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Statenfractie schrijft briefnaar raadsleden

Lobby van CDA voor
overnamebod Plein

Van onze verslaggever

I^STRICHT- De CDA-fractie in provinciale staten heeft - bij hoge uit-
■j Qering - een brief aan de partijgenoten van praktisch alle Limburgse
Fjcenteraden gestuurd. Daarin betuigt de fractie haar instemming met■^ername van Limagas (gasdistributie) door Plem (stroomdistributie).

ï~£>A-fractie heeft tot het schrijven van de brief besloten omdat ze het
wr- eens met de publiciteit die aan het bod van Plem is gewijd.

i"
fief is ondertekend door frac-

°orzitter Drummen, die gisteren
dat het voor het eerst is

«ij zich schriftelijk tot de CDA-'sleden wendt. „Maar het is dan.een kwestie die zowel de pro-
j*e als de gemeenten aangaan, en

Komt niet vaak voor."

gemeenteraden moeten de ko-
lde tijd mee beslissen over eendat de Plem heeft uitgebracht

aandelen van Limagas (die
''45 procent in handen van 66

"Urgse gemeenten zijn) over te
le*ï- Plem heeft de aandeelhou-

-1 tot september de tijd gegevenaP het bod te reagereri.

l^_^# Zie verder pagina 13

Eerste bus
op aardgas
in gebruik

UTRECHT - De eerste
'schone' aardgasbus van
ons land is gisteren officieel
in gebruik genomen. De
bus, die met tien andere ex-
emplaren een jaar lang
proef gaat rijden bij streek-
vervoerder Centraal Neder-
land (CN), is aanzienlijk mi-
lieuvriendelijker dan de
dieselbussen die momen-
teel in gebruik zijn.

De uitstoot aan kwalijke stoffen
is maar een fractie van dievan de

diesel. De aardgasmotor is bo-
vendien stiller, veroorzaakt min-
der trillingen dan de diesel en is
bovendien nog goedkoper ook,
als de fiscus tenminste geen roet
in het eten gooit. Volgens direc-
teur Mobers van CN is de aard-
gasmotor ook zeer wel toepas-

baar bij vrachtwagens, de groot-
ste 'dieselboosdoeners' op de
weg.
De bussen - waarvan een deel
nog moet worden omgebouwd
van diesel-tot aardgasbus - gaan
een jaar lang rijden op de streek-
buslij nen Utrecht-Maarssen en
Utrecht-Bilthoven.

Als ze goed voldoen, kan de se-
riebouw beginnen. Dan worden
de komende jarengeleidelijkalle
10.000 dieselbussen in het open-
baar vervoer vervangen. Een
soortgelijke proef start eind dit
jaarook met stadsbussen.

Al eerder
schoten op

Drielandenpunt
JAALS - Bij de politie van
a als zijn in het verleden.aker meldingen binnenge-,

?°men dat rond het Drie-I r-^denpunt, waar nachtwa-Jer Jo K. uit Heerlen dins-i 'aS al of niet per ongeluk
!jh 19-jarige Vaalsenaar
?°odschoot, een man aanJ^t schieten was. Vorige
ïfeek nog voelde een groep
Vuitse wandelaars zich be-
reigd door 'een man meteh geweer.

fe
e Politie vond echter niet dater

was om in te grijpen.
y kon namelijk niet worden
jsst-gesteld of er gericht gescho-vn was op de wandelaars. Bo-
endien is er op het Drielanden-

r'ttt altijd het probleem in welk
j**Ui men zich bevindt, met alle

consequenties van-, Ider de Vaalser bevolking was
e^in ieder geval al geruime tijd

dat op het Drielanden-
punt een nachtwaker met een ge-
"eer rondliep.

j£ K. moet vandaag voor de
J^adkamer in Verviers verschij-
£.n- Ook Ollie M., de Duitse

'end van het slachtoffer, zalorden voorgeleid. Verwachtordt dat de laatste dan op vrije
°eten wordt gesteld. De Heerle-

i*.T zal zeker voorlopig in hech-

Het weer
l^N TOE ZON

oc*l is er vee' bewol-
ff, maar geleidelijk zal de

kf-n ich af en toe laten zien.De
Wijr^P een bui is ergklein. De
Ij J"1 is matig uit noordweste-
'liir fichtinS en de tempera-
fohH °°Pt op naar waarden
fle ade 21 graden. De komen-
H4a daalt de temperatuur
V 0!; 12 graden.

tkefr eventue,e informatie be-
kü 'ende het weer in Limburg
V.*11 u bellen 06-91122346
C"DAAG:"n'*°P: 05.20 onder: 22.04
M*a«op: 00.25 onder: 09.54

Ï^GEN:U,'°P: 05.20 onder: 22.04**nop: 00.41 onder: 11.19

Gezworven
Uit het politieverhoor is gebleken
dat de gijzelingsactievan de 33-jari-
ge Duitser niet zijn eerste criminele
daad in ons land is. De man is, nadat

hij halt mei na een proefverlof niet
terugkeerde in de gevangenis van
Braunschweig, vrijwel meteen naar
Nederland gegaan. „Hij heeft circa
drie weken rondgezworven in de
omgeving van Arnhem en Apel-
doorn. In die periode heeft hij tot
tweemaal toe een poging gedaan
een postkantoor te overvallen.
Daarnaast heeft hij in Gelderland
een serie diefstallen gepleegd", al-
dus de Arnhemse politie.

De Duitser wordt vandaag voorge-
leid aan de officier van justitie in
Arnhem. De autoriteiten sluiten
niet uit dat Duitsland op korte ter-
mijn een uitleveringsverzoek zal
doen.De man, dievanaf 1984 gevan-
gen zat, wordt in Duitsland en Zwit-
serland gezocht wegens roofover-
vallen. Ruim drie weken geleden
was hij betrokken bij een overval,
waarbij een man ernstig werd ge-
wond en beide benen moet missen.

_t Zie verder pagina 3

Actie tegen
circus Krone

kop ingedrukt
Van onze verslaggever

HEERLEN - Het twintig leden
tellende Anti Dierengebruik Ko-
mitee uitAmsterdam is er gister-
middag niet in geslaagd de druk-
bezochte generale repetitie van
Circus Krone aan het Bekker-
veld in Heerlen te verhinderen. "

Tegen half vier voorkwamen le-
den van de Club van Circus-
vrienden en sympatisanten van
die club, dat de met

t
een touring-

car gearriveerde actievoerders
zich konden vastketenen aan de
toegangshekken om zo het pu-
bliek buiten de tent te houden.

Er waren enkele duw- en trek-
partijen en er vielen wat klap-
pen. De politie nam de vijfen-
twintig, voor die daad bestemde,
kettingen in beslag.

Het Anti Diergebruik Komitee
acht de medewerkersvan het cir-
cus en het publiek schuldig aan
het levenslang gevangen houden
van de circusdieren. „Het zijn
dieren dieeen onnatuurlijk leven
en gedrag krijgen opgedrongen
en daardoor gedragsgestoord ra-
ken", zegt woordvoerster Sandra
van de Werd.

De door de politie en de directie
van circus Krone verwachte ac-
tie tijdens de uitverkochte pre-
mièrevan gisteravond bleefuit.-

" Zie verder pagina 13 " De politie hield een oogje in het zeil, nadat de Club van
Circusvrienden 'de actie van Diermisbruik al had opge-
lost. Foto: DRIES LINSSEN

vandaag
# Autobekleding op maat

uit Susteren
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# Zigeuners op bede-
vaart naar Roerrrjond
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# Coerver samen met
Amerikaans bedrijf
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Westduitse crimineel ontvoerde Nederlandse kolonel

Politie doodt gegijzelde
Van onze correspondent

ARNHEM - De 56-jarige kolonel ing H. van der Kieft uit Apel-
doorn, die gisteren bij een tankstation aan deAl2bij Arnhem
door een Duitse crimineel in gijzeling werd gehouden, is door
een politiekogel gedood. De man werd in zijn hoofd getroffen
en overleed vrijwel meteen. Dat is uit sectie gebleken in het
Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk.

Volgens commissaris A. de Vries
van de politie in Arnhem heeft het
speciale arrestatieteam tijdens de
gijzeling juist gehandeld. „Het was
onze eerste taak de ontvoerder te
ontwapenen, zodat we de kolonel in
veiligheid konden brengen. Dat
juist de gegijzelde is getroffen door
een politiekogel, moet als een tra-
gisch incident gezien worden. De
Duitser was zwaar gewapend en
moest in staat geacht worden zijn
slachtoffer om te brengen. We heb-
ben gewacht op een moment van
onoplettendheid van de ontvoerder,
zodat we konden toeslaan. Het is
zeer te betreuren dat de kolonel ge-
troffen is door een kogel uit het wa-
pen van een politieman", aldus De
Vries.

# De ontknoping van het gijzelingsdrama. Een lid van het
arrestatieteam nadert met getrokken pistool de auto, waar-
in de Westduitse ontvoerder en zijn slachtoffer, kolonel K.
van der Kieft (inzet). De kolonel werd bij de actie gedood
door een politiekogel.

'Spionnen'
De Chinese staatstelevisie meldde
gisteren dat er 12 mensen zijn gear-
resteerd* in Peking en Shanghai.
Volgens de Chinese autoriteiten
wilden deze 'spionnen van Taiwan'
de demonstraties in China omzetten
in een anti-communistische op-
stand.

Het Volksdagblad, het orgaan van
de Chinese communistische partij
en 's lands grootste krant, is onder
curatele gesteld door de partij.
Voordat op 20 mei de staat van be-

leg werd afgekondigd - het eerste
teken dat de conservatieve party-
vleugel aan de winnende hand was -
liepen ook journalistenvan dekrant
mee in protestmarsen.

sport

" Beat Breu heeft Ronde
van Zwitserland bijna
op zak.

" Italiaans
basketbalteam wast
Oranje de oren.

" Wayne Rainey, gouden
greep van Kenny
Roberts.
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Simon van
Collem

overleden
Van onze rtv-redactie

HEERLEN- Op 70-jarige leeftijd;
is in Amsterdam de bekende
filmpresentator Simon van Col-
lem overleden. Simon, die van-
avond om 20.30 uur bij zijn om-
roep (de TROS op Nederland 2)
door Jeroen Krabbé wordt her-
dacht, stierf 'in het harnas. Hij
was eergisteren tijdens de pre-
mière in Amsterdam hoofdrol-
speler Timothy Dalton uit de
nieuwe James Bondfilm 'Licen-
ce to kill' aan het interviewen.
Toen hij de bij deze première
eveneens aanwezige Astrid Joos-
ten om commentaar vroeg, zakte
Simon in elkaar. De laatste Si-
monskoop van vanavond zal te-
vens worden afgerond met een
compilatie van beelden die aan-
geven welke sterren Van Collem
aan de tand heeft gevoeld. Met
van Collem verliest Nederland
een groot vakman, want Simon
wist alles afvan films.

" Zie verder pagina 14

Offensief
IRA verwacht

DUBLIN -De Britse en Noordierse
politie verwachten dat de terreuror-
ganisatie IRA deze zomer een groot-
scheeps offensief zal ontketenen.
Dan is het 20 jaar geleden dat de
Britse regering troepen naar Noord-
lerland stuurde om een eindete ma-
ken aan het geweld tussen katholie-
ken en protestanten.

Volgens de politie heeft de IRA vijf
commando-eenheden klaar staan
voor een reeks bomaanslagen in
Groot-Brittannië en West-Europa.

Regime verwerpt buitenlandse kritiek

Weer nekschot voor
demonstranten China

SINGAPORE - In Peking zijn giste-
ren opnieuw zeven pro-democrati-
sche activisten geëxecuteerd. Eer-
der werden in Shanghai drie de-
monstranten met een nekschot ge-
dood. Internationale oproepen tot
clementie werden door de Chinese
regering genegeerd. De Chinese re-
gering noemde de kritiek op de
massale arrestaties en executies van
wat wordt genoemd contra-revolu-
tionairen 'inmenging in China's bin-
nenlandse aangelegenheden. Een
woordvoerster van het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Peking
verwierp met name de Amerikaanse
sancties.

De zeven waren beschuldigd van
het in brand steken van militaire
voertuigen, diefstal van legeruitrus-
ting en het aanvallenvan troepen na

de bloedige militaire interventie op
het Plein van de Hemelse Vrede.
Het lot van een achtste persoon, die
ook ter dood was veroordeeld, is
niet bekend.

De Westeuropese landen hebben de
executies weer scherp veroordeeld
en hun afschuw daarover uitgespro-
ken. De Nederlandse regering is be-
reid te bezien welke lopende Neder-
landse projecten voor ontwikke-
lingshulp in China kunnen worden
opgeschort.

Kapitein
veerboot
vervolgd

LONDEN - De kapitein en drie van
zijn bemanningsleden van de ge-
kapseisde Herald ofFree Enterprise
zullen zich op beschuldiging van
doodslag toch voor de Britse rech-
ter moeten verantwoorden.
Ook drie leden van de directie van
de P&O-rederij zullen worden ge-
dagvaard. Deze onderneming was
eigenaar van de veerboot, die in
maart 1987 even buiten de haven
van Zeebrugge kapseisde. Bij de
ramp kwamen 193 opvarenden om
het leven. De beschuldiging van
doodslag is het gevolg van het uitge-
breide onderzoek door de politie
van Kent.Boogschieten
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popmuziek en strips

quote
,Jk hou nog steeds van Elvis,
vooral van de jonge Elvis, voor
hij het leger inging. Ik denk dat
het leger hem kapot gemaakt
heeft. Ik denk dat toen het een-
voudige plezier maken verdwe-
nen is. Daar staan legers om be-
kend, niet?"

PAUL MCCARTNEY

ld-elpee
Het is in popkringen nou niet
bepaald trendy om Andre Ha-
zes op je draaitafel te hebben
liggen, en het wenkte links en
rechts dan ook de nodige verba-
zing toen ik voorzichtig fluister-
de dat ik Hazes' nieuwe elpee
'pit is wat ik wil' best te "prui-
men vond. Sterker nog: bij som-
rj-iige nummers lopen me ouder-
wets de rillingen over de rug, en
dat kan ik van heel veel plaat-
werk dat de laatste weken is
ierschenen, niet zeggen.
■

Op 8-jarige leeftijd ging Hazes
"Toor de bijl toen hij in het Con-
certgebouw Muddy Waters zag
jpelen en nu, 30 jaar later, is het
dan eindelijk zover: Hazes sings
fhe blues, samen met Herman
Brood, John Lagrand (Livin'
Blues), Jan Akkerman en Kaz
Lux. De elpee is eigenlijk een
royale geste van platenmaat-
schappij Emi, die Hazes als
dank voor bewezen diensten
even zijn eigen gangetje heeft
laten gaan. Deze elpee laat de
Volkszanger dan ook van een
ffieel andere, originele zijde ho-
ren, in covers van Ben E. King
(Stand By Me), Ike Turner en
Rufus Thomas. Bij tijd en wijle
spetterend en swingend baant
Hazes. zich bijna drie kwartier
lang een weg door de blueshis-
iorie en stoft hij ouwe soul-
knakkers af, daarbij gerugge-
Steund door een vette blazers-
sectie en een gedreven backing-
koortje.

Dat dit hem - ongetwijfeld met
Veel liefde! - bloed, zweet en
tranen heeft gekost, bewijst de
zinderende cover van de BB
{-Cing-klassieker The Thrill Is
Gone, een adembenemend duet
j-net Kaz Lux, en I've Been Lo-
ying You Too Long, waarin Ha-
zes heel even wijlen Otis recht
in de ogen mag kijken. Ander-
zijds bevat deze plaat een aantal
nummers (Heb Jij Dat Nu Ook?
pn Jammer!) waarmee Hazes
«onder moeite in Op Volle Toe-
ren mee kan, maar over de hele
linie genomen is Dit Is Wat Ik
Wil een elpee/cd die overduide-
lijk laat horen dat hij veel meer
in zijn bagage heeft dan 'n
Beetje Verliefd en aanverwante
kroeghymnen. Wat Hazes be-
treft ben ik in ieder geval de
schaamte voorbij.

peter hamans

agenda
JUNI

" 23: Neon Room Roermond:
Fraai The Fraai

" 23: La Dilligence Heerlen:
The Run

" 23: Loontjes Rothem: Fietsef-
reem

" 24: START VOORVER-
KOOP GLORIA ESTA-
FAN IN AHOY' EN ARN-
HEM

" 24: Ragebol Geleen: Anno 66

" 24: Joy Cadier en Keer: The
Run

" 24: Oostermaasfeesten Maas-
tricht: Fietsefreem

" 24: Parkfeesten Venlo: Rud A
Dub Dub

-" 25: Boerderij Geleen: Holy
Moses en Axe-La Chapel-
le

" 25: Zopo Horst: The Boegies

" 30: Drop In Kerkrade: The
Run

;" 30: Des Artistes Maastricht:
Fietsefreem

„ Nooit gevoel gehad dat er iets veranderd is”

'Cuby' Muskee 25
jaar in de blues

Het gaat goed met Harry Muskee. De 'aartsvader' van de Ne-
derlandse bluesmuziek is daar eigenlijk zelf ook wel een beetje
verbaasd over. „Het trekt weer wat aan, ja", zegt de 47-jarige,
licht kalende Assenaar. „We doen de laatste tijd behoorlijk wat
optredens en er zijn drie platenmaatschappijen geïnteresseerd
in een nieuwe plaat". Het zijn aardige bijkomstigheden nu 'Cu-
by' Muskee dit jaar zn zilveren bluesjubileum viert. Ter gele-
genheid daarvan verschijnt aan het eind van het jaar een boek
met zijn levensverhaal vanaf het moment in 1964 waarop hij
besloot de muziek serieus te gaan aanpakken.

Die beslissing was het begin van
een merkwaardige carrière vol
hoogte- en dieptepunten. Na een
jaartje of twee waarin Cuby & The
Blizzards vooralregionaal bezig wa-
ren, ging het heel snel. Veel optre-
dens, hitparade-noteringen, elpees
die goed verkochten en nog meer
optredens, in binnen- en buiten-
land. Ooit stonden ze met groten als
Van Morrisson, Alexis Korner en
Eddie Boyd op het podium. Muskee
en de Blizzards stonden jarenlang
aan de top. De groep hield het, met
diverse personeelswisselingen, zon
negen jaar vol. „Daarna heb ik een
tijdlang helemaal niets gedaan. Ik
had een jaarof acht aan een stuk ge-
speeld en wilde alleen maar slapen".

Wat daarop volgde waren de ,zeven
magere jaren. Red, WhiteAnd Blue
heette de band waarmee Muskee
toen op pad ging. Tegen zijn zin.
„Het werd ons een beetje opgedron-
gen", vertelt hij met tegenzin over
die periode, een tijd waarin hij zijn
vriendin verloor aan een van de gi-
taristen van de band.

" Harry Muskee (tweede van links) met zijn toenmalige Muskee Gang.

Perfect
Dit 'detail' wordt nog steeds graag
gebruikt in verhalen over Muskee.
Het past immers perfect in het beeld
van de bluesmuzikant. De hoofdrol-
speler lacht als een Drentse boer
met kiespijn als het onderwerp ter
tafel komt. „Ach", klinkt het, „het
hoort er nu eenmaal een beetje bij.
Een vrouw wil graag aandacht en
dat botst als je de hele dag met mu-
ziek bezig bent, zoals ik".

Vrijwel nooit, aldus Muskee, heeft
echter de gedachte gespeeld om er-
mee op te houden. Zelfs van heim-
wee was volgens hem geen sprake.
„Ik heb zelf nooit het gevoel gehad
dat er wat veranderd is, waarschijn-
lijk omdat ik toch bijna altijd ben

blijven spelen. Ik hou van die mu-
ziek en dat is ook de reden waarom
ik nog steeds speel. Als ik niet van
de blues zou houden, ja, dan had ik
afgehaakt".

Beter
Dat gebeurde echter niet. Na Red
White And Blue kwamen de Harry
Muskee Band en de Muskee Gang
en, terwijl het grote publiek hem in-
middels bijna was vergeten, ging
het langzaam steeds beter. Toen de
belangstelling voor de blues, net als
voor veel andere muzieksoorten uit
de sixties, toenam, bleek de 'aarts-
vader' er nog steeds te zijn.

Op een come back van Muskee en
zijn maten in het kader van de revi-
val-golf hoeven we echter niet te re-
kenen. „Ik heb wel aanbiedingen
gehad,bijvoorbeeld om mee te gaan
doen aan Goud Van Oud van Vero-
nica. Maar ik voel daar niets voor, ik
vind het wat goedkoop. Ik ben een
muzikant en muzikanten ontwikke-
len zich. Dan moetje niet, omdat het
toevallig meer centen oplevert,
steeds maar weer die oude num-
mers blijven spelen". Om die woor-
den kracht bij te zetten vertelt hij
dat hij, op één exemplaar na, geen
van de oude Cuby-platen meer in
huis heeft.

Daarom ook is wat Muskee nu met
zijn band doet voor een groot deel
duidelijkanders dan het oude C&B-
-werk. „We gaan nu verder dan wat
ik vroeger speelde. We proberen nu
ook wat meer jazz-dingetjes te inte-
greren, wat funk en wat New Or-
leansachtige geluiden. Je blijft wel
de blues als basis gebruiken, maar
het hoeft niet per se om die twaalf
maten te gaan die je in de blues al-
tijd tegenkomt. En dat maakt het
voor mij ook leuk, want ik zie me
niet jaar in jaar uit die oude dingen

spelen". Toch worden in de optre-
dens van de band Muskee 'die oude
dingen' niet helemaal afgezworen.
Nog regelmatig klinkt zon oude,
traditionele blues en hier en daar
zelfs een, zij het bewerkt, Cuby-
nummer.

Beer
Op het podium is Muskee nog nau-
welijks veranderd. Hij is nog verba-
zingwekkend goed bij stem en be-
weegt zich nauwelijks. En als dat
een keer wel gebeurt, dan ziet het
eruit als het dansje van een enorme,
oude, bruine beer. „Spelen met deze
band geeft mij ontzettend veel ple-
zier. Het zijn mensen die denkenzo-
als ik, zijnzoals ik ben, al ben ik dan
wat ouder. Ik denk ook niet dat leef-
tijd zo telt in de muziek- kijk maar
naar 8.8. King of JohnLee Hooker.
En de Stones zijn ook nog een stuk
ouder dan ik ben. Ik vind het ook

eigenaardig dat mensen alleen mu-
ziek waarderen van mensen die jon-
ger zijn en die met een bepaalde
stroming te maken hebben. Maar ik
denk ook niet dat bluesmuziek en
jazz echt veel te maken hebben met
popmuziek. Ik denk dat het toch
meer cultuur is, meer kunst en min-
der uiterlijk vertoon. Het zwaarte-
punt ligt toch meer op de muziek".

Als alles naar wens verloopt komt
dus eind dit jaarhet boek over Mus-
kee en zijn muziek uit. De presenta-
tie wordt waarschijnlijk gecombi-
neerd met een manifestatie in Vre-
denburg, met allerlei muzikanten
waarmee hij ooit heeft gespeeld.
„En misschien komt tegelijkertijd
ook de nieuwe elpee uit,, dat zou
commercieel gezien wel mooi zijn",
aldus Muskee. Want ook een blues-
zanger leeft niet van muziek alleen.

De Duitse trash/speedmetalformatie
Holy Moses (foto)

geeft zondagmiddag om 15 uur
een concert in de Geleense
Boerderij. In het voorprogram-
ma staat Axe La-Chapelle. De
uit Aken afkomstige groep
Holy Moses werd in 1979 opge-
richt en legde zich in eerste in-
stantie toe op het spelen van
covers van AC/DC en Black
Sabbath. In juni 1986 ver-
scheen de eerste elpee van de
groep, getiteld Queen Of Siam,
in 1987 gevolgd door Finished
With The Dogs. In februari van
dit jaarvolgde de doorAlex Pe-
rialas (Testament, Overkill en
Anthrax) geproduceerde derde
plaat, The New Machine Of
Liechtenstein. Holy Moses be-
staat uit de gitaristen Andy
Klassen en Rainer Laws, bas-
sist Thomas Becker, drummer
Uli Kusch en zangeres Sabine
Classen. Kaarten voor dit Ge-
leense concert kosten aan de
dagkassa 10 piek.

Frank Boeijen
eenmalig in

Kronenburg Park

Frank Boeijen geeft
op vrijdag 21 juli -
de slotdag van de
jaarlijkse-
Vierdaagse - een
eenmalig concert in
het Nijmeegse
Kronenburg Park.
Bij dat optreden
wordt hij begeleid
door een aantal
gastmuzikanten,
onderwie een
zangeres van Mai
Tai.
.Boeijen
onderbreekt voor

het concert de
opnamen van zijn
nieuwe elpee, diein
oktober zal
verschijnen. Het
optreden in het
stadspark, ooit

succesvol door
Boeijen bezongen
in Kronenburg
Park, kan worden
bijgewoond door
enkele duizenden
toeschouwers.

Pinkpop nu
ook op BRT

Pinkpopgangers die zichzelf n<
terug willen zien op televisie, <
ten twee maandagavonden °schakelen op de Belgische v<
van het programma Zomerrock
26 junien 3 julizijn viaBRT 1 (2
uur) fragmenten te zien van
Pinkpopeditie 1989, met o.a.
Healey, Pixies en Tanita Tikar»

Busreizen 'Kasjm
Het Susterense bureau KaS
Productions laat op zondag 2
bussen rijden naar Werchter,
tussen 10.20 uur en 23.50 uur afeenvolgens Texas, Pixies, Tanil
karam, Nick Cave, Robert-Cra]
vis Costello, R.E.M., Joe Jacks'
Lou Reed optreden. Het retoi
(inclusief entree) kost je 80 gul
De bussen vertrekken in Hee
Maastricht, Geleen, Sittard, I
mond, Weert, Venlo en Vel
Kaarten krijg je bij de bek'
adressen.

Oplossing
van

gisteren
AANVALLI
M-VARIA-
OP-DAT-R]
ORDE- E V E|
MEER-RIP
_sG L T
KEEL-OLI
ANNO-CAE
KT-PET-L
E-GELEI -1
LEERSTOE

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. lusteloos; 8. bijzonder aan-
trekkelijk; 9. verbrandingsrest; 11. dakbe-
dekking; 22. per adres (afk); 13. veer-
kracht; 15. deel v.e. boom; 16. slaginstru-
ment; 18. delfstof; 19. sinterklaaspop in de
vorm v.e. vrouw; 20. std in Duitsland; 21.
schokkende beweging bij het huilen; 23.
loopplaats voor kippen; 25. muzieknoot;
26. rund; 27. plechtige verklaring; 29.
voorzetsel; 30. vrouwelijk dier; 32. streng,
hard.

Verticaal: 1. afzonderlijk; 2. paardesie
raadgeving; 4. roofvis; 5. rivier in o<>i
rijk; 6. sint (afk.); 7. rechlhoekig; 10;
vaatwerk; 12. vaderlandsvriend; 14 v«
was; 15. paardebit zonder stang; In-
ternaat; 18. kunstprodukt; 20. drink!*1
22. leugenachtig gepraat; 24. fraai die^alvorens; 28. projectieplaatje; 30. uif
31. voorzetsel.

recept

Abrikozentaart
met gember
Benodigdheden: 6 plakjes diepvries-
bladerdeeg, V-i vanillestokje, V. 1
melk, 115 g witte basterdsuiker, 2
eierdooiers, 25 g maïzena, 50 g boter,
1 grote pot abrikozen, 3 el bakgem-
ber.
Ontdooi de plakjes deeg. Vet taart-
vorm in en bekleed met deeg. Plak de
randen goed op elkaar en prik hier en

daar in het deeg met een vork. Bak
deeg in voorverwarmde oven van
225°C.- stand 5- in ongeveer 15 mi-
nuten goudbruin. Laat taartbodem
afkoelen.
Snijd vanillestokje open en breng in
pan samen met de melk en 75 g bas-
terdsuiker aan de kook en laat 10 mi-
nuten trekken. Klop eierdooiers met
40 g basterdsuiker tot een crèmekleu-
rige massa. Roer er maïzena door en
een paar eetlepels hete melk. Roer
eiermassa door hete melk en breng al

roerend aan de kook. Roer van vuur
af de boter erdoor.
Laat abrikozen uitlekken. Snijd V.
dccl van de abrikozen en de bakgem-
ber fijn en schep voorzichtig door de
vla. Bestrijk de taartbodem met deze
vla en leg hierop de rest van de abri-
kozen met bolle kant naar boven.
Garneren naar eigen smaak met of
zonder stijfgeklopte slagroom of met
gelei van vruchtensap.

" hub meijer

Uitgeversmaatschappij

LimburgsDagblad
Directie:
mr. F.A.M, van Heller-ion**1
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 9#
Giro: 10 35 100
Tel. abonnementen:
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Voor de échte sporters:
deelnemen aan de

MARATHON
op 1 oktober

Berlijn is een reis waard, mèt of
zonder marathon.

ji
■^// bieden onze Limburgse lopers
tfe mogelijkheid tot deelname aan

de unieke Berlijnmarathon.

Vindt u deelnemen aan de
Marathon te hoog gegrepen, maar
Wit u Berlijn beter leren kennen,

*Qn is deze trip ook voor u zéker de
moeite waard.

Lees achterop deze paginas alles over deze unieke
Berlijnreis!

_T __^L^m^



I INFO BERLIJNREIS—Organisatie: Limburgs Dagblad i.s.m. reisburo
Paul Crombag. 1Datum: 29 september - 3 oktober.

Vervoer: luxe touringcar.
Verblijf: Hotel Holland, gelegen aan de

Kurfürstendamm. Een middenklasse
hotel in hartje Berlijn. \Verzorging: logies/ontbijt. irf

Prijs: ’ 425- p.p. in 2-persoonskamer t
met wastafel ">!

’ 470- p.p. in 2-persoonskamer
met douche <^f 510- p.p. in 2-persoonskamer -
met douche/toilet

’ 525- p.p. in 1-persoonskamer iv
met douche. 'u

Inclusief: vervoer, rondritten, assistentievoor
deelnemers, verblijf op basis van
logies/ontbijt, reis- en i
annuleringsverzekering. iti

Exclusief: ’ 65,- startgeld (geldt uitsluitend voor te
de deelnemers aan de marathon en
wordt bij een eventuele annulering k
niet gerestitueerd).

Voorlichtingsavond: voor de deelnemers aan dezereis
wordt in september een
voorlichtingsavond georganiseerd
(vooral gericht op de
marathonlopers).

Opstapplaatsen: worden nog nader bekend gemaakt.
Boeken: middels het inzenden van

onderstaande bon.

PROGRAMMA
le dag: Vertrek uit Heerlen en andere opstapplaatsen, aanvang

ophaalregelingrond 6.00 uur.
Verwachte aankomst Berlijn 18.00 uur

2e dag: Relaxdag voor lopers en medereizigers, voor de liefhebbei
grote stadsrondritBerlijn: wij noemen o.a. Olympiadestadioft ,
Brandenburger Tor, Charlottenburg en de „Muur". De
deelnemers aan de marathon halen hun startnummer af. ï;

3e dag: Start 9.00 uur Brandenburger Tor. In het startgeld van Hfl. 65 ,
is buiten de deelname ook de verzorging op het parkoers, ->
tijdopname, oorkonde en herinneringsmedaille inbegrepen- ij
Dit laatste alleen als men voor 14.00 uur de finish haalt. *]

4e dag: Excursie naar Griinewald en de Wannsee voormiddags, na (-i s
middag vrij om te winkelen enz. 't5e dag: Na het ontbijt op weg naar huis, verwachte aankomst bij de =5
opstapplaatsen rond 21.00 uur. Fc
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| Naam: \
j Adres: A
I Postkode: 1
i Woonplaats: \
| Tel.nummer: :
| Wenst deel te nemen aan de Berlijnreis met personen.

j Neemt met personen deel aan de marathon.

■ Alckomodatie: D 2-pers. kamer met wastafel a ’ 425,- p.p.

D 2-pers. kamer met douche a ’ 470- p.p.

D 2-pers. kamer met douche/toilet a ’ 510,- p.p.

D 1 -pers. kamer met douche a ’ 525,— p.p.

I Na ontvangst van deze aanmelding ontvangt u van reisburo Crombag binn*"1

■ 3 weken de bevestiging en nota.

Deze bon uitknippen en zenden aan:
Limburgs Dagblad
afdeling PR
Postbus 3100
6401 DP Heerlen



Geen vervolgingin
'hoofden-zaak'

AMSTERDAM
KRO-verslaggever
Willibrord Frequin
en eindredakteur
Ton Verlind zullen
niet strafrechtelijk
worden vervolgd
naar aanleiding van
de geruchtmakende
hoofden-affaire.

Het openbaar minis-
terie in Amsterdam
heeft van vervolging
afgezien, omdat er
'weinig algemeen

belang' aanwezig
zou zijn.

In januari van dit
jaar bracht Brand-
punt een schokken-
de reportage op de
buis over een actieve
handel in mensen-
hoofden in Amster-
dam. De handel
bleek echter verzon-
nen te zijn. De politie
heeftvan meet afaan
ontkend dat er spra-
ke zou zijn van han-

del in mensenhoof-
den.

„De zaak heeft voor-
al zoveel journalis-
tiek discutabele kan-
ten. Maar die horen
nog niet in het straf-
recht thuis. Dan zou
je nog wel een straf-
vervolging kunnen
instellenvoor heling.
Maar dat is ten eerste
een detail in vergelij-
king met de journa-
listieke vragen die
hun handelwijze
heeft opgeroepen, en
bovendien niet echt
een oogmerk ge-
weest", aldus persof-
ficier van justitie
mr L. de Wit.

Kamer stemt in met eerste deel herverdeling

Reorganisatie politie
kan toch van start

'an onze parlementsredactie. HAAG - Dit jaarnog zaleen start gemaakt worden
de herverdeling van de

'tiesterkte over dekorpsen,
ütieministers Korthals Al-
'(Justitie) en Van Dijk (Bin-
'^andse Zaken) hebbenetoe voor 1989 cm 1990
j^n licht gekregen van de|eede Kamer.
I'gaat hierbij om ongeveer 675

Aanvankelijk<i de Tweede Kamer vol dat de
korpsen, dievolgens de mi-

*rs in sterkte terug moesten van
■\aar 36 mensen, niet mochten

aangetast. Er werd een
bereikt: de kleinste

pen gaan alleen via natuurlijk
Pop in sterkte achteruit. Bij de

moet worden af-
koken, hoe de sterkteverdeling'e jaren negentig zal gaan verlo-

kkelijk had de Tweede Ka-
:er veel moeite mee met de mi-

over de sterkteverdeling te
omdat het kabinet derni-
s De ministers konden de

p^rleden er toch van overtuigen,
,het doen van de eerste aanzet

' <*e sterkteverdeling over 1989
'990 dringend noodzakelijk is in
[.kader van de criminaliteitsbe-piding

Pormatie

I^ters en kamerleden werden
?r met elkaar over eens, dat bij
"tornende kabinetsformatie op-
!"* naar de nu voorgestelde
■tteverdeling moet worden ge-
*■"■" Bij die kabinetsformatie
** tegelijk ook een prijskaartje
de veranderingen worden ge-

lster Van Dijk van Binnenland-den benadrukte, dat het nu uit-
fachte voorstel tot herverdeling

was op objectieve criteria
betreft de werkdruk bij de poli-

< i*let was ook de minister opge-
n dat korpschefs aanvankelijk

"■Lerdeling aanvaardden, maar nu
■»v allerlei subjectieve criteria

en om de huidige sterkte vankorps te willen handhaven.

'Reorganisatie
politiebestel
is heilloos'

lw
titj/\HAAG - Minister van Jus-
f^6 Korthals Altes (WD) vindt
Nit amente'e wijzigingen in het
het"lebestel 'heilloos. Hij noemt
tiep °nlogisch en contra-produk-
<"rirn°rn in een t*-'c* van mtensieve
h^naliteitsbestrijding alleenMinisterie van Binnenlandse
<>ve.? n de verantwoordelijkheid
ue fde politie te geven.
v^tt sman staat in zijn op-
**n'ng in politiek Den Haag vrij
***n h

m: de grote Partijen vin-
%p ne* tyd wordt voor een
ste| Sanisatie van het politiebe-

Bloedige ontknoping bij tankstation

Ontvoerder eiste
losgeld en drugs

Vervolg van pagina 1

De Duitser ontvoerde de kolo-
nel van de landmacht gister-
morgen om zeven uur vanuit
diens woning in Apeldoorn.
De militair werd onder bedrei-
ging van een vuurwapen ge-
dwongen in zijn eigen auto te
stappen, en met de ontvoerder
richting Arnhem te rijden. Bij
het tankstation nabij knoop-
punt Grijsoord aan de Al2bij
Arnhem moest de militair de
auto stil zetten.

Nog steeds met het pistool tegen het
hoofd van zijn slachtoffer liep de
man het gebouwtje binnen om de
politie via het 06-11 alarmnummer
op de hoogte te brengen \^an zijn
eisen, één miljoen gulden losgeld en
100 gram heroïne. Vier klanten, die
op dat moment aanwezig waren,
sloegen in paniek op de vlucht. De

beheerder wist in een onbewaakt
ogenblik eveneens te ontkomen.
De Arnhemse politiecommissaris A.
de Vries zei gisteren na de ontkno-
ping dat de politie-strategie gericht
was op 'tijd rekken. „We hebben de
ontvoerder gezegd dat de heroïne
ergens vandaan moest komen en
dat dekoerier vast zat in de file, die
in de loop van deochtend een lengte
zou krijgen van 10 kilometer. We
kregen daardoor een uur uitstel van
het ultimatum", aldus De Vries.

"De Westduitse ontvoerder
wordt na het bloedige einde
van het gijzelingsdrama weg-
gevoerd door aangeslagen re-
chercheurs.

Schreeuwen
Op het parkeerterrein was de situa-
tie intussen zeer chaotisch. De ont-
voerder was met zijn slachtoffer te-
ruggegaan naar de auto en reed
daarmee nerveus op en neer over
het terrein. „Ingrijpen was niet mo-
gelijk. Het slachtoffer had nog
steeds het pistool tegen het hoofd
van de kolonel. We moesten afwach-
ten en de ontvoerder rustig zien te
houden."

Toen het de ontvoerder kennelijk te
lang duurde, begon hij te schreeu-
wen dat iedereen zich van het ter-
rein moest verwijderen. De situatie
werd kritiek, want hij dreigde te
gaan schieten. De politie heeft zich
daarop een eind teruggetrokken en
vroeg of de Duitser de verdere on-
derhandelingen via een portofoon
wilde voeren. Dat apparaat is twee-
maal toegeworpen. Op het moment
dat de ontvoerder Jtennelijk zijn
slachtoffer de portofoon wilde laten
oprapen, werd ineens geschoten.

Ook de politie heeft daarop het vuur
geopend. De verdachte werd door
de politie hardhandig overmeesterd
en meegenomen naar het hoofdbu-
reau in Arnhem.

Minister Korthals Altes van Justitie
noemde de afloop van het gijze-
lingsdrama een 'nederlaag voor de
rechtshandhaving.

Harde aanpak frauderende apothekers
' Vij. an onze parlementsredactie
ijVa^AAG- Apothekers die prijs-
i\rv n hebben overtreden en
jjK °or een proces-verbaal kre-
f^elfüen nard worden aangepakt.
r^tii Seldt voor personen of in-
3°WnS die nen daarbij hebben ge-
host *"*e economische controle-
» WL?CD) en het openbaar mi-
d^aat *-*ben daarover afspraken
B*Sv *^'v gebeurde naar aanlei-
s °lhpln een ECD-onderzoek onder
rotg Kers, waaruit bleek dat er op
Wsaf Schaal overtredingen van

*"**" 2QPÜaken voorkomen. Apothe-ude»i daardoor ten onrechte

ongeveer 90 miljoen gulden hebben
'verdiend.

Staatssecretaris Evenhuis (Econo-
mische Zaken) heeft de afspraken
tussen ECD en openbaar ministerie
gisteren in de Tweede Kamer be-
kend gemaakt. Apothekers die ten
onrechte kosten in rekening brach-
ten voor administratieen emballage
of recepten in delen 'knipten' om zo
meer kosten te kunnen berekenen,
krijgen een boete van 2500 gulden.
Apothekers die algemene prijsover-
tredingen begingen of kortingen in
natura accepteerden kunnen reke-
nen op een boete van 7500 gulden.

Apothekers die ten onrechte door
hen verkregen kortingen, bonussen
en andere voordelen bij medicijnin-
koop niet doorgaven aan deklanten
zullen voor de rechter worden ge-
daagd. Zij hebben de Wet Tarieven
Gezondheidszorg overtreden. Hier-
op staat een boete van minimaal
10.000 en maximaal 25.000 gulden.
Het genoten financiële voordeel
wordt de frauderende apothekers in
alle gevallen ontnomen.
Derden (groothandel, fabrikanten
of importeurs) die met apothekers
speciale constructies hebben opge-
zet omfinanciële voordelen te berei-
ken, kunnt.n ook op vervolging re-

kenen. De zwaarste veroordeling
die zij kunnen tegemoet zien is zes
jaar gevangenisstraf plus 1 miljoen
gulden boete voor valsheid in ge-
schrifte.
Staatssecretaris Dees (WVC) gaat
dinsdag weer praten met Nephar-
ma,KNMP (organisatie van apothe-
kers), groothandel en huisartsen
over de uitkomsten van het ECD-
onderzoek. Alle betrokkenen zullen
dan moeten aangeven hoe zij de ge-
constateerde vergrijpen willen aan-
pakken en binnen welke termijn dit
zal gebeuren. Dees sloot echter wij-
ziging van wet- en regelgeving om
enige dwang te bereiken niet uit.

binnen/buitenland

Vliegramp
in Peru

f- - Ten minste 40 mensen zijn"^n in Peru om het leven geko-men een vliegtuig van de Pe-
jjse luchtmacht in het midden
"tet land tegen een berg vloog.
ot"geluk met een tweemotorige

gebeurde nabij Ucubamba
'Provincie Junin.

'^oordvoerder van de Peruaan-
'üchtmacht verklaarde dat decte plaats van het ongeluk en de

ervan nog niet bekend zijn.
Voegde daaraan toe dat inmid-
reddingseenheden van de

'toriacht naar het gebied zijn ge-
Pel. Volgens de woordvoerderp de inzittenden allen burgers.

Onderhandelingen
gezondheidszorg
worden hervat

UTRECHT - Kaderleden van de
vakorganisaties AbvaKabo en CFO
hebben gisteren ingestemd met her-
vatting van de onderhandelingen
voor een nieuwe CAO-ziekenhuis-
wezen. Inzet is voor de AbvaKabo
nog steeds vijf procent loonsverho-
ging. „Maar gezien de beschikbare

ruimte lijkt dat er niet in te zitten",
aldus woordvoerder G. Veth.

De hernieuwde onderhandelingen
beginnen vanmorgen om 10 uur in
het gebouw van de Nationale Zie-
kenhuis Raad (NZR) - de werkge-
versorganisatie - in Utrecht. De al-
gemene verwachting is dat er tus-
sen de NZR en de bonden geen on-
overkomelijke meningsverschillen
meer bestaan, nu alle betrokken
partijen, inclusief het kabinet, offi-
cieel of officieus water bij de wijn
hebben gedaan.
Werkgevers en bonden in de bejaar-
denzorg (70.000 werknemers) zijn er
gisteren niet in geslaagd overeen-
stemming te bereiken over een
nieuweCAO. De werkgeversorgani-
satie VNB gaatkomende maand uit-
zoeken wat invoering van een
nieuw systeem van functiewaarde-
ring gaat kosten. Over de wijze van
financiering daarvan zijn werkge-
vers en werknemers het niet met el-
kaar eens. De AbvaKabo gaat nu te-
rug naar zijn achterban om te be-
spreken wat er nu moet gebeuren.

Cynisch
Tien executies in China tot
dusver en de zekerheid dat
straks nog meer „contrare-
volutionaire criminelen"
voor het vuurpeleton ko-
men, hebben buiten China
tot felle reacties van afschuw
en veroordeling geleid. Pe-
king blijft er koud onder. Met
cynisch verwoorde minach-
ting wordt het buitenland te

verstaan gegeven dat het zich niet in de binnenlandse aangele-
genheden van de volksrepubliek moet mengen. Toe maar; Chine-
se studenten en arbeiders die het gewaagd hebben zich tegen een
verstard oude-mannenregime te verheffen, de omvangrijke cor-
ruptie aan de kaak te stellen en voor wat democratische rechten op
te komen, worden brutaal neergemaaid, en de wereld moet dat
maar voor lief nemen.
Wat de Chinese machthebbers thans uitstallen, doet denken aan
de donkere perioden van de Stalin-era; uitoefening van terreur ter
handhaving en consolidering van de macht.
Elders in de communistische wereld heeft Stalin voorgoed afge-
daan en zijn ontwikkelingen gaande, die nog niet zo lang geleden
volslagen ondenkbaar waren. De rehabilitatie van de vroegere
Hongaarse premier Imre Nagy, vorige week, is het meest recente
voorbeeld van deze opmerkelijke herwaarderingsgolf. Deng en
consorten zijn van deze ontwikkelingen evenwel allerminst onder-
steboven. Veeleer vervult de gang van zaken in verscheidene
Oosteuropese landen hen met huiver en lijkt het er op dat hun ge-
drag niet los staat van deze ontwikkelingen.
Als reactie op het neerslaan van het protest in Peking en elders en
de daaropvolgende doodvonnissen hebben de VS een aantal re-
strictieve maatregelen op het militaire, politieke en financieel-eco-
nomische vlak jegens China genomen. Op een volledige breuk wil
Washington niet aansturen. Dit lijkt een wijs besluit. Immers, door
een strak toegepast internationaal isolementvan de volksrepubliek
kan de toestand aldaar snel van kwaad tot erger evolueren.
Over de episode onder Stalin wordt alom in termen van afschuw
gesproken, over hen diede Hongaarsevolksopstand en de Praag-
se Lente in bloed smoorden, idem dito. Het ziet er naar uit dat Deng
en de haviken rondom hem straks in de geschiedenisboeken een
soortgelijke beoordeling ten deel zal vallen. Met dat vooruitzicht
moet de Chinese bevolking, die heel even de illusievan een grote-
re vrijheid gekoesterd heeft, het vooralsnog doen. Een schrale
troost.

F.S.

President
Azerbajdzjan

vervangen
MOSKOU - De president van de
Sovjetrepubliek .Azerbajdzjan, Soe-
lejman Tatlijev, is gisteren op eigen
verzoek van zijn functie ontheven.
Zijn opvolgster is Elmira Kafarova,
tot nu toe vice-premier van de
Transkaukasische republiek. Dit
heeft het officiële Sovjetpersbureau
Tass gemeld.
Tijdens een zitting van het oude na-
tionale parlement in november vo-
rig jaarbeschuldigde Tatlijev open-
lijk Armeniërs ervan dat zij de aan-
zet hadden gegeven voor de bloedi-
ge rellen rondom Nagorny-Kara-
bach, de Armeense enclave in Azer-
bajdzjan. Daarbij kwamen bijna 100
mensen om het leven en sloegen
meer dan 200.000 anderen op de
vlucht.

Moskou wil
defensie Iran
versterken

MOSKOU - De Sovjetunie is bereid
het defensief vermogen van Iran te
versterken. Dit staat in een geza-
menlijke verklaring over de bilate-
rale betrekkingen en de 'vriend-
schappelijke samenwerking' tussen
de twee landen.
Deze verklaring is uitgegeven na af-
loop van het bezoek van parle-
mentsvoorzitter Ali Akbar Hashemi
Rafsanjani aan Moskou.
Rafsanjani en Sovjetpresident en
-partijleider Michail Gorbatsjov
hebben deze week verder akkoor-
den ondertekend die betrekking
hebben op samenwerking tot het
jaar 2000 op economisch, weten-
schappelijk en technologisch ge-
bied. Rafsanjani gaf geen indicatie
dat de toenadering tussen Teheran
en Moskou naar Washington kan
worden uitgebreid.

punt uit
Conferentie

De Conferentie over Veiligheid
en Samenwerking in Europa
(CVSE) is na vier weken verga-
deren zonder slotcommuniqué
beëindigd. De Nederlandse de-
legatieleider Max van der Stoel
legde dit uit als een normale
ontwikkeling. Volgens hem
ging het in Parijs om de eerste
fase van overleg na de confe-
rentie van Wenen in januarivan
dit jaar tussen de 35 deelne-
mende landen uit Oost en West.

Staking
De grootsteBritse vakbond, die
van de transportarbeiders, zal.
opnieuw een stemming houden
onder 's lands 9400 geregisteer-
de dokwerkers over een natio- ■
nale havenstaking. Aangezien
die al eerder in grote meerder- I
heid hebben gekozen voor een
massale werkstop, wordt aan- -genomen dat zij op 8 juli het
werk zullen neerleggen.

Aanslag
In El Salvador is een Ameri- j
kaanse non dobr onbekenden
in het hoofd geschoten. De 72-
-jarige vrouw is in kritieke toe- ■stand in het ziekenhuis opge-
nomen.

Opgeëist
Een groepering in Beiroet die
zich de 'Organisatie van de vrije
bewoners van het Arabische
schiereiland' noemt, heeft zich
gisteren verantwoordelijk ge-
steld voor de moord op een me-
dewerker van de ambassade
van Saoedi-Arabië in Brussel. '.
Volgens de groepering was de
25-jarige man een 'agent van*,
het Saoedische bewind', die'
achter een aantal 'misdadige
acties' tegen tegenstanders van
de Saoedische koninklijke fa-
milie zou zitten.

Maxipoolen
Het carpoolen met een meer-
manstaxi (maxi) is een bruik-
baar middel tegen files en mi-
lieuverontreiniging en het kan
het energieverbruik drastisch
verminderen. De sector plano-
logie, verkeer en vervoer van de
Hogeschool voor Toerisme en
Verkeer in Tilburg concludeert
dit in een onderzoek naar deze
vorm van carpoolen.

Tweede man
PvdA-leider Kok is door het
congres van de Socialistische
Internationale te Stockholm
gekozen als vice-voorzitter. De
SI heeft de Westduitser Brandt
herkozen als voorzitter.

Banenverlies
Als het Nationaal Milieube-
leidsplan ongewijzigd wordt
doorgevoerd en er geen belang-1
rijke technologische doorbra-
ken komen, verliest de Neder-;
landse veehouderijsector;
22.000 arbeidsplaatsen. Dat is
het gevolg van een inkrimping
van de varkens-, pluimvee en
rundveestapel.
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HELAAS,DE BOORKOPPEN DIE U BU DE
HEROPENING VAN PRAXIS HEERLEN BU
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Reuma betekent pijnjekunt ermee leren
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' Y~~ leven, maar vergeet het geen momentvan ö£ |
IT*^- dag Veel reumapatiënten dragen hun lot U 1 j

3r stilte, omdat hun handicap niet zichtbaar "*"
' """"y**** Stilte, die écht pijn doet.

._ U kunt er wat aan doen. Uw geld kall
voor een reumapatiënt direct omgezet
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Concurrentie arbeidsmarkt groter door eenwording Europa

SER-economen: lasten in
Nederland veel te hoos:

Van onze redactie economie

*** HAAG - De collectieve lastendruk in Nederland is te
jj§- Vooral de belastingen op de top van het looninkomen1in veel andere EG-landen lager. De eenwording van Euro-
■*°rgt voor een grotere concurrentie op de arbeids- en goede-
Jfiarkten. Juist dan is een hoge collectieve lastendruk extra
e|ig. Verlaging van de overheidsuitgaven vergroot de kans
Inging van de nationale welvaart. Dat schrijft de Commis-.Economische Deskundigen van de Sociaal-Economische
?d (SER) in haar vandaar uitgekomen rapporten 'Europese
gratie en het sociaal-economische beleid.

Jpris fje commissie moet Neder-
ig Proberen het financierings-
Jïvlak voor de publieke sectorJëroten.Dat komt erop neer dat. eer mensen betaald werk die-

nen te verrichten. Daarom moet ons
land er in ieder geval naar streven
geen koploper te zijn wat betreft de
arbeidstijdverkorting in uren per
mensjaar, aldus de commissie.

Werkloosheid
Als gevolgvan de grote omvang van
de zichtbare en onzichtbare werk-
loosheid is het economisch draag-
vlak in Nederland, aldus de deskun-
digen, relatief klein. Juist in de ko-
mende jaren is een groot draagvlak
nodig, want het dichtbevolkte, wa-
terrijke en sterk geïndustrialiseerde
Nederland staat naar verhouding
voor hoge milieu- en investerings-
uitgaven. Bovendien veroudert de
Nederlandse bevolking in de ko-
mende jaren sneller dan die in de
andere landen van de Europese Ge-
meenschap.

Tegenvaller
bij Gelderse
Papiergroep
A^DOORN - Omzet en resultaat
jp Gelderse Papiergroep zijn in
y, *eede kwartaal teleurstellend
» De papierproducent heeft
lasteren meegedeeld. De direc-
jMde problemen aan de vertra-
loj^aarmee prijsverhogingen, die

zijn in verband met de
»MBen grondstofprijzen, kunnen
H n doorgevoerd. Bovendien
H .ac fors gestegen dollarkoers. qrUk op het resultaat.
Lttel 611 omzet zijn dan ook over
luiste halfjaar lager uitgevallen
(jl* de eerste helft van vorig jaar.
ioJJ^ctie waagt zich niet aan een
L Pelling over de jaarwinst.
!'Jolnstandigheden, zowel aan
"en k° p" a*s aan e verkoopzyde,
It, " bepalen of er sprake zal zijn
ty et* beter jaarresultaat dan in

" *o merkt zij op.

Voordelen
De economische deskundigen zijn
van mening dat een geringere groei
van het arbeidsaanbod in de toe-
komst gepaard moet gaan met een
kleiner beroep op de sociale zeker-
heid. De commissie vindt dat de
voordelen van één Europese bin-
nenmarkt pas volledig tot hun recht
komen als ook een monetaire unie
tot stand wordt gebracht. Dat ach-
ten de economische deskundigen
van groot belang voor het Europese
bedrijfsleven, omdat zo een eind
wordt gemaakt aan de onzekerheid
over wisselkoersen. Een gemeen-
schappelijke Europese munt leidt
verder tot kostenbesparingen, om-
dat er minder geldtransacties hoe-
ven te worden gedaan en een een-
voudig valutabeheer mogelijk is.
Noodzakelijk is dan wel dat de EG-
lidstaten bereid zijn hun autonomie
op het terrein van de monetaire po-
litiek pms te geven en gezamenlijk
afspraken te maken over de omvang
en financieringswijze van de finan-
cieringstekorten. '

beurs-overzicht
Omslag
gevreesd

fcorf.TERDAM " De koers van
rleA Umij-Wehry is gisteren op
&e]e *Tlsterdamse beurs ingestort.
rUstBers geloofden niet in de

Wst lste|lende woorden van het
ó^t Ur in (je jaarvergadering,

) gebeurtenissen in China,
J vo 0r ?nd dat erg belangrijk is

V°or h * concern als leverancierv'leitpe textiel- en schoenenacti-
"'irist t' iet veel mvl°ed op de
"len uS*JJB'ng voor dit jaar zou-
■len bt,en. Na het bekend wor-
fle ]> an de mededelingen klapte
Srj sm tot f 140-en dat bete-

-6611 r°emloos eindeen een'es van f 17,60.
"W f/gelijk was er in Amster-
'l rie een gevreesde omslag
ht\ w Remming onder invloed
\va Street en de ontwikke-

de dollar dinsdag nau-
! x6

** wiSprake- Veel koersen wa"
if-leef *_\ lager, maar de schade

I^rkt ver het algemeen erg be-
e Bto net middaguur was

°& he :"?mingsindex zelfs weer
Nar d van woensdag beland,

rfarna kwa.ni de omme-
?verha"e verliezen kregen de
üe ot^ nel en werden ook groter.
f*rl el'^et was met f 1806 miljoen
Ve*T4eitjgro°t en was vrij netjes
°bligat °Ver deaandelen- en de
>Uet llernarkt, waar de koersen
Nd f?v

ueel deden. Opnieuw
6 Jon ler druk gehandeld in

NaVg?te 7-25 Procent lening

" °Oen S^at*
'11e\T°Yens moest per saldo f 1,40Mo^n,°P f 118,30 en Kon. Olie%gd£ iSöJO. Akzo en Philips
f*ndeH erin een kleine winst

ag over te houden. In de
uft f 23e =er.st,ctor verloor NMBf 2r egßPiJ j Eenzelfde verlies was

8,50 f, d voor Kluwer op f
!*2.40" pil°^d verloor f 1,10 op f
h" 1ösivr akh,oed f !.20 opf 147,80
rMenrIM ODf J38,70. Nyver-
%p ly_f deed hetin dit gezel-l7> f 98,2r een winst van f

S'^nHl66/*o^ll gehan"h Jongen do,h- Nadat h^ bod
v!f Wasl^neel van f 745 defini-
t^ de Co^^en ging de koers
X5omlTo, . ordense houthandel*u°t-.--naar f 740

Investeringen bij
Coveco blijven

zonder resultaat
Van onze redactie economie

VELP- De investeringen die Cove-
co in 1988 deed, hebben geen enkel
resultaat gehad. De coöperatieve
vereniging voor veeafzet en vlees-
verwerking boekte een winst van
een half miljoen gulden. Het voor-
gaande jaar was dat nog drie mil-
joen. De omzet steeg met vier pro-
cent tot 766 miljoen gulden. Dat
blijkt het uit jaarverslag dat gisteren
in Velp werd gepresenteerd.

De coöperatie heeft vooral te lijden
onder de situatie op de vleesmarkt.
„De slachterijen zijn de laatste jaren
sterk uitgebreid, maar hebben een
overcapaciteit", aldus president-di-
recteur B.J. Constandse. „Het aan-
tal runderen wordt in verband met
de Europese melkquotering juist te-
ruggebracht. Door de milieumaatre-
gelen is ook een halt toegeroepen
aan de groei van de varkenshoude-
rij. De mestwet heeft het totale aan-
tal varkens aan banden gelegd. De

prijzen van het vlees stijgen en de
markt komt onder druk te staan".

Daardoor werd volgens hem de in
1988 bij Coveco uitgevoerde effi-
ciency-verbetering, waarin 32 mil-
joen guldenwas geïnvesteerd, volle-
dig teniet gedaan.

Gisteren maakte Coveco ook be-
kend dat het bedrijf een beginsel-
overeenkomst is aangegaan met de
Cebeco Handelsraad. Daardoor be-
zit Coveco nu negentig procent van
de aandelen van Cebeco. Voorheen
was dat tweederde. De Cebeco Han-
delsraad kreeg in ruil daarvoor ne-
gentig procent van de aandelen in
de Divisie Vleeswaren van Coveco,
waaronder onder meer het merk
Hoy Delicatesse valt.

Doo!' de ruil met Cebeco Handels-
raad heeft Coveco nu de vleesver-
werking van fokkerij tot slagerij in
eigen hand. Zo moet een herken-
baar produkt ontstaan, waarvan de
consument kan nagaan hoe het dier
geleefd heeft en hoe het vlees is ver-
werkt.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk sk.
AEGON 102,20 101,80
Ahold 123,50 122,40
Akzo 152,80 153,20
A.B.N. 43,30 43,20
Alrenta 163,20 163,10
Amev 55,00 55,60
Amro-Bank 85,40 85,60
Bols * 149,50 149,00
Borsumij W. 157,60 140,00
Bührm.Tet. 69,00 69,00
C.S.M.eert. 68,90 68,60
DAF 56,50 57,30
Dordtsche P. 254,20 251,00
DSM 140,50 138,70
Elsevier 74,80 74,70
Fokker eert. 46,60 46,90
Gist-Broc. c. 36,40 36,70
Heineken 124,30 124,10
Hoogovens 119,70 118,30
Hunter Dougl. 128,00b 127,20
Int.Muller 102,00 101.10
KBB eert. 78,00 77,50
KLM 52,90 52,40
Kon.Ned.Pap. 59,50 59,10
Kon. Olie' 137,30 135,70
Nat. Nederl. 66,00 65,70
N.M.B. 238,50 236,50
Nedlloyd Gr. 444,00 443,50
Nijv. Cate 96,50 98,20
Océ-v.d.Gr. 311,00 310,00
Pakhoed Hold. 149,00 147,80
Philips 39,60 39,90
Robeco 106,20 105,60
Rodamco 165,20 165,00
Rolinco 104,50 104,00
Rorento 62,00 61,70
Stork VMF 37,80 37,80
Unilever 142,90 142,30
Ver.Bezit VNU 109,50 108,80
VOC 49,90 49,40
Wessanen 92,50 92,30
Wolt Kluwer 190,50 188,50

Binnenl. aandelen
Aalberts lnd 45,60 49,00ACF-Holding 53,00 52,00
Ahrend Gr. c 288,00 303,00
Alg.Bank.Ned 43,20 43,00
Asd Opt. Tr. 25,20 25,10
Asd Rubber 7,90 7,90
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 98,40 98,10
Aut.lnd.R'dam 78,00 78,20
BAM-Holding 492,00 492,00
Batenburg 92,00 92,00
Beers 135,80 135,00
Begemann 105,20 104,80
Beündo 373,00 373,00
Berkels P. 5,00 5,05
Blyd.-Will. 23,00 23,00
Boer De, Kon. 445,00 441,00
de Boer Winkelbedr. 60,00 60,00
Boskalis W. 15,95 15,40
Boskalis pr 13,95 13,60
Braatßouw 1185,00 1180,00a
Burgman-H. 3500,00 3500,00
Calvé-Delftc 935,00 932,00

Calvépref.c 5200,00 5200,00
Center Parcs 84,10 80,80
Centr.Suiker 68,30 68,00
Chamotte Unie 11,40 11,30
Chamotte div.B9 11,00 10,70
Cindu-Key 116,00 117,00
Clainundo 362,50 362,50
Content Beheer 24,60 24,80
Cred.LßN 83,20 83,10
Crown v.G.c 116,50 115,00
Desseaux 220,50 222,00
Dordtsche pr. 253,50 250,00
Dorp-Groep 54,50 54,00
Econosto 244,50 244,00
EMBA 127,00 127,00
Enraf-N.c. 54,20 54,50
Eriks hold. 362,00 365,00
Flexovit Int. 74,50 74,50
Frans Maas c. 78,00 76,80
Furness 133,00 133,50
Gamma Holding 84,00 85,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 28,00 27,30
Geveke 39,50 42,00
Giessen-de N. 305,00 306,00
Goudsmit Ed. 385,00 b 390,00
Grasso'sKon. 93,80 93,50
Grolsch 133,00 132,50
GTI-Holding 189,00 190,00
Hagemeyer 103,70 101,00
H.B.G. 221,00 220,50
HCS Techn 15,20 15,00
Hein Hold 107,00 106,00
Hoek's Mach. 190.00 190,00
Holdoh Hout 705,00 740,00
Holec 29,60 28,50
H.A.L.TT. b 1755,00 1740,00
Holl.Am.Une 1755,00 1740,00
Heineken Hld 107,00 106,00
Holl.Sea S. 1.48 1,47
Holl. Kloos 583,00 587,00
Hoop en Co 11,50 11,30
Hunter D.pr. 6,15 6,25

ICA Holding 17,30 17,40
IGB Holding 64,80 63,00d
IHC Caland 31,00 30,80
Industr. My 216,00 219,00
Ing.Bur.Kondor 542,00 550,00
Kas-Ass. 41,80 42,00
Kempen Holding 14,90 15,00
Kiene's Suik. 1335,00b1365,00b
KBB 80,20 81,50
KonSphinx 114,50 115,60
Koppelpoort H. 300,00 b 359,50
Krasnapolsky 198,00 201,00
Landré i. Gl. 61,20 61,50
Macintosh 52,00 52,50
Maxwell Petr. 680,00 675,00
Medicopharma 75,30 75,00
Meha Int. 7,10 7,10
MHVAmsterdam 24,80 24,60
Moeara Enim 1180,00 1165,00
M.Enim 08-cert 15350,00 15200,00
MoolenenCo 31,20 31,30
Mulder Bosk. 73,00 b 73,00bMultihouse 10,70 10,60
Mynbouwk. W. 449,00 44**-*JO
Naeff 225,00

NAGRON 50,00 50,00
NIB 563,00 563,00
NBM-AmsteUand 21,00 21,00
NEDAP 346,00 367,00 b
NKF Hold.cert. 362,00 364,00
Ned.Part.M(j 40,90 41,70
Ned.Spnngst. 9750,00 9750,00
Norit 940,00 960,00
Nutricia 248,00 246,00
Odelft Groep c 208,50 209,00
Omnium Europe 16,90 16,80
Orco Bank c. 79,20 78,90
OTRA 755,00 754,00
Palthe 72,00 74,50
Polynorm 110,80 110,00 e
Porcel. Fles 145,00 145,00
Ravast 51,00 51,00
Reesink 72,50 72,00
Riva 58,00 61,00
Riva (eert.) 57,00 60,50
Samas Groep 78,70 76,70
Sanders Beh. 103,00 102,00
Sarakreek 26,40 26,10
Schuitema 1510,00 1515,00
Schuttersv. 126,00 140,00 b
Smit Intern. 44,10 44,50
Stßankiersc. 26,40 26,40
Stad Rotterdam 150,50 149,50
TelegraafDe 461,00 465,00
TextTwenthe 282,00 285,00
Tulip Comp. «1,20 61,00
Tw.Kabel Hold 147,30 146,70
Übbink 117,00 117,00
Union Fiets. 16,35 16,00
Ver.Glasfabr. 287,00 292,00
Verto 67,50 67,50
Völker Stev. 69,00 68,30
VolmacSoftw. 61,90 62,10
Vredestein 18,80 18,80
VRG-Groep 68,70 67,00
Wegener Tyl 202,00 200,70
West Invest 31,80 31,50
Wolters Kluwer 189,50 188,00
Wyers 48,50 48,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,70 35,50
ABN Aand.f. 74,70 74,50
ABN Beleg.f. 58,00 57,90
ALBEFO 53,40 53,40
AldollarßFs 21,20 21,40
Alg.Fondsenb. 248,00 247,00
Alliance Fd 12,10 12,50
Amba 45,90
America Fund 320,00 318,00
Amro A.in F. 93,50 93,50
Amro Neth.F. 77,30 77,90
Amro Eur.F. 71,00 71,70
AmroObl.Gr. 151,70 151,80
Amvabel 97,20 95,50
AsianTigersFd 59,50 58,50
Bemco Austr. 60,50 60,50
Berendaal 116,00 116,00
Bever Belegg. 24,50 24,50
BOGAMIJ 105,50 105,50
Buizerdlaan 42,20 42.20
Delta Uoyd 40,80 40,70
DP Am. Gr.F. 25,50 25,00

Dp Energyßes. 35,20 35.20
Eng-H0U.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 65,60 65,60
EurinvestU) 110,00 110,00
EurAss. Tr. 6,90 6,90
EurGrFund 58,20 58,20
Hend.Eur.Gr.F. 200,00 201,00
Henderson Spirit 75,50 75,50
HollandFund 76,20 76,00
HoU.Obl.Fonds 121,80 121,80
Holl.Pac.F. 107,50 106,50
Interbonds 563,00 563,00
Intereff.soo 41,10 40,90
Intereff.Warr. 280,50 280,00
Japan Fund 37,20 37,30
MX Int.Vent. 66,00 66,00
Nat.Res.Fund 1500,00 1470,00
NMB DutchFund 38,60 38,70
NMB Oblig.F. 36,70 36,70
NMB Rente F. 103,00 103,00
NMB Vast Goed 38,20 38,40
Obam, Belegg. 218,00 217,00
OAMFRentef. 14,20 14,25
Orcur.Ned.p. 49,20 49,30
Pac.Prop.Secf. 45,65 45,20
Prosp.lnt.High.lnc. 9,80 9,70
Rabo Obl.inv.f. 75,60 75,70
Rabo ObLdiv.f. 50,60 50,70
Rentalentßel. 1350,00 1350,20
Rentotaal NV 31,30 31,30
Rolinco cum.p 105,00 105,00
Sci/Tech 17,90 17,60
Technology F. 17,10 17,40
Tokyo Pac. H. 238,50 238,50
Trans Eur.F. 75,40 75,70
Transpac.F. 530,00 530,00
Uni-Invest 115,00 114,50
Unico Inv.F. 85,80 86,00
Unifonds 30.20 30,20
VastNed 119,50 119,70
Venture F.N. 46,00 46,00
VIB NV 86,50 86,30
WBO Int. 77.00 76,60
Wereldhave NV 210,70 210,80

Buitenlandse obligaties
83/<EEGB4U) 103,00 102,70
3/2 EngWarL 35,40 35,70
53A EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 33,50
Amer. Brands 70,00 69,50
Amer. Expres 34.10 34,10
Am.Tel.'k Tel. 35,20 36,10
Ameritech 58,50 57,70
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Inc. 225,00
ASARCO Inc. 28,30 28,30
Atl. Richf. 92,20 91,25
BAT Industr. 6,76 6,60a
Bell Atlantic 87,30 86,70
BellCanEnterpr 39,20 38,80
Bell Res.Adlr 1.05 1,05
Bell South 48,00 47.50
BET Pu i 2,55
Bethl. Steel 22,50 22,60

Boeing Comp. 51,00
Chevron Corp. 54,70
Chrysler 25,25 25,25
Citicorp. 31,80 31,60
Colgate-Palm. 51,00 51,00
Comm. Edison 37,75 37,75
Comp.Gen.El. 445,00 445,00
Control Data 22,00 22,00
Dai-IchiYen 3290,00 3290,00
Dow Chemical 88,50 86,50
Du Pont 111,00
Eastman Kodak 48,30 47,30
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 207,00 207,00
Exxon Corp. 44,30 44,50
FirstPaclnt 1,64 a
FluorCorp. 30,25 31,25
Ford Motor 48,70 48,80
Gen. Electric 53,00 53,00
Gen. Motors 40,80 40,00
Gillette 39,80 40,00
Goodyear 53,00 53,00
Grace4 Co. 33,30
HoneyweU 74,80 73,90
Int.Bus.Mach. 109,00 109,30
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 48,10
ITT Corp. 58,50 58,70
K.Benson® 5000.00 5000,00
Utton Ind. 86,70 86,70
Lockheed 48,70 47,30
Minnesota Mining 72,75 72,50
Mobil Oil 48,80 48,60
News CorpAuss 15,60 15,60
Nynex 79,00 77,30
Occ.Petr.Corp 28,30 26,75
Pac. Telesis 39,60 39,60
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 52,20 53,00
Philip Morris C. 134,80 136,50
PhiU. Petr. 23,00 23,00
Polaroid 38,30 38,00
PrivatbDkr 272,30 271,00
Quaker Oats 63,00 63,00
StGobin Ffr 615,00
Saralee 55,00 55,00
Schlumberger 38,90 38,60
Sears Roebuek 44,90 45,00
Sony(yen)
Southw. Bell 50,50 49,80
'Suzuki (yen) 920,00 909,00
Tandy Corp. 45,00 45,00
Texaco 49,00 49,00
Texas Instr. 41,20 40,60
T.I.P Eur. 1,70 1,70
ToshibaCorp. 1410,00 1390,00
Union Carbide 27,75
Union Pacifie 72,50 72,00
Unisys 24,80 24,50
USX Corp 37.50 36,70
US West 68,70 70,20
Warner Lamb. 89,75
Westinghouse 62,50 62,20
Woolworth 54,00 53,30
Xerox Corp. 62,50 61,50
Certificaten buitenland
AMAX Inc. 56,1* 55,00
Am. Home Prod. 212,00 205,00

ATT Nedam 77,50 78,00
ASARCO Inc. 58,00 57,00
Atl. Richf. 205,00 199,50,
Boeing Corp. 167,00 163,00
Can. Pacifie 39,00 39,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 52,00 52,00
Citicorp. 70,50 69,50
Colgate-Palm. 113,00 112,00
Control Data 44,00 43,00
Dow Chemical 197,00 193,00
Eastman Kodak 108,00 104,00
Exxon Corp. 98,50 97,00
Fluor Corp. 67,00
Gen. Electric 118,00 116,00
Gen. Motors 182,00 176,00
Gillette 86,50 86,00
Goodyear 118,00 115,00
Inco 60,00 57,00
1.8.M. 239,00 238,00
Int. Flavors 122,00 f
ITT Corp. 129.00 127,70
Kroger 29,00 28,00
Lockheed 110,00 105,00
Merck & Co. 151,00 147,50
Winn. Min. 161,00 158,00
PepsiCo. 115,00 114,50
Philip Morris C. 301,00 300,00
Phill. Petr. 49,00 48,00
Polaroid 78,00 76,00
Procter & G. 229,50
Quaker Oats . 133,00
Schlumberger 85,50 84,00
Sears Roebuek 100,00 98,00
SheU Canada 75,50 75,50
Tandy Corp. 98,00 96,00
Texas Instr. 91,50 89,50
Union Pacifie 161,00 157,00
Unisys Corp 54,00 53,00
USX Corp 82,50 82,00
Varity Corp 5,00 aWestinghouse 138,50 136.00
Woolworth 120,00 115,50
Xerox Corp. 134,00 132,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 574,00 585.00
Dresdner B. 328,00 332,00
Hitachi(soo) 1500,00 1500,00
Hoechst 302,00 303,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
NesÜé 7780,00 7800,00
Siemens 576,00 585,00

Warrants
Akzo 38.90 39,40
AMRO warr. 1,45 1,45
Bogamij 4,90 4,90
Falcons Sec. 18,60 18,15
Honda motor co. 2140,00 2100,00
K.L.M. 85-92 235,00 241,50
Philips 85-89 6,60 7,00
St.Bankiers a 0,90 0,85
Stßankiers b 2,20 2,20

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100,50 100,50

Aegon warr 12,50 12,50
10'AABN 87 96,00 95.30
13Amev 85 97,75 97.75
13Amev 85 94,75 94,75
10AmevBs 102,10 102,10
11 Amev 86 95.75 95,75
14V4Amro87 97,00 97,00
13 Amro-BankB2 100,70 101,00
IOVa Amro 86 95,00 95,00
10 Amro 87 95,60 95,10
5*4 Amro 86 96,00 96,00
Amro Bank wr 25,00 26,00
Amro zw 86 69,50 69,50
9BMH ecu 85-92 99,75 99,75
7 BMH 87 96,00 96,00
lO'/nEEG-ecu 84 100,25 100,25
93'iEIB-ecu 85 101,00 101,25
12'/z HIAirLF 92,25 92,25
12NIB(B) 85-90 101,00 101,00
11'/4NGUB3 101,00 101,00
10 NGU 83 100,25 100,25
2/4 NMB 86 84,50 85,00
NMBwarrants 67,00 66.80
8%Phil. 86 97,75 97,75
6% Phil.B3 97,10 97.10
11 Rabo 83 101,50 101,50
9Rabo 85 102.75 102,75
7 Rabo 84 102,00 102,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 28,00 b 21,50
Bredero eert. 19,50 18,30
11 Bredero 17,00 b 20,00

Breev. aand. 28,00 30,50
Breev. eert. 24,00 23,10
LTV Corp. 2,05 2,10
5 Nederh. 68-78 20,00
Rademakers 27,00 27,00
RSV. eert 0,60 0,56
V/t RSV 69 92,00 a 92,00a
Parallelmarkt
Alanhen 23,60 23,50
Berghuizer 62,50 61,00
Besouw Van c. 49,00 49,20
CBI Barin Oce. yen 1680.00
Comm.Obl.F.l 100,20 1003
Comm.Obl.F.2 1003 100,30
Comm.Obl.F.3 100,40 100,40
De Drie Electr. 28,40 28,40
Dico Intern. 119,00 120,00
DOCdata 30.50 30,00
Geld.Pap.c. 86,00 86.00
Gouda Vuurv c 90,50 90,50
Groenendijk 40,50 40,30
Grontmij c. 162,00 166,00
Hes Beheer 270,10 270,00e
Highl.Devel. 14,00 b
Homburg eert 4,10 4,10
Infotheek Gr 27,00 26,80
Inter-ew Eur. 7,70 7,80f
Inv. .ïjNed. SD„. 59,70
KLM Kleding 34.5 U 34.50

Kuehne+Heitz 38,90 38,50
LCI Comp.Gr. 49,20 49,80
Melle 263,80 263,00
Nedschroef 115,00 115,00
Neways Elec. 11,60 11,60
NOG BeLfonds 28,80
Pie Med. 13,90 13,60
Poolgarant 10,35 10,35
Simac Tech. 20.50 20,20
Text Lite 6,00 6,10
Verkade Kon. 270,00f 271,00
VHS Onr. Goed 19.80 19,50
Weweler 114,50 117,00

OPTIEBEURS
serie omzet vk s.k.

Akzo c jul 150,00 973 5,40 5.10
akzo c okt 160,00 559 4,80 4,80
amev c jul 55,00 594 13 1,80
amev c jul 60,00 1024 0,30 0.60
amev c okt 55,00 386 33 3,50
amev p okt 50,00 932 1,00 1.00
dil c jul 220,00 528 5,20 a 3,80
d'fl c jul 225,00 431 2,70 1,80
coc c jul 315,00 488 6,80 6,00
coc c jul 325.00 1145 2.50 2,10
coc p jul 315,00 493 4,70 4.90
hoog c jul 100,00 535 20,00 18,80
hoog c jul 105,00 443 15,50 14,40
hoog c jul 110,00 400 11,10 9.90
hoog c jul 115,00 628 730 63
hoog c jul 120,00 622 4.50 3,90
hoog c jul 125,00 385 270 2,10
hoog c okt 110,00 443 16,30 15.00
hoog c okt 120,00 495 11,00 9,60
hoog p jul 115,00 620 2.00 b 2.20
hoog p jul 120,00 569 4,00 4.40bkim c jul 45,00 565 8,00 7.80
kim c jul 50,00 1522 3,60 3.40
kim c jul 55,00 566 1,00 0,90
kim c okt 45,00 659 8,00 7,50
kim c okt 50,00 952 5,10 4.40
kim c okt 55,00 915 2,70 2,50
kim c jan 50,00 364 63 6,00
kim p okt 50,00 363 23 2,40
kim p okt 55,00 397 5,40 5.50
nip c nov 100,00 500 0.95 a 0,75
natn c jul 65,00 462 23 1,70
natn c okt 60,00 438 7,10 6.60
natn p okt 60.00 645 0,80 03
phil c jul 35,00 673 5,10 53
phü c okt 40,00 1018 3,00 a 33
phil c okt 45,00 1219 13 13phil c jan 40.00 363 4,00 4.10
phil c 093 30,00 862 14,90 15,10
phü p jul 40.00 594 13 1.10
phil p okt 40,00 1239 23 23
phil p jan 40,00 365 3.10 3.00
olie c jul 140,00 501 2,00 13
olie c okt 130,00 540 11,00 9,70a
olie c okt 140,00 794 4,60 4,10
olie p okt 130.00 609 2.00 2.50
olie p okt 140.00 1319 6,50 8,00
voc* c okt 55,00 '386 2,60 2,50
voc p okt 50,00 772 33 3.80

economie.

Ontwikkelingshulp OESO
met ruim 40% gegroeid

Ü-UJS - De 24 landen van de
fenisatie voor Economische
Menwerking en Ontwikkeling
|ESO) hebben vorig jaar 47,6
%rd dollar uitgegeven aan

14,7 procent
"^r dan de 41,5 miljard dollar

"" het jaar ervoor.

5 heeft voorzitter Joseph C.
"heeler van de DAC, het comité
°0r ontwikkelingssamenwer-lrig van dè OESO, gisteren be-er>dgemaakt bij de presentatie

*""* het rapport 'Financiëlebron-
-Bt> voor ontwikkelingslanden:

1988 en recente tendenties.

Gecorrigeerd voor wijzigingen in
de dollarkoers (vier procent) en
voor inflatie (drie procent) nam
de officiële ontwikkelingshulp
van de OESO (Official Develop-
ment Assistance) toe met 6,7 pro-
cent.

Als percentage van het bruto na-
tionaal produkt (bnp) bedroeg de
officiële hulp (ODA) gemiddeld
per lidstaat 0,35 procent, hetzelf-
de percentage als in de periode
1975-1986. In 1987 was dit 0,34
procent.
De toeneming van de officiële

hulp in 1988, die groter is dan de
gemiddelde reële groei van twee
procent per jaar in de afgelopen
vijfjaar, heeft echter voorname-
lijk een boekhoudkundige oor-
sprong.

De groei wordt grotendeels ver-
oorzaakt door het toevallige mo-
ment waarop de hulp is uitge-
keerd. In het kalenderjaar 1988
werd zowel veel kapitaal uitge-
keerd van het boekjaar 1987/88
als van het jaar 1988/89. Omge-
keerd had dit een drukkend ef-
fect op de cijfers van 1987.

Europa en VS samen tegen Japan

Krachtenbundeling
chipsfabrikanten
Van onze redactie economie

DEN HAAG - Vooraanstaande fa-
brikanten van 'chips' uit Europa en

de Verenigde Staten gaan studeren
op nauwere samenwerking. Aanlei-
ding is de sterke greep op de markt
die Japanse ondernemingen op dit
gebied van hoogwaardige technolo-
gieën hebben opgebouwd. Verte-
genwoordigers van deelnemers in
de Europese (Jessi) en Amerikaanse
(Sematech) programma's zijn voor
ontwikkeling van nieuwe chipgene-
raties bijeengeweest, zo bevestigt
een woordvoerder van Philips in
Eindhoven. Een werkgroep moet in
het najaar adviseren over een bun-
deling van de Europees-Amerikaan-
se inspanningen.
Tot dusverre was er weinig of geen
coördinatie tussen de belangrijkste
Europese en Amerikaanse bedrij-
ven op dit gebied. Zowel Philips
(met de dochter-onderneming Sig-
netics) als het Frans-Italiaanse
CGS-Thomson, die in de Verenigde
Staten actief zijn in de chip-produk-
tie, kregen weinig voeten aan de
grond bij de Amerikaanse program-
ma's. Europese vestigingen van het
Amerikaanse IBM nemen daarente-
gen wel deel in enkele technologie-
programma's van de EG.

Of er een gezamenlijk initiatiefvan
Amerikanen en Europeanen komt
tegen de dreigende Japanse over-
heersing op dit gebied, is nog ondui-
delijk.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 22-6-1989 om
14.30 uur brj de fa'Drrjfhout, alles in
kg.
GOUD: onbewerkt ’ 26.020-/26 520
vorige ’ 26.100-/26.600, bewerkt ver-koop ’ 28.120, vorige ’ 28.200 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 340-/ 410, vori-
ge ’ 340-/ 410; bewerkt verkoop ’ 450laten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,14 2,26
Brits pond 3,30 3,55
Can. doUar 1,79 1,91
Duitse mark(lOO) 110,50 114,50
lers pond 2,87 3,12
Austr. dollar 1,65 1,77
Jap. yen (10.000) 153,00 158,00
Ital. lire. (10.000) 14,90 16,30
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100> 128,10 132,60
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,70 32,20
Deense kr. (100) 27,65 30,15
Oost.schiU.(lOO) 15,70 16,30
Spaanse pes.(100) 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 2,20175-20425
Brits pond 3,4325-4375
Duitse mark 112,595-645
Franse franc 33,155-33,205
Belg. franc 5,3795-3845
Zwits. franc 130.525-575
Japanse yen 156,10-156,20
Ital. lire 15,490-540
Zweedse kroon 33,270-33,320
Deense kroon 28,900-28,950
Noorse kroon 30,935-30,985
Canad. dollar 1,84475-84725
Oost. schilt 15,997-16,007
lers pond 2,9990-3,0090
Spaanse pes 1,7660-7760
Gr. drachme 1,2800-3800
Austr.dollar 1,7035-7135
Hongk.dollar , 28,10-28,35
AntiU.gulden 1,2200-2500
Surin. gulden 1,2200-2600
Saudische rial 58,60-58,85
Ecu gulden 1,3265-3315

Benoeming
Heerlenaar

VENLO - Heerlenaar ir W. Don-
men, thans directeur van het In-
novatiecentrum Venlo, is met in-
gang van 1 augustus aanstaande
benoemd tot senior-vice-presi-
dentvan InterturbineHolland en
tot manager van de vestiging in
Lomm bij Venlo.

De heer Dohmen volgt de heer
G. Reitsma op, dieeen functie bij
Fokker heeft aanvaard. Het be-
drijf is een dochteronderneming
van NV Indivers (Amsterdam-
/Boston), gespecialiseerd in het
repareren en produceren van on-
derdelen van vliegtuigmotoren
voor meer dan honderd lucht-
vaartmaatschappijen over de
hele wereld.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 195,90 194,80
id excl.kon.olie 193,40 192,90
internationals 192,50 191,00
lokale ondernem. 202,40 201,80
id financieel 144,20 144,00
ld niet-financ. 260,00 258,80
CBS-Herbeleggingsindex (1983=1001
algemeen 251,60 250,10
id excl.kon.olie 237,80 237,20
internationals 255,50 253,60lokale ondernem. 247,50 246,70
id financieel 183,80 183,50
id niet-financ. 308,80 307,50
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 192,80 191,60
internation 197,00 196,20
lokaal 192,10 190,80
fin.instell 152,20 152,00
alg. banken 148,90 148,50
verzekering 154,40 154,50
niet-financ 204,90 203,30
industrie 191,90 191,70
transp/opsl 248,70 247,00

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering vandezelfde dag):

Akzo 153,50 (153,20)
Kon Olie 135,70-136,70 (135,70)
Philips 39,90-40,10 (39,90)
Unilever 142,50-143,20(142,30)
KLM 52,40 (52,10)

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 door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2462.82 1172.87 205.07 951.53
Hoogst 2489.76 HB4 18 207.68 961.81
Laagst 2452.77 116446 204.48 946.92
Slot 2482.17 1177 88 207-21 958-32
Winst
verlies + 17.26 +7 28 + 2.08 + 6.87

Fokker DR 1 in 'Aviodome'

Vrijdag 23 juni 1989 "5

" Het resultaat van tien
jaarnoeste arbeid, de
Fokker DR 1, staat sinds
gisteren in het
'Aviodome' op de
luchthaven Schiphol.
Deze driedekker is van
tekeningen op schaal
nagebouwd en werd om
een originele motor
gebouwd, die in het bezit
was van het museum.
Van het DR 1-model dat
in 1917 voor het laatst
vloog, werd geen enkel
exemplaar bewaard. De
bedoeling is dat na dit
niét vliegend exemplaar
een replica wordt
gebouwd dat wélkan
vliegen.

Limburgs dagblad
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~ _^ k Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - \_^_^_W__^_^_^_Z___W_Zl___\^lZ^Ê_\*^A

LA DILIGENCE Vanavond: Walter Nita
*± MA± en e

woensdag "Dwrjer"
yï'Xp 5w"8ri vrijdag Th W»lkprQ

een begrip in Limburg 30jUni ■ ' 'C VVCIIrX^IO

■ I
Vrijdag, zaterdag, zondag

en maandag geopend

ledere maandag country-avond

M—Mm^^^wÊ \w MeetP°m'|K§P s^A Beekstraat 7
É^ _W Schinveld

tel. 045-252975

}§cotclt gtjt)
TettxuggeriS EYGELSHOVEN tel 04S-353133

m*%s**}'J KERMIS IN EYGELSHOVEN
Vrijdag, zaterdag, maandag geopend v.a. 20.00 uur.

Kenniszondag: disco-matinee.
Geopend v.a. 15.00 uur.

Dancing g^nT^^^^^^^^
Gorissen | II I
Zaterdag dansen met I -«sj^

orkest M m^=E^^^^jM
De Metro's ■

Dinsdag gezellige avond juij^^f"j»***^ 5 T «ju
voor alleenstaanden met "Bf^ rjTj^f'ly
HENNY LUBBERS KSUjMHlfll

Für unsere weitere Expansion suchen wir auf den
gebieten Elektro-, Mefj- und Regelungstechnik für
Montagebaustellen im Raum Aachen-Köln
3 M +R Techniker 2 M " R Mechaniker
3 Elektriker 2 Machinenschlosser
Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen senden Sic
bitte an: Gimret mbH & Co. KG

PS^***-^. Gut Daemme Str. 11,13

-""'"■^■e^ Postfach 166
5100Aachen

Mo.-Fr. 9.00 Uhr - 17 00 Uhr Tel. 0241-152006,
sonst Tel. 02402-82856. __._

RAMEN en DEUREN
ipj^m Hardhout

--^SxS Kunststof
Bocholtzerweg 14, Simpelveld

DE GAAS b.v. 045-442726

VIDEO-DISCO I
GARAGE X<S
Geopend: c\-;,", vjj :'
vrijdag met D.J. Regi "$.-' t^"'
zaterdag met D.J. Triplc-D
zondag Hip Hopavond met

D.J. Trile-D
18 augustus: funk en soul met

Somethin Fresh
Wilhelminaplein 17, Schinveld „s?»

\ép. §uB[f_u»7^ T_T

\___w ___^___\_____—___\^__W^^_W^^^__\__\

As. zaterdag, 24 juni
De enige echte

TATJANA (live)
Discotheek

Vaals, Maastrichterlaan 116

"Tjui! EcMpSe (meidengroep)V /

Laatste weekend

Vilter Hoffeesten '89
Heden vrijdag 23 juni - 20.00 uur, dansavond met

A Next band
Zaterdag 24 juni - 20.00 uur, dansavond met

Sound Revolution
Zondag 25 juni - 14.00 uur

Hoffair met orkest Dansa
Hoeve Vilterhof - Vilt

Feestprogramma feesttent
Bongerdplein Bocholtz

Vrijdag Veronica Top 40 drive-in-show.
23 juni: Aanvang 20.00 uur. Entree ’ 5,-.

Zaterdag Tiroler avond m.m.v.
24 juni: Rietzer Musikanten uit Oostenrijk.

Aanvang 20.30 uur. Entree vrije gave.
Zondag frühschoppen m.m.v.
25 juni: Rietzer Musikanten uit Oostenrijk.

Aanvang 11.00 uur. Entree vrije gave.
Zondag Bayerische avond m.m.v.
25 juni: Die Kalkdorfler.

Aanvang 20.00 uur. Entree vrije gave.
Maandag bonte Bocholtzer avond

26 juni: met orkest Kappes.
Aanvang 20.00 uur.

Beleefd uitnodigend, G.V.W.N.K.

Bij beschikking van de ar- I I '■^G \\^^^__^^t
rondissementsrechtbank te I I \\^ *Maastricht van 8 juni 1989. I V"^B f______mt
is de curatele van R.E.E.M. I I I^^^^M I
Haffmans, wonende te I P^*****"fy2' I L**"M
Brunssum, opgeheven. HxttH

De procureur,
mr. Hub. Spauwen.

Muziekweekend Stramproy 1989
Heden Rock 'ii Roll-avond

vrijdag 23 juni: m.m.v. René Shuman, Shakin' Arrows, Chevy Cats,
danssch. Ward Lamar en DJ Michel. Aanvang 20.00
uur.

Zaterdag 24 juni: COUütry-aVOnd m.m.v.
Ruud Hermans, Tulsa, Joni de Boer, Misty Blue,
Swannee River Band en DJ Michel. Aanvang 20.00 uur.

Zondag 25 juni: SpëtShOppeil
m.m.v. de Knapkookbloazers uit Maaseik, de
Zorgvlietkapel uit Molenbeersel, die Breultaler
Musikanten uit Echt. Aanvang 13.30 uur. Entree gratis.

WHHRH--B li "~~"

ËjgS NOORBEEK
Hm Wifl! ** * ******WM MIDDELEEUWSE
«^k! I BURCHTFEESTEN

Heerlen-Bekkerveld I
„r-aS^iSs 17JUNI ZATERDAG 24 JUNI
I^SSXSSX- DANSFESTIJN/EET-EHDRINKGEUGOPHOEVEDEPEUL

ciHSor^Vo^^ : AANVANG: 20.00 U.

bHWHmimiHiM 18 JUNI ZONDAG 25JUNI
Gemeenschapshuis Grootfolkloristisch middaggebeuren met alsthema:

« - . ma^mmtly "HetKrijgsbedrijf in deMiddeleeuwen"Schimmert aanvang: 13.00 u.
zaterdag en zondag

DISCO \i___z__===r

gT \^mmmmpmmÊ_WÊmÊrmammmmmÊÊmmmMÊmm.
__mt i ' mt.M. —M

I 3 -Slri ( mZ* mw_t "* ■
Wk _K mmm \ mw \ ww«* 'T 'm

Bk. X. -A^__ JÊHHm&k. -;mmmmmr'i mmr "■

. ■■ - - — i —-"SSf^^^B

HEDENAVOND : TONI SCOTT
met de Top-40-hit: That's how lm living

Volgend weekend is het zover :

"GLOBE BESTAAT 7 JAAR EN GOOITALLE REMMEN LOS !"
Vrijdag 30 juni : TROPICAL BEACH NIGHT met ROSSA NOVA

Zaterdag 1 juli:REAL FULL POWER GLOBE SATURDAY-EVENING
Zondag 2 juli: BACK TO THE FIFTIES met THE CHESSNUTS _j

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Jonsgenttraot 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-79*

UMBURG^OOIST^^met yh " 1
J^^^^^i I^^^^^S Woensdag, zaterdag en zond*"*

*fßtr "^S_\ lAfuv?/?[S'? ■— — I I I de formatie WTm 1 ■
/_££_, __ __

B I ____% K Zaterdag 1 juli THE SPIKE8
r**R|jP \ê jp en GEORGE McCRAEItlL— __ I I * —JE I die zijn nieuwe single en LP za
l|lprH|pi ViV B I promoten voor Sky RTV e"

t_*_7_¥f_*^_" Media

Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 24 JUNI FLEUR

__mfl

K
E"

____
__\^^^^^^_\^^i^j^^^_^^^^^l^\mt Br*
l^li N' Lil! Mitiil ■*'■m J M I lil !ii.i .-1.AJ—LL-JM ■

I
: ■ V■ ■^-aü^o*--*"-^-"**-**-*^^ — I >

____\\WBS__- m '

WMk ■■■■■" ~~ i \ IHWÉII \ fUflll \ "*"*>"*,-»«i»>»
■:': : \ \ _ 1

r##*^l F»* **tI >ür ♦ " _W Sr

:4b .■■ ro^y __ ___ """"***^**^. :i->>;r**jsji^¥i:..***vi'^**^^t*^^ o.^B- y'W—\_ ë}_T*9____\ __MÊÊÊÊ_______ÏÏEÊËÊSËÊ

ALM 53 BLUE, EEN ZELDZAME EDITIE.
■

De beperkt leverbareAlfa 33Blue valt pen het bijzondere karakter van deAlfa 33 - donkerblauwe vloerbedekking
onmiddellijk op door zijn uiterst elegante Blue die ook qua prestaties zijn klasse - getint glas rondom l|
uitvoering. En doorzijn prijs, want de comfortabel aanvoert. Alleen: deAlfa 33 - elektrisch bedienderamen vóór
Alfa 33 Blue, waarvoor deAlfa 331.3 Sde Blue is nogal zeldzaam en dat maakt snel - verstelbaar sportstuur
basis vormde, wordt inclusief exclusieve reageren noodzakelijk.Uw snelle reactie - 2 van binnenuit verstelbare buiten- __*■>_*.
extra'svoor dezelfde prijs geleverd. wordt overigens ruimschoots beloond, spiegels _4&W&&___ I'
Uiterlijk herkent udeAlfa 33 Blueaan de want de Alfa 33 Blue is zo elegant om u -in twee delen neerklapbare achter- &M _rW\. *gedistingeerde grijze metallic lak met een meer te gevenvoor minder. De Alfa33 Blue bankleuning (Eê\
blauw en zilveren striping, in de kleur van is standaard uitgerust met onder meer: - elektronischetoerenteller iObBMÉ ■■rlïl)
de carrosserie gespoten bumpers en aero- - exclusieve grijze metallic lak - 5-deurs, 5-versnellingsbak M^^H"ÖËI M
dynamische skirts. Het interieur sluit daar - blauw en zilveren striping -1.3 S boxermotor, 86 DIN pk, geschikt '^^1 lPj§F'
schitterend bij aan: grijze wollen velours - bumpers in de kleur van de carrosserie voor loodvrije benzine.
bekleding met een blauwe contrastbiesen - aërodynamische skirts Alfa 33 Blue af importeur mcl. BTW \^^
donkerblauwe vloerbedekking onderstre- - grijze wollenvelours bekleding Fl.26.500-. .

£ty_' mtrtJ& c/e ***y cft__-*/*u/e*tt*

I AUTOBEDRIJF ARCO STEIN (COUMANS) GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR E.A- KOZOLE BV
Havenstraat 25, Stem Raadhuisstraat 16, Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf

04490-32026 04750-21092 045-321088

AUTOCENTRUM SANDERS BV GARAGEBEDRIJF VLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVE
Akerstraat 128,j3runssum Scharnerweg 137, Maastricht Ou.deweg 30 Lnne )

045-251644 043-634895 04746-1968 (sub-dealer)
L _



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

16.00 Tele-archief. Serie program-
ma's bestaande uit beeldarchiefma-
teriaal van de TROS. Vandaag: 1.
Met Woodhouse langs de Rijn. Show
uit 1972 rond accordeonist John
Woodhouse. 2. ■ Attent op talent.

Compilatie van de talentenjacht van
22 april 1971 waarin o.a. Tineke
Schouten en Robert Paul. Presenta-
tie: Willy Dobbe.

17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Op een maandagochtend. Drie
gangsters, die een bankoverval heb-
ben gepleegd, weten te ontvluchten
maar krijgen onderweg een auto-on-
geluk. Derrick herkent op de video-
opname van de bank onmiddellijk hel
gezicht van de moordenaar van hel
slachtoffer.

18.03 Suske en Wiske en de wind-
brekers. Tekenfilmserie, (herh.)

18.26 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.:
Begonia's en aria's. De bij nacht en
ontij weerklinkende aria's van nicht
Claire drijven bijna iedereen huize
Oudenrijn uit. (herh.)

18.51 Bassie en Adriaan. Kinderse-
rie. Afl.: Een dagje in de dierentuin.
Als Bassie en Adriaan in de dierentuin
zijn doet Bassie alle dieren na. Maar
als dan een dier mensen nadoet,
raakt ons clowntje in paniek!

18.58 Sport in steentjes. Serie korte
filmpjes over en met humoristische
blik op diverse populaire sporten, uit-
gevoerd in bouwsteentjes.

19.03 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Incognito. Bonnie ontvangt
het bericht dat een goede bekende is
gedood bij een auto-ongeluk. De om-
standigheden van het ongeluk klinken
echter niet erg overtuigend en vragen
om een nader onderzoek door Mi-
chaelKnight. (herh.)

20.00 (TT) Journaal.
20.30 In memoriam Simon van Col-

lem. Jeroen Krabbé herdenkt de be-
kende filmpresentator, die woens-
dagavond plotseling kwam te overlij-
den.

20.32 Te land, ter zee en in de lucht.
Serie zomerevenementen. Vandaag:
Freewheelen, m.m.v. o.a. René Fro-
ger, Jan Lammers, Myrna Goossen
en Hein Vergeer.

21.32 Jongbloed en Joosten. Geva-
rieerd actueel magazine.

22.02 Simonskoop Extra. Het laatste

interview dat Simon van Collem
woensdag had met Timothy Dalton.
Verder een compilatie van beelden
die aangeven welke sterren van Col-
lem aan de tand heeft gevoeld.

22.17 Rebel. Australische speelfilm uil
1985 van Michael Jenkins, geba-
seerd op het toneelstuk 'No Names-
...No Packdrill' van Bob Herbert. Syd-
ney 1942. De plaatsen van de in WO
II omgekomen Australische jonge
mannen worden ingenomen door tal-
loze Amerikaanse soldaten en matro-
zen. Kathy McLead, wiens man aan
het front is, ontmoet in deze situatie
de Amerikaanse soldaat Rebel...

23.58-00.03 Journaal.

Duitsland 1
HOT.*3 'a 9esschauTagesthemen.
L~°n appétit, Paul Bocuse.
kj*e recepten van deze Franse
K) s'erkok. (Twee kanalen.)
k . * Mensch Meier.
k 'o"fahrt.
|j) persoverzicht.
l!j ra9esschau.i^hmutz ohne Grenzen. Docu-'aire over de vervuiling van deo'^erh.)
l^j*esamstrasse. Kinderpro-

J~\*Rosen von Dublin. 6-delige
Kjp.e- Afl. 3. (herh.) In een lerselrrj3ats komen de Kavanaughs,

en Hogan en Hutzinger bij el-
"■filrt raken 'n een vechtpartij ver-
-4 'ö- Berdol is ervan overtuigd dat
ljr|Vader is van Anthony en hij blijft

$ ïa9esschau.
in tln Jahr als Robinson. Ameri-

Clg6 speelfilm uit 1969 van James
njark met Teddy Eccles, Theodore
jg^ r udi Wiggins e.a. Een dertien-
„^ longen loopt weg van huis oml,jn met zijn tamme wasbeer een

fc^. .°e natuur door te brengen. Hij
BK). In een holle boom en kan zich
to 'edden, maar de eenzaamheid
0$ iet mee.
& la9esschau.
* Af| &S Buschkrankenhaus. Se-
■l3 p kindermishandeling.
*■*" £n9el in Weiss.
*I 0 /.a9esschau.
S*> V*ie*" und heute. Actualiteiten.
ld, * WWF-Club. Live uit de stu-

Oo (ILsf9ramma-overzicht.
9rte ') Tagesschau. Aansl.: Die
I 5|jn zur Europawahl.

r eiserne Gustav. Duitse

speelfilm uit 1958 van Georg Hurda-
lek met Heinz Rühmann, Lucie Mann-
heim, Ernst Schrödere.a. Gustav ver-
dient met zijn paard en rijtuig de kost,
maar de concurrentie van gemotori-
seerde voertuigen is te groot. Hij komt
in grote moeilijkheden, maar een jour-
nalist zet hem aan de langste tocht
van de wereld om met zijn paard en
rijtuig te maken. Aansl.: Tagesschau.

21.55 Freiheit, die ich meine. Docu-
mentarie over de houding van de kerk
tegenover de (Franse) Revolutie.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten-
programma. Met Bericht uit Bonn.

23.00 "" Heut' abend... ARD-talk-
show met Joachim Fuchsberger.
Gast: Eddi Arent.

23.45 Ein Hauch von Zartlichkeit.
Franse speelfilm uit 1976 van Claude
Lelouch met Catherine Deneuve,
Anouk Aimée, Charles Dermer e.a.
Na 16 jaarvoor een 'crime passionel'
komt een vrouw uit de gevangenis en
ontmoet voor het eerst haar zoon. Hij
weet niet wie ze is en wordt verliefd
op haar. Ze vertelt hem de waarheid
en iedereen lijkt tevreden.

01.20 Tagesschau.
01.25-01.30 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.
Duitsland 2

Zie Duitsland 1.
13.15 Elf Lander, einLand - Die Bun-

desrepublik. Afl. 9: Nordrhein-West-
falen - Zwischen Rhein und Weser.
(herh.)

13.45 ■ TT Ist ja irre - lauter liebes-
werte Lehrer. Engelse speelfilm uit
1959 van Gerald Thomas met Ken-
neth Williams, Kenneth Connor, Joan
Sims e.a. Een schooldirecteur maakt
bekend dat hij bij een andere school

gesolliciteerd heeft. Tevens verwacht
hij bezoek van een psycholoog en
een inspecteur. Als het bezoek arri-
veert, gebeuren er plotseling de gek-
ste dingen tijdens de lessen.

15.15 ZDF - Ihr Programm. Mit dem
Glückstelefon. Spelprogramma.

15.25 Heute.
15.28 Mit dem Wind urn die Welt.

8-delige documentaire serie voor de
jeugd. Afl. 1: Aufbruch zu grosser
Fahrt.

16.10 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Barbara Biermann.

16.25 Freizeit ...und was man daraus
machen kann. Hobbymagazine. Van-
daag: Entdecken Sic Dresden. Por-
tret van de Oostduitse stad Dresden.
Presentatie: Sybille Nicolai.

17.10 Jagdszenen in Hollywood. Te-
kenfilmserie.

17.20 Der Schatz des Gehenkten.
Amerikaanse speelfilm uit 1958 van
John Sturges met Robert Taylor, Ri-
chard Widmark, Patricia Owens e.a.
Hollister wil zich wreken op zijn ex-
compagnon Wade, die er ooit alleen
met de buit van een bankroof vandoor
is gegaan. Wade is intussen sheriff
geworden en zodra hij hoort dat Hol-
lister gevangen zit, bevrijdt hij hem.
Hollister dwingt hem de buit op te gra-
ven en het komt tot een dramatisch
gevecht. "18.56 Programma-overzicht.

19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Rudolf Radke.

20.15 Der Alte. Duitse misdaadserie.
Afl.: Bahnhofsbaby. Met Rolf
Schimpt, Michael Ande, Charly Mu-
hamed Huber e.a. Een gymnasiast
ontvangt een anonieme brief, waarin
staat dat hij als baby doorzijn moeder
te vondel gelegd is. Hij vraagt zijn
oom, Leo Kress, om raad. Dan ont-
dekt Kress dat de moeder van zijn
neef vermoord is.

21.15 Vorsicht, Falie! Tips ter voorko-
ming van misdrijven.

21.30 Heute-journal.
22.00 Aspekte. Cultureel magazine.
22.40 Die Sport-Reportage. Landen-

toernooi atletiek tussen Amerika,
Rusland, Engeland en Duitsland. Ver-
slaggever: Hermann Ohletz.

23.10 Harold und Maude. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1971 van Hal
Ashby met Bvd Cort, Ruth Gordon,
Vivian Pickles e.a. De jonge Harold
schept er plezier in zijn omgeving op
te schrikken met gefingeerde zelf-
moordpogingen. Harold leert de 79-
-jarige Maude kennen, die in een oude
treinwagon leeft. Er ontwikkelt zich
een liefdesrelatie tussen hen, on-
danks het verzet van hun omgeving.

00.40-00.45 Heute.

" Robert Taylor en Ri-
chard Widmark in 'Der
Schatz des Gehenkten'.
(Duitsland 2 - 17.20 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
■ Kanair auonnees:

alen zie schema exploitant

■j» %2^ar' wit programma
w% fc 'ereo geluidsweergaveFr „ Weetalig bij stereo-app.■

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19 00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91.9 mHz

Duitsland 3 West
17.35 Teletekstoverzicht.
18.00 Telekolleg 11. Cursus economie.
Les 11.

18.30 Hallo Spencer. Kinderprogram-
ma. Afl.: Die Drachenjungfrau.

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

20.00 Zu Gast... bei Klaus Steil-
mann. Ein Mann mit Eigenschaften.

Documentaire.
20.45 Die Felsakrobaten von Ein

Gedi. Documentaire over steenbok-
ken in de oase van Ein Gedi.

21.00 Letzte Adresse: New Vork.
Portret van de Joodse schrijver Hans
Sahl.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK. Weekoverzicht.
22.30 Das war eine schoneZeit. Chi-

nese speelfilm uit 1985 van Zhang
Nuanxin naar een novelle van Zhang
Manling over de herinneringen van
een vrouw, die in haar studententijd
tijdens de culturele revolutie bij een
Dai-familie woonde. Met Li Fengxu,
Feng Yuanzheng, Gvo Jianguo e.a.
(originele versie met Duitse ondertite-
ling.)

00.30 Laatste nieuws, aansl.: Zur
Nacht.

TELEVISIE
■Revisie
JS>j"<'*: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

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

België/TV 1
i>? Afi IPiPer- Amerikaanse jeugdse-

Ra*V o"?ld- Amerikaanse serie metSes 'ea
ma

An' c°"ad Bain, Todd
?^ ""«*. Atl.: Een onvergetelijke

[Oq fj-fuws.i,'os PuJak* Animatieserie, (herh.)rj*j»tje. "* AfL: Pl°ns en het vogel-

Nirnav?' 0p sPort* Serie jeugdpro->beDa=l Waarin op speelse wijzeil^'cht vaid.e tak van sport wordt toe-
ii 6: Go», aa9: memmen. Presen-
jnckx ?Jl Verhuist en Wilfried Mos-

Uit» \r^rrta endin9 door derden. Pro--0 a van de Socialistische Om-
'<S lal'^rij^^elingen en programma-

|;oo g'^Ws.
C jsUrDn* Australische serie met6ii 6 °«», Dasha Blahova, Peter

vNe _,{*_]paphne en Share blijvenfr Woo Hnden* Eileen en Max heb-« vïlden om Maria., 'nnen* Amerikaanse?,6t Melan' 1 1978 van Claudia Weill. Wallach8 Mayron. Anita Skinner,
de"lanrte 'a' (°ri9'nele versie met

fe Vr°uwDrLondertitelin9)- Een jon-£? en hal beert de liefde- "aar car-Lhe'd in r Pers°onlijke onafhanke-ï haar vr?Bchie Danen ,e leiden na"
eft verlTtf din en h"isgenote haar

ii,. r|aten om te trouwen...'Hl lIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII.iI

21.50 Supersense. Britse serie over
zintuiglijke waarnemingen bij dieren.
Afl.: Onze zintuigen voorbij.

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

koersen.
22.50 De nachten van de revolutie.

7-delige Franse serie van Charles
Brabant naar het leven en werk van
Nicolas Restif de la Bretonne met Mi-
chel Aumont, Michel Bouquet, Maria
Casares e.a. Afl. 5: 19 juli, 9 en 10
augustus 1792.

23.40-23.45 Coda. 'Nachtwaarts' van
Paul Snoek.

België/TV 2
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie met Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Tus-sen Wayne en Alison zijn de rollen nu
omgekeerd. Craig beschuldigt Andy
van diefstal.

19.23 Superkat & Supermuis. Te-kenfilmserie.
19.30 Nieuws.
20.00 Première. Filmmagazine met JoRöpke.
20.30 Stardrift: Liesbeth List. Hoog-

tepunten uit haar gala-optreden tij-dens de Nederlandse avond van het
Star-Festival Knokke-Heist 1988
(herh.)

21.10 Parlando. Fred Brouwers praat
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

met Katrien Pauwelsover muziek.
M.m.v. Jan en Eric Vermeulen, Ra-
phaëlla Smits, 'Jeugd en dans' en het
Nationaal Orkest van België 0.1.v.
Frederic Devreese. (herh.)

22.30-23.00 Filmspot. Achtergrondin-
formatie bij de filmactuaiiteit.

" Liesbeth List in 'Stardrift:Liesbeth List. (België/TV 2 -20.30 uur)

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La boite
i ■■"■ii■!■■ iiiiii 1111Hilllil lil iitiiiiiiiimiim iiiiiiiniiinnui

aux images. Tekenfilms met o.a. Les
trois bonzes en Alice in wonderland.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir. Waalse
actualiteiten. 19.30 Journaal en Weer-
bericht. 20.00 Dracula. Amerikaanse
speelfilm uit 1979 van John Badham
met Frank Langella, Laurence Olivier,
Donald Pleasance e.a. 21.45 Sauve qui
peut. Amusementsprogramma gepre-
senteerd door Jean-Luc Lehman en
Thierry Masselot. 22.35-23.10 Paar-
denkoersen. Laatste nieuws en weer-
bericht.

België/Télé 21
12.30 Liege midi trente. Regionaal ma-
gazine. 19.00 Terre et soleil. Land-
bouwrubriek. 19.30-20.00Journaal met
simultaanvertaling in gebarentaal en
weerbericht.

TVS
16.10La 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
Microbidon. Tv-film. 19.30 Papier gla-
cé. 20.00 Montagne. Alpinisten. 20.30
Fenêtre sur cour. Historische evocatie.
21.25 Musique. 21.40 Le divan. Frédé-
ric Dard (schrijver) te gast bij Henri
Chapier. 22.00 Journal Télvisé. 22.35
Océaniques. Kuituur. 23.00 Sports-loi-
sirs. 00.00-01.00 Du cóté de chez Fred.
Met Frédfic Mitterand.

Radio 1 radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het ge-
bouw: Afdeling Binnenland. 7.30
Nieuws. 7.33 Dorrestijns Pers-
agentschap en Afdeling Binnen-
land 8.09 10 06 NL-Buitenlandre-
portage. 11.06 Afdeling Binnenland
en Borat. 12.06 Afdeling Binnen-
land 12.53 Informatie voor de vis-
sers. 12.55 Meded. voor land- en
tuinbouw. 13.09 Hier en Nu. 13.35
Kerk vandaag. 14.06 VI.P-roem.
(14.30 en 1530 Nieuwsoverzicht).
16.06Radio 1 Vrijdageditie. (16.30,
17.30 en 18.30 Nieuwsoverzicht.)
19.30 Bulletin zomerspecial. 20.03
Weekend blues 21.03 Jazztime.
22.03 Vrijdag-sport. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat Een Nacht: Stem-
band. 2.02 Oh, wat een nacht.
5.02-7.00 Ook goeiemorgen

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20 Ont-
bijtshow. 8.50 Postbus 900. 9.04
Adres Onbekend. 10.04 In ant-
woord 0p... 11.50 Postbus 900.
12.04 De 100 minuten van Bob
Jongbloed (13.04-13.15 Echo).
14.04Ratel. 15.30 Gerard de Vries
draait op verzoek. 17 04 Neder-
lands hitwerk. 18.04 Radiojourn.
19 03 Hobbyvitaminen. 20.00-7.00
Zie Radio1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 602 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud
11.04 Van Diepen draait door
12.04 D'Rob ol d'Ronder. 13.04

Erik de Zwart. 15.04 De Top 40.
18.03 Driespoor. 19.03 Stenders
en Van Inkel. 22.03-24.00 Count-
down Caté.

programma's vrijdag televisie en radio

Nederland 1
É,,-°5 Nieuws voor doven en"Ptnorenden.
P Centennial. Amerikaanse serie.

°* roep van de adelaar (2).Avontuur! Vanmiddag: In het
"wijk van de dolfijnen.Er was eens... het leven. Te-
*rr|serie over de werking van het
-fiik lichaam.
Journaal,
"enderson Kids. Australische

lekenfilmfestival., JOurnaal.
'Lekker weg. Toerisme en re-
"e in eigen land. Vandaag: De
"J* van Breda. Presentatie: Vl-
°oelen.Oe verdwijning van Anita Mar-

'■ Tweedelige engelse serie. Afl.:■"■"j gouden aansteker met inscrip-
tie belangrijkste aanwijzing in de. de verdwijning van Anita

Actualiteitenru-

.We hoog achter. Engelse co-
JJ'-serie over huurders en hun, Afl. 3: Bodybuilding., j-ournaal.
te

ln 't holst van de nacht. Cana-J: serie. Afl.: De overval. Colby
L 'Wens een overval op een apo-

Neergeschoten.

J^-57 Een kist voor twee lij—
>èr, nse speelfilm ut 1982 van
| Melson en Hans-Erik Philip
rghet boek van Frits Remar metrn Kill, Agneta Ekmanner, Buster

e.a. Niet alleen de aantrekke-
%frtSduwe mevrouw Bentzen was,"r'° op Allan Berg, haar dochtery, Qa< hals-over-kop ook. En Allan
J^tweewalletjes, totdat de doch-
i beerde zwanger van hem te
1iu,,..

" Carmel McSharry en George Baker in 'De verdwijning van
Anita Margolis'. (Nederland 1 - 19.45 uur)

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor dovenen slecht-

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

derboek. Les 8. Afl.: Spelen met
woorden.

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 voor Turken.
18.30 Financieel management. Les

8. Afl.: Ondernemingsplan.
19.00 (TT) Het klokhuis.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 Get Back. Serie terugblikken op

de popjaren '60 en '70.
20.00 Journaal.
20.29 "" Wereld-Zangconcours

Cardiff 1989. M.m.v. het BBC Welsh
Symphony Orchestra.

21.55 Uit de kunst extra. Poetry inter-
national. Verslag.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Extra uit-

zending i.v.m. het VVD-Partijcongres.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus economie.

Les 1 1.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.30 Schooltelevisie. Weekjournaal

in het Engels en Frans en aardrijks-
kunde over Brazilië.

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

18.00 Das Jahr in Wald und Flur.
Afl.: Störche. Natuurdocumentaire
over ooievaars.

18.30 Lassies Abenteuer. Jeugdse-
rie. Afl.: Das ist mem alter Barney.

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Ein lebendiges Bild.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Das Rasthaus. Auto en ver-
keersmagazine.

20.15 Menschen unter uns -Aufbruch
in das dritte Leben, documentaire
over een ouder echtpaar dat toe-
komstplannen maakt.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.15 Kultur spezial. Documentaire
over de cuktuur in de Elzas.

21.45 lm gesprach. Gesprek van
Wolfgang Menge met Susanne Of-
fenbach.

22.30 Die Geheimnisse von Paris.
Frans-duitse serie van André Michel
met Sigmar Solbach, Christiane Des-
chaumes, Pinkas Braun e.a. Afl. 1.

23.30 Jazz-in concert. Verslag van
het Jazzfestival in Bern 1988 met
Frank Foster en de Count Basie Big-
band.

00.35-00.40 Laatste nieuws.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I Bliek. 09.05 SAT.I - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit den roten Haaren. Afl.: Aus-
geregnet Nr. 13. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Arme ist
eifersüchtig. 10.50 Teletip Koenen.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Alles geht
nach hinten los. Komedie uit 1975.
Aansl.: tekenfilm. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Ihr Horoskop. Aansl: Program-
ma-overzicht. 14.05 The Real Ghost-
busters. Afl.: Das Tor zur Unterwelt.
14.30 Der Nachste bitte. Afl.: Ferienin-
sel. 14.55 Der Goldene Schuss. 15.05
General Hospital. Afl.: Alles nur Tar-
nung. 15.50 Teletip Geld. 16.00 SAT.I
Teleshop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Die Werbung urn
Abigail Jones. 17.25Teletip Test. 17.35
SAT.I Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Verliebt in eine Hexe. Afl.:
Schwiegerelternbesuch. 18.15 Die
Ausgeflippten. Afl.: Die Tauschung.
18.45 SAT.I Bliek. 19.00 Glücksrad.
Quiz-show. 19.30 Ein Duke kommt sel-
ten allein. Afl.: Die süsse Wahl. 20.25
SAT.I Wetter. 20.30 Love Boat. Afl.:
Mord an Bord. 21.25 SAT.I Bliek. 21.30
Die Marshal. Amerikaanse western uit
1968. 23.45 SAT.I BLICK. 23.55
Shampoo. Speelfilm uit 1974.

SSVC
12.30 For Schools: Talk, write... and
read.

12.45 Adult education: Help your
child with maths. Afl.: Talking to
cachother.

13.05 Children's SSVC. Afl.: Stoppit
and tidyup.

13.10 Playbus. Afl.: The Tent Stop.
13.30 Cricket. Hoogtepunten van gis-
teren.

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

15.40 Children's SSVC. Puddle
Lane.

15.55 Windfalls. Dierenserie.
16.10 Wildabout. Nieuwe serie. Afl.:

Wildabout Bats.
16.35 Tricky Business Afl.: Mis-direc-

tion.
17.00 Blue Peter.
17.30 Home and Away. Serie.
17.55 Happy Days. Serie.
18.15 Through the Keyhole. Ont-

spanningsprogramma.
18.40 News and Weather.
18.55 Scène Here Sports Desk!
19.10 Top of the Pops.
19.40 Flying Lady. Afl.: Ivor.
20.30 Wildlife showcase. Afl.: Leo-

pard Tracks By The Dead Sea.
21.15 The Equalizer. Afl.: Something

Greene.
22.00 News and Weather.
22.30 Rory Bremner. Komische

show.
23.00-00.30 Film: Gentleman Preter

BLondes. Een komedie uit 1954.

Radio 4
7.00 Nieuws. 7.02 Vroeg Ochtend-
concert 1. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg
Ochtendconcert 2. 9.00 Engelse
madrigalisten. 9.50 Het internatio-
nale concertcircuit: Muziek voor
viool enpiano. 11.45 MtislavRostr-
provitsj dirigeert Prokofjev 12 30
Jazz-op-vier-concert. 13.00 Nws.
13.02 Operette: n Biedermeiertje
uit Wenen. 14.00 Orgelbespeling
14.30Klein bestek. 15.30Hoofdlet-
ters en schone tonen 17.00 Tafel-
manieren: Uit de Franse keuken.
18.00 Nws. 18.02 Aspekten van de
kamermuziek: Mozartweek 1989.
Muziek voor viool en piano. 1900
De Bovenbouw. Vandaag: Geen
scheidslijnen in de hedendaagse
muziek 20.00 Nws. 20 02 Holland
Festival Journaal 20 10 Europees
Concertpodium: Het Ensemble Fio-
ri Musical. 22 00 Musica Nova.
23.00-0.00 Jazz: het Bobby Hut-
cherson Quartet.

Radio 5
6.30-649 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9.00
Nws. 9 02 NOS-Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De vertellers
10 00 Meerdan muziek 11.00Een
leven lang. 12.00 Nws. 12 05 Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig vizier. 13.00
Nws. 13.10 Het gebouw: 13 10 Ak-
tual. en Euroburo 14.00 De Stof-
zuiger 14.25 Indonesië. 14.45
Moeders mooiste 15.03 Het
spoor. 1603 Afdeling binnenland
16.35 Welingelichte kringen 17 55
Meded en schippersbenchten
18.00 Nws. 18.10 Euroburo. 18.20

Uitzending van het 'PvdA 18.30
Euroburo. 19.00 Progr. voor bui-
tenl werknemers. 20.30 Kom over
en help ons. 20.55 België totaal
21 05 Schoolagenda. 2f.20 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
aktueel, Gast van de Dag en mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02. 11.02Kort
Nws 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel. Uit m Limburg, agen-
da en muziek. 13 05, 14 02, 15 02
en 16.02 Kort nws. 17.02 Reg-.weerbericht 17.05 Limburg aktu-
eel, agenda en muz. 1725 Licht
Limburgs: muziek van en informa-
tie over Limburgse musici 17.55
Kort nieuws 18.0^-18.07 Aankon-
digingen.

BRT 2
6.00 Nws. 605 Dag en Dauw
(6.30. 7.00Nieuws, 7.30Nieuws en
RVA-Ber.) 8.00 Nieuws 8.12 Brus-
sel X 10 00 Nieuws 10 03 Platen-
poets 11.55 Mediatips 12 00 Lim-
burg 1989 1300 Nieuws. 13.10
Goed op Vrijdag 14 00 Pluche en
Plastiek. 16.00Abraham al gezien?
17.00 Focus. 17 05 Wat zijn dat
voor toeren! 1800 Nieuws 18 10
Hitriders. 20.00 Zig-Zag 22 00
Nieuws. 2205 Country-Side
2330-600 Nachtradio (om 500
en 5 30 uur Nieuws.)

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa - Guten Morgen,
Deutschland. Informatief program-
ma.

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. (Herh.)
11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Mis-

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

Frau. Serie, (herh.)
12.30 Klassik am Mittag. Met het

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

formers. Tekenfilmserie.
13.25 California Clan. Amerikaanse

serie, (herh.)
14.15 Reporter des Verbrechens.

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

neue Start, (herh.)
15.45 Netto: Ihre Wirtschart heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse Serie.

16.50 Reich und Schön. Amerikaan-
se serie.

17.15 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma.

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

tive-serie. Afl.: Die Angelhaken.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Karlchen.
19.12 Weerbericht.
19.20 Die gloreichen Zwei. Misdaad-

serie. Afl.: Ein Partner.
20.15 Auf dem Highway spielt die

pölizei verrückt. Speelfilm uit 1984
met H.B. Halicki, Hoyt Axton, Marion
Busia e.a. (herh.)

21.55 RTL aktuell.
22.05 Schuier lieben hübsche Ha-

sen. Speelfilm uit 1975 van Franco
Martinelli met Edwige Fenech, Gian-
franco D'Angelo, Enrico Simonetti
e.a. (herh.)

23.45 Mannermagazin 'M. (Herh.)
00.20 Stippvisite. Gesprek met be-

roemde mensen.
01.00-01.05 Betthupferl.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.

Zakennieuws.
07.00 The DJ Kat Show. Ontspan-

ningsprogramma.
09.30 Panel Pot Pourri.
11.00 The Sullivans. Australische
familieserie.

11.30 Sky by day.
12.30 A problem shared. Persoonlijk

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

beelden met muziek.
14.50 As the world turns. Dramase-

rie.
15.45 Loving. Dramaserie.
16.15 The Lucy Show. Reeks.
16.45 The Littles.
17.00 Countdown. Pop.
18.00 Eurosport overzicht.
19.00 Atletiek. In Houston.
20.00 Golf. In lerland.
22.00 Honkbal. In de V.S.
23.00 WK Voetbal. IN Z-Amerika.
00.00 Rugby. In Australië
01.00 Eurosport overzicht.
01.30 Arts Channel.
04.30 Landscape Channel. Sfeer-

beelden met muziek.

Super Channel
07.00 World news and business

hour.
08.00 The Mix. Met o.a. videoclips.
15.30 Off the wall. Rock- en popma-

gazine.
16.30 Hotline. Telefoonkwissen.
18.30 The new music show. Aktuele

popmuziek.
19.30 Richard Diamond. Detective

serie.
20.00 Touristic magazine. Duits toe-

ristisch magazine.
20.25 Hollywood Insider. Reporta-

ges over Hollywoodsterren.
20.50 Transmission. Vlotte popmu-

ziek.
21.45 World News.
22.00 In concert specials. Serie pop-

concerten.
00.00-03.00 The Mix. Met o.a. video-

clips.

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

mor.
13.30 MTV!. Popnieuws.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5. Tina Turner.
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 XPO. Nieuwe clips.
21.00 YO!. Rap en hip-hop.
21.30 VJ Ray Cokes.
22.45 The Coca Cola Report.
23.00 MTV at the Movies.
23.30 VJ Marcel Vanthilt.
00.00 Your scène!! - Away from the

pulsebeat.
01.00 Club MTV. Dansmuziek.
01.30 Night Videos. Clips.

Belg. Rundfunk
6 35 Radiofruhstück 7.15 Wunsctv-
kasten 730 Regionalmagazm.
7.45 Veranstaltungskalender 8.36
Besinnliche Worte 9 10 Musikex-
press. 10 00-12 00 Gut Aufgelegt
12.15 Veranstaltungskalender.
12 50 Landfunk. 13.00 Treftpunkt

Frischauf 14.05 Schulfunk: Ver-
kehrserziehung Mini-Muck, der
Strassenschreck Auf der Strasse
ist es zu laut. 14.15 Musikzeit Heu-
te: Klassik leicht serviert 15 00
Nachmittagsstudio 16.05 Spot-
light: Eurotops 17.05 Oldiekiste
18.10 Regionalnachnchlen BRF-.'Aktuell - Sportvorschau. 18.40'
Konzertabend 2005 Nachrichten
und sendeschluss

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 Treff nach
Elf 12 00 Is jan Ding! 14 00 Viva.
16 00 Entenjagd 1700 RTL-Mu-
sikduell 17 50 Sportshop 18 00,
RTL-Musikduell 19 00 Neunzehn -'Vierundzwanzig New Releases
20 00 Film aktuell 21 00 Hits aus
USA 22 00-0.00 Musik Non-Stop.

WDR 4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 9 05 Musikpavillon. 12.07'
Gut aufgelegt 14 05 Auf der Pro-i
menade 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen 22 30-4.05-
Nachtexpress
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de Vries bv m_^
Herstelt plaat- en chassisschade onzichtbaar l"^ hv <_ <~

" is 24 uur met eigen sleepdienst inzetbaar

" is aangesloten bij het Focwa-garantiefonds fIS^V

" maakt schadeafwikkelingen en taxaties verhaalbaar \fl^.
" modernste spuit- en richtapparatuur en kleurmakerij V"^.beschikbaar vSS&V
" alle merken voorruiten, schuif- en zonnedaken inzetbaar \3tt^V
" reclamebeschilderingen en ontwerpen onvoorstelbaar \***~o^i
" leenauto beschikbaar vJ*sflj " prijzen en service onvergelijkbaar, maar wel betaalbaar»*"*]jr "***2"i>k vP^I
" gemakkelijk bereikbaar (nabij busstation Heerlen)/****""^*jf __*" t&SJr^Otj2—^~"i
Autoschade De Vries /j^Q^yjË^^^i
Grasbroekerweg 28, Heerlen l'l^YV^ \I __W Si \lkm\

■722463 m^M

imiiiii—lim iiiiiiniiiiiiiii Hiiiini iimiiniiiiii it1.

&TS\ Auto Veneken b.v. |
lh-rffl**"*a B—k -p' Mauritslaan 171 - Tel. 04490-72882
||^Sbs»^ Sittard - Leyenbroekerweg 27 - Tel. 04490-15777 E

SITTARD BEEK
FW Escort 1.3Laser, rilvemet 84 Audi St SC 1600 84 =vwPnuißMilnl6Ma.nl. met 84 Penant 205XE. (rij] 17 E
VW Pm» VanantAvance 16M cc Fort Sierra 2080 cc V6.wil «2 =
mm 87 6aNGTi.ll2ak.wK 87 =
VWJetU 1300cc, 4-drs, wit M Jetta IMMTX.blauw 84 =
VWGoHl3Mcc,rsod 84 Je»4-dr«.,GTi,ll2p«.ininnnd 85 =
VW P«ta Caupe 1050 et. rood 84 Jetta Cl 16M.3x 86 E
VWJertalsoocc.gas.iilauwmet 82 VW Ptto «mot. Mam 8687 =
Fort Escort 1.4Cl, rood 86 VW 6ott diesel. 5-tuk. «fit 85 =
Au* 100 CC 136pk, aut.,roodmet 85 VW Golf 1800. groenmet 86 E
VW Jetta 1300te, 2-drs, Wauwmet 84 VWGotls-«ri..16004 -E, wfl 84 E
VW Salf 1301cc. aMradetmet 85 Passat, 5-drs..diesel,wil 85 =
VWG««l3olcc.polaralïermet 84 GolfGTi 16V, 139pk, uil 2x86 E
VW Jetta diesel. 2-drs.. airtra.met. 86 OpelKadett 13S. 5-drs., groenmet SS =
Atidi 341 GT 1600 cc. nrartmet. 86 Fial Regata 85S. blauwmet 85 E
VWGoll 1300 cc. Mauw 86 Audi 100 CC, 136pk. gn|S 86 E
VW Golf diesel, wit 85 oeellta<letl 1.3S,LP6,road 87 E
Au*6ol6oocc.siaiiwmel. 85 Audi M 1.1S, grijs 38 _
VWjettad 4-drs nolarzilvermet 85 Toyota Starlet S,wit 75 pk 87 E
VW God 1600cc GTS, wil 85 Renault S TL. Umw 87 E
VW GMf 16Met.ahtnwLn reed 85 Polo Coupe Sportief wil 87 E
AjidiM Cl 1600 cc. grijsmet. »4 BMW3l6,ii**er 82 p=
VW Galt 1600cc GL. blawawiet 85 Hoada Aerodeck 2.0, roodmel 87 =
VW Jetta Clleroo. dies. 2-dn.rood 85 Peeont 30S 61 Brtak. keitje 83 =
VWGoitdiesel.guartzmet. 84 FortEseort 5x8485 =
VWPMOIJSI cc, 3-drs., wit SS VW Golf GTS 1600,wil 85 =
VWGolf,dies«l,n>Ural»eninL 86 VW Goif 1SM. wit 85 =
VW Tratsporter met ruiten Audi 100CC tart» dieselritur 87 E
diesel troea SS Audi 8018 S groenmet. 88 =

Golf GTS 1800wil 85 =
BMW 316 zwartmet. 87 =
Fort Fiesta zilver 86' E

Occasionkelder Veneken Rai Panda blauw 86 E
Sittard een oase VOOr de FerdSierral.Biroee.. 84 s
autoliefhebber A«elBol.SSi»«ii*moeillwee 86 =auioiieineoDer PanalAneaSHlrsiiiesel.ülïer 87 E

Ruim aanbod OpelFord-Fiat-Peugeot-Mitsubishi-Volvo

— ■

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L

42x 54x 60x
5.000,- 143,- 117,- 108,-
-7.500- 210,- 171,- 157,-

-10.000- 280,- 228,- 210,-
-15.000- 421,- 342,- 315,- ■20.000,- 561,- 456,- 419,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 9.9%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
1e hypotheken vanaf 7,5%
2e hypotheken

240 x180 x 120 X
10.000,- 106,- 116,- 140,-
-20.000- 213,- 233,- 281,-
-30.000- 319,- 350,- 421,-
-40.000- 426,- 467,- 562,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per
I maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

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

Jos Bogman /VKtllGGl
Mercedes 190 E grijsmet. '85 met

diverse extra's 0.a.: stuurbekr., centr.
deurvergr., get. glas enz.

Fiat Carrara Uno 45 wit '87.
Scorpio 2.0 CL zwartmet. '87.
Scorpio 2.0 CL bruinmet. '87.

Opel Kadert 1800 GSi, alu. velg.,
4-drs., spoiler '87.

Renault 5 SL wit '87.
Ford Sierra 2.0 GL sedan autom.

stratosilver '88.
Opel Kadett 1600 combi rood '86.

Jos Bogman
Hamstraat 70, Kerkrade

045-423030

Uw partner als het
om auto's gaat!!!

Voor uw nieuwe en gebruikte auto naar:

J^Renault Kerres

Kerkrade. Dom. Mijnstr. 25. Te1.045-452424

dealer voor Kerkrade, Landgraaf en omstreken.

(*§■ .Mm .

'**~*"Hl W/Kr' " fla»_a»>^ïOl^"*^ ;:****

.*■-_■>"*' !"""*"■s " "-»«"»

k .-„^isßaßafcST ~rï--.'*"-^. -~ * _~-■ "Jurgen Autocentrum wi ir t nissandealer

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

I 300SL blauw zwart '87 I Micra DX rood '87 Audi 801.6 zilver '86I 260SE autom. blauw '87 I Micra DX wit (3x) '87 8MW323i Alpina '86I 300D aut. raotaitver '88 Micra DX zilver '87 Fiat Tipo groenmet. '89
300D aut. blauwmet. '86 _ Fiat Uno4s wit '87

S?!**", '8? I SI.SGLcZSeblauw '86 Fiat Panda 1000 S brons '84
230E groenmet. '85 I Sunnyl.6SLxcouperoo(l .gg Ford Sierra 2.0 CL wit '88
200 0rootcilver '85 I Sunny 1,7 diesel 4-drs. '83 Ford Escort combi diesel '86

I 200OW 123 antraciet '85 I Sunny 1.6 SLX 3-drs. '86 Hyundai Pony 1.5 GL '87
190D 2.5 blauw zwart '87 I Sunny 1.6 SLX inj. '87 Mazda 323 groen '82

I 1900 baralorood 2x '86 I Sunny 1.3 GI2-drs. '86 Opel Ascona 1.6 S 5-drs. '87I 190 D zilvermet. 85 I Sunny 1.3 sedan zilver '87 OpelKadett 1.6 GT rood '85I 1900 groenmet. 85 I Sunny 1.3 sedan blauw '87 OpelKadettl 3 S zilver '83
190E 2.6 blauw '87 S?"JL"LblT '_l Opel Corsa 1.3 GL wit '84Imn c hi„" ~..rfm.. »k H Bluebird 2.0 diesel, wit 85 „ .„.,.„_., ,„,190 E blauw zwartmet. 85 I ,««"» " a ■__ Peugeot2os GR blauw 87I .... . ,„, ■ 300ZXaut. rood 85190E groenmet. 85 I 3oozXa*il. d.grijs '84 Toyota Carina II diesel '85
190E antracietmet. '84 j sitvia 1.8 turtozwart '87 Toyota Landcruiser diesel 80
mimi 'M I Prairie I.BSGL,wit '87■ Laurel2.BSLXaut.,wit 88

I Laurel 2.8 SU diesel '87
I Cabstar 2.3 bestel '86
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GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

I 75. 119," ■I 3*°°° ____ 167- 270,- 1
7000 136,- 1»7- '' ■1 '"u I „, 280,- *' ' ■■ 24.000 \450.- 559.- ' 1■50 0001936,-1l65*- t9o2' II at^^^M
OVERLIJDENSRISICOIS

MEESTAL MEEVERZEKERD
Andere bedragen en

looptijden zi|n óók mogelijk

HNANCIERINGSKANTnnR

ion
Schamerweg 108 Maastricht

Bijkantoor
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ TM. 045-225000■

UITLIJNEN
| \_w\s___\

WICUtAIfS* lf||j|| 'IP*"**^^^ I ;*****[ i'^S

'SSShS 8 8 IMP* I
PU" P -^JllÉlHpiS MÉËtesïl v^- I HMHMNÉMÉ MÉÉSMÉÉ-Jë.^* JE\. <_&______ EE ES

.... jÉtix PwwW■""^ü HhhÉ^VMH -Hl I WiT»[i.»]t:X*.l\(-_-t]it[ï]m

[S . [WmTPP'P'*fTfa^L*f*'9''^r*^''PPP''P'''V'9'P'*'9Igl'^fgatffl1 ITHIJIIMII1é*WIHM* fcr:Trr*Tl II■tT*H Ir***ri

Bandenspecialist gBHI^SSSuEBI^I

VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 te1.077-733433 te1.04490-10707

\
9000 turbo aut., ABS,
lederen bekleding, ACC,
metallic, 1988. Nieuwprijs

’ 115.000-
NU / 75.000,-.

9000 turbo, pearlmetallic,
ACC, bouwjaar 1985.
Nieuwprijs ’ 99.000,-

NU ’ 40.000,-.
9000 i 16-kleps SR 3, alu.
velgen, metallic, 1987.
Nieuwprijs ’ 74.000-

NU / 43.000,-.
Ruime keuze Saab-select
900-9000 i, van 1983t/m
1988.

Lancia Thema V 6, veel
extra's, 1988. Nieuwprijs

’ 68.000- NU ’ 52.000,-.
Lancia Thema 2000 i E,
veel extra's, 40.000 km,
1987. Nieuwprijs ’ 58.000,-

NU/35.000,-.
Autobedrijf

Boy Heijnen
Wilhelminalaan 5

6042 EK Roermond
Tel. 04750-27645
Officieel Saab- en
Lancia-dealer voor
Midden-Limburg.

Ligt uw hart in
Limburgs natuur?

SMkf , /

Bel of schrijf:
Stichting
het Limburgs Landschap
Kasteel Arcen
postbus 4301
5944 zg Arcen
telefoon 04703-1840

Niet voor iedereen
zijn gezondheidszorg en

onderwijs vanzelfsprekend.
Geef.... Actie
SYNMTIA

O
GIRO: 17797

BANK: 69.99.10.498
Actie Sympatia Biltseweg 14.

3735 ME Bosch en Duin
Tel. 030-281822

Giro
55055

Astma Fonds

I - - - - —

/§\ ALLE MATEN EN MERKEN
/^"J—f^-v* NIEUW EN GEBRUIKT.
Y**^t:_ Jv>^Sl " C°ncurrei'en<ie prijzen.
Wj^^ s>i"5>i" m Specialist in het
ffi_Wk "y BALANCEREN EN UITLIJNEN

rmg^3=ROUWETTI
Putweg49 KLIMMEN Tel. 04405-1 &,

' _^

ZEG ER EENS WAT VAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
diemensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

(~£L^m_______wr/////w TM////veiÜg Verkeer Nederland



Lange termijn
van Toyota heeft- 'te jaren dat hij vrijwel recht-

I zaken doet met de fami-pToyota, wel geleerd dat Ja-ners op lange termijn den-
gjj- 'Het kortlopende succes telt
JJ 20, wij zagen wel dat Toyota
*/* succesvol merk voor ons zou, "den, maar dat het zon vlucht
J^Nemen dat had nooit iemand■"Uien geloven. Van het begin

s *ar* had Toyota een eigen filo-
v}*> die bestaat uit een enorme«kracht om zeer gediscipli-
i erd de beste kwaliteit zien te
Reiken. Naar onze Europesey,nsen wordt goed geluisterd,

vergt het natuurlijk even
vj^en dat in het produkt terug-

ln het begin was het wel
zaken doen vanwege dee'zame communicatie, men-s n moesten nog Engels leren

feken. Verder kijken we tegen
ty!- enorm cultuurverschil aan,
d "t Japan heeft pas sinds mid-

Vorige eeuw de grenzen ge-
tj er>d voor export en die erva-

hebben wij in Europa mis-
ken al 5 eeuwen.'

Samenwerking
Uvvman bepleit naast waak-

o0 van de auto-industrie
j * rrteer samenwerking. 'Zon-
ba .^at red je het niet, het is de
(j.ls voor een beter rendement.
(k Js in een ivoren toren zitten
ïyjj moet je wel heel exclusief
JÜfT zoals bijvoorbeeld Ferrari.ar een merk als Rolls-Royce

cier k Porsche kunnen niet zon-
coöperatie met anderen.'

or„ na dden heel snel een dealer-
bij elkaaren ondanks

"^scepsis van collega-impor-
t)ro s > geloofden we sterk in ons
tijjj\ukt Toyota. We waren over-
dek dat we goed zaten en dat is
N|6cj

u'tgekomen. We spraken de
lte Uerlander aan die een degelij-
heL^n solide automobiel wilde
b^ben- De Toyota Crown uit '64
\r\„ nog een echt chassis en ste-
kje^"**l plaatwerk, terwijl het

■je j. usance was om zelfdragen-
iven"?hte carrosserieën te bou-
i6j Nu zie jedat weer terug met
3e d°°g op de materiaalkosten,
-fts UUrzaamneid en het zuinig

Pringen met energie.'

Toekomst
verie toekomst ziet Louwman de
'1 d°°p van auto's steeds meer
fJrjUw richting gaan van het op-
v9st n van een relatie en die
niet 2len te nouden. 'Wij werken
ttid^n Customer Satisfaction
(Je^L ,'CSI) waarbij je de tevre-
-6n "eidvan deklant kunt meten

e^gelijken via computer-mo-
"t-trifi i. *■ behoud van je markt-een is nu belangrijk, voor-
boye st°nd het vergroten ervan
"■-loet n het hJstJe- De dealer
ken nu meer klantgericht wer-
yerrie^ *^merika is men daar al

mee' Daar wordt een
°ver k gezeSd noe tevreden er
°°k K merk wordt gedacht en
We sCo°evee^ lager de concurren-
<*er v_°i}' '~>at wordt een heel an"
?ie wn °°Pverhaal, dan iemand
°e ha -Weten wat de auto kost,

*n of
ard hij gaat, hoezuinig hij is

Hetjs Kr.een radio in zit.'
t

Jna 32 Jaar geleden dat de
s^/ JaPanse auto naar Europa

kwam. Dat was de Prince Skyli-
ne die op 4 oktober 1957 zijn de-
buut op de Autosalon van Parijs
beleefde. De auto is hier ook een
tijdje verkocht, van '66-'7O een
paar honderd.

Europees debuut
Het was niet de eerste Japanse
auto die naar Nederland kwam,
dat was de Isuzu Bellet, in '63
door Automobielbedrijf Seinen
in Utrecht geïmporteerd, daarna
volgde het merk Toyota in '64
met het model Crown. Deze gro-
te auto met een 2 ltr. motor was
in die dagen voor f 9.750,- te
koop, importeur Louwman &
Parqui nam op 7 juli 1964 in
Leidschendam de eerste auto's
in ontvangst. In de jaren '60 volg-
den de meeste andere Japanse
merken.

Ervaring
Het importeurschap van Toyota
stond onder leiding van P.W.
Louwman, die al tientallen jaren
ervaring had met de import van
Dodge en Lloyd. 'P.W' zoals hij
gewoonlijk werd genoemd had
in '61 al Japanse motorfietsen
van het merk Lilac naar Neder-
land gehaald. Uit die contacten
groeide uiteindelijk de import
van Toyota. De Japanse gigant is
nu na General Motors het groot-
ste automobielconcern ter we-
reld.

Toyota had in het eerste stadium
in ons land al vrij snel een com-
plete lijn grote auto'svan Crown,
Corona en Corolla. Bij andere
merken duurde het in de jaren
'60 vrij lang eer er een nieuw mo-
del op stapel werd gezet.

Werden er het eerste jaar 34
Toyota's verkocht, kortgeleden
importeerde de firma de 500.000e
en is men intussen ook impor-
teur van Suzuki en Chrysler.

auto

Evert Louwman overwon algemene scepsis

Toyota is niet meer uit
Nederland weg te denken
!*et is onredelijk dat wij in Nederland zon hogebelas-
te op de automobielen hebben, zeker als we kijken
fjaar de landen om ons heen. En willen we meer van
"et openbaar vervoer gebruik maken dan zal dat beter
geregeld moeten worden. Kijk naar het buitenland
j^ar dat goed voor elkaar is,' zegt Toyota-importeur
vert Louwman op de vraag of er in de komende jaren
""'et meer een wisselwerking tussen openbaar en parti-
cUlier vervoer moet ontstaan.

ïpjjk, Den Uyl zei 20 jaar geleden
"n creen moet een auto hebben'Smit-Kroes wil nu het liefst
[,, Veel mogelijk mensen in de
j**. Nu het jaar '92 nadert zal er
Us wel het nodige veranderen,aar de auto, waarvan het bezit
ij§ groeit, is eenvoudig nieteer weg te denken.'

Calibra: snelste versie van de Veetra
Op basis van het chassis van de Veetra zal
Opel in september op de Internationale
Automobil Ausstellung in Frankfurt de Cali-
bra presenteren. De sportcoupé die een prijs
van tegen de 70 mille zal krijgen hoort thuis
in de gelederen van de nieuwe Volkswagen
Corrado en de Audi 90 Coupé.
De Calibra zal naast een groot aantal onder-
delen van de Veetra ook het 4WD-systeem
van dit model overnemen. Het motorenaan-
bod bestaat uit deKadett GSi afkomstige 16

klepper van 2 ltr/160 pk, een gewone 12 klep-
per van 130 pk, twee geheel nieuweV6moto-
ren van 2,5 ltr/180 pk en een 24 klepper van 3
ltr/230 pk. Die laatste versies zijn goed voor
ruim 250 km/u.

Deze opvolger van de roemruchte Opel Man-
ta heeft voorwielaandrijving en haalt met de
door Nucio Bertone ontworpen carrosserie
een lageCW-waarde van 0.29. Boven de grote
kunststof bumpers zitten net als bij de nieu-

we Citroen KM uiterst smalle koplampen.
Daardoor kan de voorzijde van de Calibra
sterk naar voren neigen. Naast het uitbren-
gen van de Calibra zou er op de lAA-Frank-
furt ook nog een Super Veetra met turbomo-
tor komente staan. Opel wil met dit meer dan
200 pk sterke racemonster meedoen aan de
wereldkampioenschapenrally's van '92. Der-
halve worden er slechts 5000 auto's gemaakt
om voor homologatie in aanmerking te ko-
men.

Favorit, eerste auto Skoda
met voorwielaandrijving

De Favorit, de eerste Skoda met
voorwielaandrijving, heeft een
onafhankelijke voorwielophan-
ging en is duidelijk afgeleid van
de VW Golf. Daarbij hebben de
Tsjechen ook het concept van
een stevige auto voor vijf perso-
nen nagestreefd, hoewel hij met
zijn 381 centimeter lengte toch
een stuk korter is dan de West-
duitse 'auto voor het volk.

De 4-cilinder lijnmotor is een
doorontwikkeling van de be-
staande 1.3 ltr. die' in de 130 L
staat. Hij heeft praktisch dezelf-
de specificaties, maar is wel een
stuk zuiniger met de loodvrije
Eurosuper dan het model dat
over een poosje niet meer uit de
steeds verder gemoderniseerde
fabriek in Mlad' Boleslav zal rol-
len. In een testperiode haalden
we met de tank van 47 liter een
afstand van bijna 640 kilometer.
Dat betekent ruim 1:13,5 aan
loodvrije benzine.

De Favorit heeft standaard een
5-versnellingsbak, een neerklap-
bare achterbank, vier in hoogte
verstelbare hoofdsteunen, vier
rolgordels, een heupgordel, twee
van binnenuit te verstellen bui-
tenspiegels, drie asbakken, een
achterruitverwarming (de wis-
wasser achterop is een extra),

een intervalschakeling op de
voorruitwissers en een gelaagde
voorruit. Kortom een hele lijst
van aantrekkelijke zaken die je,
zeg nou eerlijk, niet op een Oost-
blok-auto zou verwachten.

Het rijden met deze Skoda is een
aangename bezigheid. Het is dan
wel zaak jeeen niet al te Westers
aandoende rijvaardigheid aan te
meten. De wat bedaagde motor
kan met zijn opgegeven vermo-
gen van 46 kW nog redelijk mee-
komen. Verwacht er geen groot-
se zaken van en vooral niet een
geruisarme werking, rond de 120
km/u (de teller wijst dan welis-
waar 130km/u aan) is het behoor-
lijk rumoerig.

Een groot pluspunt is het scha-
kelen met de 5-bak waarvoor
Porsche tekent. De forse pook
grijpt bij een stevige bediening
vlot aan in de diverse versnellin-
gen, die op de achteruit na alle
zijn gesynchroniseerd. Er kan
niet al teveel in toeren worden
gezakt om vooral bij het stads-
werk zonder opschakelenvlot op
koers te blijven.

" Skoda Favorit

'Meubilair'
Zitcomfort in de Skoda is voor
enige tijd aanwezig, maar op een

meer-uurs-rit zal het toch tegen-
vallen. Met name onderin de rug
zullen de spieren gaan proteste-
ren. Wordt er iets pittiger in de
bochten gereden dan hel je be-
hoorlijk over en voelt het dijbeen
de zijkant van het harde stoelfra-
me door de dunne zitting heen.
Ook achterin moet je niet veel
verwachten op meubilair dat een
verbeterde versie is van een dik-
bekleed Tornadorekje. Niette-
min is het een slimme construc-
tie om in één beweging de bank
inclusief hoofdsteunen om te
kunnen klappen, zodat 1 kuub
laadruimte ontstaat. Normaal
kun je 291 liter aan bagage onder
de hoedenplank kwijt en dat is
voor de dagelijkse praktijk vol-
doende.

Het dashboard is ruim voorzien
van knoppen en hendels. Vooral
de knoppen hebben allemaal een
stevige afmeting. Alleen de inge-
schakelde achterruitverwarming
geeft geen aan-signaal op het
dashboard en voor het aanzetten
van het dimlicht moet eerst de
knop van het (hier rijdend verbo-
den) stadslicht ingedrukt wor-
den.

Bekleding precies
zoals de klant wil

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

Of de klant nu pluche, mohair,
echt leer, skai, kunststof of zelfs
het ouderwetse wasdoek van
voor de oorlog als bekleding in
zijn wagen wil, voor beide autos-
toffeerders Theo Brands (42) en
Huub Kitzen (41) maakt het alle-
maal niets uit. De eigenaren van
stoffeerdersbedrijf fa. Bindels in
Susteren kunnen alle soorten
stoffen in welke dessins ze door
hun klanten ook gevraagd wor-
den leveren en aanbrengen. Zelfs
old-timers worden op de origine-
le wijze 'uitgestoft', van welk
bouwjaar ze ook mogen zijn. De
keus voor de automobilist, die
bekleding in zijn wagen wil ver-
anderen of dat er iets moet wor-
den bijgemaakt, is enorm groot.
Alleen Opel en Audi hebben bij-
voorbeeld al ruim zestig verschil-
lende gekleurde stoffen in de in-
terieurs van hun diverse typen
auto's verwerkt. De andere mer-
ken, zowel de Europese als Ja-
panse benaderen dit aantal zeer
dicht.

Het vakmanschap van beiden

stoffeerders,erkend door de Foc-
wa, is gebaseerd op een ervaring
van ruim dertig jaaren alom be-
kend. Als jonge broekie's, net uit
de schoolbanken, leerden zij het
vak bij de 'oude heer' Bindels.

Enkele jaren geleden deed hij
zijn bedrijf aan zn beide werkne-
mers over omdat hij wist dat zijn
leerlingen het vak aankonden en
over de mogelijkheid beschikten
om het bedrijf verder uit te bou-
wen. De twee stoffeerders zijn
dus van zelf in het vak gerold, er
bestaat ook geen officiële oplei-
ding voor. Wel is de Focwa mo-
menteel doende om in Sassen-

heim te starten met een oplei
dingvoor dit vak.
Naast auto's, antieke ameubele-
menten, caravans, zonnedaken
en old-timers behoren ook het
bekleden van vliegtuigen tot hun
werkterrein. Verder is het aan-
passen van autostoelen eveneens
een veelvuldig voorkomend
werk in het bedrijf aan de Blee-
kwal in Susteren. Volgens
Brands en Kitzen zijn het veelal
mensen die na een operatie de
rugleuning en hun 'zit' willen
veranderen, of die op advies van
hun arts moeten aanpassen.
„Voor die mensen," vertelde
Brands desgevraaagd, „Stellen

wij meestal ook de stoel hoger of
lager. Dit soort karweitjes is voor
ons bedrijf geen enkel pro-
bleem."

Het werken aan old-timers vin-
den beiden leuk werk en een af-
wisselende bezigheid. Kitzen:
„Het komt niet dagelijks voor,
maar regelmatig worden dit
soort auto's bij ons binnenge-
bracht. Het is altijd een lust voor
het oog als de oudjes door de or-
ginele bekleding in ere hersteld
zijn. Soms valt het niet mee om
de juiste stoffering te vinden.
Dan moeten we wel eens de boer
op. Meestal is er ergens nog altijd

wel een lapje, stof te vinden. We
komen er meestal in volle tevre-
denheid met de klant wel uit."

Hun dagelijkse werk bestaat in
hoofdzaak uit het repareren van
deelschades of het vernieuwen
van totale interieurs, zoals taxi's
waarvan de eigenaar van de plu-
che bekleding af wil en kiest
voor een kunststofbekleding.
Ook zijn er automobilisten die
een fleurigere dessin willen "in
die defabriek geleverd hee,'' iet
repareren van schaden aai» een
stoel, rugleuning en hemel is
moeilijk. De klant wil die altijd
onzichtbaar gerepareerd zien.
Zelfs het kleurverschil proberen
zij te voorkomen.

„Dat lukt niet altijd," vertelde
Huub Kitzen. „Soms, na enkele
jaren worden bepaalde stoffen
uit de roulatie genomen en dan is
het heel een stuk moeilijker om
de juiste kleur en stof te vinden.
De alternatieve stofkan wel eens
iets donkerder of lichter van
kleur zijn. Wij doen altijd onze
uiterste best om eventuele het
kleurverschil te voorkomen."

uitlaatjes
ALFA 33 BLUE wordt in een
gelimiteerde reeks wordt gele-
verd. Voor de liefhebbers van
raffinement en elegantie
brengt Alfa Romeo Nederland
deze versie op de markt, uitge-
rust met een 1351 cm3viercy-
linder boxermotor van 86 pk.,
gecombineerd met een 5-ver-
snellingsbak, goed voor een
topsnelheid van 172km./uur en
een acceleratie van 0-100
km./uur in 10,3 seconden. Tot
de standaard-uitrusting beho-
ren onder andere getint glas,
verstelbare buitenspiegels,
elektrisch bediende ramen,

toerenteller en digitaal klokje.
De styling van de auto is ook
aangepast. De prijs: 26.500 gul-
den.

MAK rijdt. De op de Auto-RAI
geïntroduceerde Nederlandse
MAK sportwagen nadert de se-
rieproduktie. Het prototype
dat zoveel belangstelling trok
heeft van de Rijksdienst voor
het Wegverkeer een kenteken
gekregen en draait nu testkilo-
meters. Er worden voor 50.000
gulden per stuk 50 stuks voor-
serie-auto's gebouwd in een
zeer luxueuze uitvoering. Het
merendeel van de voorserie is
al aan particulieren en dealers
verkocht.

FOLDICAR is het manusje-
van-alles achter de auto. Het is
een opvouwbare, gemakkelijk
op te bergen, opvouwbare aan-
hangwagen. Een uitkomst voor
mensen die incidenteel iets te
vervoeren hebben ofthuis óf in
het bedrijfwoekeren metruim-
te. Na gebruikkan deaanhang-
wagen worden ingeklapt en
blijft een pakketje van 130 x 60
x 45 cm. over. Informatie is te
verkrijgen via FoldiCar Neder-
land te Utrecht; tel. 030-894174.

INTERFLON introduceert
'witte smering', een program-
ma schone en milieuvriendelij-
ke produkten. In een periode
waarin de vakantie weer voor
de deur staat wordt de auto
zwaarder belast door caravan,
aanhangwagen en boot-trailer.
FIN-25 voor de motor, FIN
GEAR voor de versnellings-
bak, FIN-GREASE is een wa-
tervast vet en FIN SUPER een
witte olie voor het onderhoud
betekenen ten aanzien van de
smering minder wrijving, min-
der slijtage en een langdurige
werking.

MITSUBISHI heeft een we-
reldprimeur met de GALANT
DYNAMIC 4. Deze Mitsubishi
is de eerste auto ter wereld die
leverbaar is met 4-wielaandrij-
ving en 4-wielbesturing. Vanaf
eind juni is deze auto ook in
Nederland leverbaar.De Dyna-
rhic 4 wordt geleverd met een 2
liter 16-kleppen motor met tur-
bolader. Het programma om-
vat nu 32 types en uitvoeringen
van de Galant.

Onlogisch
Een beetje een onlogische zaak.
Dat geldt ook voor de claxon die
niet middenop het stuur, maar
aan de hendel van richtingaan-
wijzer zit. Verwarming en venti-
latie doen het goed, al zouden de
twee zijroosters wel wat meer ca-
paciteit mogen hebben. Aan op-
bergruimte is er naast een mini-
maal middenvakje, alleen een
grote dashboard-kast, die door
een forse omhoogzoevende gas-
geveerde klep wordt geopend.

Skoda wil met deze Favorit de
gemoderniseerde weg vervolgen
diehet ongeveer vijfjaar geleden
is ingeslagen. Dat moet voor de
Favorit inhouden dat er binnen-
kort modellen komen met een
nog wat luxere aankleding. Er is
echter het meeste behoefte aan
een moderne motor die qua sou-
plesse beter voor de dag komt
dan deze iets opgekietelde 1.3 ltr
motor. Wellicht dat die binnen
niet al te lange tijd niet alleen in
deze hatchback leverbaar is,
maar ook in de sedan en de al
aangekondigde stationcar.

'Maestricht
Classique'

Het Vrijthof in Maastricht staat
zondag 2 juliin het teken van de
klassieke automobiel. Ht zoveel-
ste old-timer treffen van deze zo-
mer vindt daar plaats. De histo-
rie van de automobiel heeft een
rijk verleden. Op 'Maestricht
Classique' zijn de old-timers en
historische auto's tijdens het ge-
bruikelijke concours d'elegance
te bewonderen. Tevens vindt er
een old-timer rally door het Lim-
burgs Heuvelland plaats.

Volvo 440 I
Leasing

vanaf ’726,--6*cl. BTW p.m.
Autobedrijf

*
A. Klijn

045-220055
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„Bel eens op en wij vertellen u hoe
W£ 55 u noge rente kr*jgt (s'7*^c)en toch
■■j altijd flinke bedragen kunt

opnemen."

KCJI llwwl l'cOl II ll^orx _^^^^"="jj""j^l f Profijt-giroSparen, een unieke spaarvorm

X/7Ty\\ POELSTRA ..
■=■ ~ * | /U v*\\ ASSURANTIËNj g / _mmm_\ Tam \ Rijksweg Zuid 166 A

jos van rooijen 1 ■■* —rw 6iei bt-g..-^

' ' I f /SJ**l nva-assurantieadviseur Tel. 04490 - 45561

I annastraot 25 / 6161 gw geleen / tel. 04490-41015 ' 1
"""a _^m &

i*. Uw spaar-adviseur: de agent van CDK-bank,
■" bankbedrijf van De Grenswisselkantoren N.V.

-^^SS&99BBIS^S9 CDKBank

(GELEEN P) DÖITT)
VERENIGING V^^^GELEEN PROMOTION

tv .irmmutmmmammmm
___

t^J^__t
__m_.-^

Tijdens
Doe-Dag

bent u van harte welkom
van 9.00-17.00 uur

- NIEUW :
in onze collectie:

jg massief eiken parket - 22 mm.
JUNCKERS massief essen parket - 22 mm.

"""■■■■■■■""■■■"■"■■■■■■■■lTromtCA* supersterke kunststof vloeren

Bezoek onze ruime showroom
met zijn zeer uitgebreide collectie

parketvloeren.
De koffie staat voor U klaar.

.s^REGTOP
voor'htijdloze vloer!
Rijksweg Zuid 1F Geleen, tel. 04490-50343

Of V__- WIJNHANDEL J^Ï&X

nleiuo: KLOEZ&IAÜÏKE'S pNQ€ 2.&NE.VE.Ï.

Qe£een' 4 zachte. Jonge.
pest LUjza. tledvU ’ 76.65 /

DOHAI/VE SAIN7 ANDR& 1988
p/iachtlge Z_üdpian_e wijn.
pest £Le_ ’ 7. 95
&Ü 2 JLletAen de 3e /le*

CADEAU !
Annastraat 24 - 26 Geleen

Perz. en Oosterse tapijten

I Galery-lran
Rijksdweg Centrum 33D (naast Musica).

Tel. 04490-55003
Geleen

Elke week nieuwe voorraad
Daar wij zelf importeren, handhaven wij geen winkelprijzen

MAAR IMPORTEURSPRIJZEN
LET OP! U verdient wel 70%

Hartelijk welkom.

aaaaaaaaaaaßßaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaßaaaaaaaaaaaaaaaßaaaaaaaaaßaaaaaai

DAT IS NOG EENS EEN LEUK KADO-IDEE VOOR DOE DAG:

t PARKER PEN
gratis gegraveerd
met uw naam!
Een fraaikado met een extra persoonlijk accent.
Wie nu bij Spanjaard de keus maakt uit al die _^**s^__4_i4r
prachtige Parker vulpennen, ballpennen j-f****^ xArjr
en rollerballs kan op 24 juni a.s. gratis / y^^/j/x
zijn of haar naam er- / _r__W_^_\
op laten graveren. / _^_i^^^
Uw kantoorboekhandel f/____\\ y n ■ ■**biedt u ruime keus uit _____%tr ..^^^"^^^^^ ,_r ""^een uitgebreid W__\_\_-T^ Vf 'jf Vassortiment mljfmwt /l Jl v/\kwaliteits- P**fP f SI l '***/ \^schrijfwaren. f^^^ / I \

dr '-'"^ Jotter
Steel Ballpen

+ GRATIS GRAVEREN.

S Boekhandel Spanjaard bv
ili- si hii|lw.iriïV.'-ill.lllM Mutk. S0Geleen Telefoon (04490) 48888'

Zuidhot23-24 Geleen Telefoon (04490) 4)000

■"*B*B*B***r*B*"*B*"**r""«*B"""""""""""*^

m_m

Bun*ncmcycr„
met internationaal bekende collecties, .

waar u prettig koopt
en goed kunt slagen!

Nu grote prijsverlagingen

en kortingen

Annastraat 36 Geleen tel. 04490-42965

ïE3j£SH Feestelijk,
\^[__^^^i voordeel

tijdens de Geleen-Doe-Dag-r
Morgen is het Geleen - Doe - Dag. *'Voor diegenen die aktief aan deze dag mee willen^

doen, heeft Edah aan de Rijksweg-Zuid in Geleen
een speciale aktie in petto. Als u morgen (zaterdag
24 juni) bij Edah aan de Rijksweg-Zuid bood-

schappen komt doen,
_^^^amo^^^^ ■<unt u een Hollandse

r«**-k"M 1T"Ij zomercombinatie tegef
een sterk gereduceerde
Pr'is kopen. |

één komkommer 4C\€\één krop sla I \^\#
één bosje radijs I
van 2.50 voor Jila^V
Alleen geldig op zaterdag 24 juni 1989. ___________%m___\
Deze aanbieding geldt alleen voor Rijksweg-Zuid 87, Geleen

Edah heeft steeds meer te bieden. ■4alli^ll3
Rijksweg-Zuid 87, Geleen.

AMUSE M E N T S C ENTERS
Markt 56, Geleen

Voor al uw geschenken

Tijdens Doe-Dag 10% korting
Uitgezonderd reeds afgeprijsde artikelen

cieweh- t*,'m49o-43''07

I

Gehele
zomercollectie _^^f!^£m^^^

MM ( ÊWA Salmstraat 27 Geleen
V Tel. 04490-43798

Nu reeds al kortingen bij

LEDERMODE
op alle niet afgeprijsde kleding

Tot ’ 300,- ’ 25,-korting
Tot ’ 500,- ’ 50,-korting f
Tot/700,- ’ 75,-korting
Boven ’ 700,- ’ 100,-korting

LEDERMODE
Dé speciaalzaak in leder-, suède- en lamsvachtkleding voor

dames en heren.
Rijksweg Centrum 20 Geleen. 04490-45580

Met Doe-Dag start opruiming
Gehele collectie
halve prijs

Salmstraat 98 - Geleen

OP DOE-DAG
■——____^ Compleet I |^ ■"»

eiken massief /' ' \ _____*_=_\ JPJ^M_j^ r6>(^\r\C\r\n
’7550,-
wit of kleur ■[[ iffgi^Wffiffi /.lm-' Limburgs \soft-line 'P-sffi^Sïï^sïr:-^H' v) i\) t ■ t m \
T 3«J«fU> aa U-^?*f^f^B B^—^ /£yV 2Rijksweg Zuid 25 Geleen. \
Eiken op kader fT\_mJ__m_mL_\' f I'l^St I !%J Van 1 tot en met 30 iuli
f __\__\__\f\ Il>«->*^£|2bajfi ■■^f-l |l il ]m \ A'■ van maandag tot en met zaterdag
T ÏJSIUU-i" J^^^f^^^ WWi \ \) van 9.00-18.00 uur I

—--^"—' S*! SëS^^^Öl^^ \ Duizend soorten planten /
.———""""—" ' %i_^3sMM^k^hA \ van stek tot stam. /

nojf'%/]/\/\j I ~* \ Bereikbaar: autobaan Eindhoven-Heerlen /
li tyl _rV w \ afslag Geleen/Beek (L). Bij eerste /_ i/ \verkeerslichten links. /Showroom: Rijksweg Zuid 119 Geleen. 04490-44888 X. ■/

Nergens goedkoper

KOFFERS
I||J|

[plJKtekend ide**
Mits u er ook

zeker van bent dat i
u 'op zeker' hebt geboekt. <>A
REISBURO'!!!!
PAUL _3Bm
CROMBAG |
HEERLEN ORANJE NASSAUSTRAAT 45 045 -_. fKERKRADE HOOFDSTRAAT 17 045 - f.
GELEEN RUKSWEG ZUID 1D 04490 - **j J
SITTARD TEMPELPLEIN 7A 04490 -'i[,
AKEN BLONDELSTRASSE 10 024 1 " 'VAN DE BURG
HEERLEN PASSAGE 5 045 7Jj

Bedrukte Bedrukte _** Bedrukte Enorme sortering. . unistoffen in katoen,katoen PolVeSte*^rffv\JL POlyeSter polyesterkatoen enz.
80 on breed prQno M_t^^\\ _M^t ___ , . 100% katoen,Leuke ÜICUC V Jfg-ACI KPltnPn 150 cm breed
kmder- a***^ % _____mT^A_VW_\___> ■*«***dl Vele kleuren en

Normaal 3,- _§ g_§_ Div. «| PAI «\SeM 150 cm breed A Normaal 10,- j1 bloem- hll Velekmder- \\ A m
Nu Ij UU motieven IjVU "■ WW^ dessins Ui Nu "J

per meter per meter per meter per meter

Bedrukte Bedrukte p^~ Bedrukte speciale

kinder- Joggingstef / viscose «HF
katoen r^'l S t lmnen »«»-Katoen sss^ > t_« , „

6 Normaal 19,95 g% < bloem- 4A UligdKBMU
■ X ■ vV\-t J dessins ■ hnp

■ nu Uj Nu ' "per meter per meter - »**"* per meter pTIJZ6fI
■Baßaßßaaßaßaaßaaßßßaaßßßaaaaaaaaaaaaaaaßaaaaßßaaaaaaßaaaaaßaaaßßßaßaßßaßaßaaßßaßßßaaßßaaaaaaaaßßßaßaaßaßßßßßaaaßaaa^

'■ ■

Alle sportschoenen
loopschoenen
tennisschoenen
voetbalschoenen
hockeyschoenen

20t0t50%
|^^ | | VW Aanbieding alleen geldig

fea^ tijdens Doe-Dag in ons filiaal

" marathon-
o fê o tg s5 jt ?

Rijksweg Centrum 50 Geleen

■ *i

IVIOIrCJ©!! ;
24 ÏUfli I

. % A
Vail 1 O'OS
„2?- I
braderie, markt,

kmdermarkt,
live muziek en**
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Eerste

Zelf zegt hij daarover: „In het so-
ciale leven van Brunssum heb ik

uitbreiding van ziekenhuizen.
Begin tachtiger jaren legde hij
zich bovendien toe op het terrein
van de maagdarm-ziekten, waar
hij ook garant stond voor het in-
voeren van nieuwe, aangepaste
onderzoekstechnieken. In 1980
ging hij bovendien zyn laatste
jaar als medisch leider van de
bloedtransfusiedienst in. Tot in
1987 bleef Crobach ook nog lid
van de Medische Adviesraad.
In tegenstelling tot deze enorme
staat van medische dienst staat
Crobachs 'wegblijven' op sociaal
gebied.

"Hechts weinig mensen we-
°-°-t Heerlen een aantal heel

J^de gevels heeft", laat de
VVV weten. Om daar

iy^dering in te brengen komt

' 'V in haar zestigste levens-
e wiet een geveüpeurtocht.
J^Q-meformulieren kunnen

vandaag d raison van
t Piefc afgehaald worden bij
j

vyV-kantoor. Daar moet
over veertien da-

jj, ook weer worden ingele-a- Dan maakt men kans op
|j Prijs. Waar er blijkens onze
j9o-serie nogalwat kritiek is
ln arCriitectnur in de stad,
jl een tocht langs aantrefcfce-
.7* Seuels een aardige tegen-■ Oer vormen. Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Winkeliers
Schildstraat

nu eensgezind

" Veel belangstelling bij de ingebruikname van deKerkraadse noodroepcentrale.
Foto: THEO GIJZEN

Carillon
carillon op het bestuurs-ryrurn aan het Lindeplein in

iie}Ssurn bracht de afgelopen
* u*eer klankenvoort. Deko-

[wp drie achtereenvolgende
y rdagen zal dat ook het ge-
Hi in' gemeente heeft na-
p. ""c enkele gerenommeerde

ai*diers bereid gevonden
e(e~UnJe op het carillon te tok-
![l^- De concerten beginnen
le^ om 19.30 uur. De ge-
tyl? zelf doet het voorstel om
L, °y het bestuurscentrum
C^r het carillonspel te luiste-
L ■ "laar in het nabijgelegen
[jj. cc' meer ruimte biedende
bopL^arfc. Kennelijk ver-nt men nogal wat toeloop.

Knokken
«5-od' nieuu>bouwcomplex Ber-
tra e> op de hoek Rumpener-

Jverlaan in Brunssum,
°°09» toelopen week zijn
"ijjV e Punt. Een bescheidenlo*i*^lciv' nafiat vorig jaar be-
rn d Werd met de bouw- Af
tiet (^ huizen echter nog lang
üQ_iyraar toch zVn er bij de
"* *ne Vereniging Brunssum
di, dan 250 aanmeldingen
3 yf*9?aligden binnenvoor de
\>_k naen- Dat wordt dus_ k ?n om huizen, waarvan
VO a.' f, huurprijs straks ruim

yuiaen zal oecjrageTl

Van onze verslaggever

Dialect
*■ j,f2 pjj $_ Kerkraadse broers vanfoor 'barstonden deze weekfpiniljt Politierechter wegenshlrnJJ^ geweldpleging. Eenfaten lna met drie leeftijdge-
lofc^ °P 18 april '88 was uitge-I'ndeiii ? scheldpartijen en uit-
fecht ontaard in een ge-
ri__(j
L° b0Ofn die drie Jongelui nou
Pijn VJ-oeten worden, omdat
I^alcf:^ l^nten enige kreten
R> ~en- «ie betrekking hebbenkn?,. vr°uwelijke lichaamsde-
P1 ** Gmi"?**'9 hun raadsman
ü°n ,rftem 2ich af. .Zoals dit
Y^hnH ingtaal in het Ne'
Le***neirf ln het Proces-verbaalP-'ino staan< en °ok hier ter
Fonit? u-ordt aangehaald,
nl dini Veel arover over dan inhtir/Xf01- De Politie had deze
P^ds n, öen in het Kerk-
rhi_t Roeten opschrijven. Men
VUiai „h in die streek nu een-
K^krn _Trs uit- Dat is in het
l%cipT

ads niets bijzonders."
P»els n, Van Justitie mr Ur-n J: *ef toch «n-en van het
}* in S 1hij in zijn eigenfami-de' toch nooit met
faonf? terminologie werd?ei de in"eerd* HV eiste tegen°°rJn^ 9

J
cns f 750 en 3 weken

,TBerr,rdeliJ k- Politierechterlel^bo^ans tegde beiden de*>k non !)°p en éénvan de tweeac v°orwaardelijke ge-'^&r___ traf> °""*at deze al
'e in J~eaensgeweld metjusti-

uanrakmg was geweest.

HEERLEN - De dependance van het gemeentehuis Heerlen
blijft in Hoensbroek, maar krijgt minder taken. De openings-
tijden worden nu: op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot
13.00 uur.
Voor een aantal zaken dietoch slechts zeer incidenteel voorko-
men, moeten de mensen uit Heerlen-Noord vanaf 1 juli naar
het stadhuis in Heerlen.

BRUNSSUM - Vyf van de elf win-
keliers aan de Schildstraat te Tree-
beek hebben zich inmiddels on-
voorwaardelijk achter de gemeente-
lijkereconstructieplannen voor hun
straat geschaard.

Eerder was een meerderheidvan de
winkeliers tegen deze plannen, om-
dat ze onder meer het schrappen
van parkeerplaatsen en de invoe-
ring van baatbelastingvoor de mid-
denstand aan de Schildstraat behel-
zen. Vyf andere winkeliers hebben
onder voorbehoud ingestemd met
de reconstructieplannen. Zij kregen
van de gemeente onder meer de toe-
zegging dat er gekeken wórdt naar
de mogelijkheid van het scheppen
van vervangende parkeergelegen-
heid. Een van de ondernemers heeft
nog geen standpunt ingenomen.

Volgens de voorzitter van de be-
trokken winkeliersvereniging,
WD-raadslid Vermeulen, is feite-
lijk alles in kannen en kruiken en
staat de gemeente niets meer in de
weg om in Treebeek aan de lang uit-
gestelde reconstructieplannen te
beginnen. Zoals bekend heersen in
het winkelcentrum van Treebeek
met name onhoudbare verkeerscir-
culatie-problemen.

Dit is de strekking van het voorstel
van het college aan de gemeente-
raad. De positie van de dependance
houdt Hoensbroek al twee jaar be-
zig.
Voor de volgende zaken kan men in
het vervolg alleen nog in Heerlen te-
recht: aangifte geboorten, huwe-
lijksvoltrekking op maandag tot en
met vrijdag, aangifte huwelyk, aan-
gifte echtscheiding (kan ook door
derden), aangifte overlijden (ook
door derden), naamsverandering,
naturalisatie, militaire zaken, admi-
nistratie begraafplaats (ook door
derden) en arbeidskaart.
De overige formaliteiten, inclusief
paspoort en rijbewijs uitgifte en
trouwen op zaterdag in kasteel
Hoensbroek, kunnen onvermin-
derd in de dependance gebeuren.
Het college zegt dat er veel gedaan
zal worden aan voorlichting over de
nieuwe situatie.

Met dit voorstel ziet het college niet
alleen af van opheffing van de de-
pendance, maar van ook de variant
waarbij de drie PTT-kantoren een
aantal taken zou overnemen. Het
zijn precies die taken die nu de de-
pendance kan blijven verrichten.
Volgens burgemeester Piet van Zeil
is het huidige voorstel ingegeven uit
begrip voor de situatie van met
name moeders met kleine kinderen,
minder-validen en bejaarden. De
muziekschool profiteert mee: die
krijgt nu de trouwzaal in Hoens-
broek ter beschikking.
De gemeente bespaart nu slechts
60.000 gulden, terwijl afstoting van
het gebouw veel lucratiever zou zijn
geweest.Dat extra geld had Heerlen
goed kunnen gebruiken bij de aan-
staande verbouwing als gevolg van
de automatiseringvan de gemeente-
lijke basisadministratie.
Het voornaamste voordeel is nu dat
de taken dieeen beëdigd ambtenaar
van de burgerlijke stand vereisen,
nu in Heerlen-centrum geconcen-
treerd zijn. „En hier is er veel meer
werkvoor hem dan in Hoensbroek",
verklaarde Van Zeil.

Kostbare
auto's

gestolen

Geen post
politie op

kop Sarool

HEERLEN/KERKRADE - In Heer-
len enKerkrade zijn dezeweek twee
Volkswagens gestolen. In Heerlen
verdween een nagenoeg nieuwe
Golf GTI (43 mille) van een parkeer-
plaats aan de Wannerweg, terwijl
vanaf een parkeerplaats in Kerkra-
de-West een Golf GTI ter waarde
van 36 millewerd gestolen.

Overigens hield depolitie van Kerk-
rade deze week ook twee mannen
aan, nadat ze door een voorbijgan-
ger werden betrapt tijdens het kra-
ken van een auto bij het Wijngracht-
theater.

Aansluiting kost 15 gul-
den per maand. De kos-
ten van aanleg en on-
derhoud van het alar-
meringssysteem wor-
den betaald uit de pot
voor het flankerend
ouderenbeleid. Het
Centrum voor Maat-
schappelijk Werk houdt
in de gaten of het sys-
teem adequaat werkt.

Zondag 25 juni vanaf 17.30 uu
optreden van

Kathy Roberts en Margy Po<
Twee jazz-ladiesvan niveau uit

de V.S. Nét op toernee in Europa!!

Maak een keuze uit onze
a la carte-kaart of geniet van on:
speciale vier-gangen diner voor

de prijs van slechts / 59,50.

LJ
CQfIbQU

Specialiteiten-restaurant
Le Caribou

Molenweg 56, 6133 XN Sittard
Telefoon 04490 - 10365

raden van de andere drie gemeentes
eveneens geen heil meer zien in het
project, kan het Streekgewest haar
aandelenvan de hand doen. Hoe de
politiek in Langraaf en Kerkrade te-
genover het ICOM staat, is echter
nog niet gepeild.

HEERLEN -Erkomt geen po-
litiepost in het VW-kantoor
op de kop van de Sarool.
De aanbeveling die in de eerste
deelrapportage over de drugsbe-
strijding was gedaan, wordt niet
overgenomen door het college van
Heerlen.
De bedoeling was om dekop van de
Sarool zo beter te kunnen bewaken,
hetgeen een preventieve werking
heeft.
Maar het college vindt de ruimte in
het pand te beperkt en bovendien
zou het een financiële inbreng van
de gemeente vergen, die men prin-
cipieel niet doet omdat politie een
zaak van de rijksoverheid is.

tact te kunnen treden,
zodra hen iets over-
komt.

De noodroepcentrale
heeft een capaciteitvan
1000 aansluitingen. De
man ofvrouw die wordt
aangesloten heeft een
zendertje dat in de
vorm van een medaillon
om de hals gedragen
kan worden. Een onop-

vallend in de kamer op-
gestelde zendinstallatie
gaat bij een noodsignaal
een aantal vooraf opge-
geven telefoonnum-
mers bellen van familie,
buren, kennissen. By
geen gehoor wordt na
enige minuten de dag
en nacht bewaakte cen-
trale in Hoog Anstel ge-
beld.

KERKRADE - Verzor-
gingstehuis Hoog An-
stel heeft de noodroep-
centrale voor de ge-
meente Kerkrade in ge-
bruik genomen. Alleen-
wonenden en mensen
die behoren tot de risi-
cogroepen kunnen op
dit systeem worden
aangesloten. Het geeft
hun de garantie met
hulpverleners in con-

Toch steun
voor ICOM Brunssum

Promotion
opgericht

Mochten de vier gemeenten geza-
menlijk besluiten de Streekgewest-
aandelen van de hand te doen, dan
overweegt deKamer van Koophan-
del die over te nemen. Dat heeft ze
tijdens haar ledenvergadering be-
sloten. Volgens Nico Simons, de se-
cretaris van de Kamer van Koop-
handel, gaat het hier om een 'nood-
verband'.
Alleen indien het EBCH niet op
eigen kracht verder kan, wil deKa-
mer onder bepaalde voorwaarden
inspringen. „Als je gaat toetreden
tot iets, kijk jewel wat er tot nu toe
is gepresteerd. Als er onnodig kos-
ten zijn gemaakt in het verleden,
dan voelen wij ons niet aangespro-
ken daar in te stappen."Maar de Ka-
mer zou niet graag zien dat dit eer-
ste EFRO-project in de Oostelijke
Mijnstreek wordt afgeblazen terwijl
het nog wel een toekomst heeft.

BRUNSSUM - De gemeente
Brunssum is sindskort een over-
koepelende winkeliersvereni-
ging ryk: Brunssum Promotion.
De vereniging werd in het leven
geroepen om de oud-mijnstad als
koopstad te promoten. Van de 11
bestaande winkeliersverenigin-
gen in Brunssum zyn inmiddels
al negen bij Brunssum Promo-
tion (BP) aangesloten. Het dage-
lijks bestuur verwacht dat de
overige twee verenigingen even-
eens op korte termijn tot BP zul-
len toetreden.
Via onder meer het verstrekken
van informatie, het plaatsen van
advertenties, het optreden als ge-

De al uitgestippelde promotie-1
strategie van BP verraadt trou-1wens een opmerkelijk streven.
Het dagelijks bestuur heeft zich
voorgenomen de gemeente
Brunssum een 'middenstands- ■beleid' aan te praten.

Advocaat en BP-bestuurslid
Daemen: „Van gemeentewege
wordt naar onze mening nog te r
weinig nagedacht en gedaan
over en voor de middenstand.
Wy willen de aandachtvan de ge-
meente voor de winkeliers, via
onze eigen inbreng als gespreks-
partners, vergroten. Bovendien
willenwe meepraten en meeden-
ken over de herinrichting van
winkelstraten, als de Rumpener-
straat en deKerkstraat."

sprekspartners bij instellingen
en instanties (denk aan VW, Af-
cent, OZO), het functioneren als
adviesorgaan naar ruim 250 aan-
gesloten winkeliers toe en uiter-
aard het op touw zetten van over-
koepelende festiviteiten, hoopt
BP het gestelde doel te bereiken.
In september van dit jaargaat de
vereniging aan de slag.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Het Innovatie-
centrum Oostelijke Mijnstreek
(ICOM) ontvangt in moeilijke
tijden van twee kanten steun.
Het college van Brunssum
stelt de raad voor om het pro-
ject een kans te geven en de
Heerlense Kamer van Koop-
handel is eventueel bereid om
aandelen van het ICOM over te
nemen.

„Het is nog te vroeg voor een defini-
tief standpunt, toch zyn wy geneigd

te pleiten voor een voortzetting van
de proefperiode van het ICOM," al-
dus het Brunssumse collegevoor-
stel. Burgemeester Louw Hoogland
is zoals bekend sinds vorige week
voorzitter van de raad van commis-
sarissenvan het ICOM.

Het voorstel van B en W Brunssum
staat lijnrecht tegenover een eerder
genomenbeslissing van deHeerlen-
se gemeenteraad, die op 7 juni het
vertrouwen in ICOM opzegde.

Naast Heerlen en Brunssum zijn
ookKerkrade en Landgraaf via een
aandelenkapitaal bij het ICOM, in-
middels officieel ËBCH geheten,
betrokken. Alleen als de gemeente-

Dependance stadhuis
blijft in Hoensbroek

Politie Brunssum
bekeurt 63 keer

BRUNSSUM - De politie van
Brunssum heeft gisteren55 auto-
mobilisten wegens het overtre-
den van de maximum snelheid
bekeurd. De radarcontroles wer-
den tijdens de ochtend- en mid-
dagspits uitgevoerd langs diver-
se sluipwegen in Brunssum.

Ook kregen negen hondebezit-
ters in Brunssum-Noord een bon
omdat hun viervoeter los liep.
„Dergelijke controles zal de poli-
tie in toekomst blyven uitvoe-
ren," wist een woordvoerder gis-
teren.

Aantal taken gereduceerd Alleen 's ochtends open

BRUNSSUM - „Moet dat nou in de
krant. Het stelt toch helemaal niets
voor. Zon mager, zielig knulletje
dat hier naar binnen komt en op de
kassa begint te timmeren."

De tachtigjarige mevrouw Maas uit
Brunssum is niet bijster onder de
indruk van de overval, die zich be-
gin deze week in haar loodgieters-
winkel aan de Maastrichterlaan
voordeed toen ze zelfachter de balie
stond. „Hij moest geld hebben en
het me een mes zien. Nou ja, erg ge-
boeid raakte ik daardoor niet en
toen hij zich min of meer genegeerd
voelde, begon hij zelf aan de kassa
te frunikken en op de aanslagtoet-
sen te timmeren.
Ik riep meteen: 'Als je niet met je
handen van die kassa afblijft, sla ik
je op je kop. Mijn zoon, die achter
de winkel in een kantoortje zat,
hoorde dat en kwam poolshoogte
nemen. Welnu, daarop rende de jon-
gen naar buiten en was allesvoorby.
Dat zoiets in de krant komt," vraagt
de kranige winkelierster zich af.

Overigens lijkt deze overval als
twee druppels water op de overval
die enkele weken geleden een jon-
geman op een bejaarde winkelier-
ster in Nuth wilde plegen. Dat mis-
lukte ook, omdat een klant de win-
kel binnenstapte. De dader(s) van
beide overvallen zijn (is) nog spoor-
loos. Het signalementvan de jongen
die deze week in Brunssum by me-
vrouw Maas binnenstapte, luidt als
volgt: ongeveer 19 jaar oud, ruim
1,75 m lang, brildragend, smal ge-
zicht, donker kort geknipt haar en
gekleed in blauwe spijkerbroek en
groen shirt.

Bejaarden uit de nood
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Internist J. Crobach verlaat ziekenhuis Brunssum

'Hopelijk zag ik niet
te veel over het hoofd'

Gevel

Mislukte
overval

Brunssum

Van onze verslaggever

" Dr Crobach, van wie vandaag afscheid wordt genomen
in het Gregoriusziekenhuis. Foto: DRIESLINSSEN

BRUNSSUM- De 65-jarige drL.
Crobach, als internist verbonden
aan het Brunssumse Gregorius-
ziekenhuis, gaat vandaag met
pensioen. Dr Crobach heeft zich
in verschillende ziekenhuizen
bijna 40 jaar lang verdienstelijk
gemaakt voor zijn medemens.
Het afscheidsfeest isvan 17 tot 19
uur in het Brunssumse verpleeg-
stershuis.
De scheidende arts werd in 1924
in Heerlen geboren.Na de bevrij-
ding begon hij inLeiden aan zijn
studie, waar hij in 1951 examen
deed. In 1957 werd Crobach be-

in de loop der jaren besteed aan
bestudering van de literatuur.
Als iemand mij dan ook vraagt
watvoor hobby ik heb, dan moet
ik eerlijk zeggen: geen. Ik hoop
dat ik in al die jaren niet teveel
over het hoofd heb gezien."

eigenlijk geen enkele functie ver-
vuld. Ik meende dat ik detijd die
ik niet direct aan patiëntenzorg
in het ziekenhuis besteedde toch
indirect aan de patiënt ten goede
moest laten komen. Een groot
deelvan de avonduren is danook

In 1968 slaagdeCrobach er onder
meer in om als eerste ziekenhuis-
leider in het zuiden een systema-
tische hartbewaking in te voeren
voor alle hartpatiënten die opge-
nomen werden. Crobach maakt
in die tijd veel naam als voor-
vechter voor modernisering en

noemd tot chef declinique op de
afdeling Interne Ziekten van het
St. Jozefziekenhuis in Heerlen.
In oktober '59 volgde zijn benoe-
ming tot internist van het Grego-
riusziekenhuis in Brunssum en
vijf jaar later zijn aanstelling tot
geneesheer-directeur aldaar.
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t Maria Blomen, 74 jaar, weduwe van Joha
Hebben. Corr.adres: Vinkenstraat 1, 609Ï

Heythuysen. De plechtige uitvaartdienst zal
den gehouden op zaterdag 24 juniom 10.30 Uj
deparochiekerk van deH. Nicolaas te HeythuJ

tLina Wiechmann, 68 jaar. Corr.adres: St.-Wiro-
singel 8, 6045 ER Roermond. De plechtige uit-

vaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 24 juni om
11.00 uur in deNed. hervormde kerk te Roermond.

t Pierre Dircks, 65 jaar, echtgenootvan Toos Tim-
mermans. Emmalaan 29, 6051 BB Maasbracht.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 24 juniom 11.00 uur in deparochiekerk
van St.-Gertrudis te Maasbracht.
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Geboren:

1 Tesh en Stan |
zonen van

Riok v. Eijk en Marlie Senden van
Salon Marlie

Beekstraat 17
6451 CA Schinveld
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t
Nooit klagend, nooit vragend.
Haar lasten in stilte dragend.
Haar handen hebben voor ons gewerkt.
Haar hart heeft voor ons geklopt.
Haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor haar ge-
zin, dat alles voor haar betekende, is, na een ziekte,
zacht en kalm van ons heengegaan, in de leeftijd
van 74 jaren, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante en nicht

Maria Hubertina
Wielders

weduwe van

Frans Theodoor Delissen
Nieuwstadt: Harie Delissen

Wies Delissen-Schillings
Francis, Patrick

Nieuwstadt: Maria Rennenberg-Delissen
Leo Rennenberg

Obbicht: Wil Delissen
Renza Delissen-v. Tienen
Branco, Guido

6118 AL Nieuwstadt, 21 juni 1989
Limbrichterstraat 2
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden zaterdag 24 juni om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Do-
per te Nieuwstadt.
Schriftelijk condoleren in dekerk vanaf 10.30 uur.
De avondwake met rozenkrans is op vrijdag om
18.40 uur.
Moeder ligt opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Sittard; bezoek dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotselinge overlijden van onze mede-
werker

A.W.H. Kroon
Gedurende ruim 10 jaren heeft de heer Kroon zich
als commercieel medewerker, tevens procuratie-
houder, met grote deskundigheid en met de onver-
moeibare energie die hem eigen was, ingezet voor
de realisering van de doelstellingen van onze on-
derneming.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinde-
ren.
Moge hij rusten in vrede.

Directie en medewerkers
N.V. Bouwmaterialen
Van de Venne van der Sluis
Nijmegen

Met diepe ontsteltenis hebben wij kennis genomen
van het plotselinge overlijden van onze collega

Ton Kroon
Wij gedenken in dankbaarheid de bijzonder grote
bijdrage die hij gedurende zijn werkzaam leven
heeft geleverd aan de ontwikkeling van onze on-
derneming.
In hem ontvalt ons een vriend.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe
om dit zware verlies te dragen.

Vestigingsleiding en collega's
B.V. Tegelhandel
Van de Venne van der Sluis
Helmond

Dankbetuiging
Voor de vele blijkenvan medeleven betoond bij het
overlijden en de begrafenis van onze lieve moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

M.P.H.
Huntjens-Wauben

betuigen wij u onze oprechte dank.
Familie Huntjens
kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Genhout, juni 1989.
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op
zondag 25 juniom 10.45uur in de parochiekerk van
de H. Hubertus te Genhout (Beek).

De eerste jaardienst voor mijn onver-
getelijke echtgenoot en onze vader

Felix Zegers
zal plaatshebben op zondag 25 juni as.
om 11.00 uur in de kapel van de Witte
Zusters, Hoofdstraat, Kerkrade-Cen-
trum.

M.G. Zegers-Frings
en kinderen

Erensteinerstraat 49
Kerkrade

tNelisKeerssemeeckers, oud 89 jaar, weduwnaar
van Lena Bastian. Maastricht, v/h Kasteel Car-

tielsstraat. Corr.adres: 6224 GS Maastricht, Fran-
kenstraat 106. De uitvaartdienst is heden, vrijdag
23 juni,om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Antonius van Padua te Nazareth.

tSjo Toorens, oud 77 jaar, echtgenoot van Cato
Ackermans. 6227 BA Heer-Maastricht, 7-januari-

straat 15. De eucharistieviering is heden, vrijdag 23
juni, om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-Pe-
trus Banden te Heer. Er is geen condoleren.

-J- Michelle Maassen, 6235 NK Meerssen. Hek-
T straat 45-47. H. mis in de parochiekerk van St.-
Pieter op de Berg, op zaterdag 24 juniom 11.00uur.
.Schriftelijk condoleren in de kerk.

t Louise Paris, oud 78 jaar, weduwe van Paul
Goovaerts. 6224 CD Maastricht. Prof. Pieter Wil-

lemstraat 49. De uitvaartdienst zal worden gehou-
den zaterdag 24 juni om 11.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Hart Koepelkerk, Scharnerweg -
Maastricht. Geen condoleren.

t Peter Brouner, oud 35 jaar. 6214 BD Maastricht,
Tongerseweg 128. De uitvaartdienst is heden,

vrijdag 23 juni, om 10.30 uur in deSt.-Theresiakerk
te Maastricht. Er is geen condoleren.

t
In de vrede van Christus is heden van ons heenge-
gaan, onze goede vader, schoonvader, grootvader,
overgrootvader, oom en neef

Hendrik
Widdershoven

weduwnaar van

Theresia Verbeek
Hij overleed, na een liefdevolle verzorging in het
bejaardencentrum Bunderhof, in de leeftijd van 92
jaar, voorzien van de h.h. sacramenten. .

Geulle: W. Widdershoven
J. Widdershoven-Erckens

Sittard: K. Widdershoven
Geulle: J. Widdershoven

J. Widdershoven-Hoedemakers
Susteren: G. Janssen-Widdershoven

Th. Janssen
Berg a/d Maas: F. Widdershoven

C. Widdershoven-Bossons
Munstergeleen: A. Daniëls-Widdershoven

J. Daniëls
kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Geleen, 21 juni 1989
Bejaardencentrum Bunderhof
Corr.adres: Burg. Hamersstraat 1
6151 EP Munstergeleen
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op maandag 26 juniom 11.00uur in de dekena-
le kerk van de H. Augustinus, Prins deLignestraat
te Geleen-Lutterade, waarna de begrafenis plaats
zal vinden op de algemene begraafplaats Vouers-
veld te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De avondmis zal worden gehouden op zaterdag 24
juni om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Dela, Vouershof 1 te Geleen; gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, hedenavond, vrijdag, van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Heden overleed, na een liefdevolle verzorging in
het bejaardenhuis Oosterbeemd te Valkenburg, in
de leeftijd van 99 jaar

Maria Theresia Geelen
Uit aller naam:
Familie Geelen

Valkenburg, 21 juni 1989
Corr.adres: Valkenburgerweg 106, 6321 GH Wijlre
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 24 juni as. om
11.00uur in de parochiekerk van de H. Gertrudis te
Wijlre.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Vrijdag om 18.45 uur rozenkransgebed met aan-
sluitend avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00 tot 19.00 uur in het mortuarium, Kerkplein 43
te Voerendaal.

Voor uw blijken van medeleven ons be-
toond bij het overlijden van onze zoon

Arnold
zeggen wij u hartelijke dank.

Familie Selder-Konings

Heden overleed, op de leeftijd van 71
jaar,

mijn vrouw,
onze moeder
en oma

Annie Goertz
echtgenote van
Derk Boer

Landgraaf, 21 juni 1989
Julianastraat 32
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag
24 juni as. om 10.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Geen bezoek aan huis en geen bloemen.

„Op U, Heer, heb ik vertrouwd.
In eeuwigheid zal ik niet
beschaamd worden."

Op 24 juni is het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van onze allerliefste
moeder en oma

Cornelia Maria
Mestrom-

van Montfort
De eerste jaardienst zal worden gehouden op

,zondag 25 juni as. tijdens de h. eucharistievie-
ring om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw van Altijddurende Bijstand te Linden-
heuvel-Geleen.

Kinderen en kleinkinderen
Schinveld, juni 1989.

Dankbetuiging
Groot is de leegte
die hij achterlaat.
Mooi zijn de herinneringen
die blijven.

Aan allen die op welke wijze dan ook met ons heb-
ben meegeleefd, tijdens de ziekte, het overlijden en
de crematie van mijn lieve zoon, onze broer, zwa-
ger, oom en neef

Harry Schreck
betuigen wij onze oprechte dank.

E.G. Schreck-Meertens
en kinderen

Landgraaf, juni 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 25 juni as. om 9.30 uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg-
Hoofdstraat.

seert het bijna niemand", zegt*
spijtig. Samen met dertig me»
standers voert hij al jaren een"
gelijke strijd tegen de vern*e
ging van hun geboortegrond.

" Bruinkoolwinning vlak over de grens in Duitsland. De nadelige gevolgen voor het milieu, ook dat in
Limburg, wordt steeds duidelijker.

Bruinkool verdrag met
Bondsrepubliek nodig

Ecoloog: 'Limburg wordt leeggezogen'

Alles verdwijnt
„Je moet je dat eens voorstele
Alles verdwijnt. Niet alleen «",
zen, ook straten, rails, bomen.'
les. Het ergste is dat het mee*
lang duurt. Voordat écht »
sloopt wordt zijn al veel men?
vertrokken. De bakker, de *
ger, de bank en het postkant"1

Gigantische grijpers bezig met bruinkoolwinning

Leegstaande huizen woi^
dichtgemetseld. De hele >JJi j \structuur van het dorp wordt ,
gebroken. En dan is er het P,.
bleem van de plunderingen. * j
laten huizen worden hele*ll^leeggehaald. In speeltuinen k

den speeltoestellen weggen*3^
ruiten worden ingegooid. I^j I{S
een pakt wat hij gebruiken », j.
Het doet dan ook echt pijn a*'j L
door zon spookdorp loopt i
dus Noll.

Bruinkool, miljoenen jaren é-Li'
den ontstaan als gevolg van ,
inklinken van dikke pakke'J
veen, is in de BondsrepubL
een belangrijkeenergiebron-^
bruinkool wordt zeker een k*»{f
van de totale elektriciteits J
bruik opgewekt. Daarvoor w° ;
tot op een diepte van 500 m .
gewonnen in de driehoek A" jjt
Mönchengladbach-Keulen. .^1ligt een voorraad van 55 wwj h
ton. Vijf miljard is al gewonj^
en zes miljard ton wordt
winbaar geacht. Per jaarwil i> ,
nog 120 miljoen ton *injjii.
waardoor de bruinkoolwirmmv
nog zeker tot het jaar 2080 du" t-

ROERMOND - De bruinkool-
winning in de Bondsrepubliek
heeft voor Limburg veel grotere
gevolgen dan huidige studies,
die alleen betrekking hebben op
hydrologie, aantonen. Dat zei
gisteren de ecoloog dr. Rob Leu-
ven, beleidsmedewerker bij de
stichting Natuur en Milieu in
Utrecht.
Hij sprak deze week in Roer-
mond tijdens een studiedag van
de Milieufederatie Limburg over
de gevolgen van de bruinkool-
winning, die steeds verder rich-
ting Limburgse grens oprukt.
Volgens hem is de Limburgse
houding ten aanzienvan de Duit-
se overheid nog veel te mak.
Vooral de provinciale overheid
zou een sterkere vuist moeten
maken om meer invloed te krij-
gen in de Duitse besluitvorming.
Op rijksniveau zou een 'bruin-
koolverdrag' gesloten moeten
worden met keiharde garanties
dat de natuur in de grensstreek
niet geschaad zal worden.
Bij de problemen als gevolg van
de immense grondwateronttrek-
kingen (1,2 miljard kuub per
jaar) om de bruinkoolgroeves
droog te houden moet volgens
Leuven niet uit het oog verloren
waren dater op Limburgs grond-
gebied ook steeds meer water uit
de grond gepompt wordt. Circa
25 miljoen kuub per jaar. Voor
drinkwaterbereiding en berege-
ning van landbouwgrond.
„Wat me teleurstelt is dat in de
studies van de provincie uitge-
gaan wordt van actuele natuur-
waarden. De bruinkoolwinning
is echter al decennia bezig. In het
natuurgebied De Meinweg zijn
dan ook al lang sporen van 'ver-
stepping' te zien. Daar is werke-
lijk al een hele hoop aan de gang.
Wat hier al verloren is gegaan
moet hersteld worden", zegt
Leuven.

Problemen
Bruinkool als energiebron levert
ook anderszins problemen op.
Het opstoken van de bruinkool
in elektriciteitscentrales levert
grote hoeveelheden afvalstoffen
op als gips, vliegas en slakken
die zware metalen bevatten. Af-
val dat in de leeggebaggerde
groeves wordt gedumpt.
Na de winning stopt ook het
wegpompen van het grondwater
waardoor het grondwaterpeil
weer stijgt en de zware metalen
in het gestorte afval kan uitlo-
gen. „Dat baart me zorgen omdat

Interessant was tijdens de stu-
diedag de uiteenzetting van Her-
man Josef Noll. Een 30-jarige so-

Verkassen

het grondwater richting Neder-
land stroomt. Merkwaardig dat
dit aspekt nog niet onderzocht
is", aldusLeuven.
Hetzelfde probleem dient zich
volgens hem aan met betrekking
tot de vele afvalstorten die aan
Duitse zijde aan de grens be-
staan. Die zijn op deze plekken
gemaakt omdat ze boven het
grondwaterpeil liggen. Als straks
het peil weer stijgt komt volgens
Leuven vanzelf de stort in het
grondwater te liggen en kunnen
verontreinigingen worden ver-
spreid.

Onttrekken
De winning gebeurd in dagl^ p
en de groeves worden dro>
houden door permanente éT^Awateronttrekkingen. Norm-^nstroomt het grondwater v 3
naar west, richting Neder "A

Doordat in de bruinkoolgl"l?^
constant grondwater ontti'
wordt gaat het in omgek
richting stromen. Het is d lp
lijk datLimburg daardoor
minder grondwater krijg*-
burg 'stroomt' volgens d'
loog Rob Leuven dan °° ~,.*"■■;
leeg maar wordt langzaam
zeker 'leeggezogen.

ciaal-pedagogoog die werkzaam
is voor het bisdom in Aken. Hij
woont in Priesterath, een dorpje
van 400 inwoners onder Jüchen
bij Mönchengladbach. Over zes
weken moet hij verkassen. Want
dan wordt ook zijn geboortedorp
letterlijkvan de aardbodem weg-
gevaagd. Net als hij hebben in de
afgelopen twintig jaar al 30.000
landgenoten het veld moeten rui-
men ten behoeve van de bruin-
koolwinning. Nog minstens
12.000 zullen volgen.
Noll zegt dat je het nietkunt ver-
gelijken met eengewone verhui-
zing omdat hij nooit meerkan te-
rugkeren naar het dorp waar hij
geboren en getogen is. Hij was
overigens verbaasd dat men in
Limburg voor de kwestie belang-
stelling heeft. „Bij ons interes-
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Hefis een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van
onze dierbare vader, opa, broer, oom, zwager, neef en goede
vriend

Sjuul Schins
Nog steeds is het moeilijkvoor ons de leegte die hij achterliet
te aanvaarden.
De eerste jaardienstzal zondag 25 juni om 11.15 uur worden
gehouden in de kerk van de H. Laurentius te Voerendaal.

» Mevr. C. Schins-van derLinden
kinderen en kleinkinderen

Limburgs Dagblad



VEGIN betreurt vijandige
overnamepoging van PLEM
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Jeugdkamp voor
jongeren uit

Benelux en BRD
HEERLEN/DÜREN - Jongeren, in
de leeftijd van 15 tot 20 jaar, uit Ne-
derland, België, Luxemburg en
Duitse Bondsrepubliek kunnen van
17 tot 30 julideelnemen aan een in-
ternationaal jeugdkamp. Dit wordt
door het jeugdambtvan het district
Duren voor de eerste keer georgani-
seerd en vindt plaats op het kam-
peerterrein in Hürtgenwald in
Kleinhau (Duren).

Op dit jeugdkamp, waarvan het be-

langrijkste aspect de ontmoeting
tussen de jeugd uit de Benelux en
Duitse Bondsrepubliek vormt, wor-
den talrijke activiteiten georgani-
seerd.

Tijdens het kamp zullen, naast veel
sport- en spelactiviteiten, onder an-
dere ook een videofilm gedraaid en
een eigen kampkrant samengesteld
en gedrukt.

Gesprekken over verschillen of
raakpunten op het gebied van
school, werk öf vrije tijd in de ver-
schillende landen zijn niet uitgeslo-
ten.

Voor vragen of inlichtingen:__ 09.49.2421.129443 (administratie
van district Duren, Bismarckstraat
16) en vragen naar Jurgen Kalter.

" Zigeuners hebben plezier op het Zwartbroekplein in Roermond, waar zij dezer dagen
verblijven in verband met hun jaarlijkseprocessie naarKapel. Foto: JAN-PAULKUIT.

Zigeuners op
bedevaart
naar Kapel

processie naar deKapel gevolgd
door een dienst in de Kruisweg-
park.

Oudste wijze Hannes Weiss be-
nadrukt dat de samenkomst in
Roermond ook de bedoeling
heeft met de plaatselijke bewo-
ners een nauwere band te sme-
den. Zij zijn dan ook van harte
welkom op het tijdelijk camping-
terrein aan het Zwartbroekplein
waar 's avonds pure zigeunermu-
ziek te beluisteren is.

Van onze verslaggeefster

RECHT - De Vereniging van exploitanten van gasbedrij-
in Nederland, VEGIN, betreurt het vijandig bod dat de

fM heeft uitgebracht op Limagas. Een motie waarin werd
gesteld dat vijandige overnames binnen de openbare nuts-
tijven de positie schaden van die nutsbedrijven en de over-
en die hen beheren, werd unaniem aangenomen op de al-
Nne ledenvergadering van de VEGIN in Utrecht.

IjEGIN doet een beroep op depties en raden van commissaris-,van PLEM en Limagas om in
"onderling overleg tekomen tot
"leest gewenste organisatie-

'ctuur' van beide ondernemin-
[, Het provinciaal bestuur van'burg en £je gemeenten worden
pspoord dit te bevorderen.

pgas-directeur Jochems is blij
Lhet unanieme besluit van de
~IN. Alles wat de beide partijen
* om de onderhandelingstafel
krijgen, is welkom bij de direc-
Van Limagas. Jochems noemde

logische en vanzelfspreken-
dat de VEGIN zich over de

«bufggg kwestie heeft uitgespro-

iscussie
'ieder VEGIN-lid was daartoe
fgens meteen bereid. Aan het
üit ging een felle discussie voor-

f") de oorsponkelijke motie die
Ingediend door het gasbedrijf
JIOG uit Zutphen werd een ver-ding van de gang van zaken in

uitgesproken. Ook werd
JJ^ gesteld dat de actievan Plem
'?'jd is met de landelijk afge-ven procedure voor de reorga-
'le van de energiedistributiebe-
eh in Nederland.

Aan de directie en raad van com-
missarissen van Plem werd ge-
vraagd het bod op de aandelen Li-
magas in te trekken. Aandeelhou-
ders van Limagas werd dringend
verzocht niet op de uitnodiging van
Plem in te gaan. Deze motie werd
gesteund door vijfenergiebedrijven
en het hoofdbestuur van de VEGIN.
Een aantal VEGIN-leden was echter,
van mening dat ze onvoldoende
over dezaak op de hoogtewaren om
een dergelijk oordeel en beroep te
kunnen uitspreken. Anderen wil-
den zich niet mengen in zaken van
individuele leden.

Tevreden
Ondanks een fel pleidooi kreeg VE-
GIN-voorzitter A.J. Kaland daar-
door niet iedereen achter de eerste
motie. Dat lukte pas nadat de indie-
ner van de motie, directeur Delnoij
van de GAMOG, het 'veroordelen'
omzette in 'betreuren' en zich be-
perkte tot het beroep op de nutsbe-
drijven om weer samen om de tafel
te gaan zitten en het verzoek aan de
plaatselijke overheden om dat over-
leg te stimuleren. Waarmee ieder-
een tevreden was. Ook voorzitter
Kaland, die alle leden erop had ge-
wezen dat ook zij het niet zouden
appreciëren als hun onderhande-
lingspartner achter hun rug om een
bod op de aandelen zou doen.

Van onze verslaggever

ROERMOND - Het Zwartbroek-
plein in Roermond vertoont de
derde week van juni een ver-
trouwd beeld: zon zeventig cara-
vans van zigeuners die- nu voor
de zevende maal al - naar Roer-
mond komen voor een bedevaart
naar de Kapel in 't Zand.

Vanavond houden de zigeuners
vanaf zeven uur hun eerste pro-
cessie naar deKapel. Families en

wagens worden zaterdagmiddag
om drie uur gezegend door bis-
schop Castermans. Zaterdag-
avond is vanaf zeven uur de grote

CDA -Statenfractie aan gemeenteraden:

'Provincie wil zich
niet verrijken ten

koste van gemeenten'
vervolg van pagina 1

A —I^STRICHT - „Het ligt niet
| L°^s voornemen op de in-

van de publicaties in te
ij sm- Wat wij wel willen is pro-
ji etl

en aan u als politieke vrien-
i duidelijk te maken, waar-
»[ Wij a is fractie een positieve

Op kruising in Geleen

Voetganger
verongelukt
?
ii Van onze verslaggever

i<" rr,a ~ Een tot nu toe onbeken-
**! ii* Voetganger is gistermiddag

i?.. Uur dodelijk .verongelukt,
""■ljsst °P de hoek Daalstraat-Cor-
?bSor,raa * wera gegrepen door een
!%n'enwaSen die,komende uit de
"tile S Beek, naar het centrum van

reed- De onbekende voet-
*-" r overleed ter plaatse.v d*st d^e oorzaak van het ongeluk

f-iag^- Politie in het duister. Zij
?’ getuigen, en met name

\le °bllisten die achter de betref-
l!**-Goiif\gen (een blauwe Volkswa-
et ha hebben gereden, kontakt

' dar willen opnemen.

Lankhorst(PPR)
wilophelderingover aanleg S21

an onze verslaggever

tÜ^SSUM/DEN HAAG -Vt eede Kamerlid Lank-
Sst' Van de PPR-fractie
r <>es t.ïan minister Smit-;HeL * rkeer en Waterstaat>

3r> d e£m§ over de aanlegStreekweg 21, die van
""-Srle v*a Brunssum naar

ien moet lopen.
l^"**jï*il

j,n°fer°r !?\v.raagt zich voornamelijk
|°nnen et de aanlegvan de weg be-
V*^ va g Worden, terwijl bij de

State en de Europese
i eihdo no8 Procedures lopen,fca^(^e

E
n Milieu Effecten Rap-

e stelle■ Voor de streekweS
èla»g er ao?rdierA^ geen zekerheid bestaatl aahlegafportage, is het beter niet1£*nt LarXaun de weê over te gaan,"
fel d_\hoTsh diekennelijk nogte,den be

at
n

ln Brunssum al weken
le^^amh^H en werd met grond-«S 2l mbeden voor de aanleg van

houding zullen aannemen als
het college van Gedeputeerde
Staten met een voorstel
komt," schrijft Drummen, die
zelf commissaris bij de Plem
is, aan de CDA-gemeente-
raadsleden.

Vervolgens geeft hij aan wat aan de
fusiegesprekken tussen beide nuts-
bedrijven is vooraf gegaan. In de
brief is een passage opgenomen uit
het rapport van de zogeheten com-
missie-Mertens, die tot de aanbeve-
ling kwam voor het samengaan van
Plem en Limagas.

Hoewel de Staten nog geen voorstel
hebben gekregen om in te stemmen
met het bod dat aan de Limagas-
aandeelhouders is uitgebracht (ook
de provincie heeft 45 procent van de
aandelen van het gasbedrijf), heeft
de CDA-fractie geen moeite ermee
nu al een standpunt in te nemen.
Drummen: „Het bod is bekend. Wij
zijn in elk geval vóór."

Hij verwijst ook in de brief naar het
CDA-verkiezingsprogramma waar-
in staat dat de winsten van nutsbe-
drijven ten goede moeten komen
aan de klanten. Met de bundeling
van elektriciteits- en gasbedrijven
wordt dit ook beoogd. Drummen
wil ook bij de CDA-raadsleden de
indruk wegnemen als zou de pro-
vincie zich willen verrijken ten kos-
te van de gemeenten. „Integendeel,
wij menen dat door het bod dat de
Plem doet, ook gemeentebesturen
financieel voordeel kunnen onder-
vinden."

Burger
De doorslag om voorstander van de
fusie te zijn, meldt Drummen, 'zijn
de voordelen die ongetwijfeld voor
de burger zullen ontstaan. Dat het
statenlid zelf commissaris bij Plem
is, speeltvolgens hem geenrol. „Het
is geen persoonlijke brief, maar een
verwoording van het standpunt van
28 fractieleden," aldus deCDA-frac-
tievoorzitter in de Staten.

Première krone:

Juweel van
een circus

Heb je net je petje af voor
een artieste die een soepele
spagaat legt tussen twee uit
elkaar wijkende olifanten,
of je komt applaus tekort
voor het direct daarop vol-
gende optreden van Li Da,
een Chinese met een lenig
lichaam dat op rubber lijkt
te scharnieren.

Ben je daarnauwelijks van bijge-
komen of Christel Sembach-
Krone laat 'Baluku' opdraven
voor een dressuurom tegen opte
kijken. Want 'Baluku' is een gi-
raffe, die voor vier sneetjes wit
best wil toestaan dat de Arabi-
sche hengst 'Ghazi' intussen on-
der hem door loopt.

Kortom, Krone is een juweel van
een circus dat gisteravond in
Heerlen voor zijn puike première
dan ook volkomen verdiend een
ovationeel applaus kreeg van de
5000 toeschouwers.

Elke act tijdens de toch drie uur
durende show is er een van de
bovenste plank. Of het nu een
nijlpaard gaat, dat braaf in het
zaagsel knielt voor een krop sla,
of om de even kostbare als hand-
tamme, witte tijgers van domp-
teur John Campolongo - het is
vakkundig vermaak waar ook
straks geen TVIO tegenop kan.

Bloedstollend zijn buiten kijf de
Alexander-Brothers, twee rad-
draaiers die moeiteloos uit de
voeten kunnen met het dubbele
■reuzenrad.

En onvergetelijk vind ik het ver-
steende gezicht van een toe-
schouwster met hoog opgesto-
ken haar als zij een krokodil aan
haar voeten krijgt. Hoewel het
reptiel stil ligt als een boomstam,
durft zij van angst niet te applau-
diseren.
Als enige niet.

hans toonen

# Kinderen die de
middagvoorstelling
bijwonen luisteren

voor aanvang van de
voorstelling naar een

actievoerder tegen het
'diermisbruik' bij

circus Krone.

Foto: DRIES LINSSEN

Hoogleraar
diergeneeskunde

in Utrecht
prol' Zwart:

'Behandeling circusdieren
is goed; actie onterecht'

men uit natuurlijk gedrag. Dat is
nou juist dekunst van de dressuur",
aldus Zwart die van mening is dat
de medewerkers van circussen als
Krone geen blaam treft. „Al dit werk
is gebaseerd op vertrouwen tussen
mens en dier. Dat vertrouwen is er
in een circus. Als dat er namelijk
niet zou zijn, dan helpen prikstok-
ken en shocks in een later stadium
ook niet."

Slurf
Om die therorie te staven noemt hij
het "voorbeeld van een olifant die
een tijdje geleden in een dierentuin
op zijn donder had gekregen van
een oppasser. „Die dieren hebben

een enorm geheugen. Gevolg was
dat, toen de man enkele maanden
later tussen het publiek stond, de
olifant de oppasser nogal lelijk met
zijn slurf te lijf ging."

JFernand Banning, manager voor
Krone tijdens het tournee door Ne-
derland, had weinig goede woorden
over voor de actievoerders: „Het is
triest dat twintig jongelui uit Am-
sterdam hier nu alle aandacht trek-
ken. Ze gaan iedere discussie uit de
weg. Ze willen niet van gedachten
wisselen over de toestand waarin
deze dieren leven. Hoewel ze nu op
het Jeugd-Journaal verschijnen en
nog andere publiciteit krijgen, zal
het hier de komende dagen nog
drukker zijn dan verwacht."

HEERKEN - „De situ *1
waarin circusdieren in NederJ
land verkeren is goed. Zij lijJ
den niet onder de gevangen-
schap. En de kunstjes die hen
bijgebracht worden, zijn niet
schadelijk." Dat is in het kort
de mening van professor
Zwart, hoogleraar diergenees-
kunde aan de Rijksuniversi-
teit Utrecht, in een reactie op
de argumenten van het Anti

vervolg van pagina 1 Diergebruik Komitee om de
voorstelling van Circus Krone
te verhinderen.

Het Anti Diergebruik Komtiee zei
gisteren tot de actie te zijn overge-
gaan omdat circusdieren het hele
jaar door Europa worden 'gesleept.
„In traliekooien en stallen, soms zelf
vastketend, brengen ze hun leven
door. De dieren worden gedwongen
allerlei vreemde kunstjes te doen
die niet natuurlijk zijn. Ze moeten
op hun achterpoten lopen en krij-
gen kleren aan. Deze dieronwaardi-
ge kunsten worden vaak afgdwon-
gen met voer en door middel van
zware dressuur, straffen met behulp
van prikstokken, zwepen en shocks.
Bij roofdieren worden soms de na-
gels uitgetrokken omdat anders de
dompteur een te groot risico
draagt", schrijft het comité.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Vijftien Lim-
burgse vrouwen nemen don-
derdag 29 juni in het Grand
Hotel in Heerlen een compu-
ter-diploma in ontvangst. De
vrouwen, die een HBO- of aca-
demische opleiding achter de

rug hebben, namen met suc-
ces deel aan de omscholings-
cursus 'begeleider persoonlijk
computergebruik.
De opleiding, een initiatief van het
Contactcentrum Onderwijs Arbeid
Limburg, werd gegeven aan de HTS
in Heerlen en startte september vo-
rig jaar. De cursus bestond uit een'

theoretisch en praktisch gedeelte.

De COA en de HTS zullen de ge-
slaagden helpen bij het vinden van
een baan.

Naar verwachting zal dat gezien de
grote vraag naar gekwalificeerd
computer-personeel niet al te veel
problemen opleveren.

Vrouwen ontvangen computer-diploma
Professor Zwart denkt daar geheel
anders over: „Dressuurtechnieken
van de laatste tientallen jaren vor-
men in het geheel geen belasting
voor de dieren. De dompteurs pas-
sen zich zodanig aan aan de dieren-
psychologie, dat het mogelijk is dat
de kunsten van de dieren voortko-

Vertrouwen

Gokje
Opnieuw bezweren reken-
meesters dat de draf- en
renbaan in Landgraaf (DRL)
geen toekomst heeft. Op-
nieuw steigeren Limburgse
topbestuurders, inclusief de
DRL-stichting. En opnieuw
leunt Landbouw-minister
Braks achterover en wacht
nog meer adviezen af.
Juist daar doet de bewinds-

man verstandig aan. Want de toekomst van de Landgraafse draf-
en renbaan mag niet uitsluitend afhangen van het gerinkel van de
kassa, of het ontbreken daarvan. Ook op andere criteria - zoals
de toeristische en Euregionale uitstraling, de gewekte verwachtin-
gen in Landgraaf zeli - moet de afweging gemunt zijn.

Let je alleen op de jaarcijfers dan hebben de tegenstanders van
deze met 20 miljoen overheidssteun aangelegde baan al negen
jaargelijk. En ondanks dat het rijk ook nog eens negen miljoen gul-
den in detekorten heeft gestopt, ligt de DRL financieel in coma. De
verliezen liggen sinds jaaren dag rond de een miljoen gulden. Als
sportief spektakel trekt het amper toeschouwers.
De diagnose van de Nederlandse Herstructureringsmaatschappij
(NEHEM) is dan ook pijnlijk juist. Wie bij de wieg van de DRL heeft
gestaan weet hoezeer dit plan er doorgedrukt is door de Limburg-
se lobby in een tijd dat de Nederlandse draf- en rensport in de ver-
sukkeling zat.
Toch moet de draf- en renbaan open blijven. Niet omdat het weer-
werk van gouverneur Kremers,. de burgemeesters Van Zeil en
Coenders plus de DRL-stichting zo overtuigend is. Daarvoor is hun
rekenwerk - zij presteren het om het geconstateerde verlies van
bijna acht ton in 1988 ineens om te zetten in een marginale winst -
te doorzichtig.
Zeker nu deze regio zich op toeristisch en economisch terrein in-
spant voor een grenzeloze aanloop naar 1992 verdient ook de
draf- en renbaan nog een gokje op de toekomst. Een allerlaatste,
dat wel.

H.T.

(ADVERTENTIE).
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Kunst en Antiek

Wedden dat !! U bij Wijshoff Te k. antieke PIANO zwart
Antiques zeer zeker zult sla- met kandelaars, ronde kruk,
gen voor uw antieke MEU- t.e.a.b. tel. 045-410941.
BELS, klokken en kachels Te k. ANTIEKE Slaapkamer.
etc. Amstenraderweg 9 n 3 18.00 uur. Tel. 04492-
Hoensbroek Centrum. Ge- 4920.opend; dond. vrijd. zaterd. ———; ... .. . — _——r
Tel 045-211976 °nze kwallteit bewijst zich—: : zelf met de jaren. Antiek
De grootste en mooiste sor- SIMONS Dorpstr. 45A, Nuth
tering BRETONSE jacht en (t/o ingang kerk, naast chin.
Henri Deux kamers, strakke rest.). Donderdag koop-
kasten en veel Engelse avond. Tel. 045-243437.
kleinmeubelen. Een bezoek Te k. zeldz. mooie antieke
aan onze showroom is de Franse JACHTEETHOEK (6
moeite waard. Antiekhal stoelen). Tel. 045-462202.
Palmen-Heynen, langs de -—<Hey 9, Sittard (Industriepark Uitgaan
Noord). Tel. 04490-10706. ■Feesttent
Pracht, wortelnoten POR- 1 |koruckamCELEINVITRINE/buftetkast UüdOflbüerg
eenmalig vp. ’ 2.250,-, wor- VRIJD. 23 JUNI entr. ’ 2,50
telnoten eethoek vp. ’ 875, R^Hima nicr-rtals nw. 045-323830. nOU-imd UlbüU

11111111111111111111111111111111111111111111111l

Wacht

met

andijvie

neggen

als

iemand

om

a- a- a-

appelmoes

vraagt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zokomt een
gesprek vlotter op
gang en gaan we elkaar
ook'n beetje beter be-
grijpen.Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.

(#«"«"/ xlol tcrmtrs
wen flvtlja.

Publicatie aangeboden door
dtt blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame. SlnE
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officiële mededeling ,
n_ £_% _s__T&mMf WATERSCHAP
■&Jpü ZUIVERINGSCHAP
&___*%, | iMDiiDr29§&?N LlmDUnü
««KV
\|y BEKENDMAKING
„' . .... , ....Het dagelijks bestuur van het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg
maakt, gelet op artikel 12 en 29 eer-
ste lid van de Wet algemene bepa-
lingen milieuhygiëne,bekend:"- dat bij hem is ingekomen een aan-
yraagUngeschreven °nder numrVer
VB9-48 om vergunning ingevolge
de Wet verontreiniging oppervlak-
tewateren van Laura Metaal 8.V.,
Rimburgerweg 40 te Eygelshoven,
ten behoeve van de vestiging te
Maastricht, voor het lozen van be-
drijfsafvalwater en huishoudelijk
afvalwater via de gemeentelijke no-
lering en de rioolwaterzuiveringsin-
stallatie Maastncht-Limmel op op-
pervlaktewater;
- dat het voornemens is om op de
aanvraag positief te beschikken, on-
der een aantal voorschriften._ , ... ,. . ,
De ontwerp-beschikking alsmede
de aanvraag en andere ter zake zijn-

t„st^ken' hM^n ,Vaoa£ *26 JUm
1989 tot en met 25 juli 1989 ter inza-
ge, en wel:- op het kantoor van genoemd zui-

veringschap, Kapelaan Sarsstraat
2 te„ 5?5T1 onnd

n
°P Werkdffnnyan 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00

tot 16.00 uur (afdeling algemene

-op het voorlichtingscentrum,
stadskantoor I, Stadhuisstraat 5
te Maastricht, elke werkdag van
8.30 tot 17.00 uur, behalve op de

zaterdag, alsmede op donderdag
avond (mits werkdag) tot 2lu

Bowndien liggen alle ter zake «£de stukken ter inzage tijdens °kantooruren, na bovengenoern^
datum, op het kantoor van genoen1
zuiveringschap en de hierboven i*
noemde gemeentesecretarie Maa
tricM tot het einde van de terrnij*>
waarbinnen beroep kan worden ij

feld t de b*: schikking 0p &
aanvraag
Indien daarom teiefonisch wolf
verzocht (afdeling aigemene zak?*
tel. 04750-94244), kunnen tot e»
week VOQr bovengenoemde datu*
mondeling bezwaren worden in£bracht waarbij dan tevens legen*
heid WQrdt n tot een gedBcfr
tenwisseling over de aanvraag **sen het bevoegd gezag de aanvra
ger en de overige aanwezigen. Jie
De aanvrager alsmede degenen d
bezwaren hebben ingebracht
aanleiding van de aanvraag, en &
ieder die aantoont dat hij daartoe■*
deiijkerwijs niet in staat is geW**ï
kunnen tot bovengenoemde dat-J 1*
gemotiveerde schriftelijke bez«j
ren inbrengen naar aanleiding v'

de ontwerp-beschikking.
D die een bezWaarschrift *dient, kan verzoeken zijn persoo"
lijke gegevens niet bek

J
end te ***■»

ken
Een bezwaarschrift dient te*word*?

icht aan het dagelyks besW u
van het Waterschap Zuiveringsels
Limburg) postbus 314, 6040 A*
Roermond
Roermond, 23 juni 1989.

Het dagelijks bestuur vnd'
ir. B.C.E. Janssen,voorzit^'
mr. C.Th. Smit, secretaris-

Regering treft noodmaatregelen

Meeste Turken willen
Bulgarije ontvluchten

'Bemanning
cruiseschip

was dronken'
" Simon van Collem: ... altijd een enthousiaste teenager
gebleven ... Noorse kustwa<*

dat de passage
van boord haal^deelt die mening- £*{
leen leden van »

huishoudelijk Pe^n,
neel waren dronK je
zo zei hij tegen
Noorse staatsradio J

Een Noorse militaire
zegsman zei echter
dat er geen redenen
zijn om aan te nemen
dat dronkenschap de
oorzaak van het on-
geluk was. De kapi-
tein van de 'Senja',
het schip van de

OSLO - Een groot
aantal bemannings-
ledenvan het Sovjet-
russische cruise-
schip dat eerder deze
week op een ijsberg
liep, was dronken.
Dat zei een Noorse
arts, die deelnam aan
de reddingsoperatie.
„Wat mij opviel, was
dat veel beman-
ningsleden van de
Maksim Gorki 12
uur na de aanvaring
met de ijsberg nog
steeds zeer dronken
waren", zo verklaar-
de dokter Mads Gil-
bert tegen het Noor-
se persbureau NTB.

fabrieken en op boerderijen worden
verlengd, administratiepersoneel
naar de produktie wordt overge-
plaatst, er mankracht naar de be-
trokken gebieden wordt overge-
bracht en de vakanties worden be-
perkt.
Verder worden studenten ingeroe-
pen om te helpen bij de oogst en ge-
pensioneerde specialisten worden
opgeroepen het werk te hervatten.

SOFIA - Ongeveer 250.000 Turkse
Bulgaren hebben een verzoek inge-
diend om Bulgarije te mogen verla-
ten. Dat deelde de Bulgaarse onder-
minister van buitenlandse zaken,
Ivan Ganev, gisteren mee. Het mas-
sale aantal aanvragen hangt samen
met de onderdrukking die Turken,
een etnische minderheid in het Bal-
kanland, in Bulgarije de laatste ja-
ren ondervinden.

Simon van Collem prikte die
genadeloos door. Niet met op-
zet, want hij maakte juist deel
uit van diewereld. Het was zijn
niet afnemende verbazing over
het gewoonste detail waardoor
dat gebeurde. En zijn kracht
was tevens zijn fabuleuze ge-
heugen waardoor hij altijd alle
anecdotes present had over
iedereen binnen het Neder-
landse filmwereldje. Daar deed
hij overigens niets mee.

„Want," vertrouwde hij ons vo-
rig 'inside-information' jaar
toe: „dat interesseert de men-
sen toch niks". Simon van Col-
lem, de eeuwig op reis zijnde
meester van de anekdote, is nu
dan door de tijd ingehaald.

Doorprikken

AMSTERDAM - „Vinden de
mensen dat wel leuk", vroeg
Simon van Collem onzeker aan
de twee verslaggevers die hem
vorig jaar interviewden naar
aanleiding van het verschijnen
van zijn boekje 'De sterren
kunnen me nog meer vertel-
len. Hij zat toen vergenoegd
een haringsalade te smikkelen
bij Schiller op het Amsterdam-
se Rembrandtplein, maar keek
af en toe achterdochtig het
raam uit, het plein over. Van
Collem voelde zich niet op zijn
gemak.

Kennelijk was hij niet gewend
een beetje kritisch aan de tand
gevoeld te worden over zijn in
het boekje beschreven contac-
ten met de grote sterren van
het witte doek, maar hij vertel-
de ook bang te zijn. Bang voor
de antisemitische telefonades
waar hij af en toe erg veel last
van had. Bang dat die weer
zouden toenemen wanneer de
pers "negatief over zijn boekje
zou schrijven.

Hij, de bekende Nederlander,
presentator vanaf de jaren '50
van het ene filmprogramma na
het andere op de televisie, voel-
de zich bepaald geen collega
van de schrijvende pers. Je
merkte ook aan zijn verhalen:
het was geen journalist die
daar op de schoot van Shirley
MacLaine zat, maar een en-
thousiaste 'teenager' die het
toch maar weer voor elkaarhad
gekregen een zoen van die me-
neer en mevrouwvan de film te
hebben gekregen.

Ceheim
Maar dat was ook juist het ge-
heim van het succes van Simon
van Collem. Dat blije, mis-

De minister wees echter de Turkse
beschuldigingen van dehand dat de
exodus van Turkse Bulgaren, het
gevolg is van een politiek van Bul-
gaarse kant om de Turkse etnische
minderheid te verdrijven. Ganev zei
dat het vertrek van een kwart mil-
joen Turken - bijna een kwart van
de etnische minderheid - desastreus
zal zijn voor de Bulgaarse econo-
mie.

Bulgaarse functionarissen verklaar-
den dat noodmaatregelen worden
genomen om de economische ge-
volgen van de uittocht van de Tur-
ken tegen te gaan. Dit betekent voor
de Bulgaren dat de arbeidsuren in

val aanstekelijke enthousias-
me waarin hij de ene grote pu-
blieksfilm na de andere de he-
mel inprees. Vroeger in de le-
gendarisch geworden (want
eerste en lange tijd enige) film-
rubriek 'De oude draaidoos',
tot zijn TROS-televisierubriek
'Simonskoop' in deze tijd.
Je zou rustig kunnen zeggen
dat Simon van Collem 'in het
harnas gestorven is', bezig als
hij woensdagavond was met
het interviewen van kopstuk-
ken uit de nieuwe James Bond-
film 'Licence to Kill' voor zijn
programma dat vanavond zou
worden uitgezonden. Want dat
was zijn stekkie: de glamour-
wereld van de grote publieks-
film en alles wat er omheen
hing, het sterrendom, de we-
reld van Peter Stuyvesant.

schien naïeve, maar in ieder ge-

DEN HAAG - Als Kuwait Airways
Corporation (KAC) via rechtstreek-
se onderhandelingen geen overeen-
stemming kan bereiken in het ge-
schil rond debetalingen aan Hollan-
dia Kloos zou het passend zijn de
zaak voor te leggen aan deKuwayt-
se rechter zoals in het contract
wordt aangegeven.
Bestuursvoorzitter Ahmed Almsha-
ri van KAC heeft dat verklaard te-
genover het Koeweitse persbureau
KUNA, zo heeft de ambassade van
Koeweit in Den Haag gisteren laten
weten. In de verklaring wordt ge-
sproken over het financiële geschil
tussen Kuwait Airwayy en Hollan-

Vordering op
Koeweit mogelijk

voor rechter
dia Kloos en niet over een geschil
met de Nederlandse staat.
Directeur Rob Lubbers van het be-
drijf verklaarde deze week 50 mil-
joen gulden van KAC te goed te
hebben. Daarnaast heeft de Neder-
landse staat een miljoenenvorde-
ring, omdat zij via de NCM (Neder-
landse Credietverzekeffings Maat-

schappij) de order hadverzeg J»
aan Hollandia Kloos heeft m I
uitbetalen. .^
De Tweede Kamer wil y°rï eif,
week van de regering °P£he**S' V!fover derol van premier Lub 0 v'
een stichting mede-eigenaar
HollandiaKloos, in het gescn' \ V
KAC-topman Ahmed Ajfmsn*M
vestigt zijn wens om tot 'een j,jlv
en juisteregeling' van het ée
komen. Volgens hem is dey
van het geschil dat Hollandia
is achtergeraakt op het sche" _ tf
de bouw en aflevering vaniagr^
gars, werkplaatsen en ops'
ten.

Komend weekend volle
wegen te verwachten

Vakantiebegin en grote evenementenDEN HAAG - Door een combinatie
van een aantal grote evenementen,
wegwerkzaamhedenen beginnende
vakanties in de Bondsrepubliek
Duitsland verwachten de politiever-
keerscentrale in Driebergen en de
ANWB het komende weekeinde op
verscheidene plaatsen in ons land
filevorming en vertraging.

Simon van Collem
gedreven vakman

gen Duitse grens-DenHaag (Al2)en
Venlo-Bergen op Zoom (A67/A5B)
kan dit tot vertragingen leiden. De
verwachting is dat het dit weekein-
de in de richting van de kust druk
zal worden waardoor ook op die
routes rekening moet worden ge-
houden met filevorming en vertra-
ging.

In Duitsland zelf zal het in noorde-
lijke maar vooral in zuidelijke rich-

ting dringen worden. Op de wegen
in Zuid-Duitsland worden de groot-
ste problemen verwacht.

Door wegwerkzaamheden op de
Nederlandse wegen dient op de vol-
gende plaatsen met opstoppingen
rekening te worden gehouden: Rot-
terdam-Breda (Al6) zaterdag tussen
04.30 uur en circa 13.00 uur is de
Van Brienenoordbrug in beide rich-
tingen voor het verkeer afgesloten.

Het doorgaande verkeer wo**o u
durende de periode van afslu J
omgeleid via de Beneluxtu'V;'
Bergen op Zoom-Rotterdarn ',jeiZeelandroute), op de Haring**^
brug is één rijstrook afgesloten- ~hoogte van de IJtunnel in An1

dam. De tunnelbuis van A*I**,^
dam-centrum in de richting u,fl
zaan is afgesloten. Verkeer w/orje('
beide richtingen door de an
tunnelbuis geleid.

In de Westduitse deelstaat Nordr-
hein-Westfalen (onder andere het
Ruhrgebied) zal de eerste grote
groep vakantiegangers zich op weg
begeven. Vrijdag in de loop van de
middag en avond en zaterdag zal dat
ook te merken zijn op de Neder-
landse wegen.

Bij mooi weer kunnen er verkeers-
problemen ontstaan richting Assen,
Den Haag en Scheveningen. Zater-
dag vinden in Assen namelijk de
TT-races plaats, zondag in het Haag-
se Zuiderpark het Parkpop-festival
en op beide dagen in Scheveningen
internationale vliegerfeesten.

Vooral op de oost-west-verbindin

Wat dachtuvan 2.000,-
aan accessoires nÉÜHnaarkeuze cadeau?

Plus... een aantrekkelijk tIE^J
Kortonjywat dachtuvan een

bezpekje aan'nPeugeot-dealer?

***^^^5 J JH |p l^^^**i*r,*B**--r*t^*ffi*M*f*'M*******É*r*f*f*^.^^

W^BKBH W,-^\m_mi________V_i^ * ___m' __* WWW
■ t «■B\!ÏÏSn -*S*S®i**^^^^^^ I

■^^■■i ■ jtm w ■ m ____¥
**■ __w^^Ê WW *^B *y

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

Want u krijgt tot maar liefst 2.000,- aan voering van de 309, met uitzonderingvan de Comfort,
accessoires naar keuze cadeau als u vóór 31 juli Tot slot heeft u nog het voordeel dat wij u
zon comfortabele Peugeot 309 aanschaft en op uw tijdelijk een wel heel speciaal inruilaanbod kunnen
naam laat registreren. Dit aanbod geldt voor 1989- doen. Ga snel langs bij de Peugeot-dealer. Zijn adres
modellen en zolang de voorraad strekt. vindt u in de Gouden Gids.

Kiest u maar uit: een zonnedakje ofeen spoiler, |pEZ il#"| Ef^T jJL C^
ofsportieve wielplaten, ofeen trekhaak, ofeen fraaie Ongehoord eoed
stereo radiocassette-recorder ofmistlampen. Maar ook .
tgjjj PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN 485,- WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EENAANTREkKEI IJKE PRIJS. p|s

Eël peugeot. dynamisch opweg.
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D*r grote Mitnahme-Markt für /fJunges Wohnen"/ (CKT\ L/Jw tX^Ê^llX\^ J

■-jzfflpfeg vgk^^H ! "'^4 "DïlOiprtJlo £ HBR^-:'*.^Ë' F*r^=^~* r*tf) .«« '*B§i!i P^-1§.87^ F fiHÉ ________ _W___t_^_ ______* _______ _______ __m __m

________ ""___, _*m " ■ m^* «_ " ______ m\\f\r__ir %*** # ' Abholpreis ■ -"Ifflll/Wnj""l %_r\ m. mDas grotite Spiegel-Kabinett fff j 2-sitzer-sofcf \\^*&Êf*mßmfr
U Dnihh Am#Jian MM' 'T S ** JMEölfeatteDrost. Armlehneflf lV^ C^ " Abholpreis

\~3^Ty?l M-9ÊUm ftggocw M||| ,1 I ;.. LiffiÊL, BBLSEj^Vr'^TwL Fernsehtisch

vergoldetem ' :%. >felas mit Facetten- 1 ///^////^ f/_fSSASé l!''*^t* i« Teller 1.- lAbholoreis /^t\Rahmen^ 43 x7l cm Keramik-Geschirr / Dfri A/Wf#f/fff 111 #1
iS^T <■ u a"^B . I '"'' —'^^^^^^^mM y^uber 100000Haushalts- und Geschenkartikel

Frühsffück: Menu: en;;^-^^^^o»LlJHilSi r—ZZT^ pmm V
Samstag morgen, 9.15 bis Schweinerücken-Steak v'^*!^ ■«/> /7j/+ t fffte L***V*/yOy \ T~" W_) Mi
gekochter' Schinken, Pommès frites W/^oO^JF IjÊ^^ i^^r^jr^///'//J'^ ...V^A^/jYAtm a^^"i^l Ji faj\_Wo I *t^ I

Hoe komt U bij s V f ■*"":_ .
»■■""-« C2»*^

%m_W_Jr _V _. Jt=^ GIÉrL I siA «MlIgESSaS— f u Rüssen-El CÉZfI j^y^^ /gm_\diqmf i_*_m h***»**,
Pallen? x^f, *,gT Ê $<hnelleil Hunger Kartoffelsalat "WOU È f%__m C^hér ’ „oh-"* $i. .„rek wnv

J^SSST9» zwischendurch: iSSaSSSS' >V# >^T Xdr l I **+-*"*-+- |
1 b_W^ neemt Ude autoweg —-—_^_

;^v I 1 >*^ richting Keulen. Als U -ffffMTMB TJTT-Z». .^-^^^ _______T^^^^__ _______IW^^^^__ tsj h^\ /\ \\ Aken helemaal voorbij I u^V a — *■■■ 2^^^ *^t^i««tfy-^T ,^r-^^""*^,
> X&^ /s \ bent* neemt ude a,s,a9 I~A mm__ m ATV ijl \ // O^tro Tt^^mjjT #-*

KV \\ //A i-\ K'\ Kreteld / Düsseldorf en I ffH ilLf/ ig|n fflS^ \// !*____.* a— >=,! lA.^-nAt IT! -.-.,<*t%ofc iK\'\ rijdt U via de brug -^r^Z -9 «- P W^# (O ) I 111 :$??? &
/%- uut meteen weer richting L5S—J I -I I I I I I I I I IV-> '' ' I I I I ' 'wurm«i.n- "flichting Aken. U houdt Aken- Gratis Vakkundig Zelf afhalen en Bezorging mét Advies aan Voor 'n snelle Laat U Kinderparadijs Allesv«rt.ut^h»id« A^n B^ojtz/ Zentrum aan en neemt parkeren advies op geld verdienen of zonder huis voor hap verwennen met toezicht bereikbaar/ / centrum dan de afslag Würselen- verzoek opbouwen super-tl I Verlautenheide. nauwkeurige

inbouw

Het grootste woon-warenhuis in Aken en omgeving 1

È \Mr_-_-+_^l_^_~_ _____*_*_'_,%U___.._>___*_*._«_. Openingstijden: 9.00-18.30 uur Zaterdag 900-14.00 uu,
___l VVUrSCIGn-OrOICIIWGIQGI 1 Kanmsberg, am Autobahnkreuz Aachen Tel. 09.49.2405.6020 Lange zaterdag 9.00-18.00 uur, s'maandags geopend.
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Wpiccolo S
045-719966

Hn 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 'Vermist/gevonden' ’0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs ’ 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief B.T.W.

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

Het Limburgs Dagblad wordt
dagelijks gelezen door 261 .000
personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 155599

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin- DAKDEKKERSBEDRIJF Denen- en buitenschilderwerk- Nok, voor al uw dakdek-
zaamheden: 045-210020. werkzaamheden, met de
Voor al Uw DAK- lood- en langste schriftelijke garantie,
zmkwerkzaamh. Bel vrijbl. Bel voor vrijblijvende offerte.
045-351626 bgg. 461432. Tel. 045-224459.

Personeel gevraagd

Wir stellen ein:

Fleischereiverkauferinnen
auch zum Anlernen

Metzgergesellen
Auszubildende

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

D-5100 Aachen, Tel. 09-49-241-35933.
Gevr. voor FRITURE regio Geleen, Beek

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

Motel Heerlen vraagt;
Jonge enthousiaste

Medewerkers
voor de keuken.

Leerling koks
17-21 jaar

Aankomend koks
18-23 jaar

Opleiding intern of via SVH leerling stelsel.
Vaste betrekking. Schrift, soll.

Motel Heerlen, Terworm 10, 6411 RV Heerlen.

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.

Splendid Cars Valkenburg
Touringcar chauffeurs gevraagd en of aankomende
touringcar chauffeurs tevens ook monteur gevraagd.

Inlichtingen tel. 04406-12121
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

vragen wij
Bezorgers M/V

die genegen zijn dagelijks tussen 6.00-7.00 uur
's ochtends onze krant te bezorgen. Melden: Limburgs

Dagblad, Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
Met spoed gevraagd

Leerling auto-spuiter
liefst met enige ervaring, tevens gevraagd

Leerling plaatwerker
na telefonische afspraak persoonlijk melden bij

Autoschade Hanneman
Kerkrade, Strijthagenweg 125, tel. 045-452666.

Skelterbaan Cauberg BV
zoekt met spoed buffetbedienden met ervaring. Serveer-
sters/kelners, studenten voor skelterbaan. Sollicitanten
moeten bereid zijn de weekeinden te werken en de maand
|Uli en aug. Tel. 04406-12685, tussen 17.00-18.00 uur.

Representatieve

kapper/kapster
gevraagd 18-20 jaar, goed kunnen permanenten en

föhnen. Bel na 18.00 uur 043-212767.

hadrstijl
Stokstraat 16, Maastricht.

Ervaren mobiele

Kraanmachinist
Tel. 045-3T0320.

VAKANTIEWERK voor kan-
tine/cafetaria op camping
voor ca. 6 weken, met kost
en inwoning te Renesse.
Tel. 01116-1970/01650-
-37748.
Gevraagd CHAUFFEUR
voor vervoer van bloemen
en planten. Voor 30 uur en
meer, i.b.v. rijbewijs CE,
Schrift, soll. na Drossaart
Bloemen, p.a. Begoniastr.
33 6014 BH Ittervoort.
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. voor direkt nette FRI-
TUREHULP M/V met erv.
Pers. aanm. Cafetaria de
Kroon, Hoogstr. 152, Nieu-
wenhagen.
De VOLKSKRANT vraagt
voor Heerlerbaan, Weiten
en Douve Weien aktieve be-
zorgers(sters) ook event.
vakantieinvallers. Inl. tel.
045-724496.
Club Pallas vrgt. nog enkele
DAMES- chauffeur aanwez.
045-420772.
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 jaartot
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.
Gevr. Part-time TAXI-
CHAUFFEUR voor week-
end, 045-241491.
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
DP 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.
Part-time CHAUFFEUR
gevr. M/V, i.b.v. eigen auto,
omgeving Sittard. Br.o.nr.
B-1192 L.D. Postbus 3100
6401 DP Heerlen.
Gevr. OPPAS voor 2 kind. 2
en 6 jr. voor halve dagen.
Tel. 045-723090
Personeel gevr. voor de
BOSBOUW, min. leeft. 18 jr.
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.
Gevraagd CO2-LASSERS
en constructiebankwerkers
met ervaring. Tel. ml.
04754-86745.
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
Bouwbedrijf Baburek vraagt
vakbekw. METSELAARS en
1 ervaren timmerman. Mel-
den na 19.00 uur tel. 045-
-216969
WERKSTER voor friture
gevr. v. enkele morgens p.
week. Alleen persoonlijk
soll. Frituur 't Halder, Wilhel-
minalaan 24, Valkenburg
Gepensioneerd HULP gevr.
voor alle voorkomende
werkzaamheden in Slagerij
te Landgraaf. Br.o.nr.
B-1209 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
METSELAARS gevr. Aan-
nemersbedrijf P.J. Gelissen,
tel. 04498-53354.
AKB Hulsberg BV vraagt:
ervaren TIMMERLIEDEN
voor werk in Duitsland. Tel.
04405-1236 of 04499-4479
Of 09-49. 245147260.
POELIERSBEDRIJF Hans
van Boekei vraagt voor de
vestiging Maastricht op kor-
te termijn een actieve hulp.
Enige kennis v.d. branche is
gewenst. Schrift, reakties
graag aan: Poeliersbedrijf H.
van Boekei BV, t.a.v. Hr. F.
Heiligers, Punterweg 35,
6222 NW Maastricht.
BECU Bouw BV zoekt voor
projekt in Düsseldorf en
Keulen: Akkoord-Verblend-
metselaars en Akkoord-Ein-
schalcolonnes. Duits verze-
kerd. Va. 16.00 uur,
Dhr. Eggen. 045-217313.
Ervaren thuisnaaisters en
lOCKSTERS gevraagd zon-
der ervaring onnodig te bel-
len. Tel. 045-218312.
Gevraagd TIMMERLIEDEN
voor Duitsland. (Keulen,
Mönchen Gladbach) Inl. Tel.
045-224548 of 463090.
FRITURE vr. hulp voor
overdag, 25-35 jr., liefst met
erv. 045-453032, na 19 uur.
Gevr. part-time KAPSTER
voor Lückerheidekliniek,
erv. gewenst, salon
P. Quadvlieg, 045-453402.
WERKSTER gevr. plm. 12
u. p. Wk in overleg voor ver-
dere ml. Akerstr. 16 Heerlen,
zat, van 17.00-18.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

■

Onroerend goed te huur gevraagd
Wie kan zwangere vrouw
helpen aan WOONRUIMTE. Arts en gezin met 3 kind.
Tel. 04498-56198. zoeken ruim huurhuis in

■ r.r,..-,T.-...-K ,T .—r HEERLEN, Douve-weie,APPARTEMENT te h. gevr. Sjttard Collenberg of Voe-centr. Hrl., huurpr ’540,-, ren daal. Tel. 033-622968.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.-
FRITURE te Landgraaf t.h.
Overn. ’35.000,-. Borgsom
’10.000,-. Zond. eig. midd.
onnod. te bel. 04450-3636.
2 KAMERAPP. nabij cen-
trum Heerlen. Tel. 045-
-727088.
Gemeubil. APPARTEMENT
te h. te Kerkrade. Tel. 045-
-455317.
Te huur gemeub. BOVEN-
WONIG voor net vrouwelijk
pers. Tel. 045-416716.
Ter overname CAFÉ met in-
ventaris. Tel. 045-722244.
Te h. of te k. klein BUNGA-
LOWHUISJE. Camping in
Lanaken v. vertier v. kin-
deren. Tel. 04490-24024.
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. komt te netto mnd.last
op ca. ’ 700,-. Inl. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te h. 2 APPARTEMENTEN
en winkelruimte in Kerkrade.
Tel. 045-412715.
Te huur luxe woonapparte-
ment gelegen op de 2e eta-
ge van een bedrijfspand ge-
legen in het centrum van
MAASTRICHT (nabij Vrijt-
hof), met diverse voorzie-
ningen (w.o. lift en parket-
vloeren), huur all-in
’1.400,- p.mnd. Bestemd
voor rustige bewoning. Ver-
der nog alternatieve moge-
lijkheid. Br.o.nr. B-1220, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Kl. appartement te huur in
SCHAESBERG woonk./
keuk., slaapk., badk. Inl. Nil-
wik, Heerlerweg 126, Voe-
rendaal. Tel. 045-752389.
APPART. v. pers. boy. 23 j.,
geen huisd., ’ 525,- excl.
stoken; Valkenburg, Heek 1,
Tel. 04406-13155.
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.
Huis te huur v.a 15 juli in
HULSBERG; 3 slpks.,
woonkamer, open keuken
en badkamer met douche.
Inl. 09-49.4101-35215.

Onroerend goed te koop aangeboden

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

Brunssum-Centrum
Kerkstraat 164 zeer luxe appartement mcl. stoffering en

alle apparatuur, m. schitterende badkamer, lnd.: 2 slpk., gr.
woonkamer (6.15x7.00), berging, luxe keuken m. aanbouw

Vr.pr. n.o.t.k. Van Oppen BV Lindeplein 5, Brunssum
045-254543, vraag de infofolder.

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

achterbalcon. Vr.pr. ’ 87.000,- k.k. Ass. kant. Van Oppen
BV, Lindeplein 5, Brunssum 045-254543,

Vraag de infofolder.

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

Brunssum 045-254543, vraag de infofolder.
Wij kunnen steeds weer terugzien op snelle en goede

verkoopresultaten. Daarom worden door ons

huizen ter bemiddeling gevraagd
Géén verkoop, géén kosten
Directe aankoop van pand is bespreekbaar!!

Livac BV
Brugstr. 19 Sittard. 04490-10855.
(buiten kantooruren 045-220550).

OUDER woonhuis te koop
gevraagd. Achterstallig on-
derhoud geen bezwaar.
Aanbiedingen aan Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.
HEERLEN-NOORD t.k.
mooi halfvr. woonhuis, bwj.
1974 met cv. L-vormige
woonk. plm 35 m2met mar-
mer vloer, mooie aangeb.
keuken 4x4 mtr. (merk rosé,
kl. blauw/wit) 3 slpks. met
essenh. parketvloer, luxe
badk. vlizotrapp n. zolder,
garage m. cv. tuin. Ged.
voorzien van rolluiken en
thermophane. Vr. pr.
’145.000,- k.k. Tuinstr. 10,
Heerlen te bez. na tel. afspr.
045-217425.
HUIS te koop, weg. schei-
ding, nieuwbouw, niet volle-
dig afgewerkt, in rustige
bosrijke omgeving. Kerkstr.
718, Maasmechelen (B).
Tel. 09.32.11.767733.
Te k. grote vrijst. BUNGA-
LOW, tev. te koop of te huur
gevraagd kl. woning met ga-
rage. Tel. 045-442045.
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.
1. te koop centr. HEERLEN
dubbel woonhuis met 5 ga-
rages. 2. Vrijst. kantoorpand
met 5 parkeerplaatsen. 3.
Garage te huur Aarveld. Inl.
045-711617.
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
voordeliger dan huren. Inl.
Wijman & Partners Vast-
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
direkt te aanvaarden. Vr.pr.

’ 102.000,-. Verhuispremie
ad. ’ 2.000,- beschikbaar.
Inl. Wijman & Partners Vast-
goed, 045-728671.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

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 h. aangeb. VERSWIN-
KEL, vlees, vleeswaren,
kaas, Franse kaas, salades.
Omg. Geleen. Br.o.nr.
B-1217, Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Te huur OPSLAGRUIMTE
of werkplaats te Heerlen-
Noord, 160 m2. Tel. 045-
-219134.

Woningruil
2 op 1 woning te Passart-: Zuid te ruil tegen eengezins-

i woning te HOensbroek of
omgeving. Br.o.nr. B-1207
Limburgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Kamers aangeboden/gevraagd
Wie heeft een KAMER te h.
voor mijn dochter? omg Sit-
tard, 03402-33512 na 18uur
Gem. KAMERS te huur te
Valkenburg. Tel. 04406-
-12875.
KAMER te h. bij centrum
Kerkrade, met alle comfort.
Tel. 045-461870/452269.
Gemeubileerde kamers te
huur in HEERLEN. Papper-
sjans 40, Heerlerheide.
Centr. Schaesberg v. jonge
meisjes t/m 30 jr., gem. KA-
MER, eig. ingang, gebr. v.
gez. keuk. en badk.. Tel.
045-324880 tot 18 uur.
Te h. KAMER eigen ingang,
w.c, douche, half gemeub.,
gestoft. 045-719414/719016

Te h. gemeub. KAMERS
Hoogstr. 48 Landgraaf.
Kamers en appartement te
huur voor STUDENTEN,
centrum Hrl. 045-713901.
Te h. in studentenhuis,
centr. Heerlen, KAMER met
v.w. Tel. 045-721150.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
Gemeub'. KAMERS te h.
Centr. Heerlen, ’4OO,- all
in. Tel. 045-712503.
Gem. ZIT/SLPK. met cv.,
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19 Kerkrade.
Te huur gemeub. APPAR-
TEMENT. Kleingraverstr.
97, Kerkrade. 045-413443.

Bouwmaterialen

DE/MERBAU
SPECIALIST

Kom kijken in Zuid Limburgs mooiste showroom

ramen en deuren
Kunststof en hardhout

uw specialist voor nieuwbouw en renovatie.
Showroom; Industriestraat 10-12

6466 GC Kerkade-West
Tel. 045-419273

Sanitair nodig?
Wij gaan verbouwen!

Daarom bieden wij div. badkamers aan met hoge kortingen
in de kleuren: mont blanc, edelweiss, crocus, manhatten,

Van de Venne van der Sluis,
In de Cramer 7, Heerlen. Tel. 045-718008.

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS va. ’9,50
per m2. Stenen va. ’ 0,35 p.
st. Het meeste uit voorraad
leverbaar. Frepa, Staringstr.
123-125, Heerlen-Molen-
berg (achter Philips fabriek).
Tel. 045-423641.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm., vloertegels. L.A.G.
BV, Industrieweg 5, md. terr.
Borrekuil, Geleen. Tel.
04490-43985.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.
AKOUTHERM systeem-
bouw ** Dakbedekkingen **
Dakisolatieplaten ** Zink,
lood daltrimmen ** Div. sys-
teemplafonds ** Div. sys-
teemwanden. Hov. t. Wes-
terflierhof 10, Hoensbroek.
Tel. 045-226604. Levering
gratis aan huis.
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.
Te k. weg. annulering grote
partij grenen ramen met 3-
dubbel glas, draai en draai/
kiepramen. REYNEN, Burg.
Venckenstr. 11 Obbicht. Tel.
04498-56966.

Reparaties

TV DEFECT? TV/VIDEO reparatie. Zonder
Wij bieden U: "Gratis halen J"l^*?"* Gör9ens* TeL
en brengen "Gratis leentoe- W3''*l4l'-'*-

stel "Prijsopgave vooraf. Voor al uw koelkast- en
Audio Video Centr. Heerlen. DIEPVRIESREPARATIES.

Tel. 045-728130. Vroko, 045-441566/461658.

Hobby/Doe het zelf
Grenen BALKEN b.v. 15x5 Te k. 100 REGENTONNEN
’4,50 p.m., 16x6 ’ 5,75 p.m (niet van hout) inh. 200 liter
enz. steigerplanken ’4,25 ’4,75 p. stuk 04956-1610
p.m. mcl. BTW, alles evt. of 04950-33867.
geïmpregneerd en/of thuis- 1 t*___\H__,_■_.__
bez. Houtzagerij Windels, toeiazaKen
Bouwberg Brunssum 045- SPAARBRIEFBEURS Eind--270585. hoven, 040-457080, (tus-
Nieuwe stalen VISBOTEN sentijdse) verzilvering,
lengte 4,5m. pr. ’495,-. hoogste waarde, discreet,
04950-33867 tussen 12.00 contant, gratis goed advies
en 13.00 uur. voor daarna. Boschdijk 363.-- : .-. :■ ;

Bedrijven/Transacties
Ter overname aangeb. Wegens omst. ter overname

complete aangeboden FIGUURCOR-
■ . " RECTiESALON met af-inVGntariS slank- en bruiningsappara-
van Snoepzaak tuur in centrum M-Limburg-

met 65 m2systeemplafond, se stad. Geen concurrentie
5 lichtbakken, 70 m2voor- aanw. Zonder contanten on-

zetwanden en excl. verpak- nodig te reageren. Br.o.nr.
kingsmateriaal. Tel. 045- B-1138, LD, Postbus 3100,

229583 na 18.00 u. 216130. 6401 DP Heerlen.
AANNEMERSPAPIERENB en B BALLONNENEX- gevraagd, event. samen-PRESS, ballonnen van 65 werking. Br.o.nr. B-1214,cm. tot 9 mtr. bedrukt met U Limburgs Dagblad, Postbus

eige n tekst. Snelle levering 3100, 6401 DP Heerlen.020-122446. -—rl— , __.___._.,._ .Te k. Perceel GROND in
Ter overname aangeb. CA- Centrum Landgraaf/
FÉ, gemeente Heerlen/Zes- Schaesberg. Bouwvergun-
wegen. Inl. 045-243900, tij- ning aanw. Inl. Tel. 04756-
-dens kantooruren. 5757.

I GOKNIETMETGAS! I
Zuiver en betrouwbaar

butaan en propaan in flessen.
Kleine en grote vullingen voor

particulieren ondernemer.

MB^^ i J23 _~xi\ ********************
Landbouw en Veeteelt

Te koop STRO, wintergerst. ...
Tpi n44QT ni 4Snow Renault MX. Vrijdagiei.u44MJui4. 23 junj van 1500

_
21 0Q u

Robin BOSMAAIERS, zo- Zaterdag 24 junivan 10.00 -meraktie tijdelijk weed- 18 no u L.M.B. Hub
eater-kop gratis bij aanschaf SCHOUTETEN Ulestraten,
van een bosmaaier. HO Mi- 043-643210randolle. 045-422797.

Auto's

Cash en Carry prijzen
met garantie

Panda34rood 1985 ’ 8.900,-’ 7.900,-
Panda 750L carrara wit 1987 ’ 10.500,-’ 9.500,-
Panda 750 CLrood 1987 ’ 10.900,-’ 9.900,-
PandaloooCLwit 1986 ’ 10.900,-’ 9.900,-
Fiat 127-1050 grijsmet 1985 ’ 8.500,-’ 7.700,-
Uno4sbeige 1985 ’ 9.900,-’ 8.900,-
Uno 45 fire rood 1987 ’ 13.900,-’ 12.900,-
Uno 45 silver 5-versn 1987 ’ 13.900,-’ 12.900,-
Uno 60 super wit 1987 ’ 14.900,-’ 13.900,-
Uno 60 super rialto groenm. . 1988 ’ 16.900,-’ 15.900,-
Uno 75 IE zwart 1987 ’ 15.900,-’ 14.900,-
Ritmo 60 CL5-deurs 1987 ’ 11.900,-’ 10.900,-
RitmoCarrara 1987 ’ 12.900,-’ 11.900,-
Ford Scorpio autom. grijs 1985 ’ 22.900,-’ 19.900,-
Renault STC wit 1985 ’ 10.900,-’ 9.900,-
Seat Ibiza 1.2GL wit dcc 1987 ’ 11.900,-’ 9.900,-
VW Polo grijsmet 1986 ’ 13.900,-’ 12.500,-
VW Golf 1.3 C do.blauw 1986 ’ 16.900,-’ 14.900,-

Fiat Bastiaans Heerlen
Spoorsingel 50

045-724140 of 724141

II |Ë~SCHAEPKENS^/ f̂Autobedrijf IWJVjjb _____^jl 1979 Klimmen ms Uvy
Jubileum-Autoshow

SPECIALE AANBIEDINGEN EN SUPERKORTINGEN
OP ALLE TOPOCCASIONS

Zondag Kijkdag
Audi 80 GLS '81 ’6.900,-; Jeep Aro 4x4 '84 ’7.000,-;
BMW 320 rood '79 ’ 5.200,-; BMw 316 groen '79 ’ 4.900,-
BMW 320 '79 ’ 4.900,-; Citroen Visa zwart '81 ’ 1.000,-;
Datsun Cherry GL 80 ’2.500,-; Datsun Cherry '81

’ 1.500,-; Datsun AF II '79 ’ 1.700,-; Ford Sierra 1600 s-
drs '83 ’11.500,-; Ford Sierra 1600 5-drs '82 ’9.900,-;
Ford Granada '83 ’8.500,-; Ford Taunus Station '82
’6.950,-; Ford Escort '76 ’1.250,-; Ford Fiesta rood
’1.900,-; Ford Escort '79 ’2.500,-; Ford Escort '82
’7.950,-; Ford Fiesta '84 ’10.950,-; Fiat Ritmo 65 '81
’2.950,-; Fiat Mirafiori '81 ’1.250,-; Fiat 127 Sport '80
’3.500,-; Honda Quintet ;82 ’4.250,-; Lada station
’1.500,-; Lancia Bèta 1300 ’1.000,-; Mazda 626 '82
’4.900,-; Mazda 626 '79 ’3.500,-; Mazda 323 '79
’1.950,-; Mercedes 200 D'79 ’3.250,-; Mitsubishi Colt
'85 ’12.500,-; Mini autom. '79 ’2.200,-; Mini Metro '83
’6.750,-; Opel Corsa 12S TR '85 ’ 1.350,-; Opel Kadett
autom. '82 ’7.500,-; Opel Manta 1e eig. '80 Hatchb.

’ 4.900,-; Opel Kadett 1200 S LPG '81 ’ 4.950,-; Opel Ka-
dett C 1200 ’2.250,-; Opel Ascona Sport '81 ’3.250,-;
Opel Ascona 2 ltr. 4 drs. ’ 1.500,-; Opel Corsa '86 1300
’15.900,-; Peugeot 604 SL '81 ’1.500,-; MG Midget
’9.750,-; MG-B rood ’17.000,-; Renault 18 GTL '83
’6.950,-; Renault 20 TX '83 ’6.950,-; Skoda 105 S '87
’5.950,-; Skoda 105 L '83 ’2.950,-; Toyota Corolla '78
’1.000,-; Toyota Tercel '80 ’3.250,-; Toyota Tercel '85
’8.950,-; Talbot rolstoelverv. ’3.950,-; Vauxhall Cavalier
'79 ’2.000,-; VW Kever '72 ’2.500,-; VW Derby '81

’ 2.950,-; VW Jetta '81'LPG ’ 5.250,-; Volvo 66 '79 autom.

’ 3.250,-; Volvo 343 '79 autom. ’ 3.250,-;
Inkoop-Verkoop auto's

goede sevice en garantie
APK Keuringsstation

(Keuring klaar terwijl U wacht)
Klimmenderstraat 110. Tel. 04405-2896.

Een First-Class Occassion
van onze Occassion-afdeling

Toyota Corolla coupé 1600 GTI 16 Valve 2-drs. kl. wit bwj.
'84, km.st. 43.000, verlaagd en uitgeb., met sportvelgen,
pr. ’22.800,-; Toyota Corolla HB 1.3 SXL-uitv. 12 Valve
5-drs. kl. wit bwj. '87, km.st. 36.000, pr. ’ 17.900,-; Toyota
Starlet 1.3 DX 12 Valve 2-drs. kl. beigemet. bwj. 12-'B5,
km.st., 56.000, pr. ’12.800,-; Toyota Starlet 1.0 DX 12
Valve 2-drs. kl. blauwmet. bwj. '87, km.st. 52.000, pr.

’ 15.800,-; Toyota Carina 1.8 DX Sedan Diesel 4-drs. kl.
beigemet. bwj. '82, km.st. 99.000, pr. ’ 11.600,-; Citroen 2
CV, 4-drs. kl. blauw bwj. '85, km.st. 20.000, pr. ’ 7.900,-.

Mengelers Oirsbeek
Provincialeweg Zuid 91
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Proficiat
met jullietrouwdag

Bram en Margo
Jos J I

Prnfir-iat Van maandag t/m v"!i iuhoicu vanB.3otot 17.00uur,lfmet je 65e verjaardag uw PICCOLO telefot

& Feliciteer uw zoon, do<l
_WÊ/Ê& 4Hki,J vriend of vriendin vial

rubriek 'PROFICIAT' va] ;
'w'" Limburgs Dagblad. Ge*|

«f advertentie op bij een'
onze kantoren of infOJ

WÊèè*W' via telefoonummg
045-719966 naar*.

/} mogelijkheden. U züW
Tot vanavond op de borrel. plezier van hebbe*1-!

Goedkope Inruilers
VWPolo 1981 ’ j
FordFiësta ; 1987 ’ 2-JZastavassGTL 1983 ’ 2»
CitroenGSA 1980 ’ 2->
OpelAscona 1978 ’Citroen GSA 1981 ’ 11
Lada2los 1982 ’ 2»
Datsun 140 1987 ’Datsun Laurel 200L 1979 ’Ford Taunus Combi 1978 ’ 1*
FordTaunus 1.6 1978 ’Ford Escort 1.3 1975 ’Talbot Horizon 1979 ’Nissan 120A coupé 1978 ’Citroen Diane 1981 ’[SONDAGHI

SË=i SONDAGH E
IHEERLENI1 ■ J
De Koumen 34-36 (ingang Wijngaardweg) Hoenst>ft

Tel. 045-223300. J
Alfa 164 3.0 V 6

Demo, laat '88, met alarminst., radio en ABS ,
Slechts 17.000km. Ook div. jongeAlfa's 33 Junior 8

Alfa Romeo-dealer
Autocentrum Sanders BV,

Brunssum, Akerstraat 128. Tel. 045-251644^
Fiat Klankstad

Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87, Uno 45-55 '83 t/m '8&;
Diesel '84, Regatta 100S'86 met stuurbekr. en LPG; J.Ritmo '84 t/m '86, Regata 85S 84; Golf 5-drs., Sfj
4-wd '86; Fiat Ritmo 105 TC '82; 127 1050 '85, '&>.
131CL 4-drs.; Regata 70 '86; Suzuki Alto GL '86; OP?
cona 1600 S 5-drs. Hatchback '81; Opel Corsa '*,\
Opel Kadett 1200 '82; R9GTL '85; Renault 11 T*f<Renault R5TL '81; Skoda 120 LS '86; Skoda 120
Toyota Corolla aut. '80; Volvo 345 DLS '82; Panda '*l
'87; Triumph Spitfire; Citroen 2 CV 6 '82; Visa 1,1
Honda Quintet '82; Lada Samarra 5-bak '87; Peug%
GL '82 en '86; BMW 316 '82; Mitsubishi Colt '84 en v

Diverse goedkope inruilers in voorraad. ~■Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413^1* streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garang
* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voo<r

van max. 4 jaar. * 14 Dagen omruilgarantie- i

riflGebruikte Wagens
UUPhisSysteem

OBDVAfi GARANTIE
Renault R 18 bwj. '84, jubilee-uitv. 2 kleuren, lux*

Ford Sierra 2.0 i CL, verl. sportuitv. rood, 16.000 »
eigenaar, nov. '87 j

Mazda 323 GLX 3-drs. 5-versn. '87, 55.000km, kle*" , i
1e eigenaar.

Peugeot 309 GL de. '87, 19.000 km, 1e eigenaar. *1
blauwmet. 4-drs.

Opel Corsa 1987, rood, 3-drs. 32.000 km. als ?%
Renault R 21 TR jan '89, 4-drs. elektr. schuifd., nie"l

met aantrekkelijke korting op nieuwprijs.

Grasbroekerweg 28
Heerlen. Tel. 045-7224& J
■' ■ — .fi "Nissan Bluebird
2.0 SLX

Hatchback, 1e eig., juni '86,
59.000 km, met. lak, alle ex-
tra's, mr. prijs garage
’17.000,-. Te koop t.e.a.b.
Tel. 045-722222.

Om zo mee
te nemen

Rover 2600 '79 ’2.950,-;
Fiat Ritmo 65 CL '81
’2.950,-; Mazda 323 '82
’5.950,-; Opel Kadett '84

’ 6.950,-; Renault 9 GTL '83
’6.950,-; Skoda 120 L '87
’6.950,-; Opel corsa 12S
Luxe '83 ’7.950,-; Fiat
Panda '86 ’7.950,-; Ford
Escort '84 ’9.750,-. Keuze
uit ca. 80 auto's

PI I

Te koop CITROEN DS, bwj.
'73, inter. leder, kl. blauw,
tel. 045-319204.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Schade of de-
fect geen bezwaar. Tel.
045-720200.
STATIONCARS: Rek. Com-
bi 2.0 S 5-drs. '86; Kad.
Combi 1.3 S, 5-drs. '85 2X;
Kad. 1.6 I, (club) '87; Mits.
Gal. 2.0 Itr.combi '80; Kad.
1.3 5-drs. '86; Kad. 1.2 S s-
drs. 1e eig. '84; Opel Rek. 2
ltr. met gas '84; Ren. 5 '81
’1.750,-. Inr. mog. en gar.
Autobedr. Ad van Neer,
Zandweg 160 Heerlen. Tel.
045-416023.
Te k. Opel KADETT 12 N
Stationwagen bwj. '81, i.z.g.
st. Antoniusstr. 61, Geleen.
Tel. 04490-41775.
Te koop BMW 316, veel ex-
tra's Tel. 045-715199.

Te k. onder garantie e .
vice div. gebruikte aIJ |
bielen; Mercedes 20" |jj
m. div. opties 1e &QA I
LPG, 5-'B7. Mercedes
16 V uitv. div. opties °'>
Golf GTI alle extras
Opel Senator 25 E,f'
'85. Opel Ascona 4 d'fj
'83. Opel Ascona 1° ïl
Fiat Panda 45 S'B3 *'Panda 45 S '83 bn-;
nault Fuego '81. C'
CV 6 Charleton '84, «"*"*"|
shi Sapporo '79. Fia' 1
'82 4c VW bus LP^I
Opel Rekord 4 drs. L
Mercedes 250 (1 23'tl'78. Mitsubishi Gala
Opel Corsa 12 S W-^Ananc garantie. Au'°.A
P. Franken, Ganzewe J

Heerlen Nrd. Heen<
Tel. 045-216475^727^4
Autobedrijf M. Hog^Jj
Wilhelminastr. 146, r .
broek biedt te koofy
BMW 315 '83, Opel'C
12 hatchbak 3-drs.'öT.'H
Kadet 1200 5-drs.'fV'
Kadett Berlina %?(
Morris mini 1000 HU
28.000 km.; Citroë" *(
spec. '84; 30.000 k^'j
tiac sunburd kl. W°,d
'83; golf GTI '79; a'v;J
kope inruilers. 045-'

Kera i
Groot aart*

BMW
Occasion^

uitsluitend 1e eiSf,*,
Kerkradersteenw^KerkradejUo22-^

ï ■ : _o

Voor Piccolo's zie verder pagina 1B ,
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Gevluchte Italiaan
terug in zijn land

wil zijn Maastrichtse raadsman mr
D. Tripels toch beroep aanteken te-
gen het door de Maastrichtse recht-
bank gegeven bevel tot gevangen-
neming.
Naarzijn mening is de rechtbank af-
gegaan op een onjuiste belangenaf-
weging. Zij heeft geen rekening ge-
houden met deeerder door de rech-
ter-commissaris gelaste schorsing
van de inbewaringstelling en even-
min met de uitspraak van de officier
van justitiedatnaar zijn overtuiging
volstaan zou kunnen worden met
een meldplicht van éénmaal per
week.
Indien het gerechtshof het beroep
aanvaardt, zou dat kunnen leiden
tot een volstrekt legale terugkeer
van de Italiaan naar Nedefland.

Advocaat gaat toch in hoger beroep

'Strategische stap in het licht van 1992'
KERKRADE - In de diverse Kerk-
raadse wijken is er gedurende de
maanden juli en augustus weer va-
kantiewerk voor de jeugd van 6-12
jaar. Er zijn of worden inmiddels
affiches opgehangen en folders
uitgedeeld op scholen.

Samenwerking Curver
en Amerikaans bedrijf In Kaalheide van 10 tot en met 14

juli, in de Gracht op 8, 9 en 10
augustus, in Heilust en Terwinse-
len op 8,9 en 10 augustus, in
Eygelshoven op 9, 10 en 11 augus-
tus, terwijl buurtverenging Zonne-
schijn op 24 juni een spellendag
houdt.

Bovendien kan de jeugd uit
Eygelshoven mee op zomerkamp
van 31 juli t/m 4 augustus. Evenals
de kinderen van Bleyerheide en de
Holz die van 10 t/m 14 juli gaan.
Voor meer informatie: SCEW,
Hoofdstraat 57 Kerkrade, 9
462444. Of de diverse organisaties:
Heilust/Terwinselen __ 417566,
Eygelshoven 9 351931, Bleyerhei-
de/Holz 9 455929, Gracht 9
417500.

Gerard Joling
in Schinveld

SCHINVELD - Gerard Joling
treedt vanavond op in de Schinveld-
se disco-dancing Meetpoint. Na-
tuurlijk brengt de zanger daar de hit
waarmee hij momenteel staat geno-
teerd op de eerste plaats in de Ne-
derlandse top veertig: No more bo-
lero's.

Landgraaf

Van onze verslaggever

HeerlenKamervragen
over IPR

Voerendaal

Gelukkig hebben de schrijvers
Michael G. Wüson en Richard
Maibaum met de scenario's voor

an onze verslaggever

Procedures blijven ook als grenzen vervagen
sies uit beide landen. Het tevo-
ren in twee talen opgemaakte
proces verbaal werd gecontro-
leerd op de juiste terminologie
en achtereenvolgens in het Ne-
derlandse en het Frans voorgele-
zen.

HEERLEN - DSM en de Ame-
rikaanse multinational Rub-
bermaid hebben een principe-
overeenkomst getekend voor
de oprichting van een geza-
menlijke dochter voor de pro-
duktie en verkoop van kunst-
stof huishoudelijke produkten
en tuinmeubelen in Europa,
het Midden-Oosten en Noord-
Afrika. In de joint-venture zul-
len activiteiten van de Curver-
Groep van DSM en de Europe-
se activiteiten van Rubber-
maid op het gebied van huis-
houdelijke producten worden
samengevoegd. Curver met
het hoofdkantoor in Breda
heeft onder andere een fabriek
in Brunssum. Rubbermaid
heeft een produktievestiging
in de buurt van Frankfurt. De
joint-venturezal in Europa een
van de grootste bedrijven op
het gebied van kunststof huis-
houdelijke produkten worden.

Boudewijn op bezoek in Hasselt

Vervolgens togen de notabelen
naar de plek waar de grenspaal
herplaatst werd. Voor hun ogen
werd de paal met behulp van pi-
quetpalen en meetlinten nauw-
keurig op de grens gezet. Drie
.centimeter was op een gegeven
moment nog het verschil. Ontoe-
laatbaar, want Vaals en Neder-
land zouden daarmee een stukje
Belgisch land hebben geanne-
xeerd. Met een stevigeruk aan de
500 kg zware uit gietijzer gegoten
paal werd ook dit verschil gecor-
rigeerd. De grens was weer zoals
die bij het verdrag van 8 augus-
tus 1843 werd bepaald, nadat vier
jaar eerder al het grondgebied
van de huidige provincie Lim-
burg na negen jaar afscheiding
weer werd ingedeeld bij (Noord-
)Nederland.

" De lokale omroep Landgraaf gaat
beginnen met het uitzendenvan een
kinderprogramma op de lokale tv.
Voor deredactie van dit programma
worden vrijwilligers gezocht. Ook
zijn er nog technici nodig voor ca-
mera-bediening, geluid, ücht, enzo-
voorts. Wie interesse heeft kan con-
tact opnemen met Els Buysen, op
maandag, dinsdag en woensdag be-
reikbaar via telefoonnummer
311738.

verstoren. Er was gisteren echter geen koempel
te bekennen in Hasselt.
Enkele uren eerder had de Vlaamse minister Jo-
han Sauwens bij een viering aan het Albertka-
naal in Antwerpen gezegd dat de Vlaamse rege-
ring absolute prioriteit geeft aan de modernise-
ring van het kanaal.

HASSELT - Het Albertkanaal- de waterverbin-
ding tussen Antwerpen en Luik - bestond giste-
ren precies 50 jaar. Om dat te vieren was koning
Boudewijn naar Hasselt gekomen. Hij opende
daar de nieuwe jachthaven, die aan het kanaal
ligt. De autoriteiten waren vantevoren bang dat
Limburgse mijnwerkers de plechtigheid zouden

Grenspaal
Nummer 8
plechtig

herplaatst
wA^S - Nuchter gedacht moet
p ' herplaatsen van een grens-
2*U in een Europa, waar de gren-
2JJ steeds meer vervagen, toch
ver een akkefietje zijn, dat te
Vj*>ehjken is met het vervangen
(■(C een doorgerotte weipaal
2j;°r een willekeurige boer op

Maar wie dat
n^t blijkt zich wel heel erg
H Srekend te hebben. Grenspaal
Omer 8' tnuis norend °P de
W^rlandse-Belgische grens
Mej>en Vaals en Bleiberg op de
0 * waar de Geul ons land bin-
fjCL*jJroomt, diende 'heropge-
'B4^ *e worden volgens de al in
Me» v°orgeschreven procedure.

een ceremoniële zitting in
he, van de gemeentehuizen, met
dert oPmaken0Pmaken en achtvoudig on-

enen van een Proces ver*
va ' en met het onder toezicht

de notabelen op de millime-
(■^["auwkeurig plaatsen van de
da : door landmeters van het ka-

Mer uit beide landen.
I**l 1
UUr aldus geschiedde. Om tien
yc
, gistermorgen verzamelde

Scjj. een dertienkoppig gezel-
Va,. Pnotabelen in de raadszaal
hm .et Bleibergse gemeente-
re^* 0 het deeldorp Montzen,
1^ uit de burgemeesters

emen van Vaals en E* Pi~
'Vroorri Van Bleiberg, vertegen-
Va^ digers van de gouverneurs
Vat} d*5 en Maastricht, hoofden
l<Uju kadaster in de provincies
eti j en (Nederlands) Limburg

eden van de grenscommis-

De herplaatsing van grenspaal 8
was noodzakelijk omdat deze
twee jaar geleden bij het afkal-
ven van de Geuloevers in het wa-
ter terecht was gekomen. Eerder
al, in juli 1986, was vanuit Mont-
zen aan de gouverneur van Luik
bericht dat de paal op kiepen
stond. Eigenlijk hoort de paal te
staan in het midden van de Geul
om tevens aan te geven dat daar
de gemeentegrenzen van Vaals
en Wittem samenkomen.

Vaesrade
Adviesorganisaties
gaan samenwerken

Op gebied van studie- en beroepskeuze
" In het kader van het 85-jarig be-
staansfeest ontvangt RK Gemengd
kerkelijk zangkoor St. Caecilia van
de Petrus en Paulusparochie te
Schaesberg aanstaande zondag het
gemengd koor uit Ewijk. Dit koor
zal ook de mis van 11 uur opluiste-
ren.

DSM, dat een groter belang in de
nieuwe organisatie inbrengt, zal 60
procent van de aandelen in de joint-
venture verwerven. Rubbermaid 40
procent. Bovendien zal het Ameri-
kaanse bedrijf een niet bekend ge-
maakt bedrag aan contanten aan
DSM overmaken.
De integratie van de twee organisa-
ties vindt niet voor het eind van dit
jaarplaats. Tot die tijd opereren bei-
de ondernemingen gescheiden op
de markt.
De omzet van de joint-venture be-
draagt ongeveer ’450 miljoen gul-
den. Het aantal werknemers be-
loopt 1700. DSM maakt niet bekend
hoe groot op dit moment de omzet
van de Curvergroep is. De concern-
omzet van Rubbermaid bedraagt
ruim f 2,5 miljard per jaar. DSM
heeft een jaarlijkse omzet van f 10
miljard. De kunststofverwerkende
divisie neemt hiervan 10 procent
voor haar rekening. Het ligt in de
bedoeling dat de nieuwe onderne-
mening voorlopig geleid zal worden
vanuit Breda.
De voorgenomen joint-venture be-
tekent een belangrijke strategische
stap in het licht van de integratie
van deEuropese markt, zo laatDSM
weten.

Zowel Curver als Rubbermaid ope-
reren al vele jaren in Europa met
kunststof huishoudelijke produc-
ten. De Curvergroep behoort tot de
divisie Kunststofverwerking van
DSM.

Vóór de gemeentelijke herinde-
ling in België was het midden
van de Geul, waar deze Neder-
land binnenstroomt, een 'vier-
grenzenpunt' omdat het ook pre-
cies lag op de gemeentegrens
tussen Gemmenich en Sippenae-
ken. Beide laatste plaatsen zijn
net als Montzen een tiental jaren
geleden opgegaan in de nieuwe
gemeenteBleiberg.

# In de feesttent op het kennister-
rein nabij de kerk van Vaesrade
wordt zaterdag om 20.30 uur een Ti-
roler avond' met de Schintaler ge-
houden. In het kader van het drum-
bandfestival en koningsvogelschie-
ten van de schutterij StMartinus
(zondagmiddag om 15.00 uur) is er
trouwens nog méér feest. Zo wordt
het koningstreffen zondagavond
opgeluisterd door het Maasland
Trio.

MAASTRICHT - De rechtbank te
Maastricht acht de uitlevering toe-
laatbaar van een 61-jarige Belg die
door de Justitie in zijn vaderland
wordt gezocht wegens het produce-
ren en verkopen van verdovende
middelen. In een door hem gehuur-
de woning in Maasmechelen bleek
een compleet druglaboratrium te
zijn ingericht. De Belg verblijft mo-
menteel in het Huisvan Bewaring te
Maastricht, verdacht van onder
meer heling.

Uitlevering
goedgekeurd

Limburg dat enige tijd geleden con-
stateerde dat het voor velen niet
duidelijk was waar men voor infor-
matie en adviezen terecht kon. Het
RIC zal zuidelijk Zuid-Limburg
gaan bestrijken. Het is de bedoeling
dat er elders in deprovincie nogvier
of vijf andere RlC's zullen worden
opgericht.

MAASTRICHT - Het Gewestelijk
Arbeidsbureau Maastricht, het Re-
gionaal Educatief Centrum Zuid-
Limburg, de Stichting School- en
Beroepskeuze Maastricht en het Re-
gionaal Orgaan Leerlingwezen Lim-
burg gaan samenwerken. Donder-
dag 29 juni zullen zij in het Maas-
trichtse stadhuis een gezamenlijke
verklaring ondertekenen waarin de
oprichting van een Regionaal Infor-
matie Centrum wordt aangekon-
digd.Valkenburger moet

Wegblijven bij JAC

Rechter legt straatverbod op

" Het Groene Kruis start in sep-
tember met een cursus afslanken.
Leden betalen 25 gulden, niet-leden
129,25. Zo spoedig mogelijkaanmel-
den: S 713712.

De vier instellingen zullen in het
RIC hun activiteiten op het gebied
van voorlichting, begeleiding en ad-
visering met betrekking tot de keu-
ze van studies, beroepen en cursus-
sen bundelen. Het RIC zal worden
gevestigd in Maastricht.

Brunssum

" Harmonie De Bazuin houdt za-
terdag een donateursactie in Tree
beek.

HEERLEN - Het Tweede Kamerlid
Dick Trommel (D66) heeft aan mi-
nister De Korte (Economische Za-
ken) een overzicht gevraagd van de
stand van zaken over de regionale
investeringspremieregeling (IPR).
Trommel wil weten of het budget
voor de IPR over 1989 in meerdere
provincies al is uitgeput ofbijna uit-
geput. Daarbij vraagt hij zich af of
het bestaande budget wel voldoen-
de is.

De Valkenburger krijgt dezer dagen
ook de rekening van proceskosten
gepresenteerd, door de rechter be-
groot op ruim duizend gulden.

ven. De rechterlijke uitspraak stelt
het J.A.C, in staat de man zonodig
met behulp van de sterke arm uit de
straat te doen verwijderen.

MAASTRICHT
Een aantal rendieren
heeft de Maastricht-
se politie en een
plaatselijke dieren-
arts woensdagnacht
meer daneen uur be-
zig gehouden. On-
verlaten hadden, al-
dus de politie, een
opening gemaakt in
het hek rondom het
dierenkamp in het
Aldenhofpark. Er
ontsnapten drie
reeën en een reebok.
Samen met perso-
neel van de stich-
ting, die het park be-
heert, ontstond een
ware klopjacht op de

Bokkesprongen
beesten. De drie
reeën konden in het
park teruggedreven
worden, maar de ree-
bok verzette zich he-
vig. Een dierenarts
kwam eraan te pas
die bijna letterlijk
een bok schoot; de
verdoving die ge- f
bruikt werd, was
niet voldoende om
de reebok op de
knieën te krijgen.
Een poging de bok te
vangen ontaarde zo-
waar in een gevecht

waarbij de dieren-
arts een gescheurde
broek opliep. Een
stropdas van een po-
litieagent kwam er
tenslotte aan te pas
om de bok zijn poten
te knevelen. Zo kon
het dierweer binnen
de omheining van
het hertenkamp ge-
bracht worden. Toen
de reebok los gelaten
werd kon hij echter
niet nalaten een
agente nog een trap
na te geven.

Informatie
Het RIC is een initiatief van het
Contactcentrum Onderwijs Arbeid

'Licence to kill' met een
James Bond vol wraaklust

vier eerdere Bond-films voldoen-
de ervaring opgedaan, om de
held niet op die manier te laten
afgaan. Er komt wel degelijk een
wereldwijd complot aan het
licht. En Bond raakt als vanouds
verzeild in science-fiction-achti-
ge entourages, boven zowel als
onder water en in gezelschap van
onverschrokken hoezepoezen
(Carey Lowell en Talisa Soto).

" In buurtschap De Teggert wordt
dit weekeinde een crossfeest gehou-
den. Zaterdag is er een markt van 10
tot 18 uur en 's avonds barbecue-
feest en zondag zijn de fietscross-
wedstrijden die om 13 uur begin-
nen.

Kerkrade
slechts van zeer korte duur. Nog
in de huwelijksnacht wordt Del-
lavermoord en Felix gedeeltelijk
aan een witte haai ten prooi gege-
ven. Waarmee het verhaal pas
echt begint, want Bond weet wie
hier achter zit en is vastbesloten
zijnvrienden te wreken, al wordt
hem dat hoogst persoonlijk ver-
boden door zijn baas 'M' (Robert
Brown), die zelfs zijn bevoegd-
heid tot dodea(licence to kill) in-
trekt.

Zo lijkt dit Bond-verhaal (het
eerste zonder een originele lan
Fleming-titel) te gaan afwijken
van het bekende patroon. Geen
007 in Hare Majesteits dienst
contra een gek die over de we-
reld wil heersen, maar een per-
soonlijke wraak-actie tegen een
ordinaire drugsbaron. " Het strijkorkestThe Oldies speelt

zondag vanaf 11.30uur in de botani-
sche tuin. The Oldies, bestaande uit
leerlingen van de muziekschool
Kerkrade- Landgraaf-Simpelveld,
staat onder leidingvan Ingrid Holle-
man en speelt (licht) klassieke wer-
ken voor jong en oud. Entree is vrij

Timothy Dalton slaagt er met
zijn tweede verschijning als 007
in al niet meer als 'de nieuwe Ja-
mes Bond' over te komen. Het is
alsof er nooit een andere is ge-
weest.

Eigenlijk is er niets nieuws te
melden, hetgeen de beste aanbe-
veling is die er voor een Bond-
film valt te bedenken.

nieuwe Bond-avontuur, het vijf-
de in successie geregisseerd door
John Glen en voor de tweede
keer met Timothy Dalton in de
hoofdrol. Zelfs de luxe aansteker
met inscriptie, die Bond van zijp
bevriende Amerikaanse collega
Felix Leiter (David Hedison) en
diens bruid Della (Priscilla Bar-
nes) krijgt, zal nog een zeer be-
langrijk attribuut blijken.

Het geluk is voor Felix en Della

HEERLEN - Probeert de boef te
ontsnappen met een sportvlieg-
tuigje? Geen nood. Je laat je uit
een helicopter zakken, haakt een
kabel om de staart van het
vluchttoestel en neemt het vlie-
gend en wel op sleeptouw.

Met deze stunt wordt meteen al
aan het begin van 'Licence to
kill' de toon gezet voor de zes-
tiende James Bond-film: sensa-
tie met een knipoog. Vanaf de
begane grond wordt het tafereel
gadegeslagen door een bruidje
en haar gasten. Zij wacht al uren
op de bruidegom, maar die zal
weldra aan een parachute uit de
helicopter neerdalen, evenals ge-
heim agent 007, die immers als
getuige zou optreden.

Zo valt alles op zn plaats in dit

!}^STRicht - in kort geding

'■ l mr Sg^rend rechtbankpresi-
':.°Herv * Eliëns een 35-jarige mi-
i !tverhü Valkenburg aan de Geul

* **es rn° °Pgelegd zich de komen-
j astriókanden °P te houden in de
J%t js h J°denstraat. Aan deze
i> Jonixi'et kantoor gevestigd van

'* rdè v n Adviescentrum J.A.C.
iiH°°r h 1

"*:enburger ooit aanklop-

*»
U pmaar vanwegezijn leef-

li dat a gewezen- Medewerkers
"ti* 1* herhentrum beweren sedert-

«h °Ver]a aaldeliJk ernstige hinder
Kl erVor,H Van de man te hebben
P °ft <!t»!?en' z°wel in het bureauKaraat.to!'" kortn het door hen aangespan--- f te ' <Sedmg was de Valkenbur-K nen Dleden zich op te houden
C^TonH itraal van vijfhonderd
&KU-r nep u Jodenstraat. Dat zou
iCele iu^ men °P nagenoeg deK? btsha u a?tnchtse binnenstad.E»s in 2ll

a've heeft mr Eliëns deze
■V J°denJ°nms teruggebracht tot
ittermii,: at en gekoppeld aanRteS^anzesmaanden*'V^ens vonitng beloofde de man

Bbij Ct l^n Ult eigen bewe-et JA-C. te-zullen wegbly-

Vrijdag 23 juni 1989 "17

Van onze verslaggever

«redactie oostelijke mijnstreek- \« 739282 \

"Koning Boudewijn ineen onderonsjemet enkelekinderen in Hasselt. Foto: Widdershoven

Markt voor
kerkherstel

Kerkraadse
kinderpret

KERKRADE - De stichting steun-
fonds voor de St. Martinuskerk in
Spekholzerheide houdt zondag een
Luikse vlooienmarkt in de omge-
ving van de kerk. Het is de eerste
stap in de campagne om in totaal
een miljoen gulden bijeen te bren-
gen voor het herstel van de kerk.
Naast de vele artikelen diebekeken
en gekocht kunnen worden, kun-
nen met het rad van avontuur vele
prijzen gewonnenworden. Een dag-
reis voor twee personen vormt de
hoofdprijs. De Luikse markt is van
11.00 tot 18.00 uur, terwijl er vanaf
12.15 uur frühshoppen is.

door de politie opgepakt, maar na-
dien op lastvan de rechter-commis-
saris vrijgelaten met deverplichting
zich tot 1 juni om de andere dag bij
de politie te melden. De Bondsrepu-
bliek had om zijn uitlevering ge-
vraagd omdat hij daar nog ander-

half jaar gevangenisstraf moet uit-
zitten wegens zijn aandeel in valse-
munterij.

Ofschoon de Italiaan zich nu aan de
greep van zowel de Nederlandse als
de Duitse Justitie heeft onttrokken,

MAASTRICHT - De Italiaan die
woensdagmorgen in de Maastricht-
se rechtszaal de benen nam terwijl
de rechtbank zich in afzondering
beraadde over zijn door Duitsland
gevraagde uitlevering, blijkt nog
diezelfde dag te zijn vertrokken
naar zijn geboorteland. Daardoor
kon hij zich onttrekken aan gevan-
genneming waartoe de rechtbank
bij hervatting van de terechtzitting
besloot.
De man beschikt over een geldig
Italiaans paspoort en genoot in ons
land volledige vrijheid van bewe-
ging. Na ontvangst van het uitleve-
ringsverzoek was hij weliswaar

Limburgs dagblad provincie

' Wet uiterste precisie gaat de loodzware grenspaal de
"T°nd in. Foto:WIDDERSHOVEN



Auto's
—,- — ■ —Te k. mooie en 100% goede
MITSUBISHI Colt, pr
’2.550,-. Beukstr. 10, Pas
sart-Heerlen.
ALFA 75 1.8, '87, in nw.st.
40.000 km, vr.pr. ’ 26.500,
mcl. BTW-nota. Tel. 043
212299/471673.
Te koop Alfa VELOCE 200C
cabrio, mooiste van Neder
land, bwj. '80, stereo, sport-
vlgn. 04492-5113.
Te k. AUDI 80 LS 1600 cc
bwj. '81, km. 117.000, lak-
schade, techn. z.g. Vr.pr

’ 3.700,-. 045-353592.
AUDI 100 GL 5 E Inj., bwj.
'80, LPG, APK, pr. ’ 2.350,-
Tel. 045-210435.
AUDI 80 GLS type '80, APK
juni '90, LPG i.z.g.st
’1.950,-. 045-720951.
Te: k. BEDFORD Van bwj
'74* motor Ford 6 cyl. Vr.pr

’ 4D00,-. Tel. 045-316293.
Diraktie-auto te koop BMW
52Üt I. t. '83, in st. v.nw., 6-
cyl., vr.pr. ’ 11.950,-. Inr
mog. 045-324763.
BMW 2800. bwj. '77, nw uit
laat nw. radiator, motor ge-
rev. pr. per opbod. Tel. 045-
-258781.
BMW 315, bwj. 6-'B2, APK
6-'9O, apart, i.z.g.st., kl. A.b
04490-51569.
Te koop BMW 518 '78, APK
3-90, prijs ’ 1.200,-. Tel.
04490-28850.
Te k. BMW 320, 6 cil., bwj.
'78. Pr.n.o.t.k. Inr. mog. Tel
045-413779.
Cfamper, Citroen C35, 4
pers. APK, plm. 75.000 km
60 dgn krt. 04450-2514,
1934.
Wegens handicap te koop
OITROEN AX K-Way, 2
nrind. jong, vele extra's. Pr.n
o.t.k. Tel. 04755-2104.
Citroen VISA 2 Super E bwj
81 met defect, pr.n.o.t.k.
T}el. 045-718791.
Citroen Visa 11 RE '85 i.nw
st. Garage J. Coenen
Koningsbosch. 04743-1574.
Te k. DAIHATSU Rock>ss>ft-top bwj. sept. '87, mei
ace, te bevr. Dr. Poelsstr
35, Amstenrade.
DATSUN 120 AF 2, APK
aug. '90, vr.pr. ’ 900,-, i.z.g
st, te bevr. 045-422740.
Te k. aangeb. bij: F.S.O
dealer Schloesser, Indus-
triestr.9 Hoensbroek. Tel
045-210345; Seat Fura GL
5-versn. '84 ’ 6.250,-; Lada
1500 station '84 ’3.750,-
Lada 1600 GL '82 ’ 2.000,-
Mazda 626 '81 ’3.750,-
Skoda 120 GLS 5-versn. '8£
’5.750,-; Dacia 1200 '8e
’.6.750,-; Mitsubishi Galan
'81 turbo diesel ’2.750,-
Datsun Violet '80 ’ 1.500,-
-en div. knutselkoopjes.
Te koop Fiat RITMO 65 L
bwj. '80, APK, i.z.g.st. vr.pr

’ 1.600,-. Irmstr. 57 Simpel-
veld.
Fiat RITMO 65 L, bwj. '82
beige, Drievogelstr. 189
Kerkrade. Na 20.00 uur.
Te k. FIAT 131 Mira Fiori, s-
bak, bwj. '81, APK april '90

’ 950,-. Tel. 045-423345.
Fiat UNO 45 S, nw. mod. '86
zeldz. mooi. Verk. nw. st., kl
rood, ’ 6.950,-, pas ge-
keurd, info 045-223754.
FIAT 127 spec. type '83. i.z
g. st., APK , vr.pr. ’ 2.500,-
Tel. 045-314760.
Weg. omst. te k. Ford ES-
CORT 1.1 Bravo i.z.g.st.
bwj. '83, vr.pr. ’9.750,-
Tel. 045-422833.
Te k. Ford ESCORT 1,4
Bravo, zeer mooi, vele ex-
tra's bwj. '87, kl. grijsme-
tallic. Tel. 045-225020;
462523, na 17.00 uur.
fïord ESCORT L Bravo bwj.
>'84, APK 6-'9O, rood, km.
$t. 53.500 pr. ’ 8.950,-. Tel.
045-325833. Heerlensew.
32, Landgraaf, na 16.00 uur.
Ford ESCORT 1.3 L, 3 drs.
dombi te k. bwj. 11-'BO, APK
V'9o. ’ 2.000,-. Tel. 04490-
-23095 na 18.00 uur.
FIESTA 11 L sportw. striping
99.000 km, APK, ’4.250,-.
Rotterdamstr. 24, Heerlen.
FIESTA 11 L Ghia, 73.000
Ifln, ’ 3.250,-, sportw., als
r*rw. Hamerstr. 39, Heerlen.
(ford TRANSIT '77, met ra-
men. Techn. 100%. Vaste
pr. ’ 1.000,-. 045-325819.
Te k. Ford FIESTA 1.1 S
Lz.g.st. bwj. '77, APK 1-'9O,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-226883.
FORD Fiesta 1100 Bravo,
bwj. '83, apart mooi,
f 7.000,-. Tel. 045-725703.
Te koop ESCORT 1.6 CL,
bwj. laat '86, mr. mog. Kling-
Hemden 33 Brunssum.
Te k. Ford TAUNUS weg.
Overcompl. 100% o.k. APK
2-s*'9o. Tel. 045-259781.
Tek. Ford FIESTA 1.1 FIN II
b>j. April '89, 3.000 km. 3
jaaf garantie. Tel. 045-
-273236.
Ford FIESTA 1.1 L '83 in nw.
4t. APK Vr.pr. ’ 4.950,-. Tel.
045-458944.
FJORD transit geelkent., bwj.
'fel, op gas, vr. pr. ’3.800,-.
Tel. 045-252198.
te k. Ford TAUNUS 1.6 bwj.
'80, bordeau rood, met trekh
dn radio-cass.rec. APK tm
|'90, pr.n.o.t.k. 045-218751
Ford SIERRA 1.6 '83, zeld-ram mooi. Garage

Coenen, Koningsbosch.
C}4743-1574.
Ford ESCORT 1600 GhiaJ3, verlaagd, RS-wielen.
Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Ford ORION 1.6 bwj. '84,
41.000 km, i.pr.st. Tel. 045-
-750575.
Te k. Ford GRANADA, bwj.
'80, LPG, blauw, APK 2-'9O.
fel 045-228010.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

. Te koop Honda CIVIC sta-. tioncar 1981, APK juni '90,- ’2.000,-. 045-441258.

. Tek. HONDA MT 5, bwj. '84, 100%, pr. n.0.t.k., tel. 045-- 251485.

" JAGUAR 4,2 Serie 3 bwj._ '81, zéér zeer mooi, mr.
3 mog., vr.pr. ’9.750,-. Tel.- 045-323576.

Te k. WILLY Jeep carr. niet_ org. mo-200D pr. ’7.500,-., 04450-2035.

" KADETT caravan 5-drs. 18
■ S 1988, Kadett caravan 5-. drs. 12 S 1986, Opel Kadett. 3-drs 13 N 1988, Opel Ka-- dett 3-drs 13 N 1988, Opel

Kadett 4-drs 13 I 1988, Inruil; mog. 1 jaar gar. Garage J
Buisman, Stenenbrug 1
Schaesberg-Landgraaf. Tel.- 045-323800.

' 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.

' 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. LADA stationcar bwj.< '79, APK gek. Tel. 045-

-" 325910. Vaste pr. ’750,-.
- Te k. LANDROVER 88CW,< benzine, bwj. '74, APK 5-'9O

" zomer- en winterkap, i.z.g.st
vaste pr. ’5.000,-. Tel.. 045-721168.

" Tek. MAZDA 616 coupé bwj
'76, APK tot 15 nov '89, vr.pr

'\ ’ 600,-. 04492-2680.

" MP>ZOk 626 GLX hatcback,
1 14.000 km., bwj. mei '88,

zeer mooi. Tel. 04409-1975.

' Te koop MAZDA 626 GLX,
3 2.0 I. LPG, bwj. '83. Tel.
■ 045-353764.- Te k. MAZDA 626 coupé

" bwj. '81 ’1.500,-. Tel. 045-
-" 425976.- Te k. MERCEDES 280 SE,■ alle extra's, bwj. '84, ex-di-, rektieauto i.nw.st., 045--_ 223094 of 323751.
/ MERCEDES 200 D kl. wit,
t bwj. 1977, automaat, type

123, trekhaak, radio
_

’2.500,-. 045-750743.
C MERCEDES 250 aut. '80

" topcond. ’6.500,-. 045-
-211071.
Te k. Austin MINI, bwj. '85, i.
perfecte staat. Pr. ’ 7.250,-.
04493-1970.
Te koop Mitsubishi LANCER
met gas, bwj. 3-8-'B2
’4.800,-. Middelburgstr. 21
045-722690.
Te koop Mitsubishi PAJERO
'84, 2300 turbo. Tel. 04490-
-32200.
Mitsubishi LANCER S, nw.
model '83, zeldzaam mooi.
Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Te koop Nissan KING Cap,
bwj. '86, 1e eigenaar. Tel.
045-252198.
Te k. NISSAN Micra bwj.
'83. Te bevr. Winthagen 25
Voerendaal. 09.00-18.00u.
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.
KADETT 12S, APK, 69.000
km, zeldz. mooi, ’ 6.950,-.
Herlongstr. 43, Heerlerbaan.
KADETT 12S Hatchback,
'83, zeldz. mooi. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Te k. Opel REKORD 1700
bwj. '70, i.z.g.st. Tel. 045-
-752800, na 12.00 uur.
Te koop Opel KADETT Club
16i, sedan, bwj. '88, rood,
km. 4.500, pr. ’23.500,-.
Pieter Breughel 4 Heerlen.
Te k. Opel REKORD bwj.
'80, LPG en trekhaak. Tel.
04499-2135, na 18.00 uur.
Opel KADETT 13 LS bwj.
'85, APK '90 plm. 46.000
km. i.z.g.st. 045-244655.
Opel KADETT 1.2 LS '86,
29.000 km., als nieuw. Ga-
rage J. Coenen, Konings-
bosch. 04743-1574.
Te k. OPEL Kadett, E Se-
dan, 1.8 S GT, 5 bak, rood,
dcc. '87. Km.st. 27.000. Tel.
04492-4263.
Te k. Opel ASCONA J 1.6
bwj. '84, kl. rood, i.z.g.st.
sunroof, br. banden. Pr.

’ 11.500,-. Tel. 045-250590
Opel REKORD 2.3 diesel
stationcar, bwj. '81, i.z.g.st.,
pr. ’3.250,-. Tel. 045-
-250068 of 253732.
KOOPJE! Opel Ascona,
APK gek., i.z.g.st., pr.

’ 1.650,-. Broekstr. 62,
Schinveld. ,
Te k. OPEL Rekord, 2,0 1.,
bwj. '78. Pr. ’ 1.750,-. Tel.
045-413779.
T.k. Opel ASCONA 16 S, bj.
'80, i.z.g.st., LPG., gek. door
TUV Duitsl. Vr.pr. ’ 3.500,-.
09-49-245164024.
Te k. Opel ASCONA 16 S,
hatchback bwj. '85, verk. in
nieuwst., APK juni '90, tel.
045-326210.
Te k. schitterende KADETT
Club Sedan 1.6 i, veel ex-
tra's, 8.500 km, weg. omst.
koopje ’21.500,-. Tel. 045-
-753010 na 18 uur.
Te k. PEUGEOT 505, bwj.
nov '82, 4-drs. Tel. 045-
-219937.
Te k. PEUGEOT 205 Rallye,
bwj. '88, in st. van nw. Tel.
04405-1945.
Te k. PEUGEOT 305, eind
'82, kl. rood, 4 drs. Tel. 045-
-443287. j
Zien is kopen! ROVER 2600
6' cyl., APK juni '90, vp.

’ 2.750,-. 045-323830.

Pontiac FIERO, rood, '85.
lets voor de liefhebber! Ga-
rage J. Coenen, Konings-
bosch. 04743-1574.
PORSCHE 924 5-bak, ste-
reo, sportvlgn, in.st.v.nw.
km.st. 77.000, met lichte
schade, bwj. '81, na 20.00
u. Gijselaar 61 Amstenrade.
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 k. RENAULT 5 TS, bwj.
'80, APK tot 10-'B9, kl.
blauw, ’ 1.850,-. Tel.
04454-2092.
SAAB 900 GLE Sedan auto-
maat 1e eig., bwj. 12-'B2

’ 6.750,-. 045-270999.
MATRA Rancho, bwj. eind
'80, groen. Tel. 045-411480.
Te koop SKODA 120 LS, '83
i.g.st., vaste pr. ’1.500,-.
Tel. 04451-2404.
SUBARU 4 wd. Combi '87.
Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
SUBARU coupé 1.6 GL '86,
LPG. Garage J. Coenen,
Koningsbosch. 04743-1574.
Te koop SUZUKI SJ 410 Q,
bwj. '83, APK 03-90, pr.
’9.000,-. Tel. 04498-51937
Weg. gezondh.redenen te k.
Suzuki JEEP, APK, i.z. g.st.,
bwj. '82. Tel. 045-326655
tussen 17.00-17.30 uur.
Te k. TOYOTA Corolla, bwj.
'79, vr.pr. ’950,-. Rem-
brandstr. 25, Heerlen.
Te k. Toyota CARINA, bwj.
'78, APK juni'9o, i.z.g.st.

’ 1.500,- Tel. 045-229560.
Te k. Toyota COROLLA DX
13, coupé, bwj. '80, APK '90.
Tel. 045-257871.

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 1.2 L
'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, SuzukiAlto 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 Fiesta
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.
I

Wij bieden een deel van onze
gebruikte auto's aan, nog lager
dan de inkoopprijs. Poetsen moet
u ze wel zelf, maar dat scheelt u
dan ook duizenden guldens.
Natuurlijk kunnen wij de auto van
uw keuze voorzien van 3 of 12
maanden garantie. Wees er wel
snel bij nu de keuze nog ruim is.
Deze éénmalige actie geldt van
22 t/m 24 juni.

Golf 1300 5-drs. m. sunroof
'81, APK; Golf Diesel '78.
Tel. 04499-3398.
Te k. GOLF GTI typ '81, 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.
VW POLO '80 nieuw model
APK bijz. mooi ’2.750,-.
Tel. 045-458944.
Te koop GOLF Diesel, bwj.
'78, i.z.g.st. APK-gek. Ein-
derstr. 45 Heerlen.
VOLKSWAGEN LT 3.5 Die-
sel, geheel gerevis., dubbel
lucht, open chassis '80. Ga-
rage J. Coenen, Konings-
bosch. 04743-1574.
VW POLO coupé GT, bwj.
'83 met schuif/kanteldak,
zeer apart, pr.n.o.t.k. Tel.
045-250068 of 253732.
Te koop VW GOLF bwj. '76,
vr.pr. ’1.500,-, APK 1-4-
-'9O. Tel. 045-726374. Baron
Mackaystr. 69, Heerlen.
Te k. VW DERBY bwj. '78, i.
g.st., vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-442037.
Te k. Volkswagen GOLF
1100, en Toyota Carina APK
pr. n.0.t.k., tel. 045-251485
Te k. GOLF diesel, bwj. '79,
APK tot 22-290 pr.

’ 2.500,-. tel. 04750-26356.
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.
Te koop VOLVO 360 bwj.
'83,135 PK, wit, veel access
Tel. 045-222947.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO. U belt, wij komen.
045-422610, ook 's-avonds.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, 043-634978.
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 1200Sbwj.
'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.
NIEUW, te k. gevr. alle mer-
ken auto's, (ook sloop en
schade). Tel. 045-416239.

AUTOMOBIELBEDRIJF
Hensgens BV te Nieuwstadt
Kruisweide 3, Mazda-dealer
steeds de nieuwste model-
len in voorraad, tevens bie-
den wij te koop aan 'n keur-
collectie inruil auto's; Peu-
geot 309 1300 GL Profil 3-
drs. zilver '87; Mitsubishi
Galant 1600 GL 4-drs.
groen '86; Ford Siërra 1800
Laser 3-drs. blauw '87; Aus-
tin Mini 1000 blauw '86; Fiat
Regato 85 S 4-drs. grijs '87;
VW Golf 1300 3-drs. rood
'85; Honda Accord 2 ltr. 4-
drs. de lux grijs '86; Honda
Prelude 1600 automatic
blauw '83; Honda Accord
1600 3-drs. automatic zilver
'81; Opel Kadett 1600 GT 3-
drs. wit '86; Opel Ascona
1600 LS diesel groen '86;
Opel Ascona 1600LS 3-drs.
met LPG wit '83; Mazda 929
2 ltr. GLX coupé beige met
vele ace. '85; Mazda 929 2
ltr. LTD 4-drs. zilver '86;
Mazda RX 7 DX zwart '80;
Mazda 929 2 ltr. 4-drs.
goudmet. '84; Mazda 626
GLX coupé zwart '80; Maz-
da 626 2 ltr. GLX coupé zil-
ver '83; Mazda 626 GLX
hatchback grijs '87; Mazda
626 2 ltr. GLX 4-drs. groen
'87; Mazda 626 1800 GLX
HB blauw '87; Mazda 626
1800 GLX HB wit '88; Maz-
da 626 1600 LX HB wit '87;
Mazda 626 1600 LX HB wit
'86; Mazda 323 1500 GLX
4-drs. automatic rood '87;
Mazda 323 1300 GLX 4-drs.
wit '86; Mazda 323 1300 4-
drs. grijs '85; Mazda 323
1300 3-drs. sport blauw '85;
Mazda 323 1300 3-drs.
groen '82; Mazda 121 1100
lux 3-drs. zwart '88. Inkoop-
verkoop-inruilen-garantie.
Tel. 04498-53055.Tevens
APK-keuringsstation.
AUTO'S. Hallo Opgelet! Wij
bet. ’3OO,- tot ’20.000,-
-voor Uw auto. 045-411572.
Opel ASCONA 1.6 HB '84
’6.750,-; Ford Escort 1300
'82 ’5.900,-; Mazda 323
GT 1500 '81 ’3.500,-; Audi
100 GL 5E '81 ’2.250,-;
Volvo 343 '78 aut. ’ 1.250,-.
Inr. mog. 045-211071, O-
verbroekerstr. 54 H'broek
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. .
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.
Te k. Ford SCORPIO 28i,
GL, '86, ’24.500,-; Ford
Escort 14 CL uitgebouwd,
'86 ’15.000,-; BMW 520 i
'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 KruisDunt Schinnen.

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.
Opel REKORD 1900 '81
’3.500,-; Mitsubishi Galant
'80 ’ 2.400,-; VW Golf D '79

’ 3.900,-; Honda Prelude
'80 ’5.200,-; Honda Civic
'81 ’ 3.400,-; Renault 5 GL
'81 ’ 2.700,-; Datsun Cherry
'79 ’1.500,-; Ford Escort
'79 ’ 1.750,-; Toyota Corol-
la'7B ’ 1.100,-, Oude Land-
graaf 101, Schaesberg-
Landgraaf, 045-311078.
Fiesta 13 S '79, APK, i.z.g.
st.; Kever 1303 bwj. '73; O-
pel Kadett '76. 04499-3398.
Te koop Ford Fiesta rood
nw. model bwj. 5-'B4
’8.900,-; Opel Kadett E
zwart bwj. '85 ’13.900,-;
VW Jetta blauwmet. bwj. '86
’17.000,-; Opel Rekord
grijsmet. '83 ’ 12.500,-;
Ford Fiesta goudmet. bwj.
'82 ’ 6.250,-; Zastava Yugo
bwj. '83 ’4.050,-. Auto
LE-MANS Brunssum, Rem-
brandtstr. 64 A. Tel. 045-
-259111.

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en Piccolo's in het Limburgs
SCHADEAUTO'S. Autoslo- Dagblad zijn groot in RE-
perij Marxer, 045-720418. SULTAAT! Bel: 045-719966.
ROADSTAR vrgt. loop-, Te k. gevr. loop-, sloop- en
sloop, -schade-auto's en SCHADE-AUTO's. Ik betaal
wrakken. Vrijw. RDW 045- de hoogste prijs in Limburg.
226346. Tel. 045-254081
Te k. gevr. loop-, sloop- en Te k. gevr. SCHADE- sloop-
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal en loopauto's, in- en ver-
de hoogste prijs in Limburg, koop gebr. auto-onderdelen
Tel 045-254049. Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Fiat DUCATO D, verlengd,
verhoogd (ideaal voor om-
bouw camper), bwj. '85.
Bastiaans Fiat-dealer,
Spoorsingel 50, Heerlen.
Tel. 045-724140.
Nissan VANETTE bestel
Diesel, bwj. '88, 12.000 km!!
Bastiaans Fiat-dealer,
Spoorsingel 50, Heerlen.
Tel. 045-724140.
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.
Bij Donny kijken is kopen!
Alle typen bedrijfsauto's,
bussen en bestellers, mini
busjes, open laadbakken.
Gesloten en verhoogde be-
stellers en bussen. Ombou-
wers voor campers, kleine
bestellers. Diverse luxe au-
to's enz. Donny KLASSEN
BY. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of
043-634915.

Auto onderdelen en accessoires

Fichtel Sachs
Originele Frictieplaten, drukgroepen, koppelinglagers.

Absoluut geen montageproblemen.
Monteer met zekerheid.

Auto-Aktief boek '89 gratis af te halen.

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

Gebruikte en nieuwe ON- Voor al uw AUTO-ONDER-DERDELEN v. jonge scha- DELEN moet u zijn bij Stiba-
de-auto's, Deumens Haef- autosloperij Rapie. Tevens
land 20 Bruns. 045-254482. scnade- en gebruikte auto-
Goede gebruikte onder- mobielen. In- en verkoop,
delen voor alle types van Locht 70, Kerkrade-West.
alle merken. ROBBY'S - Tel. 045-423423. V. grens-
auto-onderd. 045-224123. overgang Locht.

Motoren en scooters

Te k. YAMAHA XS 400, bwj.
'83, pr. ’3.000,-. Te bevr.
Tel. 045-444850.

PREMIER helmen van
’449,- nu ’399,-. Cross-
broeken Premier van
’235,-. voor ’199,-. Div.
Shirts voor aantrekkelijke
prijzen. Crosshandschoe-
nen v.a. ’54,95. Salden
Racing Center Limbricht.

KAWASAKI GPZ, z.g.a.n.,

’ 5.700,-. Ligtenbergstr. 41,
Hoensbroek.
HONDA CB 250 N, bwj. '80,
mcl. koffes, i.z.g.st.,

’ 1.500,-, tel. 045-229469.

Aanhangwagens
Te koop gesl. AANHANG-
WAGEN, Ixbxh 2.20x1.20x
1.37, pr. ’600,-. Tel. 045-
-250462.

(Bromfietsen
Gebruikte BROMFIETSEN:
Honda MT, Yamaha DT,
RD, FSI, Vespa Ciao,
Kreidler, Zundapp, Honda
Camino. Bromfietsspecialist
Math Salden Limbricht.
Div. VESPA'S CIAO, ook
onderdelen, inruil mogel. H.
Kruisstr. 65, Grevenbicht.
Tel. 04498-57844.
VESPA Bromf. v.a.
’1.125,- aflossing ’4O,- p.
maand. Geen aanbetaling.
Huub Arets, Ridder Hoenstr.
118, Hoensbroek. Tel. 045-
-211893, Donderd. na 13.00
uur gesloten.
Nergens goedkoper! Plm.
100 fietsen ATB-, race-,
trim-, Oma-, D en H- en
Crossfietsen. Banden, on-
derdelen, reparaties en
bromfietshelmen. TYP-
HOON Marisstr. 14 Geleen-
Zuid. 04490-49237.

Te k. VESPA citta snorfiets.
Tel 045-324121. Na 18.00
uur.
Te k. MAXI Puch bwj. '88, vr.
pr. ’ 675,-. Tel. 045-214343
Te k. VESPA Ciao met ster-
wielen, 8 mnd. oud met ga-
rantie; Crossfiets neokleur.
Mesdagstr. 38 Heerlen.
Te k. VESPA, z.g.a.n., met
sterw. en verz. Vr.pr. ’ 600,-
Tel. 045-220301.
Mooie kollektie nieuwe
BROMFIETSEN, autom. en
versn., vanaf ’ 1099,-. Fi-
nanc. mogelijk va. ’ 40,- p.
mnd. Rens Janssen & Zn,
Ganzeweide 54, Heerlerhei-
de. TEL 045-211486.
Te k. gevr. snor- en auto-
maat BROMFIETSEN. Rens
Janssen & Zn., Ganzeweide
54, Heerlenheide. Tel. 045-
-211486.

Zonwering
Te koop ZONWERING 480 Piccolo's in het Limburgs
mtr breed, ’ 350,- Milleveld Dagblad zijn groot in RE-
2, Voerendaal. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Watersport/Surfen
Te k. FAIRLINE Holiday MX [e k

r
St. n*otorkr. 40 PK

3 mcl. bijboot. I. 7.31 x br. MERCEDES D 5 slp.pts.
2.67 m.! 175 pk; OMC- koel* i_z_g.st. Pr.n.o.t.k.
motor; onderwatertoilet; 04490-19768.
kookgelegenheid, 4 slaap- Te k. 4 pers. SPEEDBOOT
plaatsen; electr. trinslappen; met 40 PK b.b.motor, mcl.
i.z.g.st., vr.pr. ’ 40.000,-. trailer en waterski's, vr.pr.
Tel. 045-443044. ’4.250,-. Tel. 045-455609.

Vakantie en Rekreatie

Te k. CHALETS en stacara-
vans met grondstuk v.a.

’ 6.500,-, geen staangeld,
het hele jaar geopend. Privé
Domein NV Sparrendal,
Lanklaar/Dilsen. Info 09-32.
11.755911 bgg 045-458242
HARDERBERG-Overijssel
te huur weg. annulering leuk
6-pers. vak.huisje en ged.
van boerderij, voll. inger.
met ktv, vrij na 1-7. Prachti-
ge bosrijke omg. met fiets-
en wandelpaden bij natuur-
vijvers. Tel. 05235-1375.

’5OO,- onder de prijs:
VLIEGREIS Maastricht-
Costa Del Sol van 1-7 t/m
15-7 voor 3 pers. met ap-
partement, van part. aan-
geb. Tel. 045-271062.
Te k. Pol. ZEILBOOT FJ
4.10 m., z.g.a.n. 2 pk b.b.m,
str.trailer, zeer compl.

’ 2.500,-, ligpl. R'mond.
045-253549.
Nog vrij in juli gemeub. vak.
app., land. gel. te Nuth. Tel.
045-721150.

Te k. CARAVAN goed on-
derhouden. 045-454092. .
Te huur 2 mooie VAKAN-
TIEHUIZEN, dichtbij Salz-
burg. Ook najaar en winter.
Inl. 045-714487.

VAKANTIEWONING 4-
pers., 1-7 t/m 15-7 ’448,-
-p.wk., en 15-7 t/m 29-7
’504,- p.wk. Geen bijko-
mende kosten, wegens an-
nulering. Tel. 05910-22293.

Prachtig gelegen VAKAN-
TIEWONINGEN te huur te
Wilwerwiltz / Luxemburg. Inl.
ma t/m vrij tel. 045-410071.
Vakantie in TIROL. Mooi
Hotel, gunst, prijzen. Inl. en
prospecten, tel. 04492-1762

Sport & Spel
Te k. BILJARTTAFEL, i.z.g.
st., afm. 108 x 210, mcl. set
ballen en 4 Keus. Te bevr.
na 18.00 uur. 04405-2859.

Caravans/Kamperen
Nieuwe TOERCARAVANS
te huur mcl. voortent, koel-
kast, kachel, en verzekering.
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Tel. 04492-1870.
CARAVANSTALLING elec-
tronisch beveiligd. Stations-
straat 44, Gronsveld, tel.
04408-1251.
Grote INTRODUCTIE-
SHOW van André Jamet
Vouwwagens, binnen één
minuut " opgezet, va.
’4.995,-. Nu dealer voor
geheel Limburg. Bagagewa-
gens v.a. ’ 849,-, natuurlijk
weer: Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
Caravan 1989, Burstrier,
Hobby, Knaus, Caravans
voor de jaren negentig. Nog
enkele overjarige modellen
met extra-korting. Voorten-
ten: Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Tevens onder-
houd, reparatie en remmen-
test. Caravan Import
FEIJTS, Hoofdstr. 84 Am-
stenrade. Tel. 04492-1860.
Te k. camper MERCEDES
diesel, bwj. '78, APK-gek.
geh. compl. inger. pr.

’ 8.500,- 04499-4456.
Te koop lichtgew. VOUW-
CARAVAN, 356 kg. met
vaste wanden, keuken etc.

’ 1.650,-. Tel. 045-242077.

Te koop TOERCARAVAN
Meibro. Tel. 043-251498.
KIPCARAVAN bwj. '82, 400
kg., laagslaper, voortent m.
slaapkab., kachel, als nw.

’ 7.500,-. Tel. 045-253593.
KOOPJE! Vouwwagen i.st.
v.nw. bwj. '82, Eemstr. 27,
Heerlen, Nieuw Beersdal.
Te koop 4-pers. CARAVAN
met voortent, ijskast en ka-
chel, merk Tabbert. Tel.
045-313817.
Te k. SPEEDBOOT met
trailer 35 pk. 045-216475/
727711.
Te koop VOUWWAGEN i.g.
st. pr. ’ 1.200,-. Industriestr.
39, Kerkrade-West.
Te k. CARAVAN Tabbert
Comtesse de Luxe, bwj. '81
met z.g.a.n. PVC voortent
(Gottschalk) 04492-2968.
Te k. FIAT campingbus, bwj.
'77, pr. ’2.500,-. Tel. 045-
-226225.
Te k. 8 pers. VOUWCARA-
VAN bwj. '80, ’ 1.250,-. Tel.
045-226225.
Te koop KIP Cavalier, 4-
pers., vaste pr. ’ 1.000,-.
Tel. 045-414809.
Te k. CARAVAN Kip Cava-
lier, bwj. '72 met kachel, nw.
kussen en gordijnen, i.z.g.
St., vr.pr. ’2.250,-. Tel.
04498-54319.

Kontakten/Klubs

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox wanneer je hunkert naar een

avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

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

06-320.323.01
Babbellijn

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

luisteren mag natuurlijk ook) 50 c/m

06-320.330.03
Madson Men 's Club

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

Is de spanning thuis om te snijden
even langs de

Riversideclub
rijden!!!!!

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

uur. Tel. 04755-1854.
Creditcard accepted.

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

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 12.00t/m 02.00 uur 's nachts.

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

Tel. 045-311895.

T 06-GAYCAFÉ]
mO6-320.327.55

/ jySÉiiL LIMBURG
i r^ I» het 06-Gay café kun je «rij uitpraten

jfu^f^'ff^Ti'li "i '*"* over ie 9evoelens en ervaringen. Je leert
0_ &Q n'euwe vrienllen kennen die niet ver weg
fïJnH Hf* kunnen wonen!
Er zijn ook 06-Gay cafés in de regio's:

i
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. ...Soft
320.324.02.,-..Potten

320.324.03....Live
320.324.05....Live hot

320.325.02....Heet
320.325.03.... Macaber

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

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

320.320.24.

Zestien
Jonge meisjesdromen 06-

-320.321.66 (50ct p.m.)

Mark en Boy
privé en escort. Tel. 045-

-223850, na 14.00 uur.

S.M.
Party box
06-320.323.06

Talk-Productions 50 ct.p.m.

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

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m.
06-

-320.320.10
Live - Live - Live

Sex-Box
06-320.325.06

50 ct.p.m.

06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06
Zevende Hemel
06-320.320.07

Sex Non Stop
06-320.320.08

!! Live !!
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 ct.p.m.

Nimf Debbie
Alle gaatjes gevuld

50 ct.p.m. 06-

-320.320.14
Sweet-Lips

50 ct.p.m. 06 sex

320.320.50
Oost, West,

Club Exclusief
het best

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

Industriestr. 13,Kerkrade-W
Tel. 045-423634.
" 06-320.321.03 "

Retina Sexfoon

’ 0,50 p/m

Teleservice
Draai eerst06-320 en dan
PORNO-LUISTERLIJNEN

320.01 Sex'o'Foon
320.02 Xaviera Hollander
320.03 Cora& Willem
321.00 Lesbifoon
321.01 BizarreLivesex
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 Sex ContactClub
321.50 Diana de Koning
325.51 José&Sandra
325.53 Vakantiesex
328.30 Casanova
330.80. Buurman/Buurvrouw
325.70 SM-Varia

HOMOSEX & -DATING
321.08 Manbelt 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
Toetsof draai je eigen

sexverhaal!
NIEUW:

SEX'O'FOON BOX
06-320.329.50

Meteen de beste sexbox
met meisjes van de

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

06-320.330.11
HOMOBOX

06-320.325.50
De tweegrootste

gayboxen!
PARTY-LINE

06-320.330.10
50 et p.m. Méér info in de
nieuwste GoudenGids! _

Privé
Aangenaam relaxen in 'n

vriendelijke sfeer. Vier leuke
meisjes verwennen U.

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

vrijdag van 13-23 u.
Kapoenstr. 29 Maastricht

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

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

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

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
Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Voor Piccolo's z

Zoekt U een beetje v*"j I
Kom dan naar hief* ■Rosy en 4 spontane rw I

verwennen u graagrrw I
plezier

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, G«j I

Tel. 04490-4581*1 I
Tev. meisje gevraagj I

Thai Privé
Voor sport-, Franse- e"
ginele Thaise bodymas*
Ma.-vhj. 11.00 tot 24.00*

Suffolkweg 13,
Weert.

04950-42966 J
Op de

Orgie Box
praten ze nou eenrna?

Daarom is het toch de^
Box. Zo vindt je die p*
06-320.324.40 (50j*Ü

Lijf Sex Box
waar meer gebeurt <>
praten. Hier vinden'

elkaar, heet en verlak
naar meer. Voor ed1

sex-contacten.
06-320.324.90 (50j*?J

40 plus BoX
Het leven begint pasS
bij 40. Ook het sexle*

Ontdek de rijpere part*11

de 40 plus Box. StriW
volwassenen.

06-320.327.28 (50_f
De Jarrretel BJVoor fijnproevers die g^
neerd weinig mooier v»*J
dan 100% bloot. Metz'

met een gezellig s,e J
06-320.326.27 (50 gt£l
de ruwe knecht is He*l
Meester als hij de k**»»

cheffin
Chanteert I

met die hete naaktfoWj
06-320.323.85 (50 ctjiW

Vrijdag en zaterdag

striptease .
liveshow

Aanvang 20.00 en 22"JGrote Gracht 95, Maa5*

Let op de palmen
in de etalage.

Met airconditioni[]j>
Dreamgirls

MEIDEN MET GE-RONDE BORSTEN, /N
MEN VAN AVONTUPJ;
HET BOS. DE DlSC<£STRAND 06-320.325?
50 CT P/M. MANNEN |
LEN, EN HELP DIÉ j
DEN VAN HUN HETE
EN AF... BEL ZE v
MET ZN TIENEN I
320.325.88 - 50 CTJ^ ;

Nieuw! Nieuw! Nie"* I
De

kriebelwiebe 1, |
box

Als jekriebels voelt *zoekt wat om es leW<
wiebelen, bel dan mj",
06-320.327.88 - 505*
Club La FerrïJ |

Lemmensstraat 73, "B I
Gulpen 04450-3290- <"Jv. 11.00-02.00 v. Ook *Jdag en zond. Met i*"jj
meisjes om U te verWflj j
Rijksweg Maastricht-]^ [

achter de kruising No^jj "1c str. links, IQOmltJpi
Tuk

NEDERLANDS
BLOOTSTE BLAy

SEXTEEN,;
DE JONGSTE MEI^.
06-320.323-^

50 et. o.m-^sj'Hollands heetste m^(
bellen de

Sabbelbo^-
Hier geen bandjes o°j
325.69 Live sex! 50%

Echte mannen gevfgfy

Piepshowböjj
Niemand heeft gek&J

alle meiden zijn uit d%nou jij nog!! 50 cpl .06-320.325^
Peggy ~en vriendinnen ma-V-,,

19 u. 04490-743^
Contactbureau
Yvonne j

Bemid. v. dames. SPg*
meisje aanw. 0449°'«l

Sittard, geop. _^/
Nieuwe meisjes 13

Privé YvonJ*Lichaamssexm. f -' >Monique, trio, lesbisc
ontv. in lingerie v. n*wjs
xy meisjes ma-zat I ,tf
zon 15-24 u. 045-^**

Kerkrade^-^
PrivehuiS
Mlchellö.

brandende liefde, "1
kussen, wij kunne

blussen!! me'

Nieuw Ji"s ,
en nog 9 leuke dan* 1*3wezigü!

045-22840 T045-22968^
NieuW J

PrivéhuismetSleu^fifl
jes. Vanaf 20.0C>ülVj
weg 28, Linne. Tei-
5563. Tev. rneisjgf^l

’ 50,- all-i-11045-42360°^/
Lekkere meid zkt se" g
Sex-contara

Bel 06-320.320jgJ^i<!
Direct snel sex-fO1

(50 cpm) LIVE-AfsP ~06-320.3gg^
3 verder pagina 22
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sportbulletin

Schwantz:
ronderecord

1/2-1/2, Ehlvest (Sov) - Salov (Sov) 1-0,
Joesoepov (Sov) - Sax (Hon) 1/2-1/2. Va-
ganjan en Timman waren vrij. Stand na
zestien ronden: 1. Timman en Karpov
9.5 (14), 3. Vaganjan 8.5 (14). 4. Van der
Wiel 8 (15). 5. Nunn. Sokolov en Short
7.5 (14), 8. Salov. Seirawan en Ehlvest 7
(14). 11. Sax 6.5 (14). 12. Nogueiras en
Joesoepov 6 (14). 14. Ljobojevic 5.5 plus
1 afg. (15). 15. Portisch 5 Plus 1 afg. (14),
16. Hjartarson 4 (14).

DAMMEN
Internationaal damtoernooi Hierden,
derde ronde: Goloebjeva (Sov) - Tsjizjov
(Sov) 1-1, Gantwarg (Sov) - Clerc 1-1,
Galperin (Sov) - Valneris (Sov) 0-2. Jan-
sen - Scholma 1-1. Autar (Sur) - Van der
Wal 2-0. Van Lith - Koeperman (Vst) 0-2.
Stand: 1. Clerc. Koeperman en Valneris
4, 4. Autar. Galperin. Gantwarg. Goloeb-
jeva. Scholma en Jansen 3, 10. VanLith.
Tsjizjov en Van der Wal 2.

!tg jL'ender dan de eenvoud waar-
in reu in het goudgeel bleef ge-
Üa J. was het afstappen van de
Setard Pedro Delgado, die er
_u Weg de brui aan gaf. „Perico"
'or !l 'i'cn geestelijk geblesseerd
W houding van Ronde-direc-
(r ePp Vögeli. Die vertelde, zon-l^ 'ch eerst met Delgado te ver-

'jn Zermett een deel van het
k^p van de Spaanse Tour de
r*ïeh "Vv!nnaar m te zullen houden
\\ ri

s d'ens gebrek aan inzet.

*' D i vent praat ik niet meer",
"\j e*Sado, die de Zwitserse prof-
Vel slechts ziet als training. Zijn
'üs |*e'der Jose-Miguel Echevarri
\ Va'enzeer verbaasd over de uit-
\tp Vögeli „Ónze ploeg heeft
fy £voren meegedeeld de Ronde
W^'tserland slechts te zien als

""" w|re .i.ding op de Tour de Fran-
2lJn net weer in competitie.

Breu maakte zich intussen aller-
minst druk om de strijd aan het
front. Hij handhaafde zich dank zij
de steun van Thomas Wegmüller ge-
makkelijk tussen de wielen van het
peloton, dat ondanks de tegenwind
en het slechte weer toch weer 40 ki-
lometer per uur haalde en met een
achterstand van ruim negen minu-
ten op de winnaar in Brügg aan-
kwam.

Door gisteren na 150 kilometer in de
bezemwagen te klimmen, ontsnapte
Delgado tevens aan een hevig om-
weer met hagel, dat de weg in een
ware ijsbaan veranderde. Een half
uur later leidde de ZwitserToni Ro-
minger de beslissende ontsnapping
in. Hij kreeg negen man mee, onder
wie de Belg Bruyneel, de ler in Ne-
derlandse dienst Scan Kelly en
Teun van Vliet. Bruyneel, lid van de
bescheiden SEFB-ploeg, wachtte
niet tot het einde op de sprintkwali-
teiten van Kelly en demarreerde in
de slotfase opnieuw. Hij ging met
een minuut voorsprong op de ler,
die Saligari en Van Vliet in de spurt
versloeg, over de eindstreep.

Hevig onweer

Bovendien misten we al in de twee-
de etappe die grote ontsnapping,
waardoor het aantal kanshebbers
op de eindzege miniem werd."

Armand Custers
ronde verder

■t onze tennismedewerker
'*ll> .
*■"°i in \ llet Boerenhofstee-toer-
/f'Hoe i*P heeft Armand Custers
I?1(i e nsDroek zichvoor de tweede

stgeP}aatst. De als zevende ge-. Tjf Limburger versloeg Marco
**_ etelen met 6-0; 6-1. Stefan

'^M** herten was niet in staat
Vi* mer Eddie Scholl te
ft {.y-st-eren en verloor met 6-3;
feg j'erdoor speelt Custers van-

de tweede ronde tegen

'"deNoriiVeede ronde van het Alta-r ietp '"Amersfoort plaatste zich
,°or d

r Klinkers ook Theo Hoek
r*rsph tWeede ronde. De Venlo-
"f Wpi .elde met 6-4; 6-7; 6-4 Ro-[£*-*■«* uu.

L"*van u?s verloor Coroline Hou-t ■ Jol n van deBergmet 6-4;
J^g te?nda Sehreurs begint van-ene h de- als eerste geplaatste
i oer Kinderen.

*a Dullens heeft in het Belgi-
!feede 'loemooi in Tongeren de
h*Bischr°nde nlet overleefd. De
LÜn. Vf£Üi nummer 8, Ilse Velde-M). Dullens met 6-2; 3-6;

POLLA DE LA LAVIALA - Patrick
Tolhoek blijft verrassen in de Om-
loop van de Mijnvalleien. De Zeeuw
uit de Superconfexploeg van Jan
Raas eindigde in de etappe van
Oviedo naar Polla de la Laviala als
tweede op geringe achterstand van
de Spaanse winnaar Federico Echa-
ve.
In de 193 kilometer langerit waren
vier beklimmingen opgenomen.
Eén betrof een berg van de eerste
categorie. De groep diende dat ob-
stakel dertig kilometer voor aan-
komst in Polla de la Laviala te ne-
men. Net als een dag eerder bleek
Tolhoek zich in de bergen redelijk
thuis te voelen. Hij was alleen niet
opgewassen tegen de vlucht van
Echave.
Vlak achter Tolhoek kwam deAme-
rikaan Greg Le Mond over de eind-
streep. In het algemeen klassement
bleef de Spanjaard Cubino eerste.
Hij heeft nog steeds een seconde
voorsprong op zijn landgenoot Mur-
gualdy. Tolhoekklom naar de zesde
plaats in het klassement op 1.38 mi-
nuut van Cubino.

Tolhoek verrast

MOTORSPORT
TT formule 1-race om wereldtitel in
Assen: 1. Fogarty (GBr) Honda 25 ron-
den in 58 minuten en 6.40 seconden
(gem. snelheid: 158.346 km uur). 2. Hof-
mann (Zwi) Honda op 16.84 seconden. 3.
Burnett (GBr) Honda 17.16, 4. Suhonen
(Fin) Yamaha 39,15. 5. Whitham (GBr)
Suzuki 41.34. 6. De Vries. Yamaha 44.61,
op een ronde 16. Pajic. Kawasaki. 23.
WiHemsen. Suzuki. 24. Mertens. Suzuki.
Uitgevallen Nederlanders: Van der Wal.
Bemelman. WK-stand na dne wedstrij-
den: 1. Kogartv 36 punten, 2. Morrison
26. 3. Hislop 25. 4. Whitham 21. 5. Dow-
son 20. 6. Dunlop en Hofmann 17. 16. De
Vries 10.
BASKETBAL
EK Zagreb: Poule A: Italië - Nederland
89-66. Sovjetunie - Spanje 108-96. Eind-
stand: 1. Sovjetunie 3-6. 2. Italië 3-4, 3.
Spanje 3-2, 4. Nederland 3-0. Poule B:
Griekenland - Bulgarije 103-73. Joego-
slavië - Frankrijk 106-89. Eindstand: 1.
Joegoslavië 3-6. 2. Griekenland 3-4. 3.
Frankrijk 3-2, 4. Bulgarije 3-0. Program-
ma zaterdag: om de vijfde plaats: Neder-
land - Frankrijk. Bulgarije - Spanje. Hal-
ve finales: Joegoslavië - Italië. Sovjet-
unie - Griekenland.

noek 0.21,3. Le Mond 0.25,4.Renard z.t.,
5. Blanco Villar z.t., 41. Dorgelo 12.36, 57.
Poels z.t., 62. Lammerts z.t., 71. Solle-
veld 18.55, 73. Maassen z.t.. 77. Jagt z.t..
83 en laatste Gölz 27.38. Klassement: 1.
Cubino 12.54.45, 2. Murgualdy 0.01, 3.
Echave 0.19, 4. Arambari (Spa) 0.41, 5.
Giovanetti 1.21, 6. Tolhoek 1.38. 7. Le
Mond 2.24. 46. Poels 2.39, 51. Solleveld
27.10, 52. Lammerts 27.15, 59. Jagt 31.34,
63. Maassen 33.33.

Profkoers Oostende: 1. Johan Mus-
seeuw 156 km in 3.30 uur, 2. Koen van
Rooy, 3. Peter Huyhe, 4. Patrick Ver-
plancke. 5. Andrej Mierzejewski.

nen. In de laatste etappe kwam haar
voorsprong op de Russische con-
currente Alexandra koliaseva, acht-
tien seconden, niet meer in gevaar.

" PRAAG - Ondrej Glajza, wereld-
kampioen veldrijden bij de ama-
teurs, heeft van de voorzitter van de
Tsjechoslowaakse wielerbond Ivan
Svoboda, een genereus aanbod ge-
kregen als hij naar huis komt. Glaj-
za, die in mei de wijk nam naar
West-Berlijn en politiek-asiel vroeg,
kan in eigen land in totaal ruim twee
ton gaan verdienen. De 22-jarige
Glajza wil echter geld noch sportief
aanzien in Tsjechoslowakije, maar.
vrijheid.

" EEKLO - Andrew Hampsten,
kopman van deAmerikaanse Seven
Eleven-ploeg, heeft Roger de Vlae-
minck gepolst om volgend jaar zijn
ploegleider te worden. De Vlae-
minck vervult die functie nu bij Hi-
tachi. . .

SCHAKEN
Wereldbekertoernooi Rotterdam, zes-
tiende ronde: Sokolov (Sov) - Seirawan(VSt) 1/2-1/2. Portisch (Hon) - Nogueiras
(Cub) 1-0, Van der Wiel (Ned) - Hjartar-
san (Us) 1/2-1/2,Karpov (Sov) - Ljuboje-
vic (Joe) 0-1, Short (GBr) - Nunn (GBr)

WIELRENNEN
Ronde van Zwitserland, tiende etappe:
1. Bruyneel 277,5 km in 6.52.36, 2. Kelly

op 1.01, 3. Saligari, 4. Van Vliet, 5. Zaïna,
6. Vitali allen z.t. als Kelly. 7. Garcianda
1.08, 8. Rominger 1.34, 9. Kajzer z.t., 10.
Wyder z.t., 11.Tebaldi 1.39, 12. Joho 9.09,
13. Kappes, 14. Dhaenens, 15. Stumpf,
16. De Koning, 27. Rooks, 28. Breu, 29.
Muller, 30. Daniel Steiger, 34.Bauer. 35.
Van Orsouw, 47. Veldscholten, 67. Van
derPoel z.t., 105. en laatste Peter Steiger
(Zwi) 17.59.
Afgestapt 0.a.: Delgado, Vanderaerden,
De Rooy en Bogers.
Klassement: 1. Breu 43.02.14, 2. Daniel
Steiger 0.30, 3. Muller 0.49, 4. Bauer 4.33,
5. Jarmunn 5.26. 6. Joho 6.52. 7. Wyder
10.05, 8. Kappes 13.48, 9. Bruyneel 13.55,
10. Indurain 14.15, 11. Podenzana 17.12,
12. Cerin 17.57, 13. Gianetti 18.12, 14.
Wegmuller 20.35. 15. Zaina 22.27, 20.
Rooks 30.00, 48. Veldscholten 51.39. 50.
Van Orsouw 52.21, 58. De Koning 56.29.71. Van Vliet 1.06.33, 80. Van der Poel
1.15.20, 105. en laatste Ghiotto 1.52.54.
Omloop v.d. Mijnvalleien, derde etap-
pe: 1. Echave 193 km in 4.56.38, 2. Tol-

Timman: uitzicht
op eindzege

k- 'M wPAM ~ Jan Timman heeft
t \a er schaaktoernooi
IVsen Qdam zowaar uitstekende

' tiLArnstPrHde eindzege gekregen.■ li* ren o aamse grootmeester had
)! Voo een vrije dag en zag toe hoe
C v0 !,m staande Anatoli Kar-
ih tweede achtereenvol-

I** SOSlaafT met Wlt n°B Wel Van de
J*?etal «i übojevic - verloor. HetI> pr ,v

aat met n°g één ronde teJNen m S geliJk: 9 1/2 Punt uit 14
&*-''*. Ti'rnn?rgen in de laat-ste rondeRi^wan et met zwal"t tegen
Ckkeliikn! *tapier zelfs iets ge*

<; * **Unn. KarP°v met zwart te-

BRUGGE - Patrick Versluys heeftbij ADR-baas Francois Lambert
ontslag genomen als ploegleider
van de Belgische formatie Humo-Torhout/Werchter. Versluys was de
slechte organisatie bij het Humo-
team en het gebrek aan financiëlemogelijkheden beu.

" AGRIGENIE - De Italiaanse
wielrenster Roberta Bonanomiheeft de Ronde van Italië gewon-

Patrick Versluys
neemt ontslag

Oogappel van
'King' Kenny

Wayne Rainey als een kameel omhoog gescholen

ASSEN - Oud-wereldkampioen
Kenny Roberts was anderhalf
jaar geleden het mikpunt van
spot, toen hij publiekslieveling
Randy Mamola aan de kant zet-
te en de onbekende Amerikaan
Wayne Rainey als nieuw boeg-
beeld in het kapitale Lucky Stri-
ke-team opnam. Motorsportin-
siders wezen naar hun voor-
hoofd en voorspelden dat 'King'
Kenny als stalbaas van zijn
troon zou vallen. Het hoonge-
lach is inmiddels verstomd en
omgeslagen in diepe bewonde-
ring voor het talent dat Roberts
ook als teamchef aan de dag
legt. Want het adopteren van
Wayne Rainey blijkt een gouden
greep.

steeds mik op een ereplaats, om
WK-punten te pakken. Niets is min-
der waar. Ik rij iedere GP om te win-
nen. Ik zit tijdens een race echt niet
de punten te tellen, maar ga voluit
en schuw de risico's niet. Misschien
is dat niet de juiste instelling om we-
reldkampioen te worden. Maar ik zit
nog altijd in een leerproces en zie
wel waar ik aan het eind van de rit
uitkom", aldus de man, die na het
vertrek van uitgerekend rivaal Law-
son naar Honda, de belangrijkste
troefvan Yamaha is geworden.

uit aan de overige teamleden. „Ik
heb heel veel te danken aan Kenny.
Hij haalde mij vorig jaaruit deAme-
rikaanse competitie naar het GP-ge-
beuren. Ik mocht in alle rust wen-
nen. Resultaten waren onbelang-
rijk, als ik maar de finish haalde en
ervaring opdeed.Dat ik desondanks
mijn eerste GP-zege boekte en der-
de in het wereldkampioenschap
werd, was voor mij en het team het
bewijs, dat ik dit jaarmet de besten
meekon".

" Wayne Rainey, gouden greep

Discipline
Het oog van de meester, Roberts,
had het in één opzicht in ieder geval
goed gezien. Clown Mamola kon
moeilijk de discipline opbrengen
om alles aan de kant te zetten voor
de motorsport. Wayne Rainey is wat.
dat betreft een betere leerling. Hij
beseft dat hij slechts enkele jaren
heeft om het maximale uit zijn mo-
torsportloopbaan te halen. De ado-
ratie van en onvoorwaardelijke ge-
hoorzaamheid aan zijn veeleisende
teamchef, vormen voor Rainey -naast zijn talent - de basis voor het
succes.

Opvallend is dat de 28-jarige stee-
vast spreekt over 'wij', zodra zijn op-
mars ter sprake komt. De sympa-
thieke Amerikaan is er de man niet
naar om zichzelf op de borst te klop-
pen en deelt liever schouderklopjes

Twikler mocht
niet starten

De ontknoping van dit duel schuift
Rainey in Assen nog heel ver voor
zich uit. „Lawson is een hele taaie
en weet na drie titels precies wat ernodig is om wereldkampioen te
worden. Voor mij is het allemaal
nog betrekkelijk nieuw. Als gevolg
van mijn constante resultaten lees
ik vaak dat ik erg berekend rij en

Kwam Mamola steeds iets tekort
kwam om zijn klasse middels een
wereldtitel te onderstrepen; na het
aanpassingsjaar 1988 is de blonde
Rainey hard op weg om zich in het
selecte gezelschap van wereldkam-
pioenen te nestelen. Een impone-
rende reeks van twee zeges, vier
tweede plaatsen en één derde,
maakt dat de blonde Californiër aan
de TT van Assen begint als de trotse
WK-leider in de 'Koningsklasse', de
500cc. Hij ging dit seizoen zo voort-
varend te werk, dat enkel veelvul-
dig kampioen en titelhouder Eddie
Lawson nog een serieuze bedrei-
gingvormt.

„Kenny is een perfectionist en daar
streef ik ook naar. Ik ben ervan
overtuigd dat in geen enkel team zo
hard wordt gewerkt als bij ons. Wij
hebben enorm veel getest. Kenny's
slogan luidt: you have to test, to be
the best. Afgelopen winter heb ik op
zijn ranch gewoond en dagelijks
zijn wij in de weer geweest met
krachttraining en motoren. Kenny
is nog zoveel coureur dat hij mij per-
fect weet te motiveren. Bovendien
komt hij steeds weer met geavan-
ceerde technische snufjes op de
proppen, waardoor wij nog harder
kunnen gaan".

Terwijl teamgenootKevin Magee en
deconcurrenten een uiltje knappen,
is Wayne Rainey voor en na de trai-
ningen in Assen vrijwel steeds in de
buurt van zijn motorfiets te vinden.
Veelal in gesprek metRoberts en de
monteurs om de Yamaha morgen
optimaal aan de start te brengen.

Van onze verslaggever

Tijdens zijn tweede bezoek aan de
TT in Assen lijkt Rainey zich beter
op zn gemak te voelen dan vorig
jaar, toen hij niet verder kwam dan
een zevende plaats. In de voorbije
dagen was hij met 'trainingskam-
pioën' Kevin Schwantz verwikkeld
in een nek-aan-nek-race om pole-
position. Toch is Assen niet zijn fa-
voriete circuit, getuige het feit dat
hij de verbreding van de baan, zoals
de na deze TT wordt doorgevoerd,
toejuicht. „De TT is uniek, maar As-
sen is het smalste GP-circuit en dat
is niet ongevaarlijk. Een bredere
baan is sneller en veiliger. Kunnen
we eens wat meer op het asfalt en
minder op het gras rijden".

- Beat Breu heeft de tiende en voorlaatste etappe
jj

(te Ronde van Zwitserland bijna in een leunstoel uitgeze-
t^ Tijdens de 277,5 kilometer lange rit van Zermatt naar
jljjSg, waar de Belg Johan Bruyneel zijn tweede dagprijs op-

k* e> werd de Zwitserse klassementsaanvoerder niet echt op
Proef gesteld. Hij hoeft nu nog slechts tijdens de slotetappe

6t *60 kilometer naar Zürich op zijn landgenoten Daniel Stei-
„jer" Jorg Muller te letten om de 53e editie van de Tour de
I se te winnen.
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Weede etappezege Bruyneel Boze Delgado stapt in bezemwagen

Breu op het gemak " De jonge Belgische
belofte Johan Bruyneel
op weg naar zijn tweede
etappezege in de Ronde
van Zwitserland.

ASSEN - De twee Limburgse
deelnemers hebben zoals ver-
wacht geen potten kunnen bre-
ken in de TTFormule 1, die giste-
ren in Assen werd verreden. Rico
Mertens uit Weert eindigde op
een 24e plaats, terwijl Heerlenaar
Henk Twikler niet eens mocht
starten omdat de organisatie be-
sloot slechts 36 rijders toe te la-
ten.
Beide Suzuki-rijders kunnen op
enkele bewogen dagen terugkij-
ken. Twikler klasseerde zich met
bij de 46 rijders die binnen de
kwalificatietijd bleven, maar
mocht niet starten omdat het
startveld met tien coureurs werd
ingekrimpt.
Rico Mertens, continu door pech
achtervolgd, leek met zijn 37e
tijd in de ochtendtraining aan-
vankelijk ook nipt de boot te
moeten missen. Hij had echter
geluk bij een ongeluk toen een
Japanse deelnemer na een val-
partij leek af te haken en Mertens
als laatste het veld mocht com-
pleteren. Na een bezoek aan het
ziekenhuis bleek de Japanner
toch gewoon te kunnen starten,
maar toen had Mertens al detoe-
zegging op zak en kwamen als-
nog 37 motoren op de baan.
De hoop van Mertens leek alsnog
de grond te worden ingeboord,
toen hij vlak voor de start met
een defect aan de uitlaat terug
naar de pit moest. De monteurs
wisten het euvel te verhelpen,
waarna de Weertenaar probleem-
loos naar een 24e plaats reed.

ASSEN - Randy Mamola is een
man met vele gezichten. De bik-
kelharde topcoureur maakte in
Assen duidelijk dat onder de
ruwe bolster een blanke pit zit.
Mamola, een uitgesproken kin-
dervriend, organiseerde in zalen-
centrum Bellevue een veiling,
waarvoor de opbrengst bestemd
is voor 'Save the Children', een
hulporganisatie voor kinderen in
de Derde Wereld. Mamola bracht
zijn eigen motoruitrusting en die
van collega's als Kevin
Schwantz, Eddie Lawson, Niall
Mackenzie, Loris Reggiani, Ron
Haslam en ex-Streuer-bakkenist
Bernard Schnieders onder de ha-
mer. Ondanks de fraaie op-
brengst van 15.000 gulden, was
de Amerikaan niet helemaal te-
vreden. De Cagiva-motor ging
niet van de hand omdat niemand
van de 500 liefhebbers het door
de importeur gewenste bedrag
bood.

Mamola houdt
uitverkoop

ASSEN - Het absolute baanre-
cord in Assen is gisteren tijdens
de eerste officiële tijdtrainingen
aan flarden gereden door de
Amerikaan Kevin Schwantz.
Voor het eerst door een rijder op
het circuit in Drente onder de
2.10 min.: 2.09.85.

„Ik heb in Kuipers, Bottse, De
Waard en nog een paar jongens ze-
ker wel een paar trouwe Oranje-
klanten. Maar wie, zoals Henk Pie-
terse, Tico Cooper of Rene Ebeltjes
geen zin heeft, komt gewoon niet.
Noodgedwongen moetje dan terug-
vallen op jonge, onervaren knapen.
Ik had aanvankelijk de hoop dat ze
hier wat van zouden opsteken. Die
heb ik inmiddels laten varen."

„Toch zou bij ons ook zoiets moe-
ten", mijmert bondscoach Ruud
Harrewijn na de oorwassing tegen
Italië voor zich uit.

Wat de Nederlanders betreft, beoe-
fenen de meeste spelers in de natio-
nale competitie het spel louter en al-
leen voor de 101. Pure amateurs, die
je maar moeilijk kunt verplichten.

Die zijn namelijk gewend hun wed-
strijden af te werken met gebruik
van de voltallige selectie, een sim-
pel gegeven waar Nederland hier
opnieuw niet aan kan voldoen. Bo-
vendien brengen deFransen, net als
de Joegoslaven, Italianen, Russen,
Spanjaarden en Grieken (de top
dus), bij eenEK als deze hun sterkst
mogelijke team op de been. Want
wie zonder geldigereden thuisblijft,
valt ook zonder pardon af.

ZAGREB - Een hoopvolle start te-
gen Spanje (76-78). een genante ver-
toning tegen de Sovjetunie (56-109)
en als afsluiting van de drie duels in
poule A van het EK-basketbal giste-
ren een dikke nederlaagtegen Italië
(66-89). Bij het opmaken van de tus-
senbalans kan geen andere conclu-
sie worden getrokken dan dat het
beeld niet echt vrolijk oogt en dat
het toekomstperspectief voor het
Nederlandse basketbal bepaald
somber is te noemen. Er moet met
het oog daarop een ander beleid ko-
men, daar is nu ook bondscoach
Ruud Harrewijn wel van overtuigd.
Er is in Zagreb voor Oranje niet veel
meer te behalen dan hooguit een ze-
vende plaats. Omtrent het krui-
singsduel van morgen tegen de
nummer drie van poule B, Frank-
rijk, behoeft Nederland zich niet al
teveel illusies te maken. Op voor-
hand lijken ook de Fransen veel te
sterk.

Coach Harrewijn
slaakt noodkreet

Sedert april heeft Wayne Rainey
trouwens een hele speciale band
met Nederland. Met echtgenote
Shea heeft hij gedurende het GP-
seizoen Amsterdam als zijn tweede
woonplaats uitgezocht. Van heim-
wee naar het zonnige Californië
hebben de Raineys geen last. „Wij
vermaken ons best in Amsterdam
met winkelen en uitgaan. Af en toe
maken wij uitstapjes naar andere
steden in Nederland. Vanuit Am-
sterdam rijden wij met ons motor-
home naar de Europese GP's."

door huub paulissen

LimburgsDagblad sport



Voor Hoensbroek en de Passart vragen wij

bezorgers m/v
voor bezorgwerkzaamheden tussen 6 en 7 uur in de ochtend.

Ook als vakantiewerk.
Melden: L.D. Brunssum, Rumpenerstr. 81

tel. 045-256363, tussen 8.30 en 17.00 uur.

LimburgsDagblad

Delmach Machine- en Rolluiken
Staalbouw Nederland B.V. (Heroai-systeem*

zoekt voor diverse projecten: fcUIIWCiIIIIJ
hanlnupi-l-rorc Kunststoframen— UQIIAWGI frlGI O met ervaring;

- elektromonteurs.etervaring: iiminpTimsa
niïnfïttPfC p Greymansstraat 18- pijp II UCIS met ervaring SCHINVELD

Sollicitaties na tel. afspraak met de heer J. Vries. tel. 045-256371
Horselstraat1, ~ ......
6361 HC Nuth Vraa9 vrijblijvend
tel. 045-242285. 20iu

_ prijsopgave.

lirkt für HobbymalerA
Prófis m

Malkasten und Farben aller Art - Aquarell-, fl
Gouache-, Acryl-, 01- und Air-brush- flFarben, Malstifte, Pastell- und Ólkreiden, I
Seiden-, Glas-, Stoft-, Farbe- und Bauern- I
malfarben " darüberhinaus cine Riesen- flauswatri an Staffeleien, Malgriinde, Mal- fl
blocke, Papiere, Pinsel, Bucher, Anlei- AHt*"*'
tungshefte, Air-bnish-Pistolen und Kom-

pressoren und vieles andere mehr...

Der weiteste Weg lohnt sich!
Riesenauswahl
zu Marktpreisen

l Fachberatung - Kundenparkplatze BK*~ ,
taeisset 11 1
Gardinen " Tapeten " Teppichboden \

Farben ■ Künstlerbedarf |
Aachen-Laurensberg, Kackertstraße 6, Teleton 09.49."241/84027

An der Roermonder Str. - Richtung Klinikum
Autobahn Heerlen - Aachen Erste Abfahrt hinter der Grenze

50
O Ankersmit
UITNODIGING
Ankersmit bestaat 50 jaar. Daarom organiseren
de medewerkers op zaterdag 24 juni a.s. van
10.00-18.00 uureen

OPEN DAG
in mergelgroeve 't Rooth in de gemeente
Margraten. U kunt dan zien welke activiteiten
daar plaatsvinden. Ook kunt u een wandeling
maken door het als natuurgebied heringerichte
gedeelte van de groeve en kennismaken met
verschillende verenigingen die de groeve als
hun „thuis" beschouwen.
Tot ziens in groeve 't Rooth!
(Vanaf de Rijksweg tussen Maastricht en
Cadier en Keer is de route naar de groeve
d.m.v. borden aangegeven).
Ankersmit Maaibedrijven 6223 EP Maastricht
Op de Bos 300 tel. 043-663636

Gevraagd

TANDARTSASSITENTE
te Sittard, (minimaal
HAVO-opleiding)
Br. onder nr. HK 021 aan LD,

XS7aO postbus 3100, 6401 DP Heerlen

",st 9tafo>jong en Sr**********^'^!*-
wêmodern _______m /£%_■ /£*V<?s__________£ i^frc v_\y_

t_W ___________ i^^^~_ _-^^K** _\*S >cooTv^a
* **/4bA bv

y^_____W
omtrokken met suède leder
optimaal loopcomfort

__^___, X »_* m Nulh. Stationsstraat 224. Tel.: 045-241286
CV__■__{_ Wyckerbruostraat 38A

*^ **" **~ ~ ~ 6221 EO Maastricht. Tel.: 043- 043-210426
schoenenb.v. bondardag, koopavond tot 8 uur

't maandag* tot 1uur gaslotan

UWVERTROUWDEMERKKOFFIE
GRATIS* BIJ FRIESCHE VLAG.

Neem uw eigen merkkoffie mee op vakantie
(* geldterug op bankgiro)

Waar u OOk naartoe gaat op vakantie, U geniet natuurlijk het *" U mag ook de streepjescodevan een pot oploskoff te of van een 500
meestvan uw eigen vertrouwde kopje koffie. En daar gram^pakktfiejnz^
hoort een lekker scheutjeFriesche Vlag koffiemelk bij, voor Goed voor een gratis pak koffie
elk kopje koffie de perfecte bekroning. ' *~ Uiterste inzenddatum: 15 juli 1989.
Daarom schenkt Friesche Vlag unu een cadeautje: een gra- O Naam:

tis pak koffie van het merk van uw voorkeur. CQ s
nfWPlaats.

Stuur de koffiebon op, vergezeld van 2 uitgeknipte . LÜ Bank/girorekening:. " |
streepjescodes van een fles of pak Friesche Vlag. ' Koffiemerk: -1
Voeß daarbij OOk 3^=*: csra Stuur deze koffiebon ineen voldoende gefrankeerde envelop, vergezeld van i. ij—\ jl—S ' ■*" 2 streepiescodes van een pak of fles Friesche Vlag en een streepjescode
de StreepjeSCOde Jl \ J \ I O «a"''we|6e''koffiemerk,naarFriescheVlagGratis-Koffieaktie,Postbusso44, |
\/sn P>pn nak knffip / -^.\ /\^_\ 9700 GA Groningen. U ontvangt dan f 3,50 +portokosten terug.
Vdll ecll pal\ ftUlllt; jfePÉ5*É 4k^^*4 *^*** Per gezin of rekeningnummer wordt slechts één koffiebon gehonoreerd.
Van UWeifienmerk Ü J \ I "^ Deelname alleen metdeze koffiebon, kopieën e.d. worden nietgeaccepto

Friesche Vlag I I
via de bank of giro l^^-^^^^^^^ra
portokosten terug.

Bij echtekoffiegenieters wappert deFriescheVlag. *#
J

4-spaaks sportstuur. CL-dashboard met analoog-klok
\ en dagVkilometerteller.

\. /
_00_Wt_WÊÈÊÊÊ___ _W_W^^^e__ 'n noo9te verstelbare

_ér \\\\____________t_^_^ _^-^^ bestuurdersstoel.
Zonwerend glas. Jr

_w *lllfl fl N ' W:___\ V** ','*7mV, -\\
{WTt^^SmSim^mÊÊÊ flflflflfljUL Decorliner met naam 'Manhattan'.

ipß ~jfl " —_______Wielkastverbreders iKjg||jfl 131 WÊSÊÊÈÉm Wh en dorpelbekleding.

Katt*«f4a***r**»4r«w*«»ia«^^ KL.""'"'^^^'''^^^^flflfllll^^^^^^^^^

De Golf Manhattan. f4.450- aan extra's voorslechts f995,-.

Sec it, feel it drive it.
Manhattan: de wereld van Broadway en Wall - naam 'Manhattan' op achterzijde. - vierspaaks sportstuur Daar komt nog bij dat deze Golf natuurlijk me

Street, dynamisch en zakelijk. Twee aspecten die u ook En dan hebben we 't alleen nog maar over het exte- - middenconsole met sigarettenaansteker katalysator* is uitgerust.
terugvindt bij de Golf Manhattan. rieur gehad. Want ook aan 't interieur hebben we de -in hoogte verstelbare bestuurdersstoel Een aanbieding kortom, waar ze zelfs in het zak

Om met de buitenkant te beginnen, wat denktuvan nodige accessoires toegevoegd. Zoals daar zijn: - interval-schakelaar Manhattan geen nee tegen zullen zeggen. Dat 15
de volgende standaard extra's: - speciale bekleding - twee van binnenuit verstelbare buitenspiegels. dan jammervoor ze, want deGolf Manhattan is da3

- brede 185/60 banden (op 14-inch velgen) - hoofdsteunen met stof bekleed Zijn we meteen aangekomen bij de zakelijke kant verkrijgbaar, maar wel hier in Holland. (;
- zonwerend glas - vloerbedekking CL-kwaliteit, grijze kleur van deze Golf. Reden temeer om binnenkort even langs te Qd ( j
- wielkastverbreders en dorpelbekleding - make-upspiegel aan bijrijderszijde Voor alle genoemde accessoires zouden we ge- bij een Volkswagendealer voor een testdrive. VVa11 1
- naafdoppen en sierrand in de velgen - kunstlederen schakeipookhoes woonlijk 'n meerprijs berekenen van f4.450,-. U betaalt auto als de Golf Manhattan die moet je 'feelen'. ,
- zwarte handgrepen - CL-dashboard met analoog-klok en er slechts f995- voor. Dat betekent dat val 'n Golf /Zwï\ w II \kl» A__\i'- decorliner met naam 'Manhattan' dag-/kilometerteller Manhattan rijdt vanaf f 24.985,-. uVfi) VOlKSWagen.Wie QX\Q& 1

Golf Manhattan 1.3 f 28440,-. U betaalt f 24.985,-. Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen. inclusief BTW exclusiefafleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. *) Geldt voor alle benzine-uitvoeringen. s* \■—■ .—— '
BEEK: AutO Veneken 8.V. Te1.: 04490-72882. BUNDE: Automobiel- en Garagebedr.jf Nfc. Nljsten 8.V. Te1.: 043-641644. HEERLEN: GarageVeneken 8.V. Te1.: 045-412641. HOENSBROEK: AütO TdS<JO 8.V.Te1.: 045-2

KERKRADE: Garage H. VènckenTel 045-453837. MAASTRICHT: BV Automobielbedrijf Vbn Straten en Zn. Tel.: 043-434500. MECHELEN: AlltO CdUDO B.V Tel.: 04455-1592.

MEERSSEN: Autobedrijf PloeiTien-Schols B.V. TeI 043 644888 SITTARD: AutO Veneken B.V. TeI 04490 15777 VALKENBURG: AutO Cdubo Valkenburg B.V. TeI 04406-15041.
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LD-tips:
Diploma-prijs (2100 meter, 7 paarden): 1.
Charitable; 2. Dryade; 3. Chiara Cassandra.
Examen-prijs (2100 meter, 9 paarden): 1.
Day deBloomerd; 2. Dutch Oldeson; 3. Alis-
ter du Vivier.
Vakantie-prijs (1609 meter, 8 paarden): 1.
Duke Boszorg; 2. Cor Berg; 3. Bielke H.
Gouden Speld IV (2100 meter, 7 paarden,
W5-1): 1. Babesia R; 2. Catch me Jacky; 3.
Crack Buitenzorg.
Recreatie-prijs (2100 meter, 9 paarden, W-2, kwartet): 1. David van Weert; 2. Dior
America; 3. Clareina Hanover; 4. Cor Rie-
brand.
Zomer-prijs (1609 meter, 8 paarden, W5-3):
1. Cita de Bloomerd; 2. Amigo Buitenzorg;

3. Baba T.
Dagtochten-prijs (2100 meter, 7 paarden,
W5-4): 1.Waaipalm du Bois; 2. Zingaro Last;
3. Zoeff Neyenrode.
Evenementen-prijs (2100 meter, 13 paar-
den, W's-5. kwartet): 1. Boy de Bloomerd; 2.
Alain B; 3. Zefier West; 4. Zesta Rijnstroom.
Reizen-prijs (1609 meter, 7 paarden): 1.
Carlos Netten; 2. Zingana duBois; 3. Do Lor
Als Sassy.

Naast de vakantieviertallencompetitie
worden er ook vakantieparencompeti-
ties georganiseerd.De drukstbezochte
is die van V.M. in Maastricht; na 3
wedstrijden blijken hier meer dan 100
deelnemers per avond aanwezig te
zijn, waaronder telkenmale een aantal
vertegenwoordigers uit België. On-
danks het gelijke taalgebied, zijn zij,
door het constante gevecht met de Wa-
len, duidelijk taalbewuster en staan ze
niet of nauwelijks buitenlandse in-
vloeden toe. Waar wij praten over sans
atout of kortweg sans, daar is het bij
de Vlamingen zonder troef ofkortweg
zonder. In plaats van distributie prefe-
reren zij, pardon, geven zij de voor-
keur aan verdeling. Een SA-distribu-
tie is bij hen eigenlijk een zonder-ver-
delingen een invite is een uitnodiging.
In 'onderstaand spel heeft West met
zijn distributioneel spel een invite op
2-niveau gegeven, ofwel, in het.
Vlaams, heeft West met zijn uitzonder-
lijke verdeling een uitnodigingsbod
ter hoogte van 2 gedaan, maar Oost
ging hier helaas niet op in.
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VANDAAG: Honkbal: Heerlen, sportpark
Varenbeuk, 19.00 uur: All Stars-Phantoms
Zaalvoetbal: Posterholt, café Postpoort,
20.00-21.00 uur, receptie ZW Toyota Post-
poort i.v.m. kampioensschappen eerste en
tweede team.
MORGEN: Softbal: Sittard, Sportcentrum,
18.30 uur: Condors-Jeka

Kruisboog: Weert: accommodatie De Sluis:
13.00-17.00 uur: internationaal concours
Limburgse Kruisboog Bond t.g.v. 40-jarig
bestaan.
ZONDAG: Honkbal: Maastricht, Sportpark
West, 14.30 uur: Sphinx/HSCM-All Stars;
Sittard, Sportcentrum, 14.30 uur: Sittard
Condors-Venlo; Beek, Sportpark Proosdij-
veld, 14.00 uur: Cheetahs-The Studs.
Softbal: Kerkrade, Sancta Mariacollege,
12.00 uur: Samacols-Knuppelaars; Beek,
Proosdijveld, 12.00 uur: Cheetahs-All In;
Maastricht, Sportpark West, 11.30 uur:
Sphinx/HSCM-Kickers; Roermond, Dr.
Philipslaan, 12.00uur: Two Rivers-Venlo.
Trimloop: Heythuysen, 10.00 uur, café Vo-
gels, 3, 6, 9, 12 of 15 km.
Straathandbal: Roermond, sportpark De
Wijher.
Kruisboog: Weert, accommodatie De Sluis:
10.00-16.00 uur: Internationaal concours
Limburgse Kruisboog Bond t.g.v. 40-jarig
bestaan.
MAANDAG: Conditietest: Sittard, 19.00
uur, Baandertstadion, test over 12 of 30 mi-
nuten.

toto/lotto

" Roger Polman ... VVV.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

DEN HAAG - Uitslag Midlotto 24a: Eerste
prijs: geen winnaar. Tweede prijs: 2 win-
naars, die elk bruto 150.000,00 ontvangen.
Derde prijs: 93 winnaars, die elk bruto
1.099,80 ontvangen. Vierde prijs: 3805 win-
naars, die elk 26,80 ontvangen. Vijfde prijs:
51154 winnaars, die elk 5,00 ontvangen. Cij-
ferspel 24a: Zes cijfers goed: geen winnaar.
Vijf cijfers goed: 4 winnaars. Vier cijfers
goed: 24 winnaars. Drie cijfers goed: 204
winnaars. Twee cijfers goed: 2002 winnaars.

Honkbalpionier
overleden

HT ~ Eergisteren is in
Me ,i , na een langdurige, slo-
WoniÜ 4e de Limburgse honk-
'?»*■. rvf Plm van Soest (63) over-üjke k Voormalige leraar licha-
SehoiPvoeding aan de Stedelij-
\ in Maas-
} de dn■ gedui*ende vele jareneen
i^kk*.i Vende krachten achter de

"**°nir!ng van de honk" en soft-
6st \va"onze provincie. Pim van
M.Vereni angdurig voorzitter van;ht-Ver5m§ sPhinx/HSC Maas-
«n wV ulde diverse bondsfunc-

?s Van k 6»en van de initiatiefne-
L g Cün ?r toernooi om de Lim-NerdH uor ziJn vele verdien-benoemiIfer van Soest onlangs
K^Vor. ot lid van verdienste*k- enwvan de Nederlandseen Softbalbond

Decheiver vier
duels geschorst

DEN HAAG- Harry Decheiver mist
de laatste wedstrijdvoor de na-com-
petitie en de eerste drie duels van
het komende voetbalseizoen. De 19-
-jarige spelverdeler van Go Ahead
Eagles werd door de tuchtcommis-
sievan deKNVB voor vier wedstrij-
den geschorst. Decheiver werd te-
vens veroordeeld tot het betalen
van een boete van 150 gulden.
Ploeggenoot Hans Voskamp kreeg
een schorsing van een wedstrijd
vanwege zijn zesde gelekaart.

ANKARA - De Belgische doelman
Jean-Marie Pfaff heeft ingestemd
met het vertrek naar Trabzonspor.
Dat hebben bestuursleden van de
club uit de hoogste Turkse voet-
balklasse gisteren meegedeeld.
Pfaff kwam uit voor Lierse SK uit
België.
Trabzon ligt aan de kust van de
Zwarte Zee, ongeveer 750 kilometer
ten noord-oosten van Ankara. Pfaff
krijgt bij de club, afgelopen seizoen
vijfde in de competitie, waarschijn-
lijk gezelschap van het Nederlandse
duo Theo Laseroms en Henk van
Ginkel. Het van PEC Zwolle afkom-
stige tweetal, respectievelijk trainer
en manager, tekende voor Sariyer.
Toen de voorzitter van die club ech-
ter naar Trabzon verkaste, nam hij
zich voor de twee mee te nemen.

Jean-Marie Pfaff
naar Trabzonspor

Fietsen in Alpen
- Het organisatie-

J*H Vermeulen uit Valkenburg
fuseert evenals verleden jaar
*een reis naar de Alpen voor, etsers en wielerliefhebbers.
J leiding van oud-Tourrenner
j van der Leeuw kunnen ener-,. tQuraankomsten worden be-

srd en anderzijds een drietal
S worden 'nagereden'.

e"trek naar de Alpen is op 17
gf
Qe terugkeer op 21 juli. Op het

staan de touretappes
r'ancon, Briancon-Alpe

i 62 en Bourg d'Oisans-Villard
.„JJS- De kosten per persoon be-J 1375 gulden. Aanmelden bij
ru'satiebureau Vermeulen, S"M4987.

Turntreffen
in Brunssum

ROERMOND - Van rebellie
binnen de Nederlandse kano-
bond is nog net geen sprake.
Dat de Limburgse kanotop-
pers Armemarie Cox en Mare
Weyzen zich onttrekken aan
het beleid van de bond en de
officiële bondstrainer Boubin,
staat evenwel als een paal bo-
ven water. Een en ander is
voortgevloeid uit de breuk
tussen de bond en de voorma-
lige vrouwenbondscoach Piet
Bogie. Bij gebrek aan financië-
le middelen werden de activi-
teiten van Bogie na de Spelen
tot een minimum geredu-
ceerd. De Roermondse coach
hield de eer aan zichzelf en
nam ontslag. „Ik heb er nu
mijn hobby van gemaakt",
zegt Bogie cynisch, aan de
vooravond van de kanoregatta
in Duisburg. „Ik ben vrijwillig
trainer van een aantal kanoërs
en draai mijn eigen plan. Zij
zullen trainen op mijn sche-
ma's en volgens mijn ideeën.
Laat ik het over aan Boubin
dan gaat het gegarandeerd
mis".

i^SSTJM -Komend weekeinde
jj gymnastiekvereniging Olym-
j haar zesde internatio-
JjjWpia-treffen. Op het hand-
je van sportvereniging

o
13» komen zeventien vereni-

\ *]'uit binnen- en buitenland in
/Wet programma begint zater-!">ln 14.00 uur met de grote zes-s voor B-ploegen. Zondag om
|Uur is de aankomst van de
t?astiekverenigingen, om 13.00
iLe °Pening en een halfuur later
3en de wedstrijden en demon-
lf»es' Bij slecht weer vindt het
5? in de sporthal Rumpen

Rog-toer

Vrijdag 23 juni 1989 "21

Schapers
contra

Robertson

ren de halve finales van het
Grand Prix-tennistoernooi in de
Engelse stad Bristol. Hij versloeg
in kwartfinales de als eerste ge-
plaatste Amerikaan Derrick Ros-
tagno in twee sets: 6-4, 6-2. In de
strijd om een plaats in de eind-
strijd speelt de Nederlander te-
gen de Westduitser Eric Jelen
die de Nieuwzeelander Kelly
Evernden, finalist bij het toer-
nooi in Rosmalen, versloeg.

Martina Navratilova heeft de hal-
ve finales'bereikt van het vrou-
wentoernooi van Eastbourne. Ze
won met 7-6, 6-1 van Mary Joe
Fernandez.

Cor Vriend
houdt lezing

- Marathonloper
*r'end zal aanstaande maandag
J^een info-avond in Maastricht

42, aanvang 20 uur)
'ezing over hardlooptraining

*>*». Daarnaast zal een dieetiste
"natie verstrekken over hardlo-'l voeding. Beiden zullen gaar-
J de vragen van het publiek in-

Anger kreeg als lucky loser óok
een plaats in het hoofdtoernooi.
Hij komt uit tegen zijn landge-
noot JoeRive.

LONDEN - In de eerste ronde
van Wimbledon krijgt Michiel
Schapers Michael Robertson te-
genover zich. De 25-jarige in de
Verenigde Staten wonende
Zuidafrikaan, plaatste zich via de
kwalificatie voor het hoofdtoer-
nooi. Op dewereldranglijst bezet
Robertson de 210eplaats. Drie
geplaatste spelers komen in de
eerste ronde uit tegen een Ameri-
kaanse qualifyer: Becker tegen
Brian Shelton, Chang tegen Bill
Scanion en Mecir tegen Scott
Warner. Deze laatste won in de
laatste ronde van de kwalificatie
met 28-26 in de beslissende set
van zijn landgenoot Matt Anger. Michiel Schapers bereikte giste

zwart: KgB, Del, Tfß, LH, d5, g6, hsf
Met een witte pion op hé zou zwar»
Dg7mat niet meer kunnen verhinjf
deren; echter op meteen h6volgt
natuurlijk d:h6+. De oplossing
moge daarmee duidelijk zijn: 1. Tf4£Er dreigt nuh6zodatD:c2 zinloos ïsv
En op 1... LeB wint wit 2. De6+,Kgfc
(2... Lf7 3. Df6 met overgang in dfpartij) 3. h6+ gevolgd door T:fB. Ir|
de partij probeerde de zwartspele*
daarom 1... g:hs 2. Dgs+ (meteerfr
Dfs is ook goed), KhB (2... Lg6 _%
T:fB+ gevolgd door D:cl). 3. Dfs ei*
zwart gaf op.

Tot slot nog 'n opgave . _

De laatste uitgave van Fortuna's

Wit: R. Noordwijk, zwart: S. Landau
(„zijnde eene schaakmeester").

„Fanmail" is opgesmukt met een
aantal fraaie en leuke bijdragen uit
de oude doos. Het volgende minia-
tuurtje uit 1927 was toen als nu naar
ik aanneem voor iedereen amusant,
behalve voor het slachtoffer.

1. e4,Pf6 2. e5,Pd5 3. Pf3,d6 4.
Lc4!?,Pb6 5. L:H+?! Dat is te ge-
waagd als (!) zwart goed reageert.
5...K:f7 6. Pgs+,Kg6? Beter is 6...
KgB 7. Df3,DeB 8. e6(dreigt mat in
twee), g6! 9. h4,Lg7, zoals geschied-
de in een partij tussen R. Noordwijk
en G. Jacobs. 7. Df3!,K:gs 8. DHÜ
Een kostelrjke pointe. De zwarte ko-
ning wordt de terugtocht, afgesne-
den.

Naast de mannen in vorm zoals Pyl-
winnaar Ad van Laarhoven, zullen
de klassementsrnders Louwers en
Steivers van de organiserende ver-
eniging Wielerclub Weert, alsook
andere toppers, met namne good
old Jac van Kessel en wellicht
NWB-titelhouder Math Stoffels te
duchten zijn. Anderzijds zal een der
meest gemotiveerde renners, WC
Weert-clubrrjder Edi Jorissen zijn.
De 27-jarige Weertenaar, in 1984 en
1986 wereldkampioen der alterna-
tieve bonden in Sankt Johann in
Oostenrijk geeft al enkele weken
blijk in goede conditie te verkeren.

WEERT - De vierde Rog-tour voor
NWB-wielrenners, die vanavond
om 18.00 uur op het parcours Schut-
tershoeve te Altweerterheide van
start gaat is na de Prjl van Limburg
het tweede hoogtepunt van het sei-
zoen. Niet enkel door het beste prij-
zenschema, maar ook de formule
met de afsluitende invididuele tijd-
rit van 21,2 kilometer zondagmid-
dag staat borg voor strijd tot de laat-
ste meter.

'Vrijwilliger' Piet Bogie optimistisch over regatta Duisburg

Kanotop vaart
eigen koers

Programma: le etappe vandaag: Altweer-
terheide; Omloop Schuttershoeve, 105,6
km., start 18.00 uur. Zaterdag 24 juni 2e
etappe: Omloop Weert Altwjeerterheide,
start 11.15 uur Molenveldstraat, aankomst
14.30 uur Schuttershoeve. Zaterdagavond:
3e etappe, criterium Weert, Emmasingel,
start 19.00 uur, 60 km. Zondag, 4e etappe,
individuele tijdrit 21,2 km, start 14.00 uur
Paralelweg te Weert.

De zwarte stelling is reeds verloren.
8... g69. d4+,Khs 10. Df4,h6 (10... e6
11. g4+ gevolgd door Dg3mat) 11.
h3,g5 12. Df7+,Kh4 13. g3mat.

Het bovenstaande diagram is uit da«
3e ronde van de open kampioen-
schappen van Brunssum (tevens
voorrondes Limburgse kampioen-
schappen), uit een partij tussen M.
Didden en W. Beugels. De wit-spe-
ler achtte de tijd rijp om het strijd-
beeld aanzienlijk te verscherpen
met 17. g5. Hij offert daarmee de
pion op d4met het oog op een klas-
siek loperoffer op h7. Aan u de
moeilijke vraag of dit wel goed is?

Een paar weken geleden stond on-
derstaande opgave in het Limburgs
Dagblad, vergezeld van de vraag
hoe wit aan zet kan winnen. Wit:
Kh2, Des, Tf*2, Lc2, a4, c3, g2, h5;

dammen

Handbalweekend
In de laatste interlandviel er dus maar
één winstpartij aan Nederlandse zijde
te noteren maar het was een heel bij-
zondere. Zie het diagram.

Of je inRusland iets kunt merken van
wat daar de laatste tijd zoal gebeurt.
Een beetje. Op het stationvan Kiev zie
je een opvallend lege bu6 naar Tsjer-
nobyl, de televisie vertoont videoclips
van Sting en Madonna, wodka is niet
meer langs de straat te krijgen en de
daminterland tussen Rusland en Ne-
derland vorige week werd voor het
eerst gesponsord door een commer-
cieel (ingenieurs-) bureau.
De interland eindigde zoals wellicht
bekend via 32 remises, 7 Russische en
1 Nederlandse partijzege in de totaal-
uitslag 46-34 in het voordeel van de
Sovjet-Unie. Het was de vijftiende
overwinning van de Russen op de
Oranje-dammers in een reeks van
achttien ontmoetingen.

NK rallycross
E^LEn _ op het Eurocircuit
L alkenswaard wordt zondag de
L Wedstrijd voor het nationale
il J^ss-kampioenschap gehou-
Sjd ■ Ze °Pen Nederlandse titel-
i(j ls een Belgische aangelegen-
tef|evvorden. Lijstaanvoerder is
eig-.nci kampioen Luc Streukers
it^ e '- In de standaardklasse twee
t> Jo Jessen en Herman
ty Jo Hellebrand

Ul*- in de tweede divise.

De kanotop vaart dus zijn eigen
koers. Net als de schaats- en de ma-
rathonelite. Tot een aanvaring met
de kanobond is het (nog) niet geko-
men. „We voldoen namelijk aan de
eisen van bond", beweert Bogie.
Ideaal is de huidige situatie zeker
niet. „De prestaties zijn echter pri-
ma. We hebben alleen nog te weinig
trainingsfaciliteiten ter beschikking
en er is een gebrekaan concurrentie
in ons land", meent de Roermondse
coach, die met Anniemiek Derckx
en Armemarie Cox op de Olympi-
sche Spelen nog brons greep. Ver-
volgens strijdlustig: „Wij doppen
onze eigen boontjes wel. Laat de
bond maar rustig en vooral amateu-
ristisch verder aanmodderen. Wij
gaan onze eigen weg".

haar K2-partner Nicolle Bulk. „De
K2bij de dames is nog volop in ont-
wikkeling. Misschien halen ze de fi-
nale, maar voorin zullen ze dan in
elk geval niet finishen. In de Kl
maakt Armemarie Cox iets meer
kans op het bereiken van de eind-
strijd". Bij de heren zijn de ver-
wachtingen duidelijk minder hoog
gespannen. Als ze een goede halve
finale varen betekent dat al een top-
prestatie in het internationaal ge-
louterde veld. Mogelijk verschijnt
Mare Weyzen op de 10 km nog in de
eindstrijd. „De laatste jaren is nie-
mand van deNederlandse equipe in
Duisburg meer in een finale geko-
men. Het wordt dus spannend".

Initatieven

55... 8-13 Wit heeft nu geenkeus, op 56.
34-30 24x34 57. 39x30 13-19 verliest hy
door een driedubbele oppositie en na
56. 43-38 13-1957. 39-33 of 57. 38-33 57...
19-24 is hij ook uitgespeeld dus: 56. 39-
-33 13-19 57. 33-29 De enige 57... 23-28
Nu volgt op 58. 29-23 25-30 59. 23x21
30x48 60. 21-17 48-34 met elementaire
tric-trac winst en 58. 43-39 blijkt na
58... 38-32 geen verschil met het partij-
verloop te maken.
58. 43-38 28-32Nu wint zwart na 59. 36-
-31 32x43 60. 36x27 door het afstoppen
van schijf 22: 60... 43-49 61. 22-18 49-21
+, dus opnieuw gedwongen: 59. 38-33
32-37 60. 33-28 37-42 61. 29-23 Weer.de
enige.
61... 19-24 Zoiets als 62. 36-31 27x36 63.
23-28 is nu geen serieuze mogelijk-
heid, er volgt bijv. 63... 42-47 64. 18-12
47-41 65. 28-22 41-23 met winst dus,
voor de zoveelste keer, gedwongen:
62. 23-18
Maar hoe nu verder? 62... 42-48 wordt
na 18-13-9 remise en na 62... 42-47 valt
er voor zwart na 18-12 ook niet meer
veel eer te behalen. Bastiaannet vond
een schitterende oplossing: 62... 25-
-30!! 63. 34x25 42-48!!
Wat is er aan de hand? Zwart dreigt
met (27-32)!, 64. 28-22 verliest eenvou-
dig door (48-34) en 64. 28-23 verliest
ook door (48-34). Wit moet dus een
schijf weggeven. De schijf op 25 offe-
ren heeft geen zin omdat dat dezojuist
genoemde mogelijkheden niet opheft.
Dus: 64. 36-31 48x26! En nu blijkt pas
de werkelijke clou van het hele eind-
spel, het is duidelijk dat 65. 28-22 en
65. 28-23 eenvoudigverliezen doorres-
pectievelijk (26-48) en (26-8) maar 65.
18-13 is na (26-3) 28-23 enz. toch remi-
se? Dat klopt maar zwart speelt na 18-
-13 niet (26-3)? maar in plaats daarvan
combineert hij via (24-30)! en (27-32)!
met winst! Sjtsjogoljew zag diten pro-
beerde daarom nog 65. 25-20 24x15en
66. 18-13 maar toen volgde uiteraard
66... 26-37 en terwijl Bastiaannet
Sjtsjolgoljew's capitulatiehand drukte
klonk er een klaterend applaus van
zijn teamgenoten. Ongebruikelijk
maar zeer verdiend.

EK hots-rots
"Ste M~- ~ Zondag worden voor de

m net autospeedwayge-
ij het circuit van De Berckt

(**e Europese kampioen-
**Bt n bot-rods verreden. Deze. j ack' titelracezal betwist wor-
ld j?or topcoureurs uit Neder-
ig elSië, Engeland, West-Duits-
'bbel1 Denemarken. Tot de kans-
!l<le s. behoort Laurens van der
fste *ttervoort. De startvoor de

Manche is om 13 uur.

Bogie verwijt deNKB voornamelijk
te weinig initiatieven te hebben ont-
plooid na de Spelen in Seoel. „Die is
bijvoorbeeld niet de boer op gegaan
om potentiële sponsors te zoeken.
Het beleid van de bond vertoont

Duisburg wordt een graadmeter
voor het WK. Maastrichtenaar Mare
Weyzen is al met zijn partner Jean-
Paul Sits een week ter plekke om de
baan teverkennen en om zich warm
te peddelen. Armemarie Cox reisde
het duo in verband met haar stage
pas gisteren achterna, samen met

ook nog andere gebreken, maar
daar wrl ik niet meer dieper op in-
gaan".

Voorop staat nu het leveren van
prestaties tijdens de regatta in Duis-
burg; door kanoërs ook wel eens
aangeduid als de 'mini-WK'. De
complete wereldtop verschijnt aan
de start in West-Duitsland. Voor
Oranje is het de laatste kwalificatie-
kans voor het wereldkampioen-
schap, dat op 21 augustus van ac-
quit gaat in vhet Bulgaarse Plovdiv.
„Als ze maar goed varen", zo luidt
de omschrijving van de kwalifica-
tie-eis van de bond. „Typisch weer
zoiets vaags", zegt Bogie, die thans
elders emplooi heeft gevonden.

Graadmeter Piet Bogie heeft echter alle vertrou-
wen in zijn pupillen. „In Parijs heb-
ben ze goed gevaren. In deKl hoef-
deCox slechts vier seconden prijste
geven op de Russische winnares.
Dat belooft wat voor de toekomst",
aldus Bogie. „Ik neem nu nog de
psychische begeleiding voor mijn
rekening en zorg dat ze presteren als
ze moeten presteren". Voor het ove-
rige rest de onbezoldigde trainer al-
leen deeer. „Ik werk op ditmoment
best prettig. Aan een terugkeer bij
de kanobond denk ik niet. Die boot
heeft de kanobond duidelijk ge-
mist".

met wiel gielkens

Deze positie ontstond in de tweede
ronde aan het zesde bord na 54 zetten
tussen oud-wereldkampioen Sjtsjo-
goljew met wit en de Amsterdamse
eindspeldeskundige Bastiaannet.
Partij: 55. 44-39 Nu volgt een studie-
achtige winst, vergaand onderzoek
bracht later aan het licht dat 55. 44-40
meer verdediging had geboden.

Negen draverijen
op Schaesberg

SCHAESBERG - Voor de negen
draverijen op de Draf- en Renbaan
van Schaesberg zijn 75 combinaties
ingeschreven. Minder bekend in
Limburg zijn de pikeurs Imming,
Lukje en Schwarz. De koersavond
begint om 19.00 uur.

HEERLEN - In het kader van het
150-jarig bestaan van Belgisch en
Nederlands Limburg worden dit
weekend in de sporthal in het Belgi-
sche Houthalen en in sporthal Gla-
nerbrook in Geleen handbalwed-
strijden gehouden om de Limbur-
gencup. Vanaf de jeugdvan zes jaar
tot en met de senioren worden op
zaterdag en zondag in beide plaat-
sen tussen Limburgse ploegen wed-
strijden gespeeld. De Nederlands
Limburgse inbreng komt van Break
Out, Heel, V en L, Rapiditas, BHC,
Vesta, Caesar, Sittardia en Haslou.
De Belgische deelnemers zijn Neer-
pelt, Kortessem, Tessenderlo, Has-
selt, Helchteren en een Limburgs
selectieteam. In Glanerbroook be-
ginnen de wedstrijden zaterdag en
zondag om 16.15 uur. In Houthalen
is de aanvang op beide dagen 14.15
uur.

agenda

Roger Polman op
huurbasis naar VVV

West Noord Oost Zuid
2R" pas 2H-' pas
2Sch" pas pas'" pas

" Spel met 8 speelslagen in enige
kleur. 2' Conventionelerelay ofwel een
kunstmatig afwachtingsbod. * Een in-
vite op 2-niveau ofweleen uitnodiging
ter hoogte van 2. " Pas, ofwel ik laat
mijn beurt voorbijgaan.
Na dit opwindend biedverloop kwam
Noord uit met hartenboer, waardoor
het dan voor de leider niet moeilijk
was 12 slagen te maken. Niettemin
was dit een zeer slechte score voor de
Belgen, want niet alleen is 4Sch altijd
met een overslag gemaakt, bij het ge-
geven zitsel zijn er in een hartencon-
tract altijd 12 slagen te winnen. Dit
spel illustreert het veel geprezen voor-
deel van een 4-4-tilt. Een goed bied-
verloop zou kunnen zijn:
West Noord Oost Zuid
2KI" 2H2'
2Sch 3R
3H 33A3

4H«'

" Forcing. 2'4+kaart en positief, '" s.v.p.
niet doorgaan. " omdat je het zo vrien-
delijk vraagt.
U ziet dat we niet naar het spel toepra-
ten; ondanks dat hier, zelfs door een
cursist met de ogen dicht, 12 slagen
niet kunnen worden gemist, wordt er
op 4H gestopt, omdat 6H onverant-
woord is. De score van " H+2 was trou-
wens al een topscore, en zal oolc' m
iedere competitie een goed resultaat
produceren, pardon, oftewel excu-
seer, ofwel neemt u mij niet kwalijk,
zal ook in iedere schifting een goed ge-
volg opleveren.

ucces Van Hulst
IfN - Elly van Hulst heeft bij
""ympia-atletiekwedstrijden in

'"* de 1500 meter gewonnen. De
Namse atlete liep met opval-

gemak naar een tijd van
'"'*■ In de slotfase werd ze nog
'bedreigd door de Poolse Mal-
?k Rytz, maar een lichte ver-

van Van Hulst was vol-
"devoor de zege.

door frans dreissen

" Piet Bogie met de bronzen-equipe van Seoel: Armemarie Cox en Annemiek Derckx

Zomerdrives
in Landgraaf
H 4QRAAF - Van 3 juli tot en
,(W ,SePtember organiseert de
tten
,ub Strijthagen op de Draf-

?*(vo^an Schaesberg elke maan-
-sr(lriv de inmiddels bekende zo-
■f(iriveS' Aanvanë 20 uur- De zo"
'^ger^j ziJn bestemd voor alle
r^rd in Zuid-Limburg zijn,

kan °°^ *^e vakantiegangers.
**f de a tot uiterlijk een kwartier
""*. _<■ aanvang inschrijven aan de
'BvanH 2 gulden p.p. De inde-

lsterkt groePen gebeurt volgens

HEERLEN - De 21-jarige Roger
Polman van Roda JC speelt komen-'
de voetbaljaargang definitief bij
VW. De voorstopper uit Heerlen
tekent vandaag een contract, dat
hem voor een jaar aan de Venlose
club bindt. Roger Polman, die ooit
bij Roda JC zijn carrière begon bij
de E-jeugd, brak afgelopen seizoen
door bij de Kerkraadse club. Hoog-
tepunt in zijn eredivisie-optreden
vormden de twee treffers die hij op
de slotdag van de competitie scoor-
de tegen Feyenoord.

Limburgs dagblad sport

schaken
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Kontakten/Klubs

"Dreamgirls"
MEIDEN MET GROTE

RONDE BORSTEN, DRO-
MEN VAN AVONTUREN, IN

HET BOS, DE DISCO, T
STRAND 06-320.325.89 -50 CT.P.M. MANNEN BEL-

LEN. EN HELP DIE
MEIDEN VAN HUN HETE

BUIEN AF... BEL ZELIVE!!!
MET ZN TIENEN.

04-320.325.89 - 50 CT.P.M.

jD6-320.326.01
SEXBIECHTLIJN alléén

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

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 romantische

krtuffelbox 06-320.327.37 -50ctp/m
Nieuw! Nieuw! Nieuw!

Box voor
romantiek

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

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

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

vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier vol-
wassenen dat doen, op de

Box voor volwassenen.
06-320.326.88 - 50 Ct p/m

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen.
045-227734/ 229718

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

West. Tel. 045-412762.
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

Contactburo
Lucie. voor bemiddeling van

adressen.
Geleen, tel. 04490-50921.
Amanda,Ramo
Nieuwe nu ook op zat. af
10.00 uur 045-721759.

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 niet kent6? 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!!
De honden lusten er geen
brood van, U wel?? U bent

gewaarschuwd
06-320.322.77 sex voor 50

c.p/m.
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.
En toen werd ik besprongen
door zon sexuele gladjanus!

06-320.320.23 sex, sexer,
sexst!

nombre hombre
50 c p/m.

Jeetje wat 'n erwtjesü ja,wat
had je dan verwacht?....

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

Ik aaide hem over zn
Kinderbijslag

en droomde weg., plotseling
werd ik beetgegrepen door 3

kerels.... 06-320.325.33 -
50 c.p/m. beurtlijn

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

In sommige landen is het
vanzelfsprekend dat een

man meerdere vrouwen be-
zit, en zelfs bezit!!
Zoenbabwe

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

Voor sexgesprekken
op niveau!!

06-320.325.14
50 c.p/m alles mag!!

Elke term toegestaan!!
Met zn tienen of
op 'n apart lijntje!!

Bij jonge paren dringt hij
binnen. Hij zoekt geen geld
of zo. Hij wil erbij zijn. Doe

het nog eens.
Lifeact

06-320.323.84 (50 et.p/m)

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.

Videoclub
va. ’ 20,- kijkotheek.
Leuke meisjes aanw.

Tel. 045-718067.

Nieuw Escort
Het adres voor een lief

meisje bij u thuis,
va. ’ 100,- all-in.

06521-27896
Moderne man voor dame

of echtpaar. Tel.

045-318413

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.

Nieuw
Dag en nacht geopend.

Rijksweg Zuid 1318, Geleen
Tel. 04490-48448.

Tev. meisjes gevraagd.

Privé
Meisjes Selfkant
09-49-2456.1053

's morgens vanaf 10.00 uur.

(Huis)dieren
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.
Grote D. HERDER, reu, 5 jr.,
met D. stamboom, ’ 50,-;
Rottweiler teef 1 jr., tel.
045-310476.

Te k. zwarte, witte en grijze
DWERGPOEDELTJES, in-
geënt en ontwormd. Inl.
04750-16590.
Te koop SHETLAND pony.
Tel. 045-322613.
Te koop rij- en tuig PONY
Welsh, merrie. Tel. 045-
-750842.
Te k. HONDENNACHT-
HOK, geh. multiplex. Tel.
045-325162.
Tropisch ZEE-AQUARIUM
te koop met inhoud. Oude-
Kerkstraat 74, Heerlen.
Kruising WOLFSHOND
Huskie na 18u. 045-322599.
Irenestr.23 Landgraaf.
Haflinger MERRY 7 jr. en 4-
wiel. ponywagen met rem en
vering. Tel. 045-442868.

In en om de tuin
(TUIN)HOUTHANDEL Im-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Voor al uw vakkun-
dig vacuum-hogedruk ge-
ïmpregneerd tuinhout, blok-
hutten, bielzen enz, thuisbez
Te 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.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

BEEK DSMstr. 5.
Kaarsrechte SPOORBIEL-
ZEN v.a. ’25,- Houtzagerij
Windels Bouwberg Bruns-
sum, 045-270585.
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

Huwelijk/Kennismaking
Stichting Recreatieve Evenementen

organiseert iedere vrijdag in de zaal van La Salie te
Susteren Stationstraat 7 een

Dans- en kontaktavond
voor alleenstaanden
Hapjes tussendoor. Entree gratis!!

Zoekt U een serieuze relatie J. MAN 27 jr., zkt. kennism.
bel dan Huw. rel. bem. buro met leuke j. vrouw 20-26 jr.
"LEVENSGELUK" 045- Br. naar Postbus 186, 6440
211948. AD Brunssum.

PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.

Jongeman, 36 jr. zoekt leu-
ke VROUW voor serieuze
relatie. Br.m.foto o.e.r. o.nr.
B-1219 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Vrouw 66 jr. zoekt een
VRIENDIN voor te wandelen
en vakantie. Br.o.nr. B-1218
Limburgs Dagblad, Postbus.
3100,6401 DP Heerlen.
Wil MEVROUW uit Kerkrade
die Heer Bos belde, nog
eens bellen, heb 't adres
verkeerd opgeschreven.

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

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

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

Mode Haan
Hoogstr. 98, Landgraaf.

200 mtr. nabij winkelcentr.

Baby en Kleuter
Te koop KINDERWAGEN Als u ons voor 12 uur's mor-
merk Emmaljunga, laag mo- gens belt, staat uw PICCO-
deI, donkerrood fluweel, vr. LO devolgende dag al in het
pr. ’ 100,-. Tel. 045-252424 Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-na 17.00 uur. 719966.

Bel deVakman
Verstopte afvoer of riolering

i.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 bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
dakwerk. Tel. 045-412547.
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.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen: 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating. Vr.
pr.opg. Tuinaanleg 045-
-423699.
Te k.. verschillende soorten
afrasteringen en poorten,
montage mogelijk. Bel voor
ml. ABC HEKWERK, gebr.
Veenstra Tel. 045-316238.

Wonen Totaal

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

Vochtige
Muren

Vraagt gratis het boekje
WEGWIJZER VOOR

VOCHTPROBLEMEN.

term
Door Nico Lardenoije

Beëd. vochtdeskundige
Postbus 3115 Maastricht

Tel. 043-436162.
KEUKENS laag in prijs met
garantie. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
OPRUIMING Manou en pit-
riet eethoeken, zitgroepen,
stoelen, kasten enz. Korting
van 20-50% Rotan Rente-
naar, Ten Esschen 26,
Heerlen bij tennishal. Maan-
dag en dinsdag gesloten.
Voor een complete collectie
bedden-matrassen-spira-
len-lattenbodems-water-
bedden en watermatrassen
o.a. Auping, Dunlopillo en
Aqualux. Beddenspecialist
HÓWA, M. Snijders, Nieuw-
straat 12-14, Hoensbroek.
Tel. 045-212900.
Zwaar eiken WANDMEU-
BEL vr.pr. ’ 1.675,- (nw.pr.

’ 4.800,-) mod. 2-zitsbank
vr.pr. ’ 975,-, salontafel wit,
vr.pr. ’ 250,-. 045-323830.
3 BOEKENKASTJES donk.
eiken, 160x82x26, m. 4 leg-
pl. Elk ’ 75,-045-451925
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.
Te k. CHESTERFIELD leren
Bankstel, barokstijl, eet-
hoek, enz. Perz. tapijten. Al-
les als nieuw!! Tel. 045-
-223094 of 323751.
BAR-inr. o.a. barkrukken en
tapinst., spoelbak, koopje!
Tel. 045-218233.
WANDMEUBEL eiken 8-del
ronde eethoek, salontaf., pr.
n.0.t.k., na 14.00 uur, Lam-
pisteriestr.2 Hoensbroek.
Te k. 2-pers. SLAAPKA-
MER, bed, 2 nachtkastjes,
toilettafel m. spiegel. Tev.
marmeren salontafel, mini-
set, staande schermerlamp,
wandelwagen, campingbed-
je. Tel. 045-721983.
EENPERS. eiken bed 0.45
mtr. hoog, nachtk. en stoel,
br. ribfl.bank, naaimachine
met tafel, eenpers. lichtgren.
bed 2.00 X 0.90 mtr. met lat-
tenbodem, witte keukentafel
120 X 0.80 mtr., tuinbank.
Tel. 045-415958.
Te k. AQUARIUM met toe-
beh. mt. 1.00 x 040 x 0.40,
pr. ’ 225,-; tev. Novilon te-
gelmotief, cognackleur br.
4.00 x I. 4.20 m., vaste pr.
’350,-. 04498-54319.
Te koop NOTEN kast, 2.50
br x 2.00 h., kl. donker bruin,
t.e.a.b. Smaragdstr. 8,
Heerlen. 045-721086.
Te k. AQUARIUM 60 X 60
cm met pomp en toebeh.
’300,-; 2 tienerk. relaxst.

’ 25,- en bijbeh. tafel ’ 25,-.
Tel. 045-411137.
Te k. ant. SLPK. 1 pers., eik.
eetk., eiken broodk., te bevr.
045-257087 na 17 u.

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

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,-, ’ 1099,-, ’ 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.

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.
Goede KLEUREN-TV'S met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
TV's. Occassioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

KLEUREN TV te k. met tele-
tekst en afst. bediening. Tel.
045-725008.
Te k. VIDEOCAMERA merk
Hitachi. Tel. 045-455609.

Huish. artikelen
Te k. WASMACHINE Tel.
045-454237.

Kachels/Verwarming
Grote ZOMERKORTINGEN
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Te1.04459-1638.

Muziek I

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterforkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie *m
Altijd leuke aanbiedingen en occasions. I

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!|i

Te k. ORKEST-orgel merk
Yamaha, na 18.00 uur, tel.
045-459026.
Weg.opheffing orkest kom-
plete 16 kan. P.A. 1000 W,
3-weg syst. 4 monitors 150
w. div. VERSTERKERS.
Tel. 045-751675.
Te k. WIENER-Harmonika
merk Zupan GCFB, Honer
GCF. Tel. 045-311619.

Piccolo's in het '-Ï
Dagblad zijn groo'J
SULTAAT! Bel: Q46*i
Te k. SYNTHESIZ^Kn. ace.) T.e.a-3
04490-33284 na tja
Duo SALSA m. r**f
iedereen, kan rw|
aannemen voor H
dansavonden e*fl
311003 of 045-319^]

Te koop gevraagd
Met spoed gevr.ACCOR-|
DEON in redelijke st.,rede-|
lijke prijs. Aanb. fam. Kok.
Tel. 05944-3347
Te k. gevr. jonge SCHADE-
AUTO'S. Ook loop en sloop.
Tel 045-319784^
GOUD, zilver, munt., postz.
etc. Cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109. Geleen.

nkoop GOUD, cO<m
tajng verseveld, 5
str 80A Heerlen. ']
714666. J\
■
AANRECHTBLAD,
spoelbakken; leng||jl^^^lrffio

Qf°*°9f4 J5
'eL U4b

/al4^J

Diversen J
Restaurant La Cage

Meesweg 2, Vilt, 04406-41001 J
Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U aofj

warme en koude buffetten, gratis thuisbezg!*
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.
Werkschoenen en laarzen
voor prijzen waar je niet lang
voor hoeft te werken.
WERKKLEDINGSHOP Wij-
zenbeek, Corneliuslaan 24,
Heerlen-Heerlerheide. Tel.
045-220769. Donderdag
koopavond.
Firma ALLTECH metaalde-
tectors verkoop en verhuur.
Wij zijn dealer van 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.
Yamaha DRUMSTEL

’ 2.500,- en 2 allesbranders
te k. Dross. de Limpenspl.
13,Klimmen. 04405-3648.

Exclusieve KAMEPj
per uur. Tel. 045j£
Draadloze TELEFAX
’ 195,- div. mod. P 3
ligde. Tel. 04498jgfl
Te huur hoge d(o\-
GER Karcher, 220
halve dag. Carslw.
str. 6, Schaesbe'-
-324763. y

Voor uw WERK^laarzen en scho*s^!met stalen neus efl*'fj
K. Stienstra en Zflflschutsweg 21, A
Heerlen. Tel. Ofj^fl
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