
nu ook worden meegenomen
naar België en daar mag je er
dan ook natuurlijk gebruik van
maken. Totnutoe, zo laat voor-
zitter M.J. Quaden van de
Europa Burger Band ons we-
ten, mocht je op vertoon van
zon MARC-machtigingsbewijs
ook West-Duitsland, Denemar-
ken, Frankrijk, Luxemburg en
Oostenrijk binnen. Een verrui-
ming van de mogelijkheden
dus, maar je moet natuurlijk
wel een geldig machtigingsdo-
cument bij je hebben.Als zend-
amateur kun je voor België
(kosteloos) zon bewijs krijgen
door te schrijven aan HDTP,
postbus 450, 9700 AL in Gro-
ningen. En ook nog even dit:
bij deEuropese Citizen Band is
overeengekomen dat kanaal 4
wordt gebruikt voor oproepen,
9 voor nood en 19 voor mobiele
doeleinden.
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Auto onderdelen en accessoires

Fichtel Sachs
Originele Frictieplaten, drukgroepen, koppelinglagers.

Absoluut geen montageproblemen.
Monteer met zekerheid.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Excl. mooie Ford ESCORT
3 GL 1.6, autom., bwj. '84,
met extra's vr.pr. ’ 9.750,-,
APK 6-'9O. Prof. van de
Waalsstr. 8, Hoensbroek.
Te k. Ford TAUNUS t'Bo,
zeer mooi, zeer aparte uitv.,
pr. n.o.t.k. Tevens BMW 518
zeer goed, APK type '83, pr.
n.o.t.k. Tel. 04490-18881 na
18 uur.
Tek. ford TAUNUS, 1,6 bwj.
'80, vr.pr. ’1.750,-. APK tot
juni'9o, Lampisteriestr.6,
Hoensbroek na 14.00 uur.
Koopje Ford Fiësta, 1 jr.,
APK, ’1.250,-. Gladiolen-
str. 97, Kerkrade.
GOLF diesel bwj. 78, i.z.g.st
APK, Kever 1303. Tel.
04499-3398.
Te k. aangeb. GOLF GTI,
bwj. '77, te bevr. na 18.00u.
Simpelveld, Stampstr.44A.
Te k. GOLF Diesel bwj. '80;
Simca 1308 bwj. '79. Tel.
045-254081.
Te koop Honda ACCORD 4-
drs., bwj. '80, APK, techn.
100%, vr.pr. ’1.750,-. Tel.
04492-1333 na 18.00 uur.
Honda Civic '81, i.g.st. Deze
zuinige sportieve auto voor
slechts ’ 3.850,-. Garage
CENTRAL Geleen, Rijks-
weg Centrum 97.
Te koop Honda QUINTET,
bwj. nov. '80, APK mei '90, i.
g.st., vr.pr. ’2.850,-. Tel.
045-229242 tussen 15.00-
-20.00 uur.
Te k. mooie HONDA Civic
'78, APK tot 6-'9O, i.z.g.st.
radio, trekh. 045-270601.
Te k. Honda CIVIC Station-
car, bwj. '81, APK juni '90

’ 3.000,-. Tel. 045-441258.

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Madson Men 's Club

De zaak voor de meest verwende gast!!
Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

I- 06-GAYCAFÉ
é.06-320.327.55/JM umu*G

i , ,<ss„ In het 06-Gay café kun je vrij uitpratenfeMMp^- over je geïo;lens 6n eriarin;en 'Je leerl
orf\ fan 'il' nieuwe vrienden kennen die niet ver weg
flïffl «n^ kunnen "onen!
Er zijn ook 06-Gay cafés in de regio's:

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

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.
Gezellig flirten met zn TIENEN!!

Ftirtbox 06-320.330.01
Is de spanning thuis om te snijden

even langs de

Riversideclub
rijden!!!!!

E-9 afslag Echt Ohé en Laak, 100 meter voorbij camping
de Maasterp. Open van ma. t/m vrijd. van 14.00 t/m 2.00

uur. Tel. 04755-1854.
Creditcard accepted.

SEXSPEL
Een erotisch avontuur dat begint als jij er klaar voor bent,
waarin het door jou gekozen meisje zicht onderwerpt aan
jouw beslissingen. Verleid haar door het kiezen van num-
mers op je telefoon tot de vreemdste variaties
Speel het spannende spel van de oeverloze uitspattingen.

Elke dag weer anders!!!
06-320.323.66
Kies 8: één vraag terug.
Kies 9: terug naar intro.

50 et p/m
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weva bv
automaterialen

Vaderdag
Autodag

In de Cramer 21, Heerlen
Tel. 045-719533
Fax 045-713360

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.

Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN en motoren.
Tel. 045-727711 of 216475.
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. Robby's - auto-
onderdelen. 045-224123.
VW VERSNELLINGSBAK 5
gang, compleet ’ 250,-. Tel.
045-455778.
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.

Sport & Spel

KADETT stationcar bwj. '81,
APK, op gas, i.z.g.st. Tel.
04499-3398.
Te k. LADA Niva 4x4, eind
'82, APK gek. Zeswegenln.
84 Heerlen.
LADA combi 1.5, bwj. '87 a.
nw., v. part. weg. overcompl.
geg. 100% onderh. b. ter in-
zage, ’ 7.700,-, v. extr., tel.
04490-47218.
Te k. weg. ziekte MAZDA
626 GLX 2 Itr. diesel, ca 8
mnd. oud, pr. ’34.000,-,
nw. mod. tel. 04498-55299.
Te k. MAZDA 323, bwj. '81,
zeer mooi. Tel. 045-460734.
MAZDA RX 7, bwj. '80, APK
tot juni '90. Tel. 045-311466
Te k. MAZDA 323 1.3 op
LPG, bwj. '84, APK 6-'9O,
a.nw ’ 6.950,- 045-316940
MAZDA 323 Sport 4-'B2
APK 7-'9O, radio nw. mod.
Vr.pr. ’4.750,-. Tel. 045-
-319328.
MAZDA 323, automatic, 4-
drs., m. '82, ’4.950,-. Tel.
045-751375.
MERCEDES 280 S 1980,
automaat, verlaagd, sport-
wielen, veel extra's, LPG,
APK 6-6-80 ’14.950,-.
Evt. mr. mog. Kissel 46A
Heerlen. Tel. 045-723142.
Te k. MERCEDES 280 SE,
alle extra's, bwj. '84, ex-di-
rektieauto i.nw.st., 045-
-223094 Of 323751.
MERCEDES 200 TD, luxe
uitv., bwj. '86, elec. schuif/
kanteldak, 5-bak, metallic.
Tel. 045-727013.
Te k. MERCEDES 200 D
bwj. '79, pr. ’4.700,-. Tel.
045-411190.

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

Bel
de Jeukbox

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

Bel de
Friemelbox

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

Glibberen en glijden doe je
bij de

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

Club 06-
Special

Sex
Lolita 06.320320.40.
S.M. 06.320.320.25.

Meesteres 06.320.320.46.
Lesbisch duo 06.320.320.48

Lesbisch 06.320.320.45.
Hetero 320.320.26.

Wet-sex 320.320.47.
Fetisjisme 06.320.330.65

op veler verzoek
Grieks 06.320.330.94.
Live 06.320.320.60.

Viditel pag. 611.
50 et. per min.

Contactbureau

Yvonne
Bemid. en privé. Spaans

meisje aanw. 04490-23203
Sittard.

Voor Bi, SM Paren & Trio's
Erotische afsprakenlijn
06-320.325.80

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

Op zoek naar 'n lekkere gay
Gay! Date! Live!
06-320.330.18 (50 Ct p/m)

Tippellijn
06-320.330.66

Regel 'n afspraakje met die
lekkere meiden!! (50 et p/m)
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

Tuk
NEDERLANDS

BLOOTSE BLAD
Sexteen

DE JONGSTE MEISJES
06-320.323.63

50 et. p. min.
Op de

Orgie box
praten ze nou.eenmaal zo.

Daarom is het toch de Orgie
box. Zo vind je die partner.
06-320.324.40 (50 et.p/m)

Lijf Sex BOx
waar meer gebeurt dan
praten. Hier vinden ze

elkaar. Heet en verlangend
naar meer. Voor echte

sex-contacten.
320.324.90 (50 et. p/m)

De Jarretel Box
Voor fijnproevers die

geraffineerd weinig mooier
vinden dan 100% bloot. Metzn 2 of met een

gezellig stel.
06-320.326.27 (50 et. p/m)

40-Plus Box
Het leven begint pas goed
bij 40. ook het Sexlevenü

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

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

100% life
Nieuwe jonge paren

ontkleden zich en doen wat
we allemaal willen.

Luister mee.
06-320.323.85 (50 et.p/m)

Escort-Service
Tel. 04490-19534.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Volwassenen

vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier vol-

wassenen dat doen, op de
Box voor volwassenen.

06-320.326.88 - 50 et p/m
Nieuw! Nieuw! Nieuw!

Box voor
romantiek

en liefde. De naam zegt al-
les. Grove gesprekken wor-

den geweerd. Lief en ro-
mantisch zijn we op 06-320.

326.37 - 50 et p/m
Nieuw! Nieuw! Nieuw!

Sex is niet verboden maar
voor romantiek en liefde is

er maar één nummer...
de romantische

knuffelbox 06-320.327.37 -
50 et p/m

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
De

kriebelwiebel-
box

Als je kriebels voelt en je
zoekt wat om es lekker te
wiebelen, bel dan meteen
06-320.327.88 - 50 et p/m

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25

Golf
Alle golfsets en toebehoren tegen stuntprijzen.

Halve sets reeds vanaf ’ 320,-.
Hele sets vananf ’ 550,-.

Sla uw slag in de tuin.
golfbay

van ’ 342,- voor ’ 239,-
Wacht niet lang, want op is op.

y Smash
SPORT -<f*"^ BPORTSPECIAALZAAK

Theaterpassage 122, 6466 DX Kerkrade. Tel. 045-459230.

ILANCIA Thema I, bwj. '87,
km.st. 43.000, met zeer veel
extra's, in nieuw st. Tel.
045-727013.
Te koop NISSAN Patrol 3.3
TD 1987; Audi '90 1985 veel
extra's; Datsun Blue Bird
1983; Ford Fiesta 1600 D
1986. Tel. 04498-54973.
Ford Siërra 20 i 3-drs. '87;
Ford Sierra 20 GL 5-drs '83;
Ford Siërra 20 SR 3-drs.
'86; Ford Escort 1400 CL s-
drs 87; Ford Escort 1400 CL
3-drs '86 '85; Ford Fiësta
1100 Festival '86; Toyota
Corolla 1300 DX '86; Re-
nault 5 TL '83; Mazda 323
GLX 3-drs '87; Peugeot 309
diesel '87; Opel Kadett 1300
LS '85, '84. Garantie, finan.,
inruil en APK. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdam-
straat 98, Heerlen. Tel. 045-
-725806, na 18.00 uur 045-
-312059.
RENAULT 5 GT Turbo wit
'86 km.st. 57.000 showroom
nieuw; Opel Kadett GSI
zwart met. '86 met alle ex-
tra's km.st. 28.000; Opel
Kadett 1.3 GLI aut. zwart
met. 4-drs. model '89 met
alle extra's km.st. 29.000;
Renault 4 F 6 lang model '80
’900,-. Te bevr. BV Auto
Ekas, Kokelestr. 114, Kerk-
rade. Tel. 045-454763.
Te koop onder garantie en
service diverse gebr. auto-
mobielen. Golf GLI Cabriolet
'87 div. extra's; Ford Sierra 4
drs. 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 Qalant '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; VW Busje
geel kent. met banken 4 x
12-79 met LPG; 1 x 1980
met LPG; Mercedes 300 D
'80; Opel Rekord 4-drs.,
LPG '85. Doorlopend
schade-auto's; VW Golf GTI
16 V'B6; VWScirocco 16 V
'86 enz. Autobedrijf P.
FRANKEN, Ganzeweide 59,
Heerlen, 045-216475 of
727711.
AUTO'S. Hallo Opgelet! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor Uw auto. 045-411572.
Te k.-Ford SCORPIO 28i,
GL, '86, ’24.500,-; Ford
Escort 14 CL uitgebouwd,
'86 ’15.000,-; Mercedes
280 CE ’17.000,-; Ford
Fiësta supersport '81
’2.950,-; Ford Capri 16F,
uitgeb. '80 ’2.950,-; Fiat
Panda 45 CL '82 ’ 2.750,-;
Fiat 127 '78 ’650,-. Auto-
handel J. Schmidt, Hommert
24 Vaesrade Kruispunt
Schinnen.
Opel KADETT 1.2 Caravan
'82 ’3.900,-; Opel Ascona
1.6 HB '84 ’6.750,-; Ford
Escort 1300 '82 ’5.900,-;
Audi 100 GL 5 E '81

’ 2.750,-; Mitsubishi Lancer
'80 ’ 2.250,-. Inr. mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54
Hoensbroek.

Thai-Kickboxing-shorts
’55,-. TOPSPORT Bergstr.
25, Sittard. 04490-25918.

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

Vakantie en Rekreatle
Te h. Ouddorp a/z STACA-
RAVAN (4 pers.) ’500,-.
p/w vrij 14-7 t/m 28/7 en na
11-8. Tel. 040-530762.
Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.
Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762
ZILLERTAL, Tirol, Haus
Bergheim. Voor onvergete-
lijke vakantiedagen! Log. en
ontb. zeer aanbevolen! Fam
Egger, A-6263, Fugenberg
33, Fugen. 09-43-52882716
Zuid-Frankrijk Santa Guls 6
pers. VAKANTIEBUNGA-
LOW 100 mtr. van strand,
periode 28-7 t/m 11-8. Tel.
04490-15492.

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

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

320.324.01....50ft
320.324.02....Potten
320.324.03....Live

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

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

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

320.320.24.
SM 06-320 SM

Slavin Sacha 321.72
Het SM-Mirakel 324.72

50 c/m Verleidster 323.72

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.

Marcha
Grieks - 06 -
320.325.55

50 ct.p.m.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
Live*Sex*Box

50 ct.p.m. Bel 06-

-320.325.30
Rosie Sexlijn

50 ct.p.m.
06-320.330.70

CARAVAN t. I T 480, bwj.
'78, geheel compleet. Te
bevr. na 18.00uur of zater-
dag de gehele dag Huber-
tusstr. 39, Gr. Genhout Beek
Te k. VOUW/CAMPEER-
WAGEN Trigano, type 6G.
Locht 70, Kerkrade.
Te koop prima VOUWWA-
GEN, ingeklapt, I. 1.60, br.
1.30, h. 1.00, tot. opp. 15 m2
en grote luifel, vaste keuken,
’750,-. Tel. 045-443161.
Te k. TOURCARAVAN Tab-
bert Royal, 6 mtr. '82, ijsk.
kachel, tent, douche, ring-
verw. en aparte slpk.
’7.850,-. Tel. 045-323178.
Te k. ADRIA 470 TD 5-pers.
bwj. 1985 met toiletruimte,
ringverw., vr.pr. ’11,950,-.
Tel. 045-224022.
Te k. CARAVAN goed on-
derhouden. 045-454092.
Te k. Kip TOERCARAVAN
5-6 pers. type 530 i.z.ast.
met nieuwe voortent. Tel.
045-441622.
Te k. TOURCARAVAN Tab-
bert Comtesse 5,15 m. bwj.
'87. Tel. 045-254081.
Te koop TREKCARAVAN
Meibro. Tel. 043-251498.
CARAVAN, bj.'Bs, 4.65 mtr.,
voortent en staplaats
Rurberg, 09-49-2425-1259/
09-49-2421-13667.
BUSTNER '86, type 530 TL,
4 è 5 pers., badr., tent, lang-
slaper. R. v. Gelrestr. 45,
Nieuwstadt.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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.
Te huur in bosachtige omg.
4-6 pers. ZOMERHUISJES
en stacarvans. Vrij ponyrij-
den en zwemmen. Tel.
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.
Gezin zoekt VAKANTIE-
HUIS (boerderij) 010-
-4828780.
Te h. luxe 6-pers. STA-CA-
RAVAN met douche, barbe-
cue, en schommel nabij
Schoort.lnl. tel. 02269-1604.

Caravans/Kamperen
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.
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.
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.
Te k. VW Camper IN-
BOUWSET Westfalia, i.z.g.
st. Tel. 04406-15110.
CAMPEERWAGEN Fiat 242
D, bwj. '84, i.z.g.st., APK 6-
90, inbouw '88, pr.
’17.500,-. Zien is kopen!
Tel. 045-325729.
Te koop CAMPER Merc.
406 D ’7.000,-, te bevr.
Schoutstraat 43, Brunssum.
Tek. Kip CARAVAN 5 pers.,
Uterweg 64, Heerlen, tel.
045-217386 na 16 uur.

.Te k. Opel KADETT nw.
; model, bwj.'Bs, ’12.950,-- Olieslager 4, Brunssum na. 15.00 uur.. Te koop Opel KADETT 5-
J drs., Berlina, totaal als nw.,, bwj. eind '80, APK 6-'9O,

’ 3.850,-. Tel. 045-453572.

" Te k. Opel COMMODORE. automaat, bwj. '80, APK '90,

’ 3.000,-. Tel. 045-252331.
',KADETT 12S, APK, 69.000

" km, zeldz. mooi, ’ 6.950,-.
Herlongstr. 43, Heerlerbaan.

'■Tek. Opel ASCONA 2.0 SR,

" bwj. '78, pr. ’900,-. Tel.
045-221758.

" Opel KADETT hatchback 12
1S, 3-drs., bwj. '82, 1e lak.
Schadevrij. Verk. echt in st.
v. nw. Pas gekeurd, ’ 6.250,-. Info 045-223754.
Te k. Opel ASCONA J 1.6
bwj. '84, kl. rood, i.z.g.st.
sunroof, br. banden. Pr.
’11.500,-. Tel. 045-250590
Te k. Opel KADETT '77,
APK gek. i.g.st., pr.
’1.150,-, tel. 04498-54855.
Te k. Opel CITY, APK tot
12-'B9. ’1200,-. Tel. 045-
-750169.
Te k. PEUGEOT 505 GL s-
bak 1983, mr. mog. 045-
-460734.
Te koop PEUGEOT 504,
bwj. '78, i.z.g.st., APK,

’ 2.000,-. Diezestraat 5,
Heerlen. Tél. 045-725887
na 17.00 uur.
Te koop PEUGEOT 205 ac-
cent 10-'B5 i.z.g.st. zeer
mooi, veel extra's o.a. GTI
spoilers a. wisser enz. Tel.
045-317635.
PEUGEOT 205 junior 1987,
1e eigenaar, pr. ’ 13.250,-,
tel. 045-270999.
Te k. RENAULT 4 GTL, i.pr.
st., APK 6-'9O, bwj. '81,
’1.250,-. Tel. 04409-4164.
RENAULT 5 TS, zwart, bwj.
'81, sunr., veel ace, i.z. g.st.
Panhuisstr. 21, Voerendaal.
Te K. ROVER 213 SE, au-
tom. sept.'B6, 31.500 km.

’ 1.000,- beneden boekprijs
04490-15972.
SEAT Malaga GLX i.z.g.st.,
bwj. '87, veel access. Tel.
043-624147.
SKODA 120L, '86, goed on-
derh. auto met weining km,
voor slechts ’ 5.950,- bij
Skodacentrum. Garage
Central Geleen, Rijksweg-
C. 97.
Te k. SKODA 105S, bwj.
'84, in.nw.st. pr. ’ 2.900,-.
Tel. 045-318793.
Te koop TALBOT 1100 LS
bwj. '81, APK-gek. tot mrt
90, pr. n.0.t.k., 045-710286.
TOYOTA Corrolla station,
LPG onderb. 5-drs. fijne va-
kantie-auto. Kopp.pl. bijna
versl. ’3.500,-. Saffierstr 16
Heerlen, na 18.00 uur.
Te k. Toyota CARINA, bwj.
'78, APK juni'9o, ’1.500,-
-tel. 045-229560.
Te k. TRIUMPH Spitfire, i.z.
g.st. Tel. 045-752307.

Tieners
06-320.323.10

50 ct.p.m.
Oost, West,

Club Exclusief
het best

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

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

"06-320.321.03**
Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

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

"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!!

Escortservice all-in
045-326191
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!!
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

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
En toen werd ik besprongen
door zon sexuele gladjanus!

06-320.320.23
sex, sexer, sexstü

nombre hombre
50 et p/m 'Speciaal voor dames...

Sex contact lijn
Bel 06-320.320.33 (50 cpm)

Direct snel sexcontact
(50 et p/m)

LI.V.E. Afspreek Lijn!!

06-320.320.55

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTÓ's. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel. 045-254081
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Verkoopwagen FIAT 242
benz. '79, ’3.500,-, ex.
BTW, Kloosterraderstr. 78,
Kerkrade, tel. 045-456711.
VW TRANSPORTER 2.0 I,
bwj.'B2, APK tot '90, Te bevr
Stanleystr.3o, Heerlerheide.
DAF FA 2000 met HMF
kraan, openlaadbak (5.80)
met alum. zijschotten. Leers
BV, 045-740112 na 18 uur.

Aanhangwagens
BAGAGEWAGENTJE të
huur op kinderboerderij
Haanrade. Tel. 045-451670.

Motoren
Te k. YAMAHA 400 DT, bwj.
'80, i.pr.st., vaste pr.

’ 1.950,-tel. 045-464785.

Watersport
Te k. Sun Fish ZEILBOOT,
als nw., met trailer, vr.pr.

’ 2.200,-. Tel. 045-245048.
T.k. snelle speedboot met
trailer en waterskiën. Tel.
045-722814. (na 22.00 uur).

(Brom)fietsen
Te k. VESPA Cia-Puch maxi
na 18u. tot 20u. Groenstr.
202, Waubach/ Landgraaf.
Gevr. dames SPORTFIETS,
10 versn. Gazelle, Batavus,
Raleigh, Koga. 045-717093.
DAMESFIETS 3 versn.
nieuwst, ’200,-. Brikkebek-
ker 42, Landgraaf, 045-
-323302.
Te k. div. gebruikte RACE-
FIETSEN, bromscooters, en
Puch Maxi. Bert Rekers,
Willemstr. 85 Heerlen. Tel.
045-726840.

Te k. YAMAHA RD bwj. '86
’750,- en Honda CR 125
bwj. '86 ’ 1.700,-. Goseling-
str. 82 Heerlen.
Te koop RACEFIETS Union,

’ 325,-, kleur beige, i.z.g.st.
Tel. 045-226193, (tussen
18.00-20.00 uur).

MERCEDES 350 SLC bwj.
73, sportvelgen, verlaagd;

BMW 316 bwj. '80, sportvel-
gen, metal.groen. Europaln.
393 Brunssum. 045-272609
MERCEDES 240D, type I 23
kl. wit, automaat, trekhaak,
bwj. '77. Tel. 045-750743.
Te k. MGB CABRIOLET.
Moet opgeknapt worden. Pr.
’9.000,-. 04406-41349
Te k. MINI 1000, bwj. 80,
APK-gek. i.z.g.st. Inl. 045-
-273340.
Te k. Mitsubishi CELESTE
coupé, bwj. '78 met APK.
Goede auto. Pr. ’ 1.000,-.
04406-41349.
NISSAN Stanza 1.8 HB SGI
5-drs., aug. '85, 57.000 km.,

’ 10.750,-. Tel. 045-442125
NISSAN Cherry 1.3 de Luxe
bwj. '82, APK 3-'9O i.z.g.st.
Vr.pr. ’3.500,-. Tel. 045-
-421603 na 1600 uur.
Te k. zeer mooie NISSAN
Stanza 16 GL met LPG, bwj.
'84, APK 4-'9O, get. ruiten s-
bak. Vele extra's 59.000 km.
4-drs., pr. ’ 7.750,-, tel. 043
-625329.
Te koop Opel MANTA bwj.
'80, i.z.g.st., evt. mr. mog.
Te bevr. Jos Wetenkamp,
Tankstation Brouwers Heer-
lerbaan.
Te k. OPEL Ascona 2 L Ber-
lina automatic 4-drs. Tel.
045-242767.
Opel Kadett CARAVAN LS
dcc '87, gel. 18.000km., i.
nw.st., Ed. Lemmens Auto-
mobielen Koningsweg 37,
Kerkrade. 045-455432.
Te koop zeer mooie Opel
KADETT diesel 1600, APK.
Tel. 04499-3398.
Te k. Opel KADETT 1300,
automaat 1982. Tel. 045-
-351815.
Te k. Opel MONZA 3 Itr.
GSE digitaal dashboard,
verl. en uitgeb. met veel ex-
tra's, kl. wit, mooiste auto
van Nederland. Inr. mog.
Rijnstraat 29 Heerlen.
Opel REKORD bwj. '83,
73.500 km. i.z.g.st. Tel. 045-
-462637 na 17.00 uur.
Te k. Opel KADETT 13 bwj.
'80, APK 1 jr. ’ 3.450,-. Tel.
045-316940.
Opel Manta BERLINETTA
'78 1e eig. i.z.g.st. Tel. 045-
-312964.
Schade MANTA '78, motor
in orde. T.e.a.b. v. 17-19 u.
045-314204. :
KADETT bwj. '77, APK dcc.
'89. Vaste prijs ’ 250,-. Tel.
045-319050. "Te koop Opel ASCONA 1.8 ,
I, bwj. '84, km.st. 79.000, 'met veel extra's. Hodgesstr. -44, Heerlen. "Tek. Opel MANTA, bwj. '76 !vr.pr. ’ 1.000,-, APK gek 't/m juni '90, tel. 045-255911. )
Te k. Opel SENATOR 28 S :
bwj. '79 met APK tot dcc. kl. ,
zilvermet., m. sportvelgen,
Pulman bekleding, schuifd., !
nwe. remmen, pr. ’ 3.450,-.
045-223427, na 18.00 uur. c

" Opel KADETT 13 i GL kat.
5-bak '88; Opel Kadett 12 N

" HB '82; Opel Rekord 2.0,, LPG 81; Opel Ascona 2.0 S. '79; Lada Stationcar '84.
Garantie, mr., fin. mog.

] Autobedrijf van MM, Sportstr.
\ 10, 045-421787, Kerkrade.

Te koop TRIUMPH Spitefire
MX 3, bwj. '65, i.z.g.st., voor
liefhebber. Overbroekerstr.s; Hoensbroek na 18.00 uur.. Te k. TRIUMPH Spitfire Ca-
briolet automaat, APK 6-'9O,: vr. pr. ’4.500,-. Parallelstr.

5 18Nuth., Te k. VW POLO Boulevard
wit, bwj. '85. ’10.500,-
Eemstraat 25, Beersdal,

' Heerlen.
\ Te k. VW GOLF GTI bwj.

'78, vele extra's. Vr. pr.- ’ 4.250,-. Tel. 045-420393.
1Te k. VW SCIROCCO, i. g.st

veel ace., vr.pr. ’3.350,-.. Te bevr. 045-422740.
! Te k. VW PASSAT LS bwj.

'81, zeer mooi APK-gek. tot
mei'9o. Tel. 04493-1139.

" VW POLO, bwj. '80, km. st.
80.000, nw. banden, APK
'90, i.nw.st., kl. rood,. ’ 2.750,-. Tel. 045-323178.
Te k. GOLF GTI 16 V 1987.
Alle opties, unieke auto. Tel.
04490-79816.
Te k. VW-BUS gesloten be-
stel, diesel 1984. I.g.st.
’8.900,-. 04404-1384.
VFW GOLF MX 82, APK 6-
90, in.nw.st. vr.pr.

’ 4.950,-. Tel. 045-455778.
VW POLO 80 APK 5-'9O,

' bijz. mooi 100% ’2.450,-.
Tel. 045-455778.
Te k. VW SCIROCCO 1980,

■ nwe motor, 15.000 km. gel.
1’2.500,-. Tel. 04490-33594
bgg 43682.

" Opknapper, VW GOLF bwj.
'75, APK Vr.pr. ’450,-.
045-319328.
Te k. VW POLO, bwj. '78, i.
p/.st., APK-gek., 045-
-251727.
Te k. VW KEVER APK-gek.
bwj. '72, i.z.g'.st. vr.pr.

’ 2.500,-. Tel. 045-258364.
Te k. VW GOLF diesel, 40
kw, bwj. 10-'B6, i.z.g.st.
’16.750,-, Brugstr. 14,
Stem tel. 04490-32160.
Te k. VW SCIROCCO bwj.
'77, APK tot 5-'9O, geh. uit-
geb., sunroof, sportstuur,
sportvlg., vr.pr. ’.1.750,-.
Tel. 045-421324 Rukker-
weg 229, Kerkrade.
Te k. VOLVO, bwj. '78, LPG,
verkeert i.nw.st., pr.
’2.100,-. Tel. 045-319521.
VOLVO 360 GLS, groenmet
bwj. '84, km. st. 68.000. Tel.
045-257045.
VOLVO 340, 5-drs., bwj. '83
pr. ’6.950,-. Tel. 045-
-222451.
Te k. VOLVO 340 DL, '86,
LPG i.z.g.st., mr. mog., tel.
045-222722.

■ Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wijkomen.
045-422610, ook 's-avonds.
Dir. cont. GELD voor auto's
v.a. bwj. '80, 045-414372
tevens jeeps.
Te k. gevr. alle merken AU-
TO'S, tevens sloop en
schade. Tel. 045-416239.
Autohandel De HOMMERT
Hommerterweg 77a te
Hoensbroek. Tel. 045-
-227419. Heeft steeds plm.
20 occassions voorradig va.
’l.OOO,-
Ford Scorpio 2 Itr. GLI '85;
Ford Sierra 2.0 3-drs. en 4-
drs. '86; Fiat Uno 45 26.000
km '85; Citroen BK 19 GT
'85; Ford Sierra 1600 LPG
'85; BMW 316 4-drs., s-
versn. 86; Ford Escort 1300
'81; Opel Rekord 2 Itr. '80 ;
Fiat Ritmo '83 ’4.750,-;
Opel Kadett stationcar

’ 1.000,-.Auto's met Bovag-
garantie. Inruil en financie-
ring. APK-keuringsstation.
Autobedrijf Stan WEBER,
Baanstr. 38, Schaesberg.
Tel. 045-314175.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Mercedes
200 W 124, t.'B6, verl. sport-
velgen, alle extra's. BMW
520i t'B3 m. stijl, alle extra's.

’ 13.500,-. Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t.'B3

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

’ 5.900,-. Ford Escort 2000
RS bwj, '81, geh. uitgeb.
’5.900,- Ford Escort '82
sportvlgn ’6.900,-; Toyota
Carina t. '80 ’2.400,-; Fiat
Ritmo 75 CL t. '80 ’ 1.900,-;
Alfa Sprint t.'B2 ’4.900,-.
Audi 80 CL diesel, nw. motor
t.'B3 ’ 6.750,-. Talbot Sam-
ba LS t.'B3 ’2.900,-. Zas-
tava Yugo t. '84 ’2.900,-.
2x Datsun Cherry t'Bl, '82
v.a. ’2.700,-. 2x Renault
18 TS Stationcar t.'Bo '82
v.a. ’2.900,-. BMW 320 t.
'76, sportvlgen ’1.700,-.
Skoda 120 LS t.'B4
’1.900,-. Ford Escort 2000
RS t.'79 ’2.900,-. Alfa Al-
fetta t.'79 ’2.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.'79.
’2.200,-. Ford Fiësta t.'79
’2.100,-. Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-Honda Accord
t.BO aut. ’2.100,-. Simca
1307 t.'Bo ’1.200,-. Allegro
177 ’ 900,-. Ford Escort '79
’2.100,-. 2x Honda Civic t.
'82 ’4.900,-. Opel Manta
1900 HB t'Bo ’3.900,-. VW
Polo t'7B ’1.700,-. Citroen
GS t. '81 ’2.100,-. Renault
18 TL LPG t.'B2 ’2.900,-.
Opel Ascona 1.2 t.'79
’2.600,-. Div. goedk. inrui-
lers. Alle auto's met APK.
Geop. ma t/m vr. 10-19.00u.
Zaterdag tot 17.00 uur. Inr.
en financiering.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Privéhuis Michelle

The best there is
Melanie, Mariska, Connie, Angela, Corina,

Debbie en Rowana
en nieuw

Jill, die weet wat ze wil
Tel. 045-228481/229680

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

Tel. 045-311895.
Bar Ma Cherrie

geopend v.a. 14.00 uur, met nieuwe meisjes
045-241829

Limburgs Dagblad
Auto's ’ 50,- all-in

045-423608 ,
Escort Marli |

Charmant en discreet
maakt u dag geheel

compleet.
045-451033
vanaf ’lOO,- a)Mg>

18 Jarige schoonheid *gratis, ja u leest het ep
Gratis

striptease-show. Elke
dag en woensdag om 2'
u. en 22.00 u. Max 5 p#\

servering. Voor groep*
mog. Prive-club ExcluS»
The best in town. InduS
str. 13,Kerkrade-West'

045-423634, j

Hardsex
Keihard de Lekkerste'
maar 2 kwartjes p.m- ü

320*325*3i
Vera

privé tel. 04754-858]?
Rijpe vrouwe

Tante Ria, 40 jaar
50 et. p.m. bel me <*320*325*4 j
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p-m-"

320*324*2^
Hollands heetste mei*

bellen de
Sabbelbox
Hier geen bandjes-

-06-320.325.69
Live sex! 50 et p/ijj.

Echte mannen gevraag
Angela .

en haar meisjes, tot 3<JPrivé en escort. T<b*
meisje gevr. 045-22893

De B.A.T. Boj
Bellen apart together, Jzn tienen of als duo*flirten of geinen
06-320.325.44 - 503?

Peggy
en vriendinnen ma-vr. ]

19 u. 04490-74393-
Nieuw Noend'
en assistente, ook SW

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.^

Contactbutf
Lucie, voor bemiddeld

adressen. j

Geleen, tel. 04490jg^
7 Summer Gif

Bij Madame ButterW
Open vanaf 17.00

Leuk buffetmeisje 9e„
Hommert 24, Vaesrjp

Privé
Meisjes Selfkanl

09-49-2456.1053
's morgens vanaf 10^V
Zoekt U een beetje vef

Kom dan naar r\ie' |S
Rosy en 4 spontane fl?}
verwennen u graag me 1

plezier
Club Merci >

Rijksweg Zuid 241, G/|
Tel. 04490-458I4J

Tev. meisje gevrgg^l
Anita Jprivé met escort ook& I

045-352543^Diana Escortsen/K* I
045-2151JJ4
Nieuw Escojj
Het adres voor eeri JJmeisje bij U thuis»"

’ 100,-all-in- j06521-278^]
Thai Privé J

Voor sport-, Franse- *jk
ginele Thaise bodym^,^
Ma.-vrij. 11.00 tot 24-^ I

Suffolkweg 13'
Weert. '04950-42966^1

Nieuw 2
Dag en nacht 9eopQe^Rijksweg Zuid 131B> «yj
Tel. 04490-48448 J ]

meisjes gevraag^
06-320.326.01

Sex-biechtliJjj
alléén voor volwass 0

luister stiekem me '(50 et p^Hl^j
Privehuis Djjjjl
met Tanja, Rosy,

Patncia en W' ,
045-2131^

Kom 'ns k»
U bent van harte «f fook in wegkefjg^

Videoclip i
va. ’20,-. Kijkotheo^ ff
ke meisjes aanw. ' i
718067. ——-3

Nieuw RosgS
en Manuela arJ> Q f.Tel 045-72175^1
Vrijdag en zate'0
striptease
liveshoW J

Aanvang 20.00 en f^/i
Grote Gracht 95. W^„ 1

Let op de P^e

in de etalage- j
Metaircondltioni^i

Nieuw ij
Silvia, Sandy,
sic. "Cinderella"Oü° n /
weg Nrd. 56, Susten f
tennishal.

Voor Piccolo^ 1É
zie verder pa9"

Wij bieden een deel van onze
gebruikte auto's aan, nog lager
dan de inkoopprijs. Poetsen moet
u ze wel zelf, maar dat scheelt u
dan ook duizenden guldens.
Natuurlijk kunnen wij de auto van
uw keuze voorzien van 3 of 12
maanden garantie. Wees er wel
snel bij nu de keuze nog ruim is.
Deze éénmalige actie geldt van
15 t/m 18 juni.



Uitzendbureaus
emen langdurig
werklozen op

1;N Ha * *✓1 Uit, G~ De 850 vestigingen
3be in Nederland

" 'n 1 o '^weede Kamer aangebo-
itltio ° tienduizend langdurig~ ti, rven aan betaald werk te hel-
I * Uit ScllrÜft de Algemene Bond
iefa *eftdondernemingen in een
nüit

an de Tweede Kamer.
't2o^endbureaus willen dan wel
'kijve - benandeldals andere

2n ee n die langdurig werklozen
,l»?ij" Vaste baan helpen. Zo wil-
I "91 yj^ievrystelling voor maxi-
-«ten r Jaar en subsidie voor de
IIdp, tfaining en begeleiding
,!uit, rkloze-
-s<l D erfdbureaus doen hun aan-
'"eed es een week voordat de

st y Kamer uitbreiding van de
iUjn ?rrtleend-Moor (premievrij-
■ri^z! en het wetsontwerp op de

/ '»n zal behan-
i W, J vragen de Kamer dezere-
H»"0 aan te passen dateen lang-

Jlfeau erkloze die via net uitzend-
i fttijp^3!1 een vaste baan komt, de
stenJstelling bij zijn nieuwe,werkgever, behoudt.

beurs-overzicht
Hoog

An^*DAM -°e aandelen opsterdamse effectenbeursNan. v
°ok donderdag het hoge, koer l-Er zat weinig schot iniOeg rsen bij ee n kalme en nage-'Jlatlct PriJshoudende obligatie-

'^«rs h Amerikaanse handels-
Stnm,chten slechts een kleineN eneKn-.gin de dollarkoers te-Siip" net Beursplein trok zich
'Vt h

a
u van de daling die Wall

h v begin van de handel
i,'ngsinH:ork Uet zien- °e stem-

rlB8 4 verbeterde 0,7 punt

n
u was wederom het.> dit uhandelde aandeel, maarer twee dubbeltjes la-

rculer, ai de afgelopen dagen ge-
?%sh 5T °p eur»stige cijfers van1/,11 toen die donder-
eer* Kad kwamen, namen be-,. s nun winst.ui>j|
ISuTil^11 op het toch al hoge
fl^'jl rti toevoegen op f 142,40,
!w htshl. fndere internationals
Et fs tw»!i beter waren en PhilipsSsK dubbeltJesPriJsgaf-
(SonrfWas met een vierder^ 1 Kev. °mzetranglijst relatief
h$ dooaagd en steeg nog eensHerteld naar f 122- Meer dan ge-
jQ^ry Tntftegen ook Borsumijj'lelft r terna*i° Muller en VOC.

industrie) kwam?/2ln £ markt in de n°tering
to 0düctioen sloot opf 210.Aan def^raf "e waren inschrijvingen
l 6- lv ga-an tegen de prijs vanfö!dholL^oninkliJke Noord- enluSpil Se

J
Redüng Maat-

hee rVaii.:everde de introductie
ela^ht2ichtkijkers op.

Kl? aan rt5161"118 die Gamma Hol-hT^atigLde dag legt voor Sanders
le et* va 1 directie en commissa-
\h' deKoi onderneming verde-
f ir! Vat ggers zien er kennelijk
PO5. ln-De koers steegf9naar

ES* Pto? °P fa7rHS^moeSt f J'3o PriJS ge"
feHdeV ' ' nadat eerder deze
W °ver h °iers opveerde bij berich-
*T een °elangstelling van dezijdeC^inè MUwe sterke man bij ICA
Oh !255'^u^lcia werd f 5 duurder
O 6f7B en VRG moest f 1,50terug

C?1* f 2 rallemarkt werd Kühne +C bert>Me" waard °P f 39,50 op
C der hl; ?a\ een grootaandeel-
O^o. belang over doet aan

Subjectief
Jaarlijks komt er een groot aantal
chemische stoffen bij, zo stelt Not-
ten, waarvan men ook nauwelijks
weet heeft van mogelijke schadelij-
ke effecten. Nog veel minder is be-
kend over de blootstelling aan
meerdere stoffen tegelijk, terwijl
dat volgens de kersverse hoogleraar
in de praktijk meer regel dan uit-
zondering is. Het vaststellen in de
praktijk van maximaal toelaatbare
concentraties waaraan werknemers
mogen worden blootgesteld ge-
beurt dan ook erg subjectief, aldus
Notten. De nieuwe bijzonder hoog-
leraar is verbonden aan het Medisch
Biologisch Laboratorium van TNO
in Rijswijk.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vM. s.k,
AEGON 101.20 100,60
Ahold 120,20 121,00
Akzo 150,40 150,50
A.B.N. 42,60 42,60
Alrenta 162,80 162,90'
Amev 52,20 52,60
Amro-Bank 83,20 83,10
Bols 144,60 144,00
Borsumij W. 151,50 153,90
Bührm.Tet. 69,30 69,10
C.S.M.eert. 68,60 69,10
DAF 56,20 56,00
Dordtsche P. 255,70 255,70
DSM 139,50 139,70
Elsevier 73,60 73.60
Fokker eert. 42,00 41,90
Gist-Broc. c. 36,00 36,50
Heineken 118,40 122,00
Hoogovens 113,90 113,70
Hunter Dougl. 116,90 118,50
Int.Muller 102,00 104,00
KBB eert. 79,00 78,00
KLM 48,60 49.00
Kon.Ned.Pap. 59,50 59,70
Kon. Olie 138,50 138,80
Nat. Nederl. 65,00 64,70
N.M.B. 235,50 235,00
NedUoyd Gr. 438,50 439,00
Nnv. Cate 96,00 96,00
Océ-v.d.Gr. 316,00 317,00
Pakhoed Hold. 138,20 137,40
Philips 38,70 e 38,50
Robeco 106,60 106,60
Rodamco ' 165,30 165,40
Rolinco 104,80 104,80
Rorento 61,80 f 61,90
Stork VMF 37,40 37,40
Unilever 141,10 142,40
Ver.BezitVNU 109,60 110,00
VOC 46,20 47,10
Wessanen 91,40 90,70
Wolt Kluwer 185,00 186,00
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 44,80 44,20
ACF-Holding 51,30 51,30
Ahrend Gr. c 291,00 289,00
Alg.Bank.Ned 42,50 42,50
Asd Opt. Tr. 25,30 25,30
Asd Rubber 7,90 7,80
Ant. Verff. 340,00
Atag Holde 89,70 90,10
Aut.lnd.R'dam 78,00 78.00
BAM-Holding 470,00 478,00
Batenburg 90,00 91.00
Beers 135,00 135,00
Begemann 109,50 107,00
Belindo 374,00 374,00
Berkels P. 5,10 5,10
Blyd.-Will. 23,70 23,70
Boer De, Kon. 450,00 448,00
de Boer Winkelbedr. 58,80 58,60
Boskalis W. 17,10 16,85
Boskalis pr 14,80 14,50
Braatßouw 1195,00 1199,00
Burgman-H. 3350,00 3450,00
Calvé-Delft c 915,00 942,00

Calvépref.c 5050,00 5125,00
Center Parcs 80,00 78,70
Centr.Suiker 68,00 68,30
Chamotte Unie 11,90 11,80
Chamotte div.B9 11,10 H.20
Cindu-Key 119,00 118,00
Claimindo 362,00 362,00
Content Beheer 25,20 25,40
Cred.LßN 83,80 84,00
Crown v.G.c 130,00 130,00
Desseaux 214,80 214,90
Dordtsche pr. 254,40 255,00
Dorp-Groep 56,00 56,00
Econosto 240,00 239,00
EMBA 131,00 129,00
Enraf-N.c. 55,00 54,80
Eriks hold. 361,00 360,00
Frans Maas c. 75,00 75,00
Furness 141,50 138,00
Gamma Holding 83,00 83,00
Gamma pref 6,00 5,90
Getronics 26,80 26,90
Geveke 38,50 38,50
Giessen-de N. 305,00 300,00
Goudsmit Ed. 322,00 328,50
Grasso'sKon. 90,50 90,80
Grolsch 132,00 133,00
GTI-Hol'ding 188,20 189,00
Hagemeyer 97,70 98,50
H.B.G. 220,00 220.50
HCS Techn 15,30 15.00
Hein Hold 101,20 105,80
Hoek's Mach. 198,00 200,00
Holdoh Hout 705,00 705,00
Holec 29,50 29,20
H.A.LTr. b 1768,00 1785,00
Holl.Am.Line 1765,00 1783,00
Heineken Hld 101,20 105,80
Holl.Sea S. 1,51 1.44
Holl. Kloos 486,00 482,00
Hoop en Co 11,60 H.50
Hunter D.pr. 6,20 6,15
ICA Holding 17,00 17,00
IGB Holding 62,30 63,20
IHC Caland 33,30 33,10
Industr. My 210,00 217,00
Ing.Bur.Kondor 530,00 535,00
Kas-Ass. 40,80 41,20
Kempen Holding 14,10 Ü2oe
Kiene's Suik. 1315,00 1330,00b
KBB 80 00 80,00
Kon.Sphinx 112,00 112,50
Koppelpoort H. 278,50 279,50
Krasnapolsky 198,00 198,00
Landré & Gl. 62,50 62,30
Macintosh 52,00 d 51,50
Maxwell Petr. 685,00 680,00
Medicopharma 74,50 74,50
Melia Int. 7,05 7.05
MHVAmsterdam 24,50 24,80
Moeara Enim 1190 00 1190,00
M.Emm 08-cert 15400.00 15400,00
MoolenenCo 31,10 31,10
Mulder Bosk. 69,00 71,50
Multihouse io]Bo -10,70
Mynbouwk. W. 448,00 448,00
Naeff 225,00
NAGRON 50 60 50,60
NIB 560,00 566,00 |

NBM-Amstelland 20,30 20,60
NEDAP 333,00 333,00
NKF Hold.cert. 364,50 364,50
Ned.Part.Mrj 38.70 38,90
Ned.Springst. 9740,00 9742,00
Norit 865,00 874.00
Nutricia 239,00 241,00
Odelft Groep c - 210,00 e
Omnium Europe 14,00 f 15,00
Orco Bank e. 78,60 79,10
OTRA 753,00 753,00
Palthe 142,00 142,00
Polynorm 109,50 110,50
Porcel. Fles 143.00 143,00
Ravast 55,00 54,80
Reesink 77,00 75,50
Riva 55,30 55,10
Riva (eert.) 55,00 55,00
Samas Groep 79,50 78,00
Sanders Beh. 93,00 102,00
Sarakreek 27,60 27.50
Schuitema 1505,00 1510,00
Schuttersv. 126,00 126,30
Smit Intern. . 45,70 45,80
St.Bankiersc. 25,80 26,30
Stad Rotterdam 150,50 151,00
TelegraafDe 471,00 471,50
Text.Twenthe 270,00 270,00
Tulip Comp. 60,00 60,50
Tw.Kabel Hold 147,00 148,00
Übbink 112,00 113,20
Union Fiets. 16,25 16,25
Ver.Glasfabr. 288,00 289,00
Verto 69,50 68,50
Volker Stev. 67,50 66,50
Volmac Softw. 62,20 62,30
Vredestein 19,30 18,80
VRG-Groep 71,50 70,00
Wegener Tyl 202,00 203,00
West Invest 31,20 31,20
Wolters Kluwer 183,50 184,50
Wyers 47,50 47,10

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,50 35,60
ABN Aand.f. 74,60 74,90
ABN Beleg.f. 56,70 57,20
ALBEFO 53,30 53,40
AldollarßFs 21,30 21,40
Alg.Fondsenb. 245,00 246,00
AllianceFd 12,50 12,50
Amba 46,10 46,10
America Fund 328,00 332,00
Amro A.in F. 93,30 93,50
Amro Neth.F. 76,20 76,60
Amro Eur.F. 70,00 70,00
Amro Obl.Gr. 151,10 151,30
Amvabel 98,60 98,80
AsianTigersFd 60,70 60.70
BemcoAusir. 61,00 61,50
Berendaal 115,50 116,00
Bever Belegg. 24,00 24,00
BOGAMIJ 105,60 106,00
Buizerdlaan 41,00 41.00
Delta Lloyd 40,60 40,60
DP Am. Gr.F. 25,30 25,40
Dp Energy.Res. 35,60 35,60
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80 |

EMF rentefonds 65,50 65,70
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,80 6,80
EurGrFund 57,00 57,60
Hend.Eur.Gr.F. 197,50 199,00
Henderson Spirit ■ 77,50 77,50
Holland Fund 74,40 75,00
Holl.Obl.Fonds 121,50 121,00
Holl.Pac.F. 109,20 108,30
Interbonds 567,00 564,00
Intereff.soo 41,30 41,30
Intereff.Warr. 292,30 287,00
JapanFund 38,00 37,50
MX Int.Vent. 65,00 64,00
Nat.Res.Fund 1510,00 1510,00
NMB Dutch Fund 38,10 38.30
NMB Oblig.F. 36.50 36,60
NMBRente F. 102,80 102,90
NMB Vast Goed 41,00 38,60 d
Obam, Belegg. 216,40 217,50
OAMF Rentef. 14,15 14,15eOrcur.Ned.p. 49,10 49,20
Pac.Prop.Sec.f. 44,30 45,40
Rabo Obl.inv.f. 75,40 75,60
Rabo Obl.div.f. 50,40 50,60
Rentalent Bel. 1348,20 1349.50
Rentotaal NV 31,20 31,30
Rohnco cum.p 106,50 106,50
Sci/Tech 18,00 18,00
Technology F. 16,30 16.50
Tokyo Pac. H. 237,50 233.50
Trans Eur.F. 74,40 75,50
Transpac.F. 565,00 555,00
Uni-Invest 117,00 117,50
Unico Inv.F. 86,00 85,80
Unifonds 29,00 29,40
VastNed 119,40 119,50
Venture F.N. 47,00 46,70
VIB NV 86:50 86,70
WBO Int. 77.20 77,00
Wereldhave NV 210,80 211,00

Buitenlandse obligaties
8% EEGB4Ü) 102,50 102,80
3/2 EngWarL 34,60 34,90
W« EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,50 34,00
Amer. Brands 71,70 72,70
Amer. Expres 33,40 33.60
Am.Tel.& Tel. 35,75 35,60
Ameritech 59,10 59,30
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 29.10 29,10
Atl. Richf. 93,50 92,00
BAT Industr. 6,10 6,40
Bell Atlantic 88,00 87,20
BellCanEnterpr 39.70 39,60
Bell Res.Adlr 1,05 1,05
Bell South 48,70 48,70
BET Public 2,55
Bethl. Steel 23,40 23,20
Boeing Comp. 51,10 51,80
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 24,80 25,10

Citicorp. 32,30 32,60
Colgate-Palm. 50.50 49,90
Comm. Edison 37,50 37,70
Comp.Gen.El. 460,00 460,00
Control Data 20,70 21,60
Dai-IchiYen 3320,00 3300,00
Dow Chemical 91,50 88,00
Du Pont 111,00
Eastman Kodak 50,00 49,40
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 220,00 220,00
Exxon Corp. 44,30 44,25
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 30,25
Ford Motor 48,70 49.10
Gen. Electric 52,80 53.10
Gen. Motors 41,90 41,90
Gillette 41,00 40,60
Goodyear 56,00 55,50
Grace & Co. 33,30
Honeywell 74,80 74,50
Int.Bus.Mach. 111,00 110,00
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 47,60
ITT Corp. 59,00 58,80
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 84,00 85,30
Lockheed 49,30 49,70
Minnesota Mining 73,00 73,00
MobilOil 50,10 49,75
News Corp Auss 15,60 15,00
Nynex 81,20 80,50
Occ.Petr.Corp 28,70 28.70
Pac. Telesis 40,20 40,30
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 52,00 53.00
Phiüp Morris C. 143,00 140,50
Phill. Petr. 22,50 23,00
Polaroid 38,50 38,20
Privatb Dkr 275,20 275,50
Quaker Oats 61,00 60,50
St.Gobin Ffr 615,00
Saralee 59,00 55,50
Schlumberger 38,60 39,40
Sears Roebuck 46,80 47,00
Sony (yen)
Southw. Bell 51,70 52,10
Suzuki (yen) 925,00 901,00
Tandy Corp. 46,10 46,30
Texaco 49,00 49,25
Texas Instr. 42,50 42.00

'T.I.PEur. 1,65 1,70
ToshibaCorp. 1380,00 1370,00
Union Carbide 28,00
Union Pacific 72,50 72,30
Unisys 26,80 26,30
USX Corp 37,10 36.80
US West 69,50 69,60
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 63,10 63,10
Woolworth 54,80 54,00
Xerox Corp. 63,50 63,30

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56,00 56,00
Am. Home Prod. 212,00
ATT Nedam 80,50 81,50

ASARCO Ine. 57,00 58,00
Atl. Richt. 210.50 210,50
Boeing Corp. 174,00 175,00
Can. Pacific 41,00 41,50
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 54,00 56,00
Citicorp. 72,00 73,20
Colgate-Palm. 113,50 113,50
Control Data 42,00 45.00
Dow Chemical 206,00 199,00
Eastman Kodak 112.00 112,00
Exxon Corp. 99,50 100,50
Fluor Corp. 67,00
Gen. Electric 118,20 120,20
Gen. Motors 190,50 193,00
Gillette 91,00 95,00
Goodyear 125,50 125,50
Inco 65,00 63,50
1.8.M. 248,50 250,00
Int. Flavors 122,00 f
ITTCorp. 131.20 133.00
Kroger 29.00 29.00
Lockheed 111,00 114,00
Merck & Co. 154,20 154,70
Minn. Min. 163,00 165,00
PepsiCo. 116,00 119,50
Phiüp Morris C. 325,00 324,00
Phill. Petr. 48,50 51,00
Polaroid 80,00 80,00
Procter&G. . 229,50
Quaker Oats 131,00
Schlumberger 86,20 88,00
Sears Roebuck 104,50 106,50
Shell Canada 78,50 79.00
Tandy Corp. 101.50 103,70
Texas Instr. 94,20 94,50
Union Pacific 163,00 163,00
Unisys Corp 60,00 60,00
USX Corp 82,20 82,00
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 142,00 144,00
Woolworth 124,00 124,00
Xerox Corp. 135,00 135,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 560,00 559,00
Dresdnerß. 322,00 321,00
Hitachi (500) 1450,00
Hoechst 297.00 297,00
Mits.El.(soo) 700.00
Nesüé 7350.00 7400.00
Siemens 555,00 546,00

Warrants
Akzo 38,00 38,60
AMROwarr. 1,45 1,45
Bogamij 4,90
Falcons Sec. 18,55 18,50
Honda motor co. 2110,00 2125,00
K.L.M. 85-92 169,00 169.00
Philips 85-89 4,60 5,30
St.Bankiers a 0,90 0,90
St.Bankiers b 2,15 2,20

Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 100,50 100,50

Aegon warr 12,50 12.50
lOV2 ABN 87 96.00 96,00
13Amev 85 98.40 98.40
13Amev 85 95.00 95.00
10 AmevBs 102,25 102,25
HAmevB6 95,75 95.75
14'4Amro87 96,75 96.75
13 Amro-BankB2 101,00 100.70
10/2Amro 86 96,25 96.25
10Amro 87 95,60 95,60
5*4 Amro 86 96,00 96,00
Amro Bank wr 23,70 23,30
Amro zw 86 69.80 69.00
9 BMHecu 85-92 99.50 99,50
7 BMH 87 96.00 96,00
lO'/aEEG-ecu 84 100,25 100,25
934E18-ecu 85 101,00 101,00
12V2 HIAirl.F 92,25 92.25
12 NIB(B) 85-90 ■ 101,00 101,00
11V4NGU83 101,00 101.00
10 NGU 83 100,25 100,25
2/4 NMB 86 85,20 85.20
NMB warrants 65,25 65.25
83/4 Phil. 86 97,75 97.75
63/4 Phil.B3 97,10 97,10
11 Rabo 83 102,00 102,00
9Rabo 85 102.50 102.50
7 Rabo 84 102,00 102,00
12'AUnil. 100,00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 12,50 12,50
Bredero eert. 11,50 12.50
11Bredero 15,00 14,50

Breev. aand. 27,00 27,00
Breev. eert. 23,50 21,20
LTV Corp. 2,40 2,25
Rademakers 27,00 27,00
RSV eert 0,95 0,86
7Vb RSV 69 92,00 a 92,00 a
Parallelmarkt
Alanheri 24.00 f 24,00
Berghuizer 66,50 66,10
Besouw Van c. 49.50 49,50
Comm.Obl.F.l 99.80
Comm.Obl.F.2 99.90
Comm.Obl.F.3 100,10
De Drie Electr. 28,40 28,40
Dico Intern. 118.50 118.40
DOCdata 32.20 32.20
Geld.Pap.c. 103,00 102,00
Gouda Vuurv c 87,50 89,50
Groenendijk 42,50 42,00
Grontmij c. 152.00 157.00
Hes Beheer 270.00 271.20
Highl.Devel. 14.00 b
Homburg eert 4,30 4,20
Infotheek Gr 25.50 26,60
Interview Eur, 7,50 7.50
Inv. Mij Ned. 60.10 59.10
KLM Kleding 35.30 " 35.301
Kuehne+Heitz 37.50 39,50
LCIComp.Gr. 47.70 50.20
Melle 265.80 265,00
Nedsehroef 115,00 115.40
Neways Elec. 12.00 f 12,00

NOG Bel.fonds 28.80
Pie Med. 13.90 13.90
Poolgarant 10.30 10.35
Simac Tech 21.70 21.20
Text Lite 6,90 6.90 f
Verkade Kon. 265.00 265.00
VHS Onr. Goed 20,40 20,10
Weweler 112,00 110,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c okt 45,00 642 1,20 1,20
d/fl c jun 225,00 524 3.20 3,30
d/n e jun 230,00 569 0,70 0,50
d/n e jul 225,00 405 550 6,00
d/n e mrt 220,00 511 12,00 11,70
dsm e jul 140,00 472 3,70 3,80
coc e jun 300,00 775 8,90 10,00
coc c jun 305,00 1600 4,40 5,00
coc c jun 310,00 2063 1,50 1.20
coc e jul 300,00 472 12.30 12.80
coc e jul 310,00 451 6,30 6,90
coc p jun 305,00 746 0,70 03
coc p jun 310,00 840 3,00 1,60
coc p jun 315.00 1267 6.40 5.40
coc p jul 305,00 449 4.00 4,00
coc p jul 310,00 1079 63 5,50
gist c jul 35,00 673 23 2,60
gist c jul 40,00 844 0,50 0,70
gist c okt 40.00 774 1,70 2,10
hein c jul 120,00 587 3,00 43
hem e okt 120,00 435 6.80 8,20
hoog e jul 95.00 662 20,00 20.00
hoog e jul 100.00 1557 15,00 14.50 a
hoog c jul 105,00 1474 10,80 10,80
hoog c jul 115,00 1675 43 43
hoog e jul 120,00 1008 2,30 2,50
hoog c okt 95,00 607 23,00 23,50
hoog e okt 105.00 608 15,00 a 15,00
hoog e okt 110,00 727 12,30 12,00a
hoog c okt 115.00 876 9,30 9,50
hoog c okt 120,00 1158 73 7,00
hoog p jul 100,00 402 0,50 03
hoog p jul 105,00 571 1,00 1.00
hoog p jul 110,00 516 2.50 2,10
hoog p ju) 115,00 420 4,30 4.20
kim c jul 50,00 733 1,20 1,10
kim c okt 45,00 785 53 5,40
kim e okt 50,00 414 2.50 2,50
nld p nov 102,50 1100 13a 1.00
nly c nov 95,00 2000 2,40 2,40
natn c okt 65,00 409 33 3.00b
natn p okt 65,00 368 3.00 2,80
olie c 092 135,00 398 18.70 19,20
umi c jul 140,00 1879 3.40 4.10
umi c okt 140,00 375 6,70 7,60
unü c okt 150,00 714 2,20 2,90
voc c jul 45,00 371 3,00 3,50
voc e jul 55,00 410 0,30 0,60a
voc c- okt 50,00 880 2,80 3,20

a=laten g=bieden-f-ex-div.
b=bieden h=laten+ex-di».
c = ei-claim k- gedaan -t-h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e = gedaan-bieden «k=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Philips wil
intern overleg
reorganiseren

EINDHOVEN - Philips wil de
structuur van het intern overleg
in Nederland drastisch reorgani-
seren. Het concern dat daarover
al geruime tijd in gesprek is met
de bonden heeft dit woensdag
meegedeeld.

Momenteel heeft Philips in Ne-
derland bijna honderd onderne-
mingsraden met ruim duizend
leden. Die kiezen uit hun midden
de leden van de groepsonderne-
mingsraden die op hun beurt de
centrale ondernemingsraad sa-
menstellen. Philips wil de
groepsondernemingsraden laten
vervallen.

Volgens Philips moet er in elke
vestiging en op daarvoor in aan-
merking komende afdelingen
een ondernemingsraad komen.
Elke raad zou een afgevaardigde

moeten leveren voor de centraleondernemingsraad waarin zaken
van gemeenschappelijk belang
aan de orde komen. Volgens een
woordvoerder van Philips staat
nog niet vast hoeveel onderne-
mingsraden er in de nieuwe si-tuatie zullen zijn.
Dat is, aldus de zegsman, ook

niet zo belangrijk. Waar het vol-
gens hem om gaat is dat de struc-
tuur van het intern overleg een-
voudiger wordt en dat de onder-
linge communicatie verbetert.
Bovendien wil Philips op deze
manier bewerkstelligen dat le-
den van een ondernemingsraad
niet meer dan de helft van hun

werktijd daaraanbesteden. Nu is
het zo dat leden van de centrale
ondernemingsraad vrijwel al
hun tijd kwijtzijn aan het interne
overleg omdat ze ook nog op
twee andere niveaus in een raad
zitten.
De vakbonden zijn het met Phi-
lips eens dat het functioneren
van het intern overleg voor ver-
betering vatbaar is. De bonden
zijn echter van mening dat de
voorstellen van Philips vooral
zijn gericht op een verhogingvan
de efficiency en niet of nauwe-
lijks op een verbetering van de
kwaliteit van de ondernemings-
raden.
In het najaar worden bij Philips
verkiezingen gehouden voor de
nieuwe ondernemingsraden.
Philips streeft er naar de reorga-
nisatie van het intern overleg
voor die tijd af te ronden.

Jaarlijks duizenden beroepsvergiftigingen

'Kennis chemische
stoffen gebrekkig'
Van onze redactie economie

ROTTERDAM - De omvang
van de chemische stoffen-pro-
blematiek in de werkomge-
ving is groot en dekennis van
de hieraan verbonden gezond-
heidsgevaren is gebrekkig.
Het is dan ook dringend nodig
dat meer inzicht in de effecten
van blootstelling aan chemi-
sche stoffen wordt verkregen,
zeker ook waar het gaat om
blootstelling aan meerdere
chemische stoffen tegelijk.

Dit stelde dr. W. Notten donderdag
aan de Erasmus Universiteit in Rot-
terdam bij het aanvaarden van het
ambt van bijzonder hoogleraar in de
arbeidstoxicologie. Notten stelde
dat een groot deel van de Neder-
landse beroepsbevolking op het
werk met chemische stoffen in aan-
raking komt. Van een groot deel van
de 40.000 chemische stoffen die op
de werkplek kunnen voorkomen is
niet of in onvoldoende mate bekend
hoe gevaarlyk ze zijn.
Op grond van buitenlandse gege-
vens veronderstelt Notten dat in
Nederland jaarlijks duizenden be-
roepsvergifitigingen voorkomen en
dat per jaarmeer dan duizend men-
sen sterven aan kanker opgelopen
op het werk.

economie

Metaal wijst
aterdagwerk
massaal af

fleH ~en Peiling onder ka-en van de Industriebond
uitgewezen dat het af en

. erken op zaterdag vrijwel una--7" wordt afgewezen. Maar liefst
j Procent van bedrij fsledengroe-
le J1f e metaal- en electrotechni-

industrie noemt het afschaffen
j, J: vriJe zaterdag onbespreek-■ uok als er extra wordt betaald

«rterdagwerk blijft 87,1 pro-tegen.

. "dustriebond heeft het onder-

' °nder 276 bedrij fskadergroe-
iUw pden met net °°g °P net® CAO-seizoen. Met name in
strf en electrotechnische in-r S2 j?,neemt de druk van werkge-
len °m bedrijfstijden te ver-
ken 'angere dagen en langeren- sterk toe. Bij enkele bedrij-
st aaronder recent een Philips-. ëlng in Weert, heeft dat tot ern-

c°nfücten geleid.

en t^e stellige afwijzing van het
dag .. °Pofferen van devrije za-t!(jB' 2'jn de kaderleden van de
3 j ejdeeld over de invoering
>cem gere werkdagen. Bijna 45
1 2egt een verandering naar
Uur KWeek van vier dagen van

er 9 e J een bedrijfstijd van vijf
H g. uur aanvaardbaar te vin-
it^itt 113 44 procent ziet dat juist
ige
dan

_
eer dezelfde percentages zien

bejrjfj en kans voor verdergaanderw b<?uurverkorting naar 36 uur
legenh' Pok het slagenvan werk-
tOu",neidsprojecten, beloningen,
k^ j.erenbeleid, opleidingen en
el ü;t eit van de arbeid maakten
Üdn t Van net globale onderzoeke industriehnnH FNV

VNO wil afspraak
over definitie

van 'loonruimte'
DEN HAAG- Na jarenlanggeharre-
war bij CAO-onderhandelingen
over 'de loonruimte' in een bedrijf
of bedrijfstak, wil de grootste werk-
geversorganisatie VNO daar nu af-
spraken over gaan maken met de
vakbeweging. Het onderhandelt im-
mers een stuk makkelijkerwanneer
CAO-partijen over hetzelfde praten.

De vakbonden zien de loonruimte
doorgaans als een optelsom van de
stijging van de produktiviteit en
van de prijzen. De werkgevers be-
trekken daar ook bij de ruilvoetver-
houding (in concurrentie met be-
drijven in het buitenland), de inci-
dentele loonsverhogingen en de
rente op eigen of geleend kapitaal
voor investeringen om die produkti-
viteit te verhogen. VNO-voorzitter
Van Lede zal in de eerstvolgende
vergadering van de Stichting van de
Arbeid de vakbeweging voorstellen
daar sarhen een definitie over op te
schrijven.
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daar sarhen een definitie over op te
schrijven.

Na het afsluiten van een aantal CA-
O's in belangrijke bedrijven en be-
drijfstakken, constateert het VNO
een duidelijke versnelling van de
loonstijgingen. Van een stijging van
de lonen met 0,65 procent in 1988
naar 1,65 procent in 1989 en voor
een beperkt aantal werknemers met
een tweejarige CAO 2,25 procent
volgend jaar. In loonkosten voor de
werkgever, dus inclusief hogere
premies enzovoort, betekent dat
een stijging met 2,4 procent in 1988
naar zo'n 4 procent in 1990. „Die stij-
gende tendens is nu nog niet veront-
rustend, maar dat moet zo niet door-
gaan", aldus Van Lede.

NIB leent
150 miljoen

AMSTERDAM - De Nationale In-
vesteringsbank (NIB) geeft tegen
102procent een obligatielening 1989
per 1996 van f 150 miljoen uit met
een rentevoet van 7,375 procent. Het
effectieve rendement bedraagt 7
procent. Dat heeft Credit Suisse
First Boston Nederland, die het in-
tenationale emissieconsortium aan-
voert, gisteren bekendgemaakt.

De inschrijving sloot gisteren na-
beurs en stortingsdatum is 14 juli.
De lening wordt op 14 juli 1996 in
haar geheel tegen 100 procent afge-
lost. Vervroegde aflossing is niet
toegestaan. Voor de obligaties zal
notering aan de Amsterdamse beurs
worden aangevraagd.

Nederland te klein voor belegger

Rodamco zoekt voor
3 miliard vastgoed

Van onze redactie economie
ROTTERDAM - Het vastgoed-
fonds Rodamco heeft nog ruim
drie miljard gulden vrij voor nieu-
we beleggingen. Het streven is dat
geld internationaal te spreiden in
eersteklas kantoren en winkelpan-
den, zo blijkt uit het gisteren ver-
schenen jaarverslagvan Rodamco.

De Nederlandse onroerend-goed-
markt is voor de vastgoedbeleg-
gingsmaatschappij, die behoort tot
de Robeco Groep, nauwelijks aan-
trekkelijk. Er zijn eenvoudigweg
te weinig toplocaties. Positieve
factoren zijn volgens het jaarver-
slag dat Scandinavische beleggers
grote belangstelling hebben voor
kantoren in ons land en 'de aanzet
tot enige city-vorming in ons land,
vooral in Rotterdam.
Rodamco, een van 's werelds

grootste beleggingsmaatschappij-
en in onroerend goed, heeft iets
meer dan vier percent van de 5,3
miljard reeds uitgezette vastgoed-
beleggingen uitstaan in ons land.
Veruit het grootste deel van de be-
zittingen staat in de Verenigde Sta-
ten en'het Verenigd Koninkrijk
(samen goed voor bijna 80 per-
cent). Geïnteresseerd is Rodamco

vooral in kantoren en winkelpan-
den op toplocaties in New Vork,
Londen, Brussel, Parijs, Frankfurt
en Madrid.
In het op 28 februari beëindigde
boekjaar 1988/89 behaalde Rodam-
co een resultaat (stijging intrinsie-
ke waarde, rekening houdend met
de dividenduitkering) van 13,1 per-
cent. Het fonds trok ook talloze

nieuwe beleggers aan, waardoor
het eigen vermogen inclusief het
beleggsingsresultaat zelfs groeide
met niet minder dan 68 percent tot
7,8 miljard gulden aan het einde
van het boekjaar. Inmiddels is dat
vermogen al tot boven de 8 miljard
gestegen. In de tien jaar dat. het
fonds nu bestaat is een gemiddeld
rendement behaald van 10,5 per-
cent per jaar.

De verwachtingen voor het lopen-
de jaar zijn opnieuw gunstig. Zeer
goede resultaten worden weer ver-
wacht in Londen, Spanje en
Frankrijk. Van een aantal nieuwe
projecten in verschillenden landen
wordt gerekend op „interessante
waarderingswinsten". Op zijn
minst verwacht Rodamco dan ook
een resultaat dat opnieuw boven
het gemiddelde zal liggen.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 15-06-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in

kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.390-/ 26.890;
vorige ’26.250-/26.750; bewerkt ver-
koop ’ 28.490; vorige ’ 28.350 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 345-/415 vorige

’345-/ 415; bewerkt verkoop ’ 460 la-
ten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,23 2,35
Brits pond 3,33 3,58
Can. dollar 1,85 1,97
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,63 1,75
Jap. yen (10.000) 149,00 154,00
Ital. lire. (10.000) 14,90 16,30
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 127,75 132,25
Zweedse kr. (100) 32,15 34,65
Noorse kr. (100) 29,90 32,40
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schill.ÜOO) 15,68 16,28
Spaanse pes.(100) 1,68 1,83
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 2,29575-29825
Brits pond 3,4550-4600
Duitse mark 112,545-595
Franse franc 33,160-33,210
Belg. franc 5,3755-3805
Zwits. franc 129,890-940
Japanse yen 152,06-152,16
Ital. lire 15,545-595
Zweedse kroon 33,500-33,550
Deense kroon 28,925-28,975
Noorse kroon 31,180-31,230
Canad. dollar 1,90975-91225
Oost. schill 15.9850-9950
lers pond 3,0010-0110
Spaanse pes 1,7470-7570
Gr. drachme 1,2800-3800
Austr.dollar 1.6925-7025
Hongk.dollar 29,40-29,65
Nieuwz.dollar 1,2830-2930
AntiU.gulden 1,2700-3000
Surin. gulden 1,2700-3100
Saudische rial 61.05-61.30
Ecu gulden 2,3305-3355

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 249,10 249,70id excl.kon.olie 233,00 233,60
internationals 255,30 256,00
lokale ondernem. 242,30 242,80
id financieel 180,50 180,20id niet-financ. 301,90 303,10
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 194,00 194,40
id excl.kon.olie 189,60 190,10
internationals 192,30 192,80
lokale ondernem. 198,20 198,60
id financieel 141,50 141,40
id niet-financ. 254.20 255,20
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 187,70 188,40
intemation 193,10 193,30
lokaal 186,80 187,50
fin.instell 148,90 148,70
alg. banken 146,20 146,00
verzekering 150,70 150,50
niet-financ 199,00 200,00
industrie 187,20 188,00
transp/opsl 233,80 235,10

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatstenotering van de zelf-
de dag):

Akzo 149,30(150,50)
Kon. Olie 137.20-138.80(138,80)
Philips 38,30-38,50 (38,50)
Unilever 140,30-142,40(142,40)
KLM 48,70-49,00 (49,00)

NEWYORKDow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2497.95 1149.74 206.20 953.63
Hoogst 2505.97 1153.78 206.85 956.77
Laagst 2460.82 1134.54 204.18 940.62
Slot 2475.00 1139.55 205.19 945.55

vlrh^s "28-36 -10'51 -089 "923

Dit drieluik uit het bezit
van de in het Duitse Coburg
wonende graaf Von und zu
Hoensbroech, komt dinsdag
20 juni op de veiling Oude
Meesters bij Christies Am-
sterdam onder de hamer. De
16e eeuwse triptiek, voor-
stellend de heilige familie
met de heilige Barbara en
Catharina op de zijluiken,
zal naar verwachting tus-
sen de 120 en 160 duizend
gulden opbrengen.

Vrijdag 16 juni 1989 ♦9
Limburgs dagblad
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Jurgen Autocentrum Mercedesspec.al.st nissandealer

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

300 SL blauwzwart '87 I MicraOXrood '87 I Audi 801.6 zilver '86
300 0 aut. raokzilver '88 I Micra DX wit(3x) '87 I BMW 320 grijs '82
3000 aut. blauwmet. '86 I MicraDX zilver '87 I DaihatsuRocky TD zilver '86
230E wit, ABS '87 I "'"" *P? "rt .. 'f, I Fiat Tipo groenmet. '89

"ITT. '85 ISlïSi ï ""*■"--250 0 wil, ABS, airco '86 ■ Sunny 17 diesel 4-drs '83 I Fiat Panda 1000S brons '84
200 D rookzilver '85 | Sunny 1.6 SLX3-drs. '86 I Ford Scorpio2.o GLgr.met. '85
200DWI23 antraciet '85 I Sunny 1.6 SLX inj. '87 I Ford Sierra 2.0 CL wil '88
190 02.5blauwzwart '87 I Sunny 1.3 GI2-drs. '86 I Ford Escort 1.1 laserwit '84
1900 blauwzwart '86 I Sunny 1.3 sedanzilver '87 I Ford Escort combi diesel '86
1900 barolorood 2x '86 I Sunny 1.3 sedanblauw '87 I Hyundai Pony 1.5 GL '87
1900zilvermei. '85 ■ Stanza 1.8 GL blauw '82 I Mitsubishi Colt 1.2 GL '82
190 0 groenmet. '85 ■ 300ZX aut. rood '85 I Mazda 323 groen '82
1900wi. '84 Ifi^AV^r. ï I Opel Ascona 1.6 S 5-drs. '87
190E2.6blauw '87 I p^.j", '86 I OpelKadett 1.3 S zilver '83
190E blauw zwartmet. 2x '85 ■ Laurel 2 8 SLX aut wit '88 | Opel Corsa 1.3 GL wit '84
190Egroenmet. '85 I Laurel 2.8 SLX diesel '87 I Peugeot 205KR '84
190 E antracietmet. '84 I Laurel 2.8SLX diesel '86 I Toyola Carina II diesel '85

I Cabstar 2.3 besiel '86 I Toyota Landcruiser diesel '80

"1(

C

LHEéH w

AS* Helmond If.j
Zat. 17 juni mankan'jj j
donkere 9 popjes 5 j ;
roodzalm man 14 Po^ \broed '89 lichte kleü". ,
popjes alle kleur 4 jo'jj ]
man & popjes 10 pst- £j ,
10 meeuwen 4 zebra =.
8 valken 15 witte etc ft12,50 pp. brengen: s'j ]
10.45-11.30 putstr 10, j,

LEN 12.15-1 emrfl*j(
TERBLYT 1.45-2.30^ ,
BEEK 3.15-4 maast"6"

I J
-^ j

■pjVßHßH|^lßf|pßrVVjij

Wij verstrekken *"soorten leningen
Enkele voorbeeld?

42x fI '5.000,- 143,- 11; j
7.500,- 210- 17!' I

10.000,- 280- tf?' I
15.000,- 421,- s*' 't !
20.000,- 561,- «"'j

OverlijdensrisicO^
meegedekt, ef,e|L,

rente vanaf 9 y

andere bedrage%
looptijden zijn °"mogelijk-

1e hypotheken vanaf '2e hypotheken t!
240 X180" J

10.000,- 106,- 115*' 5
20.000,- 213,- 233.' j?
30.000,- 319,- 350 *40.000,- 426,- «*'''

mits overwa^ ;
Lopende leningefl ,

bezwaar.Geheimhoud^gegarandee, .Doorlopend^?

Uw intermed'3' J JGEURTS&V
NIEUWSTRAAT M|
HOENSBP^)

$ SUZUKI
**«

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

ZOMERFESTIVAL
Suzuki Alto 3-drs. + 5-drs 1985-1986-1987-1988
Suzuki Alto aut 1984-1987
Suzuki Swift 1.0Comm., 6000km 1988
Samurai Metal Top, 11.500km, geelkent 1988
Daihatsu CharadeTS aut 1987
Fiat Uno 45, 8000 km 1988
Fiat Panda 45 + 34 1985
Ford Escort diesel 1985
Toyota Starlet, 13.000km 1987
VWPolo 1983
VW Golf 1.33-drs 1985
Bij elke occasion v.a. ’ 10.000,-

-" GRATIS 3 mnd. wegenbelasting
« GRATIS 6 mnd. garantie

" GRATIS afleveringskosten (normaal ’ 175,-)

WAAR U MET VERTROUWEN AUTO'S KOOPT

éf^ Autoservice
feL HALECO B.V.
OBr Daelderweg 27, Nuth - tel. 045-242192
Erkend inbouwbedrijf van TBBS TNO-goedgekeurde
autobeveiligingssystemen en dealer van autotelefoon Storno
940. Demonstratieapparatuur aanwezig.

imiiMMimi i iiiiiini i iiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii

rr^J\ AutoVencken b.v. I
■MftflQ Beek - p '- Mauritslaan 171 - Tel. 04490-72882
W£QS*V sittard - Leyenbroekerweg 27 -Tel. 04490-15777 =

SITTARD BEEK
Ford Escort 1.3Laser, zilvermet 84 Audi 80 SC 1600 84 =
VW PassalRimini 1600cc. ril.met 84 Peugeot 205 XE. grijs 87 E
VW Passal Variant Avance 1600 cc Ford Sierra 2000 cc V6,wil 82 =
rood 87 Golf GTi. 112pk. wit 87 =
VW Jetta 1300cc, 4-drs., wit 86 Jetta 1600TX, blauw.: 84 E
VWGoll 1300cc, rood 84 Jetta 4-drs., GTi, 112pk, marsrood 85 =
VW Polo Coupé 1050 cc, rood 84 Jetta CL 1600,3x86 =
VW JettaISDO cc, gas, blaawmet 82 VW Polo coupe, blauw 8687 =
Ford Escort 1.4CL, rood 86 VW Golf diesel, 5-bak, wit 85 =
Audi 100 CC 136pk,aut.,roodmet 85 VWGoll 1800,groenmet 86 =
VW Jetta 1300cc, 2-drs.,blauwmet 84 VWGoll 5-drs., 16004 +E, wit 84 E
VWGoll 1300cc,antracietmet 85 Passat,s-drs.,diesel,wit 85 =
VW Golf 1300cc, polarzilverrnet 84 Golf GTi 16 V, 139pk, wit 2x86 =
VWJetta diesel, 2-drs.,antra.met 86 Opel Kadett 1.3S, 5-drs., groenmet 85 =Audi 80GTI6OO cc. zwartmet 86 Fiat Regata 85 S, blauwmet 85 E
VWGoll 1300cc,blauw 86 Audi 100 CC, 136pk.griis 86 =
VWGoll diesel,wit 85 Opel Kadett 1.3S, LPG, rood 87 E
Audi 801600cc, blauwmet 85 Audi 801.8S, grijs 88^VW Jetta d. 4-drs., polarzilverrnet 85 Toyota Starlet S,wit 75pk 67 =
VWGolf 160ÜCCGTS.wit 85 RenaultsTL,blauw 87 =
VWGolf 1600 cc, zilvermet. enrood 85 Polo Coupe Sportief,wit .'...87 =
Audi 80 CL 1600cc. grijsmet 84 BMW 316, zilver 82 =
VWGolf 1600 cc GL, blauwmet 85 HondaAerodeck 2.0,roodmet 87 =
VW Jetta CL turbo. dies. 2-drs., rood 85 Peugeot 305GL Break, beige 83 =
VW Gull diesel, quartzmel 84 Fort Escort 5x8485 =
VW Polo 1050cc, 3-drs., wit 85 VW Golf GTSI6OO, wil 85 =
VWGolf,diesel,polarzilverrnet 86 VWGoll 1800,wit 85 =
VW Transporter met ruiten Audi 100CC turbo dieselzilver 87 =
diesel groen 85 Audi 8018 S groenmet 88 =

Golf GTS 1800wil 85 =
BMW 316zwartmet 87 =
Ford Fieslazilver 86 |

Occasionkelder Veneken FiatPanda blauw 86 |
Sittard een oase voorde Ford Sierra 1.6groen 84 =
autoliefhebber Audi 801.8S nieuw model beige 86 =auionemeooer Passat Avance 5-drsdiesel.zilver 87 =

Ruim aanbod Opel-Ford-Fiat-Peugeot-Mitsubishi-Volvo 1

1 —"
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®piccolo

Voor GELEEN - BEEK - STEIN - SCHINNEN en bijbehorende
dorpen vragen wij

BEZORGERS M/V
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Ook als vakantiewerk. Melden: LD. Geleen, Markt 3,
200920 tel. 04490-46868 tussen 8.30-17.00 uur.

Limburgs Dagblad

Uit de auto's die relaties bij ons inruilen selekteren
wij de best onderhouden Saabs.
We kijken ze grondig na en brengen ze in perfekte
konditie. Pas dan krijgen ze het predikaat 'Saab
Select.
Een 'Saab Select' is dus gegarandeerd goed.

occasion-show
Vrijdag 16 juni geop. tot 22.00 uur

Zaterdag 17 juni geop. tot 18.00 uur
Autobedrijf 4^=^(ifëm BOYHEYNEN fÖfflvSöijßJ Wilhelminalaan 5

Roermond —-^
04750-27645

b.g.g. 04752-2037
SAAB ' Olliceel dealer voor Midden-Lintburg LANCIA

Vrijdag 16 juni 1989 "10Limburgs Dagblad

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

f" 72» 54» ««1
I 75- 119>' ■I 3'°°°

"« 167- 270,-1I 7.0001136,- 167' ■

ÓVERUJDENSRISICOIS
MEESTAL. MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk.

FINANCIEHINGSKANTOOH

IOH
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000■

\ÏLK] W/jÊÊmUtRenault R 18 bwj. '84 jubilee-uitv., 2 kleuren, luxe uitv.
Ford Sierra 2.0 i CL, verl. sportuitv., rood, 16.000 km, 1e
eigenaar, nov. '87
Mazda 323 GLX 3-drs., 5 versn. '87, 55.000 km, kleur antr.
1e eigenaar.
Peugeot 309 GL de. '87, 19.000 km, 1e eigenaar, kleur
blauwmet., 4-drs.
Opel Corsa 1987, rood, 3-drs., 32.000 km, als nieuw.
Renault R 21 TR jan. '89, 4-drs., ele.ktr. schuifd., nieuw nu
met aantrekkelijke korting op nieuwprijs.

autoschade d€ Vries bv^J ifS
Grasöroekerweg 28 - HEERLEN" Telefoon 045-722463 I '\% j*

mï^/i/m iliffS

/§S ALLE MATEN EN MERKEN
NIEUW EN GEBRUIKT.

X^^l.^ J Ci^^ " Concurrerende prijzen.
iMJËktfè^ T-*—^^^ B Specialist in het
M|||K| BALANCEREN EN UITLIJNEN

WÈILÈBËROUWETTE
4& EnEautobanden

Pulweg 49 KLIMMEN Tel.04405-1286

de Vries bv m^sHerstelt plaat- en chassisschade onzichtbaar |-._^,| rt>fv<"i!H

" is 24 uur met eigen sleepdienst inzetbaar

" is aangesloten bij het Focwa-garantiefonds Fte^v

" maakt schadeafwikkelingen en taxaties verhaalbaar \ip^.
" modernste spuit- en richtapparatuur en kleurmakerij V"^V
" alle merken voorruiten, schuif- en zonnedaken inzetbaar vWotfv
" reclamebeschilderingen en ontwerpen onvoorstelbaar \<ljy

" leenauto beschikbaar vïsf
" prijzen en service onvergelijkbaar, maar wel betaalbaarf3^ j»«»n^ vfH
" gemakkelijk bereikbaar (nabij busstation Heerlen)*^*f (gSSkOS
Autoschade De Vries ((\^yC^^^^Té

1722463 W*%

UITLIJNEN

| 1

Bandenspecialist HHHH^aHH"HB^^|

H^bW H bB^BB. HÜÜ H^bl BWtWf
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 te1.077-733433 te1.04490-10707
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Mitsubishi Colt 1400Turbo rood 1983
Mitsubishi Colt 1200 GL 3-drs.zilvermet. 25-3 1984
Mitsubishi Colt 1200 GL 5-drs. roodmet. 4*9 1985
Mitsubishi Colt 1200EL 2-drs. zilvermet. 16-5 1986
Mitsubishi Colt 1200EXE rood 25-4 1988
Mitsubishi Lancer 1400 GL gas beigemet. 21-5 1982
Mitsubishi Lancer 1800 GL diesel roodmet. 4-5 1984
Mitsubishi Lancer 1800 GL diesel wit 1-7 1985
Mitsubishi Lancer 1800 GL diesel blauwmet. 10.-4 1987
Mitsubishi Lancer 1500 GLwagon zilver 22-7 1986
Mitsubishi Galant 1600 GLX beigemet. 12-5 1987
Mitsubishi Galant 2000 GLS beigemet. 27-9 1984
Mitsubishi Galant 2000 GLS wit 1-3 ... 1985
Mitsubishi Galant 1800 GL Turbo diesel bruin 28-2 1985
BMW 316 op gas groen 5-6 1979
Honda Civic 3-drs. autom. bruinmet. 2-5 1980
Ford Escort 1600 sport rood 1980
Fort Fiësta 1000 wit 1e eigenaar 15-3 1983
Mazda 323 4-drs. autom. groenmet. 27-5 1981
Opel Corsa 1.0 S Swing wit als nieuw 25-1 1985
Opel Kadert Hatchbach 1.3 S autom. bruinmet. 3-1 1983
Opel Ascona 2.0 N oranje 2-1 1980
VW Golf 3-drs. diesel blauwzeer mooi 23-6 1983
VW Golf GL Turbo dieselroodmet. uitgebouwd 29-3 1983
Renault 5 TL 3-drs. rood zeer mooi 7-5 1982
Talbot Solara 1.6 GLS 4-drs. groenmet. 15-12 1982

r 7 BS fi

Saab 9000 turbo 1985
Saab9ool6S 1984
Saabturbo 1983
Saab 900 i 1987
Div. Saab 999
2-en 4-drs. 1981 t/m 1983

Lancia VlO turbo
zeer spec. prijs 1987
Lancia Prisma 1600 1986
Lancia Thema V6autom. 1986

BMW 316 4-drs. op gas 1986
BMW 315 1981
Opel Ascona 1.6 S
zeer mooi 1985
Volvo 740 GLE autom 1985
Fiat Croma TD
zeer aantrekkelijke prijs 1985

Heerlen, Akerstraat 150, (045) 717755

KOMPIER
ïibegrip in Saab en Lancia!/
Het juiste adres voor een gebruikte
bedrijfsauto (met rijbewijs BE)

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

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



auto

ANWB-boekwerk met handige tips

Auto-vakantie wint
aan populariteit

"Pc ANWB verwacht dat er dit
;"; Jaar, in vergelijking met het vori-

"'■pjaar, ongeveer 300.000 Neder-j*"J_ders meer met. hun auto metakantie naar het buitenland zul-

' 'er> gaan. In totaal komt dat neer
P 1,4 miljoen auto's die de grens

Vergaan, waarbij Frankrijk als
ook deze zomer

één blijft staan. Op de
weede plaats staat Duitsland,
Panje op de derde en Oosten-
'Jk op de vierde plaats.

et rijden met een auto is voore'en toch een spannende onder-
erning, zeker als de auto' met de, e*e familie en veel bagage een
|nge afstand moet afleggen.
teeds weer wordt er, ook doore ANWB, °P gewezen de nodige!*tra tijd uit te trekken om uit teusten en vooral niet aan een, uk door te jakkeren. Beschouw.et reizen ook als vakantie, is hetdevies.

Pll het boekwerk 'Vakantie In-jormatie 1989' van de ANWB
chten we een aantal gegevens.
° zijn er de autogordels die in
Wat elk vakantieland voorin, rPücht gedragen moeten wor-en- Achterin, indien aanwezig,

n°eten ze in West- en Oost-

Duitsland, Finland, Zweden,
Joegoslavië en Oostenrijk gedra-
gen worden. Dimlicht moetje in
de zomer verplicht vperen in Po-
len, Zweden en Noorwegen. Al-
leen van 1 september tot en met
30 april is het ook in Finland ver-
plicht.

Heel opmerkelijk is in het boek
de mededeling over het meene-
men van eten naar Oostenrijk.
De ANWB meldt dat de Oosten-
rijkse douane begin dit jaar aan
toeristen boetes uitdeelde aan
mensen die teveel levensmidde-
len in de auto hadden. De wet
zegt dat er slechts dat mag wor-
den ingevoerd wat bestemd is

voor de reis. Dus het mud aard-
appelen en de doos vol blikken
groenten kun je beter uit de kof-
ferruimte halen als je naar Oos-
tenrijk gaat.

Aids-handschoenen
Mocht de Duitse politie jebekeu-ren omdat er in de verbandtrom-
mel geen aids-handschoenenzit-
ten, dan zitten ze verkeerd. Voorde Westduitsers is het een ver-plichting, maar voor Nederland-se ingezetenen niet. Om precies
te zijn verhindert de Internatio-
nale Verkeersconventie van '49dat een land wettelijk verplichteuitrustingseisen ook voor bui-

tenlandse auto's kan laten gel-
den.
Bij een bekeuring in het buiten-
land wordt er in het geval van
zware overtredingen meestal een
flinke waarborgsom gevraagd.
Als eenmaal de juridischeproce-
dure achter de rug is krijg je
thuis deafrekening van deboete
die wordt verrekend met de
waarborgsom. Wil men in beroep
gaan tegen een proces-verbaal
dan is contact met de verzeke-
raar aan te raden. In Duitsland
moetje daarsnel bij zijn, want de
beroepstermijn is slechts 14 da-
gen.

In Duitsland is het overigens

slim om terughoudend te zijn
met het opgeven van jeinkomen.
Aan de hand daarvan wordt na-
melijk de hoogte van de boete
bepaald, zegt men niets dan
wordt netto f 2000,- per maand
aangehouden. Geen uitspraak
doen of wat smokkelen (is niet
strafbaar) scheelt in de waar-
borgsom en de boete, zo advi-
seert de ANWB.

Verzekeren
Het onderdeel verzekeren tij-
dens vakanties is een voortdu-
rende bron van ergernis. Verze-
ker in ieder gevalpersonen, auto
(plus caravan) en bagage ruim
voldoende. Denk erom datverze-
keraars uitgaan van 'voldoende
zorg' bij het bewaren van de reis-
bagage, dat betekent geen spul-
len onbeheerd in de auto achter-
laten. Het is mogelijkom de auto
tijdelijk all-risk te verzekeren.
De meeste maatschappijen heb-
ben een dergelijke polis voor de
vakantie, waar jeper dag 50 cent/
f 1.000,- cataloguswaarde van de
auto bijbetaalt. Dat scheelt een
hoop trammelant en neemt men
ook de rechtsbijstand erbij dan
kan alles veel sneller afgehan-
deld worden.

Uitlaatjes
voor rf eeftde L7ltr dieselmotor
g6p de Ibiza en Malaga iets aan-
tijg om enkele nadelen van\de t nJden te beperken. Zo is

|d6r °üdstart versneld, is er min-
staatr°°kontwikkeling en ont-
Vd r minder geluid en trilling.
drUi 5^*s het motortoerental ge-
brujK scheelt in het ver-
-6ePa 't Malaga '89 is ook aan-
dQp

st met nieuwe grille, wiel-
en Pen. achterlicht-sierpaneel
gek landaard twee buitenspie-
Oaar .Vanaf 20 mile is deze stan-

Jk>r , Van een 1.5 ltr injectiemo-
koopVo°rziene Seat Malaga te

' Baan B tarieven voor de APK
i IniriLniet naar f 70,50 zoals het
i bor,d -ene heeft vastgesteld. De
l '>i2 verheugd dat deminister
r5 O ni ,at, de huidige prijs van f
( vraaJf kostendekkend is. Zij

' 'tieJ: ,?enter van haar leden niet
{ Öaar iTan f 57-50 bij een APK.men n°g wel de f 7,- af-
\ Hop gskosten en de BTW bo-

' de nieuwe lijn lu-
t Coi-q auto's van Toyota Motor
'.bij ri°ratlon is een stap dichter
'ëekom merikaanse introductie

' teed«'en' De eerste Lexus is

Igoya .ln T
de Thara-fabriek bij Na-

&en jï1 JaPan van de band gelo-
ling" 5101 is na zes jaar ontwikke-
Msch meest luxueuze en tech-
°oit uVerflJnde auto die Toyota
W^? gemaakt. Hiermede

direct de concurrentie
1 gaan met West-Europese

öeti2 n als BMW en Mercedes-
Lexus is leverbaar als

met een 250 Pk- 4 liter V8i ter Vften als ES2SO met een 2,5 li-I V6motor.

i 17e^^:WEEKEND te Budel op
(en trot JUm voor alle liefhebbersWr ï eigenaren van een VW
l 20o0 '" "e Nederlandse club telt

en uit het buitenlandi Vht vVeel deelnemers ver-
tot vers die omgebouwd

0r n eer met een Porsche-i leten'^amPer> Buggy. Cabrio-
rNonri£ eedster z«n in Budel tephla nderen. Ook de Karmann-I 2.et Kevc> andere aftreksels van1 t?e lokntr'concePt zi Jn aanwezig.
b 9 Ein^u ls te bereiken via de

ei hoven-Weert, bij afslag
?r°gran?e borden volgen. Het! Sdap hl^3 bevat zaterdag en
etl ron^ IVerse onderdelen zoals

*" slal" nt- concours d"elegan-om en onderdelenmarkt.

S?tOeSIAGNOS in Stockholm
seerri n ,?p microcomputer ge-

bikt .^agnostisch apparaat
!et» v^feld voor bet snel opspo-

i She *v ! oringen in de electri-
I sulti-Tv van auto's. Decon^er maakt het mogelijkS o^P/fte controle uit te voe-Irt andp „" lnk°mende en uit-

t onL gnalen in bijvoorbeeld
I Nii h

klng en remsystemen
'lelt n 3Utozich°P deweg be-I " ue gebruiker van het ap-

paraat wordt geleid door instruc
ties op de display.

Service voor
caravanners

Het heeft even geduurd, maar
kampeerders die met hun cara-
van een vaste stek hebben op
een camping in Nederland,
kunnen een beroep doen op
een caravanservicedienst. Ini-
tiatiefnemer is een bedrijf uit
De Bilt, dat als caravanservice-
dienst 'Kampeer Veilig' door
het leven gaat. Wie eventuele
problemen niet zelf kan oplos-
sen, kan gebruik maken van
deze caravanservicedienst. Bij
storingen in de technische in-
stallatie van de caravan of, als
het mobiele home zelf kuren
vertoont. Hoeveel het abonne-
ment kost is onduidelijk, maar
er zal ongetwijfeld krachtig
moet worden bijgedragen tot
de in standhoudingvan de jon-
ge firma.

Keuring
De meeste caravaneigenaren
gunnen zich echter niet de tijd
voor een goede voorbereiding.
Als het mooi weer is wordt de ca-
ravan meteen achter de auto ge-
haakt. Medio 1990 wordt er ook
voor caravans een APK-keuring
verwacht mits de Rijskdienst
voor het Wegverkeer op tijd
klaar is met de registratie. Het
rijden met een caravan behoeft
trouwens ook enige aanpassing.
Diverse rijscholen en de ANWB
geven instructie over het rijden
met een caravan. Een wet die
veel caravanrijders niet kennen
is dat bij bergoprijden dezelfde
versnelling gebruikt moet wor-
den als bergafrijden. Als de snel-
heid te hoog is gaat de caravan
drukken op de auto en wordt de
combinatie onbestuurbaar.

Bentley Beatles onder de hamer
Deze week arriveerde op de beroemde veiling van Christie's in New Vork een legendarisch vehikel,net betreft de abstract beschilderde en van alle luxe voorziene Bentley, waarin de Beatles in hunglonejaren rondreden. Het pronkstuk gaat aanstaande woensdag onder de hamer.

Slecht onderhoud en overbelasting veroorzaken veel ongelukken

De keerzijde van
de caravan-pret

Van onze medewerker FLOR SCHILTE

0^erland trekt er dezer dagen weer massaal op uit. Daar-
der grote hordes die met de caravan naar het buitenland
jzen.Nadat de caravan in de zestiger jareneen sterke ont-

C g keling doormaakte is Nederland het 'dichtstbehuisde'
van Europa. Het 'tweede huis' wordt tegen-

°ordig ook veel intensiever gebruikt, dan alleen in de zo-
v errr>aanden. Tijdens de weekeinden en korte vakanties in

or- en naseizoen, maar ook op wintersport wordt de cara-
riil? s^eec^s populairder. Een probleem blijven echter detal-Jke ongelukken die jaarlijks de vakantiepret van menig-

L n bederven. De oorzaken daarvan zijn veelal aan de con-
sent zelf te wijten.

Volgens de heer Beckers, dealer
van KIP-caravans in Sittard,
schort er toch wel een en ander
aan het caravan-gebruik. „Veeleigenaren van een caravan den-
ken dat onderhoud niet nodig is,
om nog maar niet tespreken over
de mensen die denken dat het
onderhoud van een caravan
goedkoop is". Bij de meesteklanten beginnen de problemen
bij de aankoop. Zonder goede
voorlichting van de vakhande-
laar, lid van de BOVAG, komt
vaak deverkeerde combinatie op
de weg te staan. De ANWB kan
adviseren over de auto om een
caravan te trekken. Bij een goede
caravantrekker is de combinatie
van aandrijving en versnellings-
bak, het koppel van de motor,
van groot belang.

Ongelukken worden veelal ver-
oorzaakt door het feit dat de ca-
ravan te zwaar en de auto te licht
is. Tijdens het rijden met de com-
binatie gaat de caravan met de
auto aan de haal. De ANWB en
de Rijksdienst voor het Wegver-
keer adviseren, dat het gewicht
van een caravan circa tweederde
van het gewicht van de auto
moet bedragen. Bijvoorbeeld
achter een auto van 1200 kg kan
een caravan van 900 kg.
Nederlanders nemen over het al-
gemeen hun hele huishouden
mee op vakantie, van het bier tot
de aardappelen. Bij een te groot
gewicht van de caravan ontstaat
er een grotere slijtage, een hoger
benzineverbruik en veel proble-
men omdat de caravan niet meer
stabiel is. Omdat de auto overbe-
last wordt treedt er bij stilstand
in de file ook veel sneller over-
verhitting van de motor op.

De caravans worden steeds lich-
ter geconstrueerd. Een midden-

klasse auto met een 1600 cc mo-
tor weegt tussen de 1100 a 1300
kg. Hiervoor zou een caravan
met een totaalgewicht van 900
kg. het meest geschikt zijn. Aan-
gezien het eigen gewicht van de
caravan steeds lager wordt door
de moderne constructie weegt
een moderne vierpersoons cara-
van tegewoordig circa 600 kg.
Als bijvoorbeeld per persoon 50
kg bagage wordt meegenomen,
blijft voor gasflessen, reserve-
wiel, voortent enzovoorts 100 kg
over. Een goede gewichtsverde-
ling is erg belangrijk. Rijden met
een caravan wordt problema-
tisch en gevaarlyk als de bela-
ding niet goed in evenwicht is.
De maximale kogeldruk is te me-
ten door het neuswielop een per-
sonenweegschaal te plaatsen.
Als het gewicht 50kg. bedraagt is
de kogeldruk maximaal. Er zijn

ook al caravans uitgerust met
een weegsysteem- in het neus-
wiel.

De stroomlijn en het gewicht van
een caravan zijn bepalend voor
het rijgenot. Buiten een slechte
belading gebeuren er in de va-
kantieperiode veel ongelukken
door slecht onderhoud van de ca-
ravan. Kapotte assen waardoor
een caravan ontspoort, kapotte
velgen en banden waardoor
klapbanden ontstaan en kapotte
wiellagers zijn de oorzaak van
veel brokken. Net zoals bij een
auto met draaiende delen heeft
een caravan ook onderhoud no-
dig. Niet alleen het onderstel
maar ook het electrisch systeem,
de gasleidingen, de slangen en
nog veel meer onderdelen moe-
ten worden gecontroleerd voor
de vakantie.

"Ook een caravan vereist goed onderhoud alvorens de vakantiereis begint.
Foto: PETER ROOZEN

Veeteelt
Als je de Bovagcijfers omrekent,
blijkt dezelfde auto voor 22,5
procent van Nederlands 'eigen'
verzuring verantwoordelijk te
zijn. Dat is wezenlijk minder dan
de veeteelt, die vijftig procent
van de Nederlandse verzuring
voor zijn rekening neemt. Maar
de auto staat toch op een goede
tweede plaats en is daarmee wel

degelijkeen van de belangrijkste
bronnen van zure regen in ons
land.

De autobranche erkent zelf wel
dat er wat moet gebeuren om de
vervuiling door auto's aan te
pakken. Met grote tevredenheid
reageren de Bovag en Rai daar-
om op het EG-besluit om de drie-
weg-katalysator in 1993 verplicht
te stellen. Daardoor zal de uit-
stoot schadelijke stoffen door
het personenverkeer in het jaar
2000 met 75 procent zrjn terugge-
drongen, zo verwacht Rai-voor-
zitter W. M. de Grefte. Hij gaat
daarbij wel uit van een veel lage-
re groei van het aantal auto's en
het aantal gereden kilometers
dan de overheid.

Zeer optimistisch lijken ook de
schattingen die de Bovag doet
over de emissies van het vracht-
verkeer. Die kunnen volgens De
Grefte met 50procent worden te-
ruggedrongen. Rekening hou-
dend met de groei van het aantal
vrachtwagens kan de uitstoot in
het beroepsgoederenvervoer vol-
gens hem op die manier worden
teruggebracht tot 35 procent. En
daarmee komt de totale reductie
van de uitstoot door het autover-
keer volgens de autobranche op
60 procent.

Peugeot 405 Break
een sterke troef

Van de Peugeot 405, die in 1987
werd geïntroduceerd zijn inmid-
dels ook drie modellen van de
Break (stationwagen) leverbaar,
die op hun beurt weer een keus
hebben uit zeven motoren varië-
rend van inhoud tussen 1.6 en 1.9
liter. Het prijsniveau beweegt
zich tussen ruim 31 en 47 mille.
Totnutoe heeft men zich in ons
land moeten behelpen met de
overjarige maar zeer gewaar-
deerde 505 Familiale en de klei-
nere 305 Break. Daar is dan'nu de
405 Break bijgekomen en die zal
naar het zich laat aanzien zeker
goed vallen.

De slanke vorm van de sedan is
in deze stationwagen tot aan de
achterbumper goed bewaard ge-
bleven. Vaak zie je ontwerpen
die duidelijk een 'aangeplakte'
achterpartij hebben. Bij deze 405
Break mag je echter spreken van
een harmonieus concept. Er is

royaal met glas gewerkt en de
stijlen die de grote achterklep
omvatten zijn dun gehouden.
Ook de overgang van de achter-
deuren naar het laatste stelzijrui-
ten verloopt vloeiend.
Het interieur is bepaald niet met
'de Franse slag' gemaakt. Keuri-
ge bekleding tot aan de achter-
aeursluiting. En een goed ver-
zorgde afwerking van details,
maken er een prettige reis- en
werkauto van. We reden de niet
zo goedkope SRD 1.8 Turbo die,
met zijn 92 pk sterke motor, een
hele vlotte combinatie-auto is.
Laad je deze Fransoos tot de nok
toe vol, dan nog is de soepelheid
van de turbodiesel in staat om te
wedijveren met de benzinever-
sies.
De 405 Break SRDT (f 47.425,-)
heeft een probleemloos draaien-
de machine. Hij doet er 12,8 se-
conden over om vanuit stilstand
tot 100 km/u te komen en de
maximum snelheid is 175 km/u.
Het verstelbare stuur laat deauto
door de juist gedoseerde be-
krachtiging precies en licht zijn
weg kiezen. Obstakels worden
door de vrijwel gelijke ophan-
ging als onder de sedan goed af-
gewerkt. In scherpebochten is er
enig overhangen, maar niet dus-
danig dat het buitensporig is.
In dezeversie is de door een deel-
bare neer te klappen achterbank
te vergroten bagageruimte af te
sluiten met een uit twee delen
bestaande klep. Heel handig
schuift een deel in het ander als
je de halve bagageruimte wilt be-
nutten. De nuttige maten van de
Break zijn: hoogte interieur 89
cm., hoogte achterklep (eindelijk
een waar je ruim onder kunt
staan) 82 cm., laadlengte 165 cm.
(hoewel er tijdens deze test twee
smalle kasten van 180 cm. ook in
pasten), laadbreedte 113 cm.

Waarborgfonds
keert minder uit

RIJSWIJK - Het Waarborgfonds
Motorverkeer heeft vorig jaar
een bedrag van ruim 60 miljoen
aan schade-uitkeringen betaald.
In 1987 werd nog ruim 65 miljoen
uitgekeerd. Het was de eerste
maal sinds de oprichtingvan het
fonds in 1965 dat het uitgekeerde
bedrag op jaarbasis afnam. Ook
het aantal claims was in 1988 la-
ger dan in 1987.

Het fonds vergoedt de schade die
wordt veroorzaakt door motorrij-
tuigen die onbekend zijn geble-
ven <doorrijders) of die onverze-
kerd zijn. In 1988 nam het fonds
bijna 40.000 claims in behande-
ling, een vermindering van 4,5
procent ten opzichte van 1987.
Van deze claims werd 75 procent
toegekend. Dat is vijf procent
minder dan het jaarervoor.

Aulomobielbranche optimistisch over aanpak vervuiling

Bovag voert campagne
tegen negatief imago

We zien het helemaal fout als we
denken dat de auto een van de
belangrijkste veroorzakers van
zure regen is. Ten minste, dat
willen de Bovag en de Rai, de
verenigingen van autodealers en
autofabrikanten, deburger graag
laten geloven. Met een brochure
over de auto en het milieu, een
jaarlijkse milieukeuring voor
auto's en een voorstel om auto-
mobilisten die in de spits met het
openbaar vervoer reizen extra te
steunen, voert de automobiel-
branche de komende tijd cam-
pagne tegen het negatieve ima-
go.

Om het openbaar vervoer in de
spits te stimuleren willen de
auto-organisaties een korting op
de wegenbelasting geven aan
mensen die naast hun auto een
openbaar vervoerskaart of kor-
tingskaart kopen. De regeling
zou gefinancierd moeten worden
door de wegenbelasting voor alle
automobilisten iets te verhogen.
De maatregel is bedoeld als alter-
natiefvoor het bij de Rai en Bo-
vag zeer impopulaire voorstel
om het reiskostenforfait af te
schaffen.

Het is de enige maatregel die de
auto-organisaties willen nemen
om het autoverbruik terug te

dringen. Verder beklemtonen ze
alleen maar hoe handig de auto
nu is en hoe schoon hij in de toe-
komst zal zijn. In de brochure
over auto en milieu die via de
dealers wordt verspreid, staat
het allemaal te lezen. Het werkje
is bedoeld om autokopers te
overtuigen van het nut van een
katalysator en hen gerust te stel-
len over de schade die de auto
aan het milieu aanricht. De auto
is volgens de Bovag immers
maar verantwoordelijk voor 9
procent van de verzuring. De
grootste hoeveelheid verzurende
stoffen (60 procent) is afkomstig
van het buitenland, zo vermeldt
de brochure, zonder erbij te zeg-
gen dat ook daar auto's voor een
deel verantwoordelijk zijn voor
de uitstoot van verzurende stof-
fen.

(ADVERTENTIE)

/vOLVO\
Ë Leasing ■

autobedrijf
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Een Panasoniccamera latenwe niet
met lege handenvertrekken.

beschadiging door b.v. vallen W "^ë ==^gg y' _ Ss^^
wordt dat geheel vergoed. j^

op zak en ze eenvoudig Ü mM ËlS PÜH BIS =^ P^A^CAMERA^fw^ u z'cn niet a"een cameraman
gespreid betalen. = jpfpgg^ j^pj^ pgg P^S!?P^7WWiEJ maar bent u het ook.

1 "^S lf~~ jß^^EÏ^^^ iS^}< JAAn ./v^eSt^^^.

/^NPANASONIC NV-MCIO E VHS-C CAMERARECORDER N.
/ I \ Nieuwste camcorder met perfekte beeldkwaliteit audio dubbing, digitaleklokkalender, 6x motorzoom- \
f V j door o.a. 8 videokoppen en HQ VHS beeldsysteem, lens, macro-funktie, ingebouwde gevoelige mikro- \
I ê^"^ Ctoor e vliegende wiskop worden opeenvolgende foon. Inklusief AC-adapter, accu, VHS-C adapter, \0 ■*£VTTf%1% opnamen perfekt en ruisvrij aan elkaar gelast, mo- AV-adapter, accu, VHS-C adapter,AV-output kabel, C^CT »^tA 1 gelijkheid voor insert (tussenvoeging). High Speed RF modulator, coax kabel, draagriem en cassette. "^Dankzij de dubbele Shutter Systeem VOOr een perfekte SIOW motion en OUDE VOGELZANGPRIJS 3999,- <>P Panasonic camera's geeft

Pwneetgurzaenkeerdan
tïnS Sti[Staand beeld' AutOfOCUS, aiitO Witbalansen hoge OAQQ vo^dTg^la^ntre''UTde

goedkoper terecht kunt. lichtgevoeligheid Van 10LUX. Fade-in en fade-OUt, VOGELZANGPRIJS OW-s#%r gebruikelijke fabrieksgarantie
van 1 jaar.

OF Fl2O,- PER MAAND* ,

PANASONIC VOOR TOpA PRESTATIES

5 Als beste getest gens met uw eigen movie naar toe gaat, krijgt u —■-■ il --_~iP^^^ %ï| Panasonic is een naam die staatvoor toppresta- grote handvaardigheid en leert u typische be- ■
ties in de wereld van videocamera's. Een we- ginnersfouten te vermijden, zodat videofilms I

M _: reldmerk dat door konsumententesten als gemaakt gaan worden die het bekijken meer g^ÉÊ
beste is getest. Daar lijkt weinig aan toe te voe- dan waard zijn. De videokursus wordt verzorgd _^jq BÉ!L4£ _

Jta*^ gen- Maar de verrassingen zijn de wereld nog door een onafhankelijk kursusinstituut in sa- W _ Aft
ÉÉ %t pjg LJi niet uit. Wat dacht u van gegarandeerd de menwerking met Panasonic. Na deze dag voelt jj Rfi gg, Hp"

fï1^ laagste prijzen dankzij de dubbeleprijsgarantie. u zich al een volleerd cameraman/-vrouw. jp**^ "^$|
V 7'

lt/iif~faJ Of de mogelijkheid om uw camera af terekenen n— lj| Bv
pWf^ [VHMa zonder een cent kontant geld op zak. Dat kan, Extra's panasonic NVM 7 PORTABLE zoom, piezo au.o focus, h,gh sP^

PANASONICNVM-C6EKOMPAKTE motorzoom en macro-stand Koppen- dankzij de Vogelzang Credit Card. Maar er is Er zi)n nogal wat bedri]ven waar u voor een vi- vhsmovie shuttervoor aktieopnamen(i/i 00-
VHS-CMOVIE trommel met vliegende wiskop waar- meer. deocamera terecht kan. We zouden niet dur- VHS videorecorder met ingebouwde 1/500sec),fade-infade-out,Ftymg
Lichtgewicntvideomoviemetveleauto- door perfektebeeldovergangenmoge- ven beweren dat wede enieeziin die dezekwa- camera' een kombina,ie van Ulterst seHeadvoorpertektemseret.au
mafeïhe funkties en eenvoudige be- lijk zijn. Wordt kompleet geleverd met , , en°^ren aal w« ac enige Zijn Oie oeze KWa eenvoüdige bediening en hoogstaan. dubbing. Wordt geleverd met sd*
diening. Gevoelige/2 inch CCD-opna- schoudernem, accu, AV-adapter, weer- Voorlichting lltatief hoogstaande PanasoniCS verkopen. deopnamekwaliteit.Doorzijnuiterstge- derriem, accu, acculaderen kotten
mechip met 320 000 beeldpunten, vrij gavekabei.RF-adapter en cassette. De prima voorlichting van uw Vogelzang-advi- Maar we zeggen wel hardop dat u toch het ringe afmetingen zeer handzaam. We OUDE VOGELZANGPRIJS 429.
van veaen en schaduwbeelden Piezo OUDE VOGELZANGPRIJS 3299,- ... !."■ u«. L o " l w i i .. i noemen: 4 uur opname op een band, VOGELZANGPRIJSauST vogLzTngprijs seurb.]voorbeeld. Deze heeft jaren ervaring en beste naar Vogelzang kunt komen. dus Ulterst goedkoop in

M
gebuik, 6x

witbaiansmsteiimg Objektief met 6x wordt regelmatig bijgeschoold. U kunt altijd re- Want deze vijf Panasonic videocamera's ver- _
«-»_rCjin

«■»«-» «-» «-» kenen op een objektief advies datpast bij uw ei- koopt Vogelzang niet alleen tegen gegaran-
£%€§€§ sen en wensen. deerd de laagste prijs maar ook eens met een off 130,-per maand* *&'%J+J_^>

OF F 90,- per maand' Bovendien krijgt u exklusiefop deze Panasonics fiks aantal extra's waar u geen cent meer voor pmammmmum 7; :—^igSi
,- twee jaarde volle garantie en bent ju verzekerd betaalt. Extra's die alleen Vogelzang aan Pana- ISf-lif-r-TiiHa Goedekonsumententest JUMJ^

l* \r'r\' t LJ2 tegen verlies of beschadiging. sonictoekan voegen. We zeggen nietvoor niets *^^^^k%.

0^ Volleerdcameramanl-vrouw Dat zijn we en dat bewijzen we keer op keer. fÊf^- mo&* m_j£ËB^M Bij aankoop van één van deze Panasonic video- Dus het enige dat nog toe te voegen is aan deze m SMMO^|l SB
„„a^fc^MMMgßitf^ camera's krijgt u een gratis videokursus aange- perfekte Panasonic camera's is: Vogelzang. BMBjÉ

M j|] boden. Tijdens deze videokursus, waar uoveri- Kom vandaag nogkijken en Overtuig uzelf. , _*t^£~

OPENINGSTIJDEN: Dl. T/M VR. 09.30-1800 UUR, DONDERDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR, ZATERDAG VAN 09.30-17.00UUR. ~^§Hl^V

-*- W AANBIEDINGEN ZOLANGDE VOORRAAD STREKTAFWIJKINGEN IN DE AFBEELDINGEN ■pp
n(jê

PANASONIC NV-MS 50 E SUPER vermogen van meer dan 400lijnen hori- ggk W B^ alsmedekennelijke drukfouten voorbehouden PANASONIC MV-MSIES-VHS gistratie van snel bewegende > t
VHS-C VIDEOCAMERA MET HIFI zontaal zorgt voor een ongekend hoge m W W^ÉW* .^^^ <^^^m .^^b MOVIE werpen. Autofocus systeemmet (
STEREOGELUID helderheid en scherpte van de opna- Wl mW Am \ M mU \m I ■ W\ Full-size SVHS-movie met een onge- tig 10xmotorzoomobjektiefmetn^
Deze nieuwe camera werkt volgens de men. Deze beelden gaan dannogeens. Wk VJm I I I kend fraaie beeldkwaliteit dankzij het Wordt geleverd met 2 uursaccU'^
nieuwe SuperVHS norm een sterke ver- vergezeld van een subliem HiFi stereo Wk JÊ I I WÊÊÊ I È^Ë IVI nieuwe S-VHS systeem. Vliegendewis- lader/voeding, S-VHS vide
betering van het bestaande VHS geluid. High Speed Shutter waarmee |k \ M I Ml VI M I kop voor het naadloosaaneensluitenof schoudernem,kabel enRF-adaP^
systeem, en daardoor bij uitstek ge- zelfs de snelste akties bij vertraagde \ \M. MM I ■ I M^l M^h L^LImI l^^l tussenvoegenvan scènes. Zeergevoe- Uitvoering-zwart. Afmetingen!

-oor de videoamateur die de weergavehelder en loepzuiverworden | \ J^^^^k M *j ' MM | M W l!9e CCD opnamechip met 420000 12.7x22.3x41,7cm
hoogste eisen stelt aan bedienmgsfunk- weergegeven. mmmmim^ mmÊmmmÊm beeldpunten en sluitertijdenvan 1/250 VOGELZANGPRIJS
ties en opnamekwaliteit Het oplossend VOGELZANGPRIJS — tot 1/1000 sec. voor haarscherpe re- *s

SooQ Daar kun jeniet omheen 549J0FF160.-PERMAAND- HXJtJtJ «f OF FlBO,- PER MAAND' WT^
-ELUKEAANBETALINGRENTEI.7S%PM(EFFEKTIEF23,I4- mTSSHHWIB!!"^

F2500 1.45%PM(EFFEKTI£F 18.86%)BOVEN F 2 500.-MAK KREDIET F 5 000.- B^AHT/^^W^^lMijML^ MAASIHIIHI WOLhbIHAAI 11 M bMtu



Verdachte na
vlucht weer
gearresteerd

Politiebus RP Beek beschadigd
Van onze verslaggever

DEN HAAG/HEERLEN - Heerle-
naar J. Vranken vindt het maar gro-
te onzin dathij bij de Raad van State
griffiegeld moet betalen voor een
beroep tegen een in zijn ogen onre-
delijke beslissing van de gemeente
Heerlen. Omdat hij geen griffiegeld
betaalde werd zijn beroep niet ont-
vankelijk verklaard. Daartegen te-
kende hij verzet aan dat gisteren
door de afdeling voor de geschillen
van bestuur behandeld werd.

Voor duizenden guldens materialen naar Portugal

Jeugd Waubach helpt
kinderen Lissabon

" Leerlingen en ouders van de Terpstra-school met al het materiaal dat binnenkort naar
Portugal gestuurd wordt. Foto: DRIES LINSSEN

Lisboa. Deze helpt daarkinderen
in de sloppenwijken door ze een
opleiding te geven.

Van onze
verslaggever

BEEK/NUTH - Een
22-jarige man uit
Nuth, is gistermor-
genna een geslaagde
uitbraakpoging uit
het politiebureau in
Beek, opnieuw gear-
resteerd. Voor de
Rijkspolitie van de
groep Beek-Nuth
alle reden om opge-
lucht adem te halen.
De man, Thomas P.
heeft depolitie vanaf
woensdagmidder-
nacht vrijwel con-
stant bezig gehou-
den. Hij wordt' van-

rijden en daarbij met
zijn auto tegen een
woning tot stilstand
kwam. De politie
trof P. na enig zoe-
ken later in zijn auto
nabij het station in
Nuth aan. Op het
moment dat de poli-
tie wilde overgaan
tot arrestatie, gaf P.
vol gas, knalde tegen
de politiewagen op
en verdween. Een
achtervolging bleef
zonder resultaat. Pas
donderdagmorgen
werd hij ontdekt op
het woonwagen-
kampje in Schim-
mert en meegeno-
men naar het politie-
bureau in Beek, daar
wist hij tijdens de
wandeling naar een
verhoorkamer de
buitendeur te berei-
ken en te vluchten.
Een snelle actie in de
omgeving bracht
hem toch al snel
weer terug achter de
tralies van de politie-
cel.

daag op beschuldi-
ging van poging tot
doodslag op een
plaatsgenote en het
inrijden op een poli-
tiepatrouille en een
heel scala van ande-
re strafbare feiten,
voorgeleid.
P., die een goede be-
kende van Justitieis,
deed woensdag-
nacht rond 12 uur
voor het eerst van
zich spreken toen hij
op de Spoorstraat in
Nuth probeerde een
vrouwelijke kennis
na een woordenwis-
seling van de weg te

Vranken verklaarde de 150 gulden
griffiegeld wel te willen betalen als
leges voor een vergunning voor het
kappen van een boom, maar niet
voor het beroep. Het geschil tussen
Vranken en de gemeente Heerlen
ontstond toen deze hem een kapver-
gunning voor 25 jaar oude berk in
de voortuin van zijn woning aan de
Röntgenstraat weigerde. De berk
zou volgens de gemeente straat-
beeld bepalend en niet belemme-
rend zijn. Vranken vond echter dat
de boom te dicht bij zijn inrit stond.
De Heerlenaar wist niet dat hij het
griffiegeld krijgt terugbetaalt als de
Raad van State de beslissing van de
gemeente vernietigt.

leerlingen en leerkrachten, maar
gisteren was de grote dag.
Voor duizenden guldens nieuwe
kleren, voor duizenden guldens
lesmaterialen en heel veel ver-
band, zalven en pleisters, alle-
maal gloednieuw, konden over-
gedragen worden aan de stich-
ting Vriendenkring Kinderwerk

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - In de Terpstrar
school in Waubach werden de af-
gelopen maanden voortdurend
kwartjes en dubbeltjes van het
zakgeld van leerlingen afgedra-
gen. En ze verzamelden er oud
papier, dat het een lieve lust was.
Dat vergde heel wat inzet van de

De stichting ondersteunt al drie
jaarpater Jos Feiter, die in Lissa-
bon werkt. Via deze steun is al
een opleidingscentrum en een
internaat tot stand gekomen.

HEERLEN - De Heerlense brand-
weer heeft gistermiddag nabij de Si-
grano-groeve nabij de wijk Heksen-
berg in Heerlen een in brand staan-
de berg hooi moeten blussen. De
brandweer vermoedt dat de brand
is aangestoken. In totaal ging 300
vierkante meter hooi verloren.

Daar heb ik zelfs al grond gekocht
en de bouwplannen zijn kant en
klaar. De Koumen is centraal gele-
gen, en er is bovendien al een ande-
re schroothandel. Maar de gemeen-
te geeft geen vergunning af.

Heerlen heeft daarentegen aange-
boden om de grond van Swinkels in
De Koumen over te nemen en Swin-
kels een stuk grond op De Beitel te
geven. In de raadsvergadering van 2
mei was dit voorstel een hamerstuk,
de gemeenteraad ging zonder dis-
cussie akkoord.

(ADVERTENTIE)

Zondag 18 juni vanaf 17 30 uur
optreden van

Karenanna en Marian
Soeterbroek

Eine Blaue Stunde.. liederen
met een grote knipoog naar de liefde..

Maak een keuze uil onze
a la carle-kaart of geniet van on<
speciale vier-gangen diner voor

de prijs van slechts ’ 59,50.

CQrihou
Specialiteiten-restaurant

Le Caribou
Molenweg 56, 6133 XN Sittard

Telefoon 04490- 10365

# Schroothandelaar Swinkels moet In de Cramer verlaten. Hij wil naar De Koumen, maar dat
mag niet van de gemeente. En op De Beitel willen deondernemers geen schrootbedrijf.

Foto: DRIES LINSSEN

De bedrijven op De Beitel vinden
dat vestiging van een schroothandel
zowel de naam als het aanzien van
het industrieterrein niet ten goede
komt. Dit ook in hetkader van de na
1992 opengaande grenzen. Men is
bang dat mogelijke investeerders
afgeschrikt worden door de
schroothandel.

Ze vinden dat Heerlen onzorgvuldig
is geweest doordat het onvoldoende
alternatieven heeft onderzocht, die
minder bezwaren opleveren. De
Kontaktgroep De Beitel is boos dat
het college de ondernemers op het
industrieterrein niet heeft geïnfor-
meerd en vreest ook overlast van de
schroothandel.

lluuM
De gemeente Heerlen wil, zoals be-
kend, haast maken met de plannen
voor de herinrichtingvan In de Cra-
mer. Daarom moet het huidige ter-
rein helemaal leeg worden opgele-
verd en gesaneerd. Voerendaal
werd onlangs zelfs via de rechter ge-
dwongen om woonwagenbewoner
Baaijens op- te nemen. Maar de
schroothandel van J. Swinkels is
nog steeds op In de Cramer.

Swinkels zit nu tussen twee vuren
in. „Ik wil graag naar De Koumen.

De gemeente laat weten dater door
de raad de voorwaarde is gesteld dat
er een deugdelijke afscheiding
komt ter voorkoming van visuele
overlast door de schroothandel.
„Deze voorwaarden komen dinsdag
in het college en worden waar-
schijnlijk ook nog aan de raad voor-
gelegd", aldus de Woordvoerster.

Mes
Swinkels concludeert dat de ge-
meente hem het mes op de keel zet
om hem naar De Beitel té laten ver-
huizen. En het feit dat men zijn be-
drijf daar niet wil hebben, plaatst
hem in een zeer oncomfortabele po-
sitie.

Heerlenaar
betaalt geen
griffiegeld

Zwaardere eis voor
alcohol in verkeer

Mr J. Jansen, de procureur-gene-
raal, achtte deze strafalleszins rede-
lijk. Ook hij wilde de verdachte dui-
delijk laten merken dat de overtre-
dingen, zeker onder de verzwarende
omstandigheid van alcoholgebruik,
niet te tolereren zijn. Het gedrag van
de verdachte in januarien juni 1987
in Heerlen was, naar hetoordeel van
de procureur-generaal, alle perken
te buiten gegaan.
De procureur-generaal vorderde
dan ook een onvoorwaardelijke ge-
vangenisstraf van 10 weken en een
onvoorwaardelijke ontzegging van
derijbevoegdheid voor de duur van
12 maanden.

Dezelfde procureur-generaal meen-
de gisteren dat de straf tegen de 32-
-jarige R-F. uit Simpelveld bevestigd

diende te worden.
De rechtbank in Maastricht had
deze verdachte een boete opgelegd
van 600 gulden of 12 dagen vervan-
gende hechtenis onvoorwaardelijk
en nog eens 6 maanden ontzegging
van de rijbevoegdheid, eveneens
onvoorwaardelhk.
Een terechte straf, meende de pro-
cureur-generaal. Hij refereerde aan
het feit dat de verdachte op 10 de-
cember 1985 in Maastricht onder in-
vloed achter het stuur van zijn auto
had gezeten. De man had bovendien
een aanrijding veroorzaakt en was
daarna doorgereden, een niet goed
te keuren gedrag van een verkeers-
deelnemer.
De procureur-generaal zag geen en-
kele reden om nu milder te oorde-
len, ook al was de zaak al weer zo
lang geleden. Het vonnis van Maas-
tricht, van 30 maart 1988, was naar
het oordeel van de procureur-gene-

raal een uitstekendvonnis geweest.

Van onze correspondent
DEN BOSCH - Het was voor
mr J. Jansen, procureur-generaal
bij het Gerechtshof in 's-Hertogen-
bosch, duidelijk dat de 28-jarige
W.D. uit Heerlen voorlopig niet
meer achter het stuur van een per-
sonenauto mag. De rechtbank in
Maastricht had er destijds ook zo
over gedacht en de verdachte voor
rijden onder invloed, doorrijden na
een aanrijding, al heel zwaar gecor-
rigeerd.
De man kreeg destijds van de Maas-
trichtse politierechter in maart 1988
een gevangenisstraf van acht we-
ken, waarvan vier weken voorwaar-
delijk met twee jaar proeftijd, ennog eens twee weken hechtenis on-
voorwaardelijk en in totaal voor
deze feiten anderhalf jaar ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid.

Voor Gerechtshof in 's-Hertogenbosch

De man verklaarde dat hij zyn
vriendin had aangetroffen met
een vreemde man en dat hij deze
naar buiten had gewerkt Vol:
gens zijn verklaring was daar
geen derde persoon bij betrok-
ken geweest.

Schroothandel ongewenst
Bedrijven op De Beitel vragen GS om ingrijpen

De Brunssummer had de vrouw
in een bar in Heerlen leren ken-
nen en was kort na sluitingsuur
meegegaan naar de woning van
haar in Heerlerheide. Kort na
aankomst daar veschenen er
twee mannen, die hem de porte-
feuille met geld afhandig maak-
ten en hem vervolgens uit het
huis zetten. Dat ging nogal hard-
handig want de 64-jarige liep
daarbij twee hoofdwonden op.
Nadat de politie was gealar-
meerd, werd de man per ambu-
lance naar de Eerste Hulp van
het ziekenhuis gebracht. De poli-
tie ging op aanwijzingen van de
man de woning binnen, waar de
38-jarige bewoonster en een 27-
-jarige man uit Hoensbroek wer-
den aangetroffen.

HEERLEN - Abonnementen
voor het programma van de
stadsschouwburg in Heerlen
gaan momenteel als zoete brood-
jes over de toonbank. „In voor-
gaande jarenwerden er in de eer-
ste week zon 350 abonnementen
aan de man gebracht. Maar nu
zitten we op één week nadat de
abonnementen in de verkoop
zijn gegaan al op 700. Het dubbe-
le dus."Aldus een zeer blije Fons
Bruins; directeur van de Heer-
lense stadsschouwburg.

Twee weken geleden presenteer-
de de schouwburghaar program-
ma. In totaal Werden 112 abonne-
mentsvoorstellingen opgeno-
men in de grote zaal van de
schouwburg en 36 in de kleine
zaal. Een abonnement bestaat uit
minimaal vijfvoorstellingen. „Er
zijn veel voordelen aan verbon-
den. De korting natuurlijk, maar
ook de zekerheid dat men de
voorstelling kan bezoeken, de
goede plaatsen, de informatie die
men thuisgestuurd krijgt, dat

zijn blijkbaar voor onze bezoe-
kers toch belangrijke zaken."
De theaterpas blijkt ook in de
smaak te vallen. Het is een pas
die 25 gulden kost, maar die
recht geeft op tien procent kor-
ting voor alle voorstellingen. Er
is ook een Jeugd Theater Pas
voor jongeren tot 26 jaar. Daar-
mee mogen de jongeren naar
vijftig (tip)voorstellingen voor
slechts 12,50 gulden per keer.
Ook voor andere voorstellingen
(eigen voorstellingen van de
schouwburg) geldt een fikse kor-
ting. Niet alleen in Heerlen, maar
ook in Kerkrade, Maastricht,
Roermond, Sittard, Venlo Weert
en Venraij. De Jeugd Theater
Pas kost vijf gulden.
Volledige informatie over het
theaterprogramma en de moge-
lijkheden voor abonnementen en
reductiemogelijkheden zijn te
krijgen bij dé stadsschouwburg
in Heerlen, S 045-768576. " Een moment uit het ballet 'Carmen' van Georges Bizet,

dat het Ballet Royal de Wallonië eind april in Heerlen op de
planken brengt.

Kaartjes gaan als
zoete broodjes

Al 700 abonnementen voor stadsschouwburg

De geschillenafdeling doet over eni-
ge tijd uitspraak.
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Man beroofd
van 14 mille

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een 64-jarige man
uit Brunssum is in de nacht van
woensdag op donderdag beroofd
van 14.000 gulden toen hij na een
avondje stappen bij een 'dame'
thuis door twee mannen onder
handen werd genomen.

Van onze verslaggever

Hooi in brand

De portefeuille is overigens later
in de buurt teruggevonden ach-
tereen heg. Leeg wel teverstaan.

HEERLEN - De belangenvereniging van de bedrijven op in-
dustrieterrein De Beitel wil niet dat er een schroothandel op
het industrieterrein komt. De Heerlense raad heeft namelijk op
2 mei jongstleden besloten dat die er wél zou komen. De Indu-
striëleKontaktgroep De Beitel vraagt aan GS om datraadsbe-
sluit niet goed te keuren.

Aalbeek
4Q[k9(?ande op hetgeen ons uit
rj a eJjk gemeld wordt, wonen
zin * 9^ gezinnen. En al die ge-
Hq^^ 1 ~ althans zo doen de be-

"Qn vermoeden - zijn lid
be eL. 7? buurtvereniging Aal-
best dle momenteel het zilveren
9aa^ns/eest viert. Vanavond
re^ n- e*/eest van start met een
(tg Je m defeestttent die aan
9ee .leuU)enhuisstraat is neer-
fSjQ \

iteiir uitnodigingen zijn de
oj^ , Ult gegaan en we hebben
Dij« atei vertellen dat er zeker
4a,,onderd,mensen die ooit in1^ .^k geiüoond hebben, zul-
öuj, ?mei. zel/s vanuit België,
„^«and en Luxemburg ko-
tot 2ff e" Zaterdag is er van 19
%u~ Uur receptie van het be-
gj^ ÜQi de zilveren vereni-ioo^.en daarnafeest en zondag
irijs er door pater Afoonen een
%anPgedraaen- HiJ woont in
i>cn- a>. naar is momenteel op

in zVn woonPlaats-
h j"**uur is er staatkennis.
tf^ e /eesttent lüorden concer-
teer %9even en 's avonds is er
fees» ansen in de tent. Kortom:rJJn ln. Aalbeek. Het plaatsje
Kra^} 1 door de toenmaligeyemeester Chris Kutten
bo„ . toeroepen tot centrumn de uiereld

Centrum
'lielrjp }>ur°erneester Rutten
«en w Jra&ie ideeën op na. Op
Pe^ Q0 kioam hij op de prop-
'W de volgende redene-
en,^Uld-Limburg is het bal-
-loeTrlp!?n„£uropa, althans zo
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het eeitrum van het
reiddeel, dat tevens en
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°P rij 1?1 .de wereld is. Midden
%the lkon liat de gemeente

y- midden in de gemeente
het Pl^tsje Aalbeek.

'k £? ,ek ls hetcentrum van
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Warm
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n aebruiken: coca-cola
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Friture
iHqlet is te geloven of niet,
9eh een zonderfriture is

t
andicapt. Althans daar isn|et 20, zoals het moet zijn.

s avonds laaf nog trek
lujj'P' in een lekker hapje of te
"lalr *s komt om zelf eten te
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rjevjf' ~ toch een friture kunnen
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£ 9evmg moet krijgen en die
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l)oor»!net een 'louteTl groenen
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nünrfr 9eoa'c'ceTl worden. Wij-
feow ade loopt het watercas m de mond.
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Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedankenvoor het
medeleven ondervonden bh' het overlijden en de begrafenis van mhn
dierbare man, onze vader en lieve opa

Harry Hoofs
willen wij u allen langs deze weg hartelijk dankenvoor devele condo-
leances, brieven en bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid bij de
begeleiding naar zijn laatste rustplaats.

H.A. Hoofs-Willens
kinderen en kleinkinderen

Geleen, juni 1989
De zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 18 juni a.s. om
9.45 uur in de parochiekerk van de H.H. Marcellinus en Petrus te
Oud-Geleen.

t I
Nog midden in haar leven, nog vol plannen, werd heden, vier dagen na
haar 59e verjaardag door haar Schepper teruggeroepen

Gusta Stassen
echtgenotevan

Hub Ritzen
In dankbare herinnering:

Sittard: Hub Ritzen
Familie Stassen
Familie Ritzen

14 juni 1989
Corr.adres: postbus 5170, 6130 PD Sittard.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op maandag 19 juni a.s. om 14.00 uur in de dekenalekerk van St. Petrus
(grote kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 13.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de h. mis
van zondag 18 junia.s. om 11.30 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Aan familie, vrienden, kennissen, buren, medewerkers Groene Kruis, me-
dewerkers Venak en dokterBallieux willen wij onze oprechte dank betui-
gen voor de grote belangstelling, de begeleiding naar de laatste rustplaats
en het medeleven dat wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn goede en zorgzame man, onze lieveen dierbarevader,
schoonvader en lieve opa

Al Raaimakers
Het heeft ons diep getroffen en is voor ons een grote troost en steun dat
ons verdriet door zovelen werd gedeeld en dat hij door allen die hem ken-
den zo werd gewaardeerd. Wij danken dan ook allenvoor de vele condo-
leances en h. missen bij dit afscheid.

M. Raaimakers-Verhoef
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, juni 1989
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag 18 juni 1989 om
11.00 uur in de St. Andreasparochie, gelegen aan de Palestinastraat te
Heerlerbaan.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven, onder-
vonden bij het overlijden en de begrafenis van
mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en
oma

Antoinette
Knops-Hendrix

willen wij u langs deze weg van harte dank zeg-
gen.

Th. Knops
Fam. N. Knops-
Wenmakers

Urmond, juni 1989.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zondag 18 juni om 9.30 uur in de St.
Antoniuskerk te Urmond-oost.

Het overlijden van onze vriendin

Gusta
heeft ons allen zeer getroffen.
Onze gedachten gaan in het bijzonder uit naar
Huub, Corry en José.

De Steenwegvrienden

Enige en algemene kennisgeving

t
Met droefheid gevenwij u kennis dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan, nog gesterkt door de
h. sacramenten, mijn lieve levensgezel, onze zorg-
zame vader, schoonvaderen opa

Joseph Nordhausen
levensgezel van

Else Debie
weduwnaar van

Corrie Knelissen
op de leeftijd van 77 jaar.

Hoensbroek: E. Debie
kinderen en kleinkinderen
Familie Nordhausen
Familie Debie
Familie Knelissen
Familie Brüls

14 juni 1989
Kasteellaan 264, 6433 EJ Hoensbroek
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
zaterdag 17 juni a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk St. Jan Evangelist te Hoensbroek, waarna
aansluitend crematie in het crematorium te Im-
stenrade. ,
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in
de kerk vanaf 10.40 uur. *Avondmis, vrijdag 16 juni om 19.15 uur in voor-
noemde kerk.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van het De We-
verziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar van 16.00-17.00 uur.

In dankbare herinneringaan wat hijvoor ons enve-
len betekende, hebben wij, toch nog onverwacht,
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Krijn Hoogstraten
echtgenootvan

Aafke Wolters
op de leeftijd van 80 jaar.

De bedroefde familie:
Heerlen: A. Hoogstraten-Wolters

Schin op Geul: Jan Hoogstraten
Lic Hoogstraten-Coumans
Rebecca
Michaël
Sarah

Heerlen: Jurriën Hoogstraten
Erica Hoogstraten-Brinkman
Dennis
Guido

Klimmen: Jannette Meex-Hoogstraten
Familie Hoogstraten
Familie Wolters

14 juni 1989
Douvenrade flat 207
6419 AA Heerlen
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 17 junias.
om 15.30 uur in het crematorium te Imstenrade-
Heerlen (afslag de Beitel).
Bijeenkomst in het crematorium.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Geheel onverwacht moesten onze cursiste Annie
en haar man Sjef afscheid nemen van hun kleine
lieveling

Buddy
Wij wensen Annie en Sjef heel veel sterkte en alle
kracht toe in deze moeilijke tijd.

Leerlingen, personeel, directie,
ouderraad en medezeggenschapsraad
scholengemeenschap Herland

Heldevierlaan 2, Heerlen.

I t IHeden overleed, geheel onverwacht, tot onze grote
droefheid, onze lieve moeder en oma

Bertha Maria
Wassenkordt

weduwe van

Johann Gerhard Teodor
van Huet

op de leeftijd van 73 jaar.
Westdorpe: T.J. van Huet
Kerkrade: B.H. van Huet

Jan-Willem
W. Schotsman
Familie Wassenkordt
Familie Van Huet

Westdorpe, 13 juni 1989
Correspondentieadres: Peerboom 42
4554 BV Westdorpe
De eucharistieviering, waarna begrafenis, waarbij
u beleefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op
zaterdag 17 junias. om 10.00uur in deparochiekerk
O.L.V. Visitatie te Westdorpe.
Gelegenheid tot condoleren na afloop in bovenge-
noemde kerk.
Waaronder zij die geen rouwbrief hebben ontvan-
gen, gelieven deze advertentie als zodanig te be-
schouwen.

tAnna Catharina Engelen, 87 jaar, weduwe van
Antonius Hubertus Vrencken, Heinsbergerweg

16, 6047 AD Melick. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden op zaterdag 17 juni as. om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Andreas te Me-
lick.

In plaats van kaarten
Voor de ondervonden steun in de vorm van uw■J persoonlijke aanwezigheid, condoleances, bloe- (■
men en h. missen bij het overlijden en de begra-
fenis van onze dierbare medebroeder, broer,
zwager en oom

Broeder Otho Mieritz
willen wij u bedanken

Broeders Franciscanen
Fam. Mieritz

Pannesheiderstr. 55
6462 EB Kerkrade.

Dankbetuiging

t
Groot is de leegte
die hij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen
die blijven.

Aan allen die op welke wijze dan ook met ons heb-
ben meegeleefd tijdens de ziekte en het overlijden
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

ZefRoberts
betuigen wij allen onze oprechte dank.

May Roberts-Penders
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op zater-
dag 17 juni a.s. om 19.00 uur in dePancratiuskerk te
Munstergeleen.

_I^__«^^^^^

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoor
lijk te bedanken voor devele blijkenvan mfj;
deleven bij de begrafenis van mijn echtg^
noot en vader

Twan Smeets
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Mevr. C. Smeets-Schuivens
en kinderen L

De plechtige zeswekendienst zal worden gfll
houden op zondag 18 juni as. om 10.00 uur i' 'de St.-Laurentiuskerk te Voerendaal.

Bedankt voor zoveel troost in de vortf
van zoveel lieve woorden, bloemen eP
brieven voor onze lieve

Elliz |!
i

Moeder C. Görtz
en kinderen HendrickS U

De plechtige zeswekendienst Z&L
plaatsvinden op zondag 18 juni ofl1r
11.15 uur in de H. Geest parochie t« i
Brunssum-Noord.

"*\

De plechtige eerste jaardienst voor hem dif(
ons zo dierbaar was,

Hub Rutten
zal plaatsvinden op zondag 18 juni a.s. o 1?
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Sa1'
vius te Limbricht.

J. Rutten-Teney
kinderen en kleinkinderen

; '
Het is een jaargeleden datwij afscheid moesten n*|
menvan mijn lieveman, onze dierbarepapa en of

Adelbert Reginald
Scipio
E. Scipio-Flamand
kinderen en kleinkinderen

Landgraaf, 16 juni 1989
De plechtige eerste jaardienst zal worden geho :
den op zondag 18 juni a.s. om 11.30 in de paroch'
kerk van Maria Hulp der Christenen te Nieuweni1gen- J

t
Wij willen u bedanken voor de belan»
stelling en het medeleven dat ons be
toond werd bij het overlijden en de er ,
matie van mijn moeder, onze schoofmoeder, grootmoeder en overgrootm 0
der

Johanna Körver-Extr#
Mia en Hein Peeters
Familie Körver
Familie Extra *

I I U KUNT ZICH NU HEEL WAT
1 TOEKOMSTIGE ZORGEN BESPAREN.

Zo ligt dat bij uitvaartvoorzieningen. Dat kan b.v. via een
deposito-storting. Dat is
nü fiscaal aantrekkelijk n
en u laat straks geen \r . J____
zorgen achter. ëgP/ » JLinacnian
Ook inschrijving is Uitvaartcentramogelijk. Vraag naar \~-~~
Onze adviezen. Bel: Stationsstraat 6,6372 GS Lanrjgraaf.

Spoorsingel 4.6464 AA Heerlen.
Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade.

Telefoon (045) 724808/31 31 97/463141. S

f
Er zijn geen woorden die de dieptevan onze versla-
genheid kunnen weergeven nu hij gestorven is,
mijn lieveman, onze dierbare zoon en schoonzoon,
broer, zwager, oom en neef

Hub Meijer
echtgenoot van

Marjo Theunissen
Schinveld: A.M.L. Meijer-Theunissen
Schinnen: M.G.L. Meijer-Dolmans

Maria Hoop: Karel en Gerda Meijer-Levels
Christianne en Anouk

Ulestraten: Fred en Riet Meijer-Lemmen
Schinveld: J.H. Theunissen

M.W. Theunissen-Douven
Schinveld: Annemie en Cor

v. Dam-Theunissen
Martijn
Familie Meijer
Familie Theunissen

6451 JG Schinveld, 12 juni 1989
In de Winkel 17.
Avondwake vrijdag om 18.45 uur, gevolgd door de. avondmis in de hierna te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Eligius te Schinveld,
zal de plechtige uitvaartdienst worden gehouden
op zaterdag 17 juni om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op hetr.-k.
kerkhof aldaar.
Hub is overgebracht naar de rouwkapel van het St.-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum, doch er is geen
gelegenheid om afscheid te nemen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Verslagen en ontdaan namen wij kennis van het
plotseling overlijden van onze gewaardeerde me-
dewerker

Hub Meijer
Zijn plotseling heengaan zal een blijvende leegte
bij onze bank achterlaten.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en familie.

Beheerders, Direktie
en Personeel van de
RABO-bank te Nieuwenhagen

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor datge-
ne wat zij met haar liefdevolle zorg, haar innemen-
de goedheid en voorbeeldige levenswandel voor
haar gezin heeft betekend, geven wij u kennis, dat
vrij plotseling van ons is heengegaan, onze innigge-
liefde en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Dina van Espen
weduwe van

Leo Schlechtriem
Zij overleed op 68-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Chèvremont: Tonnie Pöttgens-Schlechtriem
Jo Pöttgens
Sandra, Mare

Terwinselen: Frans Schlechtriem t
Terwinselen: Laurens Schlechtriem
Terwinselen: Finy Haas-Schlechtriem

Hub Haas
Riek, Remy en Romy

Blomberg (Dld.): Jo Schlechtriem
Lea Schlechtriem-Smeets
Wesley, Renée
Familie van Espen
Familie Schlechtriem

6467.CTKerkrade, 15 juni 1989
Heerlenersteenweg 26
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 19 juni a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekte Ontvangenis
te Terwinselen, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht in de
eucharistieviering op zondag 18 juni a.s. om 11.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek) St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Haar handen hebben voor ons gewerkt,
Haar hart heeft voor ons geklopt,
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Zij heeft haar taak volbracht,
Zij ruste nu in vrede.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij
voor ons betekende, gevenwij u kennis datGod he-
den na een langdurige ziekte maar toch nog onver-
wacht tot Zich heeft genomen, gesterkt door de h.
sacramenten der zieken, in de leeftijd van 90 jaar,
onze lieve moeder, oma, overgrootmoeder, zuster
en tante

Maria
Klinkenberg-Braun

Met liefde gedenken wij haar die goed voor ons
was.

De diepbedroefde familie:
Vaals: Heinz Klinkenberg
Vaals: Hanny Klinkenberg
Vaals: Men Klinkenberg
Vaals: Henk Klinkenberg

Annemie Klinkenberg-Handels
Nicolle

Nijswiller: Wim Klinkenberg
Jeannie Klinkenberg-Collaris
Ralph

Brühl: Freddy Klinkenberg
Aken: Anna Guse en kinderen

Düsseldorf: Liesel Funk en kinderen
13 juni 1989
6291 AV Vaals, v. Clermontplein 14.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 17 juni a.s. om
10.00 uur in de parochiekerk St. Paulus te Vaals.
Overtuigd van uw medeleven liever geen condole-
ren.
Heden vrijdagavond om 19.00 uur zal er voor haar
zielerust een h. mis worden opgedragen in de St.
Pauluskerk te Vaals.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van
de St. Pauluskerk aan de Lindenstraat te Vaals.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Na een korte ziekte, overleed vrij plotseling, voor-
zien van de h.h. sacramenten der zieken, op 59-jari-
ge leeftijd, mijn dierbare vrouw, onze zorgzame
moeder en schoonmoeder, lieve oma, dochter, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Diny van Straeten
echtgenote van

Willy Clermons
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: W. Clermons

Vierlingsbeek: Corry Bosch-Clermons
Jo Bosch
Pascal, Ceriel

Guttecoven: Jos Clermons
Karin Clermons-Hermans
Kristien
Familie Van Straeten
Familie Clermons

6114 HN Susteren, 15 juni 1989
Bleekwal 9
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden maandag 19 juni om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Amelberga
te Susteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Zaterdag 17 juni om 18.15 uur rozenkransgebed in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
17.00 tot 17.45 uur in het mortuarium van begrafe-
nisondernemer Peusen, Kloosterstraat 31 te Suste-
ren.
Mochten wij iemand zijn vergeten, wilt u dan deze
advertentie als kennisgeving aannemen.

T
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door oprechte levensvreugde, goedheid en
zorgzaamheid, is heden vrij onverwacht, kalm en
vredig van ons heengegaan, voorzien van de h. sa-
cramenten, in de leeftijd van 86 jaar, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Leonie Otermans
echtgenotevan

Leo Rohs
Sittard: Dhr. L. Rohs

Munstergeleen: Herbert en Fien Rohs-Jansen
Voerendaal: Mieke en Sjef Tijssen-Rohs

Harry en Thérèse
Léon en Nicole
Roy
Familie Otermans
Familie Rohs

6137 PV Sittard, 14 juni 1989
Beethovenstraat 49.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 17 juniom 14.00 uur in dekerk van Christus
Hemelvaart te Vrangendael-Sittard, gevolgd door
de begrafenis op de alg. begraafplaats Wehrerweg
aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis heden vrijdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar bezoek
van 17.30 tot 19.00 uur.
Tevens een woord van dankvoor de goede zorgvan
dr. L. Ruers te Sittard.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Op 14 juni 1989 overleed tot onze diepe droefheid,
mijn lieve man, onze goede vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Willem Jonkers
echtgenootvan

Nel van de Kleut
Hij overleed op 71-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen.

Heerlen: Nel Jonkers-van deKleut
Schaesberg: Joke en Henk

Jeroen, Jasper
Klimmen: Will en Riny

Karin, Mark, Ingrid
Familie Jonkers
Familie van deKleut

6415 JB Heerlen, Tooropstraat 16
De crematie zal plaatsvinden op maandag 19 juni
a.s. om 13.30 uur in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamervan het cremato-
rium om 13.15 uur, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

t
Intens dankbaar voor hetgeen zij voor ons bete-

kend heeft, nam God heden tot Zich, voorzien van
de h. sacramenten der stervenden, in de leeftijd van
74 jaar, na een langdurige ziekte in het De Wever-
ziekenhuis Heerlen, onze dierbare moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Annie Mayntz
weduwe van

Mathias Knops
Simpelveld: In dankbare herinnering:

Annie Smeets-Knops
Simpelveld: S jaak Smeets

Wiel Knops
Berlijn (D): Mien Knops-Breemen

Ed Knops
Nieuwenhagen: Suzanna Knops-Seebach

Marijke Bakker-Knops
Leo Bakker
en al haar klein-
en achterkleinkinderen
Familie Mayntz
Familie Knops

Simpelveld. 14 juni 1989
Correspondentieadres: Grachtstraat 5, 6369 AL
Simpelveld.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op maandag 19 juni om
10.00 uur in de parochiekerk van de h. Remigius te
Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Hedenavond om 19.00uur zal medeter intentie van
de overledene een h. mis worden opgedragen in
voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.
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Tijdens de campagne wordt tevens
informatie gegeven over de CAO die
onlangs is afgesloten. Voor het ho-
reca-personeel is een loonsverho-
ging van tweemaal 1,5 procent afge-
sproken, de 38-urige werkweek is
ingevoerd en het uurloon voor part-
timers is met vijf procent gestegen.

Van onze verslaggever
- De afdeling Maastricht van de Horecabond

'£ v start deze maand een actie om de werknemers in de hore-
nadrukkelijk op hun rechten te wijzen. De actie vindt

aats in het kader van de landelijke campagne 'goed loon
°et gewoon. Het tijdstip is met opzet gekozen, want Maas-

is een van de plaatsen waar in de zomermaanden een
ordevakantiewerkers aan de slag gaat om wat geld bij te ver-
.^nen. „En ook vakantiewerkers hebben bepaalde rechten,"aus de actievoerders.
je „
let ?mPagne> in samenwerking
ïeht *

J°ngerenbeweging, is ge-
nt tegen de (hardnekkige) onder-

in de horeca.

'en K 1 verschÜnsel effectief te kun-
"eo; estriJden gaan de jongerenbe-
'eh i en de norecabond op grote
lic loonstrookjes controleren.
reL c°ntroles worden in Maastricht>n°udenvan26tot29juni.

Volgens een woordvoerder van Ho-
recabond FNV, districtLimburg, is
niet aan te geven op welke schaal de
CAO's worden ontlopen.

Evenmin is bekend hoeveel vakan-
tiewerkers jaarlijks tijdelijk werk
vinden in met name de toeristische
plaatsen als Maastricht en Valken-
burg.

Mr Meijer:
'Affaires
gesloten'

Jongerenbeweging en FNV starten controle-actie loonstrookjes

'Onderbetaling in sector
horeca niet uit te bannen'

" Madelief Bertens bracht
gistermiddag in Europese
sfeer haar stem uit.
Onmiddellijk immers na
proefwerk Spaans op
school reed zij naar Cadier
en Keer om daar in een
uitspanning met de
welluidende Franse naam
'Auberge Cadier
Montagne'haar voorkeur
uit te spreken voor een
(haar welbekende)
Nederlandse kandidaat.

Foto: WIDDERSHOVEN

Burgemeester Meijer heeft al enkele
malen de rijksrecherche moeten in-
schakelen, onder andere nadat per-
soonlijke dossiers over oud wethou-
der Harie Van Mulken (ex-CDA) op-
zettelijk waren verspreid en het be-
gin waren van een langdurige woor-
den-oorlog.

Voor Meijer was de maat vol toen
enkele weken geleden oud-wethou-
der Van Mulken persoonlijke dos-
siers van de zittende wethouders
Meijers en Driessen bleek tekennen
en daarmee een nieuwe lastercam-
pagne opstartte. „Wij hebben te veel
echte problemen om de tijd te ver-
knoeien aan persoonlijke vetes. Met
de ondertekening van de verklaring
zijn die affaires voor gesloten ver-
klaard", aldus burgemeester Meijer
hoopvol.

Illusie
In de praktijk blijkt dat werkne-
mers in de horecasector slechter op
de hoogte zijn van hun rechten dan
in andere sectoren het geval is. Metde campagne 'goed loon moet ge-
woon' proberen jongerenbeweging
en FNV dan ook de positie van het
horecapersoneel te verbeteren.

Geluidscherm
langs A2Beek
kost 2 miljoen

„Maar we moeten niet de illusiehebben dat onderbetaling in de ho-
reca uit te bannen is," aldus de
woordvoerder van de horecabond.

Van onze verslaggever

Arbeidsbureau
op de bres

voor monteurs

dP
e Belgische minister Tin-

fcemans van Buitenlandse Za-
p

n gisteren in het pret-
ho B°bbejaanland bij Turn-

ut een spiksplinternieuwe
factie officieel in gebruikgnomen. 'The Revolution' is
j£°ouujd door de Limburgse
Vl rf

ctie°ouwer Vekoma uit
g drop en een primeur voor
Dol°Va- , De enige andere 'Re-

ution' is te vinden in een
ten u rk in De Vereni9de Sta-
hni 9aat om een immense
hoo Van 50 bi3 50 en 28 meter°9, waarin een achtbaan is
d£ atst Het bijzondere is
filmf* °P immense schermen
Pro 9Tnenten worden Qe-dj?:)ecteerd- Voor de mensene }n achtbaan zitten lijkt het
'IZI3 midden in defilmbeeldenh"en- °P defoto: de heer Hou-
de V

h
an Vekoma (rechts) biedt

deo " r Scrioepen een ca-
«an tJe aan b^ aele°enheid
'p de ingebruikname van, evolutiön'. Vekoma is de be-
VnJ?TJ jkste attractiebouweran Europa.

Foto: WIDDERSHOVEN

gaan haar gedachten uit naar
psychologie.

BEEK - De directie Limburg van
Rijkswaterstaat is begonnen met de
bouw van een geluidscherm langs
de oostelijke rijbaan van de A2te
Beek, van de tunnel Seekendaal tot
de spoorbrug.

Het een kilometer lange scherm zal
worden uitgevoerd in beton, behal-
ve ter hoogte vn het viaduct Station-
straat, waar tranparante schermen
geplaatst zullen worden.

De werkzaamheden zulen naar ver-
wachting in maart van het volgend
jaar zijn voltooid. De kosten bedra-
gen ongeveer twee miljoen gulden.

Het verkeer zal met name tijdens de
eerste bouwfase rekening moeten
houden met enige vertraging door
wegversmallingen. Tijdense deze
fase worden de funderingen gestort
en worden d etransparante scher-
men geplaatst. Deze werkzaamhe-
den zullen voor de bouwvakvakan-
tie zijn afgerond.

Onbekende man slaat zijn slag overdag Met de beste
wensen voor pa...Buit één ton bij

overval op juwelier

MAASTRICHT - Het gewestelijk
arbeidsbureau (GAB) in Maastricht
beraadt zich vandaag over nieuwe
plaatsingsmogelijkheden voor een
aantal monteurs van het Maastricht-
se bedrijf Elec. De onderneming is
in financiële moeilijkheden geraakt
waardoor de werkgelegenheid voor
een 100-tal mensen op de tocht is
komen te staan.

Als ambassadeursdochter heeft
Madelief het grootste deel van
haar jonge leven in het verre bui-
tenland doorgebracht. De familie
woonde ruim vier jaar in Costa
Rica en voorts enkele jaren in
Cuba en Soedan. De langste tijd,
vijf jaar, heeft Madelief met
ouders en broer in Den Haag ge-
woond. Het waren jaren waarin
diplomaat Bertens, zoals niet on-
gebruikelijk, naar zijn 'thuisba-
sis' was teruggeroepen.

Haag te hebben verwisseld voor
een nieuwe in het Europese
Straatsburg. Dan ook verwacht
de familie een huis te hebben be-
trokken in de binnenstad van
Maastricht, geboorteplaats van
zowel de heer als mevrouw Ber-
tens. „En dichter bij Straats-
burg", licht Madelief toe.

Directeur G. Smits van het arbeids-
bureau kon gisterennog niet zeggen
hoeveel mensen door andere bedrij-
ven overgenomen kunnen worden.
In het algemeen hebben jongeren
meer kansen dan ouderen, aldus
Smits. „Jongeren liggen goed in de
markt. Zij hebben misschien vol-
gende week alweer werk," zegt de
GAB-directeur.

MAASTRICHT/DEN HAAG - De
douane heeft vorig jaar in Limburg
ruim 18 kilo hard drugs gevonden
en in beslag genomen. Dat is bc-,
hoorlijk wat minder dan in 1987
toen in deze provincie bijna 56 kilo
heroïne en cocaïne werd opge-
spoord. De vangst van marihuana
en hasj is in deze provincie nage-
noeg gelijk gebleven: in 1988 50,94
kilo en in 1987 46,72 kilo.
Meer dan de helft van de soft drugs
werd door de douanepost Venlo ge-
vonden: ruim 27 kilo. Goede tweede
werd Heerlen met 19,3 kilo en in
Maastricht werd 4 kilo onderschept.
Wat de hard drugsbetreft is Heerlen
koploper met bijna 11 kilo. In Maas-'
tricht werd ruim 7 kilo gevonden en.
in Venlo nagenoeg niets.

In heel Nederland belandde vorig'
jaar 458 kilo heroïne en cocaïne en
ruim 68.000 kilo hasj en marihuana
in handen van de douane. Op Schip-
hol werden de meeste zwaar verdo-
vende middelen onderschept: 374-
-kilo.
De meeste hard drugs kwamen via*
Limburg Nederland binnen.

Drugvangst
teruggelopen

Bij de rechtbank in Maastricht was
gisteren nog niets bekend over een
faillissement van het montagebe-
drijf in de Beatrixhaven. Er was
noch 'surséance van betaling aange-
vraagd, noch een faillissement over
Elec uitgesproken.

Tegen die tyd hoopt pa zijn
werkkring bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Den

Van onze verslaggever
CADIER EN KEER - Tot de
lichting stemgerechtigde Euro-
peanen die gisteren voor de eer-
ste maal aan verkiezingen mocht
deelnemen, behoorde Madelief
Bertens die aan haar stem stil-
zwijgend de beste wensen ver-
bond voor haar vader: lijstaan-
voerder Jan-Willem Bertens van
D66. Twee dagen na haar acht-
tiende verjaardag bracht Made-
lief haar stem uit in Cadier en
Keer waar zij en haar broer
woonachtig zijn in afwachting
van binnenkort te verwachten
gezinshereniging.

Over enkele dagen sluit de vro-
lijkogende jongedamehet eerste
van twee leerjaren baccalaureaat
af aan het 'international depart-
ment' van de Maastrichtse scho-
lengemeenschap Jeanne d'Arc.
Voor een daarop volgende uni-
versitaire opleiding moet zij nog
kiezen tussen Nederland en En-
geland. De studierichting heeft
zij nog niet bepaald. Vooralsnog

f. Van onze verslaggever

r^STRICHT - Een onbekende
eeft Sistermiddag op onver-

Neecrri Le wÜze een overval ge-
triCKt u

een Juwelier in de Maas-
\»jn<lSe binnenstad. De man ging de
i^u -'? ojnnen en sloegmet een ijze-
[ u-a de etalageruit van binnen
etaig'] graaide enkele keren in de
dehuf: eB verdween spoorloos met
dan mX e wordt geraamd op meern iOO.OOO gulden.

W i overvaller de ruit binnen
**s denHeSlagen en Juwelen in zijn

> ging een personeelslid, op

hem af. De dader haalde daarop een
op een pistool gelijkende voorwerp
tevoorschijn en bedreigde de werk-
nemer, toen die hem genaderd was.
Vervolgens haalde de overvaller
nog wat juwelen uit de etalage en
ging ervan door.
De dader (1,80 meter lang, tenger
van postuur, licht gekleed) vluchtte
in een auto die even later in Maas-'
tricht teruggevonden werd. Hh' was
niet gemaskerd maar droeg wel een
zonnebril. De auto waarmee hij
vluchtte bleek eerder op de dag te
zijn gestolenin de omgevingvan het
station.

„Daar staat tegenover dat het
hier in politiek opzicht heel wat
rustiger is dan in sommige Mid-
denamerikaanse landen", voegt
zy er compenserend aan toe.

„Als jeer zelf iets van maakt, kun
jehet overal naar jezin hebben",
luidt haar filosofie. De meeste
maandenvan het jaarmist zij wel
het zonnige klimaat van elders.

Madelief mag dan zon elf jaar
buiten Nederland hebben ver-
bleven, thans voelt zij zich best
op haar gemak in Nederland.

Maastricht pakt
ateliernood aan

In voormalig Plem-gebouw

(ADVERTENTIE)

stofzuiger
onderdelen
voor alle
merken

SSSHAMMAN
wMttl) ONDERDEIENSHOP

I Heerlen Saroleastraat 1

045-710100
Binnenkort presenteert het stads-
bestuur de Ateliernota, waarin een
voorstel is vervat voor de inrichting

Dat heeft wethouder Gerard Peters
van Maastricht gisteren bekend ge-
maakt bij de diploma-uitreiking aan
afgestudeerden van de Academie
voor Beeldende Kunsten in Maas-
tricht.

Analoog aan de atelier-nood sneed
de wethouder ook de behoefte aan
die in Maastricht bestaat aan een
werkplaats voor podiumkunsten".
Ook op dit terrein ligt er een plan,
dat nog in een pril stadiumverkeert;
het biedt het aantal jonge talentvol-
le kunstenaars dat jaarlijks de oplei-
dingsinstituten verlaat, de moge-
lijkheid zich verder te ontplooien.
Behalve de gemeente Maastricht
werken ook de Hogeschool en de
Provincie mee aan dit project.

Podium

van de ateliers. Aan de nota ligt een
enquête ten grondslag die gehou-
den is onder kunstenaars. De wet-
houder deelde mee dat het PLEM-
project een eerste aanloop is en be-
slist niet voldoende om de gehele
ateliernood te lenigen. Daarom zijn
nog andere plannen in studie.

MAASTRICHT - Het Maastrichtse
gemeentebestuur gaat de nood aan
atelier-ruimte aanpakken. In deze
stad waar vele kunstenaars wonen
en een nog groter aantal beeldende
kunst-studenten bestaat een directe
behoefte aan een veertigtal ateliers.
Om de ergste nood op dat terrein te
lenigen heeft de gemeente Maas-
tricht het plan in voorbereiding om
24 goede ateliers terealiseren in het
voormalig Plem-gebouw aan de
Edisonstraat, en dat op basis van
betaalbare huurprijzen.

ook in Nederland een exportsubsi--
die te krijgen.

Maar op een gegeven moment hadhet Lekkerkerkse bedrijf zo veel
Oostenrijkse scheepskaas in voor-
raad, dat de hele wereldhandels-vloot ermee bevoorraad had kun-
nen worden. Dat moest gaan opval-
len en er diende dus een andere be-
stemming te worden gevonden. Dat
was Venezuela. Ook de export naar
dat land werd door de Oostenrijkse
staat fors gesubsidieerd.

per man een boete geëist van drie
ton.

Beide verdachten verklaarden dat
zij de formulieren hadden vervalst
op verzoek van kopers dan wel ver-
kopers van de kaas. Inmiddels zijn
door deze zaak ook in de Verenigde
Staten en Oostenrijk uitgebreide
justitiëleonderzoeken gestart, zo zei
de officier van justitie. In Nederland
worden inmiddels in diverse arron-
dissementen gelijke zaken behan-
deld.

In tegenstelling tot eerdere verkla-
ringen die de man uit Vlodrop bij de
AID en de rechter-commissaris had
afgelegd, zei deagent nu, als getuige'
in de zaak tegen de andere verdach-
te, dat de directeur van de BV niet
op de hoogte was geweest van het
feit dat de kaas „gestrand" was in
Miami. De officier geloofde er niets
van en het hem gelijk aanhouden
wegens meineed.

Verklaring

Het kwam in dat verband goed uit
dat de kaashandelaar uit Roermond
een stapeltje blanco Venezolaanse
douaneformulieren (al wel voorzien
van een officieel stempel) in zn be-
zit had. Die konden weer dienen om
de Oostenrijkse exportbevorde-
ringsdienst ervan te overtuigen dat
ladingen kaas inderdaad Venezuela
waren ingevoerd, terwijl dat niet het
geval was. Bovendien gebruikte de
man uit Roermond, volgens de offi-
ciervan justitie, de documenten om

Venezuela

- j^ERDAM/ROERMOND
Verdachten hebben de(liskrl!?ndse handelsnaam inDtaktT¥et gebracht. Door hun

veriv n ziJn andere bedrij-
§ecWan de markt verdreven of

ndei
ngen °°k zo te gaan

d-e s n- Een waarborg van
We het vertrou-

beginsel, is aangetast."

!'e mr' dnze week officier van justi-
t critba u Van der Beek voor de
*§cri h Rotterdam in een zaak
l6Ver,l*Je de BV Broe-serkert ' 44-Ja«ge J. V. uit Lek-
Sp £. en de40-jarige J. V. uit Vlo-
K tr^Wo,rden ervan verdacht op

e°bon ,al met kaasexporten te
-j, ven gefraudeerd.

Setp\,de ?V eiste de officier een
de nian 750000 gulden en teêen
letiisstrUft Vlodr°P drie jaar gevan-

?en teëen de andere ver-e vier jaar. Bovendien werd

De fraude werd bij toeval in 1986
ontdekt door de Algemene Inspec-
tiedienst (AID) van het ministerie
van landbouw en visserij.
Na onderzoek bleek dat de BV en de
beide mannen, de één als directeur
van en de ander als agent voor deBV, op grote schaal kaas uit niet-
EG-landen via Nederland expor-
teerden naar de Verenigde Staten.
Formulieren werden daarom ver-
valst, of in een enkel geval zelf ge-
drukt, waardoor het leek alsof dekaas toch uit een EG-land afkom-
stig was.
Op die manierheeft bijvoorbeeld deVS 500.000 dollar misgelopen enheeft Nederland zon 250.000 gulden
te veel subsidie aan het bedrijf toe-gekend.
Veel erger getroffen is Oostenrijk,

namelijk voor zon tien miljoen gul-
den. Dat land kan zn kaas maar
moeilijkkwijt. Dus geeft de Oosten-
rijkse regering subsidie aan de be-
drijven die toch kaas weten te ex-
porteren. Vreemd genoeg zat de
hoogste premie op kaas die Oosten-
rijk werd uitgevoerd als proviand
voor zeeschepen.
De directeur van het Lekkerkerkse

bedrijf werd daarop zo rond '84
geattendeerd door de man uit Roer-mond en door Oostenrijkse hande-laren. Lekkerkerk kocht partijenOostenrijkse kaas voor een forseprijs op. In Lekkerkerk werd een'non-manipulatie-certificaat' zoda-
nig vervalst dat het leek alsof departij kaas naar het buitenlandwerduitgevoerd als scheepsproviand.

De Oostenrijkers kregen zodoende
een hoge exportsubsidie en die buit
werd verdeeld. De kaas ging natuur-lijk helemaal niet naar hongerige
scheepsmatrozen. In werkelijkheid
werd de Oostenrijkse lekkernij in
Nederland omgetoverd tot echte
Belgische Goudse of Duitse Gouda.
Waarna de Amerikanen ermee kon-
den gaan fonduen.

Boetes en celstraffen
geëist voor kaasfraude

Verdachte uil Vlodrop wegens meineed aangehoudenToeval

(ADVERTENTIE)
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„Het gaat meestal om de overuren
en dergelijke. Mensen krijgen hun
vakantiegeld niet, of ze krijgen te
weinig. Dat geldt ookvoor de ande-
re toeslagen," aldus de zegsman. In
de regel gaat het om een onderbeta-
ling van tientallen guldens per
week, aldus de FNV-bond.

Limburgs dagblad provincie
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stonder wee

H
r een televisie-opname te latenom aftevallen. En dat hoeft me lekker bij. En als ik weer wat plaats. U kunt nu e.ndehjk makkelijk 4*

XpHprliinrk Flftfll ïb K^,. von lahhar Man voor de deur, en daar móest ik met die Zymonel ook helemaal aankom -en dat zal best nog eens -vitaminen en mineralen toege- vallen; doé het dan ook.
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JONGBLOED, een jochie nog, train je5 uur per dagen ben jeslank mede-zwaargewicht -en tot mijn 12 kÜO lichter ZOüder „ D . . „ A A POTHR H.IC X
stond op goal en door het leeftijds- en in topvorm, en zo zitje in een to- stomme verbazingzat zijn colbertje A* *»" "*"« " c Hans Boskamp komt er rond voor YrS.ITKJ X J^lJ^J^/XS.
verschil zei hij altijd "meneer" te- taal ander vak, waar je ook nogal lang niet zo strak als anders. enige mOdte Ult ,da; hlJ ft""*1 om T-^T> /^/^ TQTT "
gen mij Ik zeg: "Jan, we voetballen eens wat alcoholische versnaperin- Die was duidelijk kilo's afgeval- snelaf tevallen. Maar ook u bereikt JJKUUIO 1Lnen 'je mag best Hans zeggen, gen tegenkomt. Kijk, ik ben een len." "Nu gaat de eerste week meestal uw .deaalgewicht met deze uitje- TV^-r» TW JT TTTTTO
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voor het Nederlands elftal uitgeko- loos van mezelf om daar nee tegen »"»"raBW ler weet ik dat het vervolg moe.hj- bouwd: . . i ■ ■■■■ II ll| ,14 W.l^fTïWTiriTTflïïffM
men en maar liefst 48 keer reserve te zeggen. Het gevolg van dat-an- 5 kilo af ker 's' Maar ook J. J^f5 ek " vruftv.eze^' J«J«J .^Zne" IWl»^ W W IIWIWftW'mmlliill'lWW
geweest. En nóóit ingevallen! Een dere leven :ik werd dikkeren dik- raakte ik nog zo n 2/2kilo kwijt. En voel onderdrukken en dushelpen

geregistreerdhandelsmerk van STIJN PRODUKTEN,
absoluut record, inderdaad. Ach, ker. Zonder er veel voor te doen - "Eli bleek een perfekte afslank- dat zonder enige moeite! Ik ging wanneer uw lichaam om voedsel

Süvolde KvK 66032
ik was gewoon de beste akteuron- maar ik liet er ook niets voor - be- methode gevonden te hebben: natuurlijk door en goo.de er nog vraagt. Uw behoefte aan eten Terborgseweg 66, 7064 AH Mlvolde. K.V.K. Arnnem

der de voetballers en de beste reikte ik een gewicht van 120kilo!" Zymonel. Volgens hem succes ge- een eindspnntje tegen aan. Uitein- neemt at. l . \A
—*~^^ ' ' ' ' * ■*'

Kontakten Klubs

Dreamgirls
MEIDEN MET GROTE
RONDE BORSTEN, DRO-
MEN VAN AVONTUREN IN
HET BOS. DE DISCO, T
STRAND 06-320.325.88 -
50 CT P/M. MANNEN BEL-
LEN, EN HELP DIE MEI-
DEN VAN HUN HETE BUI-
EN AF... BEL ZE LIVE!!!
MET ZN TIENEN 06-
-320.325.88 - 50 CT P/M

Club La Ferme
Lemmensstraat 73. Ingber-
Gulpen 04450-3290. Geop.
v. 11.00-02.00 u. Ook zater-

dag en zond. Met mooie
meisjes om U te verwennen.
Rijksweg Maastricht-Vaals

achter de kruising Noorbeek
1e str. links, 100 mtr. rechts.

Leuke JONGEMAN, 29 jr. z.
k.m. vrouw of echtpaar voor
moderne vriendschap. Br.o.
nr. 81101, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

I—i1—i 1(Huis)dleren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. jonge, witte, zwarte,
bruine KIPPEN. Leg-mest-
kuikens en kalkoenen. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53b, Rimburg. Tel. 045-
-320229.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes, en ara's. Tel.
04490-75359.
BOEMERTJES, Yorkshire
en foxterr., tekkels ruwh.
Walem 11A, Schin op Geul.
04459-1237, tev. honden-
kapsalon, 04459-1816.
YORKSHIRE-TERRIËR
ontlopen op zaterdag 10 juni
zij heet Nini, terug tebez. te-
gen ’ 200,- beloning. Rade-
borg 24, Maastricht. Tel.
043-618667.
HONDJES te koop en aan-
hanger 2.00x1.00. Tel. 045-
-214694.
Speciale SCHARRELKIP-
PEN met snavel. Zilstraatj
20, Dicteren. 04499-1341.
Tropisch ZEE-AQUARIUM
te koop met inhoud. Oude-
Kerkstraat 74, Heerlen.
Te koop Irische WOLFS-
HOND, 5 jr. oud, met papie-
ren, weg. omst.heden, pr.n.
o.t.k. Tel. 04498-52990.
Te k. PAPEGAAIEN, beo's,
parkieten. Tel. 04493-3228.
T.k. grijze, zwarte DWERG-
POEDELTJES, ingeënt en
ontwormd. 04750-16590.
Wegens omstandigheden
gratis af te halen COCKER-
SPANIEL, 045-318154
Te k. jonge GROENEN-
DAELERS met stamboom,
ontw. alle inent. 04490-
-42864

Te k. mini YORKIES tevens
Dobermann teef geschikt
voor de fok met stamboom
Inl. 04450-2461 na 13 uur.
Te k. FRIES stabij pup 3
mnd oud, lief en gehoor-
zaam 045-727671.
Te k. YORIKSHIRE terrier-
tjes zeer klein en mooi, met
stamb. 8 weken oud. 04490-
-33594.
Te koop zeer mooie blonde
BOUVIER, zeer goede
stamboom, reu, 3 jaar, zien
is kopen!. Inl. 04492-4140.
Julianastr. 22, Merkelbeek.
Te k. YORKSHIRE terrier-
tjes met stamboom, 6 weken
oud. 045-324763.

In/om de tuin

Bielzenzwart
nu 5 ltr. voor ’ 19,95 ner-
gens goedkoper PRAXIS

BEEK DSMstr. 5.
GRASZODEN ’ 3,50 per
m2, eerste kwal. Tev. aanl.
en wordt gratis bezorgd.
04450-2131 Of 045-317627.

(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
Te k. TEELAARDE en com-
post aan huis bezorgd (mini-
maal 3 m3) 045-250389.
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

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Paf 2800 SpaceCap
MTS-er werktuigbouwkunde
verkoopt zijn le-jaars boe-
ken. T«l 043-643786.

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!

Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.

Sympathieke degelijke, niet
onknappe, RK, vrachtwa-
genchauffeur, woonachtig in
Het Gooi (Soest) zoekt ge-
zellige VROUW van rond de
30 jaar. Br.o.nr. 81109, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Man 62 jr. z.k.m. VROUW,
z. Ift. om samen nog wat van
het leven te maken. Br. met
foto o.nr. B-1134, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

PARTNERTRUST, huw.-reT
latieburo. Info: 045-210627.
Echtp. 38 jr. z.k.m. echtp./
MEISJE voor moderne
vriendschap. Br. o. nr.
B-1139 LD. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Jonge man 37 jr. z.k.m.
meisje/VROUW voor mo-
derne vriendschap. Br. o. nr.
B-1140 LD., Postb. 3100,
6401 DP Heerlen.
Jonge man 29 jr., z.km.
vrouw/meisje/ECHTPAAR
voor moderne vriendschap,
financiële steun geen be-
zwaar. Br. o. nr. B-1141 LD.
Postb. 3100, 6401 DP Hrl.

Baby en Kleuter

Te k. koelstra donker blau-
we KINDER-LIGWAGEN
t.e.a.b.. Te bevr. bij Esser,
Nieuwstr. 3 Heerlen.

COMBI-KINDERWAGEN,
blauwe rib, m. toebeh., i.g.
st. ’ 150,-. Brikkebekker 42,
Landgraaf. 045-323302.

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.

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

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 alle re-
paraties door geheel Lim-
burg. Geen voorrijkosten.
Koehen. Tel. 045-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
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, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Opritten en TERRASSEN in
klinkers of sierbestrating.
Prijsopgave tuinaanleg 045-
-423699.
VOORDEURLUIFELS v.a.
’225,- , div. modellen uit
voorraad, ook compleet ge-
monteerd leverbaar.Geurten
045-212531, Hommerter-
weg 27, Hoensbroek.

Kapper/Cosm.
fë k. SCHOONHEIDS-
massage- ped.- stoelen
Beursmodellen 04923-
-62939/66561.

Wonen Totaal

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

Voor een complete collectie
bedden-matrassen-spira-

I len-lattenbodems-water-
bedden en watermatrassen
o.a. Auping, Dunlopillo en
Aqualux. Beddenspecialist
HOWA, M. Snijders, Nieuw-
straat 12-14, Hoensbroek.
Tel. 045-212900.
Te koop 2de hands BANK-
STELLEN, z.g.a.n. Tel.
04406-15970.
Te k. eiken WANDMEUBEL,
3X2 mtr., z.g.a.nw., pr.n.o., t.k. Tel. 04742-3467.

Tek. 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 ’2.500,-, 1 1/2
jr. oud. Tel. 045-323178.
Mech. SLAAPKAMER te k.,
pr. ’2.700,-. Tel. 045-
-321597, na 14.00 uur.
IJSKAST ’ 95,-, diepvries

’ 225,-, gasfornuis ’ 95,-,
wasaut. comb. AEG ’ 275,-.
Tel. 045-725595.
BANKSTEL eiken ’275,-
-slaapk. compl. ’ 350,-, eeth.
eik. ’ 250,- enz. Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
Te koop eiken COMMODE
met marmeren blad en tv-
kast. Tel. 045-422088.
Eiken KAST ’175,-, buro
’25,-, bed, matras en 2
nachtkastjes ’ 50,-, olie- en
gaskachel ’25,-. Tel. 045-
-724560.

Te k. VOORZETRAMEN 2x
1.50h.x1.60br., 2x 1.50 h.x
95 br. Tel. 04498-54855.
Te k. moderne eethoek en
kast, 1 jr. oud, pr. ’ 750,-.
045-221078.

Te k. CHESTERFIELD leren
Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.
Massief eiken KLOOSTER-
TAFEL en 4 stoelen; mas-
sief erken dressoir, z.g.a.n.
Tel. 045-717276.
Deze week in onze SNUF-
FELKELDER topkoopjes o.
a. mooi bewerkt Chinees
bloementafeltje ’29,- moo-
ie bejaarde fauteuille ’ 95,-
-notenh. salontafel ’ 65,- an-
tieke z.g. meidenkast

’ 195,- porcel. beeldjes'v.a.
’5,- spiegels v.a. ’ 10,-. ei-
ken TV Videomeubel ’ 85,-.
midi stereo toren met appa-
raten ’ 195,-. Div. stereo
radio's, mooie lampen w.o.
Tiffanie. Dit is slechts een
kleine greep uit de voorraad,
maar alles mooi spul, spot-
goedk. en! betaling eventu-
eel te regelen. Toegang gra-
tis, en! kijken kost niets U
wordt er alleen maar wijzer
van. Het Witte Huis, Rijks-
weg Centrum 86-88 Geleen
( naast Hotel Stadion) en
vlakbij Alb. Heyn, let op! Ge-
leen kent ook; Rijksweg
Noord en Zuid, Let dus op
centrum.

Te k. electr. orgel ’450,-,
2x centrifuge a ’45,-, lede-
ren BANKSTEL ’ 200,-.
Kruisstr. 53 Heerlen, tussen
13 en 17 uur 045-711279.

INBOEDEL t.k. Te bevr. za-
terdag van 10.00 tot 17.00
uur. Bleekwal 8 C, Susteren.
Te koop zwarte salontafel.
Tel. 045-351622.
Te k. fabrieksnieuw groot wit
lederlook BANKSTEL 1-2-3
Nw.pr. ’ 2.500,-. Vr.pr.

’ 1.700,-. Ook los te k. Tel.
045-414815.
O.K. HAL; pracht Barok
bankstel rundieder ’ 1.895,-
-idem draion ’ 595,-, grot en
kleine eiken wandmeubels
v.a. ’ 395,-, moderne
wandmeubels v.a. ’ 295,-,
eiken bankstellen v.a.
’195,-, topclass eiken met
rundieder bankstel ’ 795,-,
mooie en degelijke 3-2-1
combi ’ 595,-. onvoorstelb.
mooie Gelderse kolommen-
kast van plm. ’BOOO,- nu

’ 3.995,-. Verder schitt.
toogkasten, rundl. kuip-
bankstellen, grote keuze,
en! alles aan de van ons be-
kende spotprijzen, en! U
weet; oude spullen ruilen wij
in. O.K. Hallen Agnes Print-
hagenstr. 22-24. Geleen
centrum, vlakbij Alb. Heyn.
BIEDEMEIER bankstel
(romp.), 2 I. fauteuils, 1 hoge
3-zits bank, ronde salontafel
w/noten plusm. 85 jaar oud,
zeer mooi, prijs n.o.t.k. Te-
vens gebruikt bankstel
3-1-1 massief eiken en tafel
’350,-, Augustinusstr. 108,
Geleen, tel. 46755.

Muziek

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

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

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
Zoekt U TIROLERMUZIEK
en Schlagers bezoek dan
eens Tony Lang Music,
Steenweg 26, Sittard.

GITARIST/zanger gevr. voor
dans-amusementsorkest.
Tel. 04493-4434 of 04490-
-19979.

Computers

computers!computers!computers!
Showroom modellen

tegen aantrekkelijke korting
IBM PS/2 model 30 van ’ 6400,- voor ’ 3.195,-

Tandon Pac2B6 plus met 2 verwisselbare schijven
van ieder 30 MB van ’ 6.980,- voor ’ 4.995,-.

Tandon PCA 40 plus van ’ 5.995,- voor ’ 3.995,-
Victor Vicky van ’ 2.595,- voor ’ 1.995,-

G2AT 40 Plus van ’ 5.995,- voor ’ 4.395,-
G2386 SX 40 MB van ’ 7.495,- voor ’ 5.995,-
G2LAPTOP 20MB van ’ 7.995,- voor ’ 6.195,-.

Prijzen excl. BTW
Peter Willems Computers en Software

Voskuilenweg 61, 6416 AH Heerlen
Tel. 045-712054

=1
Radio e.d.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's etc.

Witte Hal
Sittard

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

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Sony midiset

Vll, losse com-
ponenten en di-
gitale afstem-

ming met voor-
keurzenders

geen 1.645,- of
998,- maar

598,-.
Maar ook: Pioneer tuner TX
560, zwarte uitvoering geen

368,- of 248,- maar 98,-.
Maar ook: Compact disc

speler, type F-350 met af-
standsbediening en pro-

grammeerbaar geen 598,-
-of 398,- maar 198,-. en nog

veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

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

Zonnebanken/Zonnehemels
Zonnehemels

Grootse sortering zonnehemels, lage prijzen, eigen sefTj
dienst. Gebogen zonnehemel met 10 Wolff snelbruin"
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.
■ f!" ■ " ! "

Diversen

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

Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres "<*
warme en koude buffetten, gratis thuisbezorgt^.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

Grote partij
Handpannen

te koop.
Tel. 04749-2530.

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.
Firma ALLTECH metaalde-
tectors verkoop en verhuur.
Wij zijn dealervan compass
-tesoro-white's. Voor alle
inlichtingen 045-325729.
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.

TV/Video
Te k. K.T.V., Video en ste-
reo-inst. Bijv. stereo telet.
va. ’ 1495,- 68 cm. Gebr.
K.T.V. va. ’ 75,-. Gem. bet.
financiering mog., ook voor
uitkeringsgerechtigden
R.T.V. Van Voorst, Ganze-
weide 48 Heerlen. Tel. 045-
-213879.
Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
tv's. Occasioncentrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
STEREOTOREN te koop en
video VHS. Tel. 045-727669
KLEUREN TV te koop. Heel
mooi toestel. 045-270083.
KLEUREN TV te k. met tele-
tekst en afst. bediening. Tel.
045-725008.

GEBIT gebroken? Klaar
wijl u wacht. Borsboon1, j
Moers, Streeperstr. ,
Schaesberg. 045-3159Z>. „ iNu vol airconditioning :
enig in Z. Limburg. £ONTSPANNINGSMASS"
GE, eenmaal gewees'
blijft komen. 045-3534g*>
De massage van VEP"
QUE is meer dan uniek
045-228481.
Dagelijks verse aardbei^
k., Kleuters, Vogels^
renweg 11, Merkelbeek
045-250497. _>j
OPENHAARDHOUT, pftlieren,s kub. ’ 200,-,l° j

’ 380,-.Kan bezorgd
den,o4s-715477-740^
Verzekeringsmaatschap^
ONÖ, heeft u problem^,
u kan nergens terecht e .
toch U auto laten ve^ren. Neem dan eens cOj
op met onze maatsc^Onö. Niet duur en toen.i
geregeld. Inl. dag. 10-Jj,
22.00 uur (ook zaterOT
morgens van 10.00- pj
uur) Tel. 058-662799
672726.

Kunst en Antiej^
Wedden dat I! U bij Wjjfl
Antiques zeer zeker zu.gr
gen voor uw antieke J
BELS, klokken en ka" :
etc. Amstenraderweö gi
Hoensbroek Centrum- J
opend; dond. vrijd. * ,
Tel. 045-211976. S,

c".
De grootste en moois*, i
tering BRETONSE I^VHenri Deux kamers, sg*
kasten en veel fc e j/kleinmeubelen. Een \$ \
aan onze showroom Krj
moeite waard. s',
Palmen-Heynen,
Hey 9, Sittard (Induf'U,
Noord). Tel. 0449f>1^
Onze kwaliteit be*iJ sLi<
zelf met de jaren- jgi»
Simons Dorpstr. 45A^. (t/o ingang kerk, naa»
rest.). Donderdag -7,
avond. Tel. 045-243*>y

Voor Piccolo's 22
zie verder pagind



HORN - „Achteraf bezien was het misschien niet nodig ge-
weest, maar ik was op dat moment toch blij dat ik in het vlieg-
tuig zat. We hadden via de BBC Worldservice gehoord dat het
leger was binnengevallen op het plein van de Hemelse Vrede.
Dat vond ik eigenlijk ongelofelijk. Een paar dagen tevoren liep
ik nog op het plein en dacht dat de studenten het hooguit een
week zouden uithouden. Er was een ongelofelijke troep van
het afval, het stonk er en de mensen hadden weinig te eten."

ren mensen zoals ik die al een paar
jaar Chinees achter de rug hadden
en sommigen die van niks wisten.
Op een gegevenmoment is de groep
gesplitst in beginners en gevor-
derden. Maar ook dat werd niks.
Daarom heb ik maar een semester
afgemaakt en ben toen gaan reizen.
Ik ben in Xiamen geweest, in
Shanghai, Kanton, Dali en Kanton.
Daar waren treinreizen bij van 57
uur".
Vanwege het slechte eten op de
campus reisde Rob en zijn Hongaar-
se, Bulgaarse, Deense, Italiaanse en
Duitse studenten vaak naar Peking
om in de zogenoemde Friendship-
store westers voedsel te kopen. Het
eten op de campus beviel hem niet
goed. Elke dag een kommetje rijst
of gebraden aardappelen en gebak-
ken ei met tomaat kwam hem de
strot uit.

„Maar toen belde de Engelse ambas-
sade naar de campus en adviseerde
onze Britse mede-studenten binnen
te blijven. De Bulgaarse en Hon-
gaarse ambassade raadden hun stUr
denten aan snel te verkassen. Toen
ben ik ook maar eens gaan bellen
met onze ambassade in Peking en
daar werd me gezegd naar Hong-
kong te gaan in verband met de ont-
wikkelingen."

Rob Gijsen (20), student sinologie
aan de Universiteit in Leiden, zit al
weer een week thuis. Veilig brj zijn
ouders in Hom. Vorig jaar septem-
ber was hij naar China vertrokken
in het kader van een studentenuit-
wisseling. Hij kwam in Tianjin te-

recht. Een industriestad met zes
miljoen inwoners, 130 kilometer ten
zuidoosten van China's hoofdstad
Peking.

Pabo
Rob kwam als enige Nederlander in
een groep van vijftien westerlingen
in een soort Pabo terecht. Twee jaar
lang had hij in Leiden al duizenden
Chinese tekens uit het hoofd ge-
leerd. In Tianjin kon de taal in de
praktijk worden toegepast. „Maar
dat onderwijs stelde niet veel voor",
zegt hij.
„Eigenlijk wisten ze daar niet goed
wat ze met ons aan moesten. Er wa-

fob Gijsen legt zijnvader op een kaart uit waar hij overal is geweest inChina.
Foto: JANPAULKUIT

al waren overgevlogen op te komen
eten toen het bezoek van de konin-
gin niet doorging. De kaviaar
smaakte hem goed na al die kom-
metjes rijst op de campus waardoor
hij zestien kilo was afgevallen.
Hij had zich al voorgenomen om het
verblijf in China met eenjaarte ver-
lengen. Maar na de dood van Hu
Yao Bang, een van de regeringslei-
ders die bekend stond als voorstan-
der van hervormingen, begonnen
de demonstraties van studenten om
meer vrijheid en democratie, dié la-
ter in Peking bloedig dekop in werd
gedrukt.

Rob Gijsen besloot toen toch maar
volgens plan naar huis te gaan. De
terugreis zou via de Transiberië-ex-
press plaatsvinden. Rob had al 550
gulden betaald voor het kaartje Pe-
king-Berlijn. Toen kwamen' de ge-
ruchten dat het leger ook de drie
universiteiten van Tianjing zou be-
stormen. Er zouden tienduizend
studentenvoor de stad staan om ze
tegen te houden. Met de waarschu-
wing van de ambassade in het ach-
terhoofd zag hij maar af van de
treinreis. Temeer daar er kort er-
voor een ongeluk met de express
had plaatsgevonden. Met het laatste
geldkon hij vorige week dinsdag in
Tianjing een ticket naar Hongkong
bemachtigen.

Met de 1400 remminbe (volksgeld)
die hij maandelijks ontving had hij
in vergelijking met de Chinezen een
luizeleventje. „Zeker als je weet dat
onze leraar maar 70 remminbe per
maand verdiende', zegt Rob. Hij on-
derhield overigens ook al regelma-
tigkontakt met de Nederlandse am-
bassade voor de studentendemon-
straties. Hij vierde er o.a. Sin-
terklaas samen met het ambassade-
personeel en andere Nederlandse
studenten. Bovendien werd hij uit-
genodigd om de'hapjes' diebij gele-
genheid van het bezoek van Konin-
gin Beatrix aan de Volksrepubliek

Remminbe

Voorwaarschuwingsfase in Limburg nog steeds van kracht

Kritiek op draaiboek smog Ticket
In die miljoenenstad trof hij tot zijn
geluk Jan en Truus Meuwissen uit
Hom, een oom en tante die na een
rondreis door China ook de terug-
reis aanvaard hadden. Zij konden
hem een ticket naar huis kopen.
Rob is blij dat hij weer thuis is maar
vindt het spijtig dat hij een grote
hoeveelheid boeken, vooral woor-
denboeken Engels-Chinees en En-
gelsevertalingenvan Chinese litera-
tuur, moest achterlaten. Slechts een
klein deel kon hij mee naar huis sle-
pen. Toch heeft hij goede hoop dat
mede-studenten hem de spullen na-
sturen.
In september gaat hij weer gewoon
naar Leiden om zijn studie te her-
vatten. In de toekomst wil hij best
een keer terug. Als sinoloog zou hij
bijvoorbeeld enkele jaren op de am-
bassade willen werken. „Een jaar.of
drie", zegt Rob. „Niet langer. Want
de chinezen, dat is toch echt niet
mijn volk. Ze zijn niet erg vriende-
lijk en snauwen elkaarvaak af.

Multinational
naar Rotem

Verwarring
hu,, Pr°vincies die nu een waar-
Oq.o 1"Ssfase kennen, Zuid- en. a-Holland, Noord-Brabant.

Utrecht en Zeeland wilden niet zeg-
gen welke maatregelen genomen
gaan worden brj een eventuele
alarmfase. Die zijn sterk afhankelijk
van de omstandigheden. Bovendien
wil men voorkomen „dat bij het pu-
bliek verwarring wordt gezaaid".
Vooralsnog kwamen de autoriteiten
in die provincies gisteren niet ver-
der dan verzoeken, met name aan
automoblisten om hun voertuig te
laten staan. Onder andere in Til-
burg, Rotterdam en Den Haag na-
men gemeenten zelf het voortouw.
Politie-auto's en andere gemeente-
lijke voertuigen reden niet, of in be-
perkte mate uit. In de vijfmeest be-
dreigde provincies wordt bedrijven
verzocht de uitstoot van schadelijke
stoffen te beperken. In het Rijn-
mond-gebied werd het kritieke
punt net niet gehaald.

Het ministerie van defensie in Den
Haag deeldemee dat ook de marine
en luchtmacht maatregelen hebben
getroffen. Zo vliegt de marine sinds
gistermiddag 12.00 uur niet meer
boven de gebieden waar de waar-
schuwingsfase geldt. De lucht-
macht vliegt nog in beperkte mate
na drie uur 's middags. Aan buiten-
landse luchtmachten is verzocht
binnen het Nederlands luchtruim
alleen nog op grotere hoogte dan
normaal te vliegen.

S^?ien schriftelijke vragen aan
[ wu hij op de hoogte komen van
L ,orderingen die het college in-

heeft gemaakt bij het com-
-1 on^11 Van dit draaiboek.De daar-

in P dit moment vermelde voorzië-
jeBen behoren naar zijn mening

&M y de normale ambtelijke taak-
-fl?

6
' 1 ingrepen in het

Èf, e£r en in de bedrijfssituatie yol-
itl hem juist essentieel zijn voor

1raa°K treden van de overneid- -Het]et /boek is fraai uitgevoerd, maar
"c v ft iets van een PraatJe voor
[ aak", licht Wim de Heer toe.

'ttihren bleef de smogsituatie in
ie DUrg nagenoeg onveranderd.

' Iks^fetresultaten weken nauwe-
iin u Van de waarden die eergiste-

e werd gemeten. Dat betekent datroe v°orwaarschuwingsfase, die
ircri

ag van kracnt werd, ook gis-
"i^ n°g gold. De voorwaarschu-
'enn an net sm°galarm gaat m a^s

ie ürm Van 12^ microgram oxidan-
iVe^, kubieke meter lucht wordt
/ eel^chreden. Gisteren lag die hoe-
ioy:?ld gemeten ozon en stikstof-

'ae rond de 130 microgram.

DILSEN - Een Amerikaanse multi-
national heeft plannen om in het
Belgisch-Limburgse Rotem een
grote fabriek te bouwen. Het zou
gaan om een grondstoffenbedrijf
dat na verloop van tijd 400 werkne-
mers zou tellen.

RL benoemt
hoogleraren

Kamervragen over
bijbanen Kremers

MAASTRICHT - Het college van
bestuur van de Rijksuniversiteit
Limburg heeft prof. dr W. Molle be-
noemd tot hoogleraar Algemene
Economie, in het bijzonder de Euro-
pese Integratie Economie, bij de Fa-
culteit der Economische Weten-
schappen per 1 juni; dr. F. Ramae-
kers tot hoogleraar Moleculaire Cel-
biologie bij de Faculteit der Genees-
kunde, eveneens per 1 juni;prof. mr
F. Stroink, tot hoogleraar in het
Recht, in het bijzonder het Staats-
en Bestuursrecht bij de Faculteit
derRechtsgeleerdheid, per 1 augus-
tus en mr G. van Maanen tot hoogle-
raar in het Recht, in het bijzonder
het privaatrecht bij de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid, per 1 septem-
ber.

burg, wèl aan hem heeft gemeld.
„Zijn de dertien nevenfuncties
en de daaraan verbonden inkom-
sten in overeenstemming met
het op dit gebied geformuleerde
beleid?" zo vraagt het PSP-ka-
merlid. Zij wil voorts weten of
andere commissarissen der ko-
ningin vergelijkbare aantallen
nevenfuncties met vergelijkbare
inkomsten hebben. Naar haar
mening is de functie van com-
missaris derkoningin onverenig-
baar met zo veel nevenfuncties.

ten. Van Es heeft de ministervan
binnenlandse zaken gevraagd of
de Limburgse gouverneur de vijf
commissariaten die niet zijn op-
gegeven bij de Staten van Lim-

jaar zon 177.000 gulden bij als
commissaris bij bedrijven.
Ook de Tweede Kamer-fractie
van de PSP wil nu meer over de
nevenfuncties van Kremers we-

DEN HAAG - Het Tweede-Ka-
merlid Van Es (PSP) heeft minis-
ter Van Dijk schriftelijk ge-
vraagd of gouverneur Kremers
toestemming heeft om maar
liefst dertien nevenfuncties te
verrichten. VanEs schrijft dit na-
dat eerder deze week haar partij-
genote Kienhuis zich kritisch
uitliet over de (betaalde) com-
missariaten van de Limburge
gouverneur. Volgens een raming
van het PSP/CPN-statenlid
Kienhuis verdient Kremers per

ding tekende de gedaagde via advo-
caat mrH. Stassen protest aan tegen
de aantijgingen van het JAC. Hij
wilde er met name niet van weten
handtastelijk te zijn geweest. „Het is
waar dathij ooit op straat een mede-
werkster van het JAC bij de arm
heeft genomen, maar dat was uit
pure wanhoop", verdedigde de
raadsman zijn cliënt. Weer 15 jaar geëist

voor dubbele moord

Kinderen in bestelbus halsslagader doorgesneden het allemaal voor niks geweest",
had hij de psychiater al eens toever-trouwd.
Procureur-generaal mr J. van Mier-
lo hekelde dat Van S. zijn kinderen
'uit liefde voor God' zou hebben
vermoord. Hij heeft die 'bizarre
daad' bewust beraamd en uitge-
voerd, aldus Van Mierlo. „Die man
is een gevaar voor de samenleving.
En als men dan hier zegt dat hij zelf-
moordneigingen heeft of dat er pro-
blemen zijn met de bewaarders, dan
is dat een probleem van hem en het
gevangenwezen. Maar zeker niet
van de maatschappij. Die moet be-
schermd worden."

Van onze verslaggever
DEN BOSCH - Vijftien jaar
cel en ter beschikkingstelling
met verpleging. Deze straf
hoorde de 32-jarige Roermon-
denaar Bart van S. gisteren
voor de tweede keer in een
halfjaar tijd tegen zich eisen:
medio december voor de
rechtbank in Roermond en
gisteren - in hoger beroep -
voor het gerechtshof in Den
Bosch.
De rechters in Roermond veroor-
deeldenVan S. conform de eis om-
dat hij zondag 28 augustus vorig jaar
zijn twee kinderen - een meisje van
twee en een jongen van vier - op
gruwelijke wijze had vermoord. Op
een parkeerplaats langs de auto-
snelweg bij Maarheeze sneed hij
hen de halsslagaders door. Van S.
die bekende, ging in hoger beroep
omdat hij de celstraf te lang vond.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

y an onze verslaggever
tf Vn?JRICHT - In kort geding is

?fesid g aan mr F- Eliëns, vice-
"'^stou van de rechtbank in
lx Jarip de eis voorgelegd een
Ni v

ge Valkenburger te verbiedenf, 311 bir»nen een straal van"ifcht,T T
rd meter rond de Maas"d?« ek Jodenstraat op te houden.

é lle str^as a&omstig van het aan
a iesCpt, at gevestigd Jangeren Ad-
-4 ÏSer^m JAC dat beweert al ge-
j'^ntftIJd ,ernstige overlast van de' le ondervinden.
'*Sbnr„h

r
ad de toen 28-jarige Val-

Ht a
g al bij het JAC in Maas-

JNninu^^oPl om hulP in per-
Kersta JJle Problemen. Hem werd te
K&terT gegeven zijn heil elders ter*H j'1 aangezien het JAC er speci-A 1S Voor jongeren.
p! i dg i

lh £?P Van voigende jarenkeer-Jf
,u g bii h? met grote regelmaat te-

-2?elstra f adyiescentrum in de Jo-
l» 'Pen wilde niet meer ge-

" Jfri halW°rden' maar er wel zijn
é\) y°igens directie en me-
W? hir,HerlginS hij daarbij uiterma-

lfSh7riljk en een enkele keer
ne 'andtastelijk te werk, zowel

JJt^ifter;u1S als °P straat- Een
ll'6 verH sommatie van de direc-
ilj^H, br rt overlast achterwege te
jr?estanriaC^ geenverandering in de
M* aarm'^t ,lgens de man had hiJ'iy |ele jj setekend schrijven pas en-

Ngina eiï. geleden met grote ver-
i r 'Jcien

ln handen gekregen.
\ s<v! S de behandeling van het ge-

Protest advocaat tegen aantijgingen

JAC wil 'cityverbod'
voor afgewezen klant

Op zijn beurt verweet hij de direc-
teur van het JACde man enkele ke-
ren met een stok op het hoofd te
hebben geslagen. Volgens mr Stas-
sen heeft de Valkenburger beloofd
voor goed bij het JACte zullen weg-
blijven. „Dat hoeft niet gegoten te
worden in een verbod met lijfs-
dwang, zoals door het JAC ge-
vraagd. Met een straal van vijfhon-
derd meter rond de Jodenstraat
maak je overigens voor deze man de
hele binnenstad van Maastricht on-
toegankelijk", voegde hij er aan toe.

Hij wachtte de duisternis af enreed
naar het politiebureau in Roer-
mond, waar hij zich kaal geschoren
en met een zwart kruis op zijn hoofd
aangaf.

augustus kreeg hij zijn kinderen op
bezoek. Van tevoren had hij een be-
stelbus gehuurd, bloemen gekocht
en de doopkaarsen al gereed gelegd.
Dat moest alles in de bestelbus om-
dat hij er een heuse lijkwagen van
wilde maken. Het mes, waarmee hij
de kinderen later zou doden, kocht
hij drie dagen voor de moord.

Van S. had zich meteen na de dub-
bele moord ook van het leven willen
beroven. Dat hij dat niet had ge-
daan, lag volgens de psychiater aan
het feit dat hij dacht als Christus te-
recht te moeten staan. „En momen-
teel lijdthij als een Tibetaanse mon-
nik. Alleen zo denkt hij te worden
verlicht. Het is een soort beproe-
ving, die hij nu moet doorstaan", al-
dus Jacob, die de toekomst van Van
S. niet ziet zitten bij een zeer lange
celstraf: „Moeten we hem zo, zonder
behandeling, achter tralies laten
verpieteren?", vroeg hij zich af.

Dinsdag 23 augustus 1988, de dag
dat de.rechter in de scheidingspro-
cedure de kinderen aan de vrouw
van Van S. toewees, kwam Van S.
op het idee om zijn kinderen om het
leven te brengen. Kinderen zijn al-
tijd de dupevan een scheiding en je
kunt ze dat nietaandoen; dus moes-
ten Bibi en Bart junior 'terug naar
God', zo drukte de verdachte zich
eerder uit.

Zaterdagnacht verliet hij zijn huur-
woning aan de Donderbergweg.
Van tevoren had hij het pand hele-
maal besprenkeld met benzine en
stak het in brand. De hele nacht en
de daaropvolgende zondag reed hij
met zijnkinderen door het land. On-
der meer naar het Zeeuwse Renes-
se. „Voordat ze sterven moeten ze
de zee nog eens hebben gezien", be-
argumenteerde Van S. zijn gedrag.

Verpleging
De advocate van Van S., mevrouw
mr dr R. Wij shoff-Vogelzang, was
van mening dat haar cliënt zo snel
mogelijk geholpen moest worden.
Zij vroeg het Hof hem alleen ter be-
schikkingstelling met verpleging op
te leggen. Volgens haar had Van S.
het bijzonder hard te verduren in de
gevangenis. Jewordt extra gediscri-
mineerd door mede-gevangenen als
die er achter komen dat jezoiets ge-
daan hebt. Van S. heeft voor zijn le-
ven moeten vrezen, met name in het
huis van bewaring in Roermond,
lichtte zij toe. „Als de procureur
spreekt van de maatschappij be-
schermen, hoeft dat volgens mij
geen probleem te zijn. Ook bij be-
handeling is dekans gering dat mijn
cliënt terugkeert in de samenle-
ving."
Het gerechtshof doet 26 juni uit-
spraak.

Stilte volgde op de vraag van presi-
dent mr C. Mouton of de echtschei-
ding voldoende aanleiding was om
de kinderen dit aan te doen. Een
snikkende Van S.: „Alles waar ik in
geloofde viel weg. Ja, misschien
had ik wel mee de dood moeten in-
gaan..." Maar spijt heeft hij nooit ge-
toond: „Als ik spijt zou hebben, was

„Zijn gedrag is onvoorspelbaar. Van
S. is psychiatrisch gezien een ern-
stig zieke man."

Tijdens de voordracht van de feiten
brak Van S. - wederom kaal gescho-
ren - meerdere malen in huilen uit.
Volgens distric^spsychiater dr
E. Jacob, die van godsdienstwaan-
zin sprak, was deze krankzinnig-
heid al zeker anderhalfjaar aanwe-
zig: „In het begin sprak hij allerlei
bijbelse teksten, die hij enorm strak
hanteerde; nu heeft hij zich verdiept
in Boeddha. Hij doet dat vanwege
zijn zwakke identiteit." Hij noemde
Van S. tijdens de daad sterk vermin-
derd toerekeningsvatbaar, gren-
zend aan ontoerekeningsvatbaar:

Godsdienst

In Maarheeze eindigde deze uiterst
dramatische rit. In hun slaap, de
kinderen lagen op de geïnstalleerde
bedjes, vermoordde Van S. eerst
zijn dochtertje, daarna zijn zoontje.

Bezoek
Meteen het weekeinde na de 23ste
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" De bruinkoolcentrale in Eschweiler is altijd goed voor wat extra smog in onze streken, zeker als de wind deze kant uitwaait
Foto: DRIES LINSSEN

Rob Gijsen uit Hom hals over kop via Hongkong vertrokken

'Chinezen, niet mijn volk'

Van onze verslaggever

JMSTRICHT - Het PPR-Statenlid Wim de Heer mist
1 het enkele maanden geleden verschenen draaiboek
erhoogde luchtverontreiniging' de omschrijving van

die in een dergelijke situatie moeten wor-
f n genomen om in het verkeer en in bedrijven de uit-
bot te beteugelen.

[ limbiirgs dagblad provincie
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f Macintosh NV gevestigd te Stem
t

De Raad van Bestuur maakt bekend dat de Algemene Ver-
L gadering van Aandeelhouders, gehouden op 13 juni 1989,

heeft besloten over het boekjaar 1988 een keuzedividend
vast te stellen, inhoudende’ 1.40in contanten ofeen uitke-

r ring van 3'A% in aandelen ten laste van de belastingvrije
C agioreserve, dan wel - ter keuze van elke aandeelhouder -

ten laste van de overige reserves.

* Dientengevolge zal met ingang van dinsdag 27 juni 1989
betaalbaar zijn bij:

r
Amsterdam Rotterdam Bank N.V.,
Nederlandsche Middenstandsbank N.V.,
Credit Lyonnais Bank Nederland N.V.,
Banque Parisbas Nederland N.V.

te Amsterdam,
2 Rotterdam,
l 's-Gravenhage,

Maastricht en
■'" Heerlen
3 voorzover aldaar gevestigd,
't
i dividendbewijs nr. 6 met- ’ 1,40 in contanten per aandeel van’ 2,50 nominaal, on-

der aftrek van 25% dividendbelasting of, naar keuze van
F elke aandeelhouder,
\ - 3'/i% in aandelen, hetgeen inhoudt dat het bezit van 30

dividendbewijzenrecht geeftop verkrijging van één aan-
deel van nominaal’ 2,50. De nieuw uit te reiken aande-
len delen voor het eerst in deresultaten over het boekjaar

V 1989 en zijn voorzien van dividendbewijs nr. 7 en vol-
f. gende en talon.

Indien aandeelhouders kiezen voor uitkering ten laste van
f de overigereserves wordt hen verzocht hiervan schriftelijk
i, mededeling te doen aan hun bank of commissionair dan

wel aan de vennootschap.

k Voorzover de dividendbewijzen nr. 6 op 30 november 1989
nog niet zijn aangeboden zal de keuzemogelijkheid verval-
len, hetgeen betekent dat vanaf 1 december 1989 op deze

' dividendbewijzen enkel nog uitkering zal plaatsvinden in
i contanten (als boven vermeld).

Terzake van de verwisseling in aandelen zal aan de be-
drijfsledenvan de Vereniging voor de Effectenhandel tot en
met 30 november 1989 de reglementaire provisie worden

: vergoed onder inhouding van de verschuldigde opslag ad
4,75%, zodat bedoelde omwisseling voor de houders vrij

i van provisie zal kunnen geschieden.

\an houders van CF-stukken zullen hun rechten op de uit-
kering in aandelen ofhet dividend in contanten ter beschik-
king worden gesteld door tussenkomst van de instelling

' waar de dividendbladen van hun stukken zich op 13 juni
I 1989 bij kantoorsluiting in bewaring bevonden.

Aan degenen die terzake van de verwisseling hun dividend-
bewijzen inleveren bij andere dan bovenvermelde bank-

I instellingen respectievelijk om verzending of uitlevering
i van waarden verzoeken, zal de daarvoor gebruikelijke pro-

visie in rekening worden gebracht.

I Raad van Bestuur
I ' Stem, 14 juni 1989i ' —

lirkt für Hobbymaledk
Malkasten und Farben aller Art - Aquarel!-, M
Gouache-, Acryl-, 01- und Air-brush- HBf^
Farben, Malstifte, Pastell- und Ölkreiden, I
Seiden-, Glas-, Stoff-, Farbe- und Bauern- ■
malfarben - darüberhinaus cine Riesen- H
auswahl an Staffeleien, Malgründe, Mal- ■
blöcke, Papiere, Pinsel, Bücher, Anlei- M»»
tungshefte, Air-brush-Pistolen und Kom-

pressoren und vieles andere mehr...

Der weiteste Weg lohnt sich!
Riesenauswahl
zu Marktpreisen

Fachberatung - Kundenparkplatze fSË—3
|XAUS I fffbeissel BI
Gardinen " Tapeten " Teppichboden

Farben " Künstlerbedarf
Aachen-Laurensberg, Kackertstraße 6, Teleton 09.49.241/84027

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

i ....... "■" '. . .; " . ". . . . : ; . | .1

Spotgoedkoop!!!
Prachtige fantasie pullovers en blouses

in diverse modetinten
nu in verband met

een enorm voordeel bi] onze inkoop

Blouses voor slechts 65,-
Pullovers voor slechts 75,-

wsïssgföi£: ... ■~ ■. -. .:■::■::.■:■.:...■.:■:■,■.,:. ■■■■;■'."■■
y.^-.:.;.;.:.;.:.:.^^^^vIl.^iW^:.^^:.:.:o:.:.:.^:.^^^^v.^y.y.■.■.■.v.■.".'.■.-.■.v.■.■.■.■.-.'.-..-.■..-.■-...

Sittard
Luxe appartementen

in het centrum van de stad

'Wilhelmina-Staete 1

Het stijlvolle 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 " uitstekende warmte- 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.

Bdrs.ruijters
makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heerlen
6131 AL sittard ■ rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611

||||||||jf|||||||^

Wij hebben volop werk en kunnen best nog
een aantal vakmensen gebruiken.
Voor ervaren

SCHILDERS I
dieeen goed stuk werk kunnen
leveren bieden wij op korte termijn
een P

" vaste baan met "" een prima salaris

' Bel snel voor een afspraak

BOS&JÊMÊÊÊM
Bosch Glas- en Schilderwerken B.V.
Voltastraat 4, industrieterrein Strijthagen, l
Schaesberg. Tel. 045-314863' J

raS&S KrOVIIICI© Bureau Bibliotheek
\tfsPg ■ ■ L Postbus 5700
IjOöl LI ITIDU TQ 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386 {
(

mededaling GedeputeerdeStaten makenbekend, ■m W9/24-8S dat zij bij besluit van 23 mei 1989 aan B.V.JBagger en Grindmij. "Pannerden IV" ondfl
een aantal voorschriften vergunningen h«l
ben verleend ingevolge de Hinderwet en <]
Wet geluidhindervoor hetoprichten van 6]
ontgronding gelegen Grote Hegge te Thol
Het besluit en alleter zake zijnde stukkenI]
genter inzagevan 19juni 1989t0t IS juli 19|
en wel:-in hetProvinciehuis te MaastricM
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkurenH
het gemeentehuis van Thorn tijdens de W<
uren en bovendien vrijdags van 17.00uur;
20.00 uur, in de Openbare Bibliotheek, Wil
gaard 14te Thorn. Tot laatstgenoemde dat
kan beroep worden ingesteld bij de AfdeHl
voor de geschillenvan bestuur van deRa<Jvan State door: a. deaanvrager; b. de betrd
ken adviseurs; c. degenen, die overeenkol
stig artikel 20,21 of 22,tweede lid of28,eer
lid, onder c. van de Wet algemene bepalinj
milieuhygiëne bezwaren hebben ingebra'
d. enige andere belanghebbende, die aan*
toont, dat hij redelijkerwijs niet in staat isfl
weest (overeenkomstig voornoemde artiW
len) bezwaren in te brengen. De beschikkil
wordt na afloopvan de beroepstermijn v8
kracht, tenzij voor deze datumberoep is ml
steld en mettoepassing van artikel 107van
Wet op deRaad van State een verzoek is 0
daantot schorsingvan hetbesluit dan wel'
het treffen van een voorlopige voorzienig
Het beroepschrift moet gericht en verzond
worden aan de Voorzitter van deAfdelinfl
voor de geschillen van bestuur van de Ra»
van State, Kneuterdijk 22, 2514EN
's-Gravenhage. Het verzoek tot schorsing
tot hettreffen van een voorlopigevoorzien1
moet eveneens worden gericht aan de Vo'
zitter van deAfdeling voor de geschillen yl
bestuur van de Raad van State. De beschi»
king wordt nietvan kracht voordat op een*
danigverzoek is beslist.
Maastricht, 16 juni 1989., 1 ' ; —-

7^-.-i^^^mi^^^^^mgmm^^ Denkt u met de Jetta
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Ofompreciestezijnf6soo-aanaccessoires Wat 'm meteen maakt tot de ideale gezinsauto. staafantenne. en speciale 'Pacific'- bekleding op voor f 29.375-En die is dan ook nog stand'
waar u slechts f 1.395-voor betaalt. En dat Klaar voor drie weken Frankrijk, inclusief heel veel stoelen, portieren en zijwanden? voorzien van een injectiemotor met gerey
maakt dezeJetta Pacific tot een wel zeerbegerens- bagage. En watte denkenvan brede 185/60-bandenop katalysator,

waardige auto En heel veel comfort. Want wat dacht u van 14-inch velgen? Afgemaakt met naafdoppen Geïnteresseerd? Kom dan snel even lany

Bovendien hoeft u zich over de ruimte geen een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, en sierrand in de velg. Plus metallic-lak en, heel ontdek 'm zelf. De Jetta Pacific 4-deurs, een
zorgen te maken. Want hoewel f 6.500- aan een sportstuur, toerenteller, midden-armsteun op belangrijk, zonwerend glas. wagen met een zee aan mogelijkheden,
accessoires niet niks is, is er voor een Jetta wel de achterbank, centrale portiervergrendeling. En u weet, voor al die extra's betaalt u slechts /öJ\\/rJ|,c%Airirion \A/i.anr\Aë
wat meer nodig om 'm echt vol te krijgen. radiovoorbereiding met vier speakers, een zwarte f 1.395,-. U hebt dus- al een Jetta Pacific VOl*5"O»O"*YYR:? aï,W

Jetta Pacific 4-deurs (afgebeeld) va f 29.375.- Er is al een Jetta v.a. f 25 250- Prijzen zijn inclusiefBTW en geregelde katalysator, exclusief afleveringskosten. Wegingenvoorbehouden. y

BEEK: AütO Véncken B.V.TeI 04490-72882 BUNDE: Automobiel- en Garagebedrijf Nk. Nljsteil B.V Tel 043 641644 HEERLEN: Garage Véncken BV. Tel 045 412641 HOENSBROEK: AütO TdSCO B.V. Tel 045 22

KERKRADE: Garage H. VenckeilTel 045-453837 MAASTRICHT: BV Automobielbedrijf Vu 11 Straten eil Zll.TeL: 043-434500. MECHELEN: AütO Caubo 8.V.Te1.: 04455-1592.

MEERSSEN: Autobedjf Ploemeil-Schols B.V.TeI 043 644888 SITTARD: AütO Venckeil B.V.TeI 04490 1 5777 VALKENBURG: AütO Cdubo Valkenburg B.V.TeI 04406 1 5041
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V investeringsproject valt in en-
fe delen uiteen. Onlangs werden
inner rueuwe gist/lagertanks van
WOO liter per stuk geplaatst om de
PJagcapaciteit met in totaal 27

te vergroten. In januari
Jrdt door het Duitse bedrijf Zie-
Mn begonnen met de automatise-H van het hele traject tussen het
Ipiaande brouwhuis en de tanks.

Vtstuk van de investeringen
jrdt een door een Deens bedrijf
jeverde geautomatiseerde gist-,
JKvveek- en bewaarinrichting, diel,e onlangs afgebroken garage in
f'Pen wordt gesitueerd.

tVanonze redactie economie
LPEN - Met een investering van ongeveer drie miljoen gul-, ]> geheel uit eigen middelen, bewijst de BV Gulpener Bier-

|°uwerij een rotsvast vertrouwen in de toekomst. Gisteren te-
Rde directeur PaulRutten het contract voor de vernieuwing,
frgroting en automatisering van een groot deel van de brou-
Mj in Gulpen.

Supermarkten
Gulpener was jarenlang voorname-
lijk buiten de provincie en in de ca-
fés tekrijgen, maar in de Limburgse
supermarkten was de brouwer
slecht vertegenwo.ordigd. Door een
onlangs gestarte promotiecampag-
ne is het volgens directeur Rutten
echter geluktom Gulpener bij meer
Limburgse zaken in het assortiment
te brengen. „Gulpener is nu in 50
procent van de winkels opgeno-
men", meldt hrj trots.

Gulpener 'optimaliseert' het bedrijf
ter voorbereiding op een uiteinde-
lijke capaciteitsuitbreiding. Met het
huidige brouwvermegen heeft Gul-
pener de komende twee jaar nog
ruimte om te groeien. Er kan maxi-
maal 150.000 hectoliter per jaarwor-
den gemaakt en dan alleen nog als
er 24 uur lang, 7 dagen per week
wordt gewerkt.

Als die opmerkelijke groei van Gul-
pener in de komende jaren echter
onverhoopt niet doorzet, is er nog
geen man overboord, beweert Rut-
ten. De geplande uitbreiding van de
brouwcapaciteit wordt dan ge-
schrapt. En de gisteren in gang ge-
zette vernieuwingen van een deel
van de brouwerij zijn toch geheel
betaald uit eigen middelen. We
staan straks bij niemand in het
krijt."

Toekomst
In de nabije toekomst wil directeur
Rutten echter de produktiecapaci-
teit op 250.000 hectoliter brengen.
Dat gaat investeringen vergen die
nog eens een miljoen gulden extra
kosten. „We moeten de omzet wel
verhogen," meent Rutten „al is het
alleen maar om de stijgende perso-
neelslasten te kunnen betalen."

waliteit
rten denkt dat door de investe-
Ijpn in mei volgend jaar de pro-
r'jviteit per werknemer aanzien-
r kan worden verhoogd en de

beter beheers^ De hele
°toatisering wordt bewaakt en

Of die geweldige capaciteitsuitbrei-
ding er daadwerkelijk komt, is nog
maar de vraag.

Statenlid twijfelt
aan volledigheid
provincie-archief
j Van onze verslaggever
ij^STRICHT - In schriftelijke
srfien aan Gedeputeerde StatenRekt PPR-Statenlid W. de Heer
j*wverbazing over uit dat de offi-
-IJefVk^ustitie te Maastricnt tever-
'i~£ °ij de Provincie een tekening
'i*il °Pgevraagd van de installatie
T Xe DSM in bedrijf heeft voor het'Tieren van afvalwater.

jp.^kening was nodig bij het ge-
stelijk onderzoek naar het stor-n melamineslib in de Meule-
Bai r°eve en wel"d m het provin-
jjj. archief verondersteld in ver-
| toet vergunningverlening.

|Ui wil weten wat de oor-
!£? kan zijn geweest van het ont-

-01/ Van deze tekening. Zijn de
i^.to.ciale archieven niet op orde?,
■j *yn vraag in algemenezin. Hij
j

§t aan op maatregelen in het ge-
n u vraag bevestigend moet wor--11 beantwoord.

Verdubbeld
Gulpener lijkt die bierrecessie ech-
ter niet te deren. De afgelopen tien

Opmerkelijk genoeg pleegt Gulpe-
ner de miljoeneninvestering uitge-
rekend in een tijd dat de biermarkt
stagneert. Al jarenlang wil de omzet
van bier in Nederland nauwelijks
groeien. Veel brouwers beginnen
daardoor langzamerhand proble-
men te krijgen. Zelfs Heineken ziet
de omzet stagneren.

Beleid
De daling van het aantal pilsjes dat
in Nederlandgenuttigd wordt, wijdt
Rutten voor een groot deel aan het
alcoholontmoedigingsbeleidvan de
overheid. Maar tegelijk worden vol-
gens de Gulpener-directeur de
meeste mensen zich meer bewust
van hun eigen gezondheid. De toe-
nemende aandacht voor het milieu
heeft daar aan meegeholpen, denkt
Rutten. „De mensen worden atten-
ter op factoren van hun levensom-
standigheden die ze zelf kunnen
beïnvloeden. Daar hoort ook ver-
standiger drinken bij."

Granico Stein
overgenomen

Eenendertig werknemers kunnen aan de slag blijven
Volgens Happart is het mogelijk dat
de rijkswacht zaterdagnacht met ge-
weld bezit zal nemen van de ge-
meentelijke gebouwen van Voeren.

Nico wordt overgeheveld naar het
moederbedrijf in Veulen. Nijsen is
van plan in 1993 zeven miljoen te in-
vesteren in een volledig nieuwe fa-
briek in Stem om daar tot een ren-
dabele produktie te komen. De di-
rectie van Nijsen ziet in Stem nog
goede perspectieven voor de pro-
duktie van hoogwaardige mengvoe-
ders. De investeringen zullen vol-
gens de directie ook op korte ter-
mijn vruchten afwerpen ten aanzien
van de milieuproblemen die nu
worden veroorzaakt.

Pluimvee

Nieuw voorstel
aan Belgische
mijnwerkers
Van onze correspondente

HOUTHALEN-HELCHTEREN -
Door de directie van de Kempense
Steenkoolmijnen zijn nieuwe voor-
stellen geformuleerd in verband
met de afvloeiing van mijnwerkers
van de mijnen in Beringen en Zol-
der. De KS-directie stelt drie ver-
schillende mogelijkheden voor: een
bruto premie van 900.000 francs om
KS te verlaten; KS verlaten met een
netto-premie van 800.000 francs of
werk- en inkomstenverzekering tot
1996.

Van onze redactie economie
HEERLEN - Het graan- en
mengvoederbedrijf Granico in
Stem is overgenomen door het
veevoederbedrijf Nijssen uit
Veulen bij Venray. Met de
transactie is ongeveer tien mil-
joen gulden gemoeid. De nieu-
we combinatie Nijsen-Granico
is een van de grootste Neder-
landse voederbedrijven, met
een jaarlijkse produktie van
100.000 ton en een omzet van
45 miljoen.

De overname en de reorganisatie

die daaraan vooraf gingen, waren
noodzakelijk om de financiële pro-
blemen waarmee Granico kampte
het hoofd te bieden. Granico, vooral
in Zuid-Nederland en België een be-
kende naam, blijft nu voorlopig be-
staan en 31 werknemers kunnen in
Stem aan de slag blijven. De als in-
terim-manager aangestelde drs. N.
van Duin heeft in samenwerking
met de bank een afslankingsopera-
tie doorgevoerd. Elf personeelsle-
den moesten vertrekken, maarkon-
den elders aan een nieuwe baan
worden geholpen.

Investeringen
Een deel van de produktie van Gra-

Het al een tijdje spelende conflict
tussen Granico en de gemeente
Stem over de hinderwetvergunning
kan snel worden opgelost, volgens
de nieuwe eigenaars. De produktie
van varkensvoeder die met veel ge-
luidsoverlast gepaard gaat, verhuist
naar Veulen. In Stem blijft men de
geluidsvriendelijkere produktie
van pluimveevoer voor zijn reke-
ning nemen.

De mijnwerkers die voor dit laatste
kiezen zouden tot 1992 een inkomen
krijgen van 100 procentvan hun hui-
dig inkomen. Tot eind 1996 krijgen
ze verder het inkomen dat geldt in
een niet-kolenbaan, maar met een
minimum-garantie van 80 procent
van hun huidig inkomen.

j, *an onze verslaggever
i - Limburg kan .volgen-
'eüvifeli kennis maken met een
e] oe landelijke politieke partij en
tw ten Nederland. De partij

e vfe Jaar geledenuit onvrede met
Bti 0^staande politieke groeperin-
er^.PSericht. Boeren, vissers, mid-
iet ar>ders en ouderen worden
U nii^e Senoemd als groepen die
(j re 1 aar>dachtkrijgen, waarop
sten ïw nebben en waarvoor Rea-n Nederland zal opkomen.
ie ■an d oductie-avond in Limburg
itiSa?e ?ealisten Nederland vindt
ti A,,t? 20 Juni Plaats om 20.00 uur
)e w,Derge de Rousch, vlakbij het

"ever-ziekenhuis in Heerlen.

Nieuwe partij
introduceert

zichzelf

Verdacht van
moord opgepakt
NenaiTt Gisteren is Achmed E.C.
h fv:Kl als verdacht van moordKd H-ma M- uit Waterschei. Zn
ptrof£lns.dagavond stervend aan-Kkaan m haar woning- De Ma"
[en 0

"se vrouw was door messte-
t°Ud 7 de linkerborst zwaar ge-
fe t 2i"ire overleed korte tijd later in

CRenhuis.

lerXf/C- uit Hasselt bekende'QUdin^0^onmiddellijk na zijn aan-«n m j*=" De man bleek een afgewe-
'ar, p"nnaar te zijn van de dochter
NiefH aM Jaren ëeleden is hÜ
Pa ar dL geworden °P het meisJePc oUh viel niet in de smaak van
kru6s eerli. cnmed geraakte aan de
Le fip\n *wam voor enkele jaren in
[echt genis van Tongeren te-

ka e
ten

Uari van dit jaarwerd hij vrij-en 2i-' en begon meteen de ouders
6e 1.rjiivroegere geliefde te bedrei-

in xT
Was mtussen getrouwdmet

P°ot ' nNederiand wonende landge-
%tw2 as al moeder gewordenI cwcc kinderen.Beb e
ttled,rn>nd van de moord wilde Ach-
Niri kt

en vriend drugs gaan ko-
t .ederland- Ze raakten echter

r^meriVn Waterschei. Daar trof
? geli^M moedervan zijn vroege-
Hjk r, ! aan en stak haarvermoe-met vier messteken neer.

lingsperiode van gemiddeld een
half jaar in acht nemen. Zodra de
Duitse beslissing binnen is neemt
kantoor Buitenland een standpunt
in over het AWW-pensioen.'Uitkering aan weduwen

pendelaars moet sneller'

Velraad hekelt werkwijze Sociale Verzekeringsbank:

Redelijk
Velraad noemt ruim een maand
wachten op het eerste voorschot
van de Sociale Verzekeringsbank
een redelijke termijn. „Er komt zo-
veel op die vrouwen af. Allereerst
het verdriet. Als je dan ook nog an-
derhalf jaar moet wachten op geld,
is dat verschrikkeüjk. Sommige
vrouwen trekken ten einde raad aan
de bel van de Sociale Dienst. Maar
waar een eigen huis in het geding is,
wordt alleen bijstand verleend via
een krediethypotheek."

Het antwoord van staatssecretaris
De Graaf van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid op vragen van
CDA-TweedeKamerlid Walter Pau-
lis over deze problematiek maakt
het allemaal niet duidelijker. De
staatssecretaris geeft toe dat de
wachttijden lang zijn, maar wijt dat
aan de verschillende instanties die
bij het vaststellen van de uitkering
betrokken zijn. Het verlenen van
een voorschot stelt de betrokkenen
enigszins in staat in hun levenson-
derhoud te voorzien.

In de meeste gevallen handelt het
om uitkeringen die deels door Ne-
derland en West-Duitsland betaald
worden.

De aanvraag voor Duitse rente
wordt door het Bureau Duitse Za-
ken behandeld en doorgestuurd
naar de instantie in West-Duitsland
die er verantwoordelijk voor is. De
Duitse instantie zou een behande-

De Sociale Verzekeringsbank is het
orgaan dat na meldingvan het over-
lijden het arbeidsverleden vaststelt
en de aanvraag doorstuurt naar het
kantoor Buitenland. Daar wordt
vervolgens in samenwerking met
het hoofdkantoor de verzekerings-
tijdvakken ingevolgde de AWW
vastgesteld.

Voorbeeld
De voorbeelden die Velraad aan-
draagt zijn schrijnend. In de meeste
gevallen is een wachttijd van meer
dan anderhalf jaar 'normaal. „Zo-
lang ik met met dezezaak bezig ben,
stuit ik op een zekere desinteresse
en willekeur bij de Sociale Verzeke-
ringsbank", aldus Velraad. De di-
recteur van deze bank, die als een

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - „De traagheid waar-
mee de Sociale Verzekeringsbank
de uitkeringen aan weduwen van
grensarbeiders die niet AWW-verze-
kerd (Algemene Weduwen-en We-
zenwet) waren, is niet langer meer
acceptabel." Na een stroom van
klachten neemt Frans Velraad, di-
recteur van het Europees Informa-
tie- en Adviesbureau in Kerkrade
het niet langer meer. Hij heeft politi-
ci ingeschakeld om te voorkomen
dat weduwen nog veel langer dan de
toch al ruime streeftijd van 41 we-
ken, op een uitkering wachten.

„Als de SVR, de vroegere Raad van
Arbeid, niet in staat is naar behoren
deze taak uit te voeren, dan moet
een andere organisatie hiermee be-
last worden", vindt Velraad. Hij
geeft als alternatief de Gemeen-
schappelijke Administratie Kanto-
ren aan, die een beter regionaal ge-
spreid zijn dan de SVB.

soort doorgeefluik fungeert, heeft
Velraad schriftelijk laten weten dat
de traagheid die ontstaat bij het af-
handelen van deze zaak te wijten is
aan werkachterstanden.

een dependance in Maastricht van
het Vlaardingse technisch advies-
bureau Jongen. Zo ontstond het in-
genieursbureau Jongen-Laura.Ingenieurs tot over

de oren in het werk

Directeur: 'Het is afen toe een gekkenhuis'Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De ingenieursbu-
reaus zitten tot over de oren in het
werk. Door de hausse in de econo-
mie wordt er volop uitgebreid en
aan nieuwbouw gedaan. Volgens di-
recteur ir P.Staal van het Maas-
trichtse bureau Jongen-Laura is het
is af en toe een gekkenhuis. „Niet al-
leen in Maastricht. Zeker in de indu-
strie wordt er de laatste jarenwat af-
gebouwd. Je ziet het ook in de
Oostelijke Mijnstreek, waar Heerlen
en Kerkrade zich duidelijk profile-
ren."

Nadat het bureau in het begin van
de jaren '80 een flinke stap terug
had moeten doen, namen de drie
toenmalige directeuren in 1985 het
bedrijf over (via een zogeheten ma-
nagement buy-out). Directeur ir-
Staal erkent nu dat dit eigenlijk hèt
moment was geweest om de naam
te veranderen. „Dat was wel logisch
geweest, maar een naamswisseling
betekent nogal wat, ook in finan-
cieel opzicht. Het bureau zat toen in
een slechte tijd, alle ingenieursbu-
reaus hadden het ontzettend
zwaar," licht hij toe.

Door de aanhoudend stroom op-
drachten en problemen met de wer-
ving van nieuw personeel zit het bu-
reau met een chronische onderbe-
zetting. Er zijn al geruime 4 tot 5 va-
catures voor HTS-ers, die maar niet
te vinden zijn. Ir F.Gielen, die vori-
ge week afscheid nam, staat wat
huiverig tegenover de bruisende
ontwikkelingen van nu. „Je vraagt
je wel eens af of de economie niet
een beetje overkookt. De investerin-
gen lopen altijd achter de economie
aan," zegt hij.

Uitbesteed
De kaarten liggen nu dus even an-
ders. Met de opleving in de econo-
mie nam het werk voor het bureau
weer toe. Vijfjaar geleden werkten
bij Jongen-Laura nog geen dertig
mensen, en nu - bij Tema Inge-
nieurs - zijn het er ruim veertig.

De directie laat er geen twijfel over
bestaan dat het ingenieursbureau
sterk afhankelijk is van de economi-
sche situatie. Ir Staal: „Dat maakt
ons erg kwetsbaar. Wij merken di-
rect de gevolgen van een economi-
sche verandering. Het eerste wat
stilgelegd wordt zijn de nieuwe
plannen."

Naam
Ter gelegenheidvan het officiële af-
scheid van directeur ir Gielen doop-
te het bureau de naam om in Tema
Ingenieurs. Het accent moet liggen
op de aard van de activiteit (tech-

nisch management), zegt de directie
nu, en bovendien leidde de vorige
naam doorgaans tot verwarringen -
mede omdat de naam Jongen in de
aannemerswereld geen onbekende
is.

Het bestaan van het ingenieursbu-
reau Jongen-Laura is feitelijk te
danken aan de mijnsluitingen in de
jaren'60 en '70. In de zoektocht naar
het opzetten van nieuwe activiteiten
die moesten voorzien in vervangen-
de werkgelegenheid voor mijnwer-
kers, werd de technische afdeling
van de mijn Laura in Eygelshoven
verzelfstandigd. Dat gebeurde door
de afdeling te laten samengaan met

'Levenslijn' slaat aan
MAASTRICHT - De onlangs geopende telefonische Levenslijn van
het bisdom Roermond blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien.
„Een ongekende belangstelling, er bellen soms honderden mensen
per dag," aldus perschef Ad Jansen.
Zoals bekend heeft het bisdom als vorm van evangelisatie een tele-
foonlijn ter beschikking gesteld om al dan niet gelovige mensen in
staat te stellen met een onbekende en belangstellende persoon te
spreken over levensproblemen in deruime zin van het woord.
De leeftijden van de personen die de Levenslijn bellen, is zeer geva-
rieerd. Te zijner tijd zal een evaluatie gegeven worden van het beroep
dat op de Levenslijn wordt gedaan. Zoals bekend is bij het telefo-
nisch contact de privacy aan beide zijden gegarandeerd.

" In de Wycker Brugstraat werd de nieuwe methode van
rioolrenovatie gedemonstreerd. Foto: widdershoven

Milieuvriendelijk
riolen renoveren

Vrijdag 16 juni 1989 " 19

Brouwer wil productie op 250.000 hectoliter brengen

Gulpener investeert
egen verdrukking in

Van onze correspondente
VOEREN - Eerste schepen van
Voeren, José Happart, die ook so-
cialistisch kandidaat is voor de
Europese verkiezingen, vreest voor
incidenten zondag in Voeren. Die
dag worden daar, zoals overal in
België, Europese verkiezingen ge-
houden.

Happart
vreest

incidenten

Happart zegt over informatie te be-
schikken dat de gemeentelijke loka-
len en gebouwen door de voorzitter
van het Belgisch-Limbirgse hoofd-
kiesbureau zullen gevorderd wor-
den. Happart zegt dat het college
van burgemeester en schepenen
van Voeren besliste deverkiezingen
te organiseren in "de gemeente-
school van Sint-Martens-Voeren.
Happartkondigt aan dat alle andere
gebouwen door de Voerense burge-
meester ontoegankelijk zullen wor-
den verklaard.

jaar zag de brouwer de omzet ver-
dubbelen tot 120.000 hectoliter in
1988. Het totale bedrijf (inclusief
azijrïproduktie) maakte een geld-
omzet van 30 miljoen. Een deel van
die groei kwam tot stand door meer
aandacht te besteden aan de 'thuis-
verbruikermarkt'; de kratjes bier
die bij de supermarkt te koop zijn.

bestuurd via actieve beeldscher-
men. De brouwers kunnen dan met
een lichtpen op de monitor het hele
brouwproces controleren.

Limburgs dagblad provincie

# Directeur Paul
Rutten (rechts) en de
directeur van het
Duitse bedrijf
Ziemann tekenden
gisteren het
miljoenencontract.

Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze verslaggeefster
MAASTRICHT - Maastricht
kreeg gisteren de Westeuropese
primeur van een milieuvriende-lijke en goedkope manier om
lekkende rioleringen te herstel-
len. Volgens het rioolrenovatie-
procédé Sanipor, een Hongaarse
uitvinding,kunnen lekkages metmilieuvriendelijke chemicaliëngedicht worden. Het nieuwe sys-
teem is niet geschiktvoor het re-
noveren van riolen waarvan de
wanddikte door corrosie al aan-
zienlijk verminderd is.
Een voordeel van dit nieuwe pro-
cédé is dat de riolering zondergraafwerkzaamheden gereno-
veerd kan worden. Via rioolput-
ten worden de chemicaliën, die

opgeslagen zijn in een tankauto,
op de buizen gespoten. Op de
plaats van de lekkage vormen de
chemicaliën door een chemische
reactie een harde 'bult' en laat
geen water meer door. Per dag
kan een ploeg bestaande uit vijf
personenen ongeveer 100 meter
rioolbuis renoveren.
De gemeente Maastricht, het
provinciaal bestuur en General
Industrie Developments, de im-
porteur voor de Benelux van dit
product, delen de kosten van de
demonstratie: 3,5 ton. Het is de
bedoeling dat vertegenwoordi-
gers van gemeenten, aanne-
mingsbedrijven, industriële on-
dernemingen en overheidsdien-
sten in Maastricht kennis maken
met het systeem.



Dat Van Daal niets te veel zei,
hebben de Sittardse en Tuddern-
se spuitgasten gisteravond aan
den lijve ondervonden. Vier zeer
uiteenlopende reddingsprojec-
ten kregen de ploegen voorge-
schoteld. In het Abshoven-com-
plex in Munstergeleen moesten
de brandweerliedenbijwijze van
perslucht-oefening een met ver-
stikking bedreigd slachtoffer uit
een van de kelders zien te halen.
Om de moeilijkheidsgraad nog
wat op te voeren, werden de red-
dende engels tevoren zonder uit-
zondering geblindeerd.

van rekening verlenen we elkaar
bij grote calamiteiten assistentie.
Gelukkig is dat tot nu toe nog
maar zelden nodig geweest," ver-
telt onderbrandmeester Jan van
Daal van 'Groep Vier', de ploeg
die dit maal de eer te beurt viel- in het diepste geheim- de the-
ma-oefening voor te bereiden.
Een zeer speciale, zo beloofde hij
op voorhand.

benenwagen voor een voettocht
van bijna zeven kilometer rich-
ting oosterburen. Eerst naar
Wehr, waar bluswater uit een
beek moest worden opgepompt
en vervolgens naar Tuddern

Daarna werden deheren naar de
Kolleberg getransporteerd waar
ze een niet te tillen metalen vat
met behulpvan staaldraadkabels
een steile helling op- en af moes-
ten zien te rollen. Vandaar uit na-
men de ploegen in hun hittebe-
stendige pakken de verplichte

Gemeenschapshuis
Schaesbergerveld

gaat weer open
Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Het gemeen-
v schapshuis 'Schaesbergerveld' gaat
r op 25 juni weer open voor het pu-. bliek. Bijna twee maanden geleden
, gingen de deuren dicht omdat het

* pand aan de Nijmegenstraat opge-
£ knapt moest worden. De complete
I electrische installatie, de ventilatie. en het afzuigsysteem werden ver-

nieuwd, de toiletgroepen gemoder-
niseerd en de tap-installaties gerevi-
» seerd.

Steeds drie dagen in de week in Valkenburg aan de Geul
De donkerekleuren van de wanden

1 en het houtwerk zijn vervangen, door lichte kleuren. Op zondag 25
I juni vanaf 11.00 uur kan iedereen

het 'nieuwe' gemeenschapshuis. gaan bekijken. Vanaf 26 juni wordt
in het verenigingslokaal van Flos

i Carmeü weer elke maandag- en vrij-
< dagavond gekiend.

Dammerich gaat
weer 'boemelen'

Brouwerij start met
rondleiding toeristen

Protestactie
tegen bruut

geweld China
HEERLEN - Een aantal leden
van Amnesty-International zal
morgen op de Promenade in
Heerlen protesteren tegen het-
geen de afgelopen weken in Chi-
na is gebeurd. Er zullen handte-
keningen verzameld worden.

Deze worden opgestuurd naar
minister-president Ruud Lub-
bers en naar de ambassadeur van
China in ons land.

avondje door dfe spuitgasten tot
een goed einde was gebracht,
volgde voor het internationale
gezelschap een luchtig verbroe-
deringstreffen in de Sittardse ka-
zerne.

van de vereniging. De jubilaris is
niet alleen actief kegelaar maar
ook al tien jaar bestuurslid in de
functie van baancommissaris.
Van 19.00 tot 20.00 uur wordt er
in de zaal van gemeenschapshuis
„dr Eek" een receptie gehouden.
Ter afsluiting van de feestelijk-
heden is er 's avonds vanaf 20.30
uur een dansavond met het or-
kest „Fairlane". Deze avond is
voor iedereen toegankelijk.

'" VOERENDAAL - Het 'schjoelboe-
] melen' is de schoolgemeenschap, van basisschool De Dammerich in

Voerendaal vorig jaar goed beval-
len. Daarom doet men het dit jaar
weer en welzondag aanstaande.Het
betekent dat de school een hele dag
voor iedereen open is voor een

' feestelijke doe-dag die op de speel-
plaats gehouden wordt. Dit jaar is

■ het motto 'Country en Western' en
de opbrengst is bestemd voor spe-

" ciale activiteiten op school.

" Om 11.15 uur is er een openlucht-
mis, om 12 uur is een koffieconcert
vervolgens om 14 uur de officiële

! opening. Daarna is er nog een fancy-
fair ten eeneen optredenvan de kin-

! deren van de school alsook een va-
derdagspel.

De bierbrouwerij De Leeuw heeft
pas. ingehaakt op het idee van de
VVV, nadat er enige voorzieningen
in het'bedrijf zijn getroffen. „Onze
medewerkers in het bedrijf moeten
niet te veel hinder hebben van de
rondleidingen", zegt brouwerijdi-
recteur Paul Janssen. Een probleem
tot nog toe vormde bijvoorbeeld de
aanwezigheid van open gistkuipen.

Om het proces daarin veilig en hy-
giënisch te houden, wilde de brou-
werijdirectie geen kijkers meer in
die afdeling. Via een gesloten glas-
wand is de bezoekers daar nu toch
een kijkje gegund.

Penningmeester-juridisch advi-
seur H. Consten (60) neemt van-
daag afscheid van de Algemene
Bond van Werknemers (ABW).

De VW heeft al drie jaar geleden
verzocht om de rondleidingen. „Wij
zien het als een versterking van het
totale toeristisch aanboden dat juist
nu omdat de gasten meer belang-
stelling tonen voor natuur, cultuur
en educatieve zaken," zegt VW-di-
recteur mevrouw Marijke Boesten.
Kennismaken met een ambachte-
lijk bedrijf, waarvan men het pro-
duktna devakantie ook op de thuis-
markt kan aantreffen, schept vol-
gens haar een extra band met Val-
kenburg.

Processie bij
verpleegkliniek
HEERLEN - De verpleegklinieken
te Heerlen houden zondag de sacra-
mentsprocessie, 's Morgens om tien
uur verzamelen de deelnemers zich
bij de ingang van de B-kliniek.
Daarna trekt de grote processie via
de terreinen en de tuinen van de in-
stelling naar de Henri Dunantstraat
om via de hoofdingang naar de
A-kliniek te gaan. Daar staat bij de
ingang een rustaltaar. Vervolgens
gaa* het naar het grote parkeerter-
rein achter de klinieken. Daar wordt

mis opgedragen door rektor
Hegtermans. Zangkoor St.-Caecil-
lia-Camillus uit Lemiers zingt en de
Weltense klarinettist Frans Habets
speelt tijdens de communie.

Maar dat zijn niet de enigen die
meewerken. De schutterij van
Übachsberg, de communicantjes
van Weiten, een wierookgroep uit
Erjsden en harmonie TOG van Wei-
ten hemen allen deel aan de proces-
sie. Maar het belangrijkste is na-
tuurlijk dat de patiënten van de ver-
pleegklinieken zelf ook meegaan in
de processie, waar nog - heel ouder-
wets en mooi - een zandtapijt voor
zal worden gemaakt. Daar wordt al
om vijf uur 's morgens mee begon-
nen.

Eenieder die wil meegaan of wil ko-
men kijken is zondag welkom bij de
Heerlense verpleegklinieken.

Afscheid

De receptie is vanmiddag van
half vijf tot half zeven in het be-
drijfsrestaurant van het LD.

Op het VW-kantoor kunnen va-
kantiegasten zich aanmelden voor
een bezoek, uiterlijk één dag voor-
dat de gewenste rondleiding plaats-
vindt. De groepen blijven beperkt
tot hooguit vijftien personen. Om de
organisatiekosten te bestrijden
wordt een bijdrage van twee gulden
per persoon gevraagd.

Geen vakidioot, maar wel gedre-
ven. Dat is computerprogram-
meur Wiel Goffin (47) uit Bingel-
rade ten voeten uit. Vandaag
viert hij zijn zilveren dienstjubi-
leum bij deze krant. Een kwart
eeuw geleden, toen Wiel Goffin
in Sittard zijn LD-loopbaan be-
gon, waren computers nog ver
achter de horizon. De krant werd
in lood gezet. En een bericht zo-
als dit tikte de redactie nog op
kloeke schrijfmachines.
In 1970 kreeg Wiel Goffin, die in-
middels al vanaf '67 op het
hoofdkantoor in Heerlen werkte,
met nog enkele andere medewer-
kers de opdracht het net inge-
voerde computersysteem bij het
Limburgs Dagblad uit te werken
dat een alledaags gebruiksarti-
kel. Uiteraard ging ditkarwei ge-
paard met het volgen van tal van
automatiseringscursussen. Ook
nu, anno 1989, moet je je blijven
bijscholen. Want nog elke dag
wordt de 'chip' slimmer, sneller,
met nog meer capaciteit, zo weet
Wiel Goffin als geen ander.
Uiteraard heeft de jubilaris ook
een leven naast de 'computer. In
Bingelrade stelde hij al sinds jaar
en dag het lokale blaadje 'Dorps-
galm' samen.

Zilveren
LD-jubilaris

per persoon
Van onze verslaggever

VALKENBURG - De bier-
brouwerij De Leeuw is gestart
met rondleidingen voor toeris-
ten. Belangstellenden kunnen
op dinsdag, woensdag en don-
derdag een uur lang onder des-
kundige leiding het hele
brouwproces volgen. Aan het
slot van de rondleiding kun-
nen zij ook in bescheiden mate
het eindprodukt van het be-
drijf proeven. De rondleidin-
gen zijn er gekomen op initia-
tief van de VW 'Het Geuldal.

Overigens bestaat het mannen-
koor dit jaar 65 jaar. Tijdens een
eucharistieviering in de St.-Jo-
sephkerk in Waubach wordt za-
termiddag om 15.00 uur het nieu-
we vaandel gewijd. De jubilaris-
sen, naast Hub Simons, worden
ook Funs van Hees (40 jaar lid)
en Bart Grotens (25 jaar lid) door
fanfare Eendracht naar de kerk
begeleid. Van 19.30 tot 20.30 uur
wordt in het Parochiehuis in
Waubach een receptie gehouden.

Gouden zanger
Op 7 januari 1939 werd Hub Si-
mons ingeschreven als lid van
het toenmalige mannenkoor St-
Joseph in Waubach. Een klein
rekensommetje leert dat hij dit
jaarop de kop af 50 jaarlid is van
Landgraafs mannenkoor St.-Jo-
seph. Simons was naast zanger
ook bestuurslid en en animator
en hoofdrolvertolker in de ope-
rettes die het mannenkoor in de
jaren vijftig uitvoerde. In mei '87
leverde hij de voorzittershamer
in en werd ere-lid.

Dat hij wordt opgevolgd door
twee personen, Jack Hurxkens
(nieuwe penningmeester) en mr.
Wim Rietstra (juridisch advi-
seur) zegt niet alles maar welveel
over de betekenis van de schei-
dende heer Consten voor de
ABW.

Het dagelijks bestuur van de
Bromscooterclub Heuvelland te
Heerlerbaan wordt gevormd
door H. Hodiamont, voorzitter;
M.Prevoo, secretaris; J. Huy-
brechts, penningmeester.

Robijnen
kegelclub

Bestuur

Marcel Jungen uitKerkrade be-
haalde aan het Conservatorium
te Maastricht zijn Hafa-directie
diploma. Het diploma docerend
musicus trompet behaalde hij al
eerder en in december sluit hij
zijn studie als uitvoerend musi-
cus af.
Aan de Hoge School te Sittard
slaagde Joycevan de Warenburg
uit Schaesberg voor H.8.0.V.
Aan de Economische Hoge-
school in Tilburg is Nico Hoenen
uit Heerlerheide, thans wonende
in Oirschot, geslaagd voor regis-
ter-accountant.

Overigens kan hij terugzien op
een loopbaan van ongeveer 45
jaar. Na een start bij de NMB
werkte hij vervolgens onder an-
dere op de griffie van het Heer-
lense kantongerecht, later bij de
Volkskredietbank, het assuran-
tiekantoor BVZ in Brunssum en
tot slot bij het advocatenkantoor
Lückers, waar hij twaalf jaar als
chef de bureau fungeerde. Vanaf
1979 ging de heer Consten in op
het verzoek van de ABW om op
haar penningen en rechten te let-
ten.

De receptie wordt vanmiddag
gehouden in Motel Heerlen en
wel van vijf tot zeven uur.

Kegelclub Verenigde Vrienden
uit Rimburg viert morgen haar
40-jarig bestaansfeest. Tijdens
een feestvergadering vooraf-
gaande aan een receptie zal de
huldiging plaatsvinden van jubi-
laris Piet Cools, die 25 jaar lid is

Na afloop van het zomerseizoen zal
worden bekeken of de rondleidin-
gen ook in de wintertijd gehand-
haafd blijven.

De avond-, weekend- en zondag
diensten beginnen op vrijdagavof "*en eindigen de volgende week vl
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Bel TIGH S 71140
HEERLEN. Hardy, Kerkraden»
50-52, S 416374 en Heerlerhei
Corneliusplein 2, S 211377. B.
TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Nieuwenhag
Bemhardstraat 52, ® 312294. V
spoedgevallen dag en nacht ber<
baar.
KERKRADE - EYGELSHOV
Smithuis, van Gronsveldstraat
Chèvremont, S 454000.
KERKRADE-WEST. Mausi
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460 i
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur
zondag van 12.00 tot 13.00 uur
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spo
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOL'
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Siml
veld, S 441100. Zaterdag van 11
tot 15.00 uur en zondag van 14.30
15.00 uur. Voor spoedgevallen ï
men terecht van 22.00 tot 22.30 m
HOENSBROEK. Boswijk, AH
straat Noord 43 Treebe*
S 213773.
NUTH. Voor spoedgevallen eiê
apotheek (bgg TIGH S 711400). I
TIGH - HEERLEN.
S 711400
(Informatie over avond- en wej
einddiensten van artsen, tandj
sen, apothekers en het GroM
Kruis.) "
GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst v<
spoedgevallen tijdens avond
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. W^
enden 24 uur doorlopend S 711*
Werkdagen, tijdens werkul*
»713712. |
NUTH - VOERENDAAL - SIMPV
VELD. Wachtdienst voor spoeoß
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - ■
BEEK. Wachtdienst voor spoe*
vallen S 259090. *HOENSBROEK - MERKELBE^'
BINGELRADE. Wachtdienst V
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgeval ,
is de dienstdoende verpleegku"
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAj
Wachtdienst voor spoedgeval1
S 323030. 'ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgeval j
TIGH (brandweercentrale) be" &
S 711400. a
BRUNSSUM - HOENSBRO» E
Voor spoedgevallen eigen huis*'
bellen. .
KERKRADE-WEST. Voor sp* <gevallen eigen huisarts bellen. . I
SCHIMMERT. Voor spoedgevall;
eigen huisarts bellen. , fKERKRADE-OOST. Tot zaterf
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoof?
van eigen huisarts. Van zateij
12.00 uur tot zondagmorgen ". *uur Goebbels, Bosweg 28 Eygel* «
ven, S 351464. Van zondagmo» i
10.00 tot maandagmorgen B.oo^van de Poel, Peschbeemdenstra^ l
S 452913 it
SIMPELVELD - BOCHOti >
Schepers, Baneheiderweg 5
choltz, S 441213. .MSCHAESBERG. Zaterdag Pl^Pasweg 97, S 311322 en zofl<j>
Ypenburg, Lichtenbergerstraat >|
SS 322072. *''ÜBACH OVER WORMS - NIJ *WENHAGEN. Eigen huisarts O

VOERENDAAL. Praktijk &\
huisplein 4 S 751322.
Patiënten gezondheidscentjT
Hoensbroek-Noord kunnen daëï
nacht bellen, S 214821.

TANDARTSEN
t/(r

HEERLEN - HULSBERG - v. >
RENDAAL. v.d. Voort, HogeW4l
Voerendaal, S 751450. B.g.g. a*c
S 711400. . t fl
KERKRADE - ÜBACH OV j
WORMS - SCHAESBERG - i
WENHAGEN - EYGELSHOyv
Peters, Kapellaan 19 Kerk|?|i
S 453112. Spreekuur van 1*"*(’'
12.00 uur en van 19.00 tot 19.30,e
SIMPELVELD - BOCHOIAJI*
GULPEN - VAALS - WIJLRE - vj s
TEM. Schijns, Pr. Bernhardstr», a
Vaals, S 04454-1553. Spreefyi
van 11.30 tot 12.00 uur en van * k
tot 18.00 uur. , n fc
BRUNSSUM - SCHINVE^|«I
NUTH - HOENSBROEK - St^i
NEN. Kortenbach, A ge Wat«]J
Schinveld, S 250313. Spre^J
van 11.30 tot 12.00 uur en van k
tot 18.00 uur.

Kerkrade

Brunssum

Merkelbeek

H. Constens

De Koepel houdt informatie-avon-
den over huurverhoging. In het
dienstencentrum Terwinselen is
men maandag vanaf 20.15 welkom.
Dinsdag vindt de bijeenkomst om
20.00 uur plaats in de zaal van de
Blijde Boodschapkerk Rolducker-
veld.

" De phv De Trouwe Helper Chè-
vremont houdt zaterdag vanaf 12.00
uur en zondag vanaf 9.00 uur de
jaarlijksebondswedstrijd op het ter-
rein aan de Dentgenbachweg. De
prijzen worden zondag uitgereikt in
café 't Pumpje aan de St. Pieter-
straat 38.

Nuth

" Organist Stefan Palm en violist
Jörg-Michael Schwarz verzorgen
zondag om 16.00 uur een concert in
de St.-Bavokerk. De entree is vrij.

" De fanfare St.-Barbara houdt za-
terdag en zondag het Federatiefeest
1989 Heilust. Bij goed weer worden
de concert gegeven in kiosken bij
Gemeenschapshuis Heilust, Ons
Lrm burgsstraat 57. Zaterdag treden
vanaf 19.30 uur drie muziekkorpsen

Ma 21.30 uur zorgen Die Ansel-
bach Musikanten voor de gezellig-
heid. Zondag vanaf 10.45 uur ver-

en vier korpsen het muzikale
schoppen. De korpsen die niet
"den, dienen zich om 11.00 uur
de vertrekpunten voor de ster-

tocht op te stellen. Ter afsluiting
van het Federatiefeest wordt er een
optocht door Heilust gehouden.

" n het Centrum voor Maatschap-
pelijwerk Werk aan de Kloostera-
derstraat 20 wordt maandag van
14.00 tot 16.00 uur spreekuur voor

jnwerkers gehouden.

# De huurdersbelangenorganisatie

wordt er een demonstratie gegeven
met West Highland White terriërs. HULPDIENST SOS

Dag én nacht bereikbaar, S '
Geslachtsziektenbestrij ding:
24-uurs infolijn S 740136.oostelijke mijnstreek redactie: 739282 " Het fluit- tamboer- en trompet-

terkorps Wilhelmina houdt een gro-
te 12-traps loterij. Voor informatie:
E. Theunissen, S 251983, H. Theu-
nissen, S 251115 of A. Renneberg,
S 272941.

" Het IVN maakt zondag een mid-
dagwandeling in de, omgeving van
Wijlre. Men vertrekt om 14.00 uur
vanaf de parkeerplaats achter het
kasteel van Wijlre.

KERKRADE - Kruisboogsc^
St. Hubertus Kaalheide hou^j,
terdag het jaarlijkseere-leden
ten vanaf 15.00 uur aan de
weide aan de Krichelbere^f
H. Derwall heeft al twee keerro tf
elkaar het erekoningschapve IJen kan nu de eerste erekeizer^i1
bestaan van de vereniging w

Zondag is het jaarlijkse k°nya ji*!
gelschieten vanaf 16.00 uur']r jeiflj
gevaderdag krijgen alle deel
de vaders een gratis cons
aangeboden.

Ereschieten
St.-Hubertus

Jabeek

verzorgt tot 12 julieen foto-exposi-
tiein de bibliotheek aan de Burg.
Beekerstraat.

Schaesberg

" Alle jeugdigen zijn zaterdag van
18.30 tot 22.30 uur welkom op disco
Calimero van de Jeugdraad van
Prins Hendrik. Deze wordt gehou-
den in gebouwDe Molt. Entree een
gulden

Heerlen

" In verband met de mini-triathlon
opent het zwembad Ter Veurdt zon-

dag pas om 12.00 uur zijn deuren
voor de recreatiezwemmers. Van
7.30 tot 14.00 uur heerst er een par-
keer- en doorrijverbod op de Kou-
merweg vanaf de verbindingsweg
met de Heerlerweg, de Kasteellaan
ter hoogte van het tankstationn en
de Prof. Eykmanlaan vanaf de No-
bellaan in derichting van het zwem-
bad.

" De CV De Jong Bock en de mid-
denstand van Nieuw Einde houden
morgen van 10.00 tot 17.00 uur een
grote braderie op de Anjelierstraat
en een gedeelte van de Rozestraat.

" Het jeugdkoorThe New Genera-

tion luistert zondag om 10.00 uur de
mis op in de parochiekerk.

Voerendaal

" De Harmonie St.-David luistert
zondag om 11.30 uur de mis op in de
kerk te Kunrade.

Schinveld

" De Kringgroep De Onderbanken
houdt zondag vanaf 9.00 uur een be-
kerwedstrijd voor Duitse Herders-
honden op het terrein aan de Her-
ingsweg te Schinveld. Om 13.00 uur
begint het pakwerk. Aansluitend

" De beheerscommissie van hel
ontmoetingscentrum houdt dins
dag om 19 uur een openbare verga
dering.

" Ger Gulikers van Foto Limburg

" Het optakelen van een 200-litervat vormde een van de loodzware klussen voor de Sit-
tardse en Tuddernse spuitgasten. Foto: PETER ROOZEN

" LD-jubilaris Wiel Goffin

# Hub Simons

Geslaagd

waar liefst zes 'professioneel ker-
mende' toneelspelers in hun le-
vensechte rol van zwaargewonde
verkeersslachtoffers uit drie
autowrakken moesten worden
gehaald. Nadat het hete zomer-

Heet avondje voor
brandweerlieden

Muziekschool
in het zilver

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - In het kader
van haar 25-jarig bestaan orga-
niseert de Brunssumse mu-
ziekschool in het weekend van
24/25 juni een aantal activitei-
ten. Op zaterdag 24 junivindt
er in het ontmoetingscentrum
de Brikke Oave een 'play-inn'
plaats van verschillende en-
sembles. Leerlingen van de
omliggende muziekscholen
spelen vanaf 16.00 uur in de
grote zaal. Een dag later, om
15.00 uur, wordt wordt weder-
om in het ontmoetingscentrum
een bijzonder docentenconcert
gegeven. Naast docenten
speelt ook een aantal oud-leer-
lingen mee. De entree is op bei-
de dagen gratis.

Van onze verslaggever
SITTARD - Urenlang afzien,
ploeteren en zweten onder tropi-
sche temperaturen. Die onaange-
name verrassing stond gister-
avond zon 35 brandweerlieden
uit Sittard én acht van hun colle-
ga's uit het aangrenzende Duitse
Tuddern te wachten. Gelukkig
ging het niet om levensbedrei-
gende calamiteiten, maar wélom
een bloedserieuze - en dit maal
buitengewone inspannende -
thema-oefening waaraan de Sit-
tardse spuitgasten elk kwartaal
moeten geloven. Voor het eerst
waren nu ook hun bevriende
vakbroeders uit Tuddern voor
deze loodzware exercitie uitge-
nodigd.

De grootscheepse oefening
wordt bij toerbeurt georgani-
seerd door de vier bestaande
groepseenheden van het Sittard-
se korps. Voornaamste doel van
zon bijzondere 'trainingsstage'
is de teamgeest binnen het korps
op peil te houden. „Om deal lang
bestaande vriendschapsbanden
tussen ons en de jongens uit
Tuddern nog wat steviger aan te
halen, leek het ons een goed idee
om hen mee te laten doen. Bo-
vendien is zon gezamenlijke
oefening altijd zinvol, per slot
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Limburgs Dagbald sport Vedetten op 'non-actief'
Monstervlucht beroofd Zwitserland van veel spanning

Opnieuw Canadese
sporters betrapt

OTTAWA - De Canadese atletiekfe-
deratie heeft hordenloopster Julie
Rocheleau-Baumann (25) en ge-
wichtheffer Bob Karsch voor twee
jaar geschorst, nadat bij beiden de
anabole steroid stanozolol werd
aangetroffen. Het betreft hetzelfde
spierversterkende middel als in de
urine van Ben Johnson is gevon-
den. Julie Rocheleau, zesde op de
100 m horden in Seoel, werd op 2
mei gecontroleerd tijdens een trai-
ningskamp in de Zwitserse stad
Bern tijdens een trainingskamp.
Karsch liep twee weken geleden tij-
dens de Canadese kampioenschap-
pen tegen de lamp.

PARIJS - In de komende Tour de
France is ruim drie miljoen gulden
aan prijzengeld te verdienen. Dat is
200.000 gulden meer dan vorig jaar.
De winnaar strijkt 600.000 gulden
op. Het meerbedrag ten opzichte
van 1988 verdwijnt vooral in de
beurs van de drager .van de groene
trui (puntenklassement) en bij de
beste ploeg. Etappewinst levert on-
geveer 20.000 gulden op.
De organisatie lanceerde twee
nieuwtjes: een premie van 17.890
Francs (zon 7.000 gulden) voor de-
gene die het eerste kilometerpaal
1789 van La Grande Boucle pas-
seert. Dat punt ligt in het dorp Mar-
tres-Tolosane, tijdens de twaalfde
etappe van Toulouse naar Montpel-
lier. De Tourdirectie herdenkt zo de
Franse Revolutie van 1789. Als
tweede heeft de organisatie, om
vlug te kunnen zien welke nationali-
teit een wielrenner heeft, de rug-
nummers voorzien van een klein
vlaggetje.

" HOOGEVEEN - Cees Priem
heeft zijn ploeg voor de Ronde van
Frankrijk bijna rond. De Australi-
sche kopman Phil Anderson heeft
gezelschap van de Nederlanders
Jacques Hanegraaf, Eddy Schurer,
Rob Kleinsman en Jan Siemohs, de
Belgen Flip Vandenbrande en Jo-
han Capiot en de Deen Jesper Skib-
by. De Zeeuwse ploegleider maakt
na de nationale titelstrijd op zondag
25 juni de naam van de negenderen-
ner bekend.

" PARIJS - De Zwitserse wielren-
ner Tony Rominger heeft afgezegd
voor de Ronde van Frankrijk. Vol»
gens de organisatie doet Rominger
niet mee, omdat hij te zeer vermoeid
is geraakt door het fietsen van de
Ronde van Italië.

Zeventien oefenduels voor Roda JC

Feyenoord klopt aan
voor John van Loen
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LAUSANNE - De Ronde van Zwit-
serland is op de tweede dag van veel
spanning beroofd. Een aantal vedet-
ten, onder wie Delgado, Rooks,
Theunisse en Kelly, liep in de rit
naar Lausanne ruim dertien minu-
ten achterstand op. Steve Bauer
profiteerde, hij eindigde als derde,
achter de Belg Bruyneel en de Zwit-
ser Joho. Oudgediende Beat Breu,
winnaar van de ronde in 1981, nam
de gele leiderstrui over van Brügg-
mann.

Na nog geen zestig van de bijna 200
kilometer ontsnapten twintig ren-
ners. In het peloton voelde niemand
zich geroepen van de achtervolging
een serieuze zaak te maken. Die
lamlendigheid achterin stemde de
kanshebbers voorin tot tevreden-
heid. En danvooral van Bauer en de
Zwiters Breu, Gianetti, Muller, Jar-
mann en Wegmüller. Het is een
beetje het noodlot van de Ronde
van Zwitserland. De toppers doen
vooral mee om ritme voor de Tour
de France op te doen.

Peter Post had met Theo de Rooy en
Louis de Koning twee man in de
kopgroep. Het duo speelde in de fi-
nale geen rol van betekenis. Johan
Bruyneel deed dat wel. De 24-jarige
Belg uit de ploeg van Ferdinand
Bracke fietste twee kilometer voor
de «neet weg, om met zeven secon-
den voorsprong te arriveren.

Uitslag: 1. Bruyneel 197.5 km in 5.01.13; 2.
Joho 0.07; 3. Earley; 4. Bauer; 5. Kaelin; 6.
Cenn; 12. Breu; 15. De Rooy; 16. De Koning
allen z.t. Joho; 43. Adri van der Poel 13.33;46. Veldscholten; 48. Kelly; 50. Van Orsouw;
60. Dekker; 65. Van der Hulst; 82. Bogers-
-86. Rooks; 89. Van Vliet; 104. Delgado; 109.
Vanderaerden; 113.Theunisse; 118. Steven-
haagen z.t. Van der Poel. Algemeen klasse-

ment: 1. Breu 8.34.06; 2. Joho op 0.02; 3.
Bruyneel 0.08; 4. Podenzana 0.14; 5. Earley
0.15; 6. Bauer; 7. Kaelin; 8. Muller; 9. Cerin;
10. Steiger; 14. De Rooy; 15. De Koning al-
len z.t. Earley; 22. Vanderaerden 13.36; 27.
Van Vliet; 31. Van der Poel; 32. Rooks; 45.
Veldscholten; 47. Stevenhaagen; 50. Kelly;
53. Theunisse; 54. Van Orsouw; 75. Delgado
z.t. Vanderaerden; 122.Van der Hulst 14.32;125. Bogers 15.05; 128. Dekker 15.23.

" VILLENEUVE-LES-AVIGNON- De Italiaan Giovanni Strazzer
heeft de derde etappe van de Midi-
Libre gewonnen. Jérome Simon uit
Frankrijk behield de leiding in het
algemeen klassement.
Uitslag: derde etappe: 1. Strazzer 171,6km
in 4.30,51; 2. Peeters; 3. Boucanville; 4. La-meire; 5. Tsjabalkine allen z.t, Algemeen
klassement: 1. Jérome Simon 15.17.45; 2.Rué op 0.37; 3. Colotti 0.49; 4. Mottet 0.59; 5.De Clercq 1.05; 6. Bezault 1.06; 7. Pelier z.t.;
8. Esnault 1.10; 9. Millar 1.17; 10. Mare Ma-
diot 1.18.

" MONDRAGON - De Belg Liec-
kens heeft gisteren de tweede etap-
pe van Klimkoers van Arrate ge-
wonnen, een rit over 187 kilometer
van Zumarraga naar Mondragon
zonder geschiedenis. Hij won de
sprint van het peloton, dat als ge-
volg van de Spaanse hitte niet voor-
uit te branden was. In het algemeen
klassement leidt de Spanjaard Gu-
tierrez.

Uitslag: 1. Lieckens 5.21.48; 2. Kirsipuu; 3.
Guay; 4. Gutierrez; 5. Suun; 9. Wijnands; 33.
Jacques van der Poel; 67. Bol; 83. Ducrot;
112. Suykerbuyk allen z.t.; 121. Hanegraaf
0.21; 130. Lammertink 3.08; 131. Van Loen-
hout; 132. Schurer z.t. Algemeen klasse-
ment: 1. Guiterrez 9.39.10; 2. Echave; 3.
Bontempi; 4. Suun; 5. Weltz; 26. Ducrot; 47.
Suykerbuyk; 67. Wijnands; 92. Jacques van
der Poel; 111. 80l 1.53; 117. Lammertink
5.01; 118. Van Loenhout z.t.; 128. Hange-
graaf 20.44; 133. Schurer 23.31.

LONDEN - Ivan Lendl en Mats
Wilander hebben zonder problemen
de vierde ronde bereikt van het ten-
nistoernooi van Queen's, dat geldt
als voorbereiding op Wimbledon.

Vos bewijst
sprinttalent

" De onbekende Belg Johan Bruyneel had gisteren de dag van
zn leven in Zwitserland.

" NORRKÖPING- Precies een jaar
na het afhakenvan Wim Arras is een
nieuwe sprinter in de PDM-ploeg
Gisbers opgestaan. John Vos won
gisteren in de spurt de tweede etap-
pe in de Ronde van Zweden. Een
jaar geleden werd zijn voorganger,
de snelle Wim Arras, na de tweede
rit door het Scandinavische land be-
trapt op het gebruik van dope. De
Belg verliet daarop de ploeg.

Uitslag: 1. Vos 167 km in 3.37.42; 2. Daams;
3. Nijdam; 4. Jekimov; 5. Benz; 6. McCar-
thy; 7. Andersson; 8. Verhoeven; 9. Spruch;
10. Michelsen. Algemeenklassement: 1.Pe-
gestam 6.09.42; 2. Van den Akker op 0.03; 3.
Tsjmelinine 0.07; 4. Andersson 0.10; 5.
Kvalsvoll 0.14; 6. Daams 0.54; 7. Nijdam
0.59; 8. Vos 1.07;9. Lesniewski 1.08; 10. Kry-
ger z.t.

GENEVE - Dino Halsall is in een 25
meter bassin de snelste zwemmer
op de 50 meter vrije slag. De 26-jari-
ge Zwitser verbeterde tijdens wed-
strijden van zijn club in Geneve de
toptijd van Matt Biondi. Halsall tik-
te aan na 21,81 seconden.

door wiel verheesen
AKEN - Hij wordt in december vierenvijftig jaar, maar
zijn ambitie en kwaliteiten zijn nog precies eender als
een paar decennia geleden. Nelson Pessoa gaf hiervan
weer blijk in de GP Nordrhein-Westfalen, gisteren het
belangrijkste nummer van de springruiters in CHIO
Aken. Ten aanschouwe van 18.000 toeschouwers eiste
hij de achtduizend D-mark, verbonden aan de eerste
plaats, voor zich op.

Pessoa als vanouds
Paul Schockemökle maakt noodlanding

De combinatie Pessoa/Vivaldi hield
de Fransman Nicolas, op de rug van
Saint Pear, na twee manches en een
barrage royaal achter zich. JosLan-
sink maakte de barrage niet meer
mee. Op een hindernis in hettweede
onderdeel, waar ruim zestig andere
combinaties geen problemen had-
den, ginghij met Optiebeurs Libero
H in de fout. Het hield in, dat de
Tukker met de zesde prijs (1500 DM)
tevreden moest zijn.
Behalve een door Lansink en Van
der Schans, met assistentie van de
Belg Philippaerts gewonnen esta-
fette-jachtspringconcours voor
trio's, met Emiel Hendrix aan de zij-
de van de Britten Turi en Charles op
de tweede plaats, bleef de Neder-
landse inbreng gisteren trouwens in
kwalitatief opzicht vrij beperkt.

" Temidden van de groep geslaagden neemt Mario Eleveld zijn trainersdiploma in ont-
vangst. Foto: PETER ROOZEN

Paul Schockemöhle blijft niets be-
spaard. Problemen in de privé-sec-
tor lijken een weerslag te hebben
gevonden in het wedstrijdoptreden
van de 44-jarige Westduitser. Tij-
dens de eerste omloop van de GP
Nordrhein-Westfalen maakte hij bij
een van de hindernissen een nood-
landing. „Toen mijn paard Zeppelin
uit balans raakte ontbrak bij mij
blijkbaar de vereiste concentratie",
aldus de vroegere grossier in Euro-
pese titels en aanverwante succes-
sen. „Het gevolg was dat ik net als
Zeppelin onderuit ging."

Nelson Pessoa vindt het heel ge-
woon, dat hij nog steeds aan de top
staat. Ervaring is voor de succesvol-
le Zuidamerikaan, die overigens al
vele jaren in België en andere West-
europese landen zijn tenten op-
sloeg, het belangrijkste wapen.

terswijk; 17 juli Voorst - Roda; löjuliSVZW-Roda; 19 juliSint Isodorushoeve -Roda; 20
juli Didam - Roda; 21 en 22 juli toernooi
WVC met Roda, FC Twente, De Graafschap
en WVC; 26 juli Herzogenrath - Roda; 28 en
30 juli Maritiem-toernooi Den Helder, met
Roda, Volendam, AZ en Helders Elftal; 30
juliRohda Raalte -Roda; 1 aug.Roda - Club
Luik; 3 aug. Avanti - Roda; 5 aug. VW -Roda; 8 aug. Steenzel - Roda.

" BRUSSEL - Aad de Mos zal de
eerste competitie wedstrijden van
zijn nieuwe werkgever Anderlecht
van de tribune dienen te bekijken.
De Nederlandse oefenmeester werd
het dezeweek door het Sportkomité
van de Belgische voetbalbond ver-'
boden tot 1 september 1989 bij offi-
ciële wedstrijden van de bekerwin-
naar op de bank te zitten. Het Sport-
komité besloot tot deze straf omdat
De Mos tijdens de tweede beker-
wedstrijd van zijn toenmalige club
KV Mechelen tegen Anderlecht
door de scheidsrechter naar de tri-
bune werd verwezen wegens beledi-
ging.

" ZEIST - De tuchtcommissie van
de KNVB heeft Michel van Watturn
(Excelsior) en Cees Lok (NEC) voor
één wedstrijd geschorst. De uitslui-
tingen gelden voor de nacompetitie-
wedstrijden van komende zaterdag.

" MANCHESTER - Manchester
United heeft twee middenvelders
van allure aangetrokken. Het zijn
Michael Phelan, de aanvoerder van
Norwich City, en Neil Webb, de in-
ternational van Nottingham Forest.
Voor de 26-jarige Phelan maakt
United 2,5 miljoen gulden over aan
Norwich City. Webb (25) moet aan-
zienlijk meer kosten. Manchester
heeft Nottingham 4,5 miljoen gul-
den geboden, maar de club van
Clough gaat daarmee niet akkoord.

" MADRID - De spelers van Real
Madrid hebben steun betuigd aan
middenvelderMichel. Zij hopen dat
de sterspeler terug zal komen op
zijn besluit de club te verlaten. De
Spaanse international liet dinsdag
weten de club te willen verlaten,
omdat hij ziek wasvan kritiek en de
druk niet meer aankon.

" WARSCHAU - De Poolse bonds-
coach Lazarek heeft op advies van
hogerhand ontslag genomen. Hij
werd verantwoordelijk gesteld voorde nederlaag met 3-0 tegen Enge-
land in de WK-kwalificatiewed-
strijd.

Trainersdiploma voor Fortunezen
Ehrens
Ludger Beerbaum, die door Paul
Schockemöhle mede vanwege de
privé-aangelegenheid uit diens stal
werd gezet, heeft intussen alle ge-
ruchten ontzenuwd als zou hu' op
korte termijn met de Limburgse
topruiter Rob Ehrens een samen-
werkingsverband opstarten.

ders (Valkenburg), Senden(Landgraaf), Verheyden (Tege-
len), Verstappen (Kessel) en Wie-demeyer (Meerlo). Zij werden
opgeleid door de docenten Ber
Lejeune en Harry van Wylick.
Opmerkelijk bij deze groep was
het hoge gemiddelde dat werd
gescoord.

Kwart eeuw
Voor winnaar Nelson Pessoa was de
GP Nordrhein-Westfalen allerminst
het eerste wapenfeit in Aken. Vijf-
entwintig (!) jaar geleden won de
Braziliaan al de Grote Prijs van de
Westduitse grensstad. Het was een
zege, die hij acht jaar later herhaal-
de. Het open Westduitse kampioen-
schapin Aken eiste hij zowel in 1970
als 1988 op.

den van afd. Limburg-voorzitter
Willems hun trainerspapiertje
ontvingen. De nieuwe voetbal-
trainers, naast het Fortuna-trio,
zijn: America (Kerkrade), Bulté
(Meerssen), Douma (Hoens-
broek), Hendriks, Nelissen, Oos-
terbosch en Slenter (allen Maas-
tricht), Loock (Bergen), Mevr-

NIEUWSTADT - De Fortuna-
spelers Marcel Liesdek, Mario
Eleveld en ChrisKörver hebben
het diploma trainer-coach 111 be-
haald. Zij behoorden tot de der-
tien geslaagden in Limburg. Met
uitzondering van de verhinderde
Liesdek, namen zij gisteravond
in de kantinevan FC Ria uit han-

Van onze sportredactie

C^KRADE/ROTTERDAM -Het is opnieuw twijfelachtig ge-
Pd tn of John van Loen komend seizoen bij Roda JC blijft.
Fve e trans^er naar ne^ Franse Sochaux afketste, heeft nuL zich gemeld als serieuze gegadigde voor de lange
L " e. Rotterdamse club, die de race om René Eijkelkamp
L °r, is naarstig op zoek naar versterking van de aanval enr Loen staat bovenaan het verlanglijstje van Hans Kraay enL leUwe technische staf. Het is echter maar de vraag ofL fioord bereid is 2,2 miljoen, het prijskaartje van Roda JC,r te tellen.

*Ux nare ervaringen met So-
i W Wacht Van Loen de ontwik-

gelaten af. „Feyenoord

'' einf°rmeerd bij mijn zaak-At' mer Rob Jansen. De club
>or p^geveer wat ik moet kosten.
Sevpi lkamP wilde Feyenoordwr„twee milJoen betalen. Wie

» ze dat ook voor mij

lg«ens nol Hendriks is Roda JC
'°f r/f * rechtstreeks benaderd
Jeft £e Rotterdamse club. „WelK Qp°n, van Dalen gebeld en iklclUh i & dat namens een Schot-
fSe * ' Vla-via heb ik van deinte-
Pcvaij:an Feyenoord vernomen.
pis V? cD ik e?n afspraak roetfUm y verzet naar een latere
FW ,ar dat hield verband metN val. en- WiJ houden in ieder
fol as.t aan die prijs van 2,2 mil-
fWii V* betwijfel of FeyenoordL/1betalen".
Kb!^ heeft Van Loen zich in de
fa-geut Weken minder vleiend
Na jp "? over zijn werkgever
kresen" r aanleiding van het
r Üet Han detransfer naar Frank-
rtbalbl spits5pits 2ich in een landelijk
f^rna en in een radiopro-
Nsè u?°?al laatdunkend uit overKten kgevers van Roda JC en
?en bo,^ manager Hens Coer-
.Seldon r^ chieter Hendriks het""»", rp;n' "lk bg daar niet wakker
1 Wertgeert Hendriks. „Maar van} hij ri;nemer mag je verwachten
,°8 hn,Lnaam van ziJn werkgeverK 2»- Als Van Loen zo door-

hfZ; ""' misschien eens eenu°ete krijgen".
'No»
>BustuV„°Prdat de competitie op 12"f klei! egmt heeft Roda JC er al

marathon opzitten. Dei'^E rn^ are,n spelen in de voorbe-
e's kT llefst zeventien oefen-
SSnd „gi.nnen °P 7 Juli tegen

trainingskamp slaat
Niik u Jaar opnieuw op in Win-H,. J« en wel van 17 tot en met 23

m'1 M<ifsrel?r ,ma: 7Jull Helmond - Roda;*; 17 t/m ~de " Roda; 14 Juli Miranda -"V^" *J juli trainingskamp in Win-

Uitslagen: witte Groep: Steeb - Zivojinovic
6-4, 7-5; Mecir - Goldie 6-3, 6-4. Stand: 1.Me-
cir 2-4; 2. Zivojinovic 2-2; 3. Goldi 2-2; 4.
Steeb 2-2. Groene groep: Evernden - Chang
6-3, 6-2. Stand: 1.Kriek 2-4; 2. Evernden 2-4;
3. Chang 2-0; 4. Schapers 2-0. Kwartet zonder

Van der Schans

Laarakkers en Hendrix- in landenwedstrijd

" BIRMINGHAM - Martina Navra-
tilova lijkt in Wimbledon-vorm. Dat
is althans de mening van Jo Durie,
met wie de 32-jarige Amerikaanse
gisteren op het toernooi van Bir-
mingham de vloer aanveegde, 6-1,
6-2.

Uitslagen: Aflossings-jachtspringcon-
cours voor drietallen, 1,40 meter: 1.
Lansink (Diamond Lady). Philippaerts
(Vanna) en Van der Schans (Dcc Jay)
183,34 seconden; 2. Turi (Mark Two).
Charles (Real Flame) en Hendrix (Royal
Class) 183,83; 3. Domaingo (Jezebel),
Münzner (Chanel) en Frühmann (May-
flower) 184,62. Springconcours GP
Nordrhein-Westfalen, twee manches
op tijd en barrage, tabel A, 1,50 meter:
1. Pessoa (Vivaldi) 0-43,87; 2. Nicolas
(Saint Pear) 0-47,77; 3. Schumacher
(Prag) 4-44,72; 4. Brinkmann (Fidelia)
4-47,14; 5. Schewe(Prinz Haylord) opge-
geven; na twee manches: 6. Lansink (Li-
bero H) 4-143.67; 7. Domaingo (King
Size) 4-147,87; 8. Fargis (Chef) 4-151,78;
9. Albarracin (El Categorico) 4-152,75;
10. Von Buchwaldt (Tovia) 4-154,40.

Dressuur Intermediaire II: 1. Arm-
Kathrin Linsenhoff (Courage) 1139 pnt;
2. Nathhorst (Chirac) 1113p; 3. Törnblad
(Ravel) 1111 p; 4. Kemmer (Fellini) 1103
p; 5. Loriston-Clarße (Dutch Gold) 1047
p; 8. Ellen Bontje (Piccolomini) 1027 p;
10. Bert Rutten (Zirkoon) 1022 p; 13.
Anky van Grunsven (Prisco) 1011 p; 14.
Tineke Bartels (D. Courage) 1005 p.
Stand in vierspantoernooi na dres-
suur: 1. IJsbrand Chardon 31,2 straf-
punten; 2. Rüschlin 33,2 p; 3. Andrze-
jewski 34 p; 4. Kellinghusen 37,6 p; 5.
Pahlsson 39.2 p; 20. Weusthof 56 p; 22.
Taconis 66 p.

'Fast Flo'
in marathon

Nam* ~ Volgens echtge-&ifr'th y
K
ner bereidt Florence?> in hp?V voor op een lo°p-fi h°n D atlan&e£ werk: de ma"W> nH„V?lde Joyner gis-

ËreCeen°JtSton- 'Fast Flo' is
an^h ££?rdhoudster en Olym-

<° meter Pl°ene 0p de 10° en

Ui tgeschakeld voor finale
Michael Chang:
groentje op gras

Van onze sportredactie
ROSMALEN - Michael Chang kan
zondag eindelijk eens wat tijd uit-
trekken om te vissen, zijn gelief-
koosde hobby. De winnaar van Ro-
land Garros verloor gisteravond in
Rosmalen ook zijn tweede partij in
de groene groep, waardoor hij werd
uitgeschakeld voor de eindstrijd.
Na JohanKriek bleek ook grasspe-
cialistKelly Evernden (6-3 en 6-2) te
sterk voor de jonge Amerikaan.
„Het is frusterend dat het op gras
nog niet wil lukken, maar beter in
dit toernooi, dan straks op Wimble-
don. Het is een uitdaging om nog
harder te trainen en me te preparen
op gras. Het draait om het service-
en volleyspel. Als je dat wapen on-
der de knie hebt wordt het vanzelf
makkelijker. Op Wimbledon heb ik
weinig te verliezen, vorig jaarvloog
ik er in de tweede ronde uit. Ik voel
geenextra druk, dat leggen anderen
op mijn schouders", filosofeerde de
17-jarige Chang na afloop.

Willaarts blijft
bij FC Utrecht

Van onze sportredactie
UTRECHT - Erik Willaarts,
waarvoor ook Fortuna Sittard
verregaande interesse toonde,
speelt ook volgend seizoen op
huurbasis voor FC Utrecht. De
Woudenberger en Utrecht kwa-
men gisteren tot overeenkomst.
Eerder al kwamen Utrecht en
Borussia Mönchengladbach een
nieuwe huurovereenkomst over-
een. Het contract geldt voor één
seizoen.

Van onze sportredactie
AKEN - Bondscoach Henk Noo-
ren heeft Wout-Jan van der
Schans gepasseerd voor de lan-
denwedstrijd van het CHIO
Aken. Het Nederlands kwartet
springruiters voor dit treffen, dat
vanmiddag om half een begint,
bestaat uit Jos 'Lansink, Piet
Raymakers en het Limburgse
tweetal Wiljan Laarakkers en
Emiel Hendrix. De keuze van de
bondscoach lag in de lijn derver-
wachtingen, temeer Van der
Schans met zijn paard Valeur D
zowel op de openingsdag alsook
gisteren in een van de springru-
brieken stil stond voor een hm

dernis. „In een landenwedstrijd
kun je zon risico niet nemen",
verduidelijkte Nooren ten over-
vloede.

" De kans dat de Britse spring-
ruiter Nick Skelton, die in de
voorbije jaren de Grote Prijs van
Aken won, ondanks een recente
meniscusoperatie zondag alsnog
aan de start van het slotnummer
komt is groot. Skelton, die vorige
week geblesseerd raakte, heeft
goede hoop op een spoedige te-
rugkeer. Hij zal zaterdag in Bir-
mingham een test ondergaan.
Als het optreden aldaar perspec-
tief biedt vliegt hij naar de
Bondsrepubliek.

V lag op rugnummers
Zes ton voor

Tourwinnaar

(ADVERTENTIE)
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MIDDELEEUWSE
BURCHTFEESTEN

17JUNI ZATERDAG 24 JUNI
DANSFESTUN/EET- EN DRINKGELAG OPHOEVE DE PEUL

AANVANG: 20.00 U.

18 JUNI ZONDAG 25JUNI
Groot folkloristisch middaggebeuren metals thema:

"HetKrijgsbedrijf in deMiddeleeuwen"
AANVANG: 13.00 U.

"i i "

y £(^^^^^^^? Enig optreden inLimburg
HEERLEN Bekkerveld

donderdag 22 juni t/m zondag 25 juni dagelijks 20.00 uur
Matinees: 22 en 23 juni 16.15 uur

24 en 25 juni 15.00 uur
Voorverkoop: VW-Heerlen, Stationsplein 4, Heerlen,

alle WV-bespreekbureaus en
telefonisch bij VW-TBB 020-204111

en aan de circuskassa's, dagelijks va. 9.00 uur
doorlopend geopend
CIRCUS KRONE - TELEFOON 045-740504
DgKM» MEBtIfPJW B OOOBLOPtM) gQPBB VMAf 9.08 UW

i Vilter
hoffeesten

Zaterdag 17 juni - 20.00 uur
Dansavond m.m.v. ALL SOUNDS

Zondag 18 juni - 19.00 uur
CONCERTAVOND

Maandag 19 juni - 19.30 uur

KIENAVOND
Programma tweede weekend:

Vrijd. 23-6 A Next Band
Zaterd. 24-6 Sound Revolution

Zond. 25-6 Hoffair m.m.v. Dansa
HOEVE VILTERHOF - VILT

pSEEpSQBS

I DISCOTHEEK

Las Vegas
NIEUWENHAGEN *-*

Zaterdag en zondag vanaf 20.00 uur
gezelligheid met

DJ TOTO
Sunplein 2, Nieuwenhagen-Landgraaf

Wij wensen alle geslaagden veel geluk

»—_————^—i^_—————^—^^""■

Koelen en vriezen s Keulen kiezen!!!

Coolcraft koelkast 140 ltr. van ’ 425voor/ 289,-
Philips koelkast 140 ltr. ARC 301 van ’ 518 voor ’ 389,-
Zanussi koel/vriescomb. 250 ltr. van ’ 1129 voor ’ 799,-
Bosch2-deurs koel/vrieskast 257 ltr. van / 1149 voor ’ 895,-
Philips Ignis koel/vriescomb. 345 ltr. van ’ 1580voor ’ 1269,-
Liebherr Miele Maxi koeler 318 ltr. van ’ 1593 voor ’ 1190,-
Liebherr Maxi flessenkast 500 ltr. van ’ 2336 voor ’ 1699,-
Hilton vrieskast 130 ltr. , =ar-*ïji van/ 599 voor ’ 399,-
Eurotach vrieskist 108 ltr. <^ I van ’ 589 voor/ 399,-
Philip* dikwandige kist 296 ltr. t.j.m.muujg^^j I van ’ 1389 voor ’ 849,-
Zanussi dikwandige kist 285 ltr. bech. K-^m^SfZZ van ’ 1389voor ’ 749,-

-nata
tb r^N—i I

Exnert Keulen SJ :2.Sr&-~LAIUUII IIWMIWiI _ Gratfe thuisbezorgd

Markt Simpelveld. Tel. 045-443344 - Ook voor alle reparaties

Literatuur
SCHOOLBOEKEN te koop,
z.g.a.n., 1e klas MDS C-
nivo. Tel. 045-716252.
3iccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

!MM -^—^—^^—.—.

Braderteén/Markten
16e St. Leendert JAAR-
MARKT in de historische
dorpskern Oud-Urmond.
Zaterdag 24 juni, 16.00-
-21.00 uur. Zondag 25 juni
10.00-18.00 uur. Inf. 04490-

-38046.

Te koop gevr.
,Te k. gevr. oud IJZER en
■ metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216

' b.g.g. 272516 ook 's avonds
Wij kopen GOUD enz. tegen
kontant geld. Verseveld, Sa-
roleastr. 80A, Heerlen. Tel.
045-714666.
Met spoed gevr. ACCOR-
DEON in redelijke st., rede-
lijke prijs. Aanb. fam. Kok.
Tel. 05944-3347
Te k. gevr. jonge SCHADE-
AUTO'S. Ook loop en sloop.
Tel. 045-319784.

\ 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.

Foto/Film
Te k. Minolta XE -1 SPIE-
GELREFLEXCAMERA met
koffer, 28-50-135mm len-
zen en div. extra's ’ 400,-.
045-319114.

Rolluiken
(Heroal-systeem)
Zonwering

Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

ledere vrijdag, zaterdag van 21.00 tot 05.00 uur.
Uniek in Linjburg met 4 bars

Disco-bar-dancing

A.s. woensdag 21 juni opening van ons
„Café Mio"
Met Roger en Marian

Hoofdweg Heerlen-Brunssum
Heerenweg 241

Vrijdag, zaterdag, zondag
en maandag geopend

i—_ 1

ledere maandag country-avond

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag dansen met

orkest

BLACK FIVE
Dinsdag gezellige avond
voor alleenstaanden met

orkest

IHENNY LUBBERS

M VBMM MMHI HHI I Hl swiiilißi|W f\Zf *

VRIJDAG 23 JUNI: TONI SCOTT
mef c/e Top-40-hit ; Tjhaf's foow /'m üfving

Het weekend van 30 juni bestaat GLOBE 1 JAAR 'LET OP !l _J
Open : Vrij - Zat - Zon

Burg. Jcrmenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel 04490-7^l
Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 17 juni THE RUN met Walter Nita^J

Ty, ml^> -t MMÊMÊÊÊiM W*n

Gemeenschapshuis I^JKi^J^^^M f£\ AM
Schimmert *£(+
zaterdag en zondag rT~v-|r\^ MM W'^Ê^M Wk^| disco | »y*BHBBWM

Wat dachtuvan 2.000,-
aan accessoires

naarkeuze cadeau?
Plus... een aantrekkelijk JmMinruilaanbod? tÊË

Kortom,wat dachtuvan een
bezpekje aan'n Peugeot-dealer?

I 'llii mi ■ Ihl »3B SL M V. ■ 1 «ES^Eflß' *r 'IHUUÉs] Pi%J m - %Mt I Mm' M "WI» / f» P^^HT ■-. /,„ —— "^^^^^üi wMMMiMMKKifI Ir m^^

sis Br kV*^ 41 T^ÉB^I ft' sÜ PkujoV __^^^

De Peugeot 309 is een auto waarmee het hele metallickleur, een (fiets)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 °. uitvoering, een 1905 cm3 diesel, een automaat of de andere accessoires. Zolang het de 2.000,- mcl. BTy
supersnelle GTI? Maar er is meer te kiezen. niet te boven gaat. Dit aanbod geldt voor elke ui

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

Kiest u maar uit: een zonnedakje ofeen spoiler, r% CIJf\Ff^T "^LéT)^^
of sportieve wielplaten, ofeen trekhaak, ofeen fraaie Onffehoord ffOed
stereoradiocassette-recorder ofmisdampen. Maarook "^
E^fl PRIJZEN INCL. BTW. EXCL. AELEVERINGSKOSTEN 485,- WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT LEASE. LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.

Etl PEUGEOT. DYNAMISCH OPWEG.

Limburgs Dagblad



genten van Paul Hagedoren
*clat u * onopgemerkt gebleven.
O hij in i986 aj kennis had mo-
H ruen met de internationale at-
*led . voor junioren), volgdenn aar een nieuwe bekro-
fcjo jpe aankomend bakkersgezel

door bondscoach Bob Bover-
feu y de steepleselectie opgeno-
*ie' tornend weekend komt hij in

de driekilometerrace-in-st-
tl-'1 tÜdens de West Athletic

(^, in Sittard (achtlandenwed-
it. jj' "Pc steeple is mijn speciali-tjj et is een combinatie van tech-
IjÏtq^ 11 uithoudingsvermogen en
lieij n?.en zwaar nummer in de at-
)ote ri Jdens de wedstrijd ga je
itie en

un£i heen. Mij gaat de disci-ltig?^chter steeds makkelijker af.
È^aam begin ik de techniek
6er beter te beheersen en krijg iks°uplesse op de horde".

dammen
met john van den borst

Vrijdag 16 juni 1989 "23

Limburgs trio
in tweede ronde

«ELEEN- Drie van de vijfLimburgse A-spelers hebben?ch voor de tweede ronde van de A-afdeling van het
uöM-toernooi geplaatst. Armand Custers versloeg, ge-
-sf?l volgens verwachting, Remco Heethuis uit Veggel (7--■ 6-2) en moet vandaag tegen Marcel v.d. Sande aantre-
*en. Ook Stefan Koch uit Herten bleef aan de positieve

f 3Rll Van de score' door deHagenaar Michiel Zegveld met[ '6;.6-2; 7-6 te verslaan. Zijn volgende opponent is de fa-
\ 'oriet Christiaan Veenstra uit Hilversum.
r e winst van Stephan Ehritt uit Roermond kwam volle-
ï ~| onverwacht. Hij versloeg Mike Oosterveen met 6-4;
[nl 7 en ma^ nu de str'Jd aanbinden met de vierde ge-
kaatste Argentijn Daniel Orsanic. Voor Bart Theelen uit■ «enlo was de Belg Jan van Langendonk met 6-3; 6-3 te■ «rk. Voor Theo Hoek uit Venlo was na de partij tegen

v.d. Pieterman (4-6; 7-6) het toernooi voorbij.

Beltgens uit Sittard moest op het laatste moment haar
meerdere erkennen in Ester de Graaf uit Nieuwegein:
2-6; 7-6; 6-4. De overige Limburgse dames, Evelyne Dul-
lens(Sittard) en Caroline Houben(Beek) hingen kansloos
ten onder.
Overige uitslagen: A-dames: Pasealle Druyts(Maastricht) - V.d. Berg1-6; 0-6. Hooimans - Anique Snijders (Geleen) 6-0; 6-2. Haslinghuis -Janou Savelkoul (St. Odilienberg) 6-2; 6-2. Wegink - Jolanda Schreurs
(St. Odilienberg) 6-0; 6-2. Kampstra - Jenny Tielman (Sittard) 6-2; 6-1.

" De kans is groot dat een aantal DSM-finales reeds op
zaterdag gespeeld moeten worden. Zondag staan er nog
een aantal competitiewedstrijden op het programma,
waaraan ook nog enige A-spelers moeten meedpen. Af-
hankelijk van wie de finales zullen halen, zullen reeds
een dag eerder de finales in het park van GTR in Geleen
gespeeld worden.

Bij de dames gingMara Eijkenboom uit Maasbracht pro-
bleemloos door de eerste ronde (6-1; 6-3 tegen Evelyne
Buerman). Zij is de enige overgebleven Limburgse dame
en speelt vandaagtegen Linda Niemandsverdriet. Manon

21-26 20. 47-42 26x37.21. 32x41 1-7 22.
41-37 16-21 23.37-32 7-11 24.43-38 11-16
25. 49-43 5-10 26. 34-30 12-17 27. 39-33
18-22 28. 40-34 13-18 29. 44-40 8-12 30.
42-37 18-23! 31. 37-31 21-27 32. 32x21
17x37 33. 28X8 2x13 34. 33-28 23>32
35. 38x27 24-29 36. 34x23 19x28 37.40»
34 13-18 38. 30-24 9-13 39. 35-30 4-9 4&.-
-45-40 18-22 41. 27x18 13x22. Het slot*
van de partij verloopt vanafnu, in tijd-
nood, nogal rommelig. Ik heb het ge-
voel dater voor wit toch ergens remise
uit te halen moet zijn. 42. 30-25 22-27
43. 40-35 27-31 44. 36x27 37-41 45. 43r35-
-28-32 46. 38-33 32x21 47. 24-20 41-46.:
Op 48. 20-15 plakt zwart nu met 46-28,
48. 33-28 en wit gaf het op omdat hij
zag datzwart van plan was zijn dam op
veld 40 neer te zetten en daarna (10-15)
te spelen.

Seizoen kan niet meer stuk voor steeplespecialist

Paul Hagedoren soepel
over de eerste horde

Nederlandse
top in Sittard

SITTARD - Aan de
West Athletic Ga-
mes, zaterdag en
zondag in Sittard,
nemen acht landen
deel: België, Duits-
land, Luxemburg,
Nederland, Noorwe-
gen, Oostenrijk, Por-
tugal en Schotland.

Als lezersopgave het diagram. Daarifcdraait het dit keer om een forcing.
Zwart dreigt de schijf achterstand vua
(14-19) weer goed te maken, maar wit.
die aan zet is, slaagt erin met enkele
mooie dwangmanoeuvres het zwarte
plan te doorkruisen en de winst naar
zich toe te trekken.

Als alles volgens schema is gegaan, zit
ik op het moment dat u dit leest nog
met het nationale damteam tussen
Moskou en de Zwarte Zee in deplaats
Worosjiolowgrad. Of daar in de
Oekraïne in de achttiende landenwed-
strijd tussen Rusland en Nederland nueindelijkeens zal lukken wat in eerde-
re interlands tussen detwee nog nooit
slaagde, is de grote vraag. Eerlijk ge-
zegd is er volgens mij weinig kans op.
Nederland wist van de tot nu toe ge-
speelde ontmoetingen er niet meer
dan drie in evenwicht te houden: Jalta
1973, Bedum 1980 en Leningrad 1985.

De andere veertien interlands werden
alle door de Sovjet Unie gewbnnen.
Zoals bekend zijn Rusland en Neder-
land de sterkste damlanden ter we-
reld, maar deze gegevens laten goed
zien hoe de onderlinge krachtsverhou-
ding tussen de twee ligt.
Mijn minst plezierige Rusland-Neder-
land-herinnering bewaar ik aan de
ontmoeting in Leningrad in 1985, on-
danks dat deze wedstrijd in een voor
Nederland eervol gelijkspel eindigde.
Alexander Baljakin, die momenteel
kampioen van de Sovjet Unie is,
kneep metoen namelijk een paar keer
achter elkaar fijn. Daar word je hard
van en het is een leerzame ervaring,
datweet ik wel, maar ik denktoch lie-
ver terug aan de interland van zes jaar
geleden in deArmeense hoofdstad Je-
rewan toen ik de korte match met Ale-
xeï Werchowich won met 6-2. Hier de
hele notatie van de tweede winstpartij
van destijds, waarin mijn tegenstan-
der met het half-klassieke spel niet
goed raad wist.

Werchowich-Van der Borst U.S.S.R.-
Ned. '83
1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 37-32
12-17 4. 41-37 6-11 5. 46-41 8-12 6. 34-29
19-23 7. 40-34 14-19 8. 32-28 23x32 9.
37X28 16-2110. 45-40 10-14 11.41-37 11-
-16 12. 37-32 3-8 13. 50-45 21-27 14. 32x21
17x37 15. 42x31 20-24 16. 29x20 15x24
17. 28X17 12x21 18. 33-28 7-12 19. 38-32

Internationaal be-
kende deelnemers
zijn: Pilipe Lomba
(400 m), Canario (10
km) en Bodenmüller
(kogel) bij de man-
nen en Cornelia Bür-
ki (1500), Martha
Grossenbacher (400)
en Fernanda Ribeiro
(3000) bij de vrou-
wen. Nederland, vo-
rig jaar tweede in
Brussel, is met nage-
noeg alle toppers
present: Achmed de
Kom, Emiel Mel-
laard, Marti ten Kate,
Hans Koeleman, Ro-
binvan Helden, Mar-
jan Olijslager, Greta
Tromp, Marjon
Wijnsma, Tineke
Hidding en Yvonne
van derKolk.

De oplossing van de opgave vindt u.te
de volgenderubriek. * "

Tfe3,Lf7 24. Tdl,Da4 25. Ted3

Door f4heeft wit de loper op d2ster»
in zijn werking beperkt. Zwart staafl
nu zeker niet minder. 20. c4?!. Op zoelfi
naar praktische kansen. 20. ..,d:c3 e.pg
21. L(c3,D:d3. Zoals in het commej»
taar bij de partij vermeld, is achtéjaJS
gezien eerst Lds beter. De pion opiiqj
loopt immers niet weg. 22. Tf3,Dd7 23.

Onderstaande partij is uit de interne
competitie van de Tegelse schaakver-
eniging. Na een rustige opening staat
wit iets beter. De zwartspeler stelt zijn
stukken goed op en na een mindere
zet van dewitspeler is er van wit voor-
deel geen sprake meer. Wit ziet zich
genoodzaakt een dubieus pionoffer te
brengen voor vage aanvalskansen.
Met enige hulp van de tegenstander
worden deze kansen heel concreet.
Wit: P. Boonen. Zwart: S. Rudolph
1. e4,c5 2. Pc3. Gesloten Siciliaans. 2.
...e6 3. g3,Pc6. Ook meteen 3. ...d5 is
goed mogelijk. 4. Lg2,Pf6 5. d3?!
Nauwkeuriger is eerst 5. Pe2. Op 5.
..,d5 volgt dan 6. e:ds,e:ds 7. d4! 5. ..,d5
6. e:ds,P:ds (6. ,3:d5!?) 7. Pge2,Le7 8.
0-0,0-0 9.P:ds!. Wit heeft weinig ruim-
te voor zijn stukken. 9. ..,e:dö 10.
Pf4,d4 11. Pds,Le6 12. P:e7+,D:e7 13.
Ld2. Het bezit van het loperpaar speelt
voorlopig nog geen rol. 13. ..,Dd7 14.
Dhs! Wit verhindert loperruilmet Lh3
of Lds. 14. ..,b6 15. Tael,TacB 16. a3.
gericht tegen Pb4. 16. ...TfeB. M.i.
komt c4in aanmerking. 17. h3. De wit-
speler wil torens verdubbelen op de
e-lijn. Meteen Te2faalt echter op Lg4.
17. „,Pe7 18. Kh2,Pg6 19. f4?!,f5!

Zaterdag: mannen: 11.00
uur begin tienkamp,
11.30 uur kogelslingeren,
12.30 uur series 100 me-
ter, 14.30 uur polsstok en
400 horden series, 15.00
uur verspringen, 15.15
uur 800 series, 15.45 uur
400 series, 16.30 uur 100
meter finale en kogelsto-
ten, 17.00 uur 10.000 me-
ter en speerwerpen.
Vrouwen: 12.15 uur start
zevenkamp, 13.00 uur se-
ries 100 meter, 14.15 uur
speerwerpen, 15.00 uur
800 series en discus, 16.00
uur 3000 meter, 16.15 uur
100 meter finale.
Zondag: mannen: 11.15
uur 110 horden series,
12.45 uur 200 series, 13.00
uur discuswerpen, 14.00
uur 110 horden, 14.30uur
hoogspringen, 14.45 uur
400 horden, 15.30 uur 400
meter, 15.30 uur hink-
stapspringen, 15.50 uur
800 meter, 16.20uur 3000
meter steeple, 17.10 uur
1500 meter, 17.20 uur
5000 meter. Vrouwen:
12.00 uur 100 horden se-
ries, 12.45 uur hoogsprin-
gen, 13.00 uur 200 series,
13.30 100 horden, 14.15
uur verspringen, 14.30
uur 400 horden, 15.00 uur
kogelstoten, 15.40 uur
800 meter, 16.10 uur 200
meter, 17.00uur 1500 me-
ter.

Elitekorps strijdt om
Limburgse sprinttitel

25. ..,Pes. Het alternatief is 25. ..P:f4. JEr volgt dan 26. Dgs,Pe6 27. D:fs,Lg6 i
28. Des,L:d3 29. Lds!,Dd7 (er dreigde JD:g7 mat) 30. Tjl3 enzwart staat moai- |
lijk zoals blijkt uit 30. ..,KhB 31.
L:e6,T:e6 32. T:d7,T:es 33. L:es met
stukwinst. Ook na 25. ...Pes lijkt wit
materiaal te verliezen echter 26.
Lds!,L:ds (26. ...g6 27. Dh6 en het
paard mag niet spelen) 27. T:ds? Veel
sterker was 27. L:es, bijvoorbeeld 27.
...Le6 28. Dgs en wit wint. 27. ..,g« «B.^Dh6,Dc2+? Zoals aangegeven in het ï
clubblad van Tegelen, kan zwart»ftiet \28. ..,Pf3+ 29. Kg2,Pd4 winnen. De-to- j
ren op dl hangt en tevens dreigt zwart 1
Dc6. Nu is het snel uit: 29. Tsd2,Pf3+ ]
30. khl en zwart gaf op. Mat of dame- j
verlies is niet meer te verhinderen' «

Run
dachlnter m°est Hagedoren zijn■ °Va ï nog verdelen tussen tar-

NiM en scn°ol- Een combinatie
!WL-Wllde vl°tten. „Dat was ook
Hth-^ 1 aan de resultaten". Nuxn de bakkerij van zijn va-
'%sn eeft hij 's avonds tijd om te

' voel dat ik sterker ben
*i. (v*en> maar heb nog veel te le-
ber e^ drie jaarmoet ik als hard-

lgr°eid zijn. Dan moet ik
Mijn 24ste verjaardag is

bridge
met wiel gielkens

Van onze medewerker
KAREL BOVENDEAARD

SCHAESBERG - Voor het eerst
sinds lange tijd heeft de Draf- en
Renbaan Schaesberg vanavond een
programma waar de liefhebbers da-
gen van te voren naar uitkijken.Aan
de orde is niet alleen het Sprintkam-
pioenschap van Limburg voor dra-
vers, ook voor de jockeys is er be-
langrijk werk aan de winkel. De

Braggarts
jubileert

Dit weekeinde groot toernooi

Basketbalteam
tart Russinnen

VARNA - De derde
nederlaagvan de Ne-
derlandse basketbal-
vrouwen in de strijd
om het Europese
kampioenschap
heeft geen bittere
smaak achter gela-
ten. Integendeel. In
het verlies van de
derde groepswed-
strijd, 56-59 (31-31)
tegen de Sovjetunie
toonde de ploeg van
Meindert van Veen
zo veel kwaliteit dat
er alle reden was het
veld te verlaten met
de hoofden hoog.
Het vertoonde spel
was een aardige op-
steker voor de duels
in de verliezerspou-
le.

De nederlaag is trou-
wens tot de laatste
minuut afwendbaar
geweest. Bijvoor-
beeld bij balbezit op
de stand 56-57. Uit-
blinkster Anita
Blangé kreeg bij bal-
bezit niet waar zij
recht op had, name-
lijk vrije worpen. De
Franse scheidsrech-
ter Marzin gunde de
bal aan de Sovjet-
ploeg, die de stand
op 59-56 bracht.
In de eerste helftwas
al gebleken dat de
Sovjetploeg niet tot
haar puur op aanval
gerichte spel kon ko-
men. Nederland was
daarvoor te koel, te
zeker, bezat acht mi-

nuten voor tijd zelfs
een voorsprong van
zes punten, 51-45. De
Sovjets, die natuur-
lijk toch Nederland
iets hadden onder-
schat, haalden in die
laatste minuten fel
uit, kwamen terug,
maar hadden in feite
geen wapen tegen
het fanatieke Neder-
landse verweer.

Uitslagen: Groep A: Ne-derland - Sovjetunie 56-
-59 (31-31); Tsjechoslowa-
kije - Italië 67-51 (31-21).
Eindstand: 1. Sovjetunie
3-6, 2. Tsjechoslowakije
3-5, 3. Italië 3-4, 4. Neder-
land 3-3. Groep B: Frank-
rijk - Hongarije 65-63 (36-
-40); Bulgarije - Joegosla-
vië 69-79 (37-45). Eind-
stand: 1. Joegoslavië 3-6;
2. Bulgarije 3-5; 3. Frank-
rijk 3-4, 4. Hongarije 3-3.
Halve finales: Sovjet-
unie - Bulgarije, Joego-
slavië - Tsjechoslowakije;
plaats 5 fm 7: Frankrijk -Nederland, Hongarije -Italië.

j tien Jaaroudere Hans Koe-
edo het voorbeeld voor Paul

%fj ren; de prestaties van Her-
?4l. i> s*ee het vergelijkingsmate-

-0 e realiseerde in zijn ju-
liJdanriode de beste Nederland-
\ ac

a
hller tijden. Ik sta op die lijst

>N d hem als tweede. Ook nu
MVat Prestaties nog aardig paral-
i*tiih» betreft vormen zijn ver-
jHifa LmiJn leidraad. Hans Kóe-
J^e -^ -56- red) is evenwel een
ICu EerSt k°mt h» en PaS'*t. On nter de rest. Dat is jam-
Nd. en NK ben ik dus altijd ge-
.°Qstr,r"" te strijden voor de
nleu.k^en en dat is niet alti-id

jaarlijks terugkerende Kincsem-
prijs, een ren over 2000 meter voor
merries van drie jaar en ouder, is
steeds weer een gebeurtenis.
Het Sprintkampioenschap (1609
meter) brengt een eliteveld in de
baan. Negen combinaties mogen 15
mille verdelen. Het zal, na zijn op-
merkelijke overwinning van afgelo-
pen zondag op Duindigt, op Schaes-
berg niemand verbazen als de tien-
jarige Veric Brach van eigenaar
Thuur Reintjes uit Gronsveld weer
een belangrijke rol speelt. Op zijn
thuisbaan krijgt pikeur , Hennie
Grift te maken met o.a. Yellowa/Ton
Blok en Zanja van Luut Dooper.
Een volgende topper is Wanda Plu-
to, die met Maria Poort op de sulky
vorige week de Mijl van Drachten
won. Reunited, een zesjarige, in
Amerika gefokte hengst, is ook een
kei. Wim Velis zal er niet nerveus
van worden. ZijnArm Marshall is in
prima conditie en zeker niet kans-
loos.

De meeting begint om 19.00 uur. To-
taal aantal koersen: 11. Ingeschre-
ven paarden: 109.
LD-tips:
Black Jack-prijs (2100 meter, 7 paarden): 1.
David van Weert; 2. Calexi N.; 3. Debora
Durbin.
Holland Casino's-prijs (ren, 2400 meter, 9
paarden): 1. Angeline; 2. Sartoya; 3. King
Sailor.
Roulette-prijs (1609 meter, 10 paarden): 1.
Chess Darby; 2. Davidia Rosé; 3. Darby Dia-
bolo.
Derby Horse Race-prijs (ren, 1200 meter, 9
paarden): 1. Intensitie; 2. Pendragon; 3. Flo-
ris.
Jackpot Club-prijs (2100 meter. 10 paarden,
W5-1): 1. Bep de Bloomerd; 2. Doncamielo
Kes; 3. Bram Buitenzorg.
Punto-Banco-prijs (1609 meter, 15 paarden,
W5,2, kwartet): 1. Camiel Kes; 2. Meadow-
branch Clara; 3. Cora de Bloomerd; 4. Baba
T. .
Valkenburg aan de Geul-prijs (2100 meter,
9 paarden, W5-3): 1. Cann de Bloomerd;
Zanko Aldorp; 3. Anton Aldorp.
Kincsem-prijs (ren, 2000 meter, 14 paarden,
W5-4): 1. Oryx of Troy; 2. Snow Lady; 3.
Miss Chardonnay.
Le Jardin-prijs (2100 meter, 9 paarden, W-5, kwartet): 1. Betram Rodney; 2. Britta; 3.
Bianca A; 4. Zanara.
Sprintkampioenschap van Schaesberg
(1609 meter, 9 paarden): 1. Zanja; 2. Veric
Brach; 3. Arm Marshall. Outsider: Wanda
Pluto.
Casino Valkenburg-prijs (2600 meter, 8
paarden): 1. Zamzam Fortuna; 2. Cham-
pion's; 3. Falco van Hulsel.

Wielertop kleurt
Sint Geertruid

HEERLEN - Zondagwordt in
Hoensbroek de recreatieve mini-
triathlon gehouden. De start
vindt plaats bij het zwembad Ter
Veurdt in Hoensbroek en in te-
genstelling tot eerdere berichten
is de inschrijvingvoor het evene-
ment gesloten.

HEERLEN - Twee decennia gele-
den, in de sporthalvan de Heerlense
HTS begon een aantal Heerlense
basketbalfanaten met de oprichting
van een basketbalploeg. Nu, anno
1989 is dat clubjeuitgegroeid tot een
van de toonaangevende vereni-
gingen in Limburg, met liefst 14
competitiespelende teams. Reden
genoeg dus voor Braggrats om het
20-jarig bestaan op een grootse wij-
ze te vieren.

Het Zuidlimburgs vakantietoernooi
voor viertallen isvoor de 5e achtereen-
volgende keer van start gegaan. Zoals
het een goed vakantietoernooi be-
taamt mag hier, op vals spelen na,
eigenlijk alles. Als u zich afvraagt wat
er dan nog aan vrijheden overblijft
moet u eens denken aan de vele inval-
lersproblemen, waar de gewone com-
petities door worden bemoeilijkt. Inde vakantiecompetitie echter mag
iedereen naar believen invallen zo
lang het maar niemand in zijn hoofd
haalt om in een competitie voor 2 ver-
schillende partijen uit te komen, maar
daar zal zelfs de meest verstokte libe-
raal op dit punt wel enig begrip voor
kunnen opbrengen. Het blijft dus al-
tijd een verrassing hoe het team van je
tegenstanders uiteindelijk is samen-
gesteld.

Volleybalsters
lopen warm

Karpov houdt
hoofd koel

Co
vollo,u4~De nationale vrou-alploeg heeft haar twee-

-sat?nning behaald in het kwa-nde 2,emooi voor de eindronde"Na £Ur°Pese titelstrijd. In La
Senrr,?rd gisteren Zweden ver-met 3-0 (15-10, 15-3, 15-2).

Ne. *an .ege °P Zweden mag even-
Sh ue op sPanje niet te veel
K sPe]ï°,rden gehecht. Beide lan-
ll'^te p , ln Galicië een onderge-
&,rkin 0I en komen niet in aan-
'h voor Hoor een van de twee tic-Hliek 6 eindronde in de Bonds-

tel!&eek?l te?en Zweden bleek datKSri,i; ers ln gedachten al bij de
wedstrijden tegen Po-oegoslavië zijn.

F'sr^: JoSn«iancl " Zieden 3-0 (15-10,

■V^erlanrf *tand: »" Joegoslavië 3-6 (9-
-6 !'o(ofi 2;4i60); 3' Polen 2-2 (4-3); 4.(u-b), 5. Zweden 3-0 (0-9).

HEERLEN/SINT GEERTRUID -Dit weekeinde wordt weer volop ge-
koerst op de Limburgse wegen. Zo-
wel zaterdag alszondag staan de tra-
ditionele wedstrijden in respectie-
velijk Beersdal/Heerlen en Sint
Geertruid op het programma. Het
dameswielercomité Sittarderweg
organiseert morgen de zevende edi-
tie van deRonde van Beersdal in de
vorm van een avondcriterium voor
junioren (start 17.00 uur - 61 km) en
amateurs (start 18.45 uur - 80 km),
gevolgd door een dernyrace voor
Limburgse amateurs.

De wielerwedstrijd zondag in Sint
Geertruid wordt voor het eerst als
de Omloop van Sint Geertruid ge-
kwalificeerd. Deze nieuwe bena-
ming is een gevolg van een KNWU-
reglementswijziging waarin be-
paald wordt dat wedstrijden op een
parcours van 4 of meer kilometer
geen criteriums maar omlopen zijn.
Het programma in Sint Geertruid:
11.00 uur, nieuwelingen-40 km;
12.15 uur, junioren-84km; 14.45 uur,
amateurs-120 km.

Per avond wordt er V/2 wedstrijd ge-
speeld. Na de eerste wedstrijd had de
winnaar van verleden jaar, het team
Meys de leiding genomen, gevolgd
doorteam Verhaegh, waar dit jaardus
kennelijk ook rekening mee dient te
worden gehouden. In de 2e wedstrijd
moesten de leiders tegen team Stevel-
mans. Met de rust staan ze weliswaar
enkele punten voor, maar ze hebben
op het volgende spel toch een gevoeli-
ge veer moeten laten.
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Het festijn heeft dit weekeinde
plaats, onder andere met de organi-
satie van een internationaal toer-
nooi. Teams uit Frankrijk, Zwitser-
land, Oostenrijk, België en Duits-
land, aangevuld met het Ameri-
kaanse legerteam van de AWACS
uit Geilenkirchen staan borg voor
het nodige spektakel. Voeg daarbij
het eveneens internationaal getinte
rolstoel-sportgebeuren, dan is snel
verklaard waarom het toernooi veel
aanzien geniet.

ROTTERDAM - Short heeft ver-
zuimd Karpov zijn eerste nederlaag
toe te brengen.De hangpartij van de
negenderonde uit het wereldbeker-
schaaktoernooi eindigde alsnog in
remise. Door de deling van het punt
bleef de oud-werèldkampioen onge-
slagenkoploper. Short had de partij
dinsdag in een zeer comfortabele
stand afgebroken, maar verzuimde
daaruit profijt te trekken.
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Met team Stevelmans NZ ging het bie-
den:
Noord Oost Zuid West

pas pas 2Sch
3KL pas 4KI pas
4H pas 4Sch pas .~%6KI en allen passen. -^>
Toegegeven, dit bieden lijkt niet hére- |
maal logisch. Zuid vraagt met 4 Kl om \
met overwaarde naar de manche te )
gaan, waarna Noord vindt dat er dan I
ook maar een slem geboden moet wor- ]
den. het is een beetje familie va» de-d
historische biedserie van Kreyns-Sla-
venburg, nl. IR-2R-6R. Kortom, je
speelt IR of 6r, daar tussenin wensen
wij geen biedingen serieus te nemen.
Beide biedverlopen hebben een twee?**
de trekje gemeen, nl. Dat de eindcon-
tracten onverliesbaar waren. En dat is
een niet onbelangrijk gegeven, want
succes, hoewel niet op wetenschappe-
lijke gronden verkregen, telt altijd nog
zwaarder danwansucces dat na afloop
zeer wetenschappelijk verklaard kan
worden. Aan de andere tafel zaten NZ
ermaar mcc, zij het dat hierreeds door
Oost de bieding werd geopend.
Noord Oost Zuid West

3R pas pas
3H pas 4H 5R
D pas 5H en allen passen
Toegegeven, het 3R-bod houdt niet
over en Noord heeft na 5H nog Keel- *lang gedacht alvorens te passen. Ver-
der was hij niet gelukkig met zijn 3H
enZuid evenmin met zijn 4H. Maar
hoe dan wel? Kreyns-Slavenburg "en
Stevelmans c.s. zouden het wel weten.
Gewoon 6 bieden als het erin zit. -

Vandaag, vrijdag, worden de ver-
schillende teams in de Heerlense
sporthal De Varenbeuk verwacht,
terwijl zaterdag en zondag vanaf
8.00 uur 's morgens de wedstrijden
worden gespeeld in sporthal De
Deyl (Hoensbroek, alleen 's mor-
gens) en in De Varenbeuk. de finale-
wedstrijden zijn zondag vanaf 14.45
uur.

Afgebroken partijen: Nogueiras - Joesoe-
pov 1/2-1/2; Ehlvest - Portisch 1/2-1/2; Kar-
pov - Short 1/2-1/2. Stand: 1.Karpov 6 uit 8
partijen; 2. Nunn, Timman 5 1/2-9; 4. Vagan-
jan 5 1/2-10; 5. Nogueiras 5-9; 6. Salov, Soko-
lov 4 1/2-8; 8. Sax, Seirawan, Ehlvest, Joe-
soepov 4 1/2-9; 12. Van der Wiel 4 1/2-10; 13.
Short 4-8; 14. Ljubojevic 2 1/2-8; 15. Hjartar-
son 2 1/2-9; 16. Portisch 2-8.

Van onze tennismedewerker

door frans dreissen
ISjSTENRADE - Voor Paul Hagedoren kan het (prille) atle-JSeizoen niet meer stuk. De 21-jarige Unitas-atleet onder-atte zijn krachten en sloopte in de eerste de beste serie wed-uwen reeds zijn barrières op de 3000 meter en de 3000 meterL Wechase. „Ik heb mijn doel al bereikt. Nu moet ik alleen
öeBJ^ijn8J^ijn persoonlijk record op de 1500 meter aanscherpen".
ges ]?restatiehonger van Paul Hagedoren is echter nog lang nietPen *n z^n acnterrioofd sluimert de gedachte om zeker tij-
L^ enkele grote evenementen nog te schitteren. „Waar deKoü^ en en durf niet te voorspellen. Wat nu komt is nog

°i meegenomen".

Het programma schaken
met arno henzen

(iat/leidenheid siert de loper PaulIvoren. Met de 8.19.07 op de
meter vlak en de 8.51.02W°e zelfde afstand met hinder-

üer j>> forceerde de pupil van trai-
looruan van Uden een nationale

e saalc- De eerste horde is met

!e Ij s genomen. „Het gaat de goe-
%nt°P- Ik heb drie wedstrijden
,er[w;n,en mag niet klagen. Het
*t Sp

°sde me wel dat ik zo vroeg in
% oen al zon goede tijden heb

Ook zondag bij de start van de han-
dicaprace over drie kilometer (aan-
vang 16.20 uur) weet Hagedoren
zich bij voorbaat kansloos voor de
overwinning. „Het zal zondag wel
hard gaan. Toch probeer ik aan te
klampen. Misschien dat er dan op-
nieuw een persoonlijk record gebro-
ken wordt. Ik gok op een tijd onder
de 8.50". Hagedoren, die over twee
jaar bakkerspatroon hoopt te zijn,
heeft op atletiekgebied nog de tijd
om zich te ontplooien. „Gewoon ste-
vig trainen", is zijn devies. „Elk jaar
weer een stapje vooruit. Aan het WK
in Tokio en de Spelen in Barcelona
denk ik nog lang niet. Die komen
nog te vroeg. Ik moet bovendien
eerst proberen het niveau van Koe-
leman te benaderen en dat zal nog
wel enige jaren duren. Pas als ik dat
peil heb bereikt, zien we wel ver-
der", blijft Hagedoren bescheiden.

" 'Het isvoor de bakker', dacht
bakkersgezel Paul Hagedoren,
toen hij verleden week reeds
zijn droomtijden realiseerde.
Tijdens de West Athletic Ga-
mes hoopt hij opnieuw op een
'rondje' vla te kunnen tracte-
ren.

Foto: PETER ROOZEN
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AIS WE PRECIES VERTEUEN
WAAROM PRAXIS MAANDAG EN

DINSDAG DICHT IS, HEEFT
DEZE KRANT GEEN RUIMTE MEER

VOOR ANDER NIEUWS.
i

Daarom alleen dit: als we weer opengaan,
krijgt u 'n Boorkop bij dekoffie.

(Maar daarover maandag meer) ■
B^—_

-—" —m —^^ _—~M Y&HEERLEN,J_PE IJIwfli 4&J«r=*
É|T§] J! I ¥H1|ÏÏ7 ITI HEERLEN, HEERLERBAAN 239.

DONDERDAG koopavond.

ELKE KLUS BEGINT BIJ PRAXIS. I

Hogeschool

Katholieke Leergangen

Sittard

! PEDAGOGIEK: ■
EEN VEELZUDIGE

EN VERRIJKENDE STUDIE
De beroepsperspectieven na de deeltijdstudie pedagogiek liggen op

DCbCTffirwer^erreInen bij bedrijven en msteUmgenjn
in het onderwijs. De pedagogiekople.ding van de Hogeschool

Katholieke Leergangen bestaat int twee gedeelten.

" een tweedegraads-opleiding van 4 jaar
(voorheen MO-A genoemd);

voor bezitter, van ~7^"%2?M?1 iaar!
(Bv PEDAC/PABO) duurt deze studie slechts M a 2 jaarl

" de HOGERE KADEROPLEIDING PEDAGOGIEK
(HKP. voorheen MO-B), die 2 jaar duurt.

Voor de nieuwe cursus die eind augustus start
kan men zich nu aanmeldea

Bel tijdens kantooruren (04490)11066 of stuur de

SnTn voor gratis informatie (zonder postzegel adresseren
aan Hogeschool Katholieke Leergangen Sittard.

Antwoordnummer 1040. 6130 VB. Sittard).

>«_
|

Naam: ■ ~

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Wil graag ontvangen:
D De brochure Deeltijdopleidingen Pedaeoeiek
D De brochure Hogere Kaderopleidingen Pedagogie*

D De brochure Voltijdopleidingen
D De brochure Lerarenopleiding Basisonderwijs _

ÏM.MmMMMMMMMMMMFS//fCf f WW£/// veil'g Verkeer Nederland
MmmmMMWMI/

Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden dat zij zelf wel zullen
uitmakenofze met een slok op gaan rijden
En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door datsoort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE
NIET MAKEN

b> }p*?J&~'^y' / M __

, ! '> 1

OPEN_LEERCENTRUM
wBÊnÊÊÊM f

JJ SITE
WÊmk

Opleidingsvragen op het gebied van:
Informatica, Talen, Economie/Administratie
Roermond e.a.: Voorlichtingsavond

donderdag 22 juni 1989
vanaf 19.00 uur
Oranjelaan 21 Roermond *Sittard/Geleen e.0.: Maak een afspraak met één van onze
studieadviseurs 04490-10349

Ons aanbod: INFORMATICA- Oriëntatie Informatica- Praktijkdiploma Informatica MGI, MG2, MG3- Ambi 88: HEI, HE2, HS2, HS4- Gebruikersopleidingen: MS-DOS, D-BASE 111 + D-BASE IV,
Programmeren in D-BASE, Lotus 1-2-3, Tekstverwerking
Wordperfect, Tekstverwerking Kantoorpraktijk

- Specifieke opleidingen voor groepen en bedrijven: Symphony -
toetsenbordmacro's in Lotus 1-2-3-, Unix, Oracle

ECONOMIE/ADMINISTRATIE
- SPD, NIMA-A, NIMA-B, MBA

TALEN. - Italiaans

OPEN LEERCENTRUM
Parklaan 4, Sittard
Tel. 04490 - 10349
(gratis studiegids)
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	Dit drieluik uit het bezit van de in het Duitse Coburg wonende graaf Von und zu Hoensbroech, komt dinsdag 20 juni op de veiling Oude Meesters bij Christies Amsterdam onder de hamer. De 16e eeuwse triptiek, voorstellend de heilige familie met de heilige Barbara en Catharina op de zijluiken, zal naar verwachting tussen de 120 en 160 duizend gulden opbrengen.


