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In Maastricht

Chinees
staatscircus
niet welkom
J^STRICHT - Het Chinees
r>atscircus is niet welkom in
iï^tricht. Het college van

heeft gisteren toestem-ng geweigerd het circus in
te laten optreden ge-n de recente ontwikkelingenac volksrepubliek China.

3 stadsbestuur heeft enkele
de , nden geleden hemel en aar-
u bewogen om het circus ook in
j^stricht te laten optreden.
I circusartiesten met uitdruk-

te
,e toestemming van de Chi-

-0 Je autoriteiten in Maastricht
kan dat uitgelegd wor-

v^ als instemming met het be-
ty

nd in China en zou dat van
S|^ig piëteit getuigen met de
,achtoffers van het Chinese re-
h.mLe. aldus B&W van Maas-

Afshuw
De regeringen van Frankrijk, Span-
je, Groot-Brittannië, Australië, de
Bondsrepubliek Duitsland en Ne-
derland hebben van hun afkeuring
blijk gegeven. Frankrijk overweegt
de betrekkingen met China te her-
zien. De Amerikaanse president
Bush had dinsdag al laten weten
alle betrekkingen met China te zul-
len opschorten. De minister van
Buitenlandse Zaken James Baker
liet gisteren weten dat de Ameri-
kaanse regering de executie van de
drie Chinezen „diep betreurt", maar
vooralsnog geen nieuwe sancties te-
gen China overweegt.

Sinds de bloedige beëindiging van
de demonstraties zijn ruim 1.300
mensen gearresteerd. Premier Li
Peng heeft gisterenverklaard dat de
Chinese autoriteiten een scherp on-
derscheid zullen maken tussen de
leiders van de democratiseringsbe-

ten. Deze laatsten zullen op een mil-
de veroordeling kunnen rekenen,
aldus de premier. Op de leiders zal
de wet echter strikt worden toege-
past. Li Pengj zei te betreuren dat
sommige landen zo kortzichtig zijn,
dat zij met economische en diplo-
matieke middelen proberen druk
uit te oefenen op China.

Supermarkten
weren CFK's

—' J^HAAG - Vanaf de komende
U wisseling zijn de Nederlandse

-^ CFK-vrij. De leden
'iriri , Centraal Bureau Levens-

(CBL) zullen vanaf
oD ari geen produkten meer ver-
Mv die verPakt zÜn in CFK-be-

-f « 0
de materialen. CFK's tasten2°n-laag rond de aarde aan.

reu
*hn nu no£ voor mdc PieP-erD-';?en vleeswarenschaaltjes,
%* ingen van ijs, groenten en
kin VolSens CBL-voorzitter A.
%v 2ullen de klanten financieel
-Fv lf* ..°f niets merken van het
'eH Xr'Jmaken van de verpakkin-
W *"°9r de vervaardiging van

u'm wordt voortaan het on-
»aige 'pentaan' gebruikt.

Kind dood
bij opening

feest NS
UTRECHT - Bij een ongeval
tijdens de opening van de NS-
manifestatie 'Treinen door de
tijd' op het Utrechtse Jaar-
beursterrein is gistermiddag
het 6-jarige jongetje Leo Tjeb-
bes om het leven gekomen. Hij
was op slag dood. Een 21-jari-
ge vrouw raakte levensgevaar-
lijk gewond.
Het ongeval gebeurde rond kwart
over vijf toen een stellage op het
feestterrein omwaaide. Op de stella-
ge, die niet in de grond was veran-
kerd, konden kinderen een bergbe-
klimming simuleren.

Het jongetjeen de vrouw die dekin-
deren instructies gaf, raakten be-
kneld onder het vijf meter hoge ge-
vaarte. Een 34-jarige vrouw en haar
8-jarige zoontje kwamen met met de
schrik vrij. Zij raakten lichtgewond
en konden gisteren alweer het zie-
kehuis verlaten.
De NS hebben gisteren besloten het
feestterrein in elk geval tot volgen-
de week te sluiten. Het gro-
te evenement, ter gelegenheid van
de 150-jarig bestaan van de Neder-
landse Spoorwegen, gaat verder ge-
woon door.
De Utrechtse recherche en de ar-
beidsinspectie onderzoeken de toe-
dracht van het ongeval.

Hetweer
Ö°DE.N MET ZON
lete y"en is aanmerkelijk koe-
(loq,. Ucht tot onze omgeving
% eedrongen. Hierin kun-
bijj Vanochtend nog enkele

v°orkomen, mogelijk
koftu°nweer. In de middag
v 4n weer onder invloed
W *Len rug van hoge druk,
neerntor de bvi'£heid af"
ïujj l en er perioden met zon
fatu, 11 2'Jn- De middagtempe-
Win( jr.Wordt 21 graden en de
tot nls matig uit noordwest

jrd- De komende nacht
gta<len temPeratuur tot 12

tc efj eventvele informatie be-
!%,* n,*e het weer in Limburgu bellen 06-91122346
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China voert doodvonnissen demonstranten uit

Afschuw over executies
'KING - De westerse wereld heeft met afschuw gereageerd
üe executie van drie mannen die betrokken zijn geweest bij
Geënte anti-regeringsdemonstraties in China. De drie Chi-
j*nkregen gisteren in Shanghai in het openbaar de kogel,
£ nadat het Opperste Volkstribunaal hun beroep had afge-
*en. De druk op Chinavanuit landen als de VS en deVN om
'*! mild op te stellen tegenover arrestanten, heeft niets uitge-

Integendeel, het Opperste Volkstri-
bunaal gaf deze week aan alle ge-
rechtshoven in China de opdracht
wetsovertreders snel en streng te
straffen. En slechts enkele uren na
de eerste drie executies maakte de
Chinese staatsradio bekend dat het
gerechtshof in de provincie Shan-
dong „45 misdadigers had veroor-
deeld die de openbare orde ernstig
hebben verstoord". Een onbekend
aantal van hen kreeg de doodstraf.

De drie mannen zijn geëxecuteerd
omdat zij een trein in brand hadden
gestoken die op een menigte men-
sen in Shanghai was ingereden. In
Peking wachten nog acht ter dood
veroordeelden hun hoger beroep af.

Tijdens poging 101 inbraak op Drielandenpunt

Nachtwaker schiet
jongeman dood

VAALS - De negentienjarige Vaal-
senaar Patrice R. is dinsdagavond
tegen tien uur op het Drielanden-
punt door een nachtwaker doodge-
schoten. De jongen had even eerder
samen met een kameraad gepro-
beerd eenkoelhuisje op het Drielan-
denpunt open te breken. Zij hadden
trek in een ijsje. Daarbij werden zij
door de nachtwaker betrapt. Die
vuurde na een korte achtervolging
twee schoten af met een flobertge-
weer. Een daarvan heeft waar-
schijnlijk een long doorboord en
een slagader geraakt, waardoor de
jongen doodbloedde.
Het slachtoffer heeft nog gepro-
beerd op zijn scooter, te vluchten,
maar is ongeveer negentig meter
van de plek waar hij werd aange-
schoten omgevallen en ter plaatse
overleden. Bij de val heeft hij ook
nog zijn nek gebroken. De nachtwa-
ker, een 42-jarige man uit Heerlen, is
aangehouden.
Omdat het voorval plaats vond op
het Belgische deel van de Vaalser-
berg, een goede vijftigmeter over de
grens, is nachtwaker te Verviers in-
gesloten. Hij meldde zichzelf bij de
politie. Tegenover de politie heeft
hij verklaard tweemaal een waar-
schuwingsschot te hebben afge-
vuurd.
Uit het voorlopige onderzoek blijkt
dat Patrice R. en zijn 19-jarigeDuit-
se vriend Ollie M., eveneens woon-
achtig in Vaals, probeerden tegen
kwartvoor tien het koelhuisje waar-
in ijs en drank worden bewaard,
open te breken. Dat staat in een bos-
jevlakbij deBoudewijntoren aan de
Belgische kant van de Vaalserberg.
Het blaffen van een hond deed hen
echter schrikken.. Zij renden door
het bosje terug naar de parkeer-
plaats achter de Boudewijntoren,
waar zij hun voertuigen, een scooter
en een bromfiets hadden neergezet.
De nachtwaker, die door het blaffen
van de hond werd gewaarschuwd,

heeft gewapend met het flobertge
weer de jongemannen achtervolgd
Van waar hij precies heeft gescho
ten is nog niet helemaal duidelijk.
Ook is nog niet bekend of het slacht-
offer tijdens het lopen werd getrof-
fen of dat dat gebeurde toen hij op
zijn scooter zat. Het slachtoffer
heeft in ieder geval nog ongeveer

negentig meter op zijn scooter afge-
legd. Vlakbij de plek waar een mo-
nument herinnert aan een omgeko-
men verzetsstrijder is hij omgeval-
len en overleden. Een plas bloed
markeerde gisteren de onheilsplek.

" Een Belgische rechercheur
bekijkt tijdens de

reconstructie nauwkeurig
van welke afstand de

nachtwaker op het
slachtoffer, die op zijn

scooter wilde wegrijden, het
fatale schot heeft gelost.

Foto: DRIES LINSSEN

Arrestaties in
Van Gogh-zaak
EDE/NIJMEGEN - Een speciaal
rechercheteam uit Ede heeft
dinsdagnacht twee mannen uit
Nijmegen gearresteerd in ver-
band met de miljoenendiefstal
van drieVan Goghs uit het Rijks-
museum Kröller-Müller in Otter-
lo op 12 december 1988 en de
daarop volgendepogingen tot af-
persing.

De arrestaties volgden op her-
nieuwd contact tussen de ver-
moedelijke kunstrovers en de
politie. De twee werden op straat
gearresteerd. In een eerder sta-
dium was er ook al contact met
de daders, die toen één doek te-
rugbezorgden bij de directeur
van het museum en voor de an-
dere twee

(
Van Goghs 5 miljoen'

gulden losgeld vroegen.

De aanhoudingen werden in Nij-
megen verricht door het vanuit
Ede opererende Van Gogh-team,
in samenwerking met de rijkspo-
litie Apeldoorn. Gearresteerd
werden de37-jarige A.W.B, en de
30-jarige A.O. uit Nijmegen.

De politie verrichtte ook huis-
zoekingen, maar wilde gisteren
nog niet meedelen of die actie
iets heeft opgeleverd. Volgens
een politiewoordvoerder zijn de
twee vermiste schilderijen in
ieder geval nog niet terecht.

Kamer slemt in mei nieuwe opzei WUV

Afhandeling van
oorlogspensioen
blijft in Heerlen

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG/HEERLEN - De 1 >"ee-
de Kamer is gisteren in grote meer-
derheid akkoord gegaan met de op-
zet van een nieuw systeem voor alle
uitkeringen en pensioenen aan oor-
logsslachtoffers en oud-verzetsstrij-
ders. In het nieuwe systeem, dat
wordt uitgewerkt door ex-generaal
Huyser, wordt het ABP niet langer
belast met de uitvoering van de Wet
Uitkeringen Vervolgingsslachtof-
fers (WUV). Op aandringen van het
PvdA-kamerlid Worrell zei Brink-
man dat de uitvoering van de WUV
wel in Heerlen gesitueerd zal blij-
ven. „Dit kabinet zou er wel een
paar nachten over moeten slapen
voordat Heerlen als lokatie wordt
geschrapt", aldusBrinkman.

voorwaarden niet langer met de uit-
voering van de wet belast te willen
worden.
Met de uitvoering van de WUV zijn
circa 200 arbeidsplaatsen gemoeid.
Brinkman gaat er vanuit dat het me-
rendeel van het ABP-personeel dat
nu uitvoering geeft aan de WUV,
overstapt naar de nieuwe uitvoe-,
ringsorganisatie.
„Maar de reorganisatie moet meer
zijn dan een naambordje verhan-
gen. De uitvoering van de WUV
ging niet goed", waarschuwde de
bewindsman die bedoelde dat de
ABP er niet in geslaagd is de achter-
standen weg te werken.
De bewindsman zei overigens te
verwachten dat na 1995 geen nieu-
we aanvragen meer worden inge-
diend voor uitkeringen aan oorlogs-
slachtoffers.

Het ABP had minister Brinkman
eerder laten weten onder de huidige
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Vrede Angola
dichterbij

LISSABON - De regering van An-
gola heeft gisteren het aanbod van
rebellenleider Jonas Savimbi aan-
vaard om zich tijdelijk uit de Ango-
lese politiek terug te trekken en zo
een vredesregeling voor de 14 jaar
durende burgeroorlog dit land in
Zuidelijk Afrika dichterbij te bren-
gen. Savimbi zelf trekt zich ook
voor twee jaar terug.
President Eduardo dos Santos aan-
vaardt het aanbod aan de voor-
avond van een topconferentie van
Afrikaanse leiders in Zaïre. Ver-
wacht wordt dat deze conferentie de
voorwaarden zal vaststellen voor
vredesbesprekingen tussen de mar-
xistische MPLA-regering van An-
gola en de rebellenbeweging UNI-
TA van Savimbi. Tegen het einde
van het jaarzou een overgangsrege-
ring van nationaleeenheid gevormd
kunnen zijn, zo menen diplomaten.

0 Zie verder pagina 19
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Traditie
Henri Hermans, de spil van musice-
rend Maastricht tussen de beide we-
reldoorlogen, was van 1914 tot 1947
Pie Leyser's compagnon. Hermans
verdiende zodoende als administra-
teur zijn brood, omdat zijn muzikale
activiteiten wel hoog geprezen wer-
den, maar hem niet voldoende geld
opleverden om van te leven. Dit feit
is bij de meeste mensen, die Her-
mans alleen als belangrijk musicus
kennen, niet of nauwelijks bekend.
Na Hermans' overlijden in 1947
heeft de familie Leyser het Her-
mans-compagnonschap uitgekocht,
maar handhaafde vanwege de tradi-
tie de dubbelnaam Leyser & Her-
mans.

Oprichter Pie Leyser kreeg in dat-
zelfde jaar hulp van zijn zoon Pie,
die in Amsterdam het vak had ge-
leerd. Deze wordt op zijn beurt
sinds 1977 bijgestaan door Pie ju-
nior, die bij Ibach in de leer is ge-
weest. Leyser & Hermans is duseen
rasecht familiebedrijf. Ook bij het
atelierpersoneel wordt traditie met
een hoofdletter geschreven: Jac
Hul, die er al meer dan 25 jaar in
dienst is, heeft eveneens zijn vaders
voetstappen gevolgd.
„Ons werkterrein beperkt zich heus
niet tot die plaatsen, waar het Lim-
burgs Symphonie Orkest optreedt,"
leggen Pie en Pie Leyser uit. „We
komen zelfs in Tilburg, Arnhem,
Düsseldorf, Luik en Brussel - een
soort kring van ruim honderd kilo-
meter met Maastricht als centrum."
Behalve piano's en vleugels voor
privégebruik, die de firma ver-
huurd, verkocht, onderhouden en
gestemd worden, zijn de instrumen-
ten van de Zuidlimburgse theaters
en concertzalen eveneens van de
Maastrichtse firma afkomstig.

Orgelmarkt
ingezakt
Voor vele concertbezoekers in onze
provincie is daarom de pianostem-
mer Pie Leyser, die nog vlak voor
het concert de vleugel evw> bijre-
gelt, geen onbekend figuur. „Die sa-
menwerking met het LSO dateert

reeds vanaf 1920, toen het orkest
nog het Maastrichts Stedelijk Or-
kest heette."
Leyser & Hermans heeft zich niet
altijd uitsluitend met piano's en
(concert)vleugels beziggehouden.
„We zijn in de tijd dat iedereen in
plaats van een piano een electro-
nisch orgel in huis wilde hebben,
uiteraard met de rage meegegaan,
alhoewel dat niet van harte ging,"
legde Pie Leyser sr. uit. „De orgel-
markt is nu bijna helemaal ingezakt
en men keert weer terug naar de
oude, vertrouwde piano. Ook het
keyboard-tijdperk zullen we wel
overleven. Daarenboven bezitten
wy de Steinway-vertegenwoordi-
ging voor de hele provincie Lim-
burg." De grote, enige echte, zwart-
gepolitoerde Steinway-vleugel kost
overigens maar liefst ’ 137.940,-...
peter p. graven " Pie Leyser tijdens het stemmen van een vleugel Foto: CHRISTA HALBESMA

verder in
VALKENBURG- Het Klokken-
koor Valkenburg, het mannen-
koor Beeker Liedertafel en ge-
mengd koor Zanglust voeren za-
terdag 24 juni liefhebbers van
het licht klassieke genre mee
voor 'Een Reis Door Belcanto
Land. Onder leiding van diri-
gent Peter Eijkenboom verzor-
gen bovengenoemde koren in
het Openluchttheater Valken-
burg een avondvullend program-
ma met stukken van o.a. Strauss,
Mozart, Beethoven, Bizet en Orf.
De koren worden begeleid door
Petra van Haeff, Jo Meisters en
Leo Severiens en als solisten tre-
den op de sopraan Franciska
Wessels, de tenor Luc Dupuits,
de bariton Laurent Bos, de mez-
zosopraan Truss Vandeweyer en
de bas Jacques Lemeer. Het con-
cert begint om 20.30 uur en de
toegangsprijs bedraagt ’ 7,50.
MAASTRICHT - De Avanti-ka-
pel uit Maastricht geeft zaterdag
24 juni om 15.00 uur op het O.L.
Vrouweplein haar jaarlijkse zo-
merconcert. Gespeeld worden
werken van o.a. J. Strauss en Le-
har. Mocht het slecht weer zijn,

danvindt het concert plaats in de
Berchmanssociëteit.

VAALS - Zaterdag 24 en zondag
25 juni vindt voor de negende
keer in successie het MusiCatha-
rina Festival voor Blaasorkes-
ten plaats. Vijftien orkesten uit
binnen- en buitenland zullen op
het podiumvan de Grenslandhal
in Vaals concerteren in hetkader
van hun voorbereidingen voor
het Wereld Muziek Concours in
Kerkrade en de Concertwedstrij-
den in het najaar. Het program-
ma begint zaterdag om 19.00 uur
en zondag om 12.30 uur.

BORGHAREN - In de Haarder-
hoof in Borgharen vindt zondag
25 juni het jaarlijks koffie-con-
cert van het mannenkoor Sint
Gregorius Borgharen plaats. Dit
jaarverleent de bas/bariton Hans
Scheyen zijn solistische mede-
werking aan het concert dat om
12.00 uur begint. Afwisselend
zullen Hans Scheyen en het man-
nenkoor werken ten gehore
brengen van o.a. Weber, Mozart,
Gold, Loewe en Lortzing. De en-
tree voor het concert is gratis.

'Zomergasten' van Maxim Gorki
krachtmeting voor toneelstudenten

MAASTRICHT - Juni is de maand
waarin de toneelacademie Maas-
tricht allerlei producties brengt. De
toneelstukken worden gespeeld
door studenten van zowel de ac-
teurs- als de docentenopleiding. Ze
worden gepresenteerd onder de
titel 'Zomertheater'.

In villa St. Lambertus aan de Lam-
bertuslaan, in gebruik bij de Rijks-
hogeschool, werd dinsdag door de
tweede jaarsstudenten de première
gegeven van 'Zomergasten', van
Maxim Gorki. Er is gezochtnaar een
dergelijke lokatie omdat het stuk
erom vraagt. De schrijver toont im-
mers mensen die de stad verlaten
hebben om op het platteland in bui-
tenhuisjes de zomer door te bren-

gen. Gezinnen, echtparen, familie
en vrienden. Ze ontmoeten elkaar
en verdrijven de tijd met praten,
zingen, eten en drinken. De tijd gaat
voorbij zonder dat ze het beseffen.

Hun onvrede met hun situatie, de
maatschappij, het leven, groeit en
komt, vaak explosief, tot uiting. Een
stel gedesillusioneerde mensen, die

in die gesteltenis ook weer naar huis
vertrekken.

Het pseudoniem van de revolutio-
nairGorki (1868-1936), 'de bittere', is
tekenend voor zijn werk. Zomergas-
ten ontstond in 1904. Het gegeven
van Gorki werd door docent/regis-
seur Guy Joosten bewerkt en kreeg
daardooreen luchtiger toets dan het
oorspronkelijke. Het prachtige zo-

merweer speelde de studenten in de
kaart, want het grootste deel van het
spel heeft plaats in de open lucht.

Voor de tweedejaars studenten, die
nog in een fase van de opleiding zit-
ten waarin veel geoefend moet wor-
den, is Gorki een zware opgave.Aan
de hand van deze krachtmeting
moet blijken of ze verder mogen
naar het derde jaar. De opleiding is

" Studenten en docenten van de Toneelacademie in Maas-
tricht, tijdens en pauze van 'Zomertheater' Foto: WIDDERSHOVEN

recept

Auberginepaté
met champignons
Benodigdheden voor 4 personen: 1
grote aubergine, 2 teentjes knoflook,
100 g champignons, 1 el olijfolie, 2 el

verse korianderblaadjes, 'A tl noot-
muskaat, peper naar smaak, 2 tl ci-
troensap, 2 vleestomaten, 4 el volko-
ren broodkruim, 1 kropsla, 1 kom-
kommer, 4 sneetjes geroosterd volko-
renbrood.

Prik aubergine met vork op meerde-
re plaatsen in en gril tot het vel barst
en het vruchtvlees zacht is. Keer
vrucht onder het grillen regelmatig.
Fruit uitgeperste teentjes knoflook
en de in plakjes gesneden champig-
nons 3 minuten in de olie en laat ze
daarna goed uitlekken. Voeg kruide-
rij en citroensap toe en meng goed
door elkaar. Neem vruchtvlees uit
aubergine, druk in zeef overtollig
vocht eruit en doe het met champig-
nons en tomaten in mixer of huis-

houdmachine en mix er een gladde
massa van. Voeg daarna het broodk-
ruim toe. Doe alles in een kom en en
zet 1-2 uur weg in de koelkast. Ser-
veer op schoongemaakte slablade-
ren, versierd met plakjes komkom-
mer en serveer er het geroosterd vol-
korenbrood bij.
TIP: Dit is een goed alternatief voor
een vleespaté. De groenten zorgen
voor extra voedingsvezel.

hub meijer

kunst

Drie generaties
Levser & Hermans
MAASTRICHT - Piano's en (concert)vleugels van de firma
Leyser & Hermans vormen al driekwart eeuw een vertrouwd
beeld in diverse theaters en huiskamers van onze muzikale
provincie. Instrumenten, die tevens door drie generaties Ley-
ser onderhouden en gestemd worden. Leyser & Hermans,
sinds 1936 aan het Vrijthof te Maastricht gevestigd, werd in
1914 gesticht en bestaat dus nu 75 jaar.

Dat er een duidelijke loopt van Pe-
reboom & Leyser, de befaamde or-
gelbouwers uit de negentiende
eeuw, naar de huidige Leyser-tak,
zal wel niemand verbazen. De
'oude' Pie(rre) Leyser, wiens vader
als orgelstemmer in en rond Tonge-
ren werkzaam was, begon in 1914
als pianohandelaar en -stemmer in
de Bredestraat te Maastricht. Via
o.a. deWolfstraat en Markt kwamen
Pie Leyser en zijn compagnon Hen-
ri Hermans in 1936 in het huidige
pand aan het Vrijthof terecht. „Aan
het mooiste plein van Europa en
omstreken", zoals de chauvinisti-
sche Maastrichtenaar het 'boeren en
buitenlui' pleegt voor te houden. Tentoonstelling over

honderd jaar jazzmuziek
Onder de titel „A Hundred Years
of Jazz" is van 1 augustus tot en
met 10 september in De Meer-
vaart te Amsterdam een tentoon-
stelling te zien over de geschiede-
nis van de jazzmuziek.
De tentoonstelling begint hon-
derd jaar terug toen de Ameri-
kaanse burgeroorlog tot een einde
was gekomen en de slavernij
werd afgeschaft. De wortels van
de jazz beginnen in de periode
ruim daarvoor toen de schepen
zwarte slaven uit West-Afrika
naar de Verenigde Staten brach-
ten. Zij werkten op de katoenvel-
den waar zij communiceerden
met gezongen boodschappen. Via
de gospels en spirituals trekt de
expositie de lijn door naar New
Orleans, de bakermat van de jazz,
waar de New Orleans-jazz ont-
stond.
Na de drooglegging trokken veel
jazzmuzikantenweg uit deze stad
en verspreiden zich over het con-
tinent of speelden op de luxe
schepen op de Mississippi. Chica-
go wierp zich op als nieuw cen-
trum voor de jazzen in Californië
kwam de West Coast Jazz tot ont-
wikkeling.

Topmussiei
De tentoonstelling besteedt voor-
al aandacht aan muzikanten als
Bix Beiderbecke, Louis Arm-
strong, Duke Ellington, Count Ba-
sie, Charlie Parker, Dizzy Gilles-
pie, Miles Davis en John Coltrane,
representanten van diverse stijl-
variaties.
De bezoeker volgt de gang van
swing, via bebop, cool jazz, hard-
bop, free jazz en rock jazz naar de
meest contemporaine geïmprovi-
seerde muziek. Hierbij besteedt
de tentoonstelling niet alleen aan-
dacht aan de ontwikkeling van de

niet exact aan vier jaar gebonden.
Sommige studenten doen er korter
over, anderen langer. Zo werd het
overgrote deel van de achttien stu-
denten die in 'Zomeravond' optra-
den bevorderd, het resterende deel
moest, of mocht (soms ligt die be-
slissing bij henzelf) het tweede jaar
over doen. Eén van de acteurs werd
echter zo goed bevonden dat hij
meteen naaar het vierde jaar mag
doorstromen, om volgend jaar af te
studeren.

'Zomergasten' wordt vandaag, vrij-
dag, zaterdag, maandag en dinsdag
om 20 uur nog eens in Villa St. Lam-
bertus opgevoerd.

mya maas

Amerikaanse jazz maar ook aan
die van de Europese geïmprovi-
seerde muziek.
Alle foto's en documenten zijn ge-
reproduceerd op lichtdoorlatende
kunststof panelen, waardoor de
taferelen tot leven lijken te ko-
men. De jazz-geschfedenis wordt
gepresenteerd als een lange licht-
baan, verlevendigd met originele
objecten, als instrumenten van
beroemde jazz-muzikanten, con-
tracten en persoonlijke brieven.
In de Meervaart vindt van 10 tot
13 augustus tevens het NOS Jazz
Festival weer plaats. Hier treden
onder meer op Clark Terry/Red
Mitchell, Bob Stewart, Cassandra
Wilson, Nicky Marrero/Nuevo
Manteca Latin Jazz, Vera Vinger-
hoeds & Buzzy Drones.

Haarlem
Op woensdagavond 5 juli is %
bers opnieuw in De Vest te vin
Met Frédéric Lodéon (cello) et>
ris Berman (piano) speelt de top
list onder meer een sonate en
rhapsody van Brahms. Dit prog>
ma wordt op zaterdag 8 juli
haald in het Concertgebouw
Haarlem.

Oplossing van gisteren:
1. angorakat; 2. guirlande; 3. relevatq
kunstmest; 5. toerental.

" Herman Krebbers

Herman Krebbe
maakt comebac

Herman Krebbers, muziek!
goog en gevierd vioolsolist,
tien jaar nadat hij zich door eö
geval genoodzaakt zag zijn cal
te beëindigen, terug op het cot
podium. Krebbers geeft drie
eerten in het kader van het Hol
Music Session & Festival dat'
tot 21 juli zijn beslag krijg
Noord-Holland.

Op zondag 2 juli concerteert I
bers in een lunchconcert in scfl
burg De Vest in Alkmaar. Op di
nefietconcert ten behoeve val
muziekonderwijs aan de Berg
Bosschool treden ook Dimity
(viool), Kotaro Iskihawa en Bi'
naka (piano) voor het voetlicW
het programma staan werkefl
Bach.

puzzel van de dag

Horizontaal:l. lief, bekoorlijk; 8. allerlei; 9.
voorzetsel; 11. aanwijzend vnw.; 12. mu-
zieknoot; 13. regelmaat; 15. deelbaar door
2; 17. comparatief van veel; 18. stof; 19.
soortgelijk gewicht (afk.); 20. luitenant
(afk.); 21. ruimte in de mond; 23. vloeistof;
25. in het jaar (Latijn); 26. stad in Frankrijk;
27. karaat (afk.); 28. hoofddeksel; 30.
maangestalte (afk.); 31. glibberige sub-
stantie; 33. hoogleraarschap.

Verticaal: 1. welriekende balsemsooij
ondememingsvorm (afk.); 3. familielio-
bontgekleurde papegaai; 5. inhoudsC
6. muzieknoot; 7. scheidingslijn; 10-*
wezig; 12. kruipend dier; 14. scherf
pen; 16. riante woning; 21. kletskous,
lang en smal kleed; 23. muziekstuk vooj
partijen; 24. gewricht; 29. boom; 31"
soonlijk vnw.; 32. in oprichting (afk.)'
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Overzicht
Ep^s de milieu-inspectie laat het,cht van de provinciale over-

°P de saneringsprojecten te
jjen over. Nijpels kondigde gis-
? 'n de Tweede Kamer aan de
r°le op en richtlijnen voor bo-

te zullen
"^herpen. „We zullen heel streng
ten zijn. Vooral bij de grotere

want daar-in soms honderden miljoenen
°e'd", aldus de bewindsman.

vraPport van de milieu-inspectie
u°r Nijpels geen aanleiding om

zien van zijn voornemen de bo-
Sanering over te dragen aan de
'iciale overheden. In totaal on-

L°cht de milieu-inspectie dertienj ê en relatief eenvoudige
onmaakoperaties in Zuid-Hol-

,' Slechts één sanering kon de
J« cjer kj.jtjgjj volledig doorstaan.

onderzoek was representatief
hele provincie.

overgrote meerderheid in de
(je(*e Kamer is overigens onte-
,^n over de schoonmaakopera-,,e milieuminister Nijpels in pet-
J?esft voor de verontreinigde
I.^dijkpolder in Maassluis. „Een

oordeelde het CDA-
i^flid Esselink. Ook de VVD
|"t het gedeeltelijk afgraven van

th er tot zeventig centimeter
0r uiterst miniriiale oplossing',
ü^onkelijk was 1.75 meter ge-
beerd

Weer claim
inpasaffaire

'i: .HAAG - De curatoren van de
,Jete paspoortfabrikant KEP

ito en een eigen schadeclaim van
'e<w eer Vl^ miljoen gulden inge-
k? tegen minister Van denlj)j!k (Buitenlandse Zaken). De
ji ? van de curatoren komt boyen-

do 6 schade van circa 60 miljoen
1 U* de PasPOOl"taffaire die de

W^le Investeringsbank en de
ech , ank op de Staat proberen te"alen.

s0JeoI 3) 'ejj Hratoren zien de overheid als
r'm' "e |ljk bestuurder van KEP', die
is;' '^r 0 wtJes in handen had, en
,/flO' 'et f verantwoordelijk is voor

pi na t^t datKEP in het paspoortdra-
) '* Vüf onder ging. Met de geclaim-

ator biljoen gulden willen de cu-
*haHn, de schuldeisers van KEP

os steuen > aldus curator
j an Rootselaar gistern.
Kritiek opaanpakincest

ie RINGEN - Politie, Justitie en
üfte "'Pverlening pakken een aan-

e a^ incest zelden gezamenlijk
2p|^andelen een geval van in-

gezamenlijk af. De wijze
P een kind geholpenwordt, is

\ <£,°T ten onrechte afhankelijk
P s waar de meest wordt

bithchef ?toogde mrW.A. Kloosterman,
fetjjg lnder- en zedenpolitie van de

é^ im te utrecht, gisteren tijdens
5KilWn nati°naal congres in Gro"
il t^dni- over seksuele kindermis-
Z Sna7,mg binnen het gezin. Kloos-
7iNcfei stelde voor de krachten te
«■t eid t

om tot een gezamermJk
Uk 6 e bonnen. Zij bepleitte daar-
'<*, %Idv en meldingsrecht, waarbij
9, deiin erleners bij aangifte en afhan-
J'^Ucjl Van incest niet belemmerd1 m°eten worden door hun, uePs geheim.
f%, Bens dr H Rensen jeugdarts bij

%nsfemeentelijke gezondheids-
ve 'n Utrecht, is eenderde van

\i rrerTnf tandeliJk beschadigde kin-
r er- en scholen voor kinderen met

~] " pdragsmoeilijkheden, sek-S P^ lsbruikt. Rensen komt tot<jNer?n P lusie °P basis van eigen
ij^s i° en Praktijkervaring als

echt Cen ProDleemwijk van

PvdA wil geen
lijstverbindingmet

Groen Links
DEN HAAG - De PvdA wijst een
lijstverbinding met Groen Links bij
de komende verkiezingen voor de
Tweede Kamer af. PvdA-secretaris
A. Beek heeft dat gistermiddag ge-
zegd na een oproep van Groen
Links een dergelijke linkse lijstver-
binding aan te gaan. Ook bij de ver-
kiezingen voor het Europees Parle-
ment weigerde de PvdA een derge-
lijke lijstverbinding. D66 kon giste-

ren nog niet reageren op de oproep
van Groen Links.
Een lijstverbinding heeft geen be-
trekking op programmatische over-
eenstemming tussen partijen, maar
is bedoeld om bij de berekeningvan
restzetels zo voordeling mgelijk uit
te komen. Volgens Groen Links
kunnen zo restzetels aan CDA of
VVD onthouden worden. Volgens
berekeningen van Groen Links had
D66 bij de laatste verkiezingen voor
het Europees Parlement een extra
zetel in de wacht kunnen slepen
wanneer wel een dergelijke lijstver-
bindig was gesloten.Die viel nu aan
het CDA toe.

Italiaanse politie verijdelt bomaanslag

Mafia-rechter aan
de dood ontsnapt

PALERMO - De politie op Sici-
lië heeft woensdag een moord-
aanslag op de bekendste strijder
tegen de mafia in Italië verijdeld.
Politie-experts wisten een grote
hoeveelheid explosieven die
werd aangetroffen bij het vakan-
tiehuis van Giovanni Falcone op
Sicilië onschadelijk te maken.

De politie ontdekte de duiker-
stas met twintig kilogram explo-
sieven, voorzien van een ontste-
kingsmechanisme, op slechts
tien meter afstand van de villa
van Falcone, wiens gerechtelijk
onderzoek drie jaar geleden leid-

de tot massaprocessen tegen 400
vermeende leden van de Sici-
liaanse misdaadorganisatie.
Volgens de politie wilden de da-
ders de bom waarschijnlijk ra-
diografisch tot ontploffing bren-
gen vanaf een schip op zee om
het moment dat Falcone het
pand verliet.

Vakantie
ad pas enkele dagen geleden zijnzwaarbewaakte bunker in Paler-
mo verlaten voor een korte va-

kantie in het aan zee gelegen bui-
tenhuis. Meteen na de ontdek-
king van de explosieven vertrok
Falcone naar de Siciliaanse
hoofdstad.

Falcone heeft de afgelopen zes
jaar het grootste deelvan zijn tijd
doorgebracht in een versterkt
kantoor en een bunkerachtig ap-
partement in Palermo waar hij 24
uur per dag wordt bewaakt door
24 zwaar bewapende politie-
agenten tegen mogelijke aansla-
gen. Hij wordt beschouwd als de
grootste deskundige over de ma-
fia in Italië en is inmiddels het
symbool geworden van de strijd
tegen de georganiseerde mis-
daad.

De rechter is al vele malen met
de dood bedreigd en volgens en-
kele Mafialeiders die inmiddels
bekend hebben staat hij nummer
één op dodenlijstvan de crimine-
le organisatie. De afgelopen tien
jaar zijn minstens zes onderzoe-
kers en/ofrechters op last van de
mafia omgebracht.

Partijlid
Georgië
afgezet

MOSKOU - De tweede secretaris
van de communistische partij in de
Sovjetrepubliek Georgië, Boris Ni-
kolski, is tijdens een partijzitting af-
gezet. Dit heeft het officiële Georgi-
sche dagblad 'Zarja Vostoka' ge-
meld. De Zarya Vostoka gaf geen re-
den voor het afzetten van Nikolski.

Maar waarnemers vermoeden dat
dat te maken heeft met de enorme
kritiek die in het nieuwe Sovjetpar-
lement werd geuit op het inzetten
van troepen tegen een vreedzame
demonstratie in Tbilisi in april.
Daarbij kwamen 20 mensen om.

Het etnische geweld in de Sovjetre-
publiek Oezbekistan, dat de afgelo-
pen weken aan zon 100 mensen het
leven kostte, is ontketend door een
campagne voor de vorming van een
pan-islamitisch front dat de ver-
schillende moslimgroeperingen in
Oezbekistan moet verenigen.

Volgens de onderminister van Bin-
nenlandse Zaken van de Centraala-
ziatische republiek Edoeard Dido-
renko wilden de organisatoren van
de campagne een islamitische 'Hei-
lige Oorlog' beginnen om de niet-
moslims uit de regio te verdrijven.

Volgens hem weigerden de Mesche-
ten (etnische Turken) echter deel te
nemen aan het front, wat voor de
Oezbeken reden gaf geweld tegen
hen te ontketenen.

Cruiseschip
voer te snel

OSLO - Een te hoge kruissnelheid
is waarschijnlijk de oorzaak van het
ongeluk met het Sovjetrussische
cruiseschip 'Maksim Gorkij', dat
maandagnacht in de Barentsz Zee
tegen een ijsberg voer, aldus radio-
berichten gisteren.

Het schip zou hebben gevaren met
een snelheid van 18 knopen, het-
geen volgens Noorse experts veel te
snel is. De kapitein van het Noorse
kustwachtschip 'Senja', Sigurd
Kleiven, zei dat hij in het van ijsber-
gen en ijsschotsen begeven gebied
niet sneller dan 2 knopen zou heb-
ben gevaren.

Bovendien stond naar verluidt op
het moment van de aanvaring een
geheel onervaren scheepsofficier
aan het stuur, die voor het eerst het
commando voerde. Het lekgeslagen
schip is dinsdagnacht weggesleept
om in de Sovjetnederzetting Ba-
rentsburg opSpitzbergen te worden
gerepareerd.
De 577 passagiers van het schip, on-
der wie drie Nederlanders, werden
gisteren naar West-Duitsland over-
gevlogen. Er zijn geen gewonden
onder hen. Zestig passagiers, hoofd-
zakelijk suiker- en hartpatiënten,
werden gisteren naar een noodhos-
pitaal overgevlogen op Spitsbergen.
Zij vertoonden slechts lichte uitput-
tings- en bevriezingsverschijnselen
na een koude nacht op zee.

Kritiek op
piloten SLM

PARAMARIBO - De Vereniging
van Surinaamse Verkeersvliegers
(VSV) heeft gisteren in een vertrou-
welijke brief aan deSurinaamse mi-
nistervan Economische Zaken Wil-
fred Grep geprotesteerd tegen het
inzetten van buitenlandse beman-
ningsleden door de Surinaamse
Luchtvaartmaatschappij (SLM). De
VSV uit kritiek op de piloten van
het Vliegtuig dat op 7 junineerstort-
te bij het vliegveld Zanderij. Daarbij
kwamen 176 mensen om het leven.
De SLM schakelt piloten in via een
Amerikaans uitzendbureau in Mia-
mi. De VSV twijfelt aan de kwaliteit
van het uitzendbureau. Zo zou de
ingehuurde co-piloot Glyn Tobias
over een vals Amerikaans paspoort
beschikken, maar in feite de Britse
nationaliteit hebben gehad. De
Amerikaanse ambassade in Para-
maribo heeft dit bevestigd.
De VSV stelt dat de Amerikaanse
bemanning vanaf december 1987
vier incidenten heeft veroorzaakt.
Volgens de verkeersvliegers was ge-
zagvoerder Rodgers al eens wegens
eerder veroorzaakte incidenten te-
ruggestuurd door de SLM. Volgens
de VSV was hij met zijn 66 jaar ook
te oud; de SLM hanteert een leef-
tijdsgrens van 60 jaar.

binnen/buitenland

'Onthutste' Nijpels wil strengere controle

Vervuilde bodem zeer
slecht schoongemaakt
al onze parlementsredactie

htIV HAAG - Milieuministern >els is 'onthutst' over de
uitvoering van bo-

isaneringsprojecten. On-
*°ek van de milieu-inspec-

u"sn Zuid-Holland toont aan
é kwaliteit van dergelijke
>n °onmaakoperaties veelal
of oeneden peil blijft.n

i 'e helft van de onderzochte sa-
is het onzeker of de ver-

I afgegraven grond is vervan-
>or grond die wèl schoon is. In
ikel geval werd zelfs het ver-
-5 deel van een gifbelt opge-I zodat de licht verontreinigde
Werd afgegraven terwijl de
verontreinigde grond bleef

I Ook is het voorgekomen dat
bering nog ongewenste con-
'ties gif in de bodem en het
Water werden aangetroffen.

VVD'ers steunen
programma in

grote lijnen

DEN HAAG - De
VVD-achterban is
het in hoofdlijnen
eens met het con-
cept-verkiezingspro-
gramma, dat een
commissie onder lei-
ding van oud-minis-
ter Toxopeus heeft
opgesteld. Een flink
deel van de VVD-
achterban vindt wel
dat de defensie-be-
groting met jaarlijks
twee procent moet
blijven groeien, in
plaats van de voorge-
stelde één procent.

Dat blijkt uit de
2.600 amendemen-
ten die de VVD-afde-
lingen hebben inge-
diend op het pro-
gramma. Over de 400
belangrijkste wijzi-
gingsvoorstellen be-

slist een buitenge-
wone algemene le-
denvergadering van
de WD morgen en
zaterdag in Amers-
foort. Deze week
maakt de commis-
sie-Toxopeus be-
kend welke wijzigin-
gen zij steunt.

Opmerkelijke wijzi-
gingsvoorstellen zijn
vooral afkomstig van
de partijcómmissies
van de VVD. Zo wil

de commissie mi-
lieuhygiëne dat een
flink deel van de mi-
lieu-paragraaf uit het
verkiezingsprogram-
ma wordt herschre-
ven. De opbrengst
van milieuheffingen
moet, aldus die com-
missie, niet in de
schatkist vloeien of
uitgegeven \vprden
aan milieu-maatre-
gelen, maar gebruikt
worden voor lasting-
verlaging.

CAO-gesprekken waarschijnlijk herval

Ook bijdrage NZR in
conflict verpleging

Van onze redactie economie
DEN HAAG - De CAO-onderhan-
delingen in het ziekenhuiswezen
worden morgen waarschijnlijk her-
opend, nu duidelijk is geworden dat
ook de Nationale Ziekenhuisraad
(NZR), waarin de werkgevers zijn
verenigd, bereid is een bijdrage te
leveren aan het vergroten van de
loonruimte voor de werknemers in
de ziekenhuizen. Daarmee is vol-
daanaan de voorwaarde die de bon-
den hadden gesteld voor hervatting
van de CAO-onderhandelingen.

De NZR en de bonden wilden niet
bekend maken hoe groot de bijdra-
ge van de ziekenhuiswerkgevers is.

Eerste onderhandelaar Adriaan
Wirtz van de AbvaKabo erkende
woensdagnacht na afloop van de
verkennende besprekingen dat de
geëiste 5 procent loonsverbetering
niet gehaald zal worden.

Nu na het kabinet en het pensioen-
fonds PGGM ook de ziekenhuis-
werkgevers bijdragen aan vergro-
ting van de loonruimte, gaan de
bonden hun kaderleden in de zie-
kenhuizen raadplegen of het 'totaal-
pakket' voldoende is om morgen de
CAO-onderhandelingen te hervat-

ten. üe bonden verwachten dat dat
het geval zal zijn.

De actiegroep voor verpleegkundi-
gen VVIO wijst hervatting van de
CAO-onderhandelingen van de
hand, omdat de 5 procent loonsver-
betering voor alle verpleegkundi-
gen niet wordt gehaald. De actie-
groep gaat door met het organiseren
van acties in de instellingen.

Bejaardenzorg
De AbvaKabo heeft in de gisteren
hervatte CAO-onderhandelingen in
de bejaardenzorg dat de Vereniging
van Nederlandse Bejaardenoorden
(VNB), waarin de werkgevers zijn
verenigd, een bijdrage levert aan
het vergroten van de loonruimte
voor de 70.000 werknemers in de be-
jaardenoorden. „Na de werkgevers
in de ziekenhuizen kunnen die in de
bejaardenoorden niet achterblij-
ven", aldus AbvaKabo-woordvoer-
der Gerard Veth.

punt uit
Pinoehèl

De militaire machthebber van
Chili Augusto Pinochet heeft
gezegd niet opnieuw kandidaat
te zullen zijn voor het presi-
dentschap in Chili. De 73-jarige
Pinochet heeft Chili sinds 1973
met ijzeren hand bestuurd na-
dat hij door een bloedige staats-
greep een verkozen linkserege-
ring omverwierp.

Vermoord
De Egyptische chauffeur var
de Saoedische ambassade ir
Brussel is door onbekendei
doodgeschoten. De politie ii
Brussel sluit niet uit dat politie
ke of religieuze motieven cci
rol hebben gespeeld.

Verongelukt.
In het zuiden van Afghanistan
is deze week een vliegtuig met
42 passagiers en bemanningsle-
den neergestort.

Burma
Troepen hebben gisteren het
vuur geopend op ongeveer 500
betogers in de Burmaanse
hoofdstad. Daarbij is één de-
monstrant om het leven geko-
men. Oppositieleidster Daw
Aung San Svv Kyi werd aange-
houden, maar na een uur op
vrije voeten gesteld. Drie stu-
denten die samen met haar
werden opgepakt zitten nog al-
tijd vast.

Chamenei
Tweederde van de afgevaardig-
den in het Iraanse parlement
heeft zich gisteren gekeerd te-
gen een voorgestelde verande-
ring van de grondwet, die de
opvolger van geestelijk leider
Chomeini, Chamenei, onder
meer de macht zou geven om
het parlement te ontbinden.

Raket
Zuid-Afrika zou op het punt
staan een raket voor de middel-
lange afstand te lanceren, die
gefabriceerd is met Israëlische
hulp. Dit meldde dinsdag de
Amerikaanse krant de Was-
hington Times. De krant heeft
deze informatie uitkringen van
de Amerikaanse inlichtingen-
dienst.

Rechter
De gemeente Leiden blijft zich
verzetten tegen de weigering
van staatssecretaris Ginjaar-
Maas de personeelsstop in het
speciaal onderwijs op te heffen.
In een kort geding voor de pre-
sident van de rechtbank in Den
Haag gaan b en w samen met de
landelijke oudervereniging Ba-
lans eisen dat er onmiddellijk
een eind aan de formatiebevrie-
zing komt.

Banenverlies
De reorganisatie van de onder-
houdsdiensten op het marine-
vliegkamp Valkenburg kost
170 arbeidsplaatsen. De twee
onderhoudsdiensten van het
marinevliegkamp waar 440 per-
soneelsleden werken gaan op
in een onderhoudsdienst met
270 arbeidsplaatsen. Het over-
bodige personeel zal via her-
plaatsing elders bij defensie
werk krijgen.

'Controleurs'
Twee controleurs van de Alge-
mene Inspectiedienst van het
ministerie van Landbouw en
Visserij worden verdacht van
het laten verdwijnen van offi-
ciële documenten over de aan-
voer van vis. Bovendien bestaat
de verdenking dat zij de visse-
rijsector hebben getipt over op
handen zijnde controles van de
dienst. Tegen beide controleurs
loopt een onderzoek van de
rijksrecherche.

Scheuring
De vorming van Groen Links
dreigt tot een scheuring in het
CPN-district Groningen te lei-
den. Burgemeester J. Jagersma
en wethouder H. Heeres, bei-
den uit Beerta, zijn uit het dage-
lijks leiding van het district ge-
stapt uit onvrede met het feit
dat de zes landelijke partijbe-
stuurders uit Groningen heb-
ben ingestemd met devorming
van Groen Links (het samen-
werkingsverband van PPR,
PSP, CPN en EVP). Enkele
CPN-afdelingen in de provin-
cie overwegen uit de partij te
stappen.

Samenwerking
o

KRO, NCRV en VARA hebben
een langlopend samenwer-
kingsakkoord gesloten met de
leverancier van televisiefacili-
teiten Video Hilversum BV.
Door deze overeenkomst voor
meerdere jaren verwachten de
drie omroepen belangrijke
voordelen te bereiken bij de in-
koop van televisiefaciliteiten.
Wel blijven KRO, NCRV en
VARA het merendeel van hun
facilitaire behoeften afnemen
van het Nederlands Omroep-
produktie Bedrijf (NOB).

Vietnamese
en Amerikaanse
wetenschappers
inspecteren de
stoffelijke resten
van 28
Amerikaanse
soldaten die
tijdens de
oorlog in
Vietnam als
vermist te boek
stonden. De
resten werden
gisteren in
Vietnam
overgedragen
aan de VS. In de
Viëtnam-oorlog
zijn enige
tienduizenden
Amerikaanse
soldaten om het
leven gekomen.
Een paar
honderd
VS-militairen
worden nog
steeds vermist.
In 1972 werd
een
wapenstilstand
gesloten tussen
Vietnam en de
VS, waar toen
Nixon aan de
macht was. In
1975 werd de
vrede getekend.

0 Zie ook pagina 9
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Vogelzang en Sony maken CDsgemicTbetaalbaar!

Perrekt 2©fuïövo<tr

£g£a Hr* :: jjHfflfl II^^SSIPSI ï^ïjÊëÊzÊÈa ifl'

Perfekt geluid voor uit en thuis , jg^ 1 HH^^H Her7s£^

eaaanS * '" _, huiskamer HiFHnstallatie Wordt gele-
in deauto aktieve luidsprekers, extra hoofdtelefoons etc. ten op iedere autoradiocassette-speler. De Discmankunt u verd met lichtnetadapter, Lme-aansluitkabel, draagnem.

voor nog meer optimaal luisterplezier. monteren op een schokbrekende zwenkarm CPM 100 Discman History Booken een uitstekende hoofdtelefoon.
(slechts f 149,-) zodat u heerlijk kunt genieten van uw favo- jm

Nu ideaal om te kopen riete muziek. In kombinatie met het SRS-5 5 luidspreker- m I
Zeker nu devakantie begint is de Discman een ideale reis- systeem (slechts 159,-) is deDiscman te gebruiken in iedere / /
genoot. Een lange rit in de auto met heerlijke CD muziek, tienerkamer of werkkamer. Tenslotte kunt ude Discman vOGFLZANGPRUS f
Op uw vakantiebestemming, het strand, hotelkamer, ca- eenvoudig op elke stereo-installatie aansluiten en doet de v t-n^E,"-**^ui ivij 3

ravan of appartement genieten van uw eigen favourieten. Discman zijn werk als iedere andere CD-speler. J
En thuis gekomen heeft u weer optimaal fCffÏVP'l KoPen zonder contant geld
luisterplezier met de talloze mogelijkhe- y«———^ openingstijden: di. t/mvr. 09.30-18.00 uur, donderdag koopavond tot 21.00 uur. zaterdag van 09.30-17.00uur. |f|l"ll*^| Dat is geen probleem want met de Voge'
A^n Am ~„, T^v!^"" W,^A*- 1 AANBIEDINGEN ZOLANGDE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN INDE AFBEELDINGEN. lert^*»'"**3*'"'I'] /anO Credit Card Welke U direCt bÜ OnS ï^den die UW DlSCman Diedt. f% \ i^^ alsmede kennelijke drukfouten voorbehouden \_———^ idi iq ucu 1vii u wuw; uui>.v.l ui|

\ /Èk, ■HM^ M AI■ WM ft MïM de winkel kunt aanvragen, kunTuj]a__~
Overal te gebruiken Ê \/J ■■I^l if HHI §oedkeuring c-rZT^^~~~~l*\
Deze CD-Portable is overal te gebruiken. I VI I II ■IPI M XX 11 de Discman \\Sjk llfinEllAlH'
Met de bijgeleverde draagriem en hoofd- \ \J II 11MIU L L^L I PJ U meenemen \ Vu»*?^%p
telefoon kunt ver uitstekend mee lopen of HA iiiiifiil ■■ ■ en u betaalt c HE D

~,.?'■"
fietsen. Maar ook in de auto kunt u genie- ■ ■ - ■ dan slechts w l^ £: :. A
ten van uw Discman. Via een adapter CPA-2 |lj|«||p IfIJII IA H|At ftIHHPOH minimaal f 40,-
(slechts f 59.-) kunt ude Discman aanslui- ■^CICM ftm*«M ■J^ ■ ""W" ■WW■ ■ per maand. L_^—-^ _^

■nawettelukeaanbetalingrentei.7s%pm,effektlef23, l4%,tot BBHMBH^^ EINDHOVEN HERM"°
TEXiTRST

HE
lEï «ÏpStS*^
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Staatslening
brengt 3 mld op

'EN HAAG -De 7,25
[ '°cent tienjarige
*atslening waar dins-
lj op kon worden in-f^hreven, heeft f 3,2:J%rd opgeleverd.

is f2OO miljoen
aan de Ne-

*r'andsche Bank ten*hoeve van haar open-
pfktportefeuille. Aane nand van de inschrij-
!pgen - de lening is ge-
l^tst volgens het ten-systeem - is dekoers

uitgifte vastgesteld

' 100,8 procent. Deoordvoerder van het

ministerie van finan-
ciën sprak van een
„goede" lening.

Het effectieve rende-
ment van deze lening
komt uit op 7,14 pro-
cent, exact even hoog
als dat van de 7 procent

lening die in april werd
uitgegeven. De „rente-
hobbel" Inkt ongeveer
genomen te zijn. De
jongste lening is de ze-
vende voor de dekking
van de financieringsbe-
hoefte van de staat in
1989; die bedraagt vol-

gens deVoorjaarsnota f
43,4 miljard. Tot dus-
verre dit jaarhebben de
staatsleningenruim f 25
miljard opgeleverd,
waarvan f 2,1 miljard
aan de centrale bank
werd gegeven. Op de
koers van 100,8 procent
werd op de inschrijvin-
gen 60 procent toegewe-
zen. Op 17 juli dient de
storting te geschieden.
De lening wordt op 15
juli 1999 in haar geheel
afgelost. Vervroegde af-
lossing is niet toege-
staan.

Dreiging verzekeraars vanwege nieuwe belastingplannen:

Beleggingsfondsen
naar buitenland

Van onze redactie economie
DEN HAAG - De vier grote verze-
keraars in Nederland dreigen met
emigratie van hun beleggingsinstel-
lingen. Ze doen dat in een vertrou-
welijke briefaan de TweedeKamer.
Als staatssecretaris Koning van Fi-
nanciën zijn plan doorzet om koers-
winst van die beleggingsmaat-
schappijen te belasten denken
Aegon, AMEV, Delta Lloyd en Na-
tionale-Nederlanden er hard over
om „gedwongen door concurrentie
van buitenlandse verzekerings-
maatschappijen, in het belang van
onze verzekerden, fondsen in het
buitenland op te bouwen."

„Dit zal ongetwijfeld een negatieve
invloedhebben op de positievan de
Amsterdamse beurs," zo wordt tot
tweemaal toe gewaarschuwd. Voor
de verzekeraars, die al voor meer
dan tweehonderd miljoen gulden
per jaar zullen worden aangeslagen
doordat de staatssecretaris hun ge-
reserveerde overwinst (egalisatiere-
serve) in acht jaarlijkse porties gaat
belasten, is de maat vol.

Zij zijn met die aanslag van twee-
honderd miljoen, schoorvoetend ak-
koord gegaan maar zien nu een
nieuwe belastingclaim van gelijke
omvang opdoemen.

Opel kan vraag
nietbijbenen

- De Westduitse automo-"abrikant Opel, onderdeel vanAmerikaanse concern General
J°rs,kan devraag niet aan. De Ie-
J>gstijd voor het nieuwe model

.'ra is al opgelopen tot zes maan-
!)" Opel zou dit jaar in Europato! van eze auto's kunnen ver-
£n, maar de produktiecapaciteit
l? slechtsvoor 395.000 stuks. Dat
ij'iS.OOO meer dan oorspronkelijk
k §ePland. De vraag naar de Ka-
li/ kan slechts worden gedekt
ir overwerk in de fabriek in Bo-
Jj"l- De winst van Opel steeg vo-
Jaar van 479 miljoen mark tot 505jJ°en mark, terwijl de omzet met
Procent groeide tot 17,5 miljard

Fondsenwillen
VAO-premies
opschroeven

- De premies voor
Srbeidsongeschiktheidsverzeke-ger, WAO en AAW moeten vol-
J*Jaar wat de fondsen die de gel-
I» beheren betreft, omhoog naar

5? Procent voor de AAW en 11,70
Sj?en.t voor de WAO, bij een pre-
\ p"tic voet van 92 gulden per dag.

'iggen de percentages op 6,20iti^ctievelijk 11 procent bij eeniliievrije voet van 91 gulden.
|L het vermogenstekort van de
fc. Sen, diekampen meteen voort-
fc^de groeivan het aantal arbeids-

weg te werken, is een
TOue premieverhoging nodig.
L «lijkt uit berekeningen van het

een Arbeidsongeschiktheids-

{^Sroei van het aantal arbeidson-
J^nikten zet verder door. Eind dit
L een aantal verwacht van
C.a 836.000, wat 20.000 meer is dan
l"1 vorig jaar.

beursoverzicht
Veerder omhoog

- Opnieuw be-
(jj'de deAmsterdamse effecten-
rj Urs woensdag een vrij goede
tjS- Het begin was ingehouden,
l aar naarmate de dag vorderde
tfp^en vee^ koersen verder aan-
(.j.^ken. De totale omzet kwam
v l °P maar liefst f 2432 miljoen,
jo

aarvan echter slechts f 890 mil-
VQ

etl in aandelen. De rest was
0r deobligatiemarkt, waar met

su*16 de nieuwe 7,25 procent
k a*slening sterk gevraagd lag.

kwam op 100,65 in de han--1 '. 15 cent beneden de emissie-
vewS' e °bligatiemarkt begonaer nauwelijks veranderd,
10 veel koersen trokken in de
°P van dag licht aan.

m M en Fokker deden het weer
choi| end, nadat dinsdag psy-
L '°gische grenzen waren door-
-2? °ftken. KLM rukte nog eens f
I'f" op naar f52,90 en Fokker fnaar f 46,60.
fj °-e internationals werd Akzo
ve; duurder op f 153 en Unile-
jj^eenzelfde bedrag op f 142,90.
tenel

goVens was vroeg mdc och-
de *\ even in reactie, maar sloot
I l9E*ag 40 cent beter af op f
Seh on- Olie viel in dit gezel-
vanaP uit de toon met een verlies
Vv.j !.30 op f 137,30.
f iaM moest f 1,50 prijsgeven op
l24Vft°' Heineken f 1,60 op f
op f® en Océ-van derGrinten f 4
te 311. In de verdrukking raak-
§an Borsumij met een terug-
Hoif van f 2,80 naar f 157,60.
tirijfdia Kloos, het familiebe-
eerj Van premier Lubbers dat in
H 0 c°nflict is gewikkeld met
f 5»-iWeit' ging snel omhoog naar
keha' een winst van f 38- Sanders
Or,fj 8' waarvan directie en de
van e|!nemingsraden tegen dezin
slhu: e commissarissen in aan-
l ornkg blj Gamma willen, gingf
fond

n°°S naar f 103. Een ander
didaf dat al lang tot de fusiekan-
schri .n, Wordt gerekend, Norit,
öe Ti 40 omhoog naar f 940.
Haar f io?raaf moest f 8,50 terug
op f 304f 1- DocData verloor f 2,10

Fokker wil werktijd
personeel verlengen

Van onze redactie economie
SCHIPHOL - Fokker wil vanaf vol-
gend jaar voor een deel van haar
personeel een vierdaagse werkweek
invoeren van 9,5 uur per dag. Het
gaat om 300 man die werken op de
eindlijn van de Fokker-100. Als er
voldoende vrijwilligers voor de
werktijdverlenging te vinden zijn,
kunnen er vanafvolgend jaar46 toe-
stellenworden gemaakt. Nu zyn dat
er nog slechts 28.
Directie, personeel en bonden pra-
ten al geruime tijd met elkaar over
de vraag hoe de productie voor de
Fokker 100 de komende jaren kan
worden opgevoerd. Zoals bekend
zit het orderboek voor dit toestel al
overvol. Nieuwe klanten, inmiddels
zijn er al bijna 400 F-100's besteld,
moeten zon vijfjaar wachten voor-
dat zij een F-100 krijgen. Fokker
denkt behalve aan werktijdverlen-
ging ook aan de bouw aan een nieu-
we produktiehal. Over de vraag
waar dat gebeurt, op Schiphol-Oost
of in de Verenigde Staten, wordt
zeer binnenkort een besluit geno-
men. Met een tweede productielijn
verwacht Fokker jaarlijks in totaal
tachtig F-100's te kunnen afleveren.
Het plan voor werktijdverlenging
werd driekwart jaar geleden op po-
ten gezet door de werkgroep Be-
drijfstijdverlenging Fokker. Deze
adviseerde om voor een deel van het
personeel een tweeploegenstelsel in
te stellen en om over te schakelen

op een vierdaagse werkweek van 9,5
uur per dag. De rest van het perso-
neel blijft, ook in twee ploegen, ge-
woon 38 uur werken. Volgens
woordvoerder Van Veen houdt het
voorstel in dat 300 van de meer dan
1.000 werknemers voortaan 9,5 uur
gaan werken. „Het gaat om onge-
veer 180 mensen bij de eindlijn, die
aan het toestel werken op het mo-
ment dat de vleugels er al aanhan-
gen, om 40 mensen op het vliegbe-
drijf, waar het toestel wordt afge-
werkt, om vijftien mensen op de
spuiterij en om ongeveer vijftig
mensen op ondersteunende dien-
sten". De individuelewerktijd blijft
volgens Van Veen 38 uur per week.
Omdat er nu 19 uur per dag gewerkt
gaat worden, zal de productiecapa-
citeit met 20% stijgen. De overige
stijging van de productie komt om-
dat het steeds minder tijd kost om
een F-100 in elkaar te zetten. Als er
zich voldoende vrijwilligers aan-
melden, betekent dit volgens Van
Veen een einde aan het structurele
overwerken van het Fokker perso-
neel. Het voorstel stuit met name bij
de leden van de Industriebond FNV
op grote weerstand. Een 9,5 uur du-
rende werkdag, zo stelt beleidsme-
dewerkerH. Noten, houdt in dat het
personeel van de eerste ploeg werkt
van zes uur in de ochtend tot vier
uur in de middag.
Bovendien vreest de bond dat de
kwaliteit van het werk bij een 9,5
uur durende werkdag afneemt.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k
AEGON 102,20 102,20
Ahold 124,00 123,50
Akzo 151,60 152,80
A.B.N. 43,40 43,30
Alrenta 163,20 163,20
Amev 54,40 55,00
Amro-Bank 85,60 85,40
Bols 149,80 149,50
Borsumij W. 160,40 157,60
Bührm.Tet. 69,60 69,00
C.S.M.eert. 69,30 68,90
DAF 56,00 56,50
Dordtsche P. 254,20 254,20
DSM 140,80 140,50
Elsevier 75,10 74,80
Fokker eert. 45,50 46,60
Gist-Broc. c. 36,60 36,40
Heineken 125,90 124,30
Hoogovens 119,30 119,70
Hunter Dougl. 122,00 128,00 b
Int.Müller 101,00 102,00
KBB eert. 78,00 78,00
KLM 50,70 52,90
Kon.Ned.Pap. 59,00 59,50
Kon. Olie 138,60 137,30
Nat. Nederl. 66,00 66,00
N.M.B. 239,00 238,50
Nedlloyd Gr. 445,00 444,00
Nijv. Cate 95,70 96,50
Océ-v.d.Gr. 315,00 311,00
Pakhoed Hold. 147,00 d 149,00
Philips 38,90 39,60
Robeco 106,00 106,20
Rodamco 165,10 165,20
Rolinco 104,40 104,50
Rorento 61,90 62,00
Stork VMF 37,30 37,80
Unilever 141,50 142,90
Verßezit VNU 111,00 109,50
VOC 49,40 49,90
Wessanen 91,70 92,50
WoltKluwer 191,00 190,50
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 44,50 45,60
ACF-Holding 51,00 53,00
Ahrend Gr. c 289,50 288,00
Alg.Bank.Ned 43,20 43,20
Asd Opt. Tr. 25,60 25,20
Asd Rubber 7,80 7,90
Ant. Verff. 340,00
Alag Hold c 96,50 98,40
Aut.lnd.R'dam 78,00 78 00
BAM-Holding 490,00 492,00
Batenburg 91,50 92,00
Beers 135,80 135,80
Begemann 107,50 105,20
Belindo 373,00 373,00
Berkei's P. 5,05 5,00
Blyd.-Will. 23,00 23,00
Boer De, Kon. 445,00 445,00
deBoer Winkelbedr. 59,70 60,00
Boskalis W. 16,10 15,95
Boskalis pr 14,10 13,95
Braatßouw 1192,00 1185,00
Burgman-H. 3450,00 3500,00
Calvé-Delft c 928,00 935,00

Calvépref.c 5160,00 5200,00
Center Parcs 81,50 84,10
Centr.Suiker 68,60 68,30
ChamotteUnie 11,50 11,40
Chamotte div.B9 11,00 11,00
Cindu-Key 116,00 116,00
Claimindo 362,50 362,50
Content Beheer 25,00 24,60
Cred.LßN 83,50 83,20
Crown v.G.c 118,50 116,50
Desseaux 218,50 220,50
Dordtsche pr. 253,00 253,50
Dorp-Groep 54,50 54,50
Econosto 244,00 244,50
EMBA 127,00 127,00
Enraf-N.c. 54,50 54,20
Eriks hold. 358,00 362,00
Flexovit Int. 70,60 74,50
Frans Maas c. 75,30 78,00
Furness 133,00 133,00
Gamma Holding 83,20 84,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics . 27,80 28,00
Geveke 39,50 39,50
Giessen-de N. 302,00 305,00
Goudsmit Ed. 369,00 385,00b
Grasso'sKon. 93,00 93,80
Grolsch 131,50 133,00
GTI-Holding 189,00 189,00
Hagemeyer 103,00 103,70
H.B.G. 221.00 221,00
HCSTechn 15,20 15,20
Hein Hold 108,00 107,00
Hoek'sMach. 190,00 190,00
Holdoh Hout 705,00
Holec 29,40 29,60
HAL.Tr. b 1760,00 1755,00
Holl.Am.Line 1762,00 1755,00
HeinekenHld " 108,00 107,00
Holl.Sea S. 1,49 1,48
Holl. Kloos 545,00 583,00
Hoop en Co 11,70 11,50
Hunter D.pr. 6,15 6,15
ICA Holding 17,30 17,30
IGB Holding 64,00 64,80
IHC Caland 31,00 31,00
Industr. My 218,00 216,00
Ing.Bur.Kondor 542,00 542,00
Kas-Ass. 42.50 41,80
Kempen Holding 14,80 14,90
Kiene's Suik. 1335,00b1360,00b
KBB 83,00 80 20
Kon.Sphinx 116,20 114,50
Koppelpoort H. 280,00 300,00bKrasnapolsky 198.00 198,00
Landré&Gl. 61,20 61,20
Macintosh 52,20 52,00
Maxwell Petr. 680,00 680,00
Medicopharma 75,20 75,30
Melia Int. 7,05 7,10
MHV Amsterdam 24,80 24,80
Moeara Enim 1188,00 1180,00
M.Enim 08-cert 15350,00 15350,00
MoolenenCo 31,50 31,20
Mulder Bosk. 73,00 73,00bMultihouse 10,80 10,70
Mynbouwk. W. 449,00 449 00
Naeff 225,00

NAGRON 50,20 50,00
NIB 565,00 563,00
NBM-Amstelland 20,60 21,00
NEDAP 344,00 346,00
'NKF Hold.cert. 364,00 362,00
Ned.Part.Mij 39,80 40,90
Ned.Springst. 9750,00 9750,00
Norit 900,00 940,00
Nutricia 248,00 248,00
Odelft Groep c 210,00 208,50
Omnium Europe 16,80 16,90
Orco Bank c. 79,10 79,20
OTRA 752,00 755,00
Palthe 72,00 72,00
Polynorm 109,50 110,80
Porcel. Fles 145,00 145,00
Ravast 52,50 51,00
Reesink 72,00 72,50
Riva 55,50 58,00
Riva (eert.) 55,50 57,00
Samas Groep 77,60 78,70
Sanders Beh. 101,00 103,00
Sarakreek 27,00 26,40
Schuitema 1510,00 1510,00
Schuttersv. 125,40 126,00
Smit Intern. 44,80 44,10
St.Bankiers.c. 26,70 26,40
Stad Rotterdam 150,0# 150,50
TelegraafDe 469,50 461,00
Text.Twenthe 280,50 282,00
Tulip Comp. 60,30 61,20
Tw.Kabel Hold 147,00 147,30
Übbink 117,50 117,00
Union Fiets. 16,40 16,35
Ver.Glasfabr. 287,50 287,00
Verto 67,80 67,50
Volker Stev. 68,80 69,00
Volmac Softw. 62,00 61,90
Vredestein 18,80 18,80
VRG-Groep 69,50 68,70
Wegener Tyl 203,00 202,00
West Invest 31,50 31,80
WoltersKluwer 190,50 189,50
Wyers 49,00 48,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,00 35,70
ABN Aand.f. 74,60 74 70
ABN Beleg.f. 58,00 58,00
ALBEFO 53,40 53,40
AldollarßFJ 21,20 21,20
Alg.Fondsenb. 247,00 248,00
Alliance Fd 13,00 12,10
Amba 45,90 45,90
Ameriea Fund 320,00 320,00
Amro A.in F. 93,50 93,50
Amro Neth.F. 77,90 77,30
AmroEur.F. 70,00 71,00
Amro Obl.Gr. 151,70 151,70
Amvabel 97,00 97,20
AsianTigersFd 59,30 59,50
Bemco Austr. 60,50 60,50
Berendaal 117,60 116,00
Bever Belegg. 25,00 24,50
BOGAMIJ 105,20 105,50
Buizerdlaan 42,00 42,20
Delta Lloyd 40,90 40,80
DP Am. Gr.F 24,90 25,50

Dp Energy.Res. 34,60 35,20
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 65,40 65,60
Eurinvest(l) 110,00 110,00
Eur.Ass. Tr. 6,90 6,90
EurGrFund 57,70 58,20
Hend.Eur.Gr.F. 200,00 200,00
Henderson Spirit 76,80 75,50
Holland Fund 76,00 76,20
Holi.Obl.Fonds 121,80 121.80
Holl.Pae.F. 107,00 107,50
Interbonds 566,00 563,00
Intereff.soo 41,00 41,10
Intereff.Warr. 277,00 280,50
Japan Fund 36,50 37,20
MX Int.Vent. 65,80 66,00
Nat.Res.Fund 1500,00 1500,00
NMB Dutch Fund 38,60 38,60
NMBOblig.F. , 36,60 36,70
NMBRente F. 102,90 103,00
NMB Vast Goed 38,30 38,20
Obam, Belegg. 216,80 218,00
OAMF Rentef. 14,20 14,20
Orcur.Ned.p. 49,20 49,20
Pac.Prop.Sec.f. 45,50 45,65
Prosp.lnt.High.lnc. 9,80 9,70 a
Rabo Obl.inv.f. 75,60 75,60
Rabo Obl.div.f. 50,60 50,60
Rentalent Bel. 1350.00 1350,00
Rentotaal NV 31,30 31,30
Rolinco cum.p 105,00 105,00
Sci/Tech 17,85 17,90
Technology F. 17,10 17,10
TokyoPacH. 237,00 238,50
Trans Eur.F. 75,00 75,40
Transpac.F. 535,00 530,00
Uni-lnvest 116,00 115,00
Unico Inv.F. 85,80 85,80
Unifonds 30,10 30,20
VastNed 119,60 119,50
VentureF.N. 46,00 46.00
VIB NV 86,50 86,50
WBOInt. 77,00' 77.00
Wereldhave NV 211,00 210,70

Buitenlandse obligaties
83/< EEGB4Ü) 103,00 103100
3/2 EngWarL 35,80 35,40
5%E1865 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 34,00
Amer. Brands 71,00 70,00
Amer Expres 34,50 34,10
Am.Tel.& Tel. 35.30 35,20
Ameritech 59,00 58,50
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225,00
ASARCO Ine. 28,60 28,30
AU. Riehf. 92,00 92,20
BAT Industr. 6,76 6,76
Bell Atlantic 87,50 87,30
BellCanEnterpr 39,50 39,20
Bell Res.Adlr 1,05 1,05
Bell South 48,00 48,00
BET Public 2,55
Bethl. Steel 22,40 22,50

Boeing Comp. 51,00
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 25,00 25,25
Citicorp. 32,00 31,80
Colgate-Palm. 51,00 51.00
Comm. Edison 38,00 37,75
Comp.Gen.El. 448,00 445,00
Control Data 22,00 22,00
Dai-IchiYen 3220,00 3290,00
Dow Chemieal 88,25 88,50
Du Pont 111,00
Eastman Kodak 48,10 48,30
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 205,00 207,00
Exxon Corp. 44,20 44,30
FirstPaclnt 1,64 a
Fluor Corp. 30,25
Ford Motor 48,70 48.70
Gen. Electric 53,50 53,00
Gen. Motors 41,00 40.80
Gillette 40,00 39,80
Goodyear 52,50 53,00
Grace&Co. 33,30
Honeywell 74,75 74,80
Int.Bus.Mach. 110,10 109,00
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 47,30 48,10
ITTCorp. 58,30 58,50
K.Benson® 5000,00 5000,00
Litton Ind. 85,70 86,70
Lockheed r 48,70
Minnesota Mining 72,50 72,75
Mobil Oil 48,80 48,80
News Corp Auss 15,00 15,60
Nynex 79,50 79,00
Occ.Petr.Corp 28,30 28,30
Pac. Telesis 40,00 39,60
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 51,30 52,20
Philip Morris C. 136,80 134,80
Phill. Petr. 22,80 23,00
Polaroid 38,10 38,30
Privatb Dkr 274,60 272,30
Quaker Oats 60.00 63,00
St.Gobin Ffr 615,00
Saralee 54,60 55,00
Schlumberger 39,00 38,90
Sears Roebuck 45,80 44,90
Sony (yen)
Southw. Bell 51,20 50,50
Suzuki (yen) 918,00 920.00
Tandy Corp. 45,60 45,00
.Texaco 49,00 49,00
Texas Instr. 42,20 41,20
T.l.PEur. 1,70 1,70
ToshibaCorp. 1410,00 1410,00
Union Carbide 27,75
Union Pacifie 72.70 72,50
Unisys 24,75 24,80
USX Corp 37,00 37,50
US West 69,50 68,70
Warner Lamb. 89.75
Westinghouse 62,80 62,50
Woolworth 53,60 54,00
Xerox Corp. 63.00 62.50
Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56,00 56,00
Am. Home Prod. 212,00

ATTNedam ' 79,00 d 77,50
ASARCO Ine. 59,00 d 58,00
Atl.Richf. 202,50 205,00
Boeing Corp. 169,00 167,00
Can. Pacifie 39,50 39,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 52,00 52,00
Citicorp. 70,50 70,50
Colgate-Palm. 111,00 113,00
Control Data 44,00 44,00
DowChemical 197,00 d 197,00
Eastman Kodak 108,00 108,00
Exxon Corp. 97,00 98,50
Fluor Corp. 67,00
Gen. Electnc 117,00 118,00
Gen. Motors 185.50 182,00
Gillette 88.50 86,50
Goodyea'r 117,00 118,00
Inco 59,00 60,00
1.8.M. 242.00 239,00
Int. Flavors 122,00 f
ITT Corp. 127,20 129,00
Kroger 29,00 29,00
Lockheed 110,00
Merck Sc Co. 153,00 151,00
Minn. Min. 163,00 161,00
PepsiCo. 113,00 115,00
Philip Morris C. 304,00 301,00
Phill. Petr. 49,00 49,00
Polaroid 76,00 78,00
Procter & G. 229,50
Quaker Oats 131,00 133,00
Schlumberger 86,50 85,50
Sears Roebuck 101,00 100,00
Shell Canada . 74,50 75.50
Tandy Corp. 99,00 98,00
Texas Instr. 93,00 d 91,50
Union Pacifie 161,00 161,00
Unisys Corp 54,00 54,00
USX Corp 83,00 82.50
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 138,00 138,50
Woolworth 118,00 120,00
Xerox Corp. 134,00 134,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 574,00 574,00
Dresdner B. 331,00 328,00
Hitachi(soo) 1500.00 1500,00
Hoechst 304.00 302,00
Mits El.(500) 700,00 700,00
Nestlé 7500,00 7780,00
Siemens 577,00 576,00

Warrants
Akzo 38,90 38,90
AMRO warr. 1.45 1.45
Bogamij 4,90 4,90
Falcons Sec. 18,80 18.60
Honda motor co. 2175,00 2140,00
K.L.M. 8592 187,00 235,00
Philips 85-89 6,50 6.60
Stßankiersa 0,85 0,90
Stßankiers b 2,20 2,20

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

Aegon warr 12,50 12,50
lOV2 ABN 87 96,00 %,00
13Amev 85 98,40 97,75
13Amev 85 94,75 94,75
10Amev85 102,10 102.10
11Amev 86 95.75 95,75
14WAmro87 97,00 97,00
13 Amro-BankB2 100,70 100,70
102Amro 86 95,00 95,00
10Amro 87 95,60 95,60
53 4 Amro 86 96,00 96,00
Amro Bank wr 24,60 25,00
Amro zw 86 69,60 69,50
9 BMH ecu 85-92 99.75 99,75
7 BMH 87 96,00 96,00
10'AEEG-ecu 84 100,25 100,25
94'iEIB-ecu 85 101,00 101,00
12/2 HIAirl.F 92,25 92.25
12NIB(B) 85-90 101,00 101,00
ll'/iNGU» 101,00 101,00 "
10NGU 83 100,20 100,25
2V« NMB 86 84,75 84,50
NMB warrants 67,75 67,00
8% Phil. 86 97,75 97,75
63A Phil.B3 97,10 97,10
HRaboB3 102,00 101,50
9Rabo 85 102,75 102,75
7Rabo 84 102,00 102,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 16,30 28,00 b
Bredero eert. 14,30 19,50
11 Bredero 15,00 17,00 b
Breev. aand. 26,00 28,00
Breev. eert. 23,30 24,00
LTV Corp. 2,10 2.05
5Nederh. 68-78 20,00 20,00
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 0,60 0,60
7'A RSV 69 92,00 a 92,00 a
Parallelmarkt
Alanheri 23.80 23,60
Berghuizer 64,70 f 62,50
Besouw Van c. 49,20 49.00
CBI Barin Oce. yen 1680,00
Comm.Obl.F.l 100,20 100.20
Comm.Obl.F.2 100,20 100,20
Comm.Obl.F.3 100,30 100,40
De Drie Electr. 28,40 28,40
Dico Intern. 118,50 119,00
DOCdata 32,60 30,50
Geld.Pap.c. 86,00 86,00
Gouda Vuurvc 90,30 90,50
Groenendijk 40,50 40,50
Grontmij c. 159,50 162,00
Hes Beheer 270,50 270,10
Highl.Devel. 14,00 b
Homburg eert 4,10 4,10
Infotheek Gr 26,50 27,00
Interview Eur. 7,70 7,70
Inv. Mij Ned. 60,00 60,00

KLM Kleding 34,50 34,50
Kuehne+Heitz 38,50 38,90
LCI Comp.Gr. 49,50 49,20
Melle 263,80 .263,80
Nedschroef 115,00 115,00
NewaysElec. 11,80 11,60
NOG BeLfonds 28,80
Pie Med. 13,90 13,90
Poolgarant 10,30 10,35
SimacTech. 21,00 20,50
Text Lite 6,10 6.00
VerkadeKon. 266,00 270,00 f
VHS Onr. Goed 19,80 19,80
Weweler 115.70 114,50

OPTIEBEÜRS
serie omzet v.k. s.k,

akzo c jul 150.00 2225 4,10 5,40
akzo c jul 160,00 882 0,70 0,90'
akzo c okt 150,00 898 9,10 10.00.
Akzo c okt 160,00 1347 4.40 4.80
akzo p jul 150,00 379 1,20 1.20
amev c okt 55,00 1487 2,70 3.20
d/n c dcc 210,00 428 13,80 14,00 a
coc c jul 305,00 683 13,50 13,90
hoog c jul 100,00 1252 20,00 a 20,00.
hoog c ju' 105,00 605 15,80 a 15.50,
hoog c jul 110,00 774 11,30 11.10'
hoog c jul 120,00 1991 4,60 4,50,
hoog c jul 125,00 582 2,80 2,70
hoog c okt 110,00 458 16,50 16.30
hoog c okt 115,00 579 13,50 13.20'
hoog c okt 120,00 627 10,70 11.00
hoog c okt 125,00 534 8,50 8,20
hoog c okt 130,00 553 - 6,50
kim c jul 45.00 1433 6.20 8.00
kim c jul 55,00 1455 0,50 1,00
kim c okt 45,00 1104 6,60 8,00
kim c okt 50.00 2521 3,60
kim c okt 55,00 1918 1,80 2.70
kim c jan 55,00 467 2,80 3.90
kim p okt 50,00 877 2,90 2.20
nld c feb 102,50 1000 1,65 a 1.55
nld p feb 102,50 1000 1.55 a 1.20
nly c nov 95,00 1000 2,50 a 2,35:
natn c okt 60,00 496 7,00 7,10
natn c okt 65,00 421 3,40 3.40
phil c jul 35.00 1128 4,20 5,10
phil c jul 40,00 3203 0,70
phil c okt 35,00 584 5,90
phil c okt 40,00 1564 2,60 3,00»
phil c okt 45,00 716 I,lob 1.30
phil c jan 40,00 500 3,70 4,00»
phil c jan 45,00 593 1,80 !
phil c 091 55,00 1152 2,70 2.90 fphil c 092 55,00 576 3,80 3,80»
phil c 093 30,00 645 14,30 14.90;
phil p jul 35,00 460 0,20 0,10
phil p jul 40,00 519 1,60 1,20
phi) p okt 40,00 535 2,50 2.341
phil p jan 40,00 1186 3,10 3.101
olie c okt 140,00 440 5,00 4.60
unil c jul 140,00 982 3,50 4,70
umi c okt 140,00 1095 7,00 8,00
unil c okt 150,00 748 2,50 3.20.
voc c jul 50,00 467 2,30 2,4« J

economie
VNO tevreden

over beleid
PTT telecom

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Het Verbond van Ne-
derlandse Ondernemingen (VNO) is
redelijk tevreden over de PTT waar
het de voorzieningen op het gebied
van telecommunicatie betreft. Na
een onderzoek van VNO en het bu-
reau McKinsey „komt als totaal-
beeld naar voren dat, met de geplan-
de extra investeringen, vermoede-
lijk inderdaad voldoende kan wor-
den ingespeeld op de internationale
ontwikkelingen", aldus VNO-voor-
zitter Van Lede.

Sinds de verzelfstandiging van de
PTT op 1 januari jl. is de PTT een
van de belangrijkste leden van het
VNO. PTT-topman Dik zit zelfs in
het dagelijks bestuur. Maar tegelij-
kertijd is de PTT ook een van de be-
langrijkste leveranciers van dien-
sten aan de andere bedrijven bin-
nen de organisatie. Het onderzoek
was volgens Van Lede dan ook in-
gegeven door 'enige zorg' over het
achterblijven van PTT Telecom op
een aantal gebieden. Volgens hem
weerspreken defeiten - overigens in
vergelijking met de situatie in ande-
re Europese landen - dat echter. Ja-
pan en deVerenigde Staten zijn niet
in het onderzoek betrokken.

Brits railvervoer plat

%Het Britse treinverkeer is gisteren lamgelegd door een
staking van 24 uur. In de grote steden reden bovendien de
ondergrondse en het grootste deel van de stadsbussen niet.
Toch heeft deze eerste transportstaking sinds zeven jaar
minder chaos veroorzaakt dan werd verwacht. Veelforen-
zen konden met geringe vertragingen hun kantoren berei-
ken. De spoorweg- en transportbonden hebben aangekon-
digd met regelmaat het werk voor 24 uur neer te leggen en
overwerk te weigeren. Aangezien men deze stakingen, die
draaien om looneisen, heeft zien aankomen, zijn er allerlei
voorzorgsmaatregelen getroffen. Tal van bedrijven hebben
voor hun buiten de stad wonende personeel hotelkamers ge-
reserveerd.

Kanttekeningen
Wel plaatste de VNO-voorzitter een
aantal kanttekeningen bij het posi-
tieverapport over de PTT. In de eer-
ste plaats moet het investeringspa-
troon in de jarenna 1990 wel op het-
zelfde niveau blijven. Daarnaast zal
er bij de afnemersvan de PTT meer
aan opleiding en scholing gedaan
moeten worden, omdat het overgro-
te deel van de (toekomstige) gebrui-
kers van nieuwe telecommunicatie-
diensten nauwelijks doorziet welke
mogelijkheden op hen afkomen.
Ten slotte vreest Van Lede een mo-
gelijkremmende werking van voor-
al de EG-regelgeving op dit gebied.

Hoewel de investeringen in de infra-
structuur volgens het VNO op een
voldoende niveau liggen en de prij-
zen die aan de klant berekend wor-
den voor Europese begrippen aan
de lage kant zijn, waarschuwt het
VNOvoor het onderschattenvan de
ontwikkelingen. „Ook bij kleuren-
televisies, bij vliegtuigen en het ge-
bruik van de facs ging het veel har-
der dan was ingeschat", aldus Van
Lede. Directeur 't Hoen van PTT
Telecom toonde zich na afloop van
de VNO-presentatie echter bijzon-
der tevreden over de uitkomsten
van het onderzoek.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 21-6-1989 om
14.30 uur t>ü de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.100-/26.600vorige ’ 25.950/26.450, bewerkt ver-
koop ’ 28.200, vorige ’ 28.050 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 340/410, vori-
ge ’ 345-/415; bewerkt verkoop ’450laten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 218 230Brits pond 3,31 3,56
Can. dollar 1,81 1,93
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,65 1,77
Jap. yen (10.000) 151,50 156,50
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) 127,60 132,10
Zweedse kr. (100) 32,15 34,65
Noorse kr. (100) 29,80 32,30
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schill.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(lOO) 1,70 1,85
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 48,90 51,90
Joeg. dinar (100) 0,01 0,03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2,23875-24125
Brits pond 3,4340-4390
Duitse mark 112,590-640
Franse franc 33,170-33,220
Belg. franc 5,3785-3835
Zwits. franc 129,875-925
Japanse yen 154,60-154,70
Ital. lire 15,515-565
Zweedse kroon 33,395-33,445
Deense kroon 28,930-28,980
Noorse kroon 31,035-31,085
Canad. dollar 1,86875-87125
Oost. schill 15,999-16,009
lers pond 2,9990-3,0090
Spaanse pes 1,7670-7770
Gr. drachme 1,2800-3800
Austr.dollar 1,7055-7155
Hongk.dollar 28.60-28.85
Nieuwz.dollar 1,2870-2970
Antill.gulden 1,2400-2700
Surin. gulden 1,2400-2800
Saudische rial 59,60-59.85
Ecu gulden 2,3290-3340

INDEXAmsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 195,90 195,90
id excl.kon.olie 192,40 193,40
internationals 192,90 192,50
lokale ondernem. 201,90 202,40
id financieel 144,20 144,20
id niet-financ. 259,00 260,00
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 251,50 251,60
id excl.kon.olie 236,50 237,80
internationals 256,00 255,50
lokale ondernem. 246,90 247,50
id financieel 183,80 183,80
id niet-financ. 307,70 308,80
Stemmingsindex (1987 = 1001
algemeen 192,00 192,80
internation 195,90 197,00
lokaal 191,30 192,10
fin.instell 152.10 152,20
alg. banken 149,20 148,90verzekering 153,90 154,40
niet-financ 204,00 204,90
industrie 191,10 191,90
transp/opsl 245,00 248,70

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

Akzo 152,80-153,00(153,00)
Kon Olie 135,70-137,30(137,30)
Philips 39,60-40,20 gl (39,60)
Unilever 142,20-143.20 (142.90)
KLM 52,30-52,90 (52,90)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd dooi' het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2473.82 1166.88 205.55 952.70
Hoogst 2489.38 1181.44 206.26 960.09
Laagst 2450.87 1157.50 204.01 944.47
Slot 2464.91 1170.60 205.07 951.41
Wirtst'
verlies - 7.97 + 3.23 - 0.54 - 1.25
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Zokomt 'nperzikpas
dewinkelin als Gaston'm j

dn

zachtjesheeft geknepen. |
ar

Sb?^ R_f j_f^£V_r ':'':'':-"TWmnF''

De perzik.'t Moet vakkundig gebeuren, want anders beschadig je 'm: Hr \ ?doorhéél zachtjes in deonderkant te drukken,kun jezien ofeen perzikrijp ij
genoeg is. Dan geeft dehuid namelijk een beetje mee. -JB_ BP^^^ *'

>|jSP^p*:, De nectarine. Als de nectarine rijp is, gaat de huid makkelijk los.
Maarwekunnenzenatuurlijknietallemaaléérstschillenvoorzedewinkel 1
in gaan. Daarom nemen weregelmatig een schilproef. L

l|
IS

jÊr/Csfi De kers. Een gezonde kers is mooi glanzend van kleur. j
rr&yC? En waar we ook op letten is het steeltje. Als dat er niet W ö

Êt / meeraanzit, gaat een kers namelijk sneller rotten BUinH WÊ }

Hps ff
I),

M De kiwi. De kiwi heeft een wat ruwe, maar "Als chef-kok van JanLinderS
elastische huid. Ook hierkunnen we derijp- moet fc noga} eens een peTZ[Ue j

M neid vaststellen door m zachtjes te kni]pen. , .. p. ~. ,
" ■_" > ;

Geeft de huid mee, dan is dekiwi okee. knijpen. Dat klinkt misschien n i,;
beetje gemeen, maar wie op zoek l
is naar de allerbeste kwaliteit kan 'i I

& er niet omheen...
'^^jfi^lpjjflr1 A Met "een perzikje knijpen" be-

"m^m- waar het over gaat
De aardbei. De mooiste aardbeien zijn glanzend en _^tj_lik hetkeuren van kwaliteit'

gj^^ volrood van kleur. Maar ook debinnenkant is belang- JÊ B Vandaar Har Har ni^

De meloen. Bij de meloen is'teen kwestie van kloppen. Hoe doffer hij \ Dat hebben WIJ >

klinkt, hoerijper hij is. Een onrijpe meloen geeft een metaalachtig geluid. \ al gedaan- I

Prachtige perziken 195 Nieuw: 200 gramsbakjes 049 Groko spinazie "I 98 Nieuw: Robijn Fleur & Fijn Nieuw: van onze slagers! Épj^kiloschaal __" Johmakip-kerriesalade2r9Bnu __" (diepvries) 450 gram 79 Nu 3voorJL» jg&rT vloeibaar, 1 liter Sir John hamworst speciaal wÊÊJÈbt !*
DikkeGriekse «^9B *c_g|"3^ Johma zalmsalade Bonduelle doperwtjes extra fijn. Ls! Met gratis wasbol. C99 lOOgram 1.15 i
Tragana kersen 500 gram __. 200 gram 3^5~ nu __" Vi literblik 1.35 Nu 2+l gratis,*. NormaalJJfttijdelijk: Sm +50 gram gratis* terkennismaking-
Mooie Galia meloenen _>49 g*

_. „ , „.-, . " , , !_®i Nieuw Barbecue- en grillworstjes AT) ,
_„ . , \jy

~_ . , -«-r-■-*** Bonduelle Macedonië gemengde Wmo 1 .ieuw;. . , . , , i c * ï d cnnper stuk J. Lattahalvanne 175r_^ ' groenten) Vi literblik 129 ■ win Mona Yoki-dnnk-yoghurt pak a 5 stuks. Per 500 gram Ta iGele honingmeloenen "}99 kuipa 500gramJ^99nuJL» ■** Nu 2+ 1 gratis* I*^s* i framb°os ofperzik. 0,2 literpakje/TQ Varkenslende-filetkarbonade z/b.
Perstuk --" Heinz sandwich spread ijSJS? Ter kennismaking:^ U/ geheel ontvet e-1

Watermeloenen J45 naturelof pikante groenten. 039 Top bronwater CC WgJO Campina T59 LThSuS-' 1

ca. 2300 gram per stuk I. 300 gram __" literfles SS verse volle vanillevla liter nu __" %*g%&2 aUKfmfm^ fijne lapjes
Ook verkrijgbaar per halve ofalskwart. Met gratis'n leuk brillekoordje! Herschi cassis literfles 155 Zachte puntbroodjes " esnden'

dÊm£m>% Nieuw-Zeelandse /ICi Chantilly spuitroom ? 89 J^ 1. 8+ 2 gratis bij verpakt 180 f\^(^l^kiwi's per stuk ÖV spuitbus a 250 gram __" E|^ Coca Cola regular is 10 stuks voor 1. 500gramV.
*224_!_? i: ** " **c\r Peijnenburg parelkandij-koek lfr?t ofCoca Cola Light Grote abrikozenvlaai v- a u i i i-*0£," «■* * Mooie nectannes *}95 ac\(\ -,->le icc lï _ff ui-i ""55 1 vt ->a >^^w " '3 Fijne runderschenkel CV"~, , , / yj 400gram2r35 185 %!g| bhk)ea 33 cl.Nu 20cent /TQ 021 cm.TSS /|95 rn'ft ■}

**" Nu 50 cent voordeliger: !" |£i voordeel op elk blikr^r OV Nu 3 gulden voordeliger: "T. >uuBram #
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

gramma.

16.30 ■ Cynara. Amerikaanse speel-
film uit 1932 van Ronald Colman met
Kay Francis, Henry Stephenson,
Phyllis Barry e.a. Naar aanleiding van
een buitenechtelijke relatie staan Jim
en Clemency Warlock op het punt te
scheiden. Op de vraag van Clemency
hoe het zover heeft kunnen komen
vertelt hij zijn verhaal dat in een Ita-
liaansrestaurant in Londen begon.

17.50 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Mmd of the Machine. De vroege-
re gevechtsvliegerRobert Winchester
heeft een vluchtsimulator gebouwd
waarin hij piloten kan testen op hun
vliegvaardigheid. Het apparaat, dat
een getrouwe kopie van Airwolf is,
kan allerlei vluchten en gevaarlijke si-
tuaties zo goed imiteren dat je bijna
zou gaan twijfelen.

18.40 "" David, de kabouter. Serie
naar het boek De Kabouter van Rien
Poortvliet en Wil Huygen. Afl. 13: De
gevangen beer. (herh.)

19.05 De opening van de Dis-
ney/MGM Studio Tour. Tweedelige
Amerikaanse documentaire over de
opening van een nieuwe Disney
World.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Growing Pains. Amerikaanse

serie met Alan Thicke, JoanneKerns,
Kirk Cameron e.a. Afl. 4: Carol's Arti-
cle. De kinderen Seaver zijn volop be-
zig: zoons Mike en Ben gaan met el-
kaar in zaken en doen mee aan wed-
denschappen. Dochter Carol is ver-
woed aan het schrijven om een
baantje bij de redactie van de school-
krant te krijgen.

21.03 The Four Seasons. Amerikaan-
se speelfilm uit 1981 van Alan Alda
met Alan Alda, Carol Burnett, Len Ca-
riou e.a. De families Burroughs, Zim-
mer en Callan zijn al sinds jaaren dag
eikaars beste vrienden. Tijdens een
gezamenlijke vakantie vertelt Nick
Callan dat hij een verhouding heeft
met een 20 jaar jongere blondine:
Arme maakt plaats voor Ginny.

22.45 Jonge mensen op het con-
certpodium. Presentatie: Cees van
Drongelen. (herh.)

23.40 "" Ontdek je plekje. Vandaag
Delft, (herh.)

23.55-00.00 Journaal.

Diutsland 1
$ ZDF-info. Arbeit und Beruf.
h? Tagesschau Tagesthemen.
? The King of Comedy. (Herh.).' Kennzeichen D.
j? Persoverzicht.ï? Tagesschau.
S "" Teletekstoverzicht,
j?Tagesschau.
,* Sinha Moca - die Tochter des
s'avenhalters. Braziliaanse tv-se-, naar deroman van Maria Dezonnecneco Fernandes met Lucelia San-■ Rubens de Falco, Marcos Pauloa.

? "" Super Drumming 11. Mu-isprogramma met Pete Vork, Dave
801lBruford e.a.

Die Trickfilmschau.
Jll Auf und davon! Kinderserie.
u' 6: Ein Freund namens Joe Mar-

J° Tiere in Spanien. Natuurserie.'n der Sierra.
J? Hexe Lakritze. Kinderprogram-

■'.| ■Tagesschau.
Jll' Columbo. Amerikaanse serie.
IC Ein Denkmal für die Ewigkeit.
v Tagesschau.

Hier und heute.h* Die Wiesingers. Serie. Afl.: DasRgPelzimmer.fjjr Programma-overzicht.
tZ (TT) Tagesschau. Aansl.: Die

e|en zur Europawahl.
Hj Gesucht wird... der Pluto-"ntod. Documentaire over slacht-

Van kern-energie in de Bonds-
Lrjfttbliek- Aansl.: Tagesschau.
I.rw °er 7. Sinn.
üig. Mensch Meier. Spel en muziek

f>rof Alfred Biolek m.m.v. Sarafina,■9K
,essor Peter Wechk en Les misé-Pes.

*~ Tagesthemen. Actualiteiten.

23.00 Tatort. Duitse misdaadserie.
Afl.: Wir werden ihn Mischa nennen.
Een hoogzwangere vrouw is getuige
van een bankoverval en herkent één
van hen als Kurt. Ze wordt neerge-
schoten en overlijdt. De politie gaat
op zoek naar haar moordenaar en
ontdekt dat haar man en haar vader
weten wie Kurt is.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Nippy Noyo in
'Super-Drumming ll'.
(Duitsland 1 - 15.30 uur)

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

14.55 "" Teletekst-overzicht.
15.15 ZDF-lhr Programm. Mit dem

Glückstelefon. Spelprogramma.
15.25 Heute.
15.28 Die Muppets-Show. Gast: Jim

Nabors.

15.50 Der Stem des Marco Polo. Tv-
serie voor de jeugd. Afl.: Der Protest.
Met Nicola di Pol, Chiara Dorado,
Giuseppe Tonini e.a.

16.15 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Barbara Biermann.

16.30 Alice im Wunderland. Teken-
filmserie naar het boek van Lewis
Carroll. Afl.: Die Grinsekatze.

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern. Regionaal nieuws.

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

17.45 Ein Engel auf Erden. Ameri-
kaanse tv-serie. Afl.: Denn bist du ein
Mensch (3). Met Michael Landon,
Victor French, James Troesh e.a.
(Onderbroken voor: Mem Butler und
ich. Duitse tv-serie. Afl.: ...und zum
Menu ein Löwenzahn. Met Volker
Brandt en Günther Jerschke.)

18.56 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis. Spelpro-

gramma in het kader van de Duitse
gehandicapten-actie Sorgenkind.
Presentatie: Wim Thoelke.

20.50 Die grosse Hilfe. Verslag van
de actie Sorgenkind.

21.00 Vorfahrt. Motor-magazine.
21.30 Heute-journal.
22.00 Was nun...? Discussie met een

bekend politicus. Presentatie: Klaus
Bresser en Klaus-Peter Siegloch en
een verrassingsgast.

23.00 Signiert: Andrzej Wajda. Do-
cumentaire over de Poolse filmregis-
seur Andrzej Wajda.

00.05-00.10 Heute.

Duitsland 3 West
09.10 Die Sendung mit der Maus.

Kinderprogramma.
17.35 Teletekst-overzicht.
18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de.

18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
20.00 Die Ballade von Gregorio Cor-

tez. Amerikaanse speelfilm uit 1983
van Robert M. Young naar eenroman
van Americo Paredes over de jacht
op de onschuldige Mexicaan Grego-
rio Cortez. Met Edward James Ol-
mos, Tim Scott, Pepe Serna e.a.

21.40 West 3 aktuell.
21.55 Reinhard Gehlen - Spion des

Jahrhunderts. Portret van deze le-
gendarisch Duitse CIA-spion.

22.40 Ausgestossen. Franse 5-deli-
ge tv-serie met Charles Aznavour,
Judy Winter, Hans Clarin e.a. Afl. 5.

23.40 Der schone Schein der Ware.
Documentaire.

00.25-00.30 Laatste nieuws.

TV-KANALEN,
Golflengten
'°0r L" CAI-aConnees:

Kanalen zie schema exploitant

*=,» % zwart wit programma
0o * stereo geluidsweergave
Y-j. * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
""and 1: 5. 26. 29. 46. SI. 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 Tële 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 00-700 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45 ,
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 m Hz

België/TV 1
"00 pi:

rie «^ "PPer. Amerikaanse jeugdse-»£*«.: Gevaar
luke B<« "

ri 6 Af:rno|d- Amerikaanse jeugdse-
Coifi Vuur- Met Conrad Bain, Gary

T.an' T°dd Bridges e.a. (herh.)'8 0rj Tieuws-l8 0S „k Tak- Animatieserie, (herh.)
(h», k ,°ns- Afl.: Plons en de wekker.

rn etrTwUn9 Fu. Amerikaanse serie
Afl. 7\av'd Carradine,Keye Luke, e.a.

l9'0o illm broeder, mijn beul.1s-10 n°rte ,ilm-

9ram endin9 door derden. Pro-
-6n rrna van de Agrarische Televisie-

,°Ver? f^^elingen en programma--s°orj o'euws-hu^ °Uren. Australische serie. Het
de tv! l)k van Paul en Terry wordt door
b U ndi ners van Ramsay Streef uit-
doet 9 gevierd. Gwens toespraak
VlaKb aanwezigen versteld staan.

",verrw Seft dat Maria uit zijn leven zal

?1.40 £ar,orama.
Iig6 rhe Dirtwater Dynastie. 10-de-
VveavinUStrallscne serie met Hu9°■>cobs 19' v,c,oria Longley, Steve Ja-

a-Afl. 9.s*-4S J,euws.
En9eko *oreaanse oorlog. 6-delige~ ie documentaire serie van Phi-ll

lip Whitehead over de oorzaken, het
verloop en de gevolgen van de Kore-
aanse oorlog (1950-1953). Afl. 5: De
strijd om de geest van de soldaten.

23.35-23.40 Coda. Feux follets, van
Franz Liszt. Uitgevoerd door Catheri-
ne Joly, piano.

" John Hurt in 'Koning
Lear'. (BelgiëlTV 1 - 20.00
uur)

programma's donderdag televisie en radio

Nederland 1
JJ3.05 Nieuws voor doven en
Nhorenden.
Kermis der ijdelheid. 16-dellge

6|se serie naar de gelijknamige
9n van Wllllam Makepeache

Afl. 16: Oude bekenden.
J- Becky ontmoet Jos Sedsley en
*lt hem hoe slecht Rawdon; haar
". haar wel behandeld. Via Jos

* haar droeve geschiedenis weer
Jfnelia terecht.

1 Gevaarlijk computerspel.
%e Engelse jeugdserie. Afl. 3.'ssa moet Avery, de eigenaar van
prachtige schip, interviewen.

* Melissa's vragen irriteren Avery
*o komt er een vroegtijdig einde
'het interview...
Neighbours. Australische serie.
Journaal.

' De avonturen van Pippa de

"" Tsjechische kinderserie. Afl.:
te op de tennisbaan.
< De avonturen van Teddy Rux-

'■ Tekenfilmserie. Afl.: De medicij-
J*agen. (herh.)'De Smurfen. Tekenfilmserie.

wandeling, (herh.)
' Boes. Tekenfilm. Afl.: Held op
flpen.
' Journaal.
* Mijn familie en andere dieren.
?else serie. Afl. 1. Zodra de familie"feil, bestaande uit een jonge we-
*e met haar drie zoons en dochter,
douane is gepasseerd voor een

op Korfoe ontfermt de goed-
ige Griek Spiro zich over hen...

Lingo. Woordenspel gepresen-
J" door Robert ten Brink.

' Doet-ie 't of doet-ie 't niet.
met Peter Jan Rens.5 The Great Gatsby. Amerikaan-

uit 1974 van Jack Clay-J^aar het gelijknamige boek van F.

** Fitzgerald met Robert Redford,
* Farrow, Bruce Dern e.a. Nick

hoort, als hij op bezoek is

bij zijn nichtje in New Vork, spreken
over een geheimzinnige figuur die in
de buurt woont: Jay Gatsby. Hij moet
stinkend rijk zijn en voortdurend
feestjes organiseren, waar hij zichzelf
niet laat zien. Nick vat het plan op ook
eens zon feestje mee te maken...

22.30 Journaal.
22.40-00.09 The Great Gatsby. Ver-

volg van 21.25 uur.

# Guy Scantlebury, Sarah JaneHolm, Hannah Gordon,An-
thony Calf Brian Blessed enDarren Redamayne in 'Mijnfa-
milie en andere dieren. (Nederland 1 - 19.19 uur)

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de.
09.00-10.45 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie. Engels, Frans

en zang.
17.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de, (herh.)
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.29 Ferdy. Tekenfilmserie. Afl. 2:

Die Gefahr an der Mühle.
18.52 Kinder-Verkehrsspot.
18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:

Luft im Bauch.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Das Geheimniss der fünf Gra-

ber. Amerikaanse speelfilm uit 1956
van John Sturges met Richard Wid-
mark, Donna Reed, William Campbell
e.a. Vijf mannen worden onherken-
baar vermoord door de Apachen. Eén
weet echter te ontsnappen met
60.000 dollar op zak. Deze man is de
vader van JimSlater maar kan ook de
echtgenoot van Karyl Orton zijn. Ge-
zien hun beider belang, besluiten Jim
en Karyl gezamelijk deze man en het
geld te gaan zoeken.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.15 Landtag aktuell. Parlementair
magazine vanuit Mainz.

21.45 Sport unter der Lupe. Films,
feiten en opinies.

22.30 Dempsey and Makepeace. En-
gelse tv-serie. Afl.: Kidnapping. Met
Michael Brandon, Glynis Barber, Ray
Smith e.a.

23.15 Montreux Jazz-festival '88.
Afl.: Black en Blues (2).

00.15-00.20 Laatste nieuws.

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Een
onvoorzichtige uitlating van Alison
brengt Gordons leven in gevaar. Su-
san verklaart Glen haar liefde.

19.23 Superkat & Supermuis. Te-
kenfilmserie.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00-22.40 King Lear. Engels tv-spel

van Michael Elliott met Lawrence Oli-
vier, Colin Blakely, John Hurt e.a. De
oude koning Lear heeft drie dochters:
Gonerill, vrouw van de hertog van Al-
bany, Regan, devrouw van de hertog
van Cornwall en Cordelia, de jongste
naar wiens hand zowel de koning van
Frankrijk als de hertog van Bourgon-
dië dingen. De koning besluit zijn rijk
te verdelen onder zijn drie dochters in
verhouding tot hun liefde voor hem.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La boite
aux images. Kinderprogramma. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir. Waalse actua-
liteiten. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.00 Outant savoir. Consumentenma-
gazine. 20.25 La fièvre de lor. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1982 van Charlton

Heston met Charlton Heston, Nick Ma-
nusco, Kim Basinger e.a. 22.00 Korte
films. 1. L'employe du temps van Mi-
chel Jean Belanger en Yves Warson. 2.
Sarah et Gaelle van Luc De Heusch. 3.
La fanfare a cent ans van André Del-
vaux. 22.55 Loterij-uitslagen, laatste
nieuws en weerbericht. 23.30-23.45 Lapensee socialiste. Het socialistische
gedachtengoed.

België/Télé 21
12.00-12.30Liège midi trente. 19.00La
pensee socialiste. Socialistische uit-
zending. 19.30-20.00 Journaal met si-
multaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

TV 5
16.10 La porteuse de pain. Franse se-

rie. 16.30 Terroir en bouche. Culinair
magazine. 16.45 Récréation. 17.30
Des Chiffres et des Lettres. Spel. 18.00
Les Bons Debarras. Dramafilm. 19.30
Papier glacé. 20.00 Champs Elysées.
Variété met Michael Drucker. 21.30
Rwanda, 25 ans d'indépance. 22.00
Journal Télévisé. 22.35 Apostrophes.
Literair magazine. 23.45-00.45 Deman-
dez la lune.

Radio 1 radio(Elk heel uur nws.) 7.04 Radiojour-
naal 7.30 Nws. 9.06 Arbeidsvitami-
nen. 10.50Leuterkoek en zandge-
bak 11.06Arbeidsvitaminen. 11.50
Ken je dat gevoel? 12.06 De Bur-
gemeester is jarig! 12.55 Meded.
voor land- en tuinbouw. 13.09 Ra-
diojournaal. 14.06 Koperen Ko en
Nikkelen Nelis. 16.06 Echo-maga-
zine. 18.35 150 jaar Limburgen.
19.03Peper en zout. 19.30 Inspec-
teur Simone Verlaat (3). Hoorspel.
19 53 Column. 20.03 Voor wie niet
kijken wil. 23.05 Met het oog op
morgen. 0.02 Truc light 1.02
Country Uur. 2.02 Voorwie niet sla-
pen kan 302 Gospel van toen.
4.92 De ochtend-mix. 5 02-7.00
Wakker op weg.

Radio 2
(Elk heel uur nws.) 7.04 Het Leven-
de Woord. 7.11 Vandaag... donder-
dag 8.04 Hier en Nu. 8.53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11 30 De valse Opperammal.
Sprookje 12.04 't blijft Hollands.
12.40 Middagpauzedienst. 13.04
Hier en Nu. 13.20 Skip Voogd pre-
senteert... 14.04 De tafel van vier
15.04Coupe soleil. 16.04 De Fami-
lieshow. 17.04 Hollandse hits.
19 02 Jazz platform. 20.00-07 00
Zie Radio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nws.) 6 02 De Haver-
moutshow 904 Gouden uren.
12.04 50 Pop of een envelop. 14.04
De Nationale Hitparade Top 100.
18.03 Dnespoor. 19 03 Dancetrax

21.03 De CD Show. 23.03-0.00
Sesjun

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30-10.00 Schooltelevisie. Muziek

111 op zoek naar: Langzaam/snel.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

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

ma in het Servokroatisch.
18.15 Zuiderburen. Impressie van de

Islamitische gemeenschap in België.
18.30 Van Quantum tot Quark. Serie.

Afl.: Eenheid in de chaos.
19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 Get Back. Serie terugblikken in

de poparchieven van de jaren '60 en
'70.

20.00 Journaal.
20.29 Oog in oog. Ischa Meijer in ge-

sprek met de componist Peter Schat.
21.13 Bert Haanstra, documentai-

res. Afl. 4: Mens- en diergedrag.
21.38 Uit de kunst. Wekelijkse kunst-

rubriek gepresenteerd door Leoni
Jansen.

22.06 Kwartslag. Afl.: Ik heb altijd ge-
dacht dat erotiek geweld betekende.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Studio Sport. EK. Basketbal te

Zagreb: Nederland - Italië.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden. -

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
Programma-overzicht. 09.05 SAT 1 -
Teleshop. 09.30 Programma-overzicht.
09.35 Niklaas, ein Junge aus Flandern.
Afl.: Geschenke aus England. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.
Afl.: Laura gibt nicht auf. 10.50 Teletip
Gesundheit. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
Der Pfarrer von St. Michael. Duitse fa-
milieserie uit 1957 van Wolfgang Gluck
met Erich Auer, Gerunde Locker, Hein-
rich Gretler e.a. Aansl.: tekenfilm. 13.00
Tele-Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aan-
sl.: Programma-overzicht. 14.05 Arme
mit den roten Haaren. Afl.: Ausgerech-
net Nr. 13. 14.30 Die Monkees. Afl.: Die
Monkees auf Gangsterjagd. 14.55 Der
Goldene Schuss. 15.05 General Hospi-
tal. Afl.: Arme ist eifersüchtig. 15.50 Te-
letip Koehen. 16.00 SAT 1 - Teleshop.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Bo-
nanza. Afl.: Der lange Ritt. 17.25 Tele-
tip Auto. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Sherlock Hol-
mes und Dr. Watson. Afl.: Der Fall der
Toten im Koffer. 18.15 Taxi. Afl.: Auf's
Pferd gekommen. 18.45 SAT 1 Bliek.
19.00 Glücksrad. Quiz-Show. 19.30
Trapper John, M.D. Nieuwe serie uit
Amerika van JackieCooper. 20.25 SAT
1 Wetter. 20.30 Cagney & Lacey. Afl.:
lm Alleingang. 21.25 SAT 1 Bliek. 21.30
Das Geld liegt auf der Strasse. Ameri-
kaanse komedie van Ted Kotcheff met
George Segal, Jane Fonda, Ed McMa-
hon e.a. 23.10 SAT.I Bliek. 23.20 Top-
ics. 23.50 Die Profis. Afl.: Der Mann aus
Fernost. 00.40-00.50 Programma-
overzicht.

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

look again. My place.
13.05 Children's SSVC. Stoppit and

Tidyup.
13.15 Playbus. The Patch Stop.
13.35 Give vs a clue.

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

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

Street.
15.55 Grim Tales. Afl.: The Valiant
Little Tailor.

16.10 The Bubble Gum Brigade. Afl.:
The Chewing Gum Chums.

16.35 Fun House. Te gekke jeugd-
show met als gastheer Pat Sharp.

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

Ladies.
21.05 Tanamera. Afl.: Lion of Singar-

pore.
22.50 Holiday outings. Kathy Taylor

op de Caribische eilanden.
23.00 News and weather report.
23.20-23.55 The New Statesman.

Afl.: The Haltemprice Bunker.

Sky Channel
07.00 European Business Channel.

Zakennieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans.
11.30 Sky By Day. Ochtendmagazi-

ne.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World. Amerikaanse

dramaserie.
13.55 Landscape Channel. Sfeer-

beelden.
14.50 As The World Turns. Drama-

serie.
15.45 Loving. Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. Amerikaanse

serie.
16.45 The Littles. Animatiereeks.
17.00 Countdown. Popprogramma.
18.00 Eurosport overzicht.
19.00 Motorsport.
19.30 Surfmagazine.
20.00 Golf. In lerland.
22.00 Motorsport. Indy Carts.
23.00 Australian Rules Football.
00.00 Basketbal. EK.
01.00 Eurosport.
01.30 Arts Channel.
04.30-07.00 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 World News and Business

Hour.
08.00 The Mix. Pop, mode en nieuws-

beelden.
15.30 Tracking. Vlotte popmuziek.
16.30 Hot Line. Telefoomkwissen.
18.30 Nino Firetto. Popmuziek.
19.30 Richard Diamond. Detective-

serie.
20.00 Santé Fe. Amerikaanse western

uit 1951.
21.45 World News.
22.00 Good Neighbour Sam. Ameri-

kaanse komedie.
00.00-03.00 The Mix. Videoclips.

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

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

Radio 4
7.00 Nws. 7 02 Ochtendstemming.
8.00 Nws. 9.00 Veronica's mees-
terwerken I. 10.30 Muziek Voor Mil-
joenen. 11.57 Veronica's Meester-
werken 11. 13.02 Nederland Mu-
ziekland Klassiek. 14 00 Metromo-
nium in konsert'. 16.00 De bewe-
ging: 16.02Muziekactualiteit 16 15
Het Concert: Festival Musique
Montreux Vèvy 17.00 Het portret.
18.00Nws. 18.02 Muziekactualitei-
ten 18.40De leestafel. 19.10Nieu-
we plaatuitgaven en CD's. 19.30
Het feuilleton. 20.00 Nws. 2002
Holland Festival Journaal. 20.10
Het Podium: 20 10 De Wandelende
Tak. 21.00 Voorland 22.00 Down-
beat 23.0-0.00 AudiO Art.

Radio 5
6.30-6 49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9.00 Nws 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 De vervuiling
van de ruimte. 10.00 De Zonne-
bloem 11.00 De 50+ Senioren-
show 12.00 Nws. 12.05 Wat heb-
ben we gelezen? 1300Nws 13 10
De Derde Wereld. 13.40 Da Capo
14.00 Klasse. 1500 Damokles.
16.00 Cultuur. 1725 Marktberich-
ten. 17 25 Marktberichten en
Scheepspraat. 17.35 Postbus 51
Radio-magazine 17 55 Meded en

schippersberichten. 1800 Nws
18.10 Literair: Lezen voor de lijst
18.40 Turks progr. 19.00 Progr
voor buitenl. werknemers 20.30
Twaalf provinciën. 21.00-21.30
Rechtswijzer.

Omroep Limburg
7 15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel. Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9 02. 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12 05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel. Consument, Agenda
en Muziek. 1305, 14 02, 1502 en
1602 Kort nieuws. 1702 Reg-
weerber 17 05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 Anno
toen geschiedenissen uit Limburg.
17 55 Kort nieuws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nws 6.05 De eerste ronde
(6.30, 700 Nws. 730 Nws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nws 8 10 Bistro
& Co. 10.00 Nws. 10.03 Parkeer-
schijf (1030 In het spionnetje)
11.55 Mediatips. 12 00 Limburg
1989 13.00 Nws 13 10 Het schu-
rend scharniertje 13.15 Roddelra-
dio 14.00 Hitbox. 17 00 Focus
17 10 Amazone 18 00 Nieuws.
18 10 Over stuur 20.00 Het or-
geltje van Yesterday. 22.00 Nws.
22 05 Boem boem 23 30-6 00
Nachtprogramma (5 00 en 5.30
Nws.)

Belg. Rundfunk
6 30 Radiofruhstuck 7 15 Wunsch-
kasten. 7 45 Veranstaltungskalen-
der 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 10.00-12.00 Gut
aufgelegt. 12 00 Musik bei Tisch
12.15 Veranstaltungskalender
13.00 Fnschauf. 1405 Schulfunk:
Biologie Afl.: Hórbild eines Le-
bensraumes. Leben zwischen was-
ser und Land 14.20 Musikzeit heu-
te: Country and Western. 15 00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light. 17.05 Oldiekiste. 18 10 BRF-
Aktuell. 18 40 Jazz 20.05 Nach-
richten Sendeschluss.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 Treff nach
elf. 12 00 Isja 'n Ding 14.00 Viva.
16.00Enteniagd. 17.00Musikduell.
17.50 Soort-Shop 18.00 Musik-
duell. 19.00 Neunzehn - Vierund-
zwanzig: Haste Tone; 20.00 Open
house: 21 00 Kuschelfunk; 22 00-
-0.00 Musik Non-Stop

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konzert
1605 Heimatmelodie Musik-Ex-
press 20 05 Zwischen Broadway
und Kudamm 21 00 Musik zum
Traurnen 22.30 Nachtexpress.

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

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

(herh.)
10.00 Reich und Schön. Serie,

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

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

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

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns. AansJ.: Dennis.

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

rie. (herh.)
15.00 Zahn urn Zahn. Oostduitse tv-

serie. Afl.: Die Rückkehr. (herh.)
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTLaktuell.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.50 Reich und Schön. Serie.
17.Ï5 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Braut und Brautigam. Tele-

foonspel.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Die Zwei mit dem Dreh. Mis-

daadserie. Afl.: Die Angstlichen von
Verona.

18.45 RTL-aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Reporter des Verbrechens.

Serie. Afl.: Fauler Zauber.
20.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Serie. Afl.: Die Tauschung.
21.10 Ein Appartment für drei.

Speelfilm uit 1965 van Michael Gor-
don met Rock Hudson, Leslie Caron,
Charles Boyer e.a. Op de verjaardag
van de rockzanger Flame haalt een
goochelaar zijn guillotine tevoor-
schijn...

23.00 RTLaktuell.
23.10 Django. Western van Sergio

Corbucci met Franco Nero, Loredana
Nusciak, José Bodaio e.a. Op een
dag komt een vreemde het gebied in
met een doodskist achter zich aan...

01.35-01.40 Betthupferl.
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(ADVERTENTIE)

J)E TOP,

' VAN DEZE WEEK 1

"Bravo Italia" CD. 16 Italiaanse top hits
van 0.a.: Umberto Tozzi, Matia Bazar, Drupi,
Riccardo Fogli, Milva e.v.a.VOOR DE
SUPERLAGE PRIJS VAN -t Q95

MADONNA "Like a Prayer" Laatste
nieuwe CD. M.0.a.: haar nieuwste hit
"Express yourself" ODEZE WEEK O*K

mm

CD. single GERARD JOLING"No more
boleros" DE TOPPER VAN «f *_95
DIT MOMENT _.__.

iJuocELznnc
Daar kun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19 HEERLEN
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"!j*ï L imburgsDagbladgpiccolo 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 geldteen 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 'Vermistgevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.p 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 BTW.

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

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

Personeel aangeboden

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

DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459.

Personeel gevraagd

Lunchroom 't Loon Heerlen
vraagt serveersters met ervaring
en afwashulp voor plm. 30 uur.
Tel. 045-711186, dhr. Pooters.

Gevr. voor FRITURE regio Geleen, Beek

Zelfstandig medewerker m/v
erv. vereist, werktijd in overleg. 04405-1830.

Dringend gzocht
CO 2-lassers, bankwerkers, automonteurs.

Aken, Duitsland, hoge loon. Tel. 09-49.241166916

Dringend gezocht
Timmerlieden, schilders, spuiters.

Aken, Duitsland, hoge loon. Tel. 09-49.241166916.
Las- en montagebedrijf van Daal-Dieteren BV vraagt:

constructiebankwerkers,
montagewerkers, CV monteurs

i CO2 lassers en pijpmonteurs
1 Bellen tijdens kantooruren: 04499-3182.

Touringcarbedrijf vraagt
Part-time Buschauffeur

Voor enkele uren groepsvervoer per dag.
Zonder voldoende rij-ervaring onnodig te reflecteren.

Soll. alleen na tel, afspr. met Dhr. Jacobs. Tel. 04404-2444
Voor

Heerlen-Centrum
1 vragen wij

Bezorgers M/V
i die genegen zijn dagelijks tussen 6.00-7.00 uur
i 's ochtends onze krant te bezorgen. Melden: Limburgs
I Dagblad, Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
1 Wordt RIJINSTRUCTEUR/

TRICE. Rijschoolhouder
mag ook. Met Kaderschool-
diploma. Enige erkend door
Ministerie. Examens door
uw docenten. Nieuwe dag-,
zaterdag- en avondoplei-

i dingen starten snel. In* BestI en Utrecht. Na drie maan-| den kunt U al aan de slag.
I Vast en zeker werk: 250 va-

catures. Vraag gratis studie-
gids. Bel (ook 's avonds)
04998-99425.
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. BETONTIMMERLIE-
DEN, V.O.F. Wedo. Tel.
045-416657/420584.
Uitgaangscentrum GLOBE
Beek, zoekt vr. keukenhulp
voor 2 avonden en nette
ober vor 1 avond, in week-
end. 04490-79297.
Gevr. 2 BARMEISJES, niet
ouder als 30 jr. Intern moge-
lijk. Goede verdiensten,
uren en dagen vallen te re-
gelen. 09-32-1173-3232
Hechtel.
Gevr. voor direkt nette FRI-
TUREHULP M/V met erv.
Pers. aanm. Cafetaria de
Kroon, Hoogstr. 152, Nieu-
wenhagen.
De VOLKSKRANT vraagt
voor Heerlerbaan, Welten
en Douve Weien aktieve be-
zorgers(sters) ook event.
vakantieinvallers. Inl. tel.
045-724496.
Club Pallas vrgt. nog enkele
DAMES, chauffeur aanwez.
045-420772.

SCHOONMAAKSTERS
gevr. voor de avonduren van
18.00-20.00 uur in de regio
Sittard. Schoonmaakbedrijf
Schevers. 04490-24126.
Gevr. nette part-time Win-
keljuffrouw voor vrijdag en
zaterdag plm. 18 jr. tevens
SLAGERSGEZEL met
enige ervaring plm. 20 jr.
Traiteur Slagerij Jos Aben
Hoensbroek. 045-212813.
Gezocht jonge MAN of
vrouw, min. 18 jr. die wil hel-
pen in de keuken bij het be-
reiden van fast-food maaltij-
den. Wisselende diensten,
vaste baan. Aanmelden na
tel. afspraak 04406-13649.
Rest. Cadetje, Grotestr. C5,
Valkenburg.
Gezocht ontbijt-SERVEER-
STER, van 07.00 tot 12.00
uur. Zelfst. kunnen werken
vereiste. Tevens serveerster
12.00 tot 20.00 uur. Aan-
melden na tel. afspr. 04406-
-12795. Hotel Heineken
Hoek, Grotestr. Cl3, Val-
kenburg.
BINGO Amusement zoekt
kassier voor avond- of dag-
dienst. Goede referenties
noodzakelijk. Min. 25 jaar tot
55 jaar. Aanmelden na tel.
afspraak, 04406-14999,
Grotstraat Cl2, Valkenburg.
Meisje gevr. voor Privé te
WEERT met hoog gar. loon.
Tel. 04950-43458.
Taxi-centr. Bor-Tax vraagt
taxi-CHAUFFEURS. Pers.
melden, Putstr. 103, Bom.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Voor brood en banketzaak
vriendelijke aktieve VER-
KOOPSTER tot ca. 20 jr.
gevraagd bij voorkeur met
ruime ervaring in bakkers-
zaak. Ervaren verkoopster
voor de zaterdag en cv.
meer als uithulp bij ziekte of
vakantie van de andere me-
dewerksters. Uitgebreide
sollic. met cv. schriftelijk o.
nr. B-1188 Limburg Dag-
blad, postbus 3100, 6401
PP Heerlen.
Enthousiaste vriendelijk
VERKOOPSTER voor
brood en banketartikelen,
tevens part-timer, enige er-
varing gewenst. Soll. na tel.
afspraak. 045-441426.
Bakker Franssen Simpel-
veld, houdt de vraag naar
zijn vele broodsoorten niet
bij en moet uitbreiden, welke
BAKKER met all-round er-
varing in de broodbakkerij
wil in 'n full-time baan ons
jonge team komen verster-
ken. Geïnteresseerd? bel
voor 'n afspraak 045-
-441470.
Gevr. KAPPER/STER, di.
t/m za., full-time. Diploma
Engelse taal vereist. Schin-
nen Military Base. Kontakt-
pers. Helen Hamilton. Tel.
04493-7312.
Schoonmaakbedrijf Kraan
vraagt met spoed GLAZEN-
WASSERS, leerling glazen-
wassers en vakantiewer-
kers. Tel. soll. tussen 17 en
19 uur. Tel. 045-422877.
Part-time CHAUFFEUR
gevr. M/V, i.b.v. eigen auto,
omgeving Sittard. Br.o.nr.
B-1192 LD. Postbus 3100
6401 PP Heerlen.
Gevr. OPPAS voor 2 kind. 2
en 6 jr. voor halve dagen.
Tel. 045-723090
Gevr. WERKSTER voor de
ochtenduren. Tel 04406-
-12969, na 6 u. Hotel Konertz
Personeel gevr. voor de
BOSBOUW, min. leeft. 18jr.
en machinist voor hout-
oogstmachine. Houthandel,
Dorpstr. 27 Jabeek. Inl. na
18.00 uur. Tel. 04492-1550.
Voor seizoen buffetmede-
werkers/sters, KELNER en
iemand voor te folderen ge-
vraagd. Pers. aanm. vanaf
21.00 u. Dancing Ahoy, Ko-
ninginnew. 1, Valkenburg.

MEISJE gevr., Club Bubbles
Geleen. Werken in overleg,
in exclusieve club. Hoge
verdiensten. 04490-42313.
Gevraagd vrouwelijke part-
time HULP in cafetaria/
snackbar, Ift. 18-25 jr., Tel.
045-213451.
Gevr. Hulp in de keuken/
HULP-KOK (M/V) (Handige
vakantiewerkers met enige
ervaring kunnen ook reage-
ren), Min. leeft. 18 jr. Loon
vlgs CAO. Hotel 't Centrum,
Grendelpl. 14 /voet Cauberg
Valkenburg. 04406-15333.
WERKSTER gevr. in gezin
v. 2 pers., 2 ochtenden p.
wk. Quadvlieg, R. de Bee-
renbroeckln. 35, Heerlen.
Gevraagd CO2-LASSERS
en constructiebankwerkers
met ervaring. Tel. bil.
04754-86745.
Gevraagd BEZORGERS
van folders voor Interkauf in
Sittard, Susteren en Ko-
ningsbosch en controleur
gezocht voor Sittard. Tel.
09-4924333891.
Voor spoedige indiensttre-
ding vragen wij een jonge
enthousiaste CHAUFFEUR.
Hij moet in bezit zijn van
groot rijbewijs. Werkzaam-
heden omvatten bestelwerk
in geheel Limburg. Voor ml.
045-224569.
Met spoed gevraagd STU-
CADOORS, Metselaars,
Handlangers, betontimmer-
lui, aftimmerlieden, ijzer-
vlechters. Goed loon en soc.
voorzieningen. 045-426454.
PART-TIME hulp gevr: voor
zaterdag, Ift. 18-22 jr. bij au-
tosloperij. Tel. 04490-15280
Wij zoeken ëen enthousias-
te FRITUREHULP. Tel.
045-272554.
Bouwbedrijf Baburek vraagt
vakbekw. METSELAARS en
1 ervaren timmerman. Mel-
den na 19.00 uur tel. 045-
-216969
Tijdelijk TELEFONIST(E)/ty-
pist(e) gevraagd voor juli fm
september. Tel. 045-
-715247.

Te huur gevraagd
APPARTEMENT te h. gevr.
centr. Hrl., huurpr. / 540,-,
voor 2 pers. 04904-16487.

Onroerend goed te huur aangeboden
Ruim APPARTEMENT,
woonk., 2 slpks., w.c, keu-
ken, douche, hal, parkgel.,
TV en telef. aansl., huursub.
045-310706, na 18.00 uur.
T.h. APPARTEMENT, Via-
ductweg, Maastricht.

’ 850,-p. mnd. , mcl. verw.
en servicekosten. Inl. 04498
-51739.
Te huur gemeub. BOVEN-
WONIG voor net vrouwelijk
pers. Tel. 045-416716.
Te huur of te koop halfvrijst.
woonhuis met garage en lu-
xe afwerking, gelegen ah
Fossielenerf 628 te HEER-
LEN. Huurprijs ’9OO,- per
mnd. Bij koop en 100% fi-
nanc. kpmt te netto mnd.last
op ca. ’ 700,-. Inl. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

HEERLEN Centrum te huur
boyenwoning, 2 kamers,
met gebr. v. keuk., douche
en toilet, per 1-7-'B9. Tel.
045-710839.
Te huur APPARTEMENT v.
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. Tel. 045-725667.
Te h. 2 APPARTEMENTEN
en winkelruimte in Kerkrade.
Tel. 045-412715.
Te h. vrijgezellen APPAR-
TEMENT in gem. Landgraaf
event. echtp. huursub. mog.
Tel. 045-320079.
Exclusieve CLUB te h. met
overname inventaris Midden
Limburg. Zonder contanten
onnodig te reageren. Br.o.
nr. B-1196, LD, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Onroerend goed te koop aangeboden

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 6,0%'
Spaarhyp. va. 7,7%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
GELEEN, Marisstraat 33,
halfvrijstaand woonhuis met
gas-cv, bestaande uit: ruime
woonkamer, ruime betegel-
de keuken met eiken inst.
mcl. apparatuur, bijkeuken,
provisiekelder en hobbykel-
der, 4 slaapkamers, douche,
ged. dubbele beglazing, ga-
rage, tuin met veel privacy.
Koopprijs ’ 135.000,- k.k.
Tel 04490-41848 na 18.00
uur.
Te k. halfvrijst. ouder woon-
huis in Amstenrade. Tel.
04492-4223 na 18.00 uur.
Te koop in centrum van
Eysden WINKELPAND en
woonhuis ’129.000,- k.k.
direct te aanv. tel. 04409-
-2646.
Te k. Dubbel WINKEU
WOONHUIS. Moet opge-
knapt worden. 1000 m3. m.
Bouwtekening. Vr.pr.

’ 100.000,-. Telef. Inl. 045-
-219582.
HEERLEN, Akerstr.-Nrd.
326, modern woonhuis met
4 ruime slpks., gesloten
keuken, mooie woonk., rui-
me badk. met 2e toilet, di-
rekt te aanvaarden. Vr.pr.
’98.000,-. Koper kan reke-
nen ope een verhuispremie
van ’2.000,-, dus gratis
verhuizen. Inl. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

LANDHUIS te k. 4 slpk. tuin
ca. 1200 m2, Trichterweg,
vp. ’ 275.000,- 045-724690, TERWINSELEN, Callisstr.

■ 66, verbouwde oudere
| hoekwoning met grote

woonkmr., 3 slpkmrs en een
sympatieke pr. ’ 79.000,--Kopen is bij deze woning

I voordeliger dan huren. Inl.

' Wijman & Partners Vast-
-1 goed. Tel. 045-728671.
LANDGRAAF, Nieuwenha-
gerheidestr. 63, hoekwoning

! met grote hobbyruimte cq.
garage voor 2 auto's. Wo-

! ning heeft mooi woonk. met
plavuizen, 3 slpks., badk.
met ligbad en 2e toilet en is

i direkt te aanvaarden. Vr.pr.
’102.000,-. Verhuispremie
ad. ’ 2.000,- beschikbaar.
Inl. Wijman & Partners Vast-
goed, 045-728671.
; Bedrijfsruimte
Te k. VIDEOTHEEK in de
omgeving Sittard/Geleen ca.
3000 films in landelijke or-
ganisatie. Lage overname-
prijs met of zonder compu-
ter. Zonder kontanten onno-
dig te reflecteren. Postbus
5020, 6413 GA Heerlen.
Te huur OPSLAGRUIMTE
of werkplaats te Heerlen-
Noord, 160 m2. Tel. 045--; 219134.

Woningruil
Te ruil halfvrijst. geren.
EENGEZINSWONING in
iEygelshoven met garage,
; gr. tuin, bosrijke omg., 3; slpks., tegen eengezinswo-
ning in Hoensbroek met 4
slpks. Tel. 045-464661.

Kamers aangeboden/gevraagd
Pens. de Hees heeft nog 'n
KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.
KAMER te h. bij centrum
Kerkrade, met alle comfort.
Tel. 045-461870/452269.
Gemeubileerde kamers te
huur in HEERLEN. Papper-
sjans 40, Heerlerheide.
Te h. KAMER eigen ingang,
w.c, douche, half gemeub.,
gestoft. 045-719414/719016
Te huur kamer, centrum Sit-
tard. Tel. 04492-2044.

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

Te h. paar mooie KAMERS
geh. compl. in centr. Geleen
Agnes Printhagenstr. 25,
Geleen, tussen 6-8 uur.
Te h. gemeub. KAMER met
cv. gebr. v. keuken en dou-
che, eigen opgang, ’400,-
-p.mnd. Tel. 045-212755.
Gemeub. KAMERS te h.
Centr. Heerlen, ’4OO,- all
in. Tel. 045-712503.
Gem. ZITSLPK. met cv.,
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19 Kerkrade.
Te, huur gemeub. APPAR-
TEMENT. Kleingraverstr.
97, Kerkrade. 045-413443.

Bouwmaterialen

Akoutherm Systeembouw
'* Dakbedekkingen
*" Dakisolatieplaten

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

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

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en veihuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
Te k. gebr. houten- en ijzer-
en BALKEN, bielzen, ijzeren
profielen, deurerf, ramen,
enz. Matrak, Nuth. Tel. 045-
-243736.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-TO.
Tel. 045-750187.
Zwarte golfplaat v.a. ’ 13.50
p. m2, tuinplank 15x2 cm.
geimpreg. ’ 2,95 p.m., gre-
nen schroten ’1,39 p. m.,
vloerplank 20 mm ’ 1,49 p.
m. mcl. BTW, alle dakmate-
rialen. Houthandel RIN-
KENS, Eygelshovenerweg
60, Übach over Worms. Tel.
045-319846.

KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Nederland
Zutendaal (Heymans) 09.
32.11.611290.
Te koop partij oude eiken
BALKEN en partij bielzen, t.
e.a.b. Tel. 04492-1714.

Reparaties

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

stel 'Prijsopgave vooraf.
Audio Video Centr. Heerlen.

Tel. 045-728130.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/D.h_.
Grenen BALKEN b.v. 15x5

’ 4,50 p.m., 16x6 ’ 5,75 p.m
enz. steigerplanken ’ 4,25
p.m. mcl. BTW, alles evt.
geïmpregneerd en/of thuis-
bez. Houtzagerij Windels,
Bouwberg Brunssum 045-
-270585.

Winkel & Kantoor

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

Autronic 04492-3888.

Bedrijven/Transacties
Ter overname aangeb. CA- Van maandag t/m vrijdag,
FÉ, gemeente Heerlen/Zes- van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
wegen. Inl. 045-243900, tij- uw PICCOLO telefonisch
dens kantooruren. opgeven. Tel. 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Te koop STRO, wintergerst. Show Renault MX. Vrijdag
Tel. 04493-1314. 23 juni van 15.00 - 21.00 u.
Een PICCOLO in het üm- Waterdag 24 juni van 10.00-
-burgs Dagblad helpt uop 18.00 i|; L.M B. Hub
weg naar snel succes. Be\: SCHOUTETEN Ulestraten,
045-719966 043-643210.

Auto's
Renault 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. elektr. schuifd., nieuw nu
met aantrekkelijke korting op nieuwprijs.

Grasbroekerweg 28
Heerlen. Tel. 045-722463

Te koop Opel KADETT 12 M
bwj. '80, APK tot april '90,

’ 3.000,-. M. v. Bourgondië-
str. 8, Sittard.
Te koop CITROEN DS, bwj.
'73, inter. leder, kl. blauw,
tel. 045-319204.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'81, APK '90, i.z.g.st., vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-713208.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-720200.
Te k. onder garantie en ser-
vice div. gebruikte automo-
bielen; Mercedes 200 (124)
m. div. opties 1e eig. ABS,
LPG, 5-'B7. Mercedes 190 E
16 Vuitv. div. opties'B7. VW
Golf GTI alle extra's '86.
Opel Senator 25 E autom.
'85. Opel Ascona 4 drs. 18 i
'83. Opel Ascona 16 D '82.
Fiat Panda 45 S '83 wit, Fiat
Panda 45 S 83 bruin, Re-
nault Fuego '81. Citroen 2
CV 6 Charleton '84, Mitsubi-
shi Sapporo '79. Fiat Ritmo
'82 4c VW bus LPG, '79.
Opel Rekord 4 drs. LPG '85.
Mercedes 250 (123) LPG
'78. Mitsubishi Galant '81.
Opel Corsa 12 S '84. Inr. fi-
nanc. garantie. Autohandel
P. Franken, Ganzeweide 59,
Heerlen Nrd. Heerlerheide.
Tel. 045-216475/727711.
Opel REKORD diesel 2.3
bwj. 7-'Bl Berlina, nw. motor
stuurbekr. Pullmann, APK
5-'9O als nw. Vr.pr.
’4.750,-045-319328.
Te k. KADETT 13 S, bwj. '79
vr.pr. ’3.000,- bellen na
17.00 uur 045-323151.
ALFA 75 1.8, '87, in nw.st.,
40.000 km, vr.pr. ’ 26.500,-
-incl. BTW-nota. Tel. 043-
-212299/471673.
AUDI 80 autom. bwj. '78,
4-drs. APK '90, ’ 850,-. Tel.
045-720951.
Te k. BEDFORD Van bwj.
'74, motor Ford 6 cyl. Vr.pr.
’4.000,-. Tel. 045-316293.
Direktie-auto te koop BMW
520 I, t. '83, in st. v.nw., 6-
cyl., vr.pr. ’11.950,-. Inr.
mog. 045-324763.
BMW 315, bwj. 6-'B2, APK
6-'9O, apart, i.z.g.st., kl. a.b.
04490-51569.
Te koop BMW 518 '78, APK
3-'9O, prijs ’ 1.200,-. Tel.
04490-28850.
Te k. VW POLO '80
’2.500,-; Mitsubishi Galant
'81 ’22.500,-; Honda Ac-
cord automatic '80 ’ 1.950,-
-alle APK gek tot '90 en i.z.g.
st. Tel. 045-323178.
Ford TAUNUS 2300 alu.
vlgn, stereo, vele access. vr.
pr. ’ 1.500,-. Te bevr. tel.
045-422740.
Te k. FORD Escort 1100
bwj. '81, APK 6-'9O, zeer
mooie auto. 045-228398.
Ford ESCORT 1.3 L, 3 drs.
combi te k. bwj. 11-'BO, APK
1-'9O. ’2.000,-. Tel. 04490-

-23095 na 18.00 uur.
FIESTA 11 L sportw. striping
69.000 km, APK, ’4.250,-.
Rotterdamstr. 24, Heerlen.
FIESTA 11 L Ghia, 73.000
km, ’ 3.250,-, sportw., als
nw. Hamerstr. 39, Heerlen.
Ford TRANSIT '77, met ra-
men. Techn. 100%. Vaste
pr. ’ 1.000,-. 045-325819.
Te k. Ford TAUNUS 1979,
APK tot 29-1-90, vr.pr.
’1.100,-. Tel. 045-412026.
FORD Fiësta 1100 Bravo,
bwj. '83, apart mooi,

’ 7.000,-. Tel. 045-725703.

Te k. Ford TAUNUS weg.
overcompl. 100% o.k. APK
2-5-90. Tel. 045-259781.
Te k. Ford FIESTA 1.1 FIN II
bwj. April '89, 3.000 km. 3
jaar garantie. Tel. 045-
-273236.
Te koop Honda CIVIC sta-
tioncar 1981, APK juni '90,
’2.000,-. 045-441258.
LADA Combi 1.5 bwj. '87, a.
nw. v. part. weg. overcompl.
geg. 100% onderh. bew. ter
inz. ’ 7.700,-. v. extra's, tel.
04490-47218.
Te k. LANDROVER 88CW,
benzine, bwj. '74, APK 5-'9O
zomer- en winterkap, i.z.g.st
vaste pr. ’5.000,-. Tel.
045-721168.
Te koop MAZDA 626 GLX,
2.0 I. LPG, bwj. '83. Tel.
045-353764.
MERCEDES 240 diesel sta-
tionc, alle extra's, ’ 8.650,-.
Inr. evt. 045-316940.
Te k. MERCEDES 280 SE,
alle extra's, bwj. '84, ex-di-
rektieauto i.nw.st., 045-
-223094 of 323751.
Te k. Austin MINI, bwj. '85, i.
perfecte staat. Pr. ’ 7.250,-.
04493-1970.
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 Mil, Sportstr.
10, 045-421787, Kerkrade.

Opel CORSA 1.2 TR '86 i.z.
g.st. ’11.750,-. Dr. ML.
Kingln. 133, Hoensbroek.
Te k. 2 keer Opel KADETT,
76, 77, APK gek. vr.pr.
’500,-, ’850,-. na 18.00
uur De Wendelstr. 18,
Landgraaf.
Stationcar KADETT C, bin-
nen en buiten mooi en goed
met hulpveren, 74.000 km.,
APK 6-'9O. Moet Weg! Vr.pr.
’1.650,-. Tel. 045-213565.
Hoensbroek.
Te k. OPEL Ascona bwj. '79,
i.z.g.st. Tel. 045-724871, na
17.00 uur.

KADETT HB '80, APK, i.z.g.
st.; Renault 5 GTL'BI, APK.
Tel. 04498-3398.
Te k. weg. omst. OPEL Ka-
dett 1.3, bwj. '87, 39.000 km.
’14.500,-. 045-410941.
KADETT 12S, APK, 69.000
km, zeldz. mooi, ’ 6.950,-.
Herlongstr. 43, Heerlerbaan.
Opel KADETT C, bwj. '74,
stoff. int., APK, i.z.g.st.,

’ 800,-. Veldkuilstr. 53,
Kerkrade.
KADETT 12S Hatchback,
'83, zeldz. mooi. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Opel MANTA GTE 5 bak,
Recardo enz. ’ 4.750,-. R.
Fischerstr. 13 Landgraaf.
Te k. PEUGEOT 205 GR 1.3
bwj. aug.'B4, 5-drs., i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 12.500,-. Tel.
04490-16126 na 19 uur.
KOOPJE! Peugeot 305 t.'B3
LPG, i.z.g.st., 100% in orde.
Terschurenw.66, H'broek.
Te k. PEUGEOT 505, bwj.
nov '82, 4-drs. Tel. 045-
-219937.
Tek. PEUGEOT 205 Rallye,
bwj. '88, in st. van nw. Tel.
04405-1945.
Te koop RENAULT Fuego,
bwj. eind '80, LPG, APK,
100% in orde, sportvelgen.
Kasteellaan 58F, Heerlen-
Meezenbroek.

RENAULT 5 TL '85

’ 10.900,-; Renault 5 TL '83

’ 5.900,-; Renault 5 GTL '86
’13.900,-; Renault 11 TL 3-
drs. '85 ’9.900,-; Renault
11 GTL 5-drs. '86
’15.500,-; Renault 11 TL
Broadway 5-drs. '86
’12.900,-. Fiat Sitty-Car
Pers. Kennedysingel 8-12,
Sittard. Tel. 04490-17544.
Te koop RENAULT 5 TL,
zeer zuinig, i.z.g.st. APK 1 jr.
nw. banden etc. 71.000 km.
vr.pa. ’ 1.950,-. Heerlerweg
78 Voerendaal. -SAAB 900 GLE Sedan auto-
maat 1e eig., bwj. 12-'B2

’ 6.750,-. 045-270999.
SEAT automobielbedrijf
Primair Sittard Industriestr.
25, (Handelscentrum Ber-
gerweg) tel. 04490-14364
biedt met garantie te koop
aan: Renault 21 GTS '87;
Seat Ibiza 12 XL '89, Fiat
Uno 45 S '86; Citroen 2 CV 6
transaat '83; Panda '81;
Mercedes 230 E nov. '81
autom.; Mitsubishi Colt '79;
Seat Ibiza 1200 Gl '86; Inruil
en financiering mogelijk
Donderdags koopavond.
Te koop SUZUKI SJ 410 Q,
bwj. '83, APK 03-90, pr.

’ 9.000,-. Tel. 04498-51937
Te k. TALBOT Horizon, i.z.
g.st., bwj. '81, APK, vr. pr.

’ 2.450,-. Tel. 045-214290.
Te k. TOYOTA Corolla, bwj.
'79, vr.pr. ’950,-. Rem-
brandstr. 25, Heerlen.
Toyota COROLLA autom.
APK 11-'89 ’250,-. Maas-
trichterstr. 1 Brunssum.
Te k. VW SCIROCCO, i. g.st
veel ace, vr.pr. ’3.350,-.
Te bevr. 045-422740.
VW JETTA 1,6 D. bwj. '82,
’5.900,- 045-441812.
VW SCIROCCO GL 5 gang,
bwj. '80, access. mr. Golf
mog. Heemskerkstr 66 Hrl.
Meezenbroek.
Te k. VW JETTA diesel, bwj.
'82. Tel. na 18.00 uur 045-
-315502.
Te k. VW DERBY, bwj. '79, i.
z.g.st. APK-gek. tot 11-'9O,
mr. mog. Tel. 045-215554.
Golf 1300 5-drs. m. sunroof
'81, APK; Golf Diesel '78.
Tel. 04499-3398.
Te k. GOLF GTI typ'Bl, als
nw., div. extra's o.a. schuif-
dak, vr.pr. ’8.350,-; Golf
diesel 100% goede motor
typ '80, vr.pr. ’3.750,-. Tel.
045-441470.
Te koop GOLF Diesel, bwj.
'82, i.z.g.st., pr. ’5.900,-.
Dorpstr. 3, Bingelrade. Tel.
04492-1304.
Te k. VOLVO 740 GLE, au-
tomaat, '85, 1e eigen. kl.
zwartmet. ' nw.st. pr.

’ 19.750,- tel. 04492-3234.
Te k. VOLVO 244 DL eind
'78, LPG, APK-gek.,

’ 3.250,- 04490-36860.
Te k. VOLVO 360 GLS type
'83 met LPG en trekhaak.
Tel. 045-325544 of 311925.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1979. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
AUTO'S. Hallo Opgelet! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor Uw auto. 045-411572.
Autohandel De HOMMERT
Hommerterweg 77a te
Hoensbroek. Tel. 045-
-227419. Heeft steeds plm.
20 occassions voorradig va.
’l.OOO,-
Te koop LADA 2107 bwj.
'84, lada 2104 stationcar
bwj. '86, Lada 1200 Sbwj.
'87, Ford Escort 1300 bwj.
'81, Daihatsu Charmant
1300 LC bwj. '83, Citroen 2
CV 6 special bwj. '85, Mobil
Service Station Hein Bode-
lier, Markt 1 Nuth. Tel. 045-
-241335.
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'88, nw. model (kleur rood);
Mazda 626 2.0 GLX, LPG
27-10-87; Mazda 626 2.0
GLX '86; Mazda 626 HB 1.6
GLX '87; Mazda Sedan 1.6
LX '86; Mazda 626 HB 2.0
LX Diesel '86; Mazda 626
HB 2.0 GLX '84; Mazda 323
HB 1.5 LX '86 ; Mazda 323
HB 1.3 LX '86: Mazda 323
HB 1.3 LX aut. '86; Mazda
323 HB 1.3 autom. '84;
Mazda 323 1.3 Estate '83;
Mazda 323 NB 1.7 GLX Die-
sel '88; Mazda 323 NB 1.5
GLX '86; Mazda 323 NB 1.3
LX '86; Mazda 323 NB 1.5
DX '81; Mazda 323 NB 1.3
DX '81; Opel Ascona 1.6 S
'84; Opel Manta 1.8 S '83;
Opel Kadett 1.2 S '84; Opel
Kadett 1.2 S '82; Opel Ka-
dett 1.3 N '80; Opel Corsa
TR 1.2 S '85; Ford Siërra 1.8
Laser, 5-drs., '85; Ford Es-
cort 1.3 L, LPG '82; Honda
Accord automatic met stuur-
bekr. '82; Mitsubshi Colt GL
'82; Nissan Cherry 1.3 GL
'84; Triumph Spitfire MX 3,
1971, ’5.500. Goedkope
inruilauto's: Mazda 323 '78
’1.500,-; Mitsubishi Sa-
porro, aut. '78 ’2.500,-;
Nissan Blue Bird '80 1.6
’4.950,-; Opel Kadett '77
’1.250,-; VW Polo '78
’1.850,-; Volvo 343 DL
autom.'77 ’ 1.250,-.
LOVEN Heerlen B.V. Pale-
migerboord 401 Tel. 045-
-722451. Erkend APK-
keuringsstation.
Te k. doorlopend schade-
auto's; VW GOLF 16 V '86,
VW Scirocco 16V '86, Opel
Kadett GSI '87. Ford Sierra
2.0 4 drs. '88. Auto P. Fran-
ken Heerlen. Tel. 045-
-216475/727711.
Ford FIESTA 1100 '82, Ka-
dett 1300 autom. 1982,
Peugeot 505 GL 1983, Maz-
da 626 coupé 1983. Inr.
mog. Garage John Osojnik,
Tripstr. 24, Eygelshoven.|Tel. 045-460734.

SEAT Dealer ACH Jeug-
rubbenweg 20, Hoensbroek,
tel 045-222455 biedt met
garantie te koop aan: Seat
Ibiza 1.5 GLX '86 '87 en '88;
Seat Ibiza 1.2 GL '85, '86,
'87 en '88; Seat Ibiza Playa
'86; Seat Ronda 1.7 GL D
'87 en '85; Seat Ronda 1.5
GLX '84 en'B7; Seat Malaga
1.5 GL '88; Seat Malaga 1.2
GLX '86; Seat Malaga 1.2L
'88; Seat Malaga 1.5 SKI
'88; Seat Bestel 88; Seat Ibi
za 1.2 XI '89; Subaru 1300
'80; Talbot Solara 1.6 GLS
'81; Mazda 1300 '76; Mazda
323 '81 en '79; Lada 2105
GL 82; Fiat 127 '80; Fiat
Ritmo D '80; Austin Allegro
'78; Sunbeam 1000 '79;
Saab 99 '76; Datsun 120 V
'79; VW Passat '81; Citroen
Visa '79; Fiat Ritmo '79;
Ford Fi ësta '78; Opel Kadett
city '79; Fiat Panda '85; Vol-
vo 340 automaat '83; Audi
100 '81. Inruil en financ. mo-
gel. Donderdags koopavond
BMW 316 i wit, '88, BMW
316 rood '87, BMW 318 i
blauw, '85, BMW 316 wit
'85, BMW 320 i '85, BMW
316 '82, BMW 323 i '84,
BMW 524 TD '85, Suzuki
ALto 5 drs. '87, Suzuki Alto 3
drs. '87. Audi 100 met gas
m. '83, Audi 80 '87, Toyota
Supra 3.0 i '89, Passat Sta-
tioncar CLD '84, Mazda 626
autom. '81. Volvo 244 GLD
'82, Opel Kadett Berlina '80.
Autobedrijf Reubsaet, Op de
Vey 47-49, Geleen. Inr. gar.
fine. Tel. 04490-44944. Uw
adres voor APK keuring.
Alle autorep.

Ford Siërra 20 i 3-drs. '87;
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; Toyota
Starlet DL '87; Renault 5 TL
83; Mazda 323 GLX 3-drs
'87; Peugeot 309 Diesel '87;
Opel Kadett 1300 LS 85,
'84; Saab '77 ’ 1.500,-. Ga-
rantie, finan., inruil en APK.
Autobedrijf P. VEENSTRA,
Rotterdamstraat 98, Heer-
len. Tel. 045-725806, na
18.00 uur 045-312059.
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
520 i t'B3 m. stijl, alle extra's.
’13.500,-. Opel Ascona
Hatchback 1.6 S t.'B3

’ 7.900,-; Golf diesel t. '80
in nw.st. ’ 4.500,-; 5 x Golf
1600 autom. schakel '77,
'78, '79 va ’1.000,-; Fiat
uno 55S t. '86 ’9.000,-;
Ford Fiesta 1300 RS 2. '81
’3.400,-; Mitsubishi Galant
1.6 GL LPG t. '82 ’3.900,-;
Peugeot 305 t. 81 ’ 1.700,-;
Fiat Ritmo 75 CL t. '84
’4.900,-; Opel Manta 20
GTE aut. t. '80 i.z.g.st.

’ 6.900,-. Opel Manta i 200
uitv. t.'79 ’5.900,-. Ford
Escort '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 Samba LS
t'B3 ’ 2.900,-. Zastava
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 Alfetta t.'79
’1.900,-. Opel Rekord 20
S, LPG t.'79. ’ 2.200,-. Ford
Fiesta t.'79 ’2.100,-. Volvo
345 DL t. '81 ’ 3.900,-Hon-
da Accord t.BO aut.
’2.100,-. 2x Simca 1307 t.
'80 ’1.200,-. Allegro t.'77
’900,-. Ford Escort '79
’2.100,-. 2x Honda Civic t.
'82 ’4.900,-. Opel Manta
1900 HB t'Bo ’3.900,-. VW
Polo t'7B ’1.700,-. Citroen
GS t. '81 ’ 1.500,-. Opel
Ascona 1.2 t.'79 ’2.600,-.
Div. goedk. inruilers. Alle
auto's met APK, tevens alle
reparaties. Geop. ma t/m vr.
10.00-19.00 uur, 's zater-
dags tot 17.00 uur. Inruil en
financiering mogelijk.
Fiesta 13 S '79, APK, i.z.g.
st.; Kever 1303 bwj. '73; O-
pel Kadett '76. 04499-3398.
Te k. Ford SCORPIO 28i,
GL, '86, ’24.500,-; Ford
Escort 14 CL uitgebouwd,
'86 ’15.000,-; BMW 520i
'83 ’ 13.000,-; Ford Fiesta
supersport '81 ’ 2.950,-;
Ford Capri 16F, uitgeb. '80

’ 2.950,-; Fiat Panda 45 CL
'82 ’ 2.750,-; Honda Accord
'80 ’ 2.750,-. Autohandel J.
Schmidt, Hommert 24 Vaes-
rade Kruispunt Schinnen.
Ford Escort 1600 CL '86;
Ford Escort 1100 Bravo '86
en '85; Ford Scorpio 2.0 iGL
'85; Ford Sierra 1600 4-drs.
'86; Ford Sierra 1600 3-drs,
LPG, '85; BMW 316 5-drs.,
5 versn. '86; Ford Ecsort
1300 '81 ’5.750,-; Opel
Rekord 2.0 '80 ’3.500,-;
Ford Taunus 1600 '81; Fiat
Ritmo '83 ’4.750,-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Autobedrijf Stan
WEBER, Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.
KNUTSELKOOPJES: Fiat
127 '78 ’500,-; Citroen
GSA '82 ’ 2.900,-; Mitsubi-
shi Lancer '80 ’ 1.500,-; Mi-
ni 1000 '76 ’1.000,-; Ford
Escort '78 ’ 1.500,-; Opel
Kadett '78 ’2.900,-; Re-
nault 5 '81 ’ 1.500,-; Re-
nault 4 '83 ’ 1.750,-; Re-
nault 4 '79 ’250,-. Fiat
Sitty-Car Pres. Kennedysin-
gel 8-12 Sittard. Tel. 04490-
-17544.
Datsun Cherry '79 ’ 1.250,-;
BMW 1502 '77 ’1.500,-;
Ford '80 ’1.750,-; Golf '77
’1.250,-; Escort '78 ’950,-
Fiësta '77 ’750,-. Alles
APK. Tel. 04499-3398.
Te k. GOLF, bwj.'79, APK 6-
90. vr.pr. ’ 1.900,-. Rum-
penerstr.ll6, Brunssum.

Opa en Oma Derks
Proficiat met jullie

40 jarig huwelijk
Sjef en Maja, Ton en José, Paula en Theo en de kleil

deren Wesley, Nancy, Kevin, Mandy, Didier en Gij

Proficiat

S I\ - »

■rÉk
■B__ ■_§ \ _/ «

Opa en Oma met jullie50-jarig huwelijk
van uw kleinkinderen. .

v tt Met een PICCOLO in
YVeiie Limburgs Dagblad raa

uw oude spulletjes 't 9
proficiat met je 18e kwijt. Piccolo's doen

verjaardag wonderen... Probeer f
Mam en Pap Tel. 045-719966.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop, -schade-auto's en
wrakken. Vrijw. RDW 045-
-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.

Van maandag t/m vr|
van 8.30 tot 17.00uur, H
uw PICCOLO telefC
opgeven. Tel. 045-719 j
Te k. gevr. loop-, sloof
SCHADE-AUTO'S. Ik ö
de hoogste prijs in Lid'
Tel. 045-254081 _.

Bedrijfswagens
Snack VERKOOPWAGEN
1979, Fiat 242 Benz. APK
met 3-gang aansl. ’ 3.500,-
-excl. 045-456711, Kerkrade
VW TRANSPORTER 2.0 I,
bwj.'B2, APK tot '90, Te bevr
Stanleystr.3o, Heerlerheide.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

BEDRIJFSAUTO'S en
sen. Steeds voorradig °se bestellers, bussen
bussen, open laadba»
Alle typen bestelauto's-
diverse luxe auto's in &
pen en prijsklassen. Dj
Klassen bv. In- en venj
Meerssenerweg 219, M
tricht. Tel. 043-635221
043-634915. I

Auto onderdelen en accessoires

Koni Schokdempers
"de allerbeste"

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

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045-716951

' Bosch auto electro
Met de modernste Bosch machines en testappara*

Reparatiewerkplaats:
voor startmotoren en dynamo's onder vakkundige le*

Erkend inbouwstation:
Bosch alarmsystemen met TBBS verzekeringscertiW

Blaupunkt autoradio's HiFi. Grote voorraad

In de Cramer 31. Tel. 045-716951.
Gebruikte en nieuwe ON- Goede gebruikte on
DERDELEN v. jonge scha- delen voor alle types
de-auto's, Deumens Haef- alle merken. ROBBY;
land 20 Bruns. 045-254482. auto-onderd. 045-22412;

Motoren en scooters

Tmi- mJ*SS, wk Te k. YAMAHA XS 400.J1981, merk KAWASAKI 175 ,
QO „r t o nnn t» D

vr.pr. ’2.000,-. Tel. 04746- *J £45-44^850"'4839 tussen 19.00-20.00uur ' eL wo W"):"J'

(Brom)fietsen
OPA-omafiets, dames-, he-
ren-, kinderfietsen, cross-
fiets. Tel. 045-257371.
VESPA PK 50 bromscooter
va. ’ 145,- per maand.
Bromfietsspecialist Math
Salden, Limbricht.
Div. VESPA'S CIAO, ook
onderdelen, inruil mogel. H.
Kruisstr. 65, Grevenbicht.
Tel. 04498-57844.
Nergens goedkoper! Plm.
100 fietsen ATB-, race-,
trim-, Alma-, D en H- en
Crossfietsen. Banden, on-
derdelen, reparaties en
bromfietshelmen.
TYPHOON Marisstr. 14
Geleen-Zuid. 04490-49237.

Te k. VESPA citta snc-n'
Tel 045-324121. Na 1'

uur. _^
Te k. YAMAHA DT, *met nw. verzek. en hein1

’ 600,-. Tel. 045-32S1

b.g.g. 045-313694. __^

Te k. Puch MAXI (ster*
mnd. oud ’1.000,--
-045-315825. ,
Te k. SUZUKI ER, 9000*
i.z.g.st. ’ll5O,- Tel. *423653. _^<

Sport & Spel
Te k: BILJARTTAFEL. 'st., afm. 108 x 210, mc'Bballen en 4 Keus. Te»
na 18.00 uur. 04405-2»;

Vakantie en Rekreatie
Laatste kans op een bunga-
low bij Center Parcs in julien
augustus. Boek nu! Bel gra-
tis 06-0300 of ga langs bij
Rabobank, ANWB, Holland
International reisburo of
VVV-i kantoor.
Zuid-Frankrijk Santa Guls 6
pers. VAKANTIEBUNGA-
LOW 100 mtr. van strand,
periode 28-7 t/m 11-8. Tel.
04490-15492.

ST. MAARTENSZEEJgalow, weekend- mio*v
tot 14.7 ’295,-. Tel. 0&
3109. _^
HARDERBERG-Overijs^
te huur weg. annulering
6-pers. vak.huisje en 8
van boerderij, voll. |p;
met ktv, vrij na 1-7. P'V(
ge bosrijke omg. met v
en wandelpaden bij n|
viivers. Tel. 05235-137&;

Caravans/Kamperen j

CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.
Grote INTRODUCTIE-
SHOW van André Jamet
Vouwwagens, binnen één
minuut * opgezet, va.

' ’4.995,-. Nu dealer voor
geheel Limburg. Bagagewa-
gens v.a. ’ 849,-, natuurlijk
weer: Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
Donderdag REKREATIE-
KOOPAVOND voor Wilk-
Beyerland-Award tourcara-
vans en Walker vouwwa-
gens, Lafuma campingmeu-
bels, onderdelen en acces-
soires. Tijdelijke aanbieding: van 6 kilo prop. gasfles ge-
vuld van ’ 95,- nu voor; ’55,-. Op is Op. De Olde
Caravan BV, Langs de Hey
7, Ind. park. nrd. Sittard. Tel.
04490-13634.

Te k. stalen BAGAGE.
GEN met afsluitbare °e',
imperial reservewiel f 1,
per. tent en ke

’ 1.000,-045-310949^
Te k. camper MERCJr a
diesel, bwj. '78, AP*'a
geh. compl. inger-

’ 8.500,- 04499-4456^
Te koop TOERCAP^
Meibro. Tel. 043-251jg>j
Te koop lichtgew. ü f
CARAVAN, 356 k- «
vaste wanden, keuke'

’ 1.650,-. Tel. 045jjg^
Te k. CARAVAN T*-''
Comtesse de Luxe, bw .f
met z.g.a.n. PVC vo»
(Gottschalk) 04492jj^
KIPCARAVAN bwj. '&'\
kg., laagslaper, voorte f
slaapkab., kachel, f's9:
’ 7.500,-. Tel. 04jjg^
Te koop 4-pers. CA° n
met voortent, ijskast " fl
chel, merk Tabben-
-045-313817. _j^

Voor Piccolo's zie verder pagina 10



Amsterdam
slm'jds meer vakantiegangers be-]ü ten de laatste jaren om een*e bootreis te maken tijdens
vii Vakantie, in plaats van in het
D

e§tuig of de auto te stappen

' ar een zonnige bestemming.

Bep6We' Gerlings niet meteen alle
"leM ens Paraat heeft, weet hij te
sch at vor'8 Jaar *>4 cruise-
end^611 ce Amsterdamse haven— teM rïen, en zeven schepen Rot-
jj arh bezochten. Amsterdam is

raf drüPassagiershaven verreweg de
vanH e van Nederland. Daar

leid cru aan hadden vorig jaar 28
ju !seschepen hun vertrek- en

tific* i"' shaven. Zon 20.000 Neder-
l Oers boekten een verzorgde
tih e!s in 1988. niet alleen rich-
Ijj 8 jnidzomernachtzon,zoals de
fjp^'m Gorki, maar vooral ook'iidn g Canarische Eilanden, deadellandse en Caribische Zee.

verd'Se~re'zen la*en z'cn onder-
seriM en in verschillende klas-

_^ W ' Zegt Gerlings. »De kwali-
od fj a ls af te leiden uit het aantal
!S ' te E SaS'ers op een schip afgezet
V"» miin ilen zijn tonnage. Een andere
12J hiaACatie vormt het aantal be-

hningsleden op passagiers.

Maxim Gorki
abtelt ot net luxe-niveau

-^ w . net als bij hotels aangege-
lin 'n s^erren, met de aanteke-

Ijü sterr a* de service op een vier-
'tt tHetjn"cru'sscb'P overeenkomt

Var: dle ir> een vijfsterren-hotel.
y. dat;3 de viersterren-accommo-
S*l bemes telt een cruiseschip één
"ld gier a,nnmgslid op twee passa-

In welke catagorie de gestrande
Maxim Gorki (met 576 passa-
giers en 377 bemanningsleden
aan boord) moet worden ge-
plaatst, kan Gerlings niet zeggen,
maar hij vermoedt in de vierster-
ren-klasse. „Het schip was ge-
chartered en daardoor niet te
boeken op de vrije markt van
reisorganisaties. Maar gemid-
deld kost een cruise tussen de
3500 en 4000 gulden per persoon
voor een reis van circa 14 dagen".
Het kan ook vele malen duurder,
maar dan zit je op een soort love-
boat. Gerlings: „We hadden on-
langs het cruise-schip Seaborn
Pride in Amsterdam. Een passa-
ge kost daar per dag 600 dollar
p.p. Maar dan heb je ook een fan-
tastische hut, met een «walk-in
kast, een marmeren badkamer
en persoonlijke bediening".

Gerlings noemt een cruise-schip
een varend dorp. „leder cruise-
schip voorziet volledig in zijn
eigen behoeften, bijvoorbeeld
door een eigen waterproduktie.

Maar aan boord wordt ook een
artiestenprogramma verzorgd, er
zijn zwembaden, er worden films
vertoond en dekspelen georgani-
seerd. Ook al doen de passagiers
onderweg soms een aardig aantal
havensteden aan, je hoort dik-
wijls zeggen als ze weer aan
boord komen: 'Hè, fijn dat we
weer thuis zijn, met de nadruk op
thuis".

Volgens Gerlings hebben de pas-
sagiers van de Maxim Gorki wel-
iswaar een behoorlijke schok te
verduren gekregen, maar echt
gevaarlijk is het niet geworden.

„De veiligheidsmaatregelen van
cruiseschepen zijn erop gericht
dat passagiers bij averij van
boord moeten, mits dat op een
veilige manier kan gebeuren.
Cruiseschepen zijn zo gebouwd
datze eigenlijk nooit kunnen zin-
ken. Het schip is verdeeld in
compartimenten, die in een
handbeweging vanaf de brug
kunnen worden afgesloten".

Dat de gestrande passagiers van
de Maxim Gorki, onder wie drie
Nederlanders, soms enige tijd op
een ijsschots hebben moeten
dobberen, kan Gerlings niet van
zijn geloof afbrengen. „Ik ver-
wacht niet dat dit ongeval nade-
lig zal zijn voor cruise-vakan-
ties", besluit hij.

" Met auto en caravan oversteken naar Engeland: aanzienlijke prijsvershillen per maat-
schappij.

boogschieten
in Weert

I
"« u, i " "°ewel deze activiteit
's bUr"et»strijdsport in Zuid-Lim-
!> 1{rU j„.met vo°rkomt, wordt de
5 Vg °ogsport in Midden-Lim-
A Seerd u veerti8 Jaar georgani-

I even- Voor de oorlog
"ifipn C

j
ze*fs n°B meer vereni-

V> t*" er nu biJ de Jubile"Limburgse Kruisboog
V ElJn aangesloten.

i len KUblleumactiviteiten begin-
f tvveed° mend weekeinde met een
f 2,°Urs ih gS internationaal con-« : °{J de vereniging Willem
? n<W..- . ert ' gevestigd aan de

* evl kade 58- De baten van
eürr>f« *ement zi Jn voor de Jubi-

j vernber 'Vlteiten' die begin no"
ln, Roermond-Leeuwen

/
aen gehouden.

\ !3*<ffifgi?in de wedstrijdenvani t°oo \\V;.00 "uren zondag vani l"nhii 16-00 uur- De Midden-
UP h" gers maken in ons land

i ?'ensr -Ven meter-afstand de
ty*rt Ult- Omdat het treffen in

f'i u'ten een JubileumconcoursSder ii normale wedstrijdka-
i e cluh kvr>nen de deelnemen-
-1 htuUrH schieten op de door be-r ian van Cruchten uit
t 'v^ 10nd geschonken beker.

tijdje vrij

In een handomdraai worden lekke compartimenten gesloten vanaf de brug

Veighiedaan boord
cruiseschip is groot

i°raa l0TTERDAM - „Het zijn beslist niet vooral ouderen die
3 , si *n cruise maken. Juist steeds meer rugzaktoeristen boe-
Den ' sen5en een verzorgde bootreis als onderdeel van hun vakan-eer ff ie. 2e doen dan in korte tijd een aantal havens aan en zeJ^en hun vervoer èn hotel op één schip terug. En, we
_^ ebben het kunnen zien aan de cruise met de Maxim Gor-

}> datkan nog avontuurlijk zijn ook. Die botsing met een—j in de Barentszee mag voor de betrokken passa-
-1 Vk! >frS onfortuinuJk zÜn> het ongeluk is goed afgelopen.
Tw ier een Paar weken vormt diereis het gesprek van de dag
7%9 nder cruise-passagiers".
sloop,
lk JÜ b an Gerlings (57), operating-
Linw r,naSer van de Verenigde Car-

É [ d°ors Kantoren (VCK) in Am-
,] r^am, toont zich een warm

''bezorger voor een cruiseva-
en ' f(v e' Gerlings heeft namens de
jjg di je 5 zitting in het CruisePromo-
sen ' * '-omitee, waarin ook de reis-
dba^ Agariisaties Anthony Veder
tos. en Zeetoers (Rot-
nal* aam) vertegenwoordigd zijn,
i. Wj ** club die het stimuleren vanverk'/j?ruise-vakantie ten doel heeft
3, W *steld. Wie veronderstelt dat

fc koottocht op een luxe passa-
/ r̂sschip alleen voor 'vetge-

ep?6 gr'Jze muizen' is wegge-
__-' \£ ' neeft het volgens hem bijSl verkeerde eind.

" De ,Maxim Gorky", afgelopen dinsdag, nadat het schip lek is geslagen na een aanvaring met een ijsschots

Files bij Efteling verleden tijd
WAALWIJK-Files tussen Waalwijk en De Efteling in Loon op Zand
behoren vanaf volgende week tot het verleden. Dan wordt een nieu-
we vierbaansweg geopend die aansluit op deeveneens vierbaansweg
van Loon op Zand naar Tilburg.
De afgelopen jarenvormden zich 's zomers regelmatig kilometerslan-
ge files op de tweebaansweg naar De Efteling. Ook in de dorpskom
van Waalwijk zat het verkeer regelmatig muurvast. De nieuwe weg
loopt om Waalwijk heen.
De aanleg van dezeven kilometer lange, nieuwe weg duurde driejaar.
De weg kost de provincie Noord-Brabant 55 miljoen gulden.

'Meterprijs' auto en
caravan naar Engeland

Er zijn heel wat mogelijkheden om over het Kanaal Enge-
land te bereiken. De ene overtocht duurt uren, de ander is
een stuk korter. De meeste uren brengt men op zee door
aan boord van de superschepen van North Sea Ferries,
waarbij de vertrekhaven Europoort bij Rotterdam is en
Huil in midden Engeland de aankomsthaven. Het snelst is
men aan de overkant met de hovercraft van Hoverspeed op
het traject Calais-Dover vice-versa.

Daartussen de bekende lijndien-
sten Hoek van Holland-Harwich,
Vlissingen-Sheerness, Oostende,
Oostende/Zeebrugge-Dover,
Duinkerken-Ramsgate en Ca-
lais-Dover.

Bijzonder interessant is het ver-
gelijkenvan de prijzen. De Finse
Sally-Lyne, met twee veerboten
frequent varend, dóet over het
traject Duinkerken-Ramsgate 2
uur. Zij berekenenvoor auto met

caravan en 2 passagiers voor een
heen- en een terugtocht een 'be-
gin' prijs van f 458.

Helemaal reëel is deze prijs niet
omdat het afvaarten betreft op
tijdstippen die voor het meren-
deel buiten het hoogseizoen lig-
gen. Augustus bijvoorbeeld
komt helemaal niet op de time-
table voor. Het D-tarief wel en
dan ligt detotaalprijs opf594. De
auto maakt de overtocht richting

hoogseizoen duidelijk duurder,
decaravan blijft qua prijs binnen
heel redelijke grenzen. En dat is
bij enkele andere maatschappij-
en wel heel anders.

Vier uur
Ook bij P&O wordt de caravan
'ontzien. De tariefstelling ont-
loopt die van Sally-Line nauwe-
lijks. De overtocht neemt meer
tijd in beslag, ca. 4 uur, echter
vanuit ons land is Zeebrugge of
Oostende iets gemakkelijker te
bereiken en is derijtijd korter.
Hoverspeed van Calais naar
Dover voert tot 29 'vluchten' per
dag uit in het hoogseizoen. Ruim
een halfuur duurt een overtocht,
waarbij men een snelheid komt
van 120 km per uur. De 'char-
mante' brochure vermeldt heel
wat tarief-mogelijkheden. Ook
daar hanteert men voor de cara-
van een heel redelijk tarief. Rond
de 80 gulden enkel. Er bestaan
reducties voor caravans tot 50
procent.

De bekendste overtocht is altijd
nog de verbinding van Hoek van
Holland naar Harwich. Onze
prijsvergelijking is gebaseerd op
afvaarten overdag. Hoek-Har-
wich nu vanaf f 928 retour (auto,
caravan en 2 passagiers). North
Sea Ferries kent alleen avond-af-
vaarten. Om 6 uur 's avonds ver-
trekt de boot, de overtocht
neemt ca. 14 uur in beslag. Hun
prijsretour bedraagt f 1780, kan f
215 goedkoper en dat is dan een
lagere prijs voor de caravan en
alleen geldig op zondag.

Duurder
Aan de top van het 'vergelijken
van prijzen' wat betreft de cara-

van-tarieven staat Olau-Line. Af-
vaarten van Vlissingen naar
Sheerness en retour. Hier moet
voor de caravan, wanneer die de
lengte de 6 meter niet over-
schrijdt, f 936 voor een retour
worden betaald. Dat is meer dan
negen keer de prijs voor een ca-
ravan die Sally-Line en P&O be-
rekenen. En ook veel duurder
dan o.a. Hoverspeed en Hoek-
Harwich.
Bij Sally-Line en P&O is de to-
taalprijs voor decaravan goedko-
per dan 1 meter lengte bij Olau.
Daar kun je heel wat anders mee
doen, zeker wanneer het vakan-
tie is. Hoek-Harwich, overtocht
net zo lang als bij Olau-Line, be-
taalt men voor de caravan bij lan-
gena niet dit bedrag. Olau kent 5
minitarieven dat is de auto + 1-5
personen. In dezomer-periode is
dat öf f 259 öf f 299 retour het
dubbele. Totaal dusf518 of f 598.
De caravan meegerekend komt
het totaal op f 1454 of f 1534.

Wie laat in Duinkerken ofRams-
gate arriveert, of voor het vertrek
van de veerboot of na de ont-
scheping en niet verder wil rij-
den, kan met de caravan of cam-
per op het areaal bij het stations-
gebouw blijven staan. Het ge-
bouw blijft 's nachts open en toi-
letten e.d. kunnen dus benut
worden.
Wie in Engeland na de ontsche-
ping toch verder wilrijden kan in
veel gevallen bij de ingang van
een camping een overnachtings-
plaats aantreffen. Campings
langs de route van de havens
richting het binnenland hebben
daar een stuk terrein voor gere-
serveerd.

jan adolfs

korte toer
VRIJDAG 23 JUNI:

TONGEREN: Pwojsekes Pruuve- Lustrumfeest op- vrijdag 23 en
zaterdag 24 juni vanaf 17.00 uur
en zondag 25 junivanaf 10.00 uur
op de Grote Markt in Tongeren.
Dit jaar medewerking van de
Limburgse gastronoom Miei
Cools.

ARCEN: Kasteeltuinen Arcen -Vanafvandaag tot en met zondag
in Casa Verde: unieke kuipplan-
tententoonstelling. In het Kas-
teel: de expositie rondom het
thema Japan met een Anthu-
riumtentoonstelling.
Culturele activiteiten in de tui-
nen: vrijdag, zaterdag en zondag
een raku-demonstratie; zaterdag
van 14.00 tot 15.00 uur optreden
van de blaaskapel 'Die Hülstac-
kerbub'n' uit Hulsberg, van 15.30
tot 17.00 uur twee optredens van
de Morrisdansgroep uit Hel-
mond; zondag demonstraties Ja-
pans schilderen en van 14.00 tot
16.00 uur diverse concerten' van
de leerkrachten van de muziek-
school Tegelen.

ZATERDAG 24 JUNI:

VALKENBURG: Openlucht-
theater Valkenburg - Vanaf van-
daag iedere woensdag om 11.30
uur en zaterdag om 16.00 uur
rondleidingen van een half uur
door het theater-rotspark van het
Openluchttheater. Maximaal
twintig deelnemers per groep.
Gratis toegangskaarten zijn da-
gelijks verkrijgbaar aan de kassa
van het Openluchttheater (kassa-
uren tussen 12.00en 14.00 uur) en
bij het VVV aan het Th. Dorren-
plein.

ZONDAG 25 JUNI:

HEERLEN: IVN (Afd. Heerlen) -Middagwandeling van ongeveer
9 km in de omgeving van kasteel
Neercanne Maastricht. Vertrek
om 14.00 uur parkeerplaats. Wan-
deling gaat gedeeltelijk over Bel-
gisch gebied, dus paspoort mee-
brengen.

Petit Paris
'89 extra

Frans-getint
HERTEN- De derde en voorals-
nog laatste editie van 'Petit Paris
Herten', georganiseerd door de
Stichting Klaver Vier, voltrekt
zich in het weekeinde van 23, 24
en 25 juni. Dit Frans-getinte fes-
tijn vindt dit jaar plaats in een
jaar, waarin Frankrijk en Parijs
zelf op hun kop staan. Enerzijds
door de viering van het tweede
eeuwfeest van de Franse Revolu-
tie, anderzijds door het eeuw-
feest van de Eifeltoren.

Opmerkelijk onderdeel is de uit-
gebreide Franse expositie, die
het hoe en waarom van de Franse
revolutie in beeld brengt. Petit
Paris verrast de kunstliefheb-
bers dit jaarmet veel recent werk
van de beroemde Cobra-kunste-
naar Corneille. Hij ontwikkelde
een lyrisch-poëtische schilder-
kunst, waarbij de grafische lijn-
voering opvalt. Deze expositie is
drie dagen lang in het gemeente-
huis van Herten te bezichtigen,
de tentoonstelling over de Fran-
se Revolutie is in de bibliotheek
te zien.

Behalve kunst wordt de bezoe-
kers van Petit Paris ook spekta-
kel geboden, te beginnnen bij de
opening op vrijdag om 19.30 uur
onder meer met de opstijging
van een vloot hete luchtballon-
nen vanaf het plaatselijke voet-
balterrein. Op de openingsavond
ook meteen de eerste kennisma-
king met de frivole Lido-variété-
groep Les Sibelles, zo weggelo-
pen uit een Lautrec-decor.

Gastronomisch
Wat de overige inrichting van Pc
tit Paris betreft, komt er voor he
gemeentehuis een groot centraa
podium, en komen er tal van eet
en drinkterrassen, tap-eilanden
luifelbuffetten, bistro's en sfeer
volle prieeltjes in het feeëriel
verlichte dorpscentrum. Op gast
ronomisch gebied mag ook di
jaar weer gerekend worden oj
selecte dranken en spijzen.

Keurmerk tegen
overtreding van
rijtijdenbesluit

Een keurmerk moet er
in detoekomst voor zor-
gen dat touringcarbe-
drijven, die zich wel
houden aan de wettelij-
ke rust- enrijtijdenrege-
ling, zich kunnen on-
derscheidenvan andere
bedrijven dfe de regels
in het busvervoer aan
hun laars lappen. J.
Diesbergen, lid van de
werkgroep Busreizen
van de Algemene Ne-
derlandse Vereniging
van Reisorganisaties
(ANVR), heeft dit be-
vestigd.

In 1988 werd tegen 429
chauffeurs proces-ver-
baal opgemaakt wegens
overtreding van het rij-
tijdenbesluit. Een jaar
daarvoor was dat getal
nog 682. Bij bijna hon-
derd van de 429 overtre-
dingen werd een rijver-

bod opgelegd. Volgens
de richtlijnen van de
Europese Gemeen-
schap moet een chauf-
feur op een touringcar
per dag minimaal acht
uur rust hebben.

Ondanks de daling van
het aantal overtredin-
gen is er volgens Dies-
bergen toch voldoende
reden om het keurmerk
in te voeren: „De vele
negatieve publiciteit
van de laatste jaren
komt de touringcar-

branche natuurlijk niet
ten goede.Bij elke over-
treding die de Rijksver-
keersdienst bij de
landsgrenzen bij met
name bussen uit Oos-
tenrijk en Spanje con-
stateert, wordt het
beeld weer verslech-
terd."

Het initiatief van de
ANVR voorziet in een
verplichting aan alle
reisorganisaties om al-
leen samen te werken
m_et busondernemin-

gen diezich houden aan
de wettelijke regeling.
„Er is tot nu toe niet ge-
sproken over eventuele
sancties tegen reisbu-
reaus. We verwachten
trouwens dat onze le-
den allemaal positief
reageren", aldus Dies-
bergen.

Werkend bij reisorgani-
satie Arke heeft Dies-
bergen ook direct be-
lang bij een goede rege-
ling: „Wij zijn als tou-
ringcarbedrijf uiteraard
voorstander van dit ini-
tiatief. Wij houden ons
aan de wet. Als anderen
zich echter niet aan de
spelregels houden le-
vert dat, naast gevaar
voor de toerist, voor ons
ook financiële nadelen
op. De wetsovertreders
kunnen immers een la-
ger tarief hanteren."
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pp" 'Caravans/Kamperen
fe k. 3 lichtgew. TOURCA- Te k. SPEEDBOOT met
RAVANS van ’750,- tot trailer 35 pk. 045-216475/
’2.500,-. Tel. 045-323178. 727711.
KOOPJE! Vouwwagen i.st. Te koop VOUWWAGEN i.g.
v.nw. bwj. '82, Eemstr. 27, st. pr. ’ 1.200,-. Industriestr.
Heerlen, Nieuw Beersdal. 39, Kerkrade-West.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enigeéchte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
ma. t/m vrijd. v.a.: 14 uur t/m 2 uur Tel. 045-317032.

Paradiso bar Landgraaf
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.
I Creditcard accepted.

' 06-GAYCAFÏ\
1%06-320.327.55/"HUL LIMBURG

i _^_ . , In het 06-Gay café kun je «rij uitpraten
over je gevoelens en ervaringen. Je leert

OZjr }l g&Q '' nieuwe vrienden kennen die niet ver weg
l7fT| i"^ kunnen wonen!
Er zijn ook 06-Gay cafés in de regio's:

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
FLIRTEN met zn tienen... (Geinig hè!!)

Flirt-Box 06-320.330.01

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

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

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

Tel. 045-311895.
06-06-06-06
320.320.05...P0ur toi
320.320.28... Lesbi

328 320.320.68.5tandje 68
320.322.30....Heat line
320.324.00....Pervers

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

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

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

SM 06-320 SM
Slavin Sacha 321.72

Het SM-Mirakel 324.72
50 c/m Verleidster 323.72

Ligt je vriendin
al te slapen...
üErotifoonü
06-320.320.12

50 ctmin.
Tanja's

Orgasmelijn
Gratis kado

06-320.323.40 (50 ctjp.m.)
Mindy's

Masturbatielijn
gratis kado

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

y 06-Sex
* * >

Relax-Line
i 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.

Marcha
Grieks - 06 -
320.325.55

50 ct.p.m.

Live*Sex*Box
50 ct.p.m. Bel 06-

-320.325.30
Rosie Sexlijn

50 ct.p.m.
06-320.330.70

Tieners
06-320.323.10

50 ct.p.m.
"06-320.321.03**

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m
6 Hollandse nieuwe
ontvangen u privé in

Club Exclusief
met gratis drankje. Escort
privétaxi mog. Ma.-zat. v.
11-23 uur. Zond. v. 14-21
uur. Industriestr. 13, Kerkra-
de-W. Tel. 045-423634.

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

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

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

Nobel escortservice
045-459597
Escortservice all-in
045-326191

Escort-Service
Tel. 04490-19534.

Topsex
18 jaar, 2 handen vol

maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*25
Hardsex

Keihard de Lekkerste!
maar 2 kwartjes p.m. 06

320*325*35
Rijpe vrouwen

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

-320*325*45
Hardlesbi

2 kanjers tegelijk
Maar 2 kwartjes p.m. 06

320*324*24

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.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

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

Leuk buffetmeisje gevr.
Hommert 24, Vaesrade.

Zoekt U een beetje vertier?
Kom dan naar hier!

Rosy en 4 spontane meisjes
verwennen u graag met veel

plezier
Club Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen
Tel. 04490-45814

Tev. meisje gevraagd.
Dacht je dat ze op de

Sex Box
over huiswerk zouden

praten...Misschien over een
lekker soort huiswerk en het

06-320.322.22 (50 et. p/m)

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert

04950-42966

Porno box
Voor de heetste gesprekken

Vreemd... Vooral dames
weten er raad mee.

Trouwens, wat gebeurt er in
zon box apart?

06-320.320.51 (50 Ct p/m)

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

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

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

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

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

De Jarrretel Box
Voor fijnproevers die geraffi-
neerd weinig mooier vinden
dan 100% bloot. Met zn 2 of

met een gezellig stel.
06-320.326.27 (50 ct./p.m.)

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

mensen die je er op hoort.
niet gewoon sexy, nee,

Supersexy zijn ze.
En dat laten ze horen.

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

Teleservice
Draai eerst 06-320 en dan

PORNO-LUISTERLIJNEN
320.01 Sex'o'Foon
320.02 Xaviera Hollander
320.03 Cora& Willem
321.00 Lesbifoon
321.01 Bizarre Livesex
321.04 Orgiefoon
321.06 Parenclub Live
321.14 SM Bizar
321.18 SexClassics
328.30 Casanova
321.25 Vrouw belt Vrouw
321.77 Horrorsex
322.00 Sexlijn Nederland
322.02 Sex-Adresjes
322.90 Escort Gids
323.65 .... MimiKok 65+Sex
323.15 Fotomodel
323.16 Kamermeisje
323.17 Lerares
323.18 Sportleidster
323.19 Stewardess
323.20 Verpleegster
321.17 Seventeen
321.61 Chick
330.63 Chick Contact

NIEUWE PORNO-LIJNEN
321.05 SexContact Club
321.50 Diana deKoning
325.51 José &Sandra
325.53 Vakantiesex
328.30 Casanova
330.80. Buurman/Buurvrouw
325.70 SM-Varia

HOMOSEX & -DATING
321.08 Man belt Man
321.12 Homofoon
330.22 Harry's Gay Line

06-AMUSEMENT
320.04 Bananasplit-Lijn
323.03 Dolf Brouwers
321.02 . Spaan & Vermeegen

NIEUW:
SEX'O'FOONAUTOMATIEK

06-320.320.11
Toetsofdraai je eigen

sexverhaal!
NIEUW:

SEX'O'FOON BOX
06-320.329.50

Metéén debeste sexbox
met meisjes van de

Sex'o'Foon alsoperators.
HARRY'S GAY BOX

06-320.330.11
HOMOBOX

06-320.325.50
De twee grootste

gayboxen!
PARTY-LINE
06-320.330.10

50et p.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids! ~

Homo
Nieuwe aanpak. Knullen
met elkaar voor de micro.

Geen technicus. Jullie doen
maar wat je leuk vindt.

06-320.323.86 (50 ct./p.m.)
Bij jongeparen dringt hij

binnen. Hij zoekt geen geld
of zo. Hij wil er bij zijn. Doe

het nog eens
Lifeact

06-320.323.84 (50 ct./p.m.)

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
Privé en escort

045-220866

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

Anita Monika
Escort 045-726740.

Hollands heetste meiden
bellen de

Sabbelbox
Hier geen bandjes 06-320.
325.69 Live sex! 50 cpm.

Echte mannen gevraagd??
Vrouwen willen toch maar
een ding? Juist! geef het

hem op de
Gulpbox
en geef veel!!

06-320.323.51, 50 cpm.

Inwijding
Jiva's oosterse tantrasex-

lessen, alles voor een beter
sexleven! Les 24

06-320.323.51 50 cpm.

Piepshowbox
Niemand heeft geheimen

alle meiden zijn uit de kleren
nou jij nog!! 50 cpm.

06-320.325.44
de Stampotbox

(alleen voor liefhebbers van
de ruigste sex) pas op, niet

voor kinderen
06-320.323.53 50 cpm

Beken je
Rijk!!

Het beste sexverhaal wint.
Spreek in op 010-4297085.

Luister naar de betere
verhalen op 06-320.323.55

Peggy
en vriendinnen ma-vr. 11 tot

19 u. 04490-74393.
Contactbureau
Yvonne

Bemid. v. dames. Spaans
meisje aanw. 04490-23203

Sittard, geop. 10-17u.
Nieuwe meisjes bij

Privé Yvonne
Lichaamssexm. ’ 50,- v.

Monique, trio, lesbisch mog.
ontv. in lingerie v. mooie se-
xy meisjes ma-zat 11-24 u.
zon 15-24 u. 045-425100.

Kerkrade.

Privehuis
Michelle

brandende liefde, hete
kussen, wij kunnen 't

blussen!! met
Nieuw Jill

en nog 9 leuke dames aan-
wezig!!!

045-228481
045-229680

’ 50,- all-in
045-423608

Lekkere meid zkt sex-vriend
Sex-contact-lijn

Bel 06-320.320.33 (50 cpm)
Direct snel sex-contacten

(50 cpm) LIVE-Afspreeklijnü
06-320.320.55
06-320.326.01
SEXBIECHTLIJN alléén

voor volwassenen, luister
stiekem mee... (50 cpm)

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

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen.

045-227734/229718
Zat. en zond. 14.00-24.00
uur, ma t/m vr. 11.00-24.00

uur

Club
2000

Rijkweg Nrd. 22A, Geleen
Tel. 04490-42315

Is vreemd gaan jouw
hobby? vind je sex 't
belangrijkste? bel de
Friemelbox

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

Zin in sex met iemdand die
je nog nietkent6? probeer 's
iemand te versieren bij de

beurtbox
06-320.325.34 - 50 c.p/m.

ook met zn 2en apart!!
Glibberen en glijden doe je

bij de
likbox

06-320.325.36 - 50 c.p/m.
voor sexcontacten met zn
tienen of met 'n paar apart!!
Wil je vreemd gaan? je mag
zeggen wat je wil!! gaat 't jou

alleen om sex? bel
De Jeukbox

06-320.325.16 - 50 C.p/m.

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

Vera
privé tel. 04754-85818.

Bekende personen zijn
onze trouwste bellers!

de Gooische
Matrasbox

06-320.325.14-50 C.p/m
Bel ook!

Voor 'n sexgesprek
op niveau!!

Meisjes zoeken sex-
contacten met jou!!
Tippelbox

(50 cpm) 06-320.326.66
Gay-Meeting-Point! Direct
Gay-Contact!!

06-320.330.21 (’ 0,50/m)
Nieuw! Nieuw! Nieuw!

Sex is niet verboden maar
voor romantiek en liefde is

er maar één nummer...
de romanjische

knuffelbox 06-320.327.37 -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
Dag en nacht geopend.

Rijksweg Zuid 1318, Geleen
Tel. 04490-48448.

Tev. meisjes gevraagd.
De ruwe knecht is Heer en

Meester als hij de
knappe cheffin
Chanteert

met die hete naaktfoto's
06-320.323.85 (50 Ct.p/m)

Slappe Hap?
tsja... moet je mij maar

bellen! Keiharde de beste.
Gewoon Topklasse. 50 c/m
06-320.327.27

Privehuis Diana
met 6 leuke meisjes
Nieuw Suzy

speciaal voor oudere heer
045-213142

045-215113
Kom 'ns kijken
U bent van harte welkom
Evt. escort ook mogelijk.

Bel de
provinciebox

BABBEL, KLETS,
RATEL, RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611.50 et p.m.

Amanda,Ramo
Nieuwe nu ook op zat. af
10.00 uur 045-721759.

Anita
privé met escort ook zat. tel.

045-352543
Even het kopje

erbij houden

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131, Geleen
04490-42313.

Tev. meisjes gevraagd.

(Huis)dieren
HONDENTRIMSALON
Cobbenhagen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen. Tel.
045-725260.
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes, en ara's. Tel.
04490-75359.
Speciale SCHARRELKIP-
PEN met snavel. Zilstraat
20, Dicteren. 04499-1341.
Te k. Lieve Duitse HERDER
teef, 2 jr. oud met stmb. Tel.
045-317215.

Te k. YORKSHIRE terrier-
tjes met stamboom, 6 weken
oud. 045-324763.
Te k. zwarte, witte en grijze
DWERGPOEDELTJES, in-
geënt en ontwormd. Inl.
04750-16590.
Te koop SHETLAND pony.
Tel. 045-322613.
Goed tehuis gezocht voor
jonge POESJES. Tel. 045-
-222176.
Te koop rij- en tuig PONY
Welsh, merrie. Tel. 045-
-750842.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

In en om de tuin

Bielzenzwart
nu 5 Itr. voor ’ 19,95 ner-
gens goedkoper PRAXIS

BEEK DSMstr. 5.

Te koop TROTTOIRTE-
GELS plusm. 200 st. Tevens
2 bielzen van 250 cm. Bad-
douche wand 140 cm, kleur
brons en ace. Te bevragen,
Aarweg 19, Heerlen.

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

(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
Kaarsrechte SPOORBIEL-
ZEN v.a. ’ 25,- Houtzagerij
Windels Bouwberg Bruns-
sum, 045-270585.
HOUTHANDEL Landgraaf
voor al uw bouw- en tuin-
hout. Tuinschermen in vuren
en eiken, op maat gemaakt.
Nieuwe eiken bielzen, bor-
derpaaltjes enz. Buizerdweg
8, Ind.ter. Abdissenbosch-
Landgraaf. 045-318518.

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

Piccolo's in. het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
SOLLICITEREN. Cursus in
kleine groep, door erv. pers.
funct. Inl. 045-311897.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.
i

Huwelijk/Kennismaking
Dond., vrijd., zat. en zond.
gez. DANSAVONDEN in ca-
fé De Pijp, Maastrichterlaan
4, Übach over Worms.
Man, 45 jr. ongeh. 1.75 m.
slank, goed niv. goede baan
geen uitg. type, sport, zoekt
leuke VRIENDIN. Probeer
het ook eens zo! Br.m. e-
vent. f. 0.e.r.0.nr. B-1195,
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Weduwe, 60 jr., z.k.m. nette
WEDUWNAAR 60-65 jr.,
Ifst. i.b.v. auto. Br.o.nr. B-
'l2oo, LD, Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Bar/Dancing HELIPORT, ie-
dere zaterd. en zond. gezel-
lig dansen voor jong en oud
m. d.j. vanaf 20.00 uur. le-
dere dond.avond contacta-
vond v. alleenstaanden. Le-
gitim. verpl. Achterkant Eu-
rohal, Griend 9-11 Maas-
tricht. Tel. 043-219704.

PARTNERTRUST, hüw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.
Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Bewijs
verplicht. Het bestuur.

Mode Totaal
Wat 'n keuze, wat 'n prijzen!
Niet te geloven

Mode Haan
Hoogstr. 98, Landgraaf.

200 mtr. nabij winkelcentr.

Baby en Kleuter
KINDERWAGEN Teutonia
en alle toebeh. ’ 300,-, kin-
derbox ’ 50,-, 045-420910.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

R.H.o.
Betaling alleen bij succes!!

Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Maastricht
Districtskantoor Limburg:

Kapellerlaan 103, Roermond. Tel. 04750-11311.

Bel gratis 06-099.13.13.
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Afvoerproblemen? ,
Babit by rioleringswerken

Tel. 045-463892
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 NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.

Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf
R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.

Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-
install. defect? Garantie op
de reparatie, geen voorrij-
kosten en korting op onder-
delen. Bel direct 045-
-726206.

OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

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

Wonen Totaal

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

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

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

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

Germa maandag en dinsdag gesloten
20 - 50% Korting

Kastenwanden exact voor u
op maat gemaakt door:

Uw EXCLUSIEF adviseur
Rentenaar

Interieur
Ten Esschen 26, Heerlen
045-752590 bij tennishal

maandag en dinsdag
gesloten.

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens
van modern tot klassiek

voor minder dan
de halve prijs.

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

ongekend lage
prijzen

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

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

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

KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Voor 'n mooie sortering
VLOERBEDEKKING en
gordijnen gaat U naar
Woninginrichting Howa. M.
Snijders, Nieuwstr. 12-14,
Hoensbroek. Te1.212900.
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 devan 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.

Te koop HOOGSLAPER
Trident, ’250,-. Tel. 045-
-273538.
2 ZIEKENHUISBEDDEN
compl. verstelb. z.g.a.n.
AAA Winkel Rumpenerstr.
116, Brunssum.
Te k. aangeb. LUXAFLEX
Jalozieën; Duitse salonkast;
2-pers. opklapbed. Alles
i.z.g.st. Tel. 04406-15213.

IJSKAST ’95,-, gasfornuis
’125,-, diepvries ’175,-.
Tel. 045-725595.
Zoekt U 2de hands MEU-
BELS? zeer veel keus, ner-
gens goedkoper! Kouven-
derstr. 208 Hoensbroek.
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. CHESTERFIELD leren
Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.
WANDMËUBEL eiken 8-del
ronde eethoek, salontaf., pr.
n.0.t.k., na 14.00 uur, Lam-
pisteriestr.2 Hoensbroek.
Moet weg! Zwaar leren/
eiken BANKSTEL 3-31-1-
-met tafel en lerenbankje, zw.
eethoek en tafel, 2 jr. oud,

’ 2.500,-. Tel. 045-323178.
Te koop eiken BANKSTEL
3-1-1-zits. Na 18.00 uur tel.
045-219380.
Te k. HOEKBANK met bin-
nenvering, bekl. stof beige,
hoekbank 5-zits, ook te gebr
als 2-2 zitters met salontafel
pr. ’400,-. Reestr. 4, Hek-
senberg. Tel. 045-215384.
Balinees houtsnijwerk voor-
st. VISSERMAN met net
hoogte 1 m. zeer excl. pr.

’ 2.400,-. 045-425136.
Te k. eiken KAMERKAST z.
g.a.n., vr.pr. ’ 300,-Vinken-
str. 77, Hrl.-Heksenberg.

Radio e.d.

Top Hi-fi

[^■„■L^^eaPlMH^^ ll■ II I

Denon
JVC
Dual

Yamaha
Revox

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

zaak.

Jo Kreutz
Kerkplein 39 Schaesberg

Tel. 045-313815.

Zonnebanken/Zonnehemels

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

prijzen v.a.

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

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

Kerkrade Hoofdstraat 12, tel. 045-456999.

TV/Video
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.
KLEUREN TV te koop. Heel
mooi toestel. 045-270083.
Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
TV's. Occassioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

z.g.a.n. VIDEO-CAMCOR-
DERS van video filmclub.
Saba VHS C 6x zoom en 2
accu's/ laadapp./tas
’1.195,-, Pentax 8 mm
’1.750,- nw. in koffer
compl., 3 JVC camcorders
van ’1.195,- tot ’1.295,-.
Bert tel. 045-438679 van
8.00 tot 17.00 uur.

Computers
Te koop COMMODORE 64
met recorder, joy-stick en
programma's. Tel. 045-
-215068.

Huishoudelijke artikelen
Te k. WASMACHINE Tel.
045-454237.
Te k. VRIESKIST a.nw.,

’ 300,-. Tel. 045-273538.

Bauknecht WASAUTO-
MAAT bovenl. met hoge
centr. ’ 275,- 6 mnd gar.,
045-271036

Muziek ,
PIANO'S huur met koop-
recht van ’ 65,- tot / 200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam
010-4363500.

Te k. ORKEST-orgel merk
Yamaha, na 18.00 uur, tel.
045-459026.

Te k. prof. PA/orkestapp.,
drive-in show. Postbus 213,
6100 AE Echt.
Te k. prachtige witte PIANO
merk bockstein & zn moet
weg. Europalaan 25, Heer-
lerheide.
Te k. WIENER-Harmonika
merk Zupan GCFB, Honer
GCF. Tel. 045-311619.

Kachels/Verwarming
Te k. ALLESBRANDER Grote ZOMERKOFrïH
merk Preway met hout. Tel. De Kachelsmid, Wal*
04490-19923. Klimmen. Te1.04459-1|

Foto/Film
Zoon of dochter geslaagd?
Koop dan nu een KLEINBL.
CAMERA Praktica-electro-
nic BCI lens: Prakticar
1:1,18 50 mm. comp.
Nieuwprijs ca. ’ 400,- nu
voor ’ 200,-. Röntgenstr. 5
Heerlen. Tel.l 045-721008
na 18.00 uur.

Piccolo's in het Lil»
Dagblad zijn groot *SULTAAT! Bel: 045-7*

Literatuur
Te koop , 1e jaar MTS
ken, werktuigbouw.
045-752263. I

Kunst en Antiek y»
Wedden dat !! U bij Wijshoff
Antiques zeer zeker zult sla-
gen voor uw antieke MEU-
BELS, klokken en kachels
etc. Amstenraderweg 9
Hoensbroek Centrum. Ge-
opend; dond. vrijd. zaterd.
Tel. 045-211976.

De grootste en mooiste sor-
tering BRETONSE jacht en
Henri Deux kamers, strakke
kasten en veel Engelse
kleinmeubelen. Een bezoek
aan onze showroom is de
moeite waard. Antiekhal
Palmen-Heynen, langs de
Hey 9, Sittard (Industriepark
Noord). Tel. 04490-10706.

Te k. ANTIEKE SlaapJ f
Na 18.00 uur. Tel. O 's
4920.
Onze kwaliteit bewijsl'
zelf met de jaren. ' 8
SIMONS Dorpstr. 45A. |
(t/o ingang kerk, naas*
rest.). Donderdag Bavond. Tel. 045-24343' «
" 't \Braderieën/MarW (
16e St. Leendert *V
MARKT in de hisKj s
dorpskern Oud-U'JZaterdag 24 juni, J.'21.00 uur. Zondag
10.00-18.00 uur. Inf. O 1lij
38046. H

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

Te k. gevr. jonge SCHADE-
AUTO'S. Ook loop en sloop.
Tel. 045-319784.
GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

Inkoop GOUD, contarf
taling. Verseveld, S»
str. 80A, Heerlen. TeL
714666.
AANRECHTBLAD <<*■spoelbakken; lengtelj-
-1.80 mtr., maat spoelt
plm 0.50 X 0.40 X 0%
Tel. 045-257914 of 3g?
Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966^

Diversen

Verzekeringsmaatschappij OW
Heeft u problemen en U kan nergens terecht en *»
Uw auto laten verzekeren neem dan eens contact <*
onze Maatschappij Onö. Niet duur en toch snel ge'
Inl. dag. 10.00 tot 22.00 uur (ook zaterdags morge'"

10.00-13.00 uur). Tel. 058-662799. _>

Nu inblikken
< van

Vakantievlees
Martien Arts, Dorpstraat 86, Brunssum.

Tel. 045-252823 _^
Nu vanaf ’ 1.200,- excl. BTW, heerlijke koelte in LM

kant. en/of woonruimte, met een airconditionar »"

Sproncken Koeltechniek BV,
Hoofdstraat 45, Schimmert. Tel. 04404-2348^

Volautomatische ijsblokjes-machines, nu vanaf ’ '■
excl. BTW. Eigen reparatie- en servicedienS

Sproncken Koeltechniek B\A
Hoofdstraat 45, Schimmert. Tel. 04404-2348>■ ' I

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Voor werkkleding zeer groot
en klein, voor hem en voor
haar, moet u bij WERKKLE-
DINGSHOP Wijzenbeek
zijn. Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.
Firma ALLTECH metaalde-
tectors verkoop en verhuur.
Wij zijn dealervan compass
-tesoro-white's. Voor alle
inlichtingen 045-325729.
Vol airconditioning, uniek en
enig in Z. Limburg. Totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE, eenmaal geweest, U
blijft komen. 045-353489.
Verzekeringsmaatschappij
ONÖ, heeft u problemen en
u kan nergens terecht en wil
toch U auto laten verzeke-
ren. Neem dan eens contact
op met onze maatschappij
Onö. Niet duur en toch snel
geregeld. Inl. dag. 10.00 tot
22.00 uur (ook zaterdag 's.
morgens van 10.00-13.00
uur) Tel. 058-662799 bgg
672726.

De massage van *
NIQUE is en blijft unie*
045-228481. >
Exclusieve KAMERS *>
per uur. Tel. 045-2296?
Draadloze TELEFOÖ^’195,- div. mod. ooKj
ligde. Tel. 04498-578%
Te huur hoge druk ■?
GER Karcher, 220 V-l
halve dag. Carshop, 'j
str. 6, Schaesberg-
-324763. _^j
Voor uw WERKKLÉj'
laarzen en schoen^met stalen neus enz. <L
K. Stienstra en Zn., »*!
schutsweg 21, P^iHeerlen. Tel. 045-725?
Koopje, SOFT-IJSrn<s3 kraans, merk Ca^ngrote capaciteit ijs Pyj
Wegens reorgan. A
f 5.500,-. Nw. pr. ’ 2*
Tel. 045-441470. A
Dagelijks verse AA^,)
EN ook voor jam efjjj
vries. Kleuters Vogel'■ j
renweg 11 Merkelbeek
250497. _^
Te k. AARDAfj!
SCHRAPMACHINE -j
Glastra/Juweel, inh. *i
en meer, 220 V en $geh. chroom- nik*6
Tel. 04490-40901_^
Te koop KRUISBÉ 55

"Tel. 04459-1656.
Wat VERKOPEN? r
teer via: 045-719966-

U kunt er wat aan doen. Uw geld k^
voor een reumapatiënt directomgezet
worden inverlichting Doorrevalidatie, hu V

middelen en onderzoek. Het yiw^gmr^y
Reumafonds helpt daarbij.
Helpt u het Reumafonds?

REUMABESTRIJDING GIROt
MÓÉT DOORGAAN | 3WJ

Statenlaan 128,2582 GW Den Haag-
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324-
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Het gaatom X%^mMfoetere levenskansen. 11 —r
'\ . En eigenlijk is beter wmh3

i Wilhelmina Fonds1iroor dekankerbestrijding.
Daar kan niemand omheen.

? Welaan 8,1075 BR Amsterdam. Telefoon 020-6640991,
/ Giro: 26.000, Bank 70.70.70.007.
f ■ 1 ')
■
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I^LMPHr^ Wie Op M^S |P^ 1 ŷ*" ■"fl If^il l^P^^Wf^ÉÉ^ klapbaar, waardoor je bij de Micra over achterbankleuning, aërodynamische wiel-

weet wat er zoal te ljj^^lS|kj»3 IKÊÏ llHi^F 'n bagageruimte van liefst 376 liter kunt doppen èn een beklede bagageruimte met

koop is, zal blij verrast r3j «f* Zf^Jm L.< . M beschikken. Een |^1? El mfkaWéMmT^ verlichting. Overi-
zijn met de nieuwe pni^ émÊÜoÊk^Js^:Mmk\fo^l^ÊM I full-flow ventilatie- w w mmm" gens geldt voor élke

'm i#4F,¥ i ni *1 -I lkJl€€AlkJMicra. De meest com- ■^w J^ IL *4 * l J1.,.,1 .Jf lp P f*t 1 systeem en een aanjager f^ |jjJ4H Micra de plezierige zeker-"
plete auto inznklasse, E^/^i «J ""2T 3 met 4 snelheden zorgener- |Ü||^^DJk beid van 3 jaar lak- v!
diejealleruimte geeft, | AHÉÉÉ^^^^^HJifl voordat het onder alle om- garantie, 6 jaarcarrosserie

toch lekker compact isen zorgeloos rijplezier decarrosserie en 13 inch wielen. Het volledig standigheden behaaglijk toeven is in de garantie |~Q~[ en IÜÜ.ÜÜO km of 3 jaar

biedt. Vingerlicht stuur je 'm in 't kleinste vernieuwde interieur van Nissan's jongste is Micra. Tbppunt van luxe en comfortvormt de garantie op hoofdcomponenten van aandrij-

parkeerplekje. De nieuwe Micra-lijn is voor- voorzien van luxe, met stofbeklede, verstel- SLX met onder meer bumpers in de carros- ving en wielophanging. j~lwwA/\J\J~
zien van 'npittige 1.2 liter 4cilinder motorvan bare fauteuils dieoptimaalsteun bieden voor seriekleur, van binnenuit verstelbare buiten- Elke Micra voldoet aan de strengste emissie-

-54 pk, die er voor zorgt dat je in rap tempo 't snelle bochtenwerk en op lange afstanden, spiegels, warmtewerend glas, achterruit- normen door toepassing van een geregelde

overal komt waar je wezen wilt. Zonder'n Ook de hoofdsteunen zijn verstelbaar. Het wisser/sproeier, gescheiden neerklapbare 3-wegkatalysator en elektronischmotorma-

moment dorstig te worden. De 1.2 liter 5-bak unieke walk-in mechanisme op derechter nagement. En of jenu 'nautomaat wilt of

bijvoorbeeld noteert lop 18,9 bij 90 km/h voorstoe] maakt.het de instappende jm% f IWIk een 5-bak, 3ofs deuren,zeker is: je

(ECE)*. Opvallendis desportievestylingvan achterpassagiers extra gemak- jJÊ ; Ik Micra is altijd in voorn uitje!

de nieuwe Micra metvolledig geïntegreerde keiijk. De achterbank ___j| Wr SHMwlilfk Hij staatbij deNissan dealer

bumpers, een nieuwe grille in de kleur van leuning is neer- ***^3l^s^jl ff umi * , \ vanaf //a\l£È^laÊÊÊmW^s^Ac^.. ■ ".. „„,,,... f\ \ a\\\\\\\\\m%mmmmmmmmma\\\^m

PrJJi Ind.BTW, t-xel uflevei uigskoslen. Mop 12,5(112Ukm/h), lop 1-1,3 (stad). Wijzigingen voorbehouden. Ook voor fleelsales en leasing. Nissanis ook de makervan deSunny, Bluebird, Prairie, Laurel, Maxima, Silvia, 2ÜU SX, 300ZX, Terrano,Kinfl Ca

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.K Crutzen,Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, AutobedrijfChiaradia (servicebedrijf),Trichterweg 122, tel. 045-212843.Kerkrade, Jurgen Autocentrum,Langheckweg 3C
tel. 045-462353. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndré Feyts 8.V., Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), GaragebedrijfGeelen BV., Groenstraat 33
tel. 04752-2021. Sittard,Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14, tel. 04490-12814. St. Geertruid,Autobedrijf G. NelissenB.V, Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

»

■/— ■-*-. > Br "ifjsv" I 749" 1.
[m,, " <iy\ star .~~j^g£^-,-■-"-^r^amat ■ ■

WP'Ez^^^Tl^Pw ISMMNMBÉMfIÉÉ ofvanille-aard-
,mz *\jq IPBbHliï^^iiiiilllW^rTßi^E beiensmaak.Per
Öf" *J* HH[ ll^J^ P^ bak van 1 liter. P^-

-400 Gram struik maaltijden sientjeofy Varkensfiicandeau
Keuze uit 9 soorten oa Hollandse stamppotten, gOUdappeltje Vers uit eigen slagerij,
kerry-rijst, goulash en bonenschotel met kip. 3 Pakjes a 200 ml. JÊ^lfï

%8 J, Per blik è 400 gram 3?° J» 2^ !" Per 100 gram 2?^ !" '

ÏAG - VOORDEEL Ti k?i fc^tNl »] i\ Mkl J I

Ó3mburgs Dagblad



■ mmrTTrTamWMmmwmw*!!*imwimmm^^ IwH^wEj£Zl I '"I JtARZAH?KINGKON©?SUPERMAN? | T.IW-MI'T DANAYKROYD'KIMBASINGER <eWs>ï***>'s
NEE. TiS INSPECTEURFRANK DREBIN! 'fiTfÈm I ..

KLASSIEKER

êÉmXaVimaaaaaW^ VIIE WW *mW\ *èaWW èaWm Èa\ I WwCêT \ 1 /

M»^^ IE fai Awmu K^wfl I \—^£ tt*^n^Htf^w *

v^nTen'vanhumorin'"" f3iend"""'"'" lilVi^Ti('éVWy^&^, miI MyStepmotherlsAnAUen Nédeïïands 1
' I \ll [tl 4?M & j§]Wilt üiMiE^ >~.■,»!,, ..^mhi^ gesproken. E I

■ PREMIÈRE f do' ma-. di. 8.30 u.
Q^flNflfP(§|pr|^ vrij. 6.30 u. en 9.00 u.

MjH| (MElefaMtßMk^HpiÉ^l |^Llwi|l I za- zo- 3.00 u., 6.30 u. en 9.00u.
IffW H ' r§j f§ Wilt Jwo- 3.00 u. en 8.30 u.

HHÉHwHt^AiNMANJ^^IH U

GELEENSTRAAT 9 HEERLEN

Ef| IttmtitlTlll 11 il iTItTTWm 5 THEATERS IN 1
[ Do. 22 juni t/m woe. 28 juni

E NEDERLANDSE PREMIÈRE!!

! PET SEMATARY
[ De nieuwste van STEPHEN KING
i Sometimes dead is better!

Kl J Do, vr, ma, di. 2 15-7.00-9.15 uur., Za., zo. 4.15-7.00-9.15 uur.
i^BSK Wo. 7.00-9.15 uur.

■F 9| miOOLBVSTEHtOI

F^ECWE I MEL 9 KURTy*m\ Ejl CXVSKM |£jgg22| RLSSELL I
I \wËa\\\\\\\\\\\\\\\\\X *v*7^l tMkWaaaaaaaaaaaaaaaam

SEBjl >:f> V' m| I
5 Dag 2 30-7 00-9.30 uur. Za., zo. óók 4.30 uur

ïïEsl. GLENN CLOSE, JOHN MALKOVICH enHHX MICHELLE PFEIFFER in

tBjgJE DANGEROUS LIAISONS
LKf^EEEj 3e week

jfr De hoge adel in het 18e eeuwse Frankrijk

" vlak voor de revolutie, waren meesters in
! intriges en manipulaties. 4 4 4E Deze film is WINNAAR9 H VAN 3 OSCARS! iAA

4 ■#■ Do . vr., ma., di 2.00-6 45-9.00 uur.

BZa . zo 4 00-6 45-9.00 uur
Wo. 6:45-9.00 uur

BEKROOND MET 4 OSCARS!!
DUSTIN HOFFMAN en TOM CRUISE in
RAIN MAN «444 AL
nni°QLg>sTtß€oi jLJ. J. j»

Dag 2.00-8.30 uur. Za.. zo. óók 5.00 uur.

De grootste triomf is niet om te doden, maar
om te laten leven. ,

Jj pMDE BEER AL
mWM WC ■ Za., zo., wo. 2.00 uur.

Hij ■ Alleen hun moeder kan ze uit elkaar houden.
9 E ! TWINS AL
V E ' Met ARNOLD SCHWARZENEGGER en I<*W K-M DANNY DE VITO __,VuVM |jtl|rxxgrgrtmoi

PHJ Dag 2 00-6.30-9 00 uur. Za., zo óók 4.00 uur.

I Een tekenfilm van Steven Spielberg.
XC Nederlands gesproken en gezongen.

■ EEN AVONTUUR MET EEN
■ STAARTJE AL
Ë Za , zo., wo 2.1 5 uur

E VERWACHT
■ *POLICE ACADEMY6*9 E *THEY LIVE*

3 K 'ROADHOUSE*E *3 FUGITIVES*

Hp4 Te koop aan de kassa
HpJ Bioscoopbonnen van ’ 10,-en’ 15,-

-iiiiiiiiiiii rrnn

dagen in de week. Je gaat één ±9
dag in de week naar school en jj
jekrijgt vijf dagen betaald. '^U
Het werk is afwisselend, rM

■ ■ | zodat je jeniet zultvervelen. fc-J
11/ \A/Pl*lf Bovendien werk jemet de yj

M I %M lm WW W I 11 modernste apparatuur, aan
produkten die je dagelijks 3

fm fm tt IA ziet.Je doet een hoop vak- rM
O O C kennis op en! je leert voor

J een erkend en waardevol «X. _ _ diploma.Je toekomst is dan 3
Trtftl#rt ftl O I verzekerd. Want het gaat goed
IUCIVUI Idl in DE DRUKWERK- J

INDUSTRIE en vaklieden Jworden goed betaald! Als je 5
Uftrfofl, /e/w, /<>«£ verdienen meer wilt weten, bel dan het j«

speciale infonummer: l|
020-6 6107 16.Je krijgt dan 3
de folder thuisgestuurd. £■

.___________——————■- 111

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii mi iiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiifiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitaivii n^^

f^jïTjTTÏÏin^Ttni^iah ' 'ii 'au anALLLLtLl.lri V- u LI _T if. / r.. '.'i/ lt?)TiUi . ii 1 IhVHffilil.7t5 7;' T 7/' "V ]?//i'/.fj {WJj'aïPl/\'IHU2M
I ll tl,^»—ijESffi—. : "fffffflHlJTrW-l 1

Heerlen, U^r-JM l.öï 'SMvTS* ! —1Ï11" ' rüisittardo p^^-SiJlw^y^lipjJ,!^^^ ;P^^Hi^-K3.ï:Mt^^fM

B PRACHTIGE EIKEN KEUKEN ■l,I|UIII.)[ J!|||!l.|.)!fWJ|||!tfFgwTlr*
INLANDHUISSTIJI Ill'jiljQfAlll-l.lil^'lJMiliM'jr^Lj

npSTFIIINC GEÏNTEGREERDE GASINBOUW B//T^lTMfl^^WX7'l^l^lll"7l^^MlT/>B MM
EN AFMETING ' BIJMSSENIJ koelkast kookplaat J,\' J. <11kLH H i M /■!l MMI JL'J ■■I'ViT WËk-JA

1 INBOUWOVEN GEÏNTEGREERDE 31^ êj3F?ffsir~W 'TT O Bi T

Degelijk uitgevoerd met lades op rollagers, metalen 1l^^ll 1 _
;,- 1| Vrjjjiifc. W^l fiSJÉBEI E

scharnieren en bijpassende houtkleurige zijwanden B^ 1 EMfIJK ■■ J■B^BJ^flftLlZ^lï-XIlAfm:27ocm. Van $Qsf.-voor: WÊW MLWmkw w 7^?^^ |jjy^^gs3| E JU
j~I :3W^[SSf] FRAAIE EIGENTIJDSE fr?^~" 4ÉmémbimßME|e;sH hoekkeuken «ESasal^^,

kjfe^^ iTMTI tv -msssss?__^B*WB^"~--i!Wl «BIJPASSEND KOELKAST Ulil'"""A* /«e^'Vt* 3ESU^t **6&^J^rMCT WË *M \mYM W\■ n-^^Hi "^PW WERKBLAD . JT* INBOUW «m GEÏNTEGREERDE &£>P4SSE*>PE ZyHWD&J, P^TO^SC MAT\MËi

Jbs&^Ê MÉmM Jl ,Bl 8%8% Z2£*MVr-/tCMM7Sror J, Jafm A
waarbij de deuren zijn voorzien van houtkleurige #■ JB fl |Vj p. /ï££*e&V tJJIIMIAblezen Praktisch afgewerkt met houtkleurige al "II WJ IJm **»*r*M/eF HOO7&U HMP&ieepe*. y«V|¥luitten, riüiu*. u a "^-. *z>/*Pc&sr MET s-aPAsstswKMjrjror MT MkM MM

m^^X-.i -« ZEER EXCLUSIEVE WITTE foJgf£*%s??£' J)jÈ/mA\IpCjüül 6 HUEKKEUKEN IN LANDHUISSTIJL 55*2Kk3KS?KS5S* fiqUrè x
Jf ft*. i3Ewü^-frat»Nsißi .EisisDLTR .oaa S^SS***" MArt£ft£r ë*+1 \*T UESêff&^KXs. s" ÊSSSSÜT 5/^ -&&Q^ m **L

WÊ\ iPlP^' iC^fi .HOEKKASTMET INBOUW OVEN s"""" y^A7>^ i»?^£7 /l/flfDRAAIPUTEAUS »"«"> <^^°^fff^LS^^S^SM féfêW iêW ¥vfö '.- ; - HM voo/ez/êAj w*j n,T7E sau6£c<^aspsAj MWM**T mlm ÉBwrUn ■.. "E^fflf1. éL\J\JLwaarbij de blauwe rondingen smaakvol zijn M m B^H ■ jpoeta»*^ r"\&sn3iQT- T-
gekombineerd met het wit ge.kte^ont ’ ZICI. -^M4S3&&Ü& ' JfjJ^Jkjkz
Afm-260x2i0 cm. Van 12755.-voor. b 7 wbbbjW^b'b —//oe/z./zeoAz&J — JWwJm^Mil:

SHLLÏPS] 160 LTR. EHMI INBOUW CAS- %f"?e"e*&e<Z<>.Jg*-°'>**>tf/V// *r^n>% AFZUIGKAP GEfNTEGREERDE ELEKTRO KOMBINAJIE *^^ /^.- 7^l/I^,;
l1^? KOELKASTÏfWg McmtfOor-MMWOf, A*m\/mfc£

Xgffr-n \ Ififl 1)/ïijxcSf' Waarbij de royale B^^^^ /fi/c^-^CU^CfV c/nAj&i-sreocruots fATf^t/Ên—mmIMsSsÈËMT .2r_ lléaiH'^^J oven is voorzien ■ I petve&v #p&e*>&eAz7ner #oot<(£ok,^WÈm+m^itWgmrwmm~- iv^ja^^^mW^t %%%^e«*"2jt£4d-IJDulkurn *r ÉESiKK] ovenverlichting 88881l y^, *p^Zrf^. 4ëm*4r %f VWJ
voor montage achter kastdeur. unii«iio mm tv vmkm xMm m ingebouwde draaispitmotor. ■ —- am

nStoS^m gevoerd metCvnesvak AfOP&He /A>e£*£o£&j' J. M J%/k

H^rMlllll'l^--4'i''|J!)ri!ll I1TI /^^" "~^\ f KEUKENSUPERS IN 1114'ni'r-IMJtt-B **liil'^lJ'^i'^Ji'i^HrrS / \ V m, \ MF^n^mvT^T ECHT LOPERWEC 8 04754-86188 M
üi.'i pM \ ' /?f^\ V i f ein^n%"%eeïu,
Mi j JJ-r 1V-jjV\ "■ --■ f 5 tisl M MAASIRICHI NIJMEGEN ROERMOND J NICOLASSTR 17 51 04750-550' BZ
|ai|l||li|'itil|lji*!ilriiß \^^ll\\ I ROERMOND ROOSENDAAL HEERLEN HEERLERBAAN 275 045-419990Wk\ammMf§aaa\ I V V>^ J 1 \ roherdam, Schiedam. sittard bergerweg 51/55 04490-11775■W&rpWfßj ■ \ M l\ \ SinARO, TILBURG, VENLO ROERMONDSESTRAAT 7 077-518615BM(*JnHB] N. .^ I \ \ UTRECHT. VENLO

BBmïUBBi 't—mé\ L—J '^■JlTi^J L—J —^^^^^~ ' ——-^^
iiiiiiiiiii ii rniiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii iniiii iiiiiiiiiiiinii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii mm im urn iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii^

gehandicapten
kunnen vaak

méér
dan velen

denken
VRAAG

INLICHTINGEN
AVO-

NEDERLAND
Postbus 850

3800 AW Amersfoort
Tel. 033-63 52 14

m LimburgsDagblad ;g

<gpiccolos 11
■flflflEsEisim!iim^Bßi o 1

IVoorKerkrade vragen wij actieve

bezorg(st)ers
voor werkzaamheden tussen 6.00 en 7.00 uur
Melden: Limburgs Dagblad, Markt 42, Kerkrade

„,.o"

I Limburgs Dagblad

BUDGET INTERIEUR
w^^WSWf'i w? tiffiW wC ui fl.fl.Mf "ti /- iB' iiTni^'1"-I^"^ %*y \ k

Royale 2+3 zits bankcombinatie MamW B B 8.8/1M"iB!B;'.«*; .4==^ . -ï _J ] v
uitgevoerd in luxe leatherlook \'^ mmmmmi^t.i Ühli ' k.
met prima binnenwerk f12095- ¥ f^^^^^r^^fe" 'i?i IHI P
Moderne salontafel in krasvaste __^?^^r^ . «V*^^*^ ' * :i I I
relief lak fl 495,- '<|tv ~&«ÜÜ^^
Praktisch modern wandmeubel f11742- - \J^|f 'f* R iVliS&'i^ li
4 solide eetkamerstoelen in stoffen JP(, \o^^^*^ ::-- "*"ll'**L >» f'! IUL (~i w*
bekleding fl 792,- ~" X. '^J^^ É§^S! : ' -^?Y- Ü "I"
Moderne eetkamertafel met vast *C / I.
blad in relieflak. fl 544,- r
(ook leverbaar met tuimelblad) ";'^- '"' "* ~~""~—-- ~~ -- 1
Normaal kost dit interieur f15668- -^^/^'j/- mm _*%_"%_*%
DE GEHELE MAAND JUNI BETAALD U VOOR DIT KOMPLEET INTERIEUR SLECHTS | TVvO* |

', A
Budqetintenkwtpnii*

* ■%ÏTTb^b^ r-^WPYfuM ,
i\ \§aW I I \g\ #\VVvVJLIvJ Kerkrade, Holzstraat 134, Straterweg 47. Tel 045-455151*

l|*^^ I | | | x /V^ JA |^r\/ir\ Weert, Hoogveldstraat 16, Nabij ringbaan Noord/Boshoven.

■'■■wfcß'W^*w^^F 4.6XC1M41\ÊIQ-^ m 0495°' Mm

KERKfiADE"HVEERT Openingstijden: Maandag 13.00 -18.00 uur
>v i/ Dinsdag t/m vrijdag 9.00 -18.00 uur, lunchpauze 12.30 -13.30 u
\>/ Zaterdag 10.00 -17.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.00 '
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*MJwfflHl Gu IJi iflU IIP lil lil. flUtnll m^uiMjiiAu^11 Hl HIJ I bH ÜLJ Öf 111Iwawtbiw9 HS3I mSm PIH IM

"jat MIELE MAAKT DE MOOISTE ■
mmk\
mal ; - j pmik Wtöttö&m rw~ - niiT,..,,,,» : Wk—T~ f mVH

1/(^-J V/ '"^" püf'? —r 1 f{"f'''""lmff

f/n" ~~~* ti '\, f' ' [ n—- '' i""l

J *» *f, *■-

fut !», ,„,.J ~-~-
-¥ i\ jp^jé*immMMH»mf*w ♦ ♦ fl ;

HrfflpW'^ijflff^^ ■' ■""" :■■ "..."."""""""""""."""""" m «MWIWWIMiyjfIMBI

l\/| iele maakt erg mooieen zeer goede keukens. Met de pertektie en duurzaamheid
„ik *▼ I die u van Miele mag verwachten. De hoge kwaliteit vindt u veelvuldig terug ine|k van de tientallen Miele keukenprogramma's, in de meer dan 200 oogstrelendedesigns, in de doordachte details en in de fantastische afwerking. Naar onze mening

Miele de mooiste en de beste keukens. Het zal ons niet moeilijk vallen ook udaarvan te overtuigen. Want met Miele kunnen we van uw keuken een eenheid

«■^aken, passend bij uw stijl en uw woonomgeving. Daarin zullenwe u graag vrijblijvend"Adviseren en uw keuken, samen met u, stap voor stap laten "ontstaan". Tot in de details.
*»ant bij Miele levensduur en Miele komfort hoort een doordacht, vakkundig op-
9esteld totaalkoncept. Ook daarom onze voorkeur BP*flß^WPWßßß*flflWßßflflflßflj'oor Miele. En waarschijnlijk, binnenkort,ook van u. I

l Nan vrijblijvend informatiebezoek aanonze Miele- f W k* Keukenshowroom. l^flT^T^f^TT^rST?!
Miele-Keuken-Centrum IiTCUppC

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

I 'tKraakt van dekorting
|wflflflflflflß|lflflflßflflll ■ ■■ -t% %m^

■ ft&t»^^^? *S^^^B&jbd^W:-:^^EfIWaBBI!B'J^EIIJWM??^-:- tfdÉtf^fe^ —^ j***.

Bavaria maltbier Ijk* kuip 500 gram I ’(alcoholarm) fIRQ fl! flkblikje 33 cl. Ui flflflflWßßßßßßßk

Deze week kraken dechips van Superextra gezellig. En krijgt fl ÉÊé^ueensuperkortingop een aantaltoch alvoordelige artikelenvan Slh|
ons Super merk.Dat wordt een goedkoop weekje. t\t\t\

r- - ■ Superchips naturelofpaprika zak 175 gramvan 1.29voor U?*' Pf2

■^-^JSP Super geeft een Superkorting. wÊË
WC.EendtoUetblokjyg Super Super Super Super Supervin *| I
+houder I, slasaus shampoo Hazelnoot- drop de tabIe -^WfIBBBB*
W.C. Eend navul- pasta (leblancsec Biotex vloeibaar C^Qblokken tyg in diverse of demi sec, flakon7soml. Ui2 stuks » I, soorten, zak Ierougefruité

fles 0.75 flakon pot 400 250 gram ofrobuste)
liter van 300 ml. van gram van van literfles van iMlBfr 4JT?v ~mbi~— ~ 185 140 1.99 I4Q 2»K ftOQ |.89 I^Q 4.95 QQQ >, ißP^Tn^l^*»

JJrl"JF^^Sw| VO°r '■ VO°r '" V°°r V°°r I' VO°r "' fl 80*

mmaatW wWwW^A T"^ Bananen "Consul" lOC
Super sinassticksof vfl B* Iküo |tv

°sticks, ftyg wüt u informatieover Super bel dan 03403 93503/93505 Vanaf nu hetenF>ffes bana-
paklUstUKS £„■ Aanbiedingen zijn geldigt/m 24-06-1989 ofzolang devoorraad strekt. nen Consul bananen

25

y^
____^___

_

I*^saM^Hwi3! I h°r^rDT ,ypeSLP,202 I,UM!£Tl ,UM!£T$UWAN I VIDEORECORDER |63c.. P i.t te iMidbJr^^^£?M| \\g£^^fc "*< 40 voork :uzrÖThe?^ I *Int * ." OVe
nT,P',ng liT "M"? .^Ln r». I V^fSX^f^T^ I «ektekrt. 50 Voorkeuze-zenders en vele aansluit- >J-^«Sg3,p^I Saa«3Ba= ffiSSK" kle^ed^T" aSaaWSIKSr draad'°""I Voor HoenSbroek en de Passart vragen w,j"«M. en draadloze afst. bed. ■ I sluiting. Leverbaar in zilver of ■ dolby Ben auto-rever- I extra eoedksd I

SsËpïlS Swci ■iiiÉWtfc""-- ~ I geprijsd voor slechts | gfig '^BBBl!ißi^^B^^^^==---^»1 I D6ZOI Q6l S I 11/V
njrtTV-VViHj.jiÜgß ||"^is^S| flflMßl ffl»*^-=> jgaram^y^^ 1 **ln deze Pn.is is.f 10° "P' 11 voor bezorgwerkzaamheden tussen 6en 7 uur In de ochtend.afJWJWSffSSii HSAtt"-^i Bi^llA***^lE pm&^ V^B Si* **" -*" P"g""^^*"""^"T"^^^^^TW genomen bij inruil van uv. 11^^-^7ll 3 _ . . .

I J^autwKaT^^rotÏ^I ' *»n iïi m" wasau«om»a« voorzien Hl-SPEED MAGNETRONOVEN I STOFZUIGER type HR-6500 ELEKTRKCHEBARBECUE —*n,n"u» 40oTï'S- To
f
e7gngUI K** MF' 2°° I 100° Wi| ,t! Snoer0Prolmechanisme Voor binnen en buiten! Geen

Hr£^ "' lSö^^lßihhL I^S^^T^^^Tl K3MT Breerde S^ISrwSS? . „i,^ i.,: ~l: LM,,!;,!:,,,', ~,1|,,:,!,1 1:!,;:L;i;„,|1...i,:i1;;,il| 1...i,:il;;,il nL.H.U.ilLillll
>"! '■'..rs^L±^rj onioooij k.v ». BiiNiNhNWANU.

service zolang de voorraaa strekt ' ~, voir ook geschikt voor binnen!'CPTZZT® n een witte of bruine uitvoering | AfwlJkirwn inafbeeldingen voorbehouden | // Met afneembaar grill-rooseer en maaaWÊaaaamaaWÊaaamaaamÊaaaawmmfÊmm*^^-J= Ji- leverbaar. ■ * /^P^, receptenboekje nu V^ v

Bfll ■■! .^B^. *t? mwaaaaaamJl^-mmXaaaaammh. ' W B^^^^fl^^^BJ "^^êwt wm*È^^^^^ ' "'^^^Aa\\\\ WBf^^^wß

Mpj M I^9 ProTeSoSoSe7"2oes7ta9e Iflfl I I^M Iflß a^^S^Sr I bE^li
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IbBBbI BBflfll Nomad slaaPzak- Velona horloge. TDK cassettes. Sportieve damesbroek. Elefanrj joggingbroek. Riva luchtbed. Aardbei slagroomr*^i^Pl Katoen. Lichtgewicht Diverse kleuren en n Chroomcassettes: Katoen. Met elastische Katoen. In o.a. wit, zwart, Katoen. 2-Persoons 200 x i tompoucen.Gevuld met j3_l—M|A_M Blazer 205 cm x 155cm f\f\ wijzerplaten rQf mmm SA9O#7.- SA6O^6.- m tailleband. In o.a. zand en a\s\ marine en fuchsia. S-XL *\g\ I32xBcm^s9r ~p* :;!ft een romige aardbei , *léßJ6*-139- UU> r7' QrV* Super Ferro cassettes: £Lm, fuchsia. 38-46 OQ9T yU— 309^ Kil"» 1-Persoons ~>r_* "* /■« bavaroise. 4 Stuks 05^ *É
_kfl Ifll Hlkel9sCmX J^^ V» HU/9 AR9O/- 5rAR6O fc TT» J?7?J _,7» J fcSV« 200 X72X 8 Cm jy^ _#—«" invesue.nsenrnetgeba^el.ng h/lfl 150cm >T7. ; *?" ■' M IfJ- T V i y il, ■ ■ ■ j ■ j.^yj»^|JIIfIfIfIfIfIUBBBBBrTÏÏTDTG - ZATE R D A G - VOOR D £ E L ook geid,goP oekoopavond "I. A *<"_"] kiliYtNJ»J^^ =^iufllkk I

mkmmm^^Êmmm/ "' ENORME KORTINGEN! ALLES MOET WEG! I
mr jpiflHy^jSS ____■_____&__! ir

■fl^^aWH^^flflflWflß^l flflT^^Vfl" "- W>- SsSticK:-, .:■>*■'■ ' ■** - *-«"
j'-->*V fjV MODE 500 DE TOTALE SCABETTI- ALLE WIELREN-

BROEKEN SPIJKER- LOVE- EN BLOUSES COLBERTS BROEKJES «
>^; .BBiii^ft^^^PY BROEKEN fIJIIIYTIMF-De hele kollektie van I*i*v_i\_ni vniLLT I im_~ Met korte mouwen. Alle colberts in Wielren-broekjes

lÉfc _il Love 'Ba"'Levis van Levis 'Rifle'Lee KOIIEKTIE 'n alle modekleuren katoen en linnen in verschillende *
_fl|^____J_______________W M HU n 711 UAll l#% MUM* fll ■■jPßff j jg«r os ißfljr^^g-**» w 25y

_,xflt'i i ,^^_ _^^. .* fl^ifl^ I \ f AVv fli

Als je toevallig het levenslicht aanschouwt in Afrika, Latijns- "~~~~*\ \^k_ «l^J^^ -~"■—fl—W_____i WBB____i fIfIWBBB
Amerika of een arm deel van Azië, dan mis je een heleboel dingen \ 1»^ mm^%\\\\\ W""^^^
die voor kinderen hier doodnormaal zijn. Scholing, voeding, mam mma\medische zorg. Elke twee (!) seconden verliest een kind daar de fl_ _fl___l Aaaaamaa. __ ____fl_ ÉaWAaaaaam. _B_w maaaaam _BI ___. ___
ongelijke strijd. En sterft. Voor slechts f 15- per maand kunt u flWrnwl m\j^maa\ _T flW^fll m\ W _W^_k aa\ aa\\ \m I I maW Wkind redden. Geef datkind óók een kans. W_ll fV I vl IbLI p/ 1 L

STEUN UNICEF. T^l^JJF^Z^DOE MEE AM KANS VOOR EEN KIND. KERKSTRAAT 45, BRUNSSUM y^^^^^^^>
I " " " ■ — >

Giro I55055 De Panda Dance i.e. is net zo compleet
jg (alleen ietsje makkelijker te parkeren). ÉAStma FOndS ■■■■■■■■■■■■■■ '

AZuUfUaSJk^UQkX nrrnm—""—»""■*■■'*' JLfflt»ffil rilliiliiimß^ m , .
HTOIIHiHBH JfIPM^iBB^SVMHMiWfI^BI^iVAVfIBjHK.-^^. I*l IJaarlijks*orden «UKW Hmmb ... B fl'VjSS^X^P'sSl ■^^flßflflßßflflflßWßßßßßßßßßßß|flflW^ f ■«■v j 1 1 J """"■"■► ■ U^ w^R&* «■^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i^Bß^KnHi lllHSßfiEiftiffiss^illltiiïfiHttHUMKlKliTVl^^^^l H^/Nederlanders getroffen 'w^mJJ^SIM ■/flT' ''-/^tVi fljy^~~^m\^H BIRBRHHNMMHiIIIMMWj^ J

dooreen hartinfarcten nog QBBH ■I®' .''flfclS«Wß I^^^B9k> flßßßfl
eens 20.000 door een her- I^^Ko^iWb P?^ ■£«** IMA^M S^f Jseninfarct (beroerte). fl^N^Nü fll ° " *1 I* ** ** *■ Nt^i mrWÊmaaa^***iii^^o^Aaa\ Is % /^ f^ Jf 5 o af ~*\Ar.Aaa\In ziekenhuizen, reva- KL fIV Bw'**'""''^^»!
lidatiecentra en op vele an- I^S!??*^1 flW^Oa^tf^jM
dere plaatsen wordt hard
gewerktomdit onvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

.-VIditwerk is gebaseerd __ ■^■^■^■^■^D^B^B^lD^D^llß^l^D^»*

Zrzr^rTttTzTinigin^- was een handige, kleine auto zo [uxueus stoelen met hoofdsteunen. Zo heeft deze limousine een de luxe wiejpjaten en de wisser/sproeier op de achterruit. Een 1000 cc 4-cilinder injectiemotor bijvoorbeeld
beleid van de overheid uitgevoerd als nu de Panda Dance i.e. Werkelijk alles bijzonder fraai dashboard, een hoedenpjank, en tapjjt Maar het leukste komt nog>. De prijs. Genoemde elektronische ontsteking, een vijfversnellingsbak en een
e^èrreds^in^rTuiÏ ""°P '" " ,CrW,il "" n°rmaal °P Vl°er eXtfa'S 'die » normaal f lAOO^ zouden koSten kriW u Beregel^ driewegkatalysator voor een schoner mi««*
te. lw giftzorgt er voor dat gesproken al zo compleet is. En zo is de Panda Dance i.e. uitgerust met een bij de Panda Dance i.e. voor het luttele bedrag van f 400,-. B'iMlSß.'i w\ SJ aB.f/»I»l 'MMHfAÜTWJfII
dit levensreddende werk §aT^ëaTmaT!T^tMaaaTlWS9\%.% jm,.rzrwaaamaaaaaaaaaaaaammmm nu i

m^^*^m*^*^^^^mm^*^±^*^a^aiXMmh^A*aam^~'

kan doorgaan. M ■"'■'»'*Wl* I " 11VI llHflflßßßßßl Phl! 'Ps stereo rad.o-cassetterecorder. lot zo ver het ItlMtl*VIJIJdm JAMM IMriUJl'4WM^M De Panda Dance i.e. (in zwart, rood en wit) sta*'
Geef aan de collectant, Zo heef' de Panda Dan« i.e. geen gewoon interieur, interieur. Ook 't exterieur van deze complete Panda mag Het spreekt voor zich dat de Panda Dance i.e. nu in de showroom. Wees er snel bij. Want zon slee

rl ?00 Z ÏatiTkeniS "^ "" """"^ b'3UW °f r°°d bek'ede ' VerS,e'bare " ""* Wat K denken "n de 'dance'-s'rißiog bijvoorbeeld, ook alles heeft wat alle Panda's sowieso al uniek maakt. voor f 13.650,-, dat zie je niet elke dag E3ot3^ b
70.70.70.600.

SlwSsto(en. De Panda Dance f-e- Eén brok temperament.
jA - Prijzen mcl BTW, excl. aflevermgskosten. Aantrekkelijke financiering door Fiat Credit Nederland mogelijk. Wijzigingen voorbehouden.hßftettcMflngU*^^*^*^ BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -25 06 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 - 13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS B V IR ROCOURSTRAAT 1 TEL 04409 - 14 33 GELEEN-___________

SITTYCAR GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL. 04490 - 4 31 77 HEERLEN: BASTIAANS AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 - 72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD B V KAALHEIDERSTEENWEG 185 TEL 045-41 39 16| MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 -4702 00 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., MOLENSINGEL 5, TEL. 043 -61 73 73 SITTARD- SITTYCAR B V PRES KENNEDYSINGEL 8-12 TEL 04490 1 75 44
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li maWÈÈ maten 46 t/m 56 90 7R 'I B^lJ |r 1 lift f eWMMJ^ 1 ■&* vakantieprijs _■«!,# U JÊ \\\^fMM\m m—j. m \\ "■* _W"_l
! ,' AaW aWk " h\\ __■____. __>:;:>:3^H] - «KtSk ■ U4%B_ ""■__Bflfl4__f _ __ Éf%\ WêTat%

Hw^^___^J__K' _19Q__i'^É# _r - _r **fl '^l

J . : flvJ_i'___Vl!s_______i w_& _b* _ nw ■ » a li /" __ jfl flfl_B_i ,___>
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D
' 10,00 flfl Herenschoenen echt ieder Voetbal QQnKindCrDßrmUUd S <<n HH Srkteuren bfuin-zwart QQ 7R normaal 39,75 HU VakantiephjS «f; «JU

2 stuks ■ lU,UU j J _L__i _L I 9een69'so nuüüjlü

LnHprnp Katoenen „„ AA Badkleding HENDRIKSijloderne zomerpantalons 10,00 __»,«,
flflß-fl^fl^flflflfl^-P JWJ^hpmrlon _ «*_

enkinderen _. _._, }"eïïnaen Badslippers 4,95 „ 9,90 >C
findessns n ftft ' ' GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! __I___?%W9V
49% n 9 ril SlaaPZakken 39,75 HEERLEN, SCHELSBERG 88, tel. 045-72H24. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. enlTofre»ou nu ■ Wl|W** | i~ , _ I SIHARD, BRUGSTRAAT 1, tel. 04490-15656. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur, dond. koopavond. I gratisi | ■■ ■

"

GUNSTIGE LENINGEN
f HUISBEZITTERS; M PERSOONLIJKE LENINGEN ■ DOORLOPEND %

EXTRA LAGE LASTEN ■.lI.I.M.IJJ.I.MXfITO■■ KREDIET fl
'*i « CM Oc nïrUlil. Persoonli|ke leningen zonder onderpand

'OndPr tayatlP-KOStPn I verstrekbaaren meestal kwijtschelding Krediei- p.mnd Renie Theor.tal IOAQHC iXUOICII ■ bi| overhiden bedreg- IncLrenie permnd. loopt.
BfnÊP- LOOPTUDIN I NETTO IN "

U3RAG "**nden I handen 72x 54x 42x 5.000,- 100 - 0,89% 67
_?yp- HaaT uSPM 3 000 - 7S Q1 11000'- 220.- °.89% 67
re"- m- m-l eooo 124. IJ3 175 2000°.- **.- dm 67

15.555. 109- 60*- 175- II 12000'- 225- 280- 343- 30000-- «»,- 0,89% 67« 182,- 266,- „2, I IS- mr SS,- ilï- 40000, 800,- 0,87% 66
&000,- 291,- 426,- 467,- II 24.000,- 450,- 559,- 685,- 88-M-B■________■
?5.000,. 545,- 800,- 876,- II 36.000,- 674,- 839,- 1028,-1 FINANCIERINGSKANTOOR

Hjj|*» bedragen/ looptijden ook mogelijk. __50.000,- 936,- 1165,- 1427,-1 I^/71 HJI fPr\T

Bi bb^P^BbMJ^^HIHPBBH Ischarnerweg 108 Maastricht
ly^V.m,*^ yji*>l'M,l,__i te1.043-636200■4HMH|HBBB|IBW|b| I Bijkantoor: Hoofdstraat9 HoensbroekM| Tel. 045-225000 van 11.00-20.00 uur

■pPrO^ DAIMATBU

■■ __^*,:" % _Hwl Ww

fr^jd»»*■"*■■■ .-j^ Hwlr^^^^^iwH Ik

fcOGEN WIJ EVEN UW AANDACHT
Voor dit klinkende aanbod

Alsi u tussen Ben 30 juni a.s. een nieuwe Daihatsu room bijzonder de moeite waard is.
kehl!' u'n n k'a P een e' e ser'e aantre'<" Vraag an °0^ naar e gunstige financieringsmoge-
i, 'iKe voordelen. Afhankelijk van model, type en lijkheden, waarbij ude waarde van uw inruilauto,
I uL^Qn de waarde hiervan oplopen tot meer dan indien u dit wenst, contant uitbetaald kunt krijgen.
tic h 9ecomD'neerd met de betrouwbaar- Deze actie loopt van 8 t/m 30 juni en geldt alleen
I9RQ1 Van daihatsu (ze Consumentengids februari voor auto's die uit voorraad worden gekocht. VAN-

')< maken dat een bezoek aan de Daihatsu show- uitvoeringen vallen buiten deze actie.

JjjßiAFLEVERINGSKOSTEN GRATIS METAAL LAK
"ito/ QC,iePeri°de berekenen wij opalle Daihatsu personen- Wilt u metaal lak, dan neemt Daihatsu ook deze extra kosten
TeVe .9een afleveringskosten, inclusief underbodycoating. voor zn rekening. In plaats von metaal lak, kunt u eventueel

ls elke auto voorzien van mooie sterke vloermatten. ook kiezen uit een gratis sunroof of radio-cassettespeler. Uw
dealer kent de mogelijkheden.

StitJi' "e' °' * t'euren- Handgeschakeld of als automaat. Uw De Charade. Zowel verkrijgbaar met 1-liter benzine, Turbo-Diesel ol GTtiwn oplopen tot f 1.032,50. Turbo injectiemotor, als met 1.3-liter benzinemotor (ook 4WD). Uw voordeel
kan oplopen tot f 1.092,50.

*°9«n in °IUXe 9"inswa9en' sportieve cabriolet en spannende terrein - De Rocky. Als Soft-Top, Hord-Top of Wagon. Met benzine-, diesel- ofTurbo-
L Voorzien van ""krachtige 1.6-liter, 16 kleppen motor. Diesel. Uw voordeel kan oplopentot f 2.175,30.I^^^gentrekgewicht 1500kg. Uw voordeel kon oplopen tot f 1.642,30.

B2Jaar Japanse perfectie

GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel. 04490-53010
HEERLEN, H. Merckelbach, Benzenraderweg 295, tel. 045-424444

LANDGRAAF, Ton Schuijren, Rotscherweg 60, tel. 045-313588
LANDGRAAF, Autobedrijf Ton Quadvlieg, Reeweg 112, tel. 045-321810

J _——_■ .111 ■■ 11.—,—-— I 1111l I - —- I- ■ ——' - II

KLASSIEKE EN EIKEN MEUBELS
Schols verandert radikaal. In het filiaal Heerlen maakt klassiek en
eiken plaats voor een nog groterekollektie moderne meubelen en
een ruim opgezette afdeling voor totale slaapkamerinrichting en

bedden. Het filiaal Kerkrade maakt ruimte voor een geheel nieuwe
kollektie eigentijds klassiek. Een radikale verandering. Daarom ook

een radikale opruiming!

PANELENKAST OTf______
geheel massief in honingkleur *m\ M%l **m ■■
Van 4478.-voor mmW M mmW%aW I

KLASSIEK BANKSTEL "7QQQ
Inrundieder. Van 9995.- voor m \\rnw mmmw^mw I
RELAXFAUTEUIL AAA
In een synthetische stof, kleur zacht groen. m)M womM*m §Mm
Van 1384.-voor mmW mmW%aWam

NOTEN TOOGKAST AVIQQ
In antiek finish. Van 5914.- voor ■
BANKSTEL JAAQ
Twee fauteuils en 21/2-zits. __L_r ~"Van 4934.- voor mmW mmmW ■
BANKSTEL Maf. Q|-Inrundieder, klassieke vormgeving. maa\\m _*_l I ~'Van 8028.-voor ■ %#%# I

■~■■■■■W—i _______i ■■_aaamam____HMH____^H_^^^_V^^
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I _^ 1298,- I m mrm^ ■_~_g^l_P- I f__Sïffiïnl) 1021,- I 1049,- F
L

I ____ÜÜ^^^ INRUIL I ORLiIIPICÏ I W INRUIL I Ml_r_l INRUIL"■ im —^ 508,- I |H ||| 2249,- I r®"' 231,- I 'ËËl^ 259*

I M :Cl l I '^ I "O-uknecht I 7ANIIQQIfc-t___________i kleurentelevisie —V^x fcffllUWtfl
VideOreCOrder —0-340 met CTI en Teletekst70 cm. . . . , , .

VS22 Flat Square beeldbuis.39 Voorkeurzenders en 1 AV-kanaal. CTI- WdSdUtOITIdSt KOel/VrieSKOmDlliatie
VHS. HQ 50 Voorkeurzenders. 4 Programma's/2 weken. „fXÏ? Pe

f
Synthesizer- WA 671Q z 918

Stilstaand
n

AutosPoelen gehTug^n ïfogranSaSSX£ï^niT(«n»r ln9ebouwd* 12 Programma's. Spaartoets. Roestvrij 180 L,ter koelru,mte. 90 Liter vriesruimte.
S-tuner.bed. Met IR-afstandbediening. 3 a

vJdeo ep fe|etekst)
M stalen trommel. Sterren, luxe uitvoering.179a11490r1790r1790r
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IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL. 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN pWMMPHM OrTl'l^'J_toiliï'7il'|iJ_tlL MAXIMUM VAN 100-000 KM- BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE -AF _9_| l^J f 1 JAREN Bt' 'r

FABRIEK - GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. 1 1____LI___J■_■1—— — '— ' — ' — UW'K
HEYTHUYSEN-AUTOBEDRIJFGIELEN-AARTS8.V.-Stationsstraat3l -Tel. 04749-1728 «OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -ProvincialewegZuid9l -Te1.04492-1814»POSTERHOLT-AUTOBEDRIJFJANBA%p^
B.V. - Roermondseweg 16A - Tel. 04742-2444 " LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. - Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 " SCHIN OP GEUL - 'GARAGE WIERTZ - Valkenburgerweg 133-Tel. 04459-1258 "SlTi^s()«p&

AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -Rijksweg Zuid 212 -Tel. 04490-21000"SUSTEREN-'AUTOM.BEDRIJFSWENTIBOLDB.V. -Rijksweg Noord 54 -Tel. 04499-3300»ULESTRATEN-AUTOM.BEDRIJFLOUISPETITB.V.-L-any h
Gewannen 8-Tel. 043-642703. C

"Off. Agent,^^



gen al eens haar boekje te buiten
is gegaan, volgt in eerste instan-
tie een 'nee. Even later echter
vertelt Alicja: „Bijten doenze mij
in geen geval. Maar jaren gele-
den, ik was drie maanden zwan-
ger, had ik een slang om mijn
buik en die heeft waarschijnlijk
gevoeld dat ik een baby kreeg.
Hij drukte zo hard, met het ge-
volg dat ik de dag erna een mis-
kraam kreeg."

Ondernemingsgeest, veel liefde
voor het dier en onvoorwaarde-
lijk serieus zijn. Dat zijn deeerste
vereisten als jebij het circus gaat
werken. Alicja koos ongeveer
tien jaar geleden voor haar slan-
genact. „Mijn man werkt met
krokodillen en hij is degene ge-
weest die mij heeft gestimuleerd
in het circusvak te gaan."

Geleen wil
vliegverbod

voor AWACS

Maar ook de meerkosten voor het
A-pakket van de CAI, dekosten van
een abonnement op de bibliotheek,
van contributie van ouderenbon-
den, 25% van de kosten van cursus-
sen buiten het regulier onderwijs,
25% van de kosten van een abonne-
ment op een dagblad en 25% van de
kosten van een telefoonabonne-
ment.

Ontucht
bekend

BRUNSSUM - De 25-jarige
Brunssummer die verdacht
wordt van ontucht met een
5-jarig meisje, heeft gisteren
bekend. Hij lokte het meisje
uit de speeltuin in Treebeek.

Tevens bekende hij zich eer-
derop de dag te hebben ont-
kleed en gemasturbeerd te-
genover een 3,5-jarig meisje
in de buurt Op gen Hoes.

De Brunssummer wordt
vandaag voorgeleid aan de
officier van justitie.

Radartje
De ongewone lievelingen van
Alicja hebben trouwens geen
oren. „De tong werkt als een ra-
dartje. Voelen is een van hun
sterke kanten. Ze weten precies
wanneer Ik ze in de armen draag
en worden dan ook gelijk rustig.
Mocht ik een keer nerveus zijn,
worden zij het ook. Dat is een
wisselwerking."

monique corten

Een hoogtepunt van het optre-
den is het moment als de lieve-
lingsslangvan Alicja, die luistert
naar de naam Bom Belka, te-
voorschijn komt. Zij, want het is
een vrouwtje, weegt maar liefst
zestig kilo en is zes meter lang.
Zonder angst stopt Alicjaeen ge-
deeltevan de kop van haar 'lieve-
ling' in demond. De zogenaamde
'dodenkus'. Duidelijk is te zien
dat ze van tevoren met het dier
praat, haar streelt en op haar ge-
mak stelt. En als je je dan be-
denkt dat het dier tweehonderd
tanden in de bek heeft, lopen de
koude rillingen jeover het lijf.

Alicja: „Dat is bij slangen abso-
luut niet het geval. Daarom is het
bij mijn act meer de sensatie die
het moet doen."

noeg en elke dag weer opnieuw
traint doen ze naar verloop van
tijd wel wat jij wil.

De slangen en krokodillen bevin-
den zich in een speciale wagen
voorzien van een bassin met
10.000 liter water en een slangen-
verblijf. De constante tempera-
tuur is 35 gradenCelsius. Het uit-
vallen van de verwarming zou de
dood van de dieren betekenen. Bijten

Op de vraag of een van de slan

" Alicja met haar lieveling Bom Belka
Foto:CHRISTA HALBESMA

Het is erg moeilijk om slangen
kunstjes te leren. Als je paarden,
tijgers en olifanten maar lang ge-

Trainen

Van onze verslaggever

Met deze tegemoetkomingen ging
de Kerkraadse raad unaniem ak-
koord. In aanmerking komen men-
sen die maximaal 105% van de bij-
standsnorm als inkomen hebben.
Bovendien geldt er een drempelbe-
dragen is deregeling ook gebonden
aan maxima. Tijdens de vergade-
ring waren maar liefst negen raads-
leden afwezig.

Vraagtekens

'lierrjg j
r ?*et u op een rijtje de

"^Of ssen van et Land-
tt "?. Mannenkoor St. Joseph.
t,u Jn van links naar rechts
«j, »an Hees (40 jaar lid),
>H pmons» (50 jaar lid) en
Se» rotens (25 jaar erbij).
't jf^de zaterdag recipieert
lnrl lejto' in het parochiehuis

in Übach
SgL Wij zijn vorige
%J:° voorbarig geweest en
Si ereeePl'e een week te
**U Laten plaatsvinden. Nu
''om ereen waar het om gaat1 '"ie ook nog!

Reeds eerder, in 1983, beklaagde de
gemeente zich bij Defensie over de
vliegbewegingen door AWACS bo-
ven Geleen. De Rijksluchtvaart-
dienst in Beek bevestigde destijds
dat AWACS slechts in incidentele
gevallen boven DSM mag vliegen.
Dit mag echter geen regel gewor-
den, reden waarom de gemeente
Geleen weer protest heeft aangete-
kend.

Van onze verslaggever
GELEEN - Burgemeester en wet-
houders van Geleen willen dat het
AWACS-vliegverkeer wordt ge-
weerd uit het luchtruim boven hun
gemeente. Om dit te bereiken gaan
ze kontakt opnemen met de bevoeg-
de instanties. Met name het vliegen
boven DSM kwalificeren B en W als
een reëel gevaar.

Verbazing over
uitval van VVV

De Kerkraadse Bond van Mensen
zonder (betaald) Werk zegt in een
eerste reactie de maatregelen wel
goed te vinden, maar stelt grote
vraagtekens bij de praktische uit-
voering. „De drempelbedragen van
300 gulden per gezin te hoog en je
moet extra kosten maken om voor
een vergoeding in aanmerking te
komen. Wie nu geen abonnement
heeft, gaat dat ook niet nemen als
hij vervolgens toch nog 75% zelf
moet betalen", aldus woordvoerder
Jo Bothmer.

Lircus
Sier cus spelen. Snel leren
&or„ en- Je laten schmincken
H^n,echte clown. In wankel
\r<i

c"-t op een dravend
S* saaTl- Dat kan. Want
\ . Krone, dat vanaf van-
Ijn t

tot en met zondag 25 juni
\ z jl' hee/t opgezet in Heer-
ki(i"' vóór het begin van elke
\, e een programma op
SiTin tten van drie kwartier,
S-art e 'c*nc*eren a's ama-\ 'testen kunnen optre-

Probleem
Probleem is volgens de BVM ook
dat de mensen 50% van de tege-
moetkoming een jaar moeten voor-
schieten. „En dit is nou juist een
groep die dat geld niet heeft", aldus
Bothmer. De BVM wil dat er ook
een tegemoetkoming komt voor de
reparatie van huishoudelijke appa-
ratuur als koelkast, wasmachine of
tv.

De wethouder weet dan ook niet
waar hij ineens deze kritiek aan te
danken heeft. „Want ook de VW
weet dat er in hetkader van het stra-
tegisch marketingplan gewerkt
wordt aan stadsmarketing met als
onderdeel een promotie-communi-
catieplan," laat hij via zijn voorlicht-
ster weten.

HEERLEN - De uitval van WV-di-
recteur Schrijver richting gemeente
over het ontbreken van een duide-
lijk promotiebeleid van de stad
heeft vooral wethouder Andriesma
(onder meer toerisme) uitermate
verbaasd.

Terug
en van kanker. Jan

W j?* ls op maandag 12
\ieTriVoet vertrokken naar
jSntfc-"1- Hiermee onder-
tr°ist dekanker°estrijding.
i's (o«!7n!dda9 arriveerde hij
«t rie ndf hoofdstad op de dag
ÏHerh Uecte-afdeling van deS J?es£ryding 40 jaar be-*r met de trein van 21.06
S. on fc hii gisteravond weer
*n dn^, ' station in Heerlen.tJpl°-usje waard.

Vervolgenswordt de bal hard terug-
gespeeld met de opmerking, dat
„ook de heer Schrijver weet dat wij
al geruime tijd op een VW-beleids-
plan zitten te wachten, waarop wij
dan ons budget kunnen afstem-
men."

De BVM vindt overigens principieel
dat de gemeentelijke maatregelen
tijdelijk moeten zijn en dat Kerkra-
derechtstreeks bij de regering moet
klagen. Immers, gemeentelijke
maatregelen werken rechtsonge-
lijkheid in de hand, omdat een uit-
keringsgerechtigde in de een be-
paalde plaats er veel beter vanafzou
kunnen komen dan elders.

Heerlen en een ludiek Pleinen
festival."

Spirit
Heerlenaren roepen pok op tot meer stadsliefde

'Maastricht houdt ons kort'
SLOTAFLEVERING
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Niet goed
Theo Boosten, oud-voetbal-
scheidsrechter en zakenman in
Hoensbroek zit het imago van
Heerlen als stad van drugsen cri-
me verre van lekker. „Naarmate
dat maar steeds herhaald wordt
in publikaties, bevestig je dat
beeld. Dat is niet goed. Je moet
Heerlen geen slecht etiket op-
plakken. Ook in andere steden
vind je problemen waar Heerlen
mee kampt. Maar daarover lees
je niets. Kortom, Heerlen is niet
zo slecht als gezegd en geschre-
ven wordt."

voor terug? Schrijftafels: ABP
CBS en Open Universiteit.

een brede steun vanuit de burge-
rij, waarop het stadsbestuur kan
leunen om Heerlen de allure van
een Euregionale stad te geven.
Onderlinge naijver, chauvinisme
en dorpsmentaliteit dienen te
worden afgezworen. „Dan kun-
nen we eindelijk het 'niemand
rakend kanon' voorgoed opber-
gen", hoopt Bollen. En: „Maak
het raadhuisplein weer groen en
geef de middenstand speciaal
stroomtarief zodat 's avonds ook
de etalages verlicht zijn."

OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Voor Heerlenaar L. Lemmens
ligt de grote boosdoener van het
omstreden imago van zijn stad
voor de hand: Maastricht! Daar is
en wordt Heerlen op detocht ge-
zet enkort gehouden. Natuurlijk
heeft hij voorbeelden. Te over
zelfs, meent Lemmens in zijn uit-
voerige visie op de Imago-serie,
die nu wordt afgesloten met tus-
sen hosanna en kruisig hem
schommelende meningen.

Dat Jacob Keppels, voorzitter
van de 'MaatbüUe', vooral het be-
langvan een levendige markt on-
derstreept, zal weinigen verba-
zen. Drie maal markt in de week
brengt leven in de stad. „En dat
willen wij van deambulante han-
del graag zo houden."

„Ander voorbeeld. Er moest een
grote industriële trekker komen.
Dat werd DAF. Logisch dat die
op de wegkwijnende terreinen
De Beitel of Dentgenbach zou
komen. Vergeet het maar. Nee,
het 40 kilometer noordelijker ge-
legen Bom kwam uit de bus...
Daar mochten de duizenden
werkloze mijnwerkers dagelijks
naar toe pendelen. Maar het
werd van kwaad tot erger. De
provincie wees de kerngezonde
gemeente Maastricht aan tot
speerpunt van alle activiteiten.
Waarom niet Mook, dat is net zo
belachelijk. Maar voor Maas-
tricht gelden andere regels. In
Limburg kan alles, als Maas-
tricht voorop mag gaan. Het is
ikke, ikke en Heerlen kan stik-
ken."

Bakker Leo Moonen, geboren in
Kerkrade, maar al vijftig jaarver-
knocht aan Heerlen. „Deze stad
heeft alles in eigen huis: winkels,
opleidingen en een gemeentebe-
stuur waar ik alle vertrouwen in
heb. Aan al dat negatieve gepraat
doe ik niet mee. Trouwens, wie
hier als ex-mijnwerker is ver-
trokken, wil toch weer terug. Ik
ken iemand in Den Haag dievast
van plan is om terug te keren
naar Heerlen. Al moet 'ie krui-
pen."

goedlopendemakelaars uit de re-
gio voor in te schakelen neigt
weer naar belanghebbende ver-
strengeling. Hoe deskundig bei-
de bureaus (Stienstra en MBO-
/Ruyters red.) ook functioneren,
het getuigt niet van enige durf."
Verkerk verwijst naar Zoeter-
meer, waar menvoor een nieuwe
aanpak het beroemde instituut
Urban Land Institute uit Was-
hington DC heeft ingehuurd.

Heerlenaar Hubert Kisters hoopt
vurig op de wolkenkrabber die
ABP beloofd heeft te zullen bou-
wen. „Zet er navigatielichten op,
dan is het een baken voor Heerle-
naren die huiswaarts keren."

En over parkeren: „Als ik ergens
uit wil eten en de auto al om vijf
voor zeven uit de garage moet
halen omdat die om zeven uur
sluit, dan ga ik liever ergens an-
ders uit. Leefbaarheid wordt ook
door meer en goede parkeergele-
genheid bevorderd."
Broeder Quirinus Reintjes be-
treurt het datHeerlen zich te veel
richt op koopkracht. „Liefst zien
ze je met een volle portemonnee,
maar met een lege tas. Als je dan
maar 'omgekeerd' de stad ver-
laat..." Ook het betonnen imago
van Heerlen irriteert hem. „Ach-
ter Grand Hotel aan de Putgraaf
wordt alles adembenemend
dicht gebouwd."

ken, terwijl de ontwikkeling van
Heerlen na de' mjjnsluiting in
vergelijking met andere steden- extreem voorbeeld is Luik
heel goed te noemen is."
Net als menig ander in de Imago-
aflevering van gisteren wijst ook
Van Dijk op de architectuur van
Heerlen, of beter het ontbreken
daarvan. „Geef Heerlense archi-
tecten vrij baan om de stad een
nieuw aanzien te geven, zodat
Heerlen een trekpleister wordt
voor burgers en werkgevers. Een
fraai huis zegt meer dan een effi-
ciënt kantoorpand."Spirit(2)

?tUuriüulrit °fAmerica' mag
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„Toen de provincie vond dat er
een universiteit moest komen,
werd logischerwijs niet aan
Heerlen gedacht. Daar stond net
een gloednieuw ziekenhuis metruim 900 bedden plus het psy-
chiatrisch centrum Welterhof.
Alles 'fix und fertig'. Alleen nog
de universiteitsgebouwener om-
heen zetten. Vergeet het maar.
Maastricht schakelde PvdA-
voorzitter Tans en zijn fractie in,
en na eindeloos gelobby door
stad en provincie, kwam de uni-versiteit op de verkeerde plaats
terecht. Vraag niet naar het prijs-
kaartje. Daar moet een gigan-
tisch bedrag op staan, terwijl het
zo goedkoop kon. En wat kreeg
Heerlen, dat net van zijn mono-
cultuur (de mijnen) af was, er

'Underdog'
Terug naar Heerlen. Want daar
meent ABN-directeur Van Dijk
(„spreek louter als Heerlens bur-
ger en niet alles bankdirecteur")
dat er te veel naar Maastricht
wordt gekeken vanuit een 'un-
derdog positie. Dat vergroot vol-
gens hem de trek naar Maas-
tricht en de leegloop in Heerlen:
„Er wordt ook met teveel rancu-
ne naar het mijnverleden geke-

Aansluitend op een gedicht van
Jan Huntjes die lyrisch tot soli-
dariteit onder alle Heerlenaren
oproept, vindt Hoensbroekenaar
A. van Oers het de hoogste tijd
dat eenieder bereid is. goed naar
elkaar te luisteren. Verwijtende
vingers naar het verleden heb-
ben geen zin: ,Als alle wijken dit
bereiken dan ben ik ervan over-
tuigd dat over een paar jaar
iedereen trots zegt: ik woon in
Heerlen."

Dorpsmentaliteit
Heerlenaar L. Bollen pleit voor

Los Angeles
Van slaapstad naar leefstad.
Daar stuurt Heerlenaar Ton Ver-
kerk op aan. Dat dc binnenstad
wordt aangepakt, heeft zijn ze-
gen. „Maar om daarnu weer twee

ULI bezorgde ook steden als Los
Angeles en Denver een niéuw
imago. Verder moet de Heerlena-
ren weer trots zijn op hun stad.
„Spiegel u niet aan het Vrijthof,
het WMC, Roda JC of de Parade
in Brunssum. We hebben toch
ook de Kerstmarkt, de GP Moto-
cross, de Telematicaloop. Waar-
om breiden we dat niet uit met
de marathon Heerlen-Aken-
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Van onze verslaggever

KERKRADE - Voor ieder gezinslid de jaarcontributie van een
(sport) vereniging, een gezinskaart bij een Kerkraads zwem-
bad, 25% vergoeding van cursusgeld van de muziekschool,
50% van de kosten voor een passe-partout voor het Wijngracht-
theater, 25% van de kosten van kinderopvang inkinderdagver-
blijf of peuterspeelzaal.

Extraatjes
voor minima

Bond Mensen zonder Werk half tevreden HEERLEN - Dansen, spe-
len en knuffelen met slan-
gen, alsofhet je eigenkinde-
ren zijn. Alicja Kocka, slan-
genbezweerster doet dat op
een beheerste wijze, zonder
angst. En dan schijnt er
niets aan de hand te zijn.

Vanavond in circus Krone

Griezelige liefde
van Alicja KockaMet twee net-pythons uit

Indonesi ën drie bibitatus-
pythons uit Thailand treedt
zij dagelijks op in de grote
piste van het 87 jaar oude
circus Krone onder de ar-
tiestennaamKarak Khavak.
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Bedroefd, maar dankbaarvoor devele jaren dat hij
in ons midden mocht zijn, delen wij u mede dat he-
den, voorzien van het h. sacrament der zieken, op
de leeftijd van 94 jaar, van ons is heengegaan onze
goede vader, schoonvader, grootvader en over-
grootvader

Jan Aloys Hubert
Arets

weduwnaar uit het eerste huwelijk van

Elise Cuypers
weduwnaar uit het tweede huwelijkvan

Johanna Cuypers
Brunssum: René Arets

Jenny Arets-Zijlmans
Brunssum: Piet Arets

Hilda Arets-Dormans
Hoensbroek: Thea Beugels-Arets

Lambert Beugels
Oirsbeek: Kitty Balg-Arets

Theo Balg
Oirsbeek: letje Beugels-Arets

Harry Beugels
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Heerlen. 21 juni 1989
Bejaardenverzorgingstehuis Ter Eyck
Corr.adres: P.C. Hooftstraat 6, 6445 CX Brunssum
Gelegenheid om van vader afscheid te nemen, da-
gelijks in het mortuarium van het ziekenhuis te
Brunssum. van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, zaterdag a.s. om 19.00 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de St. Vincentiuskerk teRumpen-Brunssum zal
de plechtige uitvaartdienst gehouden worden op
maandag 26 juni om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Te midden van allen, die hem zo dierbaar waren, is
zacht en kalm in de Vrede van Christus van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Giel Arets
Begiftigd met de eremedaille verbonden
aan de orde van Oranje Nassau in zilver

echtgenoot van

Tiny Boltong
Hij overleed in zijn 85e levensjaar, voorzienvan het
h. sacrament der zieken, na een liefdevolle verzor-
ging in de Lückerheidekliniek.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Terwinselen: M.J.H. Arets-Boltong
Landgraaf: José Georg-Arets

Jan Georg
Petra en Bert

Winterswijk: Piet Arets
Anny Arets-Cuyten
Monique
Familie Arets
Familie Boltong

6467 EV Kerkrade, 20 juni 1989
Maarstraat 6
De plechtige uitvaartdient zal gehouden worden op
zaterdag 24 juni a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Terwin-
selen-Kerkrade, waarna aansluitend de begrafenis
op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 23 juniom 19.00 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbaar dat wij haar zo langin ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat na een werkzaam en liefdevol
leven kalm en vredig van ons is heengegaan, in de
leeftijd van 86 jaar, voorzien van het sacrament der
stervenden, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder,»
schoonzuster, tante en nicht

Josepha Magdalena
Kemp
weduwe van

Antonius Leonardus
Drossaert

Landgraaf: J.H. Drossaert
M.H. Drossaert-
Hoogestijn
H.H. Drossaert
G. Drossaert-Boumans
M.J. Haenen-Drossaert
H.L.V. Haenen
AJ. VV ijnen-Drossaert
H.J.D.M. Wijnen

Gulpen: E.J. Drossaert
M.C.H. Drossaert-
Bemelmans
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Landgraaf, 20 juni 1989, Op de Heugden 100
Bejaardenverzorgingstehuis „De Dormig"
Corr.adres. Pasweg 33, 6371 BJ Landgraaf.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 24 junia.s. om 9.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie te Schaesberg-Veldstraat,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.k.
kerkhog aan de Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De gebedsdienst vindt plaats op vrijdag 23 juniom
18.15 uur in het bejaardenverzorgingstehuis „De
Dormig".
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven dezeannonce als zodanig te willen beschou-
wen.

De leegte die jeachterliet,
bracht ons allen veel verdriet.
Maar de liefde die jebood,
is niet te scheiden door de dood.
Al wat je deed en wat jezei,
gaat voor ons nooit voorbij.

De plechtige eerste jaardienst voor onze pappa,
zoon en broer

Nico van den Heuvel
zal plaatsvinden op zondag 25 junias. om 11.00 uur
in de parochiekerk van deH. Bernadette, Baandert.

Familie Van den Heuvel-Jetten
Joyce en Guido

Sittard. Baandert 53

Enige en algemene kennisgeving

f
Heden overleed, na een langdurigeziekte, toch nog
onverwacht, voorzien van het heilig sacrament der
zieken, op de leetijd van 19 jaar, onze allerliefste
dochter, zus, kleindochter en nicht

Jolanda Helena
Josefina

Ponse-de Boer
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: G. de Boer-Mulder

G. de Boer
Roy en Edward

Bom: H. Ponse en Els
Beek: Opaen oma Ponse

Kerkrade: Ger en Grada Herresma-Mulder
Heerlen: Mandy en Marian

Familie de Boer
Familie Ponse
Familie Mulder

6466 SB Kerkrade, 20 juni 1989
Lupinestraat 15
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis op de algemene begraafplaats Schiffer-
heide, zal plaatsvinden op zataerdag 24 juni om
11.00 uur, in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw
van Altijddurende Bijstand te Heilust-Kerkrade.
Bijeenkomst aan de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tijdens de avondmis van vrijdag as. om 19.00 uur
zal Jolanda bijzonder worden herdacht in voor-
noemde kerk.
Jolanda ligt opgebaard in het streekmortuarium,
gelegen op het terrein van de Lückerheidekliniek,
St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade. Bezoekuur van
18.00 tot 19.30 uur.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze lieve groepsgenote en vriendin

Jolanda
Enkele jaren verbleef jij in ons midden en met
blijdschap denken wij terug aan deze tijd waarin
we lief en leed met elkaar hebben gedeeld.
Vaak zorgde jij voor gezelligheid en stond jeklaar
om iemand te helpen.
Je ziekte maakte je leven niet eenvoudig maar jij
bleef altijd optimistisch. Jouw doorzettingsvermo-
gen was voor ons allen een voorbeeld Jolanda, we
zullen je missen.

Namens groepsgenotenen teamleden
van groep Edelweiss

Met verslagenheid geven wij kennis van het overlij-
denvan onze pupil

Jolanda
Haar blijdschap en moed zullen ons steeds bij blij-
ven.

Bestuur, direktie
en medewerkers
Stichting Gastenhof
Bestuur, directie en medewerkers
Clara Fey-school

t
En toch telkens weer
zullen we je tegenkomen.
Zeg nooit het is voorbij.
Slechts je lichaam werd
van ons afgenomen,
niet wie je was
en ook niet wat jezei ...

Met veel verdriet, maar dankbaar voor al wat zij
voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat, na
een liefdevolle verzorging thuis, is overleden, ge-
sterkt door het h. sacrament der zieken, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante
en nicht

Helena Sophia Kerens
weduwe van

Johannes Wilhelmus Corten
* 21-5-1917 t 21-6-1989

De bedroefde familie:
Susteren: Jean en Riki Corten-Veggelers
Holturn: Marlies en Béar Wessels-Corten

Bram, Maaike
Breda: Bep en Jan Haar-Corten
Bom: Theo en Joke Corten-Hoofwijk

Holturn: Hub en Addie Corten-Meijer
Sofie

Den Haag: Riny Corten
FamilieKerens
Familie Corten

6114 BJ Susteren, 21 juni 1989
Kromstraat 14
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden op zaterdag 24 juniom
10.30 uur in de parochiekerk te Mariaveld-Suste-

ren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Vrijdag 23 juni om 19.00 uur herdenking in de
avondmis 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, gezien de omstandigheden, iemand
zijn vergeten, gelieve dan deze advertentie als ken-
nisgeving te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed na een langdurigeziekte mijn goe-
de echtgenote, onze zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Liza Kessels
echtgenote van

Theo Smeets
Zij overleed voorzien van het h. sacrament der zie-
ken in het ziekenhuis te Sittard in de leeftijd van 67
jaar.

Grevenbicht: Th. Smeets
Familie Kessels
Familie Smeets

Prins Hendrikstraat 14
6127 BR Grevenbicht
21 juni 1989.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 24 junia.s. in de parochiekerk van de H. Ca-
tharina te Grevenbicht om 9.30 uur, waarna de cre-
matieplechtigheidzal plaatsvindenom 11.00 uur in
het crematorium Nedermaas te Geleen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Wij zullen haar gedenken in de avondmis van vrij-
dag 23 junia.s. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het ziekenhuis te Sittard, alleen donderdagvan
17.30 tot 19.00 uur.

Na eeh langdurige strijd die afgewisseld werd door hoop en wanhoop is
thuis in zijn vertrouwde omgeving van ons heengegaan mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader en grootvader

Jan Mathijs (Sjeng)
Diederen

echtgenoot van

Irmgard Emma Cibien
Hij overleed twee dagen voor zijn 75ste verjaardag.
Zijn leven bestond uit werken voor zijn gezin dat alles voor hem beteken-
de.
Onze dankbaarheid hiervoor zal een blijvende troost zijn.

Landgraaf: I.E. Diederen-Cibien
Yvonne, Jean
Arndt
Sjeng, Elianne
Scan

Kampstraat 14,
6371 AB Landgraaf
20 juni 1989.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 24 juni a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Familie, Veldstraat 19 te Schaes-
berg, gevolgd door de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aan de Hoofd-
straat aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Avondwake vrijdag 19 juni a.s. om 19.00 uur in voornoemde parochie-
kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van Lindeman Uitvaartcentra,
Spoorsingel 4 te Heerlen. Bezoek van 18.30-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden van ons zeer gewaar-
deerd lid, de heer

Sjeng Diederen
Behalve een voorbeeldig ondernemer was hij een beminnelijk mens.
Zijn echtgenote en kinderen wensen wij zeer veel sterkte.

Direktie, bestuur en personeel van
Limij, Limburgse Vervoercoöperatie

Hoensbroek, 20 juni 1989.

Met verslagenheid vernamen wij dat op 20 juni 1989 is
overleden, onze zeer gewaardeerde directeur de heer

J.M. Diederen
In hem verliezen wij een stuwende kracht en geacht be-
stuurder van ons bedrijf.
Wij kunnen onze dankbaarheid voor zijn inzet niet beter
tot uiting brengen dan te trachten het bedrijf in zijn
geest voort te zetten.

Personeel transportbedrijf
J.M. Diederen-Cibien

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het over-
lijden van onze oud-directeur de heer

J.M. (Sjeng) Diederen
Zijn gedachtenis zal steeds in ons bedrijf blijven voortleven.

Personeel wasserijDe Mijnstreek
Juni 1989.

In dankbare herinnering aan

Piet Hermans i
Wij gedenken hem tijdens de eerste jaardienst óp zofli
dag 25 juni om 9.45 uur in de parochiekerk van ói
H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen.

Ria Hermans-Baltissen
Frank Hermans

-■

De plechtige eerste jaardienst voor onze vader,
schoonvader en opa

Herman Berends
zal worden gehouden op zaterdag 24 juni as. om
19.00 uur in de St.-Josephkerk Egge-Brunssunx

Kinderen en kleinkinderen
Brunssum, juni 1989.

I 1
In dankbare herinnering aan wat mama voor ons
gedaan en betekend heeft, delen wij u mede, dat
heden, geheel onverwacht, voorzien van het h. sa-
crament der zieken, in de leeftijd van 77 jaarvan
ons is heengegaan, mijn lieve echtgenote, onze
dierbare en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, schoonzuster, tante en nicht

Annie Niessen
echtgenote van

Hub Duisings
Oirsbeek: Hub Duisings

Sittard: Jeanny en Chris
Quix-Duisings
Susan

Oirsbeek: Annie en Huub
Wolfs-Duisings
Michel en Miranda

Doenrade: Lou en Gerda
Duisings-Meijers
Tanja en Huub

Geleen: Alfons en Lea
Duisings-Coeymans
Martijn
Jeroen

Amstenrade: Miei en Hannie
Duisings-Mennens
Cindy
Inge

Doenrade: Marjo en Arno
Janssen-Duisings
Familie Niessen
Familie Duisings

6438 HC Oirsbeek, 20 juni 1989
Oirsbekerweg 28
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal gehoudenworden a.s. zaterdag 24 juni om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Lambertus
te Oirsbeek.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
Mama zal worden herdacht in de avondmis van
vrijdagavond om 19.00 uur in de parochiekerk.
Bezoek mortuarium Maaslandziekenhuis Sittard,
van 17.30 tot 19.00 uur.

4.Erich Witt, 49 )
I Corr.adres: Ntf"

Mergelweg 13, 6061
Linne. De afscW1
dienst zal worden
houden op vrijdaé
juniom 12.45 uur i»
crematorium te He*

4. Maria HöveÜ1

t 101 jaar, weduW*^Johannes Radenw
Corr.adres: Dorpss"
63, 6074 GB Melicfc
plechtige uitv»
dienst zal worden
houden op vrijdaé
juni om 11.00 uur*
parochiekerk van <*
Andreas te Melick

4- Lies Bayer, 84 J 1
i weduwe vai

op den Camp en
Paul Voestermans*
r.adres: J. Vo»
mans, Broekhin*
21, 6042 EA Roerm«
De plechtige uit\'s
dienst zal worden
houden op donde1"

22 juni om 11.00 U<>
de H. Hartkerk te &
mond.

4-Pierre Cox, 75 ij
f echtgenoot

Berth Hilgers. Henfl|
laan 72, 6043 BT **mond. De plechtigej
vaartdienst zal V° i
gehouden op don
dag 22 juniom 10.3",
in de parochiekerk,
O.L. Vrouw AlW'
rende Bijstand te **mond.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van onze vriend en clubge-
noot

Sjeng Diederen
Zijn gedachtenis zal steeds in onze vereniging blij-
ven voortleven.

Bestuur en leden
kegelclub De Vlinders

Enige en algemene kennisgeving

t '

In de liefde van de Heer is heden, in zijn geliefd
Dekkerswald op 69-jarige leeftijd van ons heenge-
gaan

Jac Lienaerts
echtgenoot van

Mia Lienaerts-Dohmen
vader van: Huub

Jeati
Tilly
Marcel
Willie

schoonvader van: Carla
Resie
Wim
Karin

opa van: Emilè
Laura
Davy

6161 SR Geleen, 20 juni 1989
Jubileumplein 17
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 24 junias. om 12.00 uur in deparochiekerk
St.-Augustinus te Lutterade-Geleen, waarna aan-
sluitend de crematie in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen vrijdag 23 juni
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek, alleen heden donderdag,van 17.30
tot 18.30 uur.

Daar het mij onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven ondervonden bij het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve man

Piet Steijns
wil ik u allen langs deze weg hartelijk bedanken
voor devele condoleances, h.h. missen en bloemen,
alsmede voor uw aanwezigheid bij de begeleiding
naar zijn laatste rustplaats.
Een speciaal woord van dank aan de heren geeste-
lijken, dr. Fleuren, schutterij St.-Sebastianus en
alle afgevaardigden van elders, het dameskoor
voor de fijne opluistering, bejaardenvereniging,
buurtschap Termaar, handbalvereniging, verder
familie, vrienden, buren en bekenden.
Nogmaals iedereen, zonder uitzondering, heel har-
telijk dank.

Louise Steijns-Blom
6269 AE Margraten, juni 1989.
Termaar 49.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 25 juni as. om 11.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Margarita te Margraten.

■1

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met haar mochten bele-
ven, doen wij u weten dat is overleden, mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Annie Haagen
echtgenote van

Jan Bodelier
Zij overleed in de leeftijd van 63 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kerkrade: J.L. Bodelier
Heerlen: Maria Gorissen-Bodelier

George Gorissen
Björn

Nijswiller: Annie Hendriks-Bodelier
Piet Hendriks
Monique en Ruud
Familie Haagen
Familie Bodelier

6463 VG Kerkrade, 21 juni 1989
Dir. Evertsstraat 52
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 24 junia.s. om 12.00 uur in de parochie-
kerk van de Blijde Boodschap te Rolduckerveld,
waarna aansluitend de crematie in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 23 juni om 19.00 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium St. Pieterstraat 145 te Chèvremont-Kerk-
rade, gelegen op het terrein van deLückerheidekli-
niek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Na een langdurigeen zorgzame verplegingop afde-
ling 1 in het verpleeghuis St. Jansgeleente Geleen
is, op 79-jarige leeftijd, overleden onze moeder

Mia Schuivens
weduwe van

Frans Toussaint
Bussurn: Ivonne Toussaint

Amsterdam: Francois Toussaint
Geleen, 17 juni 1989
Corr.adres: 1402 AD Bussurn
Huizerweg 46
De uitvaartdienst, waarna de begrafenis, heeft in
besloten kring plaatsgevonden.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
geheel onverwachte overlijden van de heer

Jo Tummers
In zijn funktie als portier/telefonist op de lokatie
Sittard hebben wij hem leren kennen als een vrien-
delijke en collegiale medewerker. Dit onverwachte
overlijden betekent voor ons een groot verlies.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. Wij wen-
sen hen veel sterkte toe.

Bestuur, direktie en medewerkers
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek

—'
t

Moedig en rustig heeft van ons afscheid genon\
mijn lieve man en onze lieve pap, schoort
broer, schoonbroer, oom en neef

Pim van Soest
echtgenootvan

Louke Pluymen
*4-l-1926
t2l-6-1989

Maastricht: Louke van Soest-Plu)*
Utrecht: Inge en John
Utrecht: Frank en Mirjam

Delft: Birgitte en Harry
Maastricht: mevr. L. van Dinter-

van Grinsven
Familie Van Soest
Familie Pluymen

6224 AK Maastricht, 21 juni 1989
Meerssenerweg 343
Eucharistieviering in de parochiekerk van I>''t
Hart, Koepelkerk, Scharnerweg, Maastricht "P^
terdag 24 junia.s. om 14.30 uur, waarna begra
op het r.k. kerkhof Oostermaas.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Avondmis vrijdag a.s. om 19.00 uur in voorno«
parochiekerk.
De overledene is opgebaard in uitvaarteen j
Sassen, St. Maartenslaan 44-48 te Wyck-MaasW'
bezoek dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvange^L
lieven deze annonce als zodanig te beschou^'

■ uéMet grote verslagenheid hebben wij *,
nis genomen van het overlijden val\ji
lid van ons dagelijks bestuur, tev,
vice-voorzitter van ons bestuur, de h

G.S. Jacobs
Jarenlang heeft hij zich op bestuur .
vlak, zowel regionaal als landelijk,
zet voor het belang van de ziekenfo^
verzekerden.
Hij zal bij ons in herinnering blijve*I.]1.]
een zeer gewaardeerd vriend en een e
nent bestuurder.

Bestuur en directie i

Centraal Zieken^
Sittard j

Voor uw blijken van medeleven zeggen wij u gft
lijk dank. De plechtige zeswekendienst va"
moeder en oma

Wilhelmina Anna
Deteren

zal worden gehouden op zaterdag 24 juni om
uur in de parochiekerk te Amstenrade.

Kinderen en
kleinkindereriJ

voor het vervolg van de
familieberichten zie pagina2^/
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Vier jaar en
'S voor moord
op prostituee

verse politiepatrouilles te Kerk-
rade naar de wijk Gracht gediri-
geerd omdat daar iemand in zijn
huis stond te tieren en te schel-
den. De ruit van de voordeur lag
al aan diggelen toen de politie
kwam. Toen de man de agenten De politie ging achter hem aan,

zag sloeg hij met de blote hand
het binnenste gedeelte van een
thermopeen-ruit kapot. Hij
kwam naar buiten, maar toen de
politie met hem wilde praten
vluchtte hij weer naar binnen.

Toen de politie toch de kamer
binnenging sprong de man door
de ruit van de achterdeur de tuin
in en begon daar rond te rennen.
Na enige tijd kwam hijweer naar
binnen. Toen pas kon de politie
de man overmeesteren en naar
het ziekenhuis brengen, waar hij
vanwege zijn ernstige verwon-
dingen werd opgenomen.

KERKRADE - Een 35-jarige in-
woner van Kerkrade heeft in de
nacht van dinsdag op woensdag
zijn huis flink vernield. Vooral
de ruiten in zijn woning moesten
het ontgelden. De politie kwam
er aan te pas om de man te kal-
meren. Hij moest met diepe snij-
wonden overgebracht worden
naar het ziekenhuis. Waarom de
man zon amok maakte is nog
steeds niet duidelijk.

Rond kwart voor vier werden di-

- Wegens moord op
wige prostituee Helga Vogel
'wade veroordeelde de recht-L" 1 Maastricht gisteren de 19-ja-
J^kradenaarL. H. tot vier jaar
.■Jvaardelijke gevangenisstraf
JPeschikkingstelling van de
*jd. De raadsman van de ver-
'lde tekent tegen dit vonnis
*aan bij het Gerechtshof in 's-
»enbosch.

**t oordeel van de rechtbank
jjke geweest van voor moord
!* voorbedachte rade toen H.'j 1bezoek aan de Queensclub
pig een mes trok en daarmee
I °P de prostituee. Bij het be-van de strafmaat had de recht-
.rekening gehouden met dere van de psychiater dat de
rvrij sterke mate ontoereken--8 te achten.

fristig gestoorde psychologi-
maakt in-re behandeling noodzakelijk,

j*'den de rechters. Met TBS
jjens de veiligheid van ande-

Grindproducenten: Limburgse politiek pleegt woordbreuk

'Media schuldig aan
huidige grindcrisis'

wel aan te treffen. „Hij heeft het
'kennelijk juist ingeschat", consta-
teerde advokaat mr D. Tripels toen
de rechtbank even later als resultaat
van haar intern beraad een bevel tot
gevangenneming uitsprak.

Na enige tijd hief de rechter-com-
missaris de inbewaringstelling op
en legde de man in plaats daarvan
een meldplicht op. Prompt liet deze
zich om de andere dag bij de politie
zien en stipt ook diende hij zich gis-
teren aan in de rechtszaal.

MAASTRICHT - Een door de Duit- Toen hij zich in verbinding stelde
se Justitie gezochte Italiaan nam met de vreemdelingenpolitie in
woensdagmorgen de benen toen de Maastricht kreeg hij van deze te ho-
rechtbank in Maastricht in raadka- ren dat hij inmiddels in Duitsland
mer zijn uitleveringsverzoek nader tot anderhalf jaar gevangenisstraf
bestudeerde. Na hervatting van de was veroordeeld. Kort daarop volg-
zitting doorzochten parketwachten, de een uitleveringsverzoek van de
deurwaarder en raadsman het ge- Duitse Justitie en werd de Italiaan
rechtsgebouw zonder de man even- in Maastricht vastgezet.

land, begin april ons land binnenge-
komen.

Met drie anderen had de Italiaan be-
gin van dit jaar bijkans een maand
in Duitsland vastgezeten op verden-
king van valsemunterij. Om niet ge-
heel duidelijkeredenen was hij ver-
volgens in vrijheid gesteld en, na
een korte vakantie in zijn geboorte-

De Maastrichtse rechtbank hoopt
hem echter terug te zien op 1 sep-
tember wanneer het uileveringsver-
zoek voor de tweede maal zal wor-
den behandeld. Intussen dient de
officier aanvullende informaties in
te winnen bij zijn Duitse ambtgeno-
ten.

Herhaaldelijk trok de rechtbank
zich terug om zich te verdiepen in
de Duitse processtukken, dieniet in
alle opzichten even duidelijke juri-
dische taal bleken te spreken. Het
wachten klaarblijkelijk moe en van
zijn vrijheid niet langer zeker, wist
de opgeëiste persoon op een gege-
ven moment ongehinderd en volko-
men legaal rechtszaal en gebouw te
verlaten. Hij ontliep op die manier
zijn gevangenneming.

Hoop

Weer valse
'snippen'
ontdekt

Vervolg van pagina 1

Van onze verslaggever
HEEL - 'Het besluit van Provinciale Staten om een MER-rap-
portage verplicht te stellen voordat een ontgrondingsvergun-
ning voor het Stevol-gebied mag worden afgegeven, is te wij-
ten aan de subjectieve verslaggeving van de - metname -Lim-
burgse media.'

Longen dood
aaanrijding

jtN _ Het achtjarig zoontje
2 familie H. uitKeipen is gis-
j/^ag na een botsing met een
Y^to, bestuurd door de 50-ja-
lé d. B. uit Wychen bij Nijme-
t "et ziekenhuis van Weert aan

bezweken.

cier van justitie had zes jaar
pnisstraf en TBS tegen de
8e Kerkradenaar geëist.

Dit verwijt maakte directeur J. van
Breemen van het Grindverkoop-
kantoor tijdens een uiteenzetting
over de problemen die de grindpro-
ducenten ondervinden ten over-
staan van de leden van de Limburg-
se Scheepsvaart Vereniging, die
hun jaarvergadering hielden in
Heel.

Adhesie voor
grindschippers
HEEL - De algemene ledenver-
gadering van de Limburgse
Scheepsvaart Vereniging heeft
gisteren besloten om pal achter
de 500 Limburgse zand- en
grindschippers gaan te staan, die
harde acties hebben aangekon-
digd tegen det huidige provincia-
le ontgrindingsbeleid.

[Qe rijkspolitie heeft kunnen
[? was het jongetje met zijn
P de oprit naast het ouderlijk

de Scheidingsweg aan het■ j?n stak hij plotseling de weg
ijj-'aarbij botste hij tegen het

van de vrachtwagen op.

MAASTRICHT - Nog steeds wor-
den met de regelmaat van de klok
valse biljetten van 100 gulden ont-
dekt. In Maastricht dook een valse
'snip' op bij het tellen van de dagop-
brengst van een supermarkt.

Reconstructie schietpartij duurde uren

ven in afzienbare tijd voor grind op
de markt zouden zijn. „Er is natuur-
lijk niets aan de hand wanneer we
zouden besluiten dat er in Neder-
land niet meer gebouwd hoeft te
worden."

" Samen met enkele leden van het Belgisch onderzoeksteam bekijkt verdachte met het geweer in
zijn hand de plek waar zich dinsdagavond alles heeft afgespeeld.

Foto: DRIES LINSSEN

De berichtgeving, die volgens Van
Breemen bol stond van halve waar-
heden, was slecht voor Limburg en
voor de bedrijfstak; het besluit van
Provinciale Staten was zo mogelijk
nog slechter voor Limburg, zelfs
voor de totale bouwnijverheid in
Nederland. „Ik hoop niet dat uw be-
drijven afhankelijk worden van de
politieke besluitvorming", aldus
van Breemen cynisch, die geen
spaan heel hield van de inbrengvan
Provinciale Staten en een totaal ge-
brek aan visie verweet.

Woordbreuk
Hij beschuldigde de - Limburgse -
politiek van woordbreuk. Altijd is,
volgens hem, in de gesprekken met
de Provincie naar voren gekomen
dat dat continuïteitvan de bedrijfs-
tak geen gevaar zou lopen.

„Grindwinning is een zaak van lan-
ge termijnplanning. Door de plotse-
linge koerswijziging er is helemaal
geen sprake meer van enige plan-
ning. Sommige grindproducenten
hebben nauwelijks meer produküe-
mogelijkheden en proberen via pro-
duktiebeperking 'de tijd uit te zin-
gen' totdat Stevol ontgrond kan
worden."

Opmerkelijk detail aan het onder-
zoek is overigens dat dit pas kon be-
ginnen, nadat was vastgesteld op
welk gemeentelijk grondgebied de
schietpartij zich had voorgedaan.

Dwars over de parkeerplaats in de
richting van het Drielandenpunt
loopt de grens tussen de gemeenten
Kelmis en Bleiberg of, wat belang-
rijker is, tussen de arrondissemen-

ten Verviers (franstalig) en Eupen
(duitstalig).

Nadat duidelijk was dat vanaf Blei-
bergs gebied was geschotenkonden
onder leiding van de rechtercom-
missaris uit Verviers het onderzoek
en de reconstructie worden begon-
nen. Derijkspolitie Vaals verleende
assistentie, mede omdat het hier
ging om inwoners van Vaals en
Heerlen.

Spoorlijn Heerlen
naar Aken mogelijk

al eerder gereed

astheerschap
in trek bij
jongeren

INRICHT _ Steeds meer jon-
a voelen zich aangetrokken tot
l !jOeP van gastheer. Dat is in
<UTk opgewaardeerde functie
ik klassieke kelner, wiens taak
l^stond de gasten in de horeca-
-0

e gewenste spijzen en dran-
K ** dienen en na een gevleu-
ib^ft het gesmaakt' af te reke-
nt gastheerschap omvat veel
l'v"et beoogt een totale begelei-
j an (j e gast, van het moment

k ;* binnenkomt totdat de deur
Ir, 'chter hem wordt dichtge-

JJen liep zwaar hoofdletsel op,
hij later overled.

De ontgrinders zijn van mening dat
de provincie zo snel mogelijk met
het ontgrondingsplan moet komen.
Van Breemen houdt vast aan uit-
gangspunten van de nota 'Gegrond
Ontgronden', dat zou betekenen dat
Midden-Limburg nog 700 hectare
land voor de grindwinning ter be-
schikking moet stellen.

„Al in 1981 is de keuze al gemaakt
dat het Stevol-gebied aan snee zou
komen", aldus Van Breemen. De ge-
zamenlijke grindprocenten hebben
al 20 miljoen gulden in het gebied
geïnvesteerd, omdat volgens de pro-
vinciale richtlijnen de ontgrinders
grotendeels de eigendomsrechten
moeten bezitten c.g. toestemming
van de eigenaren moeten hebben
om de zaak af te graven.

VAALS - De Belgische justitie en
rijkswacht hebben gisteren ruim
vier uur besteed aan de reconstruc-
tie van de schietpartij op het Drie-
landenpunt. Het Belgische deel van
de Vaalserberg was daarom afgeslo-
ten. Bij de reconstructie,waren zo-
wel de nachtwaker als de vriend van
het slachtoffer aanwezig, terwijl een
pop werd gebruikt in de rol van het
slachtoffer. Met behulp van het flo-
bertgeweer en een touw werd bij-
voorbeeld precies nagegaan hoe er
is geschoten. Tevens werd er nauw-
gezet in het bosje gezocht naar de
hulzen van de kogels, maar die wer-
den niet gevonden.

iL.Uvve opleiding in het kaderLl leerlingstelsel, die in augus-
«l derde leerjaar ingaat, is een
ljf J^ces gebleken, licht theorie-
iLp Smeets verbonden aan de
u afdeling Horeca in Sittard

|ftlQrrienteel werken al 450 leer-
fL" Wekelijks vier dagen prak-
tij een dag theorie - als kok of
Ni' 'n een van de 2u** 'ieerLie"

'h Limburg.

„O, wat zouden we graag ergens an-
ders grind winnen, maar er zit ner-
gens anders grind.". Van Breemen
erkende wel dat er niet ten eeuwige
dagen ontgrond zou kunnen wor-
den in het Middenlimburgse. Van
de andere kant wees hij erop dat er
nog geen - betaalbare - alternatie-

De enige lovende woorden waren
bestemd voor burgemeester Piet
Vaes van Maasbracht. Vaes was als
enige van het Streekgewest Mid-
den-Limburg tegen de snelle af-
bouw van de grindwinning, omdat,
dat voor zijn gemeente een enorm
verlies van dewerkgelegenheid zou
betekenen.

De vraag of de nachtwaker een wa-
penvergunning had is hier niet van
belang, omdat deze in België niet
nodig is voor een flobertgeweer. De
gebouwen die nachtwaker moet be-
waken staan helemaal op Belgisch
gebied.

Van onze verslaggeefster

HEERLEN- De NS stelt alles in het
werk om de lijn Heerlen-Aken een
jaar eerder in gebruik te kunnen ne-
men dan gepland, zo is gemeld op
de algemene ledenvergadering van
deKamer van Koophandel in Heer-
len.

Wel moeten er nog wat hobbeltjes
worden genomen, zegt de secreta-
ris. Hij wijst op de voorzieningen
voor de grensformaliteiten die nog
tot 1992 (de eenwording van Euro-
pa) nodig zijn.

spoorverbinding dan we ooit had-
den kunnen bevroeden. Waar een
wil is, is een weg en die wil is er nu
blijkbaar bij de Nederlandse Spoor-
wegen en Deutsche Bundesbahn,"
aldus Simons.

Dat zou betekenen dat reizigers mo-
gelijk al in de zomer van 1991 ge-
bruik kunnen maken van de nieuwe
lijn. Een woordvoerder van de Ne-
derlandse Spoorwegen in Utrecht
houdt echter nog een slag om de
arm. „Als alles mee zou zitten zou
1991 haalbaar kunnen zijn, maar
voorzichtigheidshalve blijven we
toch uitgaan van 1992."

Werkloosheid Limburg
verder teruggelopen

Gelijke tred met landelijke gemiddelde

Van onze verslaggever

So ven zÜn horeca-zaken die
W van deze opleiding als
>). in dienst ne-
-6^ ® restauranthouders kunnen
tt.p training het predikaat 'gast-
-1 (jeoJect' krijgen. Zij brengen
<k moderne visie op perso-
Si^agement in praktijk. On-
m^entrum Horeca (OCH), de

efende instantie van de op-
\f' heeft deze week weer eenrestauranthouders kunnen

?en aan het bestand van 'pro-
rrJven'. In een Maastrichtse

'Vj^ak vond deze week de laat-
t . een serie trainingen plaats.

p
arital 'projectbedrijven' ise gestegen tot ruim 70.

Achakeleursus
S?veen de LTS-leerlingen die
>i„ °0r de horeca-opleiding van
i tw 'nstituut, maar ook jonge-
,Vh een Mavo/Havo-diplomaV1nu via de KMBO afdeling
ii^fo gevestigd in Sittard - zich,
h Van 'gastheer' eigen ma-
Vj} ordatze aan de opleiding be-||,va' volgen ze een schakelcur-
A i,yYfee weken. Het is een lan-
i °or ■ atief waarmee de horeca
\ aulen in de groeiende behoef-

i"round gastheren.

„Met veel inspanningen kan onze,
techniek in 1991 klaar zijn met de
klus, maar er moeten nog meer za-
ken worden geregeld. Studies moe-
t^i nog worden afgerond. Er moet
nog een financiële onderbouwing
komen en de hele zaak moet nog
goedgekeurd worden door de rege-
ring," legt de woordvoerder deze
voorzichtigheid uit. Het sterkst was de daling onder de

mannelijke werklozen, met zon
duizend mensen. Daarmee kwam
de Limburgse werkloosheid onder
mannen duidelijk onder het lande-
lijk percentage (10,6 tegenover 11,1-
-procent). De dalingdeed zich vooral
voor in de seizoensgevoelige secto-
ren, zoals de bouwvak, transport en
horeca.
Evenals in april nam in de maand
mei overal in de provincie het aantal
werklozen af. In aantallen lieten de
rayons Heerlen, Westelijke Mijn-
streek, Maastricht en Roermond de
sterkste afname zien. Relatief ge-
zien waren dat echter Valkenburg
en Gennep.
De vrouwelijke werkloosheid nam
in mei af met ongeveer 250 mensen.
Deze vermindering betrof vooral
vrouwen in de horecasector. De da-
ling was relatief groter dan lande-
lijk. Het rayon Gennep liet hier een
minder goed beeld zien: het was het
enige rayon waar een (zeer) geringe
toename geregistreerd werd. Verder
daalde de vrouwelijke werkloos-
heid in alle rayons, zij het op be-
scheiden niveau.

Net zoals in april is de inschrijving
van schoolverlaters nog beperkt
van omvang. In de komende maan-
den wordt echter, zoals gebruike-
lijk, een sterke groei verwacht (vo-
rig jaar was augustus de topmaand
met 6800 inschrijvingen).

MAASTRICHT - De werkloosheid
in Limburg loopt steeds verder te-
rug, maar blijft gelijke tred houden
met het landelijk gemiddelde. Dat
blijkt uit de cijfers over de maand
mei die gisteren bekend werden ge-
maakt. Eind vorige maand stonden
47.500 Limburgers als werkloos in-
geschreven, 1.250 minder dan de
maand daarvoor. Daarmee was 12,7
procent van de beroepsbevolking
zonder baan, exact hetzelfde per-
centage als landelijk.

Secretaris N. Simons van de Kamer
van Koophandel voor de Mijnstreek
is optimistisch over een snellereali-
satie van de spoorverbinding.
„Dankzij brede inspanningen van
overheden, vakbonden en spoorwe-
gen staan we nu veel dichter bij een

Op de binnenplaats van Kasteel Limbricht heeft gedeputeerde Kockelkorn gisteravond de
feestelijkheden rondom het 125-jarig bestaan van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap (LGOG) afgesloten. Bij die gelegenheid opende hij de tentoonstelling 'Oudheden
opgepoetst'; een overzicht van voorwerpen uit de tijd van Jos Habets (1829-1893), stichter van
het Genootschap. De tentoonstelling loopt tot 1 oktober. Foto: WIDDERSHOVEN

Extra vergadering
overgtindwinning

Baby ongedeerd
bij ernstige
aanrijding

Een politieman die buiten
dienst was, zag even later de
desbetreffende auto. Dat
leidde tot de aanhouding
van de 29-jarige Th. K. uit
Maasbracht die aanvanke-
lijk onder valse naam tegen-
over de politie verklaarde te
zijn doorgereden omdat zijn
auto niet verzekerd was.

ROERMOND - Wonder bo-
ven wonder is een baby van
drie maanden ongedeerd
gebleven bij een ernstige
aanrijding. De auto, waarin
de baby in een reiswieg lag,
raakte total-loss. De moeder
die naast haar echtgenoot
zat, moest met verwondin-
gen in het ziekenhuis wor-
den opgenomen.

ii*cOr?ICHT - De extra provin-
Lr>d\vi/lrnissievergadering over de
X0^nrhgsproblematiek vindtp dinsdag 4 juli.

k> verl, Van de vaste commissie
b°fr, ïeer en Waterstaat komen

'n hPt
üur biJeen in de Veldeke-,

ij et Provinciehuis.

&£>er(?e laatste statenvergade-
W'aie iT*ot het houden van deze
!f h'dJn? enkomst besloten, naar
k^e j>g Van een brief van minis-
jt?l^ j^-?1^ (economische zaken)

K<°v ei! J ,ac zorgen van de indu-
ik, grondvoorziening van-°Urg overbrengt.

Voor beide feiten is tegen
de verdachte proces-ver-
baal opgemaakt.

De aanrijding Vond dins-
dagavond rond elf uur in

Roermond plaats op de
kruising Bredeweg/Nassau-
straat. Een automobilist gaf
geen voorrang en reed na de
aanrijding door.

Van onze verslaggever

De vorige week werd een vals ex-
emplaar gesignaleerd bij het over-
hevelen van geld door een Belgi-
sche naar een Maastrichtse bank.

(ADVERTENTIE)

Investeer nu in het nieuwe
schooljaar. Werk achterstanden
weg. Kies voor extra zekerheid
straks.

Unieke combinatie: intensief
leren, maar ook ontspannen
genieten in Engeland, Frankrijk
of Duitsland.

Vanaf 22 juli t/m 12 augustus
worden leerlingen van havo 4/5
en vwo 5/6 doorvakbekwame do- ■
centen met examenervaring
bijgewerkt in wiskunde (havo en
a en b) en in de economische
vakken.

Postbus 169. 9400AD Assen

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

"an onze verslaggever

Van onze verslaggever

maar kwam niet verder dan de
kamerdeur, die de buitenzinnige
Kerkradenaar met drie brood-
messen doorboorde.Man maakt amok

in eigen huis
Gezochte Italiaan

vluchtte 'tijdig'
uit rechtszaal

provincie
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Dankbetuiging
Voorgoed afscheid nemen doet veel pijn.
Samen afscheid nemen biedt steun om
deze pijn te dragen.
Wij willen iedereen bedanken voor het
blijken van medeleven ons betoond bij
het overlijden en de begrafenis van

Elly Hendriks
De zeswekendienst is op zaterdag 24 juni
om 19.00 uur in de St.-Catharinakerk te
Buchten.

Familie Dohmen-Hendriks
en kinderen
Achter de Hoven 14
6122 BA Buchten

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijkenvan medeleven
die wij mochten ontvangen bij het overlijdenen
de begrafenis van mijn lieve vader, schoonvader
en opa

Gerrit Tempelman
willen wij u langs deze weg hartelijk danken
voor de vele condoleances, h.h. missen en bloe-
men, alsmede voor uw aanwezigheid en de be-
langstelling bij de begeleiding naar zijn laatste
rustplaats.

Tiny en Jo
Anneke en Jos

Kerkrade, juni 1989.
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 24 juni a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk St. Remigius te Klimmen.

De leegte die jeachterliet,
bracht ons allen veel verdriet.
Maar de liefde die je bood.
werd met beëindigd met de dood.
Want wat je was en wat jezei.
is voor ons nog niet voorbij.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtge-
noot, onze vader, schoonvader en grootvader

Alfred Kolditz
zal plaatshebben op zaterdag 24 juni as. om 19.00
uur in de kerk van deSt.-Nicolaas en Barbaraparo-
chie te Valkenburg.

Mevr. H.I. Kolditz-Masius
kinderen en kleinkinderen.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn onvergete-
lijke echtgenoot, onze vader en opa

Martin Vreuls
zal plaatsvinden op zaterdag 24 juni as. om 19.00
uur in de H. Hartkerk te Haanrade-Kerkrade.

Odilia Vreuls-Houtmans
kinderen en kleinkinderen

De eerste jaardienstvoor mijn onvergetelijke man,
onze lieve vader en opa

Mathieu Kleuskens
■ zal worden gehouden op zondag 25 juni om 10.00

uur in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te
Schaesbergerveld-Heerlen.

Corrie Kleuskens-v. Rijen
kinderen en kleinkinderen

Enige en algemene
dankbetuiging

Voor de vele blijken van medeleven en de belang-
stelling betoond bij het overlijden en de begrafenis
van vader en opa

Jo Baten
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Familie Baten
Heerlen, juni 1989

De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 24 juni as. om 19.00 uur in de kerk van de H.
Drievuldigheid te Schaesbergerveld-Heerlen.

——————_——H_________ a____■

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deel-
neming ons betoond bij het overlijden en de
begrafenis van mijn lieve levensgezellin, onze
goede en zorgzame moeder en oma

Lies Penders
danken wij u hartelijk. Een woord van dank
aan het Groene Kruis, afd. Hoensbroek en
h.h. doktoren en verplegend personeel, afd. 2,
De Weverziekenhuis.

G. Pepermans
J. en H. Nieuwland

De zeswekendienst zal gehouden worden in
de dekenale kerk van St. Jan Evangelist te
Hoensbroek op zaterdag 24 juni 1989 om 19.00
uur.

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
Van medeleven diewij mochten ontvangen
bij de begrafenis van onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Erna
van de Laarschot-

Lewandowski
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zaterdag 24 juni as. om 19.00
uur in de parochiekerk Fatima te Bruns-
sum.

Na een jaar met veel verdriet, omdat mijn geliefde
man en onze vader ons verliet, zal de eerste jaar-
dienst van

Jan Dezelak
worden gehouden op zondag 25 juni om 11.15 uur
in de kerk van de H. Geestparochie.

Lojzka Dezelak-Centrih
en kinderen

Kenhedylaan 45
6441 JB Brunssum

Nieuw
I telefoonnummer I
I verzorgingstehuis I
! FIRENSCHAT |

Schaesbergerstraat 25
Kerkrade Terwinselen

045-468468
vanafI dinsdag 20 juni 1989___——_

Vt_rv*_i _M__^_____M

Vandaag première
Bekkerveld Heerlen.
Aanvang 16.15 uuren 20.00 uur.

Circusteleloon 045-740504.
I Onze reizende dierentuin is doorlopend

geopend vanal 9.00 uur.Is____a_____

MOET U DOEN!
Ja, u leest het goed!

Als u van plan bent een nieuw bed te kopen moet u ons
toch eens bellen! U kunt dan namelijk kennismaken met

slapen op water. Geheel vrijblijvend natuurlijk.
Meer informatie over waar en wanneer?

Bel 04759-4208 en vraag naar dhr. H. Hermans .

iJQ^zjmburq
HAELEN - PANNINGEN - SMEERMAAS

Nederland telt ruim 90.000 'patiënten'

Voorlichtingcampagne
Epilepsie en Sport

Van onze verslaggever

HEERLEN - Vooral om de voor-
oordelen over epilepsie en sport
uit de wereld te helpen, organi-
seert het Nationaal Epilepsie
Fonds, in samenwerking met het
Nationaal Instituut voor de
Sportgezondheidszorg, een grote
landelijke voorlichtingscampag-
ne. Deze campagne, genaamd
'Epilepsie en Sport', duurt voort
tot begin 1990. Een eerste hoog-
tepunt in deze vormt de nationa-
le epilepsiecollecte die van 26
juni tot 2 juli a.s. door vele tien-
duizenden vrijwilligers in geheel
Nederland wordt gehouden.

In veel gevallen blijkt dat sport-
beoefening bij mensen met epi-
lepsie - mits zorgvuldig begeleid
en in goed overleg met de behan-
delend arts - zeer positief kan
uitwerken. Nederland telt ruim
90.000 mensen met deze, zoals
die vroeger (verkeerd) werd aan-
geduid, vallende ziekte. In 50
procent van de gevallen treedt
epilepsie voor het eerst op vóór
het 20-ste levensjaar. Dit is nu
net de leeftijdperiode waarin de

Conditie
Mensen met epilepsie hebben
nogal eens een minder goede
conditie als gevolg van hun epi-
lepsie. Dit is vaak het gevolg van
angst en extra voorzichtigheid.
Het lichaam kan hierdoor wat
meer gespannen zijn. Ook het
zelfvertrouwen neemt hierdoor
vaak toe. Sommige sporten leve-
ren evenwel meer gevaar op dan
andere, zoals bijvoorbeeld berg-
beklimmen, parachutespringen,
paardrijden, wielrennen en
skiën. Onder andere judo, mara-
thon-lopen en zwemmen is zelfs
voor mensen met een ernstige
vorm van epilepsie meestal wel
mogelijk, mits aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan.

Vanvallen
Wat is epilepsie? Epilepsie is een
aandoening die zich over het al- i
gemeen kenmerkt door, veelal ;
plotselinge, aanvallen. Deze aan- 1
vallen worden veroorzaakt door <

een tijdelijke verstoring van het
elektrische evenwicht in de her-
senen. De aard van de aanvallen
is van persoon tot persoon ver-
schillend. Daarom moet de afwe-
ging om al dan niet te gaan spor-
ten voor ieder mens met epilep-
sie afzonderlijk worden beke-
ken. Nadrukkelijk moet onder-
scheid worden gemaakt tussen
mensen met epilepsie, die - on-
danks het gebruik van medicij-
nen - niet aanvalsvrij zijn en
mensen die wel aanvalsvrij zijn.

Voor de eerste categorie gelden
in principe geen beperkingen,
tenzij de behandelend arts an-
ders beslist.
Voor degene die breder geïnfor-
meerd wil worden over epilepsie
en sport kan gratis (liefst per
briefkaart) een campagne-bro-
chure aanvragen via afdeling
Epilepsievoorlichting Postbus
9587, 3506 GN-Utrecht, S 030-
-510785. Onder andere op maan-
dag 26 juniwordt in de Socutera-
zendtijd om 19.36 uur op Neder-
land 3 ook aandacht besteed aan
deze campagne.
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1.000,-Aanaccessoires 12 Maandenrenteloze lening. 'n Sterk succes. J
naar keuze cadeau.

Heeft vin plaats van gratis extra's liever Voor welke 205 u ook kiest, hij is P 1"

Wie nu besluit om een Peugeot 205 aan een aantrekkelijke Pinancieringsregeling? Dat en snel. Bovendien is de 205 niet al-e
te schaffen, doet wel een hele goede keus kan ook. Als unu een 205 koopt* en het ken- een bijzonder vlotte verschijning, maar M
met meervoordelen danooit. Voordelen waar- teken op uw naam registreert vóór 1 augustus ook uiterst betrouwbaar. Er zijn maar ',e

bij het accent ligt op gratis. Wat dacht u van 1989 dan profiteert u van een aantrekkelijke 33 verschillende uitvoeringen,
accessoires tot een maximum van 1.000,-naar financiering tot een maximum van 10.000 Benzine, diesel, 3-deurs, 5-deurs, Au

(

keuze cadeau. U kunt kiezen uit vele vlotte guldentegen 0%rente. maat, Junior, Accent, GTI met 130 DIN p*
extra's zoals een spoiler, een zonnedak, spor- Urijdt 'n vol jaarzonder rente te betalen, dezeer exclusieve Cabriolet toe.
tieve wielplaten, een trekhaak of een fraaie De aanbetalingkunt vin de meeste gevallen Er is al een Peugeot-205 vanaf 17.35 '
stereo radiocassette-recorder ofmisdampen. heel simpel oplossen dooruwhuidigeauto in te Ga vandaag nog langs bij de Peugeot-dea^ ;

Maar ook metallickleur, een (fiets)-impe- ruilen. De lening wordt door Peugeot Talbot want devoorraad is beperkt. Zijn adres v'°
riaal, speciale buitenspiegels, een ruitewisser/ Financiering verstrekt onder de gebruikelijke in de Gouden Gids. U bent van harte welk
sproeierachterofeen compleet Accentpakket. voorwaarden van huurkoopovereenkomst, ariër—'m Marwm ■r—^-v^r- —^af~\^)
Dit aanbod geldt alleenvoor de 1989modellen U lost dus de lening af, zonder 1 jaarlang rente _Z^/^J__^^l mSt***
en zolang devoorraad strekt. te betalen. H _tJCI"JK HU—_IÏIGI*

PRIJZEN INCL. li IVY EXCL. Al-II VERINGSKOSTEN 460.- WJ 21
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|Bouwmaatschappi|lKEULEN BV

feliciteert directie en medewerkers van McDonald's Heiweg 14
met de opening van hun 51e vestiging in Nederland 6161 DA Geleen

Telefoon 04490-46900

De uitvoering geschiedde in samenwerking met onderstaande bedrijven
. . — 1 ■ ■ "

Glashandel van Sint Fiet BV Timmerfabriek Helwig BV Schilderwerken W. Maesen BV
Oranje Nassaustraat 4, Meerssen. 043-642857 Tomeikerweg 101, Geleen. 04490-44050 Schuttekleef 6, Stem. 04490-32137
beglazing machinale timmerwerken schilder-, spuit-, behangwerken

Technisch buro van Velden BV _ _. . ... n - Dlf
De Honden Margen 2a De ver 01745-13841 Enning Alu BV Konstruktiebedr.jf Guus Feron BV
CV-install. - klimaatbeheersing - Waalbroek 5 Simpelveld. 045-440685 Rijksweg-Zuid 230, Geleen. 04490-46953
vent.syst. a|u ramen . deuren - winkelpuien staalkonstrukties

<^—.^— ___■t_ —_—_—^— ——— ——————— ~"~

Handels- en aannemingsmij „ M „,, _ '._„■'
| Th. Daelmans BV Elektrotechnisch buro Kalt BV Fa. Ottermans
. Parallelweg 358, Geleen. 04490-45028 Burg. Roëllstraat 2, Amsterdam. 020-134900 Parallelstraat 13, Amstenrade_ 04492-1505

9evel- en wandbeplating elektrotechnische installaties kap- en aftimmerwerk

Stukadoorsbedrijf Rennenberg BV spatgens BV Aannemingsbedrijf P.J. Gelissen
Graetheide 68, Bom. 04498-53354 ~ ... ~,.,
Sieroleister - stucwerk ■ Rijksweg-Noord 46, Geleen. 04490-42120 Graetheide 68, Bom. 04498-53354
cementvloeren ■ gipswanden gas ■ water - sanitaire installaties metsel- en lijmwerken

'vT '—" ~ ■
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ak Bij deze Mazda323 moet ueen sportiefrode kleur denken. _gÉÉ PW !*<. ?e

*%mmmZ^mmaaaaaaaa\aam De Mazda 323 "R" is de pittige variatie op de luxe 323 GLX f-^ WÈ Wf^ 1 W Hfi^\ 5*flil iÏÏ1-"b-Tl Hatchback. Met in kleur gespoten dakspoiler j/jÊ _r_i W flk.^ ■_&_% Nss^ J'1I ■■■■■ 1 1 , ° V.. . AaaaaW mkW fl ff, ü flw en
;jfa_iÉrf)lflßfl*Bßßl en bumpers, zwarte raamomlijsting, sportstuur, JLWr lX- frX v°cjj^ «J~_jT] GT-sportstoelen, GT-dashboard met toerenteller f M * ' ft m Hh^Nc- - —_É__KS

_ 1?
L£zilZ|^^ leverbaar met een zuinige,maar sportieve _fl_l_^ mIP lÜl..jj i '' "" h v.-x. h"
Van Wel b.v. /^ ■ ""~" " f 1 llfee-~_—■_■_» F 3Hoekerweg 4 ranu / M^____»««»»»-««,|',","**~*" mmWföaaliït } _-.^^mbl B^^l BbF^
Bunde 043-647833 gJB f """"""" W, W" WkW-U K^ffl»Sï|^2 G

W-*~fVPVBPHHiI " _J / n^^ uur mmWV'ifVWi

Zij. die iets te vorderen heb- ~mmÊ $ f jéA Kk !ZllZ_^_l__i«Z!S__»wi!^^ „
ben van. iets verschuldigd Jfl JgflflflflflWWflßWWWW^^^ 6̂*'^^*'
zijn aan. of goederen 4HHB> Bbm_' m^^mimwm^m^^^^^-waarden onfier zich hebben gjgS B^^_^^^ï fl 'welke behoren tot de bene- mr<& %Wficiair aanvaarde nalaten- mr± a^H mw
schap van de Heer J.C.C. fl W±f Wf fl flPost, gewoond hebbend flj fl^ / » \ fl % * * «flRijksweg 195 te Eijsden, flj fl. «fl ■ f 11 WSSamaaW
overleden te Eijsden op 28 Ifl I- " * wl K^^^^W '<april 1989, geheven daar- m~\ ' f I II f 1
van opgave c.g. afgifte te fl ■ \ ffl flW** «. fl Vdoen aan mr. P.A.H. Eur- fl \ * fl flk\ wfl fl Llings, notaris ter stand- aJ'maW Hk _k Wj^UW mw vplaats der gemeente Voe- i3_ï__ ■"—^^hfl_*: j^^|^^jß flj
rendaal, Heerlerweg 1, ■^_»*^| fl BF
6367 AA Voerendaal, tel. B__l ~1 Br045-753535. vóór of uiter- K^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^gjaa^iijsaijjiEj^^a^^ Bf;;^, j^y^s^^^l ï;:;É|alijk op 1 september 1989. BHHB| NNMMMftMMi^
amaaaaemmmamaaammaaammmU C_Ml_ tJßfrrttfé^^ J^ ]

ook tchisrputformi fl _V*jvU\\.a\l^amaaaaaWol IM^fl B FIT-" T/^\ TX TT/'^l"' A A ' /I^Ai» ~*.««*«. ■ 4\w_*ir _^i'^mß^^l*__ B Jh/ONNdr VIA/UAd^\ fl L! mmaXr^fmWMAml 1 _iwJ*f%^Sßfli fl fIBBBBBBBBfI !_/_ Z-rV/i NI NIvJL 1Y li \J-,LS*
fl W^^3i i~i ■*wJlw/etfl^l flßWy^B —~/*^~—-^T"" r^SHfl t

&sL_i *Srs fl_i_tt_MHJ ééWStSI li i \ ï_\ 3231K1-.
n_^_i _ bBS^IbSi amaMÊKffi W^' r"> JmÊ '■ X^~~"^^^T v~ ü»11 j± De Mazda 323 Iris heeft standaardcc'pff ffff* p^flfli pfijl fl^pp»"1 _JÊ^^^-i^\~ —**Sm ;'J. MB_—l schui^ak. Alleen daarom al zou u «,

||—w.n.'-|ww fl_lt__! maaw^~^ —"\ _■_!__^__tfÉM_fl yß__^___l fll misscmen e 523 Iris willen kiezen- l |I L*J _ BpÜES BsFf—S! C^.^* '..". '"^'* " mf'rmat P zowel 3 deurs Hatchback- als Sedan- jj
_^_fl —SttffSffim m

maa\%oaaaaaaaaaaaaa9*m i%l>_ uitvoering met 1.3 1 motor. Toch even^'''j
Ueaaamaemmmmaatammaaaaawaaaaaaaaam vaaaaaaaaaaaaaaaaTemmM ff—lTwMfl)*_^_É_fl l^nJ flflS^~^f i^Sl 1 t " 1 " 1 1 /^ /1 f*t« 'm

-< B_3 Epjflii^— mm KL^fl de Iris nog meer te bieden heert: ap^ 1' ifmj^gggmMaaam "snelle" wielcovers, een speciale Iris-
Wacht —_^ _^ -- t-»->Ct\TTCTT |^hhh|| striping, rechterbuitenspiegel en spatl^

Een beauty De luxueuze Mazda $ïï_£_i«_? __£___ oS-^-^^o^J^'i
He„t IN VELE UnVOERINGEN. 323ENSIGN. . SSS_^_S_r_._S___aS; -^ ■ |

Het einde, voor wie een bijzondere Een Mazda 323 die een aantal aange- Mazda 323 Ensign is leverbaar in Hatch- i^j fcïfes *"Mazda 323 wil. De Mazda 323 Finish is name eigenschappen combineert, zoals back en Sedan uitvoering, met \W ■zeggen voorzien van echte aluminium wielen hoge prestaties, een zuinig gebruik, een keuze uit een 1.3 of 1.5 liter _p^ l^^<fl_ l___
met brede 175/70 SR 13 banden. Getint comfortabel interieur en lage onder- motor en diversekleuren. éT^**mm

i veiligheidsglas rondom, halogeen houdskosten. Naast het comfort van de Prijs v.a 23-290,- fc____ <^__i K-^fl \W l'a S lampen, rechterbuitenspiegel. De Mazda 323 LX biedt de Ensign u extra: stoere É_i'_^_l __T'__ VI /
323 Finish heeft een sportieve achter- 175/70 SR 13 banden, sportieve wiel- _^ i/l 'y^ J

He-He-He spoiler (dakspoiler bij de hatchback). De platen en grille. Grote geïntegreerde ' Jk W/M _■
Mazda 323 Finish is leverbaar in diverse bumpers, beschermstrips en elektrisch *—■ W/M S^ fKkleuren, meteen 1.3 lof 1.5 1 benzine- bedienbare buitenspiegels in dekleur van W/w S' & a\Wuprman motor, of een 1.7 dieselmotor. Zowel in de auto. Zwarte omlijsting van ramen en I iy'._^_L _^_f '_I'iit/ui du fl fl fll jdrmaae mamWsedan als hatchback. . ■-—i........5: J".'.' "»' ■■"■ .;. ■—^ fl jpflßP _^^A\\\V __

€SmaWamwmmWKßM ■ jflß \ J _!j^ ■- K__f"^ /^^ >/^^ I '''
Tïïimniini imir^^iSf^ vC \ .^M^ .■ r^ Bwf B^"^^,^ / v^

voorstelt. ___HM_ !_______■__—__ m m^l fl ■_!_' VBP& _BBP^ vfli^_ __j_fTB_l ui .ilMmél." --^-"-a Jr ï P^ a_"fl ■__»_&_a__fl tj
V m fl/-'fl P_ffl^il_ ■** __S (^ lt / 1

S—P*. Afl flr tI 1^,.. w2aaawraaa\
WÊi^^^mMt-MM~.~..... ***** mat 1 Hk?t nto^^ \^mm\

Stotteraars weten ___^| fIV te mm \\\\mma^mmm\
heus ze Bfc^ssÉi BLJ-JHHBBHHBBBHBHHHHHH."I^fIHHfIfIfIH^^^HHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWs,^^

gen willen, dus mdc _ — ~T JT ' Tk JTsss Kom nuKijken naar de Specials van Mazda i
den te komen. Dat ver- "/ . 'jjjll

" mindert al gauw de ER IS AL EEN MAZDA 3MVA F '1 100 - AFLEVERINGSKOSTEN F V)().-.([)E GENOEMDK PKII/1-N ZIIN CiKI.DIG ZOI.ANC, I)E AITO'S I'IT DE VOORRAAD VAN IMPORTEUR OF DEALER LEVERBAAR ZIJN). PRIJZEN INCL. B.TO'. 6JAAR CAROSSERIE ÜAR*

spanning. Zokomt een IMPORTEIK: aitopai.ac:e DE BINCXHORST BV.. DEN HAAG TEL: 070-4894()().

gesprek vlotter op ■■■M^^^^"■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M"^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"■^^^■■"^^^^"^^^^^"ii^"■■»^"^^".^"^""""^"■■^^"~^^

ï?„*K:_t TêZIïZZêIZ f H loven heerlen bv- I
gnjpen. Doen we dat? f f lA/ flHm4ÈH Ë Palemigerboord 401, Heerlen

Informatie voor 1# Br Ifl/Ufl/f f {„k^.'-.j Teletoon 045-722451 y
mensen met stotter- -"I_—üü""~'^~"~"""^^_"^~""~~""mm~~mm"

ÏÏ^Ziiïeet I AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN ] AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
omgeving: Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3, Nieuwstadt Langheckweg 2. Kerkrade

01808-15 31 of |rr~rrd Telefoon 04402-71920 j..'-_■—'-_| Telefoon 04498-53055 E___ Telefoon 045-464646
SVS, Postbus 119, ~~_—~ ~~~~ ~ "
3500AC utreck. ] AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF 1 AUTOBEDRIJF LEYMBORGH ] RADREMA AUTO'S
Geefstotteraars U Klinkenberg 138 Meerssen. Bornerweg 5-8. ümbneht Galjoenweg 73 (Beatnxhaven), Maastricht

even de tijd. C___ Telefoon 043-642697 b___3 Telefoon 04490-15838 TTT^n Telefoon 043-632250 _^X
Publilwtw aangeboden door i
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Echtpaar Tabak
in het goud

" Het gouden paar Tonie
en Gerrit Tabak.

Foto: DRIES LINSSEN

Het echtpaar Gerrit en Tonie
Tabak viert morgen, vrijdag, zijn
gouden huwelijksfeest. In de H.
Andreaskerk op de Heerlerbaan
begint om 15.15 uur de dankzeg-
gingsmis. Gelegenheid tot felici-
teren is er in het café-restaurant
Drieluik aan de Heerlerbaan 107
van 18-19.30 uur.

Gerrit Tabak (69) verhuisde op
11-jarige leeftijd met zijn ouders
om economische redenen van
Drente naar onze provincie. Hij
werd uitvoerder in de brugge-
bouw. Zijn werkkring voerde
hem later zelfs naar Afrika. Nu
vult hij zijn vrije tijd hoofdzake-
lijk met vissen.

Zijn vrouw Tonie (Vossenberg)
werd geboren in het Brabantse
Oss. Ook zij volgde haar ouders
naar Limburg. Uit het huwelijk
met Gerrit Tabak werdenAlie en
Anton geboren. Tonie Tabak (67)
houdt veel van reizen. In haar
uppie bezocht ze ondermeer de
Verenigde Staten, Mexico,
Hongkong en de Sovjet-Unie.

Gouden paar
Paulissen

" Tiny en Joep Paulissen
die morgen het gouden brui-
loftsfeest vieren.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Joep en Tiny Paulissen-Trags
vieren eveneens morgen het gou-
den huwelijksfeest. Ze wonen
aan de Kohlbergsgracht in Blerj-
erheide en daar is de gouden
bruidegom geboren en getogen.

Hij heeft in de mijn cri in de
bouwnijverheid gewerkt. Zijn
grote hobby is de voetbalsport.

Tiny (Tiensche eigenlijk) Paulis-
sen komt van Chevremont zij
heeft zich vooral beziggehouden
met het huishouden en de kinde-
ren (4 zonen en 2 dochters). In-
middels zijn er aan de familie al
drie kleinkinderen toegevoegd.

Het hoeft geenbetoog dat de hele
familie vrijdag feest gaat vieren.
Om 16.00 uur is er een mis in de
parochiekerk van de H. Antonius
van Padua in Bleijerheide en van
19 tot 20 uur bestaat er gelegen-
heid het gouden paar te felicite-
ren in zaal 'Ejen Bouwrwei' aan
de Franciscanerstraat in Bleijer-
heide.

___________————

klein journaalreductie oostelijkemijnstreek739282

Ubachsberg

" Fanfare St. Cecilia van Übachs-
berg houdtvan 23 tot en met 26 juni
voor de 22ste keer in successie de
Boerenbruiloftsfeesten. De boeren-
bruiloft zelf vindt zaterdag 24 juni
plaats met een optocht om 18 uur,
de onechtverbinding om 19 uur in
de feesttent en een groots feest 's
avonds. Ook zondag en maandag
zijn er diverse activiteiten in de
feesttent.

Landgraaf

" Van 9 tot 14 uur is vrijdag 23 uur
de basisschool De Voegelsjtang
open voor belangstellenden. De
school heeft deze dag uitgeroepen
tot Jenaplandag. Van 17 tot 18 uur
wordt het principe van Jenaplan-
onderwijs uitgelegd.

" Zondag wordt op de draf- en ren-
baan een snuffelmarkt gehouden en
wel van 10 tot 17 uur.
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Van onze verslaggever

Van onze Haagse redactie

Aantasting
Voor officier mrVerbaas stond ech-
ter vast dat verdachte zich „beest-
achtig" had misdragen. Zij sprak
van ernstige aantasting van de li-
chamelijke integriteit en hield bi;
het bepalen van de strafmaat tevens
rekening met de lange duur waar
binnen de gewraakte feiten ziel
hebben afgespeeld. Op 5 juli volg
de uitspraak van derechtbank.

Van onze verslaggever

Pensioenpremie
kan niet lager

ABP oneens met kabinet:

Van onze verslaggever

DEN HAAG/HEERLEN - Het Rijks Computer Centrum in
Heerlen raakt aan de vooravond van de overname door het
automatiseringsbedrijf Volmac nog een aantal opdrachten
kwijt. Het gaat om werkzaamheden die worden verricht voor
de ministeries van Justitie en Onderwijs en Wetenschappen,
zoals incasso van boetes, cellenreservering, afhandeling van
alimentatie en de administratie van dewet basisonderwijs. Dat
werk, waar in Heerlen ongeveer 30 mensen een dagtaak aan
hebben, zal voortaan gedaan worden door het RCC in Apel-
doorn.

J^ASTRICHT - Vier Statenle-
Jn hebben Gedeputeerde Sta-
0n schriftelijk gevraagd of het

van de spoorverbin-
JJg over het Albertkanaal geen

belemmering zal zijnor (je realisering van een inter-
i, tlonale intercity-verbinding.
Jet viertal, W. de Heer (PPR), K.
„,' e

unhuis (PSO-CPN), B. Have-
Ch (PvdA) en F. Kusters (D66)

vernomen dat de Belgische
(J;£heid geen plannen en geld
J*ft om na de sloop van de
"orbrug bij Lanaken een nieu-
q~ Verbinding te realiseren.
j* Worden tevens gevraagd of
.; noodzakelijk is dat de minis-
j. van Verkeer en Waterstaat
,^Ppen onderneemt om te be-
CQ,pstelligen dat haar Belgische

'ega toch geld reserveert voor
bn nieuwe spoorbrug.

pleitten GS en de Besten-
I*intk ePutat*e van Belgisch
j^Ourg in een gezamenlijkere-"e voor opname van de spoor-

-1e Antwerpen-Keu-
jw' via Hasselt en Maastricht in
V tweede structuurschema

rkeer en Vervoer.

De PvdA-Tweede Kamerfractie
maakt zich ernstige zorgen over
deze ontwikkeling. Volgende week
woensdag zullen de socialisten
daarover minister Van Dijk (Bin-
nenlandse Zaken) aan de tand voe-
len tijdens een mondeling overleg.

Start van werkzaamheden uitgesteld

Bouwmestfabriek
leidt tot protest

plek aan de Sevenummerzijde van
de Zuringspeel gekozen.

De dienstcommissie (onderne-
mingsraad, red.) van het RCC in
Heerlen deelt de zorgen van de
PvdA. „Dank zij Volmac kunnen
ruim honderd van de 130 werkne-
mers van het RCC hun baan behou-
den en wordt voor de anderen een
goede regeling getroffen. Volmac
heeft zich steeds heel loyaal opge-
steld en wordt als dankvlak voor de
overname geconfronteerd met een
uitholling van de orderportefeuille.

„Dat heeft Volmac niet verdiend.
Het bedrijf heeft het RCC immers
gered en de werkgelegenheid gega-
randeerd. Maar nu die overheidsop-
drachten op de valreep worden
weggehaaldzitten er straks een stuk
ofdertig mensen te toepen omdat ze
niets te doen hebben. En Volmac
moet dan maar zien hoe de order-
portefeuille wordt aangevuld. Dat is
niet netjes".

„Het heeft er alle schijn van dat het
RCC in Heerlen nog snel even wordt
uitgekleed voor de overname door
Volmac", aldus PvdA'er Rein Hum-
mel.

Brandpiket
OLS-terrein

Niet leuk
ledereen weet dat in de automatise-
ringswereld de concurrentie mee-
dogenloosis en dat het heel moeilijk
is om opdrachten in de wacht te sle-
pen. Voor Volmac is dat bepaald
geen leuk begin", aldus een woord-
voerder van de dienstcommissie.

Het ministerie van VROM maakte
bezwaren, maar het Instituut voor
Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen
(IMAG) in Wageningen rekende
voor dat een nabijgelegen bos
slechts een uitstoot van 10 kg. am-
moniak zou hebben te duchten -
wat overeenkomt met een mestpro-
ductie van één zeug per jaar. Daar-
entegen zou door de mestzuive-
ringsfabriek een ammoniakuitstoot
van 350.000 kg. per jaarworden be-
spaard.
Niets leek toen een afvalstoffenwet-
vergunning nog in de weg te staan.

' |J0rVENUM- Doordat inwoners van
iL^'Arnerica en Sevenum de

4 af n State hebben verzocht om
b Va*stoffenwetvergunning voor

\t Ihj(.°uvv van een mestzuiveringsbe-
d*e p°P de Kronenbergerheide aan

Öperatieve Vereniging van
0 'Coyarkens- en Kalverhouders
2He en e ontne^ln8 van een
v s^ Ueffectenrapportage te schor-
z i^' 's de start van de bouw gisteren

de h °?rgegaan. Gewacht wordt op
die es'*ssing van de Raad van State

*'Ch vandaag over het schor-
ssVerzoek zal buigen.

Twee jaar geëist
voor aanranding

Verdachte verbleefpas twee maanden in Nederland

MAASTRICHT- Aan het eindevan
een urenlange zitting die voor een

deel achter gesloten deurenverliep,
eiste officier van justitie mevrouw
mr Verbaas gisteren in Maastricht
twee jaar onvoorwaardelijke gevan-
genisstraf tegen een 30-jarige Roe-
meen die pas sinds begin april als
asielzoeker in Nederland verblijft.
De officier achtte hem schuldig aan
zodanige aanranding van de eer-
baarheid dat zij deze wenste gelijk
te stellen met aanranding.'

»an onze verslaggeefster

"ERLEN - De Kamer van
ty-handel voor de Mijnstreeka* dat er geen enkele reden is
advies van de NEHEM op te

pn om deDraf- en Renbaan in
zijn professionele sta-

* ontnemen. De Draf- en Ren-
Jj1 Limburg moet blijven bc-
*n> schrijft de Kamer van
J-Phandel in een brief aan mi-
** T Braks van Landbouw en
prij.
Kamer van Koophandel signa-

Brief aan minister Braks over NEHEM-advies

Kamer van Koophandel:
renbaan moet blijven

leert dat de baan in Schaesberg
tot de twee renbanen in Neder-
land met een professioneel mana-
gement behoort. Opheffing van
Schaesberg, of het ontnemen van
de professionele status, zou bo-

vendien in strijd zijn met het uit-
gangspunt van de regionale sprei-
ding. Er wordt geen rekening ge-
houden met de internationale lig-
ging van de baan in Landgraaf en
ook het winstbegrip dat de NE-

HEM heeft gehanteerd kan bij de
Kamer van Koophandel niet door
de beugel.

In de brief wordt verder opge-
merkt dat de conclusie en de kri-
tiek van de NEHEM exact gelijkis
aan die van zes jaargeleden in het
rapport dat toen werd opgemaakt
door de Structuurcommissie
Draf- en Rensector, die gevestigd
was bij de NEHEM. Ook toen
werd kritiek uitgeoefend op het
rapport en de samenstelling van
de commissie.

Vlak voor overname door Volmac

van onzer verslaggeefster

Statenleden
frezen ernstig
oponthoud

'C-verbinding
Daar leerde hij na korte tijd een
landgenote kennen die in Maas-
tricht op kamers woont. Tussen bei-
den ontstond een vriendschappe-
lijke en vertrouwelijke relatie die er
vaker toe leidde dat de man niet al-
leen overdag maar ook des nachts in
dewoning van de vrouw verbleef.
In de vroege ochtend van 26 mei
zocht de vrouw, uitsluitend gekleed
in een witte badjas, volkomen over-
stuur haar toevlucht tot buren. Zij
beweerde dat een man haar in haar
appartement had willen vermoor-
den. Nadien vertelde zij de politie
zes uur lang door haar landgenoot
intens gruwelijk en vernederend te
zijn misbruikt.
De met lipstick op het slaapkamer-
raam geschreven kreet 'Help!' was
klaarblijkelijk niemand opgevallen.
Gisteren herhaalde de vrouw achter
gesloten deuren haar relaas nog
eens uitvoerig tijdens een bijkans
anderhalf uur durende ondervra-
ging.
Op zijn beurt zei verdachte door
haar tot sexueel contact te zijn uit-
genodigd en daaraan op volkomen
normale wijze gevolg te hebben ge-
geven. Hij ontkende geweld te heb-
ben gebruikt.

Samen met drie landgenoten was de
Roemeen, een in zyn land bekend
sportman, na aankomst in Neder-
land opgenomen in het opvangcen-
trum voor asielzoekenden in Spau-
beek.

RCC Heerlen raakt
opdrachten kwijt

" De groep Amerikanen werd in het Maastrichtse stadhuis
ontvangen door wethouder Wevers. Na afloop werd even
geposeerd op de trappen van het raadhuis.

Foto: WIDDERSHOVEN

HEERLEN - Het ABP in Heerlen
is bepaald niet enthousiast over
het kabinetsbesluit dat pensioen-
fondsen binnen vijfjaar op straffe
van een forse belastingheffing
hun financiële reserves af moeten
bouwen door een verlaging van
de pensioenpremie. Volgens een
woordvoerder van het ABP is met
het oog op de toekomst juist een
verhoging van de pensioenpremie
wenselijk.

B%f»V)nnen om op de Kronenber-
vt>u p'de te komen tot de bouw van

a°r*ek, waarin kalvergier en
ntTlest kan worden verwerkt,en al uit 1985. In totaal 220 kal-

> "s lid* 1 zeugennouders gaven zich
P-en stortten het benodigde

H i aPitaal. Aanvankelijk werd
V^d°Catie aan cle Horster Zoom
w^

e Zuringspeel, vervolgens een

MER
Ook rekende ook het COVAK-be-
stuur op de ontheffing van een mi-
lieu-effectenrapportage. In de fa-
briek zal per jaar slechts 221.500 m 3)
mest worden verwerkt. Eerst bij een
verwerkingvan meer dan 240.000 m3
per jaar zou een milieu-effectenrap-
portage noodzakelijk zijn.

„De vergrijzing zal steeds verder
toenemen. Daar moet nu al op
worden ingespeeld. Als we op dit
moment de pensioenpremie ver-
lagen plegen we in feite roofbouw
op de rechten van de werkenden
die straks voor een pensioen in'
aanmerking komen", zegt hij.

stad te gast bij het Europese In-
stituutvoor Bestuurskunde en
discussieerden over de toe-
komstige positie van Europa,
in het kader van de opheffing
van de EG-binnengrenzen na
1992.

Amerikaanse
profs in

MaastrichtNiettemin dienden inwoners uit
Horst-America en Sevenum bij de
Raad van State een schorsingsver-
zoek tegen afvalstoffenwetvergun-
ningen ontheffing van een milieuef-
fectenrapportage in.

In afwachting van een beslissing is
de officiële openingshandeling, die
deputé Hilhorst gisteren zou heb-
ben verricht, voor onbepaalde tijd
uitgesteld.

Zakkenrollers
enijden tassen onen
Sft „ EN ~ °e politievan Heerlen
?*S ergec°nstateerd dat zakkenrol-Jode m°menteel een nieuwe me-% njp

p na houden.De tassen wor-""dere meer van e schouders van
jW-j dames gerukt. De tassen
stbar °U oPenBesneden en de

&ns ~e spullen worden er vervol-S_Ult gestolen.

MAASTRICHT - Een groep
Amerikaanse professoren en
hoogleraren werd gisteren offi-
cieel ontvangen in het stadhuis
van Maastricht. Het gezelschap
is in Limburg op bezoek, op
uitnodiging van de NAVO. Zij
waren in de provinciehoofd-

Het bez,oek van de Amerikanen
wordt morgen officieel afgeslo-
ten in Kerkrade, waar ook
voormalig minister van defen-
sieVan Eekelen, tegenwoordig
secretaris-generaal van de
Westeuropese Unie, als gast-
spreker is uitgenodigd.

NIEL-BIJ-AS - Vanwege het
brandgevaar in de bossen rond het
OLS-terrein in Niel-by-As is een
brandpiket van boswachters inge-
steld. Brandgangen zullen worden
gefreesd en voor alle verkeer afge-
sloten.
„Alles is keurig droog", aldus bos-
wachterFrans Vaneygen (33) uit As.
„Het ware daarom te wensen dat er
vóór het OLS regen viel". Gisteren
werden de eerste harken opgericht.
Schutterij St.-Martinus uit Niel-brj-
As rekent op zon 40.000 bezoekers.
Op haar boodschappenlijstje staan
bijna twee ton brood, 3.000 slaatjes,
5.000 worstjes, 5.000 repen chocola-
de, 15.000 pakken chips, 35.000 liter
bier en 50.000 flesjes frisdrank.

Van onze verslaggever

Overigens is het ABP zelf niet be-
voegd de pensioenpremies te ver-
lagen of te verhogen. In de ABP-
wet is geregeld dat de overheid
daarover de besluiten neemt. Het
ABP heeft alleen een adviserende
stem. „Ons advies zal luiden dat
de pensioenpremie in ieder geval
niet omlaag mag", aldus de
woordvoerder van het ABP.

'Biologica' moest attractie
op Europees formaat worden

Van onze verslaggever gingskandidaat aan. Met instem-
ming van het provinciebestuur.
Tijdens een daarop volgend
nieuw onderzoek werden vijf lo-
caties onder de loep genomen:
vier in Heerlen en één in Land-
graaf. De studie leidde tot de
conclusie dat Heerlen, in tegen-
stelling tot Maastricht, te weinig
bezoekers zou trekken om te ko-
men tot een sluitende exploita-
tie.

Op verschillende plaatsen zou
het publiek zelf mogen experi-
menteren met behulp van micro-
scoop, beeldscherm en dergelij-
ke. In de opzet van het geheel
werd royaal plaats ingeruimd om
de diverse onderdelen te actuali-
seren aan de hand van nieuwe
wetenschappelijke ontwikkelin-
gen. „Een attractie dieklinkt als
een klok", heette het in januari
1987.

kortweg IBSC. Het plan werd
voorgelegd aan het provinciebe-
stuur van Limburg en het stads-
bestuur van Maastricht, die bei-
den enthousiast reageerden en
gelden voteerden om een haal-
baarheidsonderzoek te doen in-
stellen.

MAASTRICHT - Het ontbrak
niet aan lovende superlatieven
toen begin 1987 de eerste berich-
ten verschenen over een waar-
schijnlijk in Maastricht te reali-
seren populair-wetenschappelijk
themapark onder de naam 'Bio-
logica'. In dat park zouden jaar-
lijks tussen 600.000 en één mil-
joen bezoekers hun inzicht kun-
nen verdiepen in ontwikkelin-
gen, onderzoek en toepassing
van de biowetenschappen.

Het allerlaatste nieuws over deze
attractie verscheen in de krant
van afgelopen maandag: „De
plannen gaan voorlopig de ijs-
kast in vanwege onvoldoendefi-
nanciële medewerking van het
bedrijfsleven". Het doek was ge-
vallen.

'Excursie'
De plannen werden ingetekend
op een oppervlak van vier hecta-
ren. Daarop zouden zeven pavil-
joens verrijzen, in elk waarvan
één aspect van de biologie zou
worden uitgebeeld. De initiatief-
nemers stond geen pretpark voor
ogen maar wel een aanschouwe-
lijke, attractief omlijste presenta-
tie van de wetenschap.

Maastricht kwam als beste kan-
didaat uit de haalbaarheidsstu-
die. Een terrein in Randwyck,
gelegen tussen MECC en auto-
weg E 25, leek hier het meest ge-
schikt om 'Biologica' op neer te
zetten. Het zou bezoekers moe-
ten trekken uit landen en streken
in een straal van 150 kilometer
rond Maastricht met tezamen cir-
ca dertig miljoen inwoners.

Heerlen

Op zeker moment diende ook de
gemeente Heerlen zich als vesti-

Maastricht bleef hierdoor als eni-
ge in derace om 'Biologica' bin-
nen zijn grenzen te halen, een in-
vestering van circa veertig mil-
joen met uitzicht op veertig
hoogwaardige arbeidsplaatsen.
Noodzakelijke voorwaarde om
het geheel van de grond te bren-
gen, was sponsoring van het be-
drijfsleven. De bereidheid daar-
toe is onvoldoende gebleken.
Randwyck'moet nu op een ande-
re manier worden afgebouwd.
En er moeten andere lokwegen
worden aangelegd om elk jaar
een miljoen(tje) gasten méér naar
Maastricht te halen....

Zo zou men een excursie kunnen
maken door het menselijke li-
chaam. Via de mond zou men dat
dan kunnen betreden om vervol-
gens door het spijsverterings-
stelsel te dwalen en een rustpau-
ze in te lassen in de hartkamer.

'Biologica' vormde een initiatief
van enkele Limburgse biologen,
die zich voor dat doel hadden
verenigd in de Stichting Interna-
tional Biological Science Centre,

(ADVERTENTIE)
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WINNENDE
STAATSLOTEN

3e TREKKING
JUNI '89.

794eStaatsloterij, 3e trekking 20juni1989.

In deze trekking ruim 290.000 prijzen samen bijna ’14.000.000,-

De hoofdprijs van ’ 500.000,- is gevallen in de
serie AC op het nummer 088721.
19 troostprijzen van ’ 5.000,- zijn gevallen op het
nummer 088721 van elk van de andere series.

De extra prijs van ’ 250.000,- is gevallen in de
serie AM op het nummer 069613.

19 troostprijzen van ’ 2.500,- zijn gevallen op het
nummer 069613 van elk van de andere series.

20 prijzen van ’lOO.OOO- op alle lotnummers 013885
20 prijzen van ’ 25.000- op alle lotnummers 083495
20 pri|zen van ’ 2.000- op alle lotnummers 063584

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 3763
200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 4042

2.000 prijzen van ’ 500- op alle eindcijfers 538
2.000 prezen van ’ 100- op alle eindcijfers 466
2.000 pri|zen van ’ 100- op alle eindcijfers 830
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 057
2.000 prezen van ’ 100,- op alle eindcijfers 167

20.000 prezen van ’ 50,- op alle eindcijfers 72
20.000 priizen van ’ 50- op alle eindcijfers 26
20.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 06
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 88

200.000 prezen van ’ 25- op alle eindcijfers 9

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN.
De prijzen zijn al bij elkaar opgeteld. Wanneer op

een lot meer dan één prijs is gevallen,
staat achter het nummer dat de hoogste prijs
gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.

Lotnummers Eindcijfer(s) of Totaalprijzen-
eindigendop: lotnummer(s): bedrag:

ï 01 50
021 100

Extra prijs serie AC 088721 500.000
Troostprijs andere series 088721 5.000

2 72 50
4042 1.000

3 3763 1.000
Extra prijs serie AM 069613 250.000
Troostprijs andere series 069613 2.500

4 54 50
021034 20.000
063584 2.000

5 5 15
205 115

013885 100.015
029045 2.015
083495 25.015

6 06 50
26 50

466 "' 100
056146 5.000

7 37 50
67 50

057 100
167 150. 039297 25.000

8 88 50
538 500
598 100

4068 1.000
039498 50.000

9 9 35
999 285

0 0 20
50 70

020 270
440 120
830 120
900 270

5010 1.020

Zetfouten voorbehouden.

DE GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN VANAF
VRIJDAG 23 JUNI WORDEN GEÏND.

De Staatsloterij keert alles uitwat u wint: op deprijs
wordt geen kansspelbelasting in mindering

gebracht Ukrijgt het volle pond. Volgende maand is
er opnieuwruim 33 miljoen guldenin de

r. De nieuwe loten zijn vanaf vrijdag te koop bij de
bekende verkoopadressen.

In de Staatsloterij worden elke maand twee miljoen
lotenuitgegeven. En elke maand worden er

één miljoen prijzen uitgeloofd. Verkoopadressen
vindt u in de Gouden Gids, onderhethoofd

'Staatsloterij. Er zijn zon 1.500 verkoopadressen in \
hethele land. Er is zeker een verkooppunt in

uw directeomgeving bij. Ukunt trouwens ook via uw
bank- of girorekeningmeedoen. Maak f 25,-per

lot over op bankrekening 51.44.44.444 of
girorekening 5151 ten name van de Staatsloterij te

Den Haag. Een paar dagen voor de eerste
trekking krijgt u uw lotnummer(s) thuisgestuurd.

De gewonnen prijzen worden na de derde
trekking op uw bank- of girorekeningbijgeschreven.

Nog gemakkelijker is hetom de Staatsloterij
te machtigen voorautomatische overschrijving.

Dan weetu zeker datu geen kans mist.
Alle inlichtingen: 070-498798.

GEEN MOOIER LOT
DAN N STAATSLOT.
I

OPENBARE BEKENDMAKING

De voorzitter van het waterschap Roer
en Overmaas

maakt bekend

datvanaf heden 22 junigedurendetwee weken ter
inzage ligt het besluit tot benoemingvan de heer
jhr. ir. W.H.J. de Beaufort te Swalmen tot hoofd-
ingeland vertegenwoordigende de bijzondere
belangen van natuur, landschap en milieu.
De benoeming was noodzakelijk vanwege de ont-
slagneming door de heer D.D. Tasma uit Heerlen.

De voorzitter,

drs. F.W.G. Laarakker

Waterschap M *J
Roer en Overmaas iS

Parklaan 10, Sittard. ~^

Spoed

vraagt voor tijdelijk (± 6 mnd.)

4 n produktie-
I U medewerkers m/v

(dag- en avonddienst).

Persoonlijk aanmelden:
Gasthuisgraaf 8,

ind.terr. Noord, Sittard;
vragen naar de heer J. Baadjou.

' 205431

Eengezinswoning te Nieuwenhagen
te koop bij inschrijving.

In opdracht van principalen, zal door Wijman &
Partners Vastgoed worden verkocht bij inschrij-
ving aan de hoogste bieder, het

WOONHUIS MET ONDERGROND EN
AANHORIGHEDEN, STAANDE EN

GELEGEN AAN DE DORPSSTRAAT 57
TE NIEUWENHAGEN.

Indeling: hal, woonkamer, toilet, keuken, serre,
plaats, verdieping, drie ruime slaapkamers, badka-
mer met ligbad, douche en tweede.toilet.
Aanvaarding: terstond in eigen gebruik, vrij van
huur, na betaling van de koopsom.
Bezichtiging: vrijdag 23 juni as. van 16.00 tot
18.00 uur of na telefonische afspraak met Wijmand
& Partners.
Informatie en inschrijvingsformulieren zijn te
verkrijgen bij:
Wijmand & Partners Vastgoed, Schelsberg 149,
Heerlen, tel. 045-728671.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.

Geef.... Actie
SYMPATIA

GIRO: 17797
BANK: 69.99.10.498

Actie Sympatia Biltseweg 14,
3735 ME Bosch en Duin

Tel. 030-281822
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JJÊ Hollandse vleeskroketten _
_^bloemkool 1 VS Bstuks I 4-Q

per stuk I "Mmemw -diepvries- i65 I"~T #

■~^^i*.^~^~t~*~^W^-^ff*^^WP»wW'^^ "^
Weide-frisse graskaas Z QQ Smiths Crispy chips TQ
vacuüm verpakt, per kilo &Q9 _ O" # / diverse smaken, zak 200 gram'4-4_- I "+} #

s

@ Witte peper @ Kipkruiden @ Farfalle - mg
strooibusje 50 gram I«/ 0 strooibusje 50 gram 1«1 7 zak 500 gram «_»"_# {«

E^ Paprikapoeder Kerriepoeder QTagliatelle j5
strooibusje 50 gram ■ I*l7 strooibusje 50 gram ■ "_# zak 500 gram &eIM

1.
(

cnJTü Nootmuskaat f^rs Café Cruz jjgjjb Lasagne ÈQ-_P j7r W oploskoffie Goud OQC " O 4.Q
strooibusje 50 gram I*l *J pot 200 gram 00/* Jzak 250 gram __r» r# ja.

ïjgfi Vleeskruiden Q Lucifers *
strooibusje 50 gram 1"/ O zak 500 gram O" 1 # 5-pak T # -~,

■ëga, Kaneel ê^h Fusilli jj£?h Hazelnootpasta ö

strooibusje 50 gram !"_# zak 500 gram o*_Lr# pot 400 gram -Lr»/ 7

--.m**neaaaaaaae**+

Edah heeft steeds meer te bieden. £Dl__ï
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10 tot 12 uur en 's middags van 2 tot *********4 uur kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen t.g.v. over- K
heids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m zaterdag 24 juni 1989. Zolang de voorraad strekt. 0]

vV^ *(

V. , '■ /;

RAMEN en DEUREN I
' rj_

rpj^m Hardhout .
JSSxS, Kunststof

Bocholtzerweg 14, Simpelveld
DE GAAS b,Y045-4427261
1

UITSLAG A-trekking 2eklasse 85e loterij
'Jrf'^jÉl Een service vooronze ■—■—.—b__^_^_^

Neöeranasekanten DM 250.000,- OP lOtnr. 159597
Neemvoormeerinformatie of DM 40qqq,. op|otnr. 019964 586208 DM 25.000,- oplotnr.466042 616709 704155 ~

WUM^
met 0M10.000.-OPIOtnr.OBIIS9 199473 244557 268088 375500 574516 524991 582646 592506 660480

698546 766564 781147 816258 846432
DM 5.000,-op lotnummers eindigend op06269 56165 65587

Afdeling Klantenservice 0M ■■ pop. pp lotnummers eindigeng op0573 DM 750,-op lotnummers eindigend op 610
|A||P%l P^% dm 432,-op lotnummers eindigend op09 15 londervoorbenoudi

wM*«i6°"«626l?'6900He,ae,BerB1 SUdCISUiSCnG KIcISSGriIOiLCrIS

'En morgen gaan we onze nieuwe auto ophalefl
_g«^ 'Onze oude auto was helemaal op.We wilden dol^ / l-
ém mk een nieuwe. Maar daarvoorkwamen wij nog een vrij8 $IPV bedrag tekort We klopten dus aan bij de mensen v3n^ j,

WÊÊ&atyJ' CMVBank En noggeen twee dagen laterkonden wede 3

mwaT^T' en Ps^oonlij^eLening of een DoorloopKrediet val"'v_Èa£_ \_ ÉmT- "T' CMVBankisernietalleenvoordenieuweauto.Ookvoo^i *OOËÊÊOÊ t*___R caravan, een verbouwing en elke andere grote uitgav* g

jf| f M M fP':Jamk werkensnel,discreetenberekeneneenschappelijkeren*e v

S Hh_l' ft -^-V^"^^. Bel dan nu voor meer informatie.

JU H * i' .*.'' Een voorbeeld? t
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„Toen werd het echt spannend",
vertelde Kappes. Op weg naar Zer-
matt slaagde hijer echter in nog bij-
na een minuut van zijn winstvast te
houden en in Tasch, waar de etappe
eindigde omdat in Zermatt geen
auto's mogen komen, won hij spe-
lenderwijs van zijn laatst overgeble-
ven vluchtmakker, de Italiaan Clau-
dio Vandelli.

OVIEDO - De Spanjaard Javier
Murgualdy heeft de tweede etappe
van de Ronde van de Mijnvalleien
gewonnen. Zijn landgenoot Laude-
lino Cubino behield de leiding in de
algemene rangschikking. Patrick
Tolhoek eindigde in de lastige rit
over 145 kilometer van Llanes naar
Oviedo als achtste. In het klasse-
ment neemt de jonge renner uit de
Superconfex-ploeg van Jan Raas
ook die positie in.

Tolhoek in kijker

Bakkum geplaatst
voor Wimbledon

ROEHAMPTON -
Onverwacht is het
aantal Nederlandse
speelsters in het
hoofdtoernooi van
Wimbledon uitge-
breid tot vier. Carin
Bakkum plaatste
zich voor het hoofd-
schema door ook in
de derde ronde van
het kwalificatie-toer-
nooi, gespeeld op de
banen in Roehamp-
ton, te winnen, de
Amsterdamse ver-
sloeg de Braziliaanse
Gisele Miror in twee
sets: 6-3, 7-5.
Rechtstreeks toe-

gang tot het toernooi
van Wimbledon had-
den Brenda Schultz,
Nicole Jagerman en
Manon Bollegraf.

Voor Chris Evert
verloopt de laatste
voorbereiding op het
toernooi van Wim-
bledon alles behalve
naar wens. De Ame-
rikaanse diende zich
gisteren terug te
trekken van het toer-
nooi van Eastbourne
wegens een ooront-
steking. De Italiaan-
se Reggi kreeg daar-

door vrije doorgang
tot de laatste acht.
John McEnroe heeft
vlak voor het begin
van het toernooi van
Wimbledon onver-
wacht een paar da-
gen rust gekregen.
De Amerikaan, als
vijfde geplaatst bij
het evenement in
Londen, verloor gis-
teren in de tweede
ronde van een invita-
tie-toernooi in Hoy-
lake, in drie sets van
zijn landgenoot Jim
Pugh: 6-3, 6-7, 6-.7.
Michiel Schapers
heeft in de tweede
ronde van het inter-
nationale tennistoer-
nooi in Bristol ge-
wonnen van Roger
Smith van de Baha-
mas. De setstanden
waren 7-6, 6-1.

Vet is- gewoon leuk er weer eens bij te zijn'

Twikler en Mertens
zoeken juiste Formule

HEERLEN - Hans Linders zal ook
de komende twee jaar in MVV-

" Gebrek aan geld en snel ma-
teriaal loopt als een zwarte
draad door de loopbaan van
Henk Twikler. ,Jlét is duide-
lijk dat voor mij geen bloemen
zijn weggelegd in Assen" zegt
deLimburger.

Vanderbroeck kiest voor Hoda-eonlrael
Hans Linders
blijft MVV'er

dienst blijven. De verdediger, die
reeds acht jaar het MVV-tenue
draagt, bereikte gisteren overeen-
stemming met zijn club. „Ik ben blij
dat de kogel door de kerk is", aldus
Linders. „Ik verwacht veel van de
komende twee jaar.Vooral de wijze
van aanpak die trainer Sef Vergoos-
sen voor ogen heeft, spreekt mij
enorm aan".

Erwin Vanderbroeck, de talentvolle
middenvelder van MVV, heeft de
nieuwe MVV-aanbieding naast zich
neergelegd en is tot overeenstem-
ming met Roda JC gekomen. Zoals
deze krant reeds eerder berichtte zal
Vanderbroeck een jaar op huurba-
sis bij Sint Truiden aan de slag gaan.

Murgualdy arriveerde in gezelschap
Federico Echave en Cubino in de fi-
nishplaats. Zes hellingen, waarvan
de laatste en steilste vijf kilometer
voor de Noordspaanse stad, waren
onvoldoende om het drietal te
scheiden. De achterstand van Tol-
hoek bedroeg 58 seconden. In de
rangschikking moet de Nederlan-
der 1.42 toegeven op aanvoerder Cu-
bino. Rolf Gölz raakte door een val-
partij na 45 kilometer ver achterop.
Eenzaam moest hij over viervan de
zes heuvels heen. Op meer dan een
kwartier kwam de Westduitser in
Oviedo aan.

Sprinter kleineert klimmers
Weer etappewinst Kappes in Zwitserland

Van onze sportredactie

door huub paulissen

jj/^N - Vandaag, donderdag, geven twee Limburgers acte-
L-^ésence in het omlijstingsprogramma van het TT-gebeu-
fo ln Assen, dat zaterdag zijn climax beleeft. Als om 18.45 uur
i^n licht wordt gegeven voor de WK-wedstrijd in de TT For-
j<l?~l- zijn ook de Heerlenaar Henk Twikler en Rico Mertens
Weert van de partij. Het feit dat zij gedurende de hele TT-

de enige Limburgse deelnemers zijn en een onder-, chikte rol zullen spelen, geeft aan dat het ronkend gebeu-
l*i onze provincie is verstomd tot een stil gefluister.

*t T "ch plrnburgse duo kwalificeerde
ij .s'steren tijdens de tijdtraininge 47 rijders, die in deze zeer

Coureurs in
gelijk gesteld

druk bezette klasse, aan destart mo-
gen komen. Een 34e tijd voor Mer-
tens en een 40e tijd voor Twikler,
die ruim twee seconden langzamer
was dan zijn provinciegenoot, geeft
echter aan dat de beide Suzuki-rij-
ders genoegen moeten nemen met
een plaats in de achterhoede. In hun
snelste ronde waren Mertens en
Twikler zon tien seconden langza-
mer dan de Britten, Australiërs en
Japanners die deze populaire
zwaarste klasse aanvoeren.

Eintracht nam na een half uur een
voorsprong door de Noor Andersen,
Binz verdubbelde het verschil een
kwartier na rust.

2-0 (1-0) gewonnen. Eintracht speel-
de sneller dan de nummer drie uit
de tweede klasse, die voornamelijk
geweld in de strijd bracht. Scheids-
rechter Wiesel gaf voor 42.000 toe-
schouwers in het Waldstadion ze-
ven gele kaarten, twee aan Ein-
tracht (Sievers en Nusshöh). vijf
voor Saarbrücken (Szesni, Jelev,
Knoll, Steiner en Jelev.

Eintracht Frankrijk.
FRANKFURT - Eintracht Frank-
furt, nummer zestien uit de Bundes-
liga, heeft zijn eerste degradatie-
wedstrijd tegen Saarbrücken met

BAZEL - Door een doelpunt van
Kubilay Turkyilmaz heeft net Zwit-
serse voetbalelftal een vriendschap-
pelijke wedstrijd in Bazel gewon-
nen van Brazilië: 1-0. De treffer
kwam vijfminuten na rust tot stand
uit een strafschop. Er waren in het
St. Jakobstadion 13.000 toeschou-
wers.

Zwitserland

Blamerende vertoning basketbalteam„Er is nog geen geld te krijgen voor
een sticker op de tank. Ik heb me
mottig gebedeld, maar niks hoor.

Dit jaar beperk ik me mooi tot het
NK en een uitschieter als deze tij-
dens de TT. De rest is voor ons ge-
woon onbetaalbaar", verwoordt
Twikler de eeuwige klaagzang van
de weinige motorsportaktievelin-
gen dieLimburg nog rijk is.

Jubileum

Michael Laudrup
BARCELONA - Johan Cruijff heeft
zijn tweede aankoop binnen. Giste-
ren werd bekend dat Michael Lau-
drup de komende drie seizoenen de
kleuren van Barcelona zal dragen.
Eerder contracteerde de Spaanse
ploeg al Ronald Koeman. Met de
overgang van de Deense aanvaller
van Juventus naar Spanje is een be-
drag gemoeid van zon vier miljoen
gulden, minder dus dan de verkoop
van Gary Lineker aan Spurs heeft
opgeleverd. Laudrup gaat bij Barce-
lona een jaarsalaris verdienen van
een miljoen.

Van onze verslaggever
ZAGREB - Na het nummertje ho-
geschool-basketbal dat het Neder-
lands team op de openingsdag van
het EK tegen Spanje opvoerde, is
Oranje gisteren door de ploeg van
de Sovjetunie zonder pardon weer
teruggezet naar dekleuterklas. Daar
deelt de ploeg voorlopig het bankje
met Bulgarije, de andere leerling
die een maatje te klein is voor het
hoge niveau dat in Zagreb is vereist
om met de besten mee te kunnen
komen.
Decennia lang al behoort de Sovjet-
unie tot die laatste categorie. Zoals

de zaken er na twee speeldagen
voorstaan ziet het er naar uit dat de
rode brigade en het gastland Joego-
slavië op zondag gaan strijden om
de erfenis die de hier tegenvallende
titelhouder Griekenland (twee jaar
terug kampioen in eigen huis) ach-
terlaat. Alleen daarom al wekte de
Nederlandse nederlaag tegen de
Russen nauwelijks verwondering.
De ronduit slappe manier waarop
Oranje zich teweer stelde, riep daar-
entegen de nodige vraagtekens op.
Zoals de einduitslagal doet vermoe-
den, 56-109, was hier sprakevan een
genante vertoning.

Ook de Russische coach Vladas Ga-
rastas begreep er niets meer van.
„Ik was zeer onder de indruk ge-
raakt van de manier waarop Hol-
land de Spanjaarden had aange-
pakt", sprak hij na afloop. „We heb-
ben dan ook geen enkelrisico geno-
men en zijn er voor honderdprocent
tegenaan gegaan. Voor rust deden
ze het inderdaad zoals ik dat had ge-
dacht, gingen ze goed mee. Maar na
de pauze zakten ze plotseling hele-
maal weg. Konden wij moeiteloos
de fastbreak lopen en de ene ge-
makkelijke score na de andere ne-
men. Dat begreep ik niet zo".

sportbulletin
Wielrennen

Het gebrek aan geld en derhalve
snel materiaal, loopt als een rode
draad door de loopbaan van Henk
Twikler. Begin tachtiger jaren was
hij dat zo beu dat hijzijn 'fiets' in de
schuur parkeerde. Zon tweeëneen-
half jaar geleden besloot hij zijn
hobby weer op te pakken, overigens
zonder de illusie op een echte door-
braak.

„Dat mislukte en misschien is dat
wel de grootste teleurstelling uit
mijn carrière. Het is duidelijk dat
morgen(vandaag, red.) voor mij ook
geen bloemen zijn weggelegd. Met
mijn nagenoeg standaard-machine
ben ik natuurlijk kansloos tegen het
grote geweld. Maar de hele entoura-
ge hier, het is gewoon leuk er weer
eens bij te zijn".

Twikler viert in Assen ook eenklein
jubileum. Precies tien jaar geleden
kreeg hij als aanstormend talent de
gelegenheid om zich te kwalificeren
voor de TT 500cc in Assen. Twikler:

Geldgebrek

Het is trouwens voor het eerst dit
seizoen dat het tweetal met dezware
Suzuki's 750cc - de TT Formule 1 is
voor motoren boven de 500cc - start
in een internationale wedstrijd van
formaat. En waarschijnlijk ook de
laatste, want deraces in het buiten-
land zijn niet, alleen financieel on-
haalbaar, de kans op kwalificatie
voor de wedstrijd is ook minimaal.
Vandaar dat de 24-jarigeWeertenaar
en de Heerlenaar hun internationale
startbewijs waarschijnlijk alleen in
Assen 'te gelde' kunnen maken.

Henk Twikler, de jongste telg uit de
bekende motorsportfamilie, weet
wat het is om door geldgebrek
steeds achter de concurrentie te
moeten aanhollen. Pas 28 jaar, heeft
hij al een hele carrière achter de rug.
Als 18-jarige gold hij als de motor-
sportrevelatie in Nederland, vocht
in het Nederlands kampioenschap
verbeten duels uit met legendes als
wijlen 'Jumping' Jack Middelburg
en Boet van Duimen. „Ik heb toen
een tijdje aan kop gestaan, maar een
titel zat er niet in, gewoon omdat de
anderen beter materiaal hadden",
denkt de Heerlenaar terug aan zijn
succesvolle jongensjaren.

, van onze verslaggever

beleEl* ~De FIM "de overkoe-
'"eeft . motorsportorganisatie -W S-steren een bittere neder-
ig geleden tegen de fabrieks-
<lewUrs in de 'koningsklasse',

'algr ÏC' De federatie had de be-
lJ*ste rijders een forse forse

tt^ric 'tweeduizend Zwitserse
Vgn ,s> opgelegd, naar aanleiding
h) jtae.boycot van de GP Misano
§6n ailë, die jn £je stromende re-

*erd verreden.

gin„ °Ureurs en hun sponsoren
oeroen teSen deze beslissing in
at>tw en gisteren deed de ver-
in r°ordelijke commissie (CDI)
i^idH6? uitsPraak. De rijders,

in Drente neergestre-
"ijlc oor de TT, werden in het ge-
jktrokï eld' De boetes werden in-
*"% nen bovendien moet deac Proceskosten betalen.
**6h ■Op die de FIM zwaar
een aag ligt. Men vreest voor
schüP*"ecedentwerking en waar-
van H Voor een te grote macht
*ijn h* ri Jdersfederatie. „Straksen w'^1 de rijders die bepalen ofre den>.neer in een GP wordt ge-
fev ' . gaf de FIM lucht aan zijnens over de 'machtstrijd.

e t°Pcoureurs haalden voor
ichoi,J>merking nonchalant hun

op' WK-ieider Wayne
>*acht Gn evin Magee van het

'ge Lucky Strike-team van
V°°rb , orjerts meenden bij-

..Misano was een ex-
6er rit el geval- Het is de eerste

Ns e WIJ dat meemaken. Er
'iJkheiH 611 sprake van de moge-
f°n(lri,vi tot racen, enkel van

jj n- °e privé-rijders zijn
staitgoj ,baan opgegaan om de
ul^ zii tn te incasseren, waar-
uHrifi . n volgende uitstapje

'en betalen"
">v anVerWaohV topPers wordt echter
'Tlaker? dat ziJ er een race van
t? eHde maar dat was in de stro-

er*vniregen veel te gevaarlijk.

*° han!4g^nde keer zullenwij net
N tol„elen- Hetgeen heus nietgen dat wij in alles het
V*l dl r °°rd hebben. Maar los
°0^ nnananciele belangen, is erVp- g zo'ets als gezond ver-

Programma TT Assen
Vandaag: 9.00 tot 17.50 uur dub-
bele tijdtraining voor de so-
loklassen 80-, 125-, 250- en 500cc
en de zijspannen; 18.45 uur WK-
race Formule 1; 20.00 uur Histo-
rische TT-race.
Vrijdag: 9.00 tot 17.00 uur dubbe-
le tijdtraining alle soloklassen en
de zijspannen.

TT-zaterdag: 8.00 tot 9.45 uur op-
warmtraining alle klassen; 10.30
uur GP 80cc (12 ronden, 73,6
km)' 11-45 uur GP 250cc (18 ron-
den' 110,4 km); 13.30 uur GP
125cc (16 ronden, 98,1 km); 15.00
uur GP 500cc (20 ronden, 122,7
km); 16.30 uur GP zijspan (16
ronden, 98,1 km).

Den Bosch haalt
reus binnen

DEN BOSCH - Den Bosch heeft
komend seizoen de langste bas-
ketballer van de eredivisie in
dienst. De veelvuldig landskam-
pioen contracteerde de 23-jarige
Martin den Hengst, op blote voe-
ten 2,20 meter. Hij komt van She-
ridan College in Wyoming, Ver-
enigde Staten.
Den Hengst werd geboren in
Leerdam, maar verhuisde op
jeugdige leeftijd naar Amerika.
Hij haalde de rijen der profs net
niet. Den Hengst, die een Neder-
lands paspoort heeft, komt in de
plaats van Edwin Hageman naar
Den Bosch. De Brabantse club
zag diens komst afketsen, omdat
de speler van Acrides niet slaag-
devoor zijn HEAO-studie.

Ronde van de Mijnvalleien: 1. Murgualdy
145km in 3.51.01, 2. Echave. 3. Cubino z.t., 4.

Arambari op 42 seconden, 5. Fuerte z.t., 8.
Tolhoek 0.58 seconden. 10. Le Mond 1.40.
37. Maassen 3.41. 55. Dorgelo 6.56, 56. Poels
6.56. 58. Solleveld 7.08. 71. Jagt 11.32, 76.
Lammerts 13.34, 92. Gölz 16.53. Algemeen
klassement: 1.Cubino 7.57.42, 2. Murgualdy
op 1 sec, 3. Arambari 0.41, 4. Kuum 0.42, 5.
Echave 0.44, 8. Tolhoek 1.42. 9. Le Mond
2.24, 47. Dorgelo 8.28. 48. Poels 8.28. 49. Sol-
leveld 8.40. 57. Jagt 13.04,58. Maassen 13.05.
84. Gölz 28.15.

Dammen

Tweede ronde internationale damtoernooi
Hierden: Tsjizjov (Sov) - Gantwarg (Sov)
1-1, Valneris (Sov) - Autar (Sur) 1-1, Sehol-
ma (Ned) - Goljoebeva (Sov) 1-1, Clerc (Ned)- Jansen (Ned) 1-1. Koeperman (VSt) - Van
der Wal (Ned) 1-1, Van Lith (Ned) - Galpenn
(Isr) 1-1.Stand: 1. Clerc en Galperin 3 pun-
ten. 3. Gantwarg. Valneris, Scholma. Gol-
joebeva. Jansen. Koeperman, Van der Wal,
Van Lith, 11. Tsjizjov en Autar 1.

Schaken

Wereldbekertoernooi Rotterdam: Timman
(Ned) - Nogueiras (Cub) 1-0, Sokolov (Sov) -Vaganjan (Sov) 1.2 - 12. Portisch (Hon) -
Ljubojevic (Joe) afg.. Joesoepov (Sov) - Van
der Wiel (Ned) 1/2 - 1/2.Karpov (S6v) - Salov
(Sov) 0-1, Short (Engl - Sax (Hon) 1/2 - 1/2,
Ehlvest (Sov) - Hjartarson (IJs) 1-0, Nunn
(Eng) en Seirawan (Vst) vrije dag.
Stand: 1.Karpov 9 1/2 (13), 2. Timman 9 1/2
(14). 3. Vaganjan 8 1/2(14). 4. Van der Wiel 7

1 2 114). 5. Salov, Nunn. Sokolov en Short 7
(13). 9. Seirawan 6 1/2 (13). 10. Sax, Noguei-
ras en Ehlvest 6(13). 13. Joesoepov 5 1/2(13).
14. Ljubojevic 4 1/2 en 1 afg. (14). 15 Por-
tisch4 en 1 afg. (13), 16.Hjartarson 3 1/2(13).

Basketbal

EK in Zagreb: uitslagen van de tweede
wedstrijddag: groep A: Sovjetunie - Neder-
land 109-56 (46-32); Italië - Spanje 97-76 (41-
-38). Stand: 1.Sovjetunie 4 punten. 2. Italië 3,
3. Spanje 3. Nederland 2. Groep B: Grieken-
land - Frankrijk 80-74 (42-33); Joegoslavië ■Bulgarije 98-78 (54-42. Stand: 1. Joegoslavië
4 punten, 2. Griekenland, 3. Frankrijk 3. 4
Bulgarije 2.

Ronde van Zwitserland: negende etappe:
1. Kappes 200 km van Bellinzona naar Zer-
matt in 5.37.25 uur, 2. Vandelli 0.02, 3. Mul-
ler 0.50, 4. Indurain, 5. Daniel Steiger. 6.
Breu, 7. Wegmüller 1.44, 8. Lelli 2.55,9. Joho
2.55, 10. Bauer 3.52, 25. Kelly 16.22, 43. Del-
gado, 50 Rooks. 60. Van Orsouw, 61. Adri
van der Poel, 62. Veldscholten, 82. De Rooy,
94. Van Vliet 31.12, 102. De Koning. 111. Bo-
gers, 113. en laatste Vairetti 38.45. Le Clerc.
Jelabert en Arnould, Lawrence Roche. Van
Lancker en Geuens, Trevisani en Gusmero-
li staakten de strijd.
Klassement: 1. Breu 36 uur en 29 seconden,
2. Daniel Steiger 0.30, 3. Muller 0.49, 4.
Bauer 4.33, 5. Jarmann 5.26, 6. Joho 6.52, 7.
Kappes 13.48, 8. Indurain 14.15. 9. Podenza-
na 17.12. 10. Wyder 17.40. 17. Rooks 30.00.
28. Delgado 31.34, 35. Kelly 38.01. 51. Veld-
si holten 51.39, 53. Van Orsouw 52.21. 62. De
Re-oy 55.36, 65. De Koning 56.29, 87. Van
Vliet 1.14.41, 88. Adn van der Poel 1.15.20,
109. Bogers 1.35.22, 113. en laatste Ghiotto
1.44.04.

" Andreas Kappes
maakt het zegegebaar na
zijn tweede ritzege in de
Ronde van Zwitserland.Limburgs Dagblad sport
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De Westduitser had het goed begre-
pen en ontsnapte al vroeg in de rit
met een groep van dertien renners,
bij wie ook de Zwitser Joho. In de
afdaling van de Furka werd de voor-
sprong vrijwel teniet gedaan door
de jacht van Beat Breu, gesteund
door zijn ploeggenoot Thomas Weg-
muller, die vijfminuten van de ach-
terstand wegwerkte.

der Maurice Ie Guilloux laten in-
fluisteren dat het helemaal niet no-
dig was tot de slotrit van vrijdag,
met aankomst op de wielerbaan van
Oerlikon, te wachten om te probe-
ren zijn tweede etappe-overwinning
binnen te halen.

ZERMATT - De Westduitse sprin-
ter Andreas Kappes heeft gisteren
in de Ronde van Zwitserland de
klimmers op hun terrein verslagen.
Kappes won derit over 200 kilome-
ter van Bellinzona naar Zermatt,
waarin het veld de Gotthard (2094
meter) en de Eurka (2431) moest
passeren voor de klim naar Zermatt
begon.

Met Kappes, die een onverwachte
overwinning behaalde in de berg-
etappe, deed ook Beat Breu goede
zaken. De 32-jarige Zwitser rijdt na
jaren schaduw-fietsen weer hele-
maal in het volle licht. Breu weer-
stond de aanvallen van zijn landge-

noten en concurrenten Daniel Steir
ger en JörgMuller en zette de Cana-
dees Bauer, in Zwitserse dienst rij-
dend, in de etappe op een achter-
stand van bijna vier minuten.
Waar de Zwitsers om de plaatsen en
de prijzen strijden in de in grootte
vierde internationale wielerronde,
richt het 'internationale' deel van
het peloton zich voornamelijk op de
Ronde van Frankrijk. Dat geldt ook
voor het tot acht man geslonken Ne-
derlandse contingent. Rooks gleed
als enige Nederlander mee in het
eerste grote peloton, met Kelly en
Delgado, en verspeelde iets meer
dan een kwartier.
Kappes had zich door zijn ploeglei-
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Limßurgs Dagblad
Dagtocht naar
Overijse I
en de druivenstreek I
dinsdag 4 juli r-—___^
Vanuit diverse opstapplaatsen in / È
Limburg brengen we u naar Overijse. 1/ ij. m
Bij een kopje koffie wordt kennis Ij 50 È
gemaakt met de gids, die ude hele / 1 È I
dag zal begeleiden. L_^^^P- m
De dagtocht is inclusief:
* koffie bij aankomst in Overijse; 1
* bezoek museum voor

Midden-Afrika in Tervuren;
* bezoek aan het museum van de druiventeelt in Overijse;
* rondrit door de druivenstreek;
* bezoek wijnkelder (gratis glas wijn) en serres;
* afscheidsdiner in Limburg. I
Omstreeks 17.30 uur verlaten wij Overijse en rijden wij
terug naar Nederland, waar met een afscheidsmenu in
Schimmert de reis wordt afgesloten.

Boeken voor dit dagje ,3elgië" kan vanaf heden bij alle
kantoren van het Limburgs Dagblad en de VW Vaals,
onder betaling van de reissom.

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer var
het Limburgs Dagblad is dat geheelgratis.

Zaterdag en zondag 24 en 25 juni

UI EN IU 10 VAN 10.00-17.00 UUR
' " ~^j~^p_-aa.^ Knifpmc

W flfllKl IBP I aluminium kozijnen

/ // / / f ) vouwdeuren
voor nieuwbouw en renovatie

showroom, modelhuis en aanbouwserre
Imp. Knipping Zuid-Nederland

Reuben berg 10, Swalmen
Tel. 04740-1624 205385

/ Kent u alle mogelijkhedenvan
uwRabobankpas?
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Geld opnemen bij 1.200 geldautomaten; alleen Bij meer dan 1.250benzinestations kunt u met In Spanje, Portugal, Italië,Engeland,Frankrijk
al bij deRabobank zijn dat er650. uw pas en pm-code betalen. en Denemarken kunt u met 'n Eurochequepas

en pm-code bij meer dan 7.000 geldauto-
maten geld opnemen.

r

Geld opnemen bij meer dan 1.200 geld- Geld opnemenbij geldautomaten: nu ook
automaten in Nederland. Geld opnemen. steeds meer in het buitenland. Elke Rabobank-
Elke dag. De klokrond. Alleen al bij deRabobank cliënt kan met de Eurochequepas en pm-code ook
kunt u met uw pas en pm-code bij meer dan al in een aantal landen van Europa geld opnemen
650 geldautomaten terecht. Ook bij geldauto- uit een geldautomaat. Net zo snel en gemak-
matenvan andere banken bent u welkom met uw keiijk als in Nederland. Vooral als u met vakantie
Rabobankpas. En het aantal groeit met de. gaat is het voordeel van pas en pm-code mooi
dag. Een snellere, makkelijker, maar ook veiliger meegenomen,
manier van geld opnemen is er niet. Vraag nog vandaag uw pm-code aan.

Betalen gaat al net zo makkelijk. Ook het U kent het' grote gemak van de geldautomaat of
aantal betaalautomaten neemt snel toe. Er zijn nu de betaalautomaat nog niet? Ofu heeft nog geen
al 1.250 benzinestations waar u kunt betalen pm-code?
met uw pas en uw pin-code. En straks kunt uop Dan kunt u daar vandaag nog iets aan doen.
nog veel meer plaatsen met uw pas en pm-code Vlak in de buurt. Want de Rabobank heeft niet
betalen. Met hetzelfde gemak, dezelfde zekerheid, alleen de meeste geldautomaten maar ook de
Betalen op deze manier heeft de toekomst. \ meeste kantoren.

Rabobank Q Meerbankvoor jegeld /
I —— /

JAC.HERMANS TRAKTEERT OP STROOPWAFELS
Rl IRE l/HEFIE " — r^Mi —■ -m*
l_flV ËÊWmmm HWI I Ifc / \ WtWU^ 4 --- ■BIJ EEN 500 GRAMSPAK ROODMERK KOFFIE É f' \ «Srank WêJÊSÈ
VAN JAC. HERMANS NU GRATIS EEN PAKJE \ gk f NÏÏÏÏSLofdnnk. PIHBRXBIgm f J|
BAKKER JACQUES STROOPWAFELS A 4 STUKS \^^^__^ L W 0,33 „«er 55 k*r*^m ***=>"
«wwTßTiNvoo.ixiL. pak 500 gram __^__^. _T L^V-I xÊsÊe#&ffi i' "^ V^^M nu 6 blikjes 33tT blikjes nog voordeliger 1320 Geisha WÈËÊÊÊÊÊÊÉ^"^"
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Cv"w~^—■~'~:^2^£_>3_2^!-?_*. (Éfis! _^3V^***li*<,s*' >^^'^ oX /lV ftmrt ' verschillende huishoudartikelen
I^?^^^^*l«**^^^* WZEf *± yïr^^iJ' il/r //lin^^m^ 91 van sterk plastic, nu 2 pakjes voor
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HIER VINDT U JAC. HERMANS " BRUNSSUM Heugerstraat 1. " ELSLOO Stationsstraat 110. " HEERLEN Apollolaan 22 (winkelcentrum Het Loon). " HOENSBROEKAkerstraat 282-286. " KERKRADE Hoofdstraat 91 " SCHAESBERG Prinsenstraat 52.

" VAALS Sneeuwberglaan 20.
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Concours-hippique
in Terwinselen

KERKRADE - De landelijke rijver-
eniging Galop uit Kerkrade organi-
seert zondag op de terreinen aan de
Tunnelweg in Terwinselen/Kerkra-
de het jaarlijkse concours. Er staan
dressuur- en springwedstrijden op
het programma. Het evenement be-
gint om tien uur. Ongeveer driehon-
derd combinaties komen in actie.

Sven Linden
slingert kogel
naar 63,50 m

Donderdag 22 juni 1989 "27
sport

Piel Zandt: 'Draf- en Renbaan wordt voorlopig niet gesloten' EASTBOURNE - Chris Evert heeft
zich teruggetrokken uit het tennis-
toernooi in Eastbourne. Ze werd
plotseling overvallen door een vi-
rusziekte. Haar deelneming aan
Wimbledon, waar.ze waarschijnlijk
voor de laatstekeer heeft ingeschre-
ven, staat op de tocht.

Evert ziek

Trainers Schaesberg
wachten rustig af

berg nadelige voorstel komt kan
Piet Zandt niet geven. „Het zal
een samenspel van factoren zijn.
Ik geloof niet in een vooropge-
zette actie van de andere banen.
Die gedachte vloeit voort uit het
wantrouwen dat leeft onder veel
Limburgers. De mensen hier
denken al gauw dat ze achterge-
steld worden". Mocht het een en
ander echter voor de draf- en ren-
baan een ongunstige wending
nemen dan pakt Piet Zandt zijn
boeltje.

NOP strikt
ssuurpaarden

*N - De stichting Het Neder-
* Olympiade Paard (NOP)

'vier dressuurpaarden gecon-
Het zijn Bonfire (amazo-

*ky van Grunsven), Vanitas en
e,*t (Armemarie Sanders-Kei-
J1Ambush (Gonnelien Gordijn
'eert). Het is de bedoeling dat
■*ntvolle paarden tot de Olym-

Spelen van Barcelona in Ne-
"■dse handen blijven.

SCHAESBERG - Wat van de
week, na het bekend worden van
het advies in het Nehem-rapport
met betrekking tot de Draf- en
Renbaan Limburg, de gemoede-
ren danig bezig hield, was voor
de trainers oud nieuws. Hun re-
actie op het Nehem-voorstel om
'Schaesberg' te sluiten getuigde
danookvan een nuchterheid, die
haaks stond op de emotionele
uitingen van de overige betrok-
ken partijen. De conclusies van
de trainers bewogen zich tussen
„ik blijf gewoon zitten in Schaes-
berg" (Hennie Grift) tot „als het
zover komt, dan pak ik mijn
boeltje en zoek ik ergens anders
onderdak" (Piet Zandt). Dat de
soep evenwel niet zo heet wordt
gegeten als ze wordt opgediend,
staat voor de trainers als zeker-
heid vast.

in tegenstelling tot andere ba-
nen. De noodzaak van sluiten is
er nu zeker niet meer; enkele ja-
ren geleden was die er misschien
wel".

„Mijn opdrachtgevers zitten
voornamelijk in het westen. Dus
als het zover komt vertrek ik die
kant uit. Echter niet nadat ik een
schadeclaim bij de het centraal
bestuur heb ingediend. Wamt de
verhuiskosten en alle andere za-
ken daaromheen wil ik wel te-
rugzien".

„Ik kijk er nuchter tegenaan",
zegt Piet Zandt, de trainer die
zich anderhalf jaar geleden ves-
tigde op de draf- en renbaan.
„Deze baan wordt voorlopig niet
gesloten. Volgens mij wordt het
advies niet door de minister
overgenomen. Alleen al vanwege

het feit dat de goede cijfers van
het laatste jaar niet in het Ne-
hem-rapport zijn opgenomen. Ik
begrijp ook niet goed waarom
men daar nu mee aankomt. Een
schitterend complex, waar de
omzetten stijgen en de belang-
stelling niet achteruit loopt. Dit

Een verklaring waarom juist nu
de Nehem met het voor Schaes-

TONGEREN - In het A-toernooi in
Tongeren heeft Evelyne Dullens uit
Sittard de tweede ronde bereikt. In
de eerste ronde versloeg zij de Bel-
gische nummer 10 met 6—4; 6-3. Vo-
rig jaarwist Dullens dit toernooi op
haar naam te schrijven door in de fi-
nale de Belgische nummer 4 Cath-
leen Schuurmans te verslaan.

Succes Dullens

AMERSFOORT - Op de eerste dag
van het Alta-toernooi voor A-spelers
is Pieter Klinkers uit Nieuwstadt in
het hoofdtoernooi met een overwin-
ning begonnen. Hij won met 6-1;
6-3 van Ad den Ouden. Hij was de
enige Limburger die op de eerste
dag in actie hoefde tekomen. Stefan
Ehritt uit Roermond moest zich te-
rugtrekken met een blessure. Theo
Hoek (Venlo), Caroline Houben
(Beek) en Jolanda Schreurs (St.-
Odiliënberg) hoeven vandaag pas
voor hun eerste wedstrijd aan te tre-
den. IlseLeytens uitPuth slaagde er
niet in het hoofdtoernooi te berei-
ken want zij verloor in het kwalifi-
catietoernooi van Emerence van
Dingen.

Zege Klinkers

'Ik zal niet stoppen voordat ik Tour of Giro heb gereden'

Peter Harings op tweesprong'de Klimmerstrofee kwamen
criteria in aanmer-

;' Wolder, Klimmen, Schwei-
>Berg en Terblijt, Nijswiller en

De twee wedstrijden,
"j0g verreden worden zijn de
'Afkoers van Sweikhuizen (2
£l de GP Toine Gense (10 sep-
?*) op de Sint Pieterberg in

yE - Na zes van de acht koer-
Je in Limburg tellen voor de
* Bier Klimmerstrofee staat
[ Jansen aan de leiding. De
kurwielrenner uit Klimmen
pielde 52 punten, vier meer
?e Dordtenaar Robert de Poel
len meer dan de Brabanders Smits.

ino Jansen op
top in Brand
immerstrofee

BERG EN TERBLIJT - Het nationaal kampioenschap is zon-
dag voor Peter Harings de laatste belangrijke koers waaraan
hij voorlopig deelneemt. Net als in vorige jaren immers heeft
hij het zonder selectie voor de Tourploeg moeten stellen. Pas
als La Grande Boucle achter de rug is, kan de 28-jarige wieler-
prof uit Terblijt opnieuw in het grotere werk aan de slag. Tot
zolang zijn de Belgische eendagswedstrijden ('en een vacantie
van anderhalve week in Oostenrijk') de bezigheden van Peter
Harings.
„Ik hoop komend weekeinde van
ploegleider Peter Post zelf te horen
wat hij in de toekomst met mij van
plan is", zegt hij. „Uit andere infor-
maties heb ik begrepen, dat er voor
mij geen contractverlenging bij Pa-
nasonic mogelijk is. Zelfs als dat
straks toch nog het geval is, weet ik
niet of ik blijf. Een andere Neder-
landse ploeg heeft al belangstelling
voor mij getoond."

" Zwoegen in dienst van de ploeg. Het is voor Peter Harings (rechts) een telkens terugkerende
bezigheid In het midden zijn teamgenoot Eric Vanderaerden, links TVM-renner Rob Kleins-
man Foto: DRIES LINSSEN.

KERKRADE - Sven Linden (Bayer
Donnagen) was gisteravond de ge-
lukkigste man bij de atletiekwed-
strijden van Achilles-Top in Kerkra-
de. Na een langdurige ziekte slin-
gerde hij de kogel bij de heren weer
naar 63,50 m en dat was slechts één
meter onder zijn persoonlijk record.
Het nummer was goed bezet want
ook nog twee andere werpers ble-
ven boven de grens van 60 m: Ru-
dolf Dahl (Löwe-Hambach) met
63,28 m en Berend Liebke (Bayer
Donnagen) met 62,55 m.

De voornaamste uitslagen:
Heren
3000 m steeple: 1. Thomas Windmüller
DJK Frankenberg 9.28.7 min.; 2. Wim
van Oyen AV Venray 9.41.0 min.; Ver-
springen: 1. Achim Blaeser DJK Wassen-
berg 6,16 m; 800 m: 1. Marck Strack LG
Hückelhoven 1.58.3 min; 2. Lou Maas
Kimbria 2.00.0 min; Speerwerpen: 1. Pe-
ter HolthuijsenUnitas 44,28 m; 200 m: 1.
Maurice Ambaum AVT 22.7 sec; 2. Jo
Hanssen Achilles-Top 22.8 sec; Hink-
stapspringen: 1. Frank Laumen SV
Schlafhorst 12,45 m.
Dames
200 m: 1. Barbel Stangier LG Oberbruch
25.6 sec; Speerwerpen: 1. Marièl Cornips
AVON 34,36 m; 800 m: 1. Jacky Winkel-
man Achilles-Top 2.12.9 min; 2. Stefanie
Hess Bayer Uerdingen 2.19.7 min.
Meisjes A
200 m: 1. Babette Faviez Kimbria 27.1
sec; Speerwerpen: 1. Dionne van Hoof
Achilles-Top 25,80 m; Verspringen: 1.
Dionne van Hoof Achilles-Top 4,96 m.
Jongens A
Verspringen: 1. Patrick Machiels Kim-
bria 6,18 m.
Meisjes B
Speerwerpen: 1. Bianca Hoeben Festina
33,04 m; Verspringen: 1. Bianca Hoeben
Festina 5,15 m.
JongensB:
200 m: 1. Marcus Redemann VfL Repe-
len 23,9 sec; 800 m: 1. Marcus Rdemann
VfL Repelen 2.05.4 min; 2. Pascal Dries-
sen AVON 2.05.5 min; Speerwerpen: 1.
Stefan Essers DJK Wassenberg 29,88 m;
2000 m steeple: 1. René Gielen AV Tege-
len 6.33.1 min.

J^ID _ Valladolid zal in hete seizoen als tweede Spaanse
Senwoordiger uitkomen in het

,£cse toernooi van de beker-
Valladolid werd zeker

sJtl plaats in het Europacup 2
1?Ji omdat landskampioen, Madrid zich plaatste voor detrijd.

Real Madrid
inbekerfinale

y" tijdrit voor nieuwelingen in
} Werd een dubbel succes voor
"foederduo Pasquino uit Ge-
, Fjavio schreef de rit van de
heid over 7 kilometer op zijn

’*" terwijl broerEddy beslag leg-
,-jjde tweede plaats. Er waren 52
.^etners. De uitslag: 1. Flavio
jj'-no 7 km in 9.48 min.; 2. op 7„ d.dy Pasquino, 3. op 19 sec Rik
J^'nk, 4. Martin Weber z.t., 5. op~ Max van Heeswijk (Baexem).

pndgraaf. Zaterdag 12 augus-
.'ekt de karavaan over een af-
-1, van 176 km van Brunssum

'■et Duitse Alsdorf, 's anderen-
P gevolgd door de slotetappe
Orf-Hoensbroek over 185 km,

op de Zuidlimburg-eëen plaatsvindt. ■

* Omloop van de Mijnstreek
amateurs staat opnieuw als

j^agse op het programma.
jSsum of Nieuwenhagen is op
5p.1l augustus beginpunt van

tijdrit, in de avond-
.Sevolgd door een etappe over
"rll*. (5 ronden) in Nieuwenha-

het NK van zondag. Ik ga geprik-
keld naar Rheden."van Beenhakker won (1-0)

ij^avond ook de tweede wed-
itk^gen stadgenoot Atletico de
t| d- De uitslag van het eerste
j] 2-0. De eindstrijd tussen
1s,n Valladolid zal op 30 juni in
Mp n van Atletico Madridn gespeeld.

Van onze sportredactie

Posbank weer
scherprechter
in titelstrijd

In het verleden was dat anders.
Toen werd Harings naar de Ronde
van Spanje gestuurd en drie keer
naar de Ronde van Zwitserland,
om over derest van het programma
nog maar te zwijgen. Ook toen be-
stond de ploeg altijd uit ruim twin-
tig man, waaruit telkenmale een
formatie van zes tot negen renners
geformeerd moest worden.
„Vreemd, dat er dan opeens zon
veranderingen in de selecties
plaatsvinden", aldus Peter Ha-
rings. „In mijn eerste jaren als prof
had ik er vrede mee, dat ik buiten
Giro of Tour bleef. Langzamerhand
vond ik het echter tijd om ook voor
minstens één van deze koersen in
aanmerking te komen. Neem van
mij aan: ik zal niet stoppen voordat

Niet zozeer het feit, dat hij weeraan
de kant moet blijven voor de Tour
de France heeft Peter Harings ge-
troffen. Wél, dat hij in de voorbije
maanden veelvuldig gepasseerd is
voor een aantal andere koersen.
„Veel meer dan in drie voorgaande
jaren toen ik eveneens voor Pana-
sonic uitkwam", benadrukt hij.
„Uitgezonderd de Amstel Gold
Race en de Omloop Het Volk bijna
geen klassiekers. Evenmin Parijs-
Nice en meer van dergelijke ritten-
koersen."

" Uitslag Omloop van de West-
kust: 1. Van Poppel 189 km in
4.59.00; 2. Pieters; 3. Capiot; 4. Baf-
cop; 5. Redant; 6. Manders; 19.
Jacq van der Poel en derest van de
groep waartoe naast Peter Harings
o.a. ook Ad Wijnands behoorde.

„Je moet weten waartoe je in staat
bent", zegt hij. „Als amateur was ik
sterk genoeg om de koers naar
mijn hand te zetten en het karwei
ook af te maken. Bij de profs ligt
het anders. Zelfs wanneer je een
topdag hebt krijg je in de finale
toch nog te maken met wel twintig
anderen, die eveneens steengoed
zijn. En dan is het ook effe anders
om het werk af te maken. Daar
draait het uiteindelijk om, zeker bij
de profs."

Vier jaar geleden zette Peter Ha-
rings de kroon op het werk als ama-
teur. Op de Slingerberg werd hij
nationaal kampioen. Eenmaal
overgestapt naar de beroepsren-
ners was de helpersrol voor hem de
voornaamste bezigheid. Hij deed
het zonder morren.

ik aan een van de twee grootste
etappewedstrijden heb deelgeno-
men. Als het niet in de ploeg van
Post is, dan bij een ander."

Gisteren droeg Peter Harings weer
eens een steentje bij aan het succes
van de ploeg. Met start en finish in
De Panne werd de Omloop van de
Westkust verreden. Het was een
koers waarin het peloton van bijna
tweehonderd maneerst het binnen-
land en zelfs over de Kemmelberg
werd gestuurd alvorens terug te ke-
ren in de eerdergenoemde bad-
plaats. Daar draaide het na 189 km
uit op een massasprint. Jean-Paul
van Poppel won.
„In de slotfase hebben wij, de ande-
re Panasonics, het tempo zo hoog
mogelijk gehouden", aldus Ha-
rings. „Het doet je plezier als jeziet,
dat het ook het gewenste resultaat
heeft. Overigens, de koers was te-
vens een goeie test met het oog op

Tanje terug naar af
Schakeling eindronde EK volleybal doorkruist ambitieuze plannen

Voetbalkamp in trek
KERKRADE - De stichting sport-
raad Kerkrade en het Limburgs
Dagblad zijn de voorbije weken
overstelpt met inschrijvingen voor
het voetbalkamp in Kerkrade. Een
en ander heeft tot gevolg dat de eer-
ste week van 17 t/m 21 juli volge-
boekt is. Voor de tweede week 24
t/m 28 juli is er nog plaats. Het totale
aantal inschrijvingen bedraagt mo-
menteel 520 deelnemers.

toto/loto
Westduitse lotto: Trekking A: 12-30-33-38-
-43-49. Reservegetal: 44. Trekking B: 21-24-
-30-34-39-46. Reservegetal: 33. Spel 77:
8211289. Mid-lotto 24: winnende getallen: 9
- 12 - 18 - 26 - 36 - 40 .Reservegetal: 32. Deel-
nemers 455.214, inleg f. 1.683.658,00,prijzen-
geld f. 799.737,50. Cijferspel 24: 7 7 6 2 0 8.
Voor deextra-prijzen werd getrokken: 7638.

" Marjolein de Jong (9) en Cintha Boersma, blokkerend aan
het net, willen met Oranje naar deOlympische Spelen in Barce-
lona. Foto: WIDDERSHOyEN

quentie van topsport bedrijven vol-
ledig aanvaarden. Dat betekent dus
trainen, trainen en nog eens trainen,
naast het veelvuldig spelen tegen
sterke tegenstanders", liet Henriëtte
Weersing onlangs weten. Het ni-
veau van dehuidige nationale selec-
tie is trouwens nomimaal hoger in te
schatten dan dat van 'Murphy's
Meiden', de formatie die tijdens de
EK 1985 in eigen land voor sensatie
zorgde door een bronzen medaille te
veroveren.
De toenmalige trainer Peter Mur-
phy, thans technisch directeur van
de Nederlandse Volleybalbond, be-
aamt die stelling: „Dit team heeft
veel perspectiefdoor het aanwezige
potentieel aan talent, lengte en tech-
nisch vermogen, maar ons spel ver-
toont nog typische tekortkomingen,
met name in de blokkering en de
mentale weerbaarheid. Onderdelen
dieongetwijfeld snel kunnen verbe-
teren door veel te spelen tegen ster-
ke tegenstanders." Het toernooi in
La Coruna onderstreepte die con-
statering nog eens nadrukkelijk, zo-
als aanvoerster Ingrid Piersma be-
aamde: „We waren er van doordron-
gen dat het afdwingen van kwalifi-
catie moeilijk zou worden, zeker
omdat de ploeg niet lekker draaide.
We hebben kwaliteit genoegin huis,
maar dat was hier niet doorslagge-
vend. Zelfs kwalitatief minder spe-
lend hadden we het kunnen redden
als we mentaal sterker waren ge-
weest. We zijn nog niet constant ge-
noeg, vooral als we onder druk
staan."

ren van bondscoach Pang Wuqiang
zich, voorlopig althans, niet binnen
de ideale kaders afspelen zoals die
voor de mannenploeg zijn ge-
creëerd. Die selectiegroep' is im-
mers al een jaar vrij van clubver-
plichtingen en bijgevolg dagelijks
beschikbaar voor Oranje. De struc-
tuur bij vrouwen is gebaseerd op
een concentratie van internationals
bij twee 'steunpunten', te weten
Avéro/OS in Sneek en Brother/Mar-
tinus in Amstelveen. Beide teams
zijn met ieder vijf Oranjeklanten
hofleverancier.

onze medewerker
(v pAUL DEMELINNE
'S)^EN - Voor het eerst sedert
Wi^ nde Europese Kampioen-
He n(West Duitsland, 2-10 sep-
*Htt

r aanstaande) worden afge-
*rs 2onder de Oranje volleybal-
'oep °P de deelnemerslijst. De
''oL^'e tijdens de edities 1985
Vdien.1987 (vijfde plaats) hoog
Me,, "viste afgelopen weekeinde
6Sn e* kwalificatietoernooi in

havenstad La Coruna
fer, Set net, door 3-1 nederlagen
Slat en en Joegoslavië. Een
?tiola]SCne ontwikkeling voor de

s . 'e vrouwenselectie, die
St tWee Jaar lang vanaf de zijlijn
?90 gg°ekijken, want ook de WK

p aan de equipe van bonds-
-6 an§ Wuqiang voorbij, om-

"^liiu jndronde in West Duitsland
%iJ^ertijd het kwalificatietoer-

n °or de wereldkampioen-envormt.

!j}l^lands beste volleybalsters
A ,J ln navolging van de succes-? trP

a
)nnenploeg- uit de anonimi-

i bi ticuen" Met a,s uiteindelijke,
mdc n?e doelstelling deelname
Na jTlvtnpische Spelen van Bar-
Shede 1992. De tijd en de omstan-
-1 H enrÜP voor een sprong
.^r j de Europese subtop naar
f oD erkenning. In
3w moest 1989 de spring-> Dln°rden- °e innemende Chi-
(Ve r

gchef pang Wuqiang ver-
j^io i-fqe
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*e Prioriteit te geven.

" In de titelstrijd voor profs geven
negen renners acte de presence, die
in Limburg woonachtig zijn: Frans
Maassen, Ad Wijnands, Peter Win-
nen, Peter Harings, Theo de Rooy,
Leon Nevels, Alain Strouken, Jos
Alberts en Henri Manders. Bij de
amateurs starten twaalf Limbur-
gers: Raymond Meijs, Robert Rade-
makers, Gino Jansen, Bob Meeu-
wissen, John de Hey, Willy Zelis-
sen, Patrick Strouken, Danny Nelis-
sen, Francois Knarren, Noël van der
Leij, Rob Mulders en Ben
Speetjens, alhoewel de deelname
van Rademakers (ziek) nog twijfel-
achtig is. In de dameskoers twee
Limburgse deelneemsters: Belinde
Heusschen uit Maastricht en Lia
van der Heyden uit Hoensbroek.

Hoewel de titelstrijd ten noorden
van Arnhem niet rechtstreeks op
TV komt is er toch een twaalftal
sponsors aangetrokken, die meer
dan de helft van het totale budget
van 375.000 gulden dekken. Organi-
sator Huub Engelen heeft met de
KNWU, die 200.000 gulden ontvangt
voor de wegkampioenschappen,
een overeenkomstdie nog twee jaar
doorloopt. Dat houdt niet automa-
tisch in dat de volgende twee kam-
pioenschappen op de Posbank
plaatsvinden. Ook Beek (Adsteeg)
en Maastricht hebben hun interesse
getoond. Maastricht lijkt Engelen
minder geschikt.

Het enige verschil met 1988 is, dat
het parcours (ruim 8 km) dit keer in
omgekeerde richting word gereden.
De beklimming van de Posbank is
daardoor wat zwaarder, de afdaling
korter, waardoor de kans op een
massale aankomst waarschijnlijk
kleiner is. Er wordt gerekend op
40.000 toeschouwers over het week-
einde.

RHEDEN - Evenals vorig jaar is de
Posbank scherprechter voor de Ne-
derlandse wielrenners, die komend
weekeinde in het Gelderse Rheden
om de nationale titel strijden: zater-
dag de amateurs, zondag de dames
en profs. De circa honderddertig ge-
selecteerde amateurs starten om
half een en hebben 204km (25 ron-
den) voor de boeg. Zondag trekken
ruim tachtig dames reeds om kwart
over negen de voetriempjes aan
voor de strijd over 82 km oftewel
tien ronden, waarna om twaalf uur
tachtig beroepsrenners aan hun
koers over 228 km (28 ronden) be-
ginnen.

Ier jaar na het EK brons zijn de
Oranje volleybalsters evenwel weer
min of,meer terug bij af. Ingrid
Piersma vatte de huidige gemoeds-
toestand van de ploeg treffend sa-
men: „We hebben nu twee weekjes
vakantie. Daarna staat ons niets an-
ders te wachten dan weer als een
gek te gaan trainen. En daarvoor is
in ieder geval moed voor nodig, veel
moed."

Topsport
neverSHeren °ns terdege dat wever kunnen als de conse-

nanciële onderbouwing, al is (was)
men binnen de NeVoßo optimis-
tisch over de toekomstige invulling
daarvan. Feit is dat de tonnenzware
ondersteuning van bondssponsor
Nationale Nederlanden thans nage-
noeg geheel de mannenselectie van
Arie Selinger en diens opvolger
Harrie Brokking ten goede komt.
De Oranjevrouwen beschikken
voorlopig over een budget van ’350.000,-, gegarandeerd door het
bureau Topsport Marketing, onder-
deel van Inter Football, in afwach-
ting van het aantrekken van een
vaste geldschieter voor de Oranje-
ploeg. Potentiële sponsors zullen
evenwel over een wat langere adem
dienen te beschikken, want in pu-
blicitair opzicht valt er de komende
tijd geen prominent visitekaartje af
te geven.
Vooropgesteld dat de NeVoßo en
Topsport Marketing er in slagen om
de financiële voorwaarden met be-
hulp van het bedrijfsleven te reali-
seren, zal het werken en functione-

Mondiaal
In de planningvan de NeVobo moe-
ten de pupillen van Pang, analoog
aan het model bij de mannenselec-
tie, een dagelijkse trainingsfrequen-
tie van zon vier uur afwerken en
veel wedstrijdervaring opdoen via
deelname aan mondiale toptoer-
nooien, om zo de weg te plaveiden
naar Olympisch niveau. Die aanpak
vergt het opzettenvan een intensief
programma. En daarvoor ontbreekt
op dit moment nog een ruimere, fi-

Limburgs dagblad

van onze sportredactie

(ADVERTENTIE)

\ <$% ISTVAN HORVATHI
Y&^y^ beroemd Hongaars
| zigeunerorkest uit Wenen a

(ADVERTENTIE)

door wiel verheesen

Pech Druyts
MADEIRA - Pasealle Druyts uit
Maastricht had de pech dat zij in de
eerste ronde van het Hartcourt-toer-
nooi in Madeira tegen de als eerste
geplaatste Zwitserse Eva Krapl
moest spelen. Deze versloeg de
Maastrichtse met 6-4; 6-0.
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Eén van de mooiste uitvindingen van deze eeuw ligt Venz hagelslag, —- Hamlappen, c Aluminiumfolie, 9 ~JQzomaar bij ons op de groente-afdeling. De Galiameloen, puurof melk, OQQ §m m 500 gram-7^6.49 il QQ rol 25 meter „^S"__./*_/
die dank zij het werk van een Israëlische kweker in 1976 het pak 400 gram 33% L.ÏD^J g£l NIEUW in ons assortiment: "7QQ lo ®®©©J^WlJ..*-/*/
levenslicht zag. En sindsdien kan de honingmeloen zich niet Doe mee met de actie "Varen met /V* r>\\ Dash 3 vloeibaar, flacon 1.5 liter @®© A9T/Ï7*/ Braadworst, Babyrozen, *meer de zoetste noemen Venz" (zie verpakking). (... ypfL}\\ 500 gram-ë^4.49 ~7QQ diverse kleuren, aqC

Want de Galia heeft een nog hoger suikergehalte, waar- Biobest vruchtenyoghurt, jars99 kil° «^^'^ bos 20 stuks 4.^3
door hij ook extra lang eetbaar is. Zelfs als hij nog niet helemaal bramen, kersen of H^KJFbij aankoop van 2 flacons f 2.50 retour via bank of giro.' burgT!ii goeQpanfld'^ De artikelen m deze advertentie kunt u m
rijp is. Dit alles overigens is geen reden voor de honingmeloen aardbeien, _ x ïsu gram «i at\ ïuugram j-rei.29 I*l r\r\ aiie ah winkels kopen, behalve de artike-
om in de put te zitten. Want er zijn nog altijd genoeg mensen, "~ ®® I^r±M^ kll° *>®'*rSü. \; memlSliS'S!lSl'\ndie wat minder zoet juist lekker vinden. l-\^-,.i_^k y^ Les Nutons paté, Honig momentsoepen, tomaat, Kippebouten, ah winkels waar één van die cijfers op de
-i* ... j. . ,* Al .^^■fïï Goudse room-, peper-, champignon-of n^icassi champignon, kerrie, XflJsstuks, OQQ staat
Galiameloen, Uit de bedieningsafdeling: &A-.- Wm&i jonge Ardennerpaté, vacuüm verpakt, groente kip, asperge, ca. 1600 gram **wO.W gïffiS^ /perstuk, OQQ Rauwe boerenham, QOQ ta,\ JLW-W graskaas, piakloogram+ i rr !>n»««»«r rundvlees, ossestaart -zolang de voorraad strekt. ’/ca.Boogram *CW 100 gram ®@® .2-69C-.ISD -> -"^ vers van t mes 20 gram GRATIS.* I.DO f__!_i_ of Chinese kip, Bloemkool, i -7cr AH

_
pn/irp .... /► % ofi ~„,. il/Aof vacuüm verpakt, OQQ B

, . ïli^BL doosje 4 zakjes per stuk L/O ah service njn:^««io6-0305. g MJ/J
4 . kilo 4ö^rö.yU Uncle Ben's bruine rijst OQQ É__Sl_P ®®<b A7TI /Tl x-v o iwÊNmL.

CöteauxduTricastinof i^^^ Öï H^ren_ ✓S nip-m^rinp - " rPak,37s
fgK'.!^ r̂7ó^T. + 1 zakje GRAT» " 1.69 Éft S ' fI? %_ M MIWCótes du ventoux o r\ir /^l^_____ir =-salade, fy^ Dieetmarganne, 17Q Exclusief bij AH: 125 gramGRATIS.* . J

L

__ -— ot witlofsla, -i c/-\
J_A^-w^>É,,r , \imMr ■fleso 7_V^ _^3195 bak 1 kilo SD kuip 500 gram 2&TL/V „ N.vea shampoo, OQQ zak ±200 gram I.DUflesa7sliter A*rO.^ é^feik-^O QQ Smrthsbugles, -, CQ Ssi^AH^ NÜ GrannySmith, QQQ

ÉS^n.A h h-^ 85gram ?r^ 1.59 doosBstuks zak±lV2 kilo 3.99 T A fa« krat 24flessen *i 9 q/% Voorgebakken broodjes, Nu met 20% EXTRA. * n. cnlit c. c l
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rB.UI. _« * _g^ J _g^ s
ao.3ftter i__.JÜ 9Q 4 hamburger-, Roomboter SSsSstük? fft AJbiafwas. Bacon, 9OQ _^ll^

Nu met GRATIS kaartspel.' 6 shoarma-of -| QQ CH stroopwafels, 1 /-Q Nu bij Olaf 7.50 korting op tóe- »J citroen of appel, g* _L' verpakt, 100 g 2&r £.£3 ■ W
Nescafé op.oskoffie, goudmerk

2 stokbroodjes, ®.® Nu I.^ pak24ogram '^Efteling. Sflaconsa .51rter^dr soera fan cy pink zaU^ O^Q IJI
of cafeïnevrij, W-19QQ Fruitella, 8 rollen 9en Zeelands Roem (zie verpakking). 3 halen, 2 betalen. blikje 240 gram J^fÖHV „" *pot 200 gram Nu l__.Ot/ 8 halen, 6 betalen. *_-.00 mosselen in azijn, O >IQ V-.I /xm^ m^v/^/OiM LM "!J^mi'^v UüU^ amrJ^ Ma^Ua I/Oliam alb€#t heijn fa^,
Nu met GRATIS bewaarbus- Nu met kleurwedstrijd. potje2oogram S LBnCIS gTOOISteKrUlCienier DlljttOp Cfe KleintjeS letten. P^
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