
LimburgsDaablad (zolang de voorraad strekt)

om dagelijks de route van de Tour de France te volgen

Vanaf vandaag bij alle kantoren
van het Limburgs Dagbladdag 30 juni 1989. J C W 71 e jaargang nr. 152

leversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100,6401 PP Heerlen - Telefoon 045-739911 - Hoofdredacteur Ron Brown - Losse nummers ’1,40

Morgen WMC-bijlage
" Vanavond is de opening van het Wereld Muziek Concours in
het Roda JC-stadion te Kerkrade. Maar zaterdag wordt het pas
'serieus', als de wedstrijden beginnen. Die zaterdagochtend
valt, naast uw 'normale' krant, óók een kleurrijke bijlage in uw
brievenbus die de redactie van het Limburgs Dagblad heeft sa-
mengesteld over 's werelds grootste muziekspektakel op dit
gebied. Daarin interviews, programma's, beschouwingen en
niet te vergeten: 'pakkend' fotowerk. Tijdens het drie weken
durende WMC zal het al niet anders zijn. Immers, een team van
vijf verslaggevers en twee fotografen doet dagelijks uitgebreid
verslag in deze krant over dit top-evemenent in Klankstad
Kerkrade.

Kamer neemt genoegen met toezeggingen

Lubbers los van
Koeweit-kwestie

Van onze parlementaire redactie
W HAAG - Premier Lubbers zal zich niet meer bezighou-
'rnet de claim die Hollandia-Kloos (het familiebedrij f-Lub-
s) heeft op Koeweit wegens het niet volledig betalen van
order. Ook de belangen van de Staat als verzekeraar van de
[Ortorder laat hij over aan zijn ministers van Buitenlandse
jen en Financiën. De premier zegde dit gisteren toe onder
* van een Kamermeerderheid, bestaande uit de oppositie-
'ijen en de VVD. Mocht bemoeienis toch noodzakelijk zijn,
1Wordt dat vooraf gemeld aan de Kamer.

I^ers hield de Kamer voor zich
f eind 1984 alleen in procedure-
,*> met de zaak te hebben bezig-
'üden. Alle relevante besluiten
de positie van deStaat en dere-

enet Koeweit werden door de
rtinisters Van den Broek (Bui-
r'ïdse Zaken) en Ruding (Finan-
|' genomen. „Als de TweedeKa-
| vind dat de minister-president
l<*H's als het gaat om een puur
reel punt, niet moet doen, doeik

aldus Lubbers.

We
p-Kamerlid Kombrink had nog

motie achter de hand. Daar-

in werd gesteld dat bewindslieden
zich niet mogen bemoeien met za-
ken waarbij zij enig persoonlijk, be-
lang zouden kunnen hebben. Die-
nen zij zich uit staatsbelang toch
met een dergelijke zaak bezig te
houden, dan moet dat gemeld wor-
den aan het presidium van de Ka-
mer. Na de toezegging van Lubbers
was indiening van de motie overbo-
dig.

De VVD had al eerder gesteld geen
behoefte aan een uitspraak van de
Kamer te hebben. Kamerlid
Weisglas erkende dat Lubbers zelf
niet bij de besluitvorming was be-
trokken. Door het schrijven van

procedurele brieven aan zijn ambte-
genoot in Koeweit achtte de VVD
de premier echter wel 'medeverant-
woordelijk. Weisglas constateerde
dat Lubbers zich 'te snel, te vaak en
te enthousiast' met de HollandiaKloos-Koeweit zaak had bezigge-
houden. De VVD ging echter ak-
koord met de toezegging van de pre-
mier.

" Een nadenkende Lubbers tijdens het Kamerdebat gisteren over de Koeweit-affaire

'Signaal'
Eerder zei minister Van den Broek
begin dit jaarpersoonlijk te hebbenbesloten om de diplomatieke be-
trekkingen met Koeweit te herzien.
Dit omdat deKoeweiti de afgelopen
vijfjaar, na de afspraak dat het ge-
schil over de betaling van de order
op regeringsniveau zou worden ge-
regeld, vertegenwoordigers van onsland alteen maar 'vanriet kastje naar
de muur' hadden gezonden.Als 'sig-
naal van ongenoegen' werd beslo-
ten de ambassadeur van het emiraat
niet langer meer op hoog niveau te
ontvangen. De minister gaf achteraf
toe dat het beterwas geweest deKa-
mer vertrouwelijk over het besluit
in te lichten.
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Met geweld om het teren gebracht

Dode in bos blijkt
Heerlense vrouw

Van onze
" verslaggever

LANDGRAAF - De
Landgraafse politie
heeft in samenwer-
king met het gerech-
telijk laboratorium
kunnen vaststellen
dat de' dode die
maandag in het Rim-
burgerbos werd ge-
vonden de 25-jarige
ongehuwde vrouw
Yvonne P. uit Heer-
len is.

De vrouw is met ge-
weld om het leven

gebracht. De juiste
doodsoorzaak is ech-
ter nog niet vastge-
steld. Bij de Heerlen-
se politie stond het
slachtoffer sinds 25
juni als vermist te
boek.
De vrouw heeft min-
stens enkele weken,
en mogelijk enkele
maanden in de buurt
van de Rimburgse
Hoolgrub gelegen.
De jongevrouw is bij
de politie niet be-
kend. Voorlopig "zijn
geen aanwijzingen

dat de vrouw" terplaatse om het leven
is gebracht, maar de
politie wil die moge-
lijkheid niet uitslui-
ten.

" Studenten van de Heerlense politieschool op zoek naar
sporenbij deHoolgrub in het Rimburger bos.

Foto: FRANS RADE

Vrij
Het gebied rond de
Hoolgrub is gisteren
andermaal onder-
zocht door de techni-
sche recherche en
studenten van de
Heerlense politie-
school. Het gebied
bij de camping is nu
vrij gegeven. Het re-cherche-bijstands-
team is inmiddels
uitgebreid. De poli-
tie heeft nog contactgehad met de Duitse
politie. „Louter om
informatie op te vra-
gen."

Twee scholieren
persen klasgenoot

18.500 gulden af
ARNHEM - Twee Arnhemse
scholieren van 14 en 17 jaar heb-
ben een klasgenoot in een perio-
de van bijna drie jaar 18.500 gul-
den afgeperst. De klasgenoot
was 12 jaartoen de afpersing be-
gon. Dat heeft de Arnhemse poli-
tie gisteravond gezegd.
Aan het begin van het schooljaar
'86/'B7 zagen de afpersers, toen 11
en 14 jaar oud, dat het bewuste
klasgenootje nogal veel geld op
zak had. Zij dreigden hem in el-
kaar te slaan als hij hen dat geld
niet zou geven. Die bedreigingen
hebben zij bijna drie jaar vol
kunnen houden. Het slachtoffer
pikte het benodigde geld van zijn
ouders, aldus de politiewoord-
voerder. De zaak is aan het licht
gekomen omdat de bedreigde
jongen woensdag eindelijk aan
zijn vader vertelde dat hij afge-
perst werd. Samen hebben zij
toen aangifte gedaan bij de poli-
tie.
De afpersers zijn aangehouden
en in verzekering gesteld. Zij
hebben bekend het afgeperste
geld gebruikt te hebben voor
hamburgers, cola, walkmans en
uitgaan.

Distilleerderij in Beek stuil

Produktie Els
naar. Zoetermeer

Van onze
verslaggever

BEEK - Els la Vera,
de unieke Limburg-
se kruidenbitter,
wordt binnenkort
niet meer in Beek ge-
maakt. Het Heine-
ken-concern heeft
besloten eind dit jaar
de produktie over te
brengen naar Zoe-

termeer. De 170 jaar
oude distilleerderij
Jacques Hennekens
te Beek wordt geslo-
ten. Ook de oude je-
never, eau de vie en
brandewijn, die nog
in Beek werden ge-
maakt, gaan verdwij-
nen.
Els la Vera zal in
Zoetermeer gepro-
duceerd worden on-

der de paraplu van
Bols Benelux B.V.
Deze makervan ster-
ke drankwerd gerui-
me tijd geleden door
Heineken opge-
kocht. Volgens een
mededeling van Hei-
neken is sluiting van
de distilleerderij in
Beek en cortcentra-
tie van de produktie
in Zoetermeer nood-
zakelijk om de pro-
duktie van Els in de
toekomst veilig te
stellen.
In de distilleerderij
in Beek werken nog
twee mensen.

" Zie verder pagina 1 3

Beatrix bijna
getroffen door
plastic zakken

met water
LONDEN - Gisteren, op de tweede
dag van het bezoek van koningin
Beatrix en prins Claus aan Groot-
Brittannië heeft zich 's middags in
Londen een pijnlijk incident voor-
gedaan. De vorstin werd bijna ge-
troffen door vier met water gevulde
plastic zakken die kennelijk uit een
raam werden gegooid. Ze kwamen
slechts twee meter achter de konin-
gin en prins Claus neer.
Het voorval had plaats bij Covent
Garden, waar de koningin kort tevo-
ren een reconstructie van een twee
eeuwen oude pilaar uit de tijd van
William en Mary had onthuld. De
politie ter plaatse was gistermiddag
terughoudend over de kwestie. Er
wordt een onderzoek ingesteld en
volgens een woordvoerder zullen
alle mensen die zich in het bewuste
pand aan de Nealsyard bevonden
op het bureau worden gehoord. Het
gaat om een pand van een winkel in
alternatieve voedingsmiddelen.
Gisteravond, luttele uren na het in-
cident, maakte koningin Beatrix ten
huize van prins Charles alweer een
volledig ontspannen indruk. Er zou
volgens Scotland Yard inmiddels
een arrestatie zijn verricht.

Op termijn één krant: geen gedwongen ontslagen

Dagblad N-Limburg en
De Limburger fuseren

Van onze verslaggever
VENLO/MAASTRICHT - De uitge-
versmaatschappijen De Limburger
(Maastricht) en het Dagblad van
Noord-Limburg (Venlo), beide
eigendom van de uitgeversgigant
VNU, gaan per 1 januari fuseren.

Vooralsnog zullen de kranten van
beide ondernemingen, De Limbur-
ger en het Dagblad van Noord-Lim-
burg, 'onder eigen titel en redactie
blijven verschijnen. Het is de be-

doeling op termijn tot één krant te
komen. De redactie en onderne-
mingsraad van het Dagblad van
Noord-Limburg wijzen de fusie af
en overwegen acties te voeren. De
fusie zal niet gepaard gaan met ge-
dwongen ontslagen.
Begin dit jaar. een dag voor carna-
val, maakten de directies van de
twee ondernemingen bekend een
studie te beginnen naar de moge-
lijkheden van een fusie. Gisteren,
vlak voor het begin van de vakan-
ties, maakten de directies bekend
dat vanwege 'economische en stra-
tegische redenen' per 1 januari de
twee ondernemingen worden on-
dergebracht in één nieuwe bv.
„Door dezefusie ontstaat een onder-
neming van een dusdanige schaal-
grootte dat een sterke strategische
positie wordt ingenomen op de
markten waarop de beide regionale
kranten opereren", aldus de direc-
tie-verklaring van gisteren. De Lim-
burger heeft ruim 135.000 abonnees;
het Dagblad van Noord-Limburg
51.000. Bij de fusie ontstaat de
grootste regionale krant van Neder-
land. In de nieuwe onderneming
zullen 550 mensen werken.

# Zie verder pagina 1 3

Cineast Joris
Ivens overleden
DEN HAAG - In Parijs is de Neder-
landse cineast Joris Ivens overle-
den. Hij is 90 jaar geworden.
Ivens overleed in de nacht van
woensdag op donderdag in een hos-
pitaal in Parijs aan een hartstil-
stand. Volgens een neef van de ci-
neast lag Ivens al sinds vorige week
in het ziekenhuis. Hij was daar op-
genomen in verband met ernstige
ademhalingsproblemen en
hartklachten.
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Dader in clownspak

Meisje (16)
verkracht

BOCHOLTZ - Een 16-jarig meisje
uit Bocholtz is gistermiddag om
half drie, rijdend over de Gulpei-
weg van Bocholtz naar Spekholzer-
heide, van haar fiets gerukt, de bos-
jes ingetrokken en verkracht. De
dader, die spoorloos is, bond haar
vast aan benen en polsen en plakte
haar mond en ogen af.
De 16-jarige wist zich uiteindelijk
van de touwen en het band te ont-
doen, waarna ze de vluchtstrook
van de nabijgelegen autoweg A76
oprende. Een automobilist schakel-
de daarop de politie in.
De scholiere, die op weg was naar
school om de boeken voor volgend
jaar op te halen, verklaarde later dat
de man een 'vaal clownspak van een
roze yoghurtkleur' droeg en dat hij
zijn gezicht tot aan de neus had af-
gedekt.

De man zou haar in het Limburgs
dialect en in het Duits hebben toe-
gesproken. Zij schat hem tussen de
32 en 36 jaar oud en ongeveer 1.75
meter lang. Na afloop bleek de blau-
we damesfiets van het slachtoffer
overigens verdwenen.
Op precies dezelfde plaats (en ook
toen gebeurde dat op de dag dat het
latere slachtoffer haar boeken voor
het volgend schooljaar moest afha-
len) werd vorig jaar een evenoud
meisje verkracht. Tot op heden is
die verkrachting niet opgelost.
De politie verzoekt iedereen die tus-
sen half drie en half vier over de
B-weg heeft gereden contact met
haar op te nemen: S 045-731810.

Rente niet half
procent omhoog
AMSTERDAM - De Nederlandsche
Bank heeft, in navolging van de
Bundesbank in Duitsland, de offi-
ciële rente opnieuw verhoogd. Er
komt 0,5 procent bovenop, waar-
doorrood staan duurder wordt. Ook
Frankrijk, België en Zwitserland
hebben hun rentetarieven opge-
trokken. De discontoverhoging
heeft vooral effect op de geldmarkt-
rente (de zogenaamde korte rente,
looptijd minder dan twee jaar).

Geldhandelaren verwachten weinig
gevolgen voor de rente op langlo-
pende leningen, waaronder de hy-
potheekrente.

De voorschotrente, dat is de prijs
die de banken moeten betalen voor
hun leningen op onderpand bij de
Nederlandsche Bank, gaat naar 6,75
procent. Het promessedisconto
komt op 7,25 procent.

Sinds 1 juli vorig jaar heeft de Ne-
derlandsche Bank de officiëlerente-
tarieven al zeven keer verhoogd. De
laatste keer dat dit gebeurde was op
21 april van dit jaar, toen er even-
eens 0,5 procent bij kwam.
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popmuziek en strips

quote
Amerikanen vragen zich
niets af. Ze denken: wij zijn
de beste en fuck you. Maar
er moet altijd ruimte zijn-
voor twijfel en vooral kri-
tiek. Je moet nooit ophouden
met het stellen van vragen..
Dat is waar het op aankomt
in al mijn songs."

JOEJACKSON

Id-elpee
terwijl Ringo worstelt met zijn
alcoholprobleem, George Harri-
son nog nageniet van zijn ge-
slaagde come-back en de geest
van John Lennon door Bowie's
Tin Machine weer op pad is ge-
stuurd, ligt PAUL MC CART-
NEY'S zeventiende elpee na The
Fab Four in de winkels. Waren
grofweg de jaren zestig voor de
Beatles, de jaren zeventig voor
Wings, in dit decenium doet
McCartney het zo ongeveer al-
leen. Gelukkig getrouwd, steen-
rijk, de meest legendarische nog
levende songschrijver en 47 jaar
oud. Het oeuvre van Mc Cartney
is inmiddels even indrukwek-
kend als veelzijdig. Tussen Ve-
nus and mars rockshow en doe-
delzakvan Muil ofkintyre is mu-
zikaal heel wat te vinden (zelfs
kerstliedjes). Persoonlijk aai ik
mijn pick-up-naald het liefst met
Wings Over America.' Wellicht
een vingeéwijzing waarom ik
gaarne de nummers We Got mar-
ried, Put It There en Distractions
noem als de uitschieters op FLO-
WERS IN THE DIRT: ze hebben
wat meer tempo dan de negen
overige songs. Voor het beluiste-
ren waarschuwde een fan me
voor de twijfelachtige kwaliteit
van de nieuwe Macca. Maar ze-
ker gelet op de drie voorgaande
solo-elpees is Flowers In The
Dirt een zeer behoorlijke plaat.
Paul McCartney gaf in inter-
views al aan dat de samenwer-
king met Elvis Costello hem
deed denken aan zijn coöperatie
met Lennon, en dat hij plezier
aan het maken van deze elpee
heeft gehad is duidelijk te horen.
Neem het zowel muzikaal als
tekstueel huppelende You Want
Her Too, waarna de échte Beatle-
freaks She's Leaving Home van
Sgt. Peppers nog eens op de
draaitafel zullen leggen. In totaal
staan vier nummers op de elpee
die Macca samen met Costello
schreef en speelde. Ook David
Gilmour is op We Got Married
present. Opmerkelijk is tevens
dat er maar liefst zes producers
aan de plaat hebben meege-
werkt. En tja, dan is er nog track-
nummer 13. Een nummer in het
You Know My Name-genre,
maar alleen te verkrijgen op me
en cd. Helaas. Meer dan ooit
vraagt deze elpee om een terug-
blik naar het muzikale verleden
van McCartney. Hij heeft dat zelf
al in menig interview aangege-
ven. En dat is al pure winst. Ook
na Flowers In The Dirt blijft het
genie van de 47-jarige onaange-
tast, ondanks zwakke broeders
als Don't Be Careless Love. Een
aardige elpee dus, maar geen uit-
schieter.

emile hollman

agenda
JULI

" 1,2: TORHOUT/WERCHTER:
O.A. TEXAS EN JOE
JACKSON

" 1: Sheltur Brunssum:
Pestilence en Deseerator

" 1: Café Allez Heerlen: Stiff

" 1: Ambyerhof Amby:
Fietsefreem

" 2: Eendracht Borgharen:
Fietsefreem

" 4: La Roehelle Roggel:
Fietsefreem

" 5: Drop-In Kerkrade:
The Run

" 6,7: Ahoy' Rotterdam: Eric
Clapton (uitverkocht)

" 7: Boerderij Geleen:
Johnny G

Rory Block en BB King
op bluesfestival Peer

Veertien namen staan geprogrammeerd voor het Belgisch
rhythm 'n bluesfestival, dat op zaterdag 15 en zondag 16 juli
wordt gehouden in een immense feesttent te Peer. Het festival
beschikt dit jaar over drie kanjers, te weten BB King & Blue-
sorchestra, The Johnny Otis Show en Rory Block.

Volgens festivalcoördinator Misjel
Daniëls heeft het Belgisch r & b-fes-
tival „een status op wereldniveau".
En dat schept verplichtingen. Da-
niëls: „We hebben nogal wat exclu-
sieve acts voor België, en in sommi-
ge gevallen ook voor Europa. De
eerste dag worden zowel de Otis
Clay Chicago Blues Band als The
Johnny Otis Show exlusiefvoor ons
naar Europa overgevlogen. Op zon-
dag komen The Juke Jumpers met
een gastoptreden van Zuzu Bollin
voor hun eerste en enige Europese
concert naar Peer". Het spektakel
speelt zich af op een 252 m2groot
podium in een supergrote, verduis-
terde circustent.

Het programma voor zaterdag 15
juli(14 uur-24 uur): Hideaway, Rory
Block, The Paladins, Champion
Jack Dupree, Little Charlie & the
Night Cats, Otis Clay Chicago Blues
Band en de Johnny Otis Show.
Zondag 15 juli: Risky Blues, John

Campbell, The Tail Gators, Eddie
Kirkland & The Energy Band, Lon-
nie Mack, The Juke Jumpers &
Zuzu Bollin en BB King & Blues
Orchestra.

In Limburg kun je in de voorver-
koop zogenaamde weekendtickets a
64 gulden krijgen bij de platenzaken
Stribos in Weert en Music Plus in
Maastricht.

" Eddie Kirkland: vuur en electriciteit

Poprubriek
op donderdag
Met ingang van volgende week
verschijnt de poprubriek gedu-
rende zes weken op donderdag.
Dit houdt in dat aankondigingen
voor concerten, foto's e.d. uiter-
lijk op dinsdag bij de redaktie
moeten zijn ingeleverd.

Na oproep Chrissie Hynde

Actiegroep gooit
bom op McDonald's

Een actiegroep, die zegt op te ko-
men voor de belangen van alle die-
ren, heeft in de Engelse plaats Mil-
ton Keynes een brandbom naar bin-
nen gegooid bij een McDonald's-
restaurant. De groep dit deed enke-
le dagen nadat zangeres Chrissie
Hynde op een persconferentie van
Greenpeace (waar de elpee Rain-
bow Warriors werd gepresenteerd)
had gezegd dat wat haar betreft alle

restaurants van McDonald kunnen
worden platgebombardeerd. Haar
nogal radicale uitspraak volgde op
de vraag van een journalist, wat
popartiesten moeten doen om
Greenpeace te promoten.
Toen Hynde later vernam dat er een
brandbom was gebruikt tegen de
hamburgergigant, trok ze haar
woorden in er verklaarde dat het
'een grap' was geweest.

" Chrissie Hynde, hier met ex-echtgenoot Jim Kerr: bombar-
deer McDonald's...

popmuziek
Eindredaktie: Peter Hamans

Markt 3, 6161 GE Geleen
Telefoon. 04490-46868

Ook plaat Maria McKee

Soloprojecten
E-Streel Band

Terwijl Bruce Springsteen 1989
heeft uitgeroepen tot vakantiejaar,
zit de rest van de E Street Band in
de studio. Patti Scialfa sleutelt aan
haar eerste solo-elpee terwijl bassist
Gary Tallent de nieuwe plaat van
Evan Johns & the H-Bombs produ-
ceerde. Hieraan doen ook Danny
Federici en Roy Bittan mee. Bin-
nenkort verschijnt ook de derde so-
loplaat van saxofonist Clarence
Clemmons, waarvan de eerste
single een Gary US Bonds-cover is,
namelijk Quarter To Three.
Sinds dezeweek op de markt: de de-
buutelpee van Maria McKee, de
voormalige leadzangers van Lone
Justice. Op haar gelijknamige plaat
zijn, in tegenstelling tot Lone Justi-
ce, veelal country-invloeden te be-
speuren.

Optreden Pognes:
honderd gewonden
Bij een optreden van The Pogues
in het Engelse Birmingham zijn
honderd concertgangers gewond
geraakt. De problemen begonnen
al na vijf minuten toen musici van
The Pogues (die optrad als voor-
programma van UB40) zagen dat
de eerste rijen van het publiek in de
verdrukking kwamen.

Met name jonge fans, die voor
ÜB4O waren gekomen, dreigden
onder de voet te worden gelopen
door wild dansende aanhangers
van de Pogues.

De groep verliet het podium toen
het er naar uitzag dat er gewonden
waren gevallen.

„We wilden vermijden dat er net
zoals in Hillsborough ergere din-
gen zouden gebeuren", aldus een
van de musici. Politie en verple-
gers droegen de 100 gewonden
weg.

Nadat de band vernomen nad dat
er geen doden waren te betreuren,
keerden de muzikanten terug op
het podium.

recept
Tuinbonen 'Italienne'
Tuinbonen zijn geknipt in combi-
natie met wat luxere vleessoorten
als rosbief, ossehaas, varkenshaas,
kalfsfricandeau of gegrildekip met
paprikasaus. Reken op 750 g onge-
dopte bonen per persoon.
Basisrecept: 3-4 kg tuinbonen,
zout, eventueel scheutje melk, 20 g
boter, fijngeknipt bonekruid of pe-
terselie.

Dop en was de bonen. Kook ze in
weinig water en snufje zout gaar in
10-20 minuten. Giet af, schud boter
erdoor en strooi bonekruid of pe-
terselie erover.

Benodigdheden voor de gesmoor-
de tuinbonen 'Italienne': 3-4 kg
tuinbonen, 1 el boter, 1 fijngesne-
den ui, 1 el fijngesneden salieblaad-
jes, 4 el tomatenpuree, peper.

Fruit gesneden ui in boter goud-
bruin en voeg salieblaadjes toe.
Doe de gedopte bonen erbij met
een bodempje water en de toma-
tenpuree. Laat de groente onder af
en toe goed roeren in 10-20 minu-
ten gaar worden. Maak het geheel
op smaak af met versgemalen pe-
per.

hub meijer

Pearls For Swain
maakte mini-elpe

Onder andere bij Music+ in Maas-
tricht en Satisfaction te Heerlen is
sinds kort de nieuwe mini-elpee/cd
van het Valkenburgse duo Pearls
For Swains te verkrijgen.
De elpee heet The Real Rip-Off, be-
vat zes in de Eindhovense Tangos-
tudio opgenomen nummers, ter-
wijl op de cd in de vorm van Cherry
Black Sugar nog een bonustrack
staat.
De electronische muziek van
Pearls For Swains herbergt diverse
stijlen. Momenteel spelen de Lim-
burgers als voorprogramma van
The Beatnigs op diverse plaatsen
in Nederland.

O Pearls For Swains

Oplossing
van

gisteren AFSCHRIF
LL-AAK-R
LES- K - P A
ETON-POS
ESLA-LEE

DADEL
GRAS-NIE
RAAT-SEL
EST-P-Rl
NP-ZEE-T
SAMENSTE

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. karakter; 5. voorlopig ont-
werp; 9. het essentiële; 10. wreedaard
(fig.); 11. voorstelling v.e. hoeveelheid
door cijfers; 13. sportevenement (afk.);
15. mondrand; 16. ten bedrage van; 17.
spade met gekromd blad; 19. Engels bier-
soort; 20. verfstof; 21. eerlijk (Engels); 22.
zelfkant van linnen; 24. dakbedekking; 25.
0.1 liter (afk.); 26. mannetjesbij; 28.
stoomschip (afk.); 29. lang en smal kleed;
31. lang smal stuk; 33. lichte overjas; 35.
telwoord; 36. onvergelijkelijk.

Verticaal:, 1. telwoord; 2. hoewel;^
vis; 4. tweegevecht; 5. veel wetend;"
van het oor; 7. winters voertuig; 8. C'
stemd tot spot; 12. metaal; 14. hifj
tuig; 16. schertsende bijnaam; 18. *■
hout te klieven; 19. zoogdier; 23. sW
26. stimulerend middel; 27. toêspra*
gesteente; 30. snelle loop; 32. bil*
34. muzieknoot.

Uitgeversmaatschen
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Dat wordt zweten, morgenavond in het Brunssumse hardrockcafe
Sheltur, want de Nederlandse speedmetalformatie

Pestilence komt langs. Vanaf 21.15 uur warmt Deseerator de
boel op, waarna het stagediven geblazen is met Pestilence. De
groep bestaat uit de gitaristen Randy Meinhard en Patrick
Mameli, drummer Marco Foddis en basgitaristlzanger Martin
van Drunen. Als je nog kaarten kunt krijgen dan kosten die
12,50 gulden.

(c) Standaard Uitgeveri| n.v. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. 'sGravenhage

Vrijdag 30 juni 1989 <2
Limburgs dagblad

sagarmatha panda en de vakantievoerder
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WERELD

MUZIEKCONCOURS
KERKRADE

! W| /TV
j Drie weken lang slaat Kerkrade op de pauken!

Duizenden muzikanten uit 30 landen zullen op, diverse lokaties strijden om de zo begeerde titels.

„ Naast de vele wedstrijden staat Kerkrade bol van- nevenevenementen. Op de markt, in het paviljoen,
'. in het park, in het voetgangersdomein en zelfs in de
| Maria Goretti Kerk, kunnen groot en klein genieten

van talloze, veelal gratis, optredens.

I KORTING VOOR
i LEZERS VAN HET
LIMBURGS DAGBLAD

waar entreeprijzen gelden genieten lezers van
het Limburgs Dagblad exclusieve kortingen.

* LASERSHOW
I ’l,- korting

* AQUARIADE '89
I ’l,- korting

|j * RENÉ SHUMAN
I ’1- korting
i■■■■ ■

* VAHEVALLA DISCO-SHOW
’l,- korting

★ TROS POPFORMULE
’l,- korting

bekijk de agenda voor de eerste aktieweek op de
achterzijde van deze pagina. Maak uw keuze(s),
nP de bon uit en maak gebruik van de muzikale

korting die uw krant u biedt!



STICHTING DIVERTIMENTOS
W.M.C. KERKRADE

presenteert

AGENDA VOOR DE WEEK VAN 30 JUNI T/M 6 JUL
Datum Lokatie Tijd Artiest Entree
30 juni markt kiosk 22.00 uur Fatala Gratis

Spirit of America Gratis
Jubel Gratis
Haertware Gratis

paviljoen 22.00 uur Lou & the New Stars Gratis
1 juli voetgangersdom 10.00 uur EKMC + Echo des Montagnes Gratis

markt kiosk 16.35 uur Harmonie St. Cecilia Vaals Gratis
voetgangersdom 14.00 uur „Muziek komt voorde dag" Gratis
paviljoen 15.00 uur Big Band Energo Castricum Gratis

21.00 uur Boulevard Gratis

Maria Goretti 20.00 uur Blasorchesters Basel , Gratis
< ~— ——--—■ ,—^——_—" „ ~, ■■2 juli markt kiosk 11.30 uur Harmonie Voorwaarts Tegelen Gratis

12.45 uur Harmonie St. Agatha Eys Gratis
markt kiosk 20.00 uur Phoenix Gratis

Gendarmerie Gratis;
Nicole Gratis]

paviljoen 20.30 uur OBM-Band Gratis

3 juli markt Max 14.00 uur Black Japs Gratis
markt kiosk 18.30 uur Holter Jonge Gratis
markt kiosk 20.30 uur Mosam City Jazzmen > Gratis
paviljoen 21.00 uur Vahevalla disco-show ’ sjl

4 juli markt Max 14.00 uur Misty ' Gratis
markt kiosk 19.30 uur Symphonic Band Singapore Gratis
markt kiosk 20.30 uur Dick Staber & Vonder City Gratis— - ,—
paviljoen 14.00 uur Bejaardenmatinee + Gratis

Good Luck Boys Gratis
stadspark 20.30 uur Hajra Gratis

5 juli Groene Long 14.00 uur IVN-wandeling Gratis
Kapellaan 14.00 uur Graffiti/straattekenen Gratis._; . %

_ J
markt Kerkplein 10.00 uur Nikko Radio Control Race Gratis
markt 15.00 uur Bolhoed kindertheater Gratis
markt 19.00 uur Toneelvereniging Excelsior Gratis
markt kiosk 20.30 uur Oldtimers Gratis
paviljoen 14.00 uur Wagenspel ’ 10,Oj

21.00 uur René Shuman + Rerié Krans Band ’ 10,0"
— . , ,——

*- — i I6 juli markt 15.00 uur Orikadabra Gratis
markt kiosk 15.00 uur Seniorenorkest Maastricht Gratis.
markt 19.30 uur Harmonie St. Cecilia Eygelshoven Gratis
markt kiosk 20.30 uur Ritmic Group Gratis

.--"
paviljoen 21.00 uur Tros Popformule ’ 5,<JiiJ !■ il i.'i Éi ii ■ li m n I m i. | n | | -^

, - I
Limburgs Dagblad Lezerskorting

Evenement : LASERSHOW - Spektakulaire laser/muziek-show van
internationale allure

Lokatie : Sportzaal in Recreatiecentrum Dr Pool
Datum : 1 juli t/m 23 juli
Tijd : Doorlopend van 12.00 - 24.00 uur
Entree : ’ 4,50 p.p. (kinderen t/m 12 jaar3,00)

OP VERTOON VAN DEZE BON AANDE KASSA
EEN GULDEN KORTING P.P.
De bon geldt voor max. 2 personen.

" "

_ J
Limburgs Dagblad Lezerskorting

Evenement : AQUARIADE '89 - Groots opgezette aquarium- en
terrariumtentoonstelling, georganiseerd door VUURNEO"

Lokatie : Technische School, Old Hickoryplein 1
Datum : 1 juli t/m 23 juli
Tijd : 10.00-22.00 uur
Entree : ’ 3,50 volwassenen, ’ 1,75 kinderen

OP VERTOON VAN DEZE BON AAN DE KASSA
EEN GULDENKORTING P.P.

Kinderen genieten 75 cent korting. De bon geldt voor max. 2 personell:
" t
i_ i\Limburgs Dagblad Lezerskorting
Evenement : VAHEVALLA DISCO-SHOW . \Lokatie : Paviljoen nabij NS-station
Datum : Maandag 3 juli
Tijd : 21.00 uur
Entree : ’ 5,00

OP VERTOON VAN DEZE BON AAN DE KASSA
EÉN GULDEN KORTING P.P.
'iDe bon geldt voor max. 2 personen. _~,\

_ J
Limburgs Dagblad Lezerskorting

Evenement : RENÉ SHUMAN + RENÉ KRANS BAND
Lokatie : Paviljoen nabij NS-station
Datum : Woensdag 5 juli
Tijd : 21.00 uur
Entree : ’ 10,00

OP VERTOON VAN DEZE BON AAN DE KASSA
TWEE GULDEN KORTING P.P.

De bon geldt voor max. 2 personen. y

.1
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Evenement : TROS POPFORMULE
Lokatie : Paviljoen nabij NS-station
Datum : Donderdag 6 juli
Tijd : 21.00 uur
Entree : ’5,00

OP VERTOON VAN DEZE BON AAN DE KASSA
EEN GULDEN KORTING P.P.
De bon geldt voor max. 2 personen.

De volgend» weekpresenteren wij u de agenda \toot*
tweede WMC-week én ook dan hebban wij weef

exclusieve kortingen voor onze lezers.



conomen: rijksbegroting met 8.5 miljard overschreden

Ruding verdoezelt
hogere uitgaven'

OTTERDAM - Minister Ruding heeft in de zogeheten
orjaarsnota zorgvuldig verzwegen dat de verscheidene
histeries samen 8,6 miljard gulden meer hebben uitge-
ven dan op Prinsjesdag vorig jaar in de Miljoenennota
!fd aangekondigd. Ruding is bovendien bepaald niet
kampioen-bezuiniger waarvoor het grote publiek hem
Kt.
;stellen prof. dr CA. deKam, dr
*Haan en dr C.G.M. Sterks van,vakgroep algemene economie'de economische faculteit van de

Groningen in het
?lad 'Economisch Statistische
f°hten' van deze week.
fens de vroegere journalist enWoordige hoogleraar Flip de
? en zijn medewerkers 'verdoe-. Turnster Ruding de werkelijk-
'om te kunnen aantonen dat het
fjjcieringstekort van de rijks-
,heid volgens plan steeds klei-
i^ordt. Het drietal wijst er in het
H op dat de OESO (internatio-
f Organisatie voor EconomischeJe nwerkingen Ontwikkeling) in
p onlangs heeft gesteld dat het
'edandse financieringstekort in
'nauwelijks afneemt.
<»e voorjaarsnota van vorige

maand geeft de minister van Finan-
ciën een beeld van de stand van za-
ken op de rijksbegroting. Het finan-
cieringstekort is het negatieve ver-
schil tussen uitgaven en inkomsten
van de staat. Vorig jaar was dat on-
geveer 21 miljard gulden.

Professor De Kam en zijn medewer-
kers laten zien dat alle ministeries
sinds de derde dinsdag in septem-
ber 1988 meer tot zeer veel meer
geld hebben uitgegeven dan zij oor-
spronkelijk hadden begroot. Uit-
schieters zijn Deetman (Onderwijs
en Wetenschappen), Heerma
(Volkshuisvesting) enDe Graaf (So-
ciale Zaken). In totaal gaat het om
bijna 8,6 miljard gulden.

EISTER RUDING

'Op drijfzand'
Daartegenover staan lagere uitga-
ven dan geraamd tot een totaal van
4,2 miljard gulden. Per saldo be-
draagt de overschrijding van de
rijksbegroting dus 4,4 miljard gul-
den. Dat in een tijd van acht maan-
den de uitgaven zoveel hoger blij-
ken te zijn dan aanvankelijk ge-
raamd, leidt voor de drie economen
tot de conclusie dat de begrotings-
cijfers van de verscheidene ministe-
ries 'op drijfzand' zijn gebaseerd en
dat de discipline waarmee de hand
op de knip moet worden gehouden
ernstig te wensen overlaat.
Onder het bewind van minister Ru-
ding is het met die discipline snel
bergafwaarts gegaan, schrijven de
drie economen. Sinds 1985 zijn de
uitgaven van hetrijk elk jaar telkens
miljarden guldens hoger geweest
dan was begroot. Topjaren wat dit
betreft waren 1987 en 1988 toen ze-
ven, respectievelijk vier miljard gul-
den meer is uitgegeven.

Smit-Kroes
ontkent

misleiding
] HAAG - Minister Smit-Kroes
«eer en Waterstaat) wijst de be-
ëdiging van de hand als zou zij
'Veede Kamer onvolledig heb-

J ingelicht. Aanleiding tot het
j/ijt is een rapportage van de Al-
J!ene Rekenkamer over de be-

van de egalisatie-reserve
ühet openbaarvervoer. Dat is een
f^g van 376 miljoen gulden dat
.°Penbaar vervoer heeft overge-ven van debijdragen van demi-

k ls geen sprake van misleiding
kant," zo schreef de minis-

Ce TweedeKamer gisteren. In de
C zet zij uiteen dat de reserve
£ ontstaan uit enerzijds verbete-
?eft in de efficiency bij het open-
jfVervoer en anderzijds uit mee-
jj*rsin de opbrengst. De helft van
Reserve wordt gebruikt voor een

voor de binnenvaart
£e andere helft is in de schatkist

concludeert dat zij de
t^r 'volledig' op de hoogte heeft
k*'d en op geen enkele manier
Ciogd heeft informatie achter te

Ook het verwijt dat de fi-
dele administratie op haar de-
*v» ent niet g°ed zou zün -de
L atting van de Algemene Reken-. er - wijst zij van de hand.

Twee kinderen
gedood onder
vuilniswagen

AMSTERDAM - In Amsterdam zijn
gistermorgen een 13-jarige jongen
en zijn 8 jaar oude zusje in de buurt
van hun woning om het leven geko-
men toen zij de weg overstaken. De
kinderen kwamen terecht onder
een vuilniswagen. De Amsterdamse
politie kon gisteren nog niets mee-
delen over de juiste toedracht van
het ongeluk.

KNMI: juni
was zonnig

en warm
DE BILT - Juni 1989 was zon-
nig en aan de warme kant, on-danks een somber begin. HetKNMI meldde gisteren in zijn
maandoverzicht gemiddeld 246uren zon tegen 210 uren nor-maal en een gemiddelde tem-peratuur van 16 graden Celsius
tegen 15,2 graden normaal.Mede hierdoor is het eerstehalfjaar van 1989 relatief ergwarm geweest. De gemiddelde
temperatuur in De Bilt bedroeg
over de eerste zes maanden cir-
ca 9,2 graden. In deze eeuw wa-
ren alleen in 1920 de eerste zes
maanden vrijwel even warm,
aldus het KNMI-overzicht.De neerslag in juni was bene-den normaal: ruim 50 millime-
ter tegen 61 millimeter in demaanden juni in de afgelopen
30 jaar. De meeste neerslag deafgelopen maand viel in de eer-
ste 10 dagen.

binnen/buitenland

Japanse premier
ontkent nieuwe
geisha-affaire

'INGAPORE - De Ja-
önse premier Sosuke
frio heeft gisteren ont-
tend, dat hij meerdere
Touwen heeft betaald
'oor het verlenen van

J*ksuele diensten. Te-
'ens sprak hij tegen dat
'ij zijn ontslag had aan-

geboden aan zijn partij,

' 'e Liberale Democrati-
£he Partij.

ontkenning van de
«-jarige getrouwde
iTemier kwam daags.tedat een gerespec-
*erd blad met een nieu-
we onthulling kwam

''ver de amoureuze
Monturen van de pre-
mier, die begin deze

maand was gekozen tot
opvolger van Noboru
Takeshita. Deze moest
aftreden vanwege be-
trokkenheid bij het ge-
ruchtmakende Recruit
Cosmos schandaal. Het
gezaghebbende blad,
Shukan Shincho, ont-
hulde dat Uno geduren-

de tien jaareen verhou-
ding had met een ande-
re geisha, Hatsuko ge-
naamd, die in een bar in
het amusementsdistrict
van Ginza werkte. Ze
kreeg maandelijks on-
geveer 1500 gulden. Uit
deze verhouding zou
een kind zijn geboren.

Uno heeft dit verhaal
via zijn woordvoerder
laten tegenspreken. „Ik
ben geheel onschuldig.
Ik heb geen immorele
daad begaan," zei hij.

Het was voor het eerst
dat hij met zon krachti-
ge verklaringkwam, na-
dat hij eerder door een
andere geisha in een ge-
ruchtmakende televi-
sieinterview was ge-
noemd als de man die
haar onder meer 21.000
Amerikaanse dollarhad
betaald voor seksuele
diensten, waarvoor zij
24 uur beschikbaar
moest zijn.

De Korte neemt taken staatssecretaris over

Evenhuis opgestapt
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG- WD-staatssecretaris
Albert Jan Evenhuis (Economische
Zaken) is afgetreden. Hij heeft zijn
besluit gistermorgen in een brief
aan de Kamer bekendgemaakt. De
bewindsman nam zijn beslissing na
langdurig nachtelijk beraad met
VVD-fractieleider Voorhoeve.
Evenhuis trekt zich ook terug van
de kandidatenlijst van de WD voor

de Kamerverkiezingen, waarop hij
24ste stond. Minister De Korte
neemt de taken van de staatssecre-
taris over.
De positie van Evenhuis was
woensdagmiddag onhoudbaar ge-
worden na beschuldigingen dat hij
het parlement onjuist heeft geïnfor-
meerd over een omstreden privé-le-
ningvan 225.000 gulden bij drukke-
rij Giethoorn Beheer in Meppel.
Evenhuis schreef de Kamer vorige
week dat hij het geld nodig had 'ten
behoeve van mijn zwager, waarbij
een gemeenschappelijk bezit als on-
derpand diende. Evenhuis zou het
geld echter gebruikt hebben om be-
slaglegging op eigen onroerend
goed te voorkomen.
In zijn brief schrijft de bewindsman
steeds naar 'eer en geweten' gehan-
deld te hebben. Verder spreekt hij
over een 'volstrekte privé aangele-
genheid. Evenhuis ontkent dat hij
de Kamer onjuist heeft voorgelicht.
Hij zegt met zijn antwoorden op Ka-
mervragen te nebben bevestigd ver-
plichtingen te zijn aangegaan die
bedoeld waren om problemen in
zijn familie op te lossen. Dat hij toch
opstapt, verklaart Evenhuis uit het
feit dat de discussie die nu rond
hem is ontstaan een verder werken

als staatssecretaris op de door hem
gewenste manier niet meer moge-
lijk maakt.
WD-fractieleider Voorhoeve heeft
'met respect' kennisgenomen van
het besluit van Evenhuis. Voorhoe-
ve memoreerde alle taken die de
oud-bewindsman sinds 1973 binnen
de WD en als bewindsman heeft
vervuld. „De fractie is zeer erkente-
lijkvoor hetgeen hij in al deze func-
ties tot stand heeft gebracht," aldus
Voorhoeve.

CDA-voorman De Vries zei het be-
sluit van Evenhuis te respecteren.
Volgens De Vries was het onder de
gegeven omstandigheden onvermij-
delijk. De christen-democraat
noemde de inzet van Evenhuis voor
het midden- en kleinbedrijf onbe-
twist, ook al verschilde het CDA
soms met hem van mening.

D66 vindt het besluit van Evenhuis
'verstandig'; Kamerlid Engwirda
ziet nu af van zijn plan om Evenhuis
nog in deKamer over de zaak te be-
vragen. De PvdA noemt het 'ver-
standig dat Evenhuis de eer aan
zichzelf heeft gehouden.

" Zie ook pagina 4

Regering in Peking betreurt veroordeling door EG

Chinese studentenleiders
organiseren zich in Westen
HONGKONG - Chinese studenten-
leiders van de hervormingsbewe-
ging die hun land zijn ontvlucht
gaanzich in West-Europa en de Ver-
enigde Staten organiseren. Zij wil-
len in actiegroepen in ballingschap
de strijd voor democratie in hun
land voortzetten. Dit is gisteren ver-
nomen in bronnen bij de beweging
in Hongkong.

De leiders van de hervormingsbe-
weging in ballingschap willen op 4
juli, precies een maand na het bloe-
dige neerslaan van de Chinese pro-
testbeweging op het Tienanmen-
plein, hun manifest publiceren, ver-
moedelijk tijdens een persconferen-
tie in de Verenigde Staten. In hun
beginselverklaring zullen de Chine-
se ballingen een uitleg geven hoe
hun organisatie, die 'Gezamenlijke
conferentie' wordt genoemd, de
strijd voor de democratie in China
zal voeren. De studentenleiders zul-
len zich in het westen gaan 'wijden
aan China's democratisering' en
daarvoor activiteiten organiseren,
zo verluidt in Hongkong.

Woensdag werd onthuld dat de 21-
-jarige studentenleider Wuer Kaixi,
die een belangrijke rol speelde bij
de protesten op het Tienanmen-
plein, aan de bloedige militaire on-
derdrukking is ontsnapt en via
Hongkong is doorgereisd. Hoewel
in ingelichte bronnen alleen werd
gezegd dat hij Hongkong inmiddels
heeft verlaten, meldde het dagblad
South China Morning post dat de
studentenleider vermoedelijk ver-
blijft in Frankrijk of Groot-Brittan-
nië. Ook anderen die door de Chine-
se autoriteiten worden gezocht, on-
der wie Wuer Kaixi's vriendin Liv
Van, zijn er in geslaagd via Hong-
kong te vluchten.
Inmiddels betreurt de Chinese rege-
ring 'de laatdunkende veroordeling'
door de EG-landen van de onder-
drukking van de 'contra-revolutio-
naire opstand' in China. Dit heeftLi
Jinghua, de woordvoerster van het
ministerie van Buitenlandse Zaken
in Peking, gisteren verklaard. China
gaat ervan uit dat de 'EG-landen,
nadat zij de waarheid hebben verno-

men, de na jarenlangeinspanningen
aangeknopte betrekkingen met
China in ere zullen houden en terug
zullen komen van hun onjuiste be-
schuldigingen.

De staatshoofden en regeringslei-
ders van de 12 lidstaten van de EG,
die begin deze week in Madrid bij-
een waren, stelden dinsdag in hurt
slotcommuniqué tevens een aantal
sancties tegen China voor.

Volkscongres
Terwijl uit de hele wereld ambassa-
deurs worden teruggeroepen om te
praten over de relaties met China na
de bloedige onderdrukking van de
studentendemonstraties in Peking
en de daarop volgenden golfvan ar-
restaties en executies, is gisteren
het Permanente Comité van het
Volkscongres bijeengekomen. De
vergadering, waar de buitenlandse
pers niet werd toegelaten, werd ge-
opend onder leiding van parle-
mentsvoorzitter Li Wan.

Hoofddoel: 'vermaken van het publiek '
Commerciële omroepen in
Europa gaan samenwerken
Van onze correspondent
BRUSSEL - De com-
merciële omroepen in
Europa gaan de handen
ineen slaan. In Brussel is
gisteren de Association
of Commercial Televi-
sion (ACT) opgericht,
waarin de belangrijkste
commerciële televisie-
maatschappijen gaan sa-
menwerken.
Voorlopig zijn er slechts
vijf leden, maar ACT
staat openvoor alle ande-
re privé-stations. De op-
richters zijn het Britse

ITV, het Franse TF 1, het
Westduitse SAT 1, het
Luxemburgse RTL en
Fininvest, de holding
van de Italiaanse media-
magnaat Silvio Berlusco-

Volgens de Italiaan (eige-
naar van filmmaatschap-
pijen, de tv-zender Cana-
le 5 en de voetbalclub AC
Milan), die tot voorzitter
van ACT werd gekozen,
hebben al andere com-
merciële televisiemaat-
schappijen belangstel-
ling getoond om lid te
worden van ACT.

De privé-zenders willen
samenwerken bij het
produceren van films en
andere programma's, bij
het uitwisselen van pro-
gramma's en nieuws, het
gebruik van apparatuur
en het financieren van tv-
activiteiten. Hoofddoel is
volgens Berlusconi 'het
vermaken van het pu-
bliek. Berlusconi zei dat
het de bedoeling is de
Europese cultuur te ver-
spreiden, onder meer
door het gezamenlijk ma-
ken en uitzenden van

Europese films met
Europese acteurs en
Europese medewerkers,
maar die een wereldwijd
publiek kunnen interes-
seren.

De commerciële maat-
schappijen zijn echter te-
gen de voorstellenvan de
Europese Commissie om
het aantal niet-Europese
programma's op de tele-
visie aan een maximum
te binden. Zij beschou-
wen dat als-een Europese
betutteling. RTL-voorzit-
ter Gaston Thorn, oud-
premier van Luxemburg
en oud-president van de
Europese Commissie, zei
dat omroepen be-
schouwd moeten worden
als gewone ondernemin-
gen en dus zoveel moge-
lijk vrijgelaten moeten
worden bij hun produk-
ties.

punt
Eltroxin

De hoofdinspectie van de ge-
neesmiddelen geeft patiënten
het advies het geneesmiddel
Eltroxin (50 microgram) te rui-
len bij apotheek of bij de apo-
theekhoudende huisarts. Bij'
een klein deelvan de na 1 maart!
j.l. verstrekte middel tegen af-
wijkende schildklierwerking is
namelijk een afwijking gecon-
stateerd. Het middel is daar-
door sterker dan voorgeschre-
ven.

Overleden
De Britse filosoof Alfred J.
Ayer, een van- de kundigste
denkers van zijn tijd, is dinsdag
in een ziekenhuis in Londen
overleden. De filosoof, die 78
jaar werd, was al lange tijd ziek.

Smokkel
De zes Nederlandse beman-
ningsleden van de Johanna
Hendrika, die in september
1987 door de Franse douane
werden aangehouden met ruim
1700 kilo hasj aan boord, zijn
gisteren veroordeeld tot gevan-
genisstraffen van vijf en tien
jaar. Ze kregen ook nog een ge-
zamenlijke geldboete van 43
miljoen Franse francs, om en
nabij de vijftien miljoen gul-
den. Het voortvluchtige Neder-
landse 'brein' achter de trip,
Eddie 8., kreeg bij verstek
twaalf jaar.

Ontvoerder
De man die vorige week in.
Gaza de Amerikaanse welzijns-
werker Chris George ontvoer-
de, is woensdagavond door Is-,
raëlische soldaten doodgescho-
ten. De 38-jarige Mohammed
Aboe Nasr stond al voor de ont-
voering bovenaan de Israëli-
sche lijst van gezochte perso-
nen in de Gazastrook.

Klimrek
Het klimrek dat deel uitmaakte
van het NS-jubileumfestival, is
op geen enkele manier van te
voren gecontroleerd op veilig-
heid. De constructie was zeer
instabiel. Dat concludeert de
recherche van de politie
Utrecht na uitvoerig onder-
zoek. Vorige week woensdag--
middag viel het klimrek om.
Een zesjarig jongetje kwam om
het leven en drie mensen raak-
ten gewond. Een 21-jarige
vrouw ligt nog steeds met her-
senletsel in het ziekenhuis. De
Officier van Justitie in Utrecht
heeft de zaak nu in handen.

Dood
Autodieven die een bestelwa-
gen wilden stelen, hebben in
Amsterdam de 67-jarige G. van
Wegen doodgereden. De man
probeerde de diefstal van de
bus tegen te houden door voor
de wagen te gaan staan. De die-
ven gaven gas. Van Wegen
klampte zich nog vast aan de
auto maar werd later klemgere-
den tegen een gevel. Hij be-
zweek later in een ziekenhuis.
De daders, de 37-jarige G. B. en
de 38-jarige D. B konden wor-
den aangehouden.

Levenslang
Voor een rechtbank in Lyon
zijn in de nacht van woensdag
op donderdag drie leiders van
de uiterst linkse terreurgroep
Action Directe tot levenslange
gevangenisstraffen veroor-
deeld.

Demontage
De Explosieven Opruimings-
dienst heeft gistermorgen in
Havelte (Drenthe) met succes-
een 500 ton zware vliegtuigbonj
gedemonteerd. Het projectiel is
daar in 1944 door de Amerikji
nen neergeworpen op een i
malige startbaan van de Duitse
Luftwaffe. Op die plaats is nu
een woonwijk verrezen.

Hulp
De Bond van Nederlandse pre-
dikanten heeft een bedrag van
’20.000 ter beschikking ge-
steld voor de opvang van ge-
vluchte Roemeense predikan-
ten in Hongarije. Volgens de;
Gereformeerde Kerk van Hon-
garije zijn op dit moment al ze-
ker 25 predikanten uit Roeme-
nië de grens overgestoken als
gevolg van de schendingen van
de mensenrechten. Volgens cij-
fers uit maart zijn ongeveer
14.000 mensen naar Hongarije
gevlucht, voor het merendeel
Roemenen van Hongaarse
komaf uit het grensgebied
Transsylvanië.

Herstel
Egypte en Libanon hebben be-
sloten de diplomatieke betrek;
kingen volledig te herstellen na
een tien jaar durende breuk. Lir
banon verbrak de betrekkin-
gen met Egypte tezamen met
de meeste Arabische staten in
1979, nadat Egypte een vredes-
verdrag sloot met Israël. Cairo
is het enige Arabische land dat
met de joodsestaat vrede heeft
getekend.

'Slaapziekte onder chauffeurs'

Vrijdag 30 juni 19893

# Op de A-5 nabij
Freiburg zijn
gisteren meerdere
ongelukken gebeurd
door
oververmoeidheid
van chauffeurs. Ook
de chauffeur van
een Nederlandse
vrachtwagen zag
door vermoeidheid
niet tijdig een
rijdende
betonmolen. Bij de
botsing die daarvan
het gevolg was,
raakten beide
chauffeurs ernstig
gewond. De
Nederlander werd
met een helikopter
afgevoerd (foto). Er
deden zich in
dezelfde buurt nog
twee andere
ongelukken voor;
reden voor de
snelweg-politie om
van 'een plotseling
uitgebroken
slaapziekte' te
spreken.
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De Klerk
Het verkiezingsmanifest is de eerste
aanwijzing van de wijzigingen die
de nieuwe leider van de NP, Frede-
rik deKlerk, de opvolger van presi-
dent Pieter Botha zal doorvoeren
als hijna de verkiezingen in septem-
berBotha ook opvolgt als president.
De Klerk heeft de Britse premier
Margaret Thatcher en deWestduitse
bondskanselier Helmut Kohl op de
hoogte gebracht van zijn plannen
tijdens zijn Europese toernee vorige
week.

De NP bezet 133 van de 166 zetels
van het blanke parlement. Zij krijgt
bij de verkiezingen tegenstand van
de blanke rechts-extremisten, die
willen terugkeren naar de apartheid
oude stijl, en de linkse partijen die
de rassenscheiding willen afschaf-
fen.

Burgemeester
van Winschoten

met verlof
Van onze correspondent

WINSCHOTEN - Burgemeester
drs J.J. Postma van Winschoten
heeft naar aanleiding van de for-
se kritiek die hij woensdagavond
tijdens de raadsvergadering
kreeg te verwerken, besloten
voor onbepaalde tijd met verlof
te gaan. Hij zal zich zo spoedig
mogelijk in verbinding stellen
met de Commissaris der Konin-
gin in Groningen, H. Vonhoff.

In de officiële verklaring van
burgemeester Postma staat dat
hij voor onbepaalde tijd verlof
neemt. „De komende tijd zal ik
voor rust en bezinning gebrui-
ken", aldus de verklaring.
Tijdens de tumultueuze raads-
vergadering van woensdag-
avond kreeg Postma van een
deel van de raad de schuld in de
schoenen geschoven van de poli-
tieke puinhoop in Winschoten en
het gedwongen ontslag van de
gemeentesecretaris. De raadsle-
den eisten opening van zaken,
maar onder aanvoering van Post-
ma wilden B en W geen ant-
woord geven.

Politie akkoord met
arbeidsvoorwaarden

UTRECHT- De politiebonden heb-
ben met het ministerie van binnen-
landse zaken in hoofdlijnen overen-
atemming bereikt over de hoofdlij-
nen voor de arbeidsvoorwaarden
voor het komende jaar. Gisteroch-
tend is het formeel overleg daarover
afgerond.

Ministerie en bonden zijn overeen-
gekomen dat de inconveniëntentoe-
slag op beperkte schaal ook van toe-
passing wordt voor hogere politie-
ambtenaren. De kosten daarvoor
bedragen 2,3 miljoen gulden. Voor
verbetering van de toeslag voor on-
regelmatig werk heeft de politie vo-
rig jaar op grote schaal actie ge-
voerd.
De VVU-maatregeL die politiemen-
sen de mogelijkheid biedt om met

57 jaar vervroegd uit te treden,
wordt in ieder geval verlengd tot 1
julivolgend jaar.De bonden streven
uiteindelijk naar een structurele
VVU-maatregel. Zij mikken daarbij
op een leeftijd van 55 jaar.
Een derde punt van overeenstem-
ming betreft het ouderschapsverlof.
Met ingang van 1 september kun-
nen zowel politiemannen als -vrou-
wen maximaal zes maanden lang na
de geboorte van een kind voor de
helft van de arbeidsduur verlof ne-
men. Zij ontvangen in die periode
driekwart van hun salaris. Het
zwangerschapsverlof is uitgebreid
van twaalf naar veertien weken.

De bonden moeten eerst hun leden
raadplegen alvorens op 14 juli het
akkoord getekend kan worden.

Luwte
Als pleister op de wonde werd
Nijpels wel een ministerspost in
het kabinet aangeboden. Een
post in de luwte: minister van
VROM. De liberalen rekenden in
1986 tevens af met een tweede
probleem: Albert Jan Evenhuis,
een fervent slippendrager van

Nijpels en diens manusje van al
les.

Alle moeilijke klussen knapte
Evenhuis voor zijn fractieleider
op. Handigheidjes, trucs, het
mensen tegen elkaar uitspelen
en het naar buiten brengen van
erg gekleurde informatie, golden
daarbij ondermeer als zijn werk-
tuigen. De benaming 'een politie-
ke rat' werd Evenhuis' deel. De
'Machiavelli van Meppel' (de
woonplaats van Evenhuis) en de
'Raspoetin van de WD' waren
wat eufemistischer aanduidelin-
gen voor de liberaal.
Desalniettemin belandde ook

Evenhuis in het tweede kabinet-
Lubbers. Hij werd staatssecreta-
ris op Economische Zaken, be-
last met het midden- en kleinbe-
drijf. De kersverse bewindsman
wist weliswaar niets van dit be-
leidsterrein - hij was afkomstig
uit het onderwijs en deed in de
Kamer defensie - maar een kind
dat daarop lette.

" ALBERT JAN EVENHUIS
...'Machiavelli van Meppel'...

Vijftiende
In de eerste maanden hield
Evenhuis zich opzijn nieuwe po-
sitie nogal rustig. Al snel begon
hij zich echter te ontpoppen als

de vijftiende minister in het ka-
binet. Bij elk sociaal, econo-
misch of financieel beraad bin-
nen de ministersploeg schoof hij
aan tafel. Ook al had hij daar for-
meel als staatssecretaris niets te
zoeken.

Er was' echter een reden voor het
optreden van Evenhuis. Hij fun-
geerde als waakhond voor vice-
premier De Korte. De leider van
het liberale smaldeel in het kabi-
net bleek al snel niet in staat de
VVD-belangen adequaat te kun-
nen behartigen. Ook anderszins
bleek De Korte niet tegen de
druk van zijn nieuwe rol be-
stand. Met name een uitglijder
over een bezoek van de koningin
aan Japan vormde daarvan een
bewijs.

Evenhuis deed echter meer. Van-
aui» zijn zetel op Economische
Zaken trachtte hij volgens door-
gaans betrouwbare bronnen,
herhaalde malen de meningsvor-
ming in de fractie te beïnvloe-
den. De nog in de fractie overge-
bleven oude Nijpels-aanhang en
vroegere medewerkers rond de
fractie vormden daarvoor het ve-
hikel. Bij de Voorhoeve-adepten
vielen deze acties echter niet in
goede aarde. De conclusie drong
zich langzaam op: de bewinds-
man moest weg. En met hem
liefst zoveel mogelijk aanhan-
gers van de oude lijn-Nijpels.

Taak pastorale
werkers door
bisschoppen
omschreven

UTRECHT - De Nederlandse bis-
schoppen hebben in een speciale
brief de taken van de (niet-gewijde)
pastorale werk(st)ers duidelijk on-
derscheiden van die van de (wel ge-
wijde) priesters en diakens. Waar
nodig zijn de bisschoppen bereid
daaraan enige uitbreiding te geven,
maar dit mag niet leiden tot een „ge-
makkelijk en onrechtmatig beroep
op veronderstelde noodsituaties".

De brief is ondertekend door kardi
naai Simonis, aartsbisschop var

Utrecht, en door de bisschoppen
Bar van Rotterdam, Bomers van
Haarlem, Ernst van Breda en Möller
van Groningen. Bisschop Ter Schu-
re komt met een eigen, grotendeels
gelijkluidende brief. Op enkele pun-
ten is de Bossche brief aangepast
aan derecente beleidsnota 'Bouwen
rond de Hoeksteen', waarin Ter
Schure voorstelt het aantal pastora-
le werk(st)ers in de parochies dras-
tisch te beperken.
Bisschop Gijsen heeft niet onderte-
kend, omdat er in het bisdom Roer-
mond geen pastorale werk(st)ers in
de parochies werkzaam zijn.

Ook Evenhuis moest uit Haagse gelederen verdwijnen

De afrekening met
de Nijpels-garde

Van onze correspondent

-DEN HAAG - Wie het oor een
jaar geleden binnen de VVD te

"luisteren legde, kon het toen al
vernemen: staatssecretaris Al-
bert Jan Evenhuis moest weg.
De bewindsman deed te weinig,
en wat hij wel deed was slecht.
Steeds slaagde hij erin om maat-
regelen a,f te kondigen waarmee
hij het midden- en kleinbedrijf,
wier belangen hij in het kabinet
juist moest dienen, tegen de ha-
ren instreek.

De naam van Evenhuis als
iemand die uit de Haagse gelede-
ren van de VVD moest verdwij-
nen, viel in één adem met talrijke
andere. Zoals de Kamerleden De
Beer, Braams, Van Erp, Joekes,
Kamp, Keja, Rempt, Van Reij,
Scherpenhuizen, Lauxtermann
en Te Veldhuis. Behalve Even-
huis mocht bewindsman Dees,
staatssecretaris volksgezond-
heid, zich in het gezelschap 'ver-
liezers' voegen.
Alle betrokkenen hadden één
kenmerk gemeen: zij waren in de
periode 1982-1986 aanhangers
van de toenmalige fractieleider
Nijpels. De jonge fractieleider
zette regelmatig hoog in, om ver-
volgens veelvuldig op zijn ge-
zicht te gaan. Deze 'nederlagen-
strategie', gekoppeld aan een
reeks affaires, brak Nijpels uit-
eindelijk op. Bij de Kamerver-
kiezingen van 1986 verloren de li-
beralen negen kamerzetels. Ze
zakten van 36 naar 27 plaatsen in
deKamer.
Halverwege de formatie van het
tweede kabinet-Lubbers moest
Nijpels uiteindelijk het veld rui-
men. In een nachtelijk beraad op
Verkeer en Waterstaat werd hij
als politiek leider vervangen
door Joris Voorhoeve en Rudolf
de Korte.

Vrijwillig
De resultaten van deze aanpak
werden reeds snel duidelijk. Ka-

merleden als Scherpenhuizen,
Braams, Keja, De Beer en Joekes
kondigden in rij aan niet langer
in de Kamer te willen zitten en
dus ook geen plaats te wensen op
de lijst voor de kamerverkiezin-
gen. Vrijwillig, dat wel. En
steeds met iets andere redenen.
Maar toch.

Voor anderen was er een openba-
re afstraffing. Zij kregen stuk
voor stuk plaatsen onderaan de
VVD-lijst voor de komende ver-
kiezingen. Voor een groot aantal
een onverkiesbare plaats, ervan
uitgaande dat de VVD circa vijf
zetels in de Kamer moet prijsge-
ven en geen deel gaat uitmaken
van een volgend kabinet. Als het
hoofdbestuur van de VVD niet
nog enige clementie aan de dag
had gelegd, was het beeld nog
somberder geweest. Nu ziet het
beeld er als volgt uit: Dees (18),
Te Veldhuis (19), Van Erp (22),
Evenhuis (24), Kamp (25), Van
Reij (27), Rempt (28) en Lauxter-
mann (29).

Nijpelszelfkwam uiteindelijk op
de vijfde plaats terecht. Goed
voor het imago van de VVD als
milieupartij. Bovendien is de be-
windsman uiterst populair en
heeft hij zich toch maar naar de
lijn-Voorhoeve geschikt waar het
ging om debreuk tussen kabinet
en VVD-fractie. Alhoewel de be-
windsman in het kabinet van
oordeel was dat het reiskosten-
forfait (de belastingaftrek voor
woon-werkverkeer) wel weg
kon, herzag hij die mening na de
breuk.

Typerend
Nijpels werd gered voor de
drang om. binnen de VVD de rij-
en weer te sluiten na de aanva-
ring met het kabinet en minister
Smit-Kroes, die in tegenstelling
tot Nijpels haar meningwel over-
eind hield. De rust moest weder-
keren, luidde de laatste tijd het
devies binnen de VVD. Albert
Jan Evenhuis had daarvan kun-
nen profiteren, maar zijn type-
rende gerommel, ditmaal met
eigen financiën, brak hem uitein-
delijk op.

binnen/buitenland

NP presenteert 'actieplan' voor aanstaande verkiezingen

Regeringspartij Z-Afrika
wil meer hervormingen

PRETORIA - De regerende Zuidafrikaanse Nasionale
Partij NP heeft gisteren het 'actieplan' bekendgemaakt
waarmee zij de campagne voor de verkiezingen van 6
september ingaat. Uit het plan blijkt dat de NP de apart-
heid aanvaardbaar wil maken voor de zwarten en buiten-
landse regeringen.

Minister van informatie Stoffel van
der Merwe legde de hoofdlijnen van
het 22 bladzijden tellende vijfjaren-
plan uit en zei dat de gedwongen
apartheid over moet gaan in een
vrijwillige scheiding die meer op
cultuur dan op ras gebaseerd is.

Mensen die apartheid op basis van
ras of cultuur verwerpen, mogen
een 'open' groep vormen, in spe-
ciaal daarvoor bestemde gebieden
wonen en van scholen en openbare
gelegenheden gebruik maken die
voor alle Zuidafrikanen zijn open-
gesteld.

„Gemeenschappen zullen eigen cri-
teria opstellen om te bepalen wie bij
een bepaalde groep hoort", aldus
Van der Merwe. „In het ideale geval
v.ndt er daneen verschuiving plaats

raciaal naar cultureel bepaalde
groepen".

De NP is van mening dater over een
systeem onderhandeld moet wor-
den met alle niet-gewelddadige po-
litieke groeperingen waarin elke be-
volkingsgroep op dorpsniveau ver-
tegenwoordigd is, zodat geen enke-
le groep overheerst wordt door een
andere. Op dit moment mag de
zwarte meerderheid van de Zuid-
afrikaanse bevolking alleen stem-
men bij gemeenteraadsverkiezin-
gen.

Volgens Van der Merwe zullen de
voorgestelde veranderingen het
imago van Zuid-Afrika verbeteren
bij de buitenlandse regering die nu
sancties tegen Zuidafrika hebben
afgekondigd. Het NP-programma is
niet spectaculair veranderd, zo zei
Van der Merwe, maar nieuw is de
nadruk op „dynamische actieen on-
derhandelingen".

Evenhuis
VVDer Albert Jan Evenhuis
is niet de eerste staatssecre-
taris uit deregering Lubbers |
die vroegtijdig het veld moet
ruimen. Vorig jaar was het
René van der Linden die,
door de Tweede Kamer ter
verantwoording geroepen
voor het geven van 'foutieve
inlichtingen', aansluitend
'falend beleid' kreeg aange-

wreven en eigener beweging opstapte. Het verschil is dat Van der
Linden teveel was afgegaan op foutieve informatie van zijn ambte-
naren; Evenhuis' leugens spelen in de privésfeer en zijn dusgeheel
door hemzelf bedacht.

Het geval Evenhuis treft de VVD op een moment dat de liberalen
bezig zijn de naweeën van een interne partijruzie te verwerken en
zich te hergroeperen, teneinde - met de vervroegde verkiezingen
van 6 september in het verschiet - teloor gegane electorale' adhe-
sie terug te veroveren. Reden te meer dus om zich te ontdoen van i
Evenhuis.

In zijn partij zullen er geen tranen om vloeien. Niet lang geleden
joeg Evenhuis de VVD tegen zich in het harnas door zich koppig in
postuur te zetten voor verruiming van de bepalingen van de Win- |
kelsluitingwet, hetgeen tot gevolg had dat nogal wat middenstan-
ders het partijlidmaatschap opzegden. Deze miskleun heeft er on-
tegenzeggelijk toe bijgedragen dat de nu gederailleerde staatsse-
cretaris op dekandidatenlijst voor dekomende Kamerverkiezingen
al naar een 24ste plaats afgegleden is.

Afgezien van het feit dat het tot de plichten van het parlement be-
hoort om (vermeende) onregelmatigheden van individuele be-
windslieden en politici aan de kaak te stellen, voor zover die niet los j
gezien kunnen worden van hun beleidsuitoefening, dient zon |
voortdurende kritische toetsing ook de geloofwaardigheid van het
politieke bedrijf. Dit is dan het positieve aspect aan het vertrek van
Evenhuis. Zijn vertrek kan zelfs nog electorale winst opleveren: de
VVD blijkt toch niet een partij te zijn voor wie in zaken echt alles
geoorloofd is.

F.S.

Ivens voelde zich
tot het laatst rebel
DEN HAAG - Geen marxist-leni-
nist meer, maar nog altijd een rebel
en revolutionair. Zo omschreef de
woensdag in Parijs overleden ci-
neast Joris Ivens zichzelf vorig jaar,
aan de vooravond van zijn negentig-
ste verjaardag. De man, die tot lang
na de gruwelen van de Culturele Re-
volutie in China weigerde het be-
wind in Peking af te vallen, koos
kort voor zijn dood de zijde van de
nieuwe 'rebellen' in het oosterse
land, de studenten.

Op zijn leven als geëngageerd filmer
heeft Ivens veel kritiek gekregen.
Met name zijn langdurige steun
voor orthodoxe - voor velen vol-
strekt achterhaalde - communisti-
sche ideeën maakte de in Nijmegen
geboren cineast de laatste jaren on-
derwerp van controverses onder
deskundigen. En dat terwijl minis-
ter Brinkman van cultuur enkele ja-
ren voor Ivens' dood juist officieel
naar Parijs was getrokken om de
verbroken band tussen Den Haag
en de revolutionaire zwerver te her-
stellen.

Spijt over zijn levensloop heeft
Ivens nooit gekend. „Ik leefde in
een tijd van grote maatschappelijke
omwentelingen", zo verklaarde hij
vorig jaar. „Daarbij heb ik mij be-
trokken gevoeld." Het vroegere 'en-
thousiasme' voor gebeurtenissen
zoals in het Stalin-tijdperk noemde
hij 'heel normaal' voor die periode.

Sovjetunie
In de jaren dertig trok hij enkele
malen naar de Sovjetunie. In een
film als 'Heldenlied' toonde hij zijn
bewondering voor het toenmalige
Sovjet-bewind. Ook later, tussen
1947 en 1957, maakte hij met name
in Oost-Europa een aantal films
waarbij hij er geen twijfel over liet
bestaan aan welke kant van het Ijze-
ren Gordijn hij zich bevond.

De breuk met Nederland kwam na
zijn film 'Indonesia Calling' uit
1945.Daarin koos Ivens de kant van
de jongerepubliek Indonesië tegen-
over het moederland Nederland. In
1947 werd zijn paspoort ingetrok-
ken, toen hij dit op de ambassade in
Praag wilde verlengen. Hij zou het
document pas tien jaar later terug-
krijgen:

Ivens' vader bezat in Nijmegen een
foto- en filmzaak. Zijn ouders gaven
hem het materiaal voor zijn eerste
filmpje, als kind gemaakt. 'Bran-
dende straal' heette het produkt,
waarin de hoofdrol is toegedacht
aan 'indianen. Technische be-
kwaamheid in fotografische vakken
deed hij op in Berlijn. In het toen-
malige Duitsland werkte hij op gro-
te foto- en filmfabrieken. Daar lig-
gen tevens de wortels van zijn com-
munistische sympathieën.

Documentaires
Zijn loopbaan als zelfstandig filmer
van voornamelijk documentaires

begon hij in Nederland. Het dj
ment 'De Brug', inRotterdam oh
nomen, geldt nog altijd als Jmeesterwerk. De eerste speel"
van Ivens, 'Branding' bleek Jmislukking. De in België gedrag
film 'Borinage', over de mijn*
kersstakingen, werd verboden-

De doorbraak van Ivens kwam "j
de film 'Spanish Earth', oven
Spaanse burgeroorlog. Het H
mentaar hierbij kwam van de AJrikaanse auteur Ernest Heming^

net als Ivens een van de buiten'^]
se intellectuelen die in SpaHJe,J|
steun aan het verzet tegen de »1
co-aanhangers lijfelijk tot uitd
king wilden brengen.

Ivens beschouwde de camer3j
een 'wapen. Toch verzette hij j

tegen die filmkenners die ü&A
dat produkten van een op de & 1
plaats maatschappelijk be^°h
kunstenaar esthetisch een n-11^king vormen. „Bij politieke » a
ben ik vaak net zo rigoureus j
weest om de beste artistiekevof
vinden", meende de cineast zei»'

" Joris Ivens

Laatste film
Het laatste deel van zijn leven
te Joris Ivens steeds samen mÉ'2
Franse partner, de cineaste Maf j
ne Loridan. Zij ook is het, dieofy
eerste plaats verantwoordelijk $
heten voor de laatste grote ilitilpl
de Nederlander, 'Eenverhaal va
wind.

t l^jHet is een film over China, hel^
dat een rode draad in zijn l J
vormde. Het is ook de film
de kunstenaar en de rebel e
hebben gevonden. J

(ADVERTENTIE)

ma l/m vr van 14.00 lot22.00uur... een gesprekvan hart tothart.

(ADVERTENTIE)

Klein in j^""""""^Sï^ Tl
meters / Vs^ >/|
GROOT in m BlWW^fcfciSERVICE # ■J^TtJWiÏÏTm Ih^^^^^^^l
GROOTSTE ■ KMUiSilSSSSllH^H^T^^^^ffl
C°"eCe I Zonnebrillen 11-^ÖHËj
Richting voor. MmtlrWfflÊÉÈEmmastraat% flaneren, # BwWJII20 m voort», vakantieABN-Bank .^T

Limburgs dagblad
Vrijdag 30 juni 1989 "4

Koningin Beatrix en prins Claus zijn de tweede
dag van hun bezoek aan Groot-Brittannië, de

afsluiting van het William-en-Mary-jaar, begon-
nen met een bezoek aan de Lord Mayor of Lon-
den, sir Ch. Collett (midden). De ontmoeting had
plaats in het fraaie, uit 1739 stammende Man-
sionhouse, de officiële residentie van de Lord
Mayor.



Lasting
Ns stafmedewerker Bastings
W fonds met name interessant
'toensen die hun spaargeldrisi-
"idend wil beleggen en die tege-villen profiteren van de fiscale

Spaarders moeten
kloten rente aangeven voor de

'f^stenbelasting. Onder de hui-
!omstandigheden en uitgaande
l^n rentevergoeding van 5 pro-
*an een gezin met twee kinde-en bedrag van ongeveer 60.000
'^belastingvrij sparen. Wie
*spaart moet over deextra ren-
"^omstenbelasting betalen.

* het combineren van het spa-
,°t> een spaarrekening en het be-
teti in het obligatiefonds, kun-
.sPaarders echter tegelijkertijd
jWrenvan de fiscale vrijstelling
.spaarrente en de fiscale vry-
J^g voor beleggersdividend. Er
2l wel dividendbelasting inge-
?en, maar die kan volgens Bas-
f in de meeste gevallen bij de

worden terugge-

Teren
Uk^imburgse spaarbanken yer-
Jten 5400 huishoudens in Lim-

■Seïnteresseerd tekrijgen in het
■*tiefonds. Uit een markt on-
K^k is gebleken dat zowel goed
I Le»de, ambitieuze jongeren als
Ipnte-beleggers belangstelling
Pn voor het fonds van de spaar-en De eiegen cliënten worden

via de post benaderd om deel te ne-
men.
De spaarbanken verwachten in het
eerste jaareen inleg van 54 miljoen,
waarvan 15 miljoen in Limburg.

Ministerie wijst
kritiek EC op
regiosteun af

DEN HAAG - Het ministerie van
Economische Zaken is het nieteens
met de kritiek die de Europese
Commissie heeft op de regionale
steunprogramma's van de Neder-
landse regering. Dit heeft een
woordvoerder van het ministerie
woensdag meegedeeld.

De Europese Commissie verwijt
Nederland dat het de steunpro-
gramma's niet bij haar heeft aange-
meld en overweegt een klacht bij
het Europese Hofvan Justitie. Er is
bij Economische Zaken overigens
nog geen officieel bericht uit Brus-
sel binnengekomen.
De woordvoerder van het ministerie
wijst er op dat de gewraakte steun-
programma's niet gericht zijn op in-
dividuele bedrijfssteun, maar op
verbetering van de infrastructuur
en de „omgevingsvoorwaarden"
(onder meer scholing en verbete-
ring van de arbeidsmarktvoorwaar-
den).

Ze hoeven daarom helemaal niet bij
de Europese Commissie aangemeld
te worden, aldus de woordvoerder
van het ministerie. Voor een deel
worden de projecten zelfs met Euro-
pese subsidie gefinancierd.

Britse defensie
bestelt meer dan
5.000 Daf-trucks

EINDHOVEN - Het Britse ministe-
rie van defensie heeft gisteren bij
Leyland Daf een order geplaatst
voor 5.350 vier-ton-trucks. De order
heeft een waarde van meer dan vijf-
honderd miljoen gulden.
Leyland Daf kwam uit de bus na
een uitvoerig evaluatieprogramma
door de Britse defensie van drievrachtwagenproducenten.
De trucks zullen vanaf volgend jaar
worden geproduceerd in het pro-
duktiebedrijf van het concern inGroot-Brittannië.

beurs-overzicht

Lager
CStERDAM - Op de Amster-
l^se beurs konden de aande-
J het hoge niveau
J;.de laatste tijd niet langer
"^«ïouden. Nadat de „leading
J^'cators*' of wel de barometer'K' de Amerikaanse economie
Ih,Lollar en Wall Street onder

htZ nadden gezet, kwam daar
jVierdagmiddag nog een ver-
lag van de officiële renteta-
% in een aantal Westeurope-
ii^Vp t*en ' waaronder ons land,

'°p. Die verhoging van de
i\ u rente had overigens slechts

'Jltstondige lichte daling op
!'gatiemarkt tot gevolg. Wel
k ,sten de aandelen over de vol-
\ reedte terug en het waren
W9l de internationals die een. e veer moesten laten.L
\.sternmingsindex ging 2,3

b"*« terug op 188. Dit gebeur-
Vt J een omzet in aandelen die

en kleine f9OO miljoen ho-
!tar

as dan de afgelopen dagen,
0* 1 Wet echt spectaculair was.
Voersindex kwam donderdag
j^i^n hoogtepunt heen. Ook
Srt>nere lokale fondsen moes-n keer overwegend terug.
Sta'S^klijke Olie, wederom het
\W verhandelde aandeel, gaf
5*t e_priJs op f 139,20. Unilever
M\J} verlies van f2,90 zien op
Th'rl en Hoogovens moest
vV ir ° terug °P f 113,50. Ook
\jiKLM en Philips gaven ge-, 8 Prijs.
T «e .XeH kale sector werd VOC
?H v« ,den en dat resulteerde in
,%ati »es van f 1,60 op f47. In-
Jofglio-iviüller moest f 2terug

*Ü
% de n .pien, lnere fondsen sprong
l>rSst- Mulder eruit met een
A^[g'ng, -terwijl ook San-
Vekinp ng " donderdag in be-
tj Vin met de nieuwe meer-

'ling^ndeelhouder Gamma. s - weer duurder werd.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.t s.k.
AEGON 101,40 99,90
Ahold H9.30 118,80
Akzo 151.20 149,00
ABN. 43,70 42,80
Alrenta 163,30 163.30
Amev 55,00 54,20
Amro-Bank 85,30 83,60
Bols 148,50 147,20
Borsumu W. 135,80 133,50
Bührm.Tet. 69,50 70,10
CS lieert. 68,90 68,30
DAF 57,20 56,30
Dordtsche P. 258,30 255,00
DSM 139,40 137,80
Elsevier 74,40 73,80
Fokker eert. 46,70 46,60
Gist-Broc. e. 37,10 36,40
Heineken 125,60 123,50
Hoogovens H6.20 113,50
Hunter Dougl. 127,60 127,30
IntMüller 99,00 97,00
KBB eert. 73,00 72,50
KLM 51,30 50,60
Kon.Ned.Pap. 56.50 56,40
Kon. Olie 141.30 139,20
Nat Nederl. 65,00 64,30
NM B 235.70 235.00
Nedilovd Gr. 443,00 430,50
Niiv Cate 98,50 97,20
Océvd Gr 312,00 309,00
Pakhoed Hold. 148,70 147,20
Philips 39,60 39,00
Robeco 1°6.40 105,60
Rodamco 165,10 163,50

SS 'SS "ïar s x
Ver Bezit VNU 106,20 104,00
VOC 48,60 47,00
Wessanen 91.30 91,20
Wolters-Kluwer 48,10 48,10

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 49.50 48,00
ACF-Holding 51,50 51,30
Ahrend Gr. c 303.00 301,00
Algßank.Ned 43,60 43,50
Asd Opt. Tr. 25,30 25,20
Asd Rubber 7,70 d 7,60
Ant. Verff. 340,00
AtagHold e 100,50 100,50
AuÜnd.R'dam 77,80 82,50
BAM-Holding 500,00 494,00
Batenburg 97,00 96,00
Beers 138,00 138,00
Begemann 108.50 108,50
Belindo 373,50 374,00
Berkei's P. 5,05 5,00
Blyd.-Will. 23,70 24,30
Boer De. Kon. 445,00 447,00
de Boer Winkelbedr. 60,40 60,30
Boskalis W. 16.10 15.40
Boskalis pr 13.85 13.00
Braatßouw 1215.00 1235,00
Burgman-H. 3500,00 3380,00 d

Calvé-Delft c 933,00 927,00 aCalvépref.c 5250,00 5250,00
Center Parcs 81,30 79 60
Centr.Suiker 68,20 6770Chamotte Unie 11,20 n4OChamotte div.B9 10,70 10 70
Cindu-Key 121,00 12100Claimindo 362,50 363 00Content Beheer 24,20 23 90Cred.LßN 83,50 82*60Crown v.G.c 110,00 107 50Desseaux 233.00 23200Dordtsche pr. 257,30 253 50Dorp-Groep 55,00 55 00Econosto 251.50 249,00EMBA 127,00 127,00Enraf-N.c. 53,20 53,30
Eriks hold. 375,00 378,00Flexovit Int. 72,40 72 30Frans Maas c. 78,00 7y'ooFurness 129,00 UsiooGamma Holding 86,10 85 00Gamma pref . 5,80 530Getronics 27,00 200Geveke 41,00 4000Giessen-de N. 310,00 309 00Goudsmit Ed. 385,00 39300Grasso'sKon. 93,30 93'qoGrolseh 133,00 i32GTI-Holding 191,00 189 00aHagemeyer 101.60 100,00
HPST k 22150 221.00HCSTechn 14,60 1440hl. »L d 108-50 '"MOHoeks Mach. 189,00 190,00
HodohHout 745,00 745 002°'" T . 28.40 28100HnUA,b 168800 167C00Holl.Am.Llne 1687.00 1680 00Hld 108,50 106:40Ho.Sea s. 1,43 , 41JJoll.Kloos 600.00 595,00Hoop enCo n,20 n"o
CAHodmg 18,00 iB,

OOGB Holding 63,20 63,00JHC Caland 31,50 319Qndustr. My 218.50 21750Ingßur.Kondor 579.00 57400£as-Ass- 43,70 43MKempen Holding 16,00 1590Kiene sSuik. 1380,00 1355!00d
r~ ".DO 77 00Kon.Sphinx 121.00 llg'ooKoppelpoort H. 360.00 351 00Krasnapolsky 203.50 20350Landre&Gl. 6 i,50 6150Macintosh 5480 ~ ?„
MaxwellPetr. $$ „ 'Medicopharma 79,00 77.5

M"araEnterdamMoedraEnim 1187.00 119300M.Emm 08-cert 15750.00 1560000MoolenenCo 33.00 32 70Muderßosk. 89.00 gjoMultihouse 10,80 10 tfOMynbouwk.W. 448,00 448 00

Naeff 250,00
NAGRON 51.70 51,50
NIB 557.00 555.00
NBM-Amstelland 21.30 21,00
NEDAP 362,00 360.00a
NKFHold.cert. 365.00 363.00
Ned.Part.Mü 40.60 40.60
Ned.Springst. 8000,00a8000,00d
Nont 985,00 970,00
Nutricia 250,00 246,00
Odelft Groep c 208.00 207,00
Omnium Europe 17,20 17,20
Orco Bank e 74,90 74,00
OTRA 767,50 766,50
Palthe 77.00 72,00
Polynorm 111.00 110,80
Porcel. Fles 135,00 132,00
Ravast 50,90 50,70
Reesink 71,50 71,00
Riva 60,00 59,00
Riva (eert.) 59,50 59,50
Samas Groep 76,00 74,00
Sanders Ben. 106,30 108,00
Sarakreek 27,40 28.00
Schuitema 1510,00 1510,00
Schuttersv. 143,00 140,00
Smit Intern. 45,00 44,80
St.Bankiers e. 26,60 26,10
Stad Rotterdam 149,00 148,50
TelegraafDe 467,00 463,00
TextTwenthe 302.00 305,00
Tulip Comp. 62,20 61,30
Tw.Kabel Hold 147.00 145,50
Übbink 114,00 114,00
Union Fiets. 16,45 16,30
Ver.Glasfabr. 288,00 290,00
Verto 68,80 68,00
Volker Stev. 68,00 67,50
Volmac Softw. 65.50 65,50
Vredestein 18,70 18.50
VRG-Groep 67.50 68.00
Wegener Tyl 202.00 199,00
West Invest 31,40 31.50f
Wolters Kluwer 190.50 190.50
Wyers 48,10 47,20
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.i'. 35,70 35.70
ABN Aand.f. 74.70 74.70
ABN Beleg.f. 57.80 57.30
ALBEFO 53,50 53,50
AldollarßFs 21,40 21.30
Alg.Fondsenb. 249,00 249,00
Alliance Fd 12.50 12.10
Amba 46,40 46,40
America Fund 326.00 320.00
Amro A.in F. 93.70 93.70
Amro Neth.F. 78.40 77.80
Amro Eur F. 71.20 71,00
AmroObl.Gr. 152.00 152,00
Amvabel 96,60 96,20
AsianTigersFd 59.00 59.10
Bemco Austr. 59.50 59.80
Berendaal 116.00 116.00
Bever Belegg. 24.60 24.60
BOGAMIJ 105.70 105.50
Buizerdlaan 42.70 42.70
Delta Lloyd 41,10 41,20

DP Am, Gr.F. 25.80 25.60
Dp Energy.Res. 35,40 35,40 '
Eng-H011.8.T.1 9,80 9,80
EMF rentefonds 65,10 64,70
Eurinvest(l) 110,00 lloiöO
Eur.Ass. Tr. 6,90 6.90EurGrFund 58.70 59,00
Hend.Eur.Gr.F. 201,00 201,90
Henderson Spirit ' 73,90 73.90Holland Fund 75.80 75 30
Holl.Obl.Fonds 122,50 123.00
Holl.Pac.F. 108.80 108.90
Interbonds 563,00 563.00Intereff.soo 41.40 41,00
Interel'f.Warr. 286,40 285,70
Japan Fund 37,10 36.00
MX Int.Vent. 66,50 66,80
Nat.Res.Fund 1510,00 1500 00
NMB Duteh Fund 38.60 38 50
NMB Oblig.F. 36.70 36 70
NMB Rente F. 103.10 103 20
NMB Vast Goed 38,10 38,20
Obam. Belegg. 220,10 219,80
OAMFRentef. 14,15 14.15
Orcur.Ned.p. 49.30 49.30
Pac.Prop.Sec.f. 45.00 e 44.80
Rabo Obl.inv.f. 75.60 75,60
Rabo Obl.div.f. 50,60 50.60
Rentalent Bel. 1349,90 1349,60
Rentotaal NV 31,30 31,30
Rolinco cum.p 100,00 100,00
Sci/Tech 17,95 17,65
Technology F. 16,20 16,10
Tokyo Pac. H. 240,50 240.50
Trans Eur.F. 76,40 76,60
Transpac.F. 540,00 540,00
Uni-Invest 115.00 115,50
Unico Inv F. 85.80 85.80
Unifonds 30.20 30.40
VWN 58.00 58.00
VastNed 119,80 119,90
Venture F.N. 46.00 45.80
VIB NV 86.40 86.20
WBO Int. 77,20 77,50
Wereldhave NV 211,50 211,50

Buitenlandse obligaties
8:,4EEG84(1l 102,60 102,60
3Vi EngWarL 36,30 36,10
5*4 EIB 65 99,10 99,10

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 33,00
Amer. Brands 71,70 70,70
Amer. Expres 34,90 34,90
Am.Tel.& Tel. 36,30 36,10
Ameritech 58.90 59,10
Amprovest Cap. 117,00
Amprovest Ine. 225.00
ASARCO Ine. 28.50 28.10
Atl.Richf. 94.50 94.90
BAT Industr. 6.55 6.50
Bell Atlantic 90.00 88.50
BellCanEnterpr 39.60 39.60
Bell Res.Adlr 0,95 0.85
Bell South 51,00 49,30
BET Public 3,00

Bethl. Steel 22,50 22,00
Boeing Comp. 51.50 48,70
Chevron Corp. 54.70
Chrysler 25,30 25,00
Citicorp. 33,20 32,40
Colgate-Palm. 53,00 52,70
Comm. Edison 37.60 37,75
Comp.Gen.El. 447,00 440,00
Control Data 22,50 22,30
Dai-IchiYen 3300.00 3320,00
Dow Chemical 86,00 85,50
Du Pont 111,00
Eastman Kodak 49,00 48,50
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 207.00 205.00
Exxon Corp. 45,60 45.00
First Paclnt 1,64 a
Fluor Corp. 31,25
Ford Motor 48.60 49,00
Gen. Electric 53,60 53,00
Gen. Motors 41,70 41,30
Gillette 41,60 41,50
Goodyear 55,00 54,50
Grace & Co. 33,30
Honeywell 76,00 75,40
Int.Bus.Mach. 115,00 113,70
Intern.Flavor 54,00
Intern. Paper 48.10
ITT Corp. 59.70 59,00
K.Benson® 5000.00 5000.00
Litton Ind. 89,20 87.50
Lockheed 48.00 47.20
Minnesota Mining 73,60 73,00
Mobil Oil 50.80 50.75
NewsCorpAuss 15.00 15.20
Nynex 81.60 81.00
Occ.Petr.Corp 28.00 28.00
Pac. Telesis 41,60 40,80
P-& O. ® 7.00 7,00
Pepsico 56,50 55,70
Phüip Morris C. 141.00 142,70
Phill. Petr. 23.00 23,00
Polaroid 39,30 38.30
Privatb Dkr 278,30 280,00
Quaker Oats 65,50 65,00
St.Gobin Ffr 628,00 632,00
Saralee 56,00 55,50
Schlumberger 40.10 40,60
Sears Roebuck 43,50 43.60
Sony(yen)
Southw. Bell 52,00 51.30
Suzuki (yen) 892,00 888,00
Tandy Corp. 46.70 46.30
Texaco 50,70 51.50
Texas Instr. 40.90 40.50
TIP Eur. 1,72 1,72
Toshiba Corp. 1370.00 1350,00
Union Carbide 27,75
Union Pacific 72,00 71,00
Unisys 25,00 25.00
USX Corp 35,50 35.50
US West 71,30 70.50Warner Lamb 89,75
Westinghouse 65,00 64,10
Woolworth 53.70 53,20
Xerox Corp. 63.70 64.00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 56.00 53,00
Am. Home Prod. 208.50
ATT Nedam 79.00 78.00
ASARCO Ine. 59.00 58,00
Atl.Richf. 208,00 208,50
Boeing Corp. 168,00 162,00
Can. Pacific 40,00 40,00
Chevron Corp. 120,00
Chrysler 54.50 53.00
Citicorp. 71,50 71,00
Colgate-Palm. 115,00 115.00
Control Data 45,00 44.50
Dow Chemical 188,00 186,50
Eastman Kodak 107,50 105,50
Exxon Corp. 100,00 98.50
Fluor Corp. 67,00
Gen. Electric 119,50 115,50
Gen. Motors 185,50 183,50
Gillette 90,50 89.50
Goodyear 121,00 119,00
Inco 59,00 58,00
Ï.B.M. 246,50 245,00
Int. Flavors 113,50
ITT Corp. 129.50 129,00
Kroger 27,00 27,00
Lockheed 106,00 103,00
Merck&Co. 154.00 151,00
Minn. Min. 163.00 d 162.00
Pepsi Co. 122,50 121,00
Phüip Morris C. 313.50 314.00
Phili. Petr. 49,00 49,00
Polaroid 79,50 77,50
Procter&G. 250,00
Quaker Oats 130,00 130,00
Schlumberger 86.00 88,00
Sears Roebuck 95.00 95,00
Shell Canada 78,00 78.00
Tandy Corp. 101,00 100,50
Texas Instr. 90.00 87,00
Union Pacific 159.00 158.00
Unisys Corp 54.00 57,00
USX Corp 76,50 77,00
Varity Corp 5,00 a
Westinghouse 142,20 141,00
Woolworth 118,00 116.50
Xerox Corp. 135.50 135.00
Certificaten buitenland
Deutsche B. 584,00 582,00
Dresdner B. 328.00 330.00
Hitachi(soo) 1500,00 1500,00
Hoechst 301,00 301,00
Mits.El.(soo) 700,00 700,00
Nestlé 7800.00
Siemens 576,00 576,00

Warrants
Akzo 39,50 38,70
AMRO warr. 2,10 1.85
Bogamij 4,90 4,90
Falcons Sec. 20,20 19.25
Honda motor co. 2070,00 2070,00
K.L.M. 85-92 242.00 235,50
Philips 85-89 9,50 8,90
St.Bankiers a 0,85 0,85
St.Bankiers b 2,20 2,20

Euro-obligaties & conv.
10' -i Aegon 85 100.50 100.50
Aegon warr 12.50 12.50
IOVi ABN 87 95.75 95,75
13Amev 85 97,75 97.75
13Amev 85 94.75 94.75
10 AmevBs 101,60 101.30
11Amev 86 94.75 94,75
14'.4Amr087 97,00 97,00
13Amro-BankB2 101,00 101,00
10/2Amro 86 95.40 95,40
10Amro 87 95.25 95,25
53i Amro 86 96,00 96,00
AmroBank wr 31,00 30,40
Amro zw 86 70,25 70.25
9BMH ecu 85-92 99.00 99.00
7BMH 87 96.00 96,00
10' «EEG-ecu 84 100,25 100,25
93ME18-ecu 85 101.00 101,00
124 HIAirLF 92,25 92,25
12 NIB(B) 85-90 101,00 101.00
UWNGUB3 101.00 101.00
10 NGU 83 100,25 100.25
2' 4 NMB86 84.75 85.00
NMB warrants 67,10 66,00
B*4 Phil. 86 97.75 97,75
9h Phil.B3 97,10 97,10
11 Rabo 83 101.50
9 Rabo 85 102,75 102.95
7 Rabo 84 102,00 102.00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 23,50 20,10
Bredero eert. 18,50 18,10
11Bredero 20,50 19,30

Breev. aand. 31.00 31,00
Breev. eert. 25.00 25,00
LTV Corp. 2.10 2,00
5 Nederh. 68-78 23.00 23.00
Rademakers 27,00 27,00a
RSV. eert 0,30 0,36
7'«RSV69 88,00 85,00a
Parallelmarkt
Alanhen 22.70 22.70e
Berghuizer 61.50 60.20
Besouw Van e. 50,50 50,00
Comm.Obl.F.l 100.20 100,30
Comm.Obl.F.2 100.20 100.30
Comm.Obl.F.3 100,40 100,40
De Drie Electr. 27,90 27,80
Dico Intern. 126.30 127,50
DOCdata 30,00 30.00
Geld.Pap.c. 81.00 81,00
Gouda Vuurv c 91,50 93,50
Groenendijk 41.90 41,90
Grontmij e. 167.50 167.50
Hes Beheer 271.00 272.00
Highl.Devel. 14.00 b
Homburg eert 4.50 e 4.10
Infotheek Gr 27.00 26.50
Interview Eur. 8.30 f 8,20
Inv. Mij Ned. 58,70 58,50
KLM Kleding 36,00 35,50

Kuehne+Heitz 38.00 38.00
LCI Comp.Gr. 53.00 53.20
Melle 258.00 257.50
Nedschroef 114.90 114.90
NewavsElec. 12,10 11,60
NOG Bel.fonds 28.80
Pie Med. 13.60 13.70
Poolgarant 10.35 10.35
SimacTech. 20.60 21.40
Text Lite 6.80 6.80
Verkade Kon. 275.00 273.00
VHS Onr.Goed 19.80 19.60
Weweler 119.30 118.00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k. 'Abn e jul 45.00 633 0,40 0.20

abn e okt 40,00 355 4.30 3.50
abn e okt 45,00 337 1,50 1.00
abn e jan 45.00 381 2,30 1.80
abn p okt 45,00 759 2,70 3.40
aegn c okt 95.00 323 8.60 7.60
akzo e jul 150,00 1002 3.10 2,00
akzo c okt 150,00 637 8,10 7,00 b
ikzo c okt 160,00 427 3,40 3,20
amev c jul 55,00 377 1.00 0.80
coc c jul 295,00 360 20.00 a 14.70
coc e jul 300.00 395 14,70 10.50
coc e jul 305,00 625 11,00 a 7.00
coc e jul 315,00 810 4,10 2.20
coc c jul 320,00 426 2.20 1.40 '.
coc p jul 300.00 510 0,60 1.80
coc p jul 305,00 827 1,50 3.00
coc p jul 310.00 1506 3.00 4.90
coc p jul 315.00 949 5.30 8,00
coc p jul 320.00 957 8,00 12,00
coc p scp 310.00 637 8.50 a 10.00
coc p jan 280.00 866 4.20 5.00 b "hoog e jul 100.00 664 16.80a 13.80
hoog c jul 105,00 519 12.20 9.50 '.
hoog c jul 110,00 730 8.20 6,00 "hoog c jul 115,00 457 4.50 3,30
hoog e okt 115,00 378 10,10 8.50
hoog c okt 125,00 385 6.50 5,30 -hoog p jul 110.00 388 1,40a 2.00
kim e jul 50.00 316 2,40 1.80
kim c okt 55,00 532 1,70 1.50
natn c okt 60.00 361 6.00 5,20
obl p nov 97.50 500 1,45a 1.50 .
obl p feb 97.50 500 1.55a 1.60
phil e jul 35,00 416 5,00 4,00
phü e jul 40,00 1224 1,10 0,60 !
phil c okt 40,00 740 3,00 2,60
pfail e jan 45,00 483 2,30 2,00 'phil p jul 35,00 700 o,loa 0,10
phil p jan 35,00 328 1.30 1,30
olie c jul 140.00 832 3.30 1,90
olie e okt 140.00 722 6.30 5,00
olie c okt 150,00 744 2,50 1,70 -obe c 092 135.00 360 20,00 18,20
olie p okt 130.00 325 1,70 2,00
umi p jul 140,00 819 0,80 1,50
voc e jul 45,00 344 4,00 2,80
voc c okt 50.00 661 3.70 2,80 i
voc p jan 45,00 720 3,50 a 3.20 !-W-S*

economie

Fiscale vrijstelling mogelijk voor weigestelden

Spaarbanken komen
met obligatiefonds

Van onze redactie economie
&STRICHT - De Spaarbank Limburg en de Pancratius-
k beginnen volgende week met een nieuw beleggings-
is: het Spaarbank Obligatiefonds. Het fonds is bedoeld als
tiatief voor spaarders die jaarlijks zoveel spaarrente ont-
Ben dat ze er belasting over moeten betalen. Door een deel
de spaargelden in het obligatiefonds te beleggen kunnen

spaarders optimaal gebruik maken van de fiscale rente- en
dendvrijstelling.

°bligatiefonds is ontwikkeld op
'tief van de Spaarbank Lim-
maar wordt volgende week

.nog vier andere spaarbanken
'ederland geïntroduceerd. Het
dat spaarders aan het fonds

brouwen, wordt belegd in zo-
emde 'eersteklas' obligaties,
'die van de Staat der Nederlan-
en de Bank voor Nederland-
Gemeenten. Deze fondsen zijn
j^ntenden hebben een laagrisi-
ttrs. R. Bastings van de Spaar-
* Limburg verwacht dat het
*ment van het obligatiefonds

van Staatsleningen
'%) op geringe afstand zal vol-

Milieubescherming
protesteert tegen

annonce Hoogovens

AMSTERDAM - De
paginagrote adver-
tentie van Hoogo-
vens, waarin staat
dat het staalconcern
veel doet om het mi-
lieu schoon te hou-
den, is misleidend en
frustrerend. Dat
vindt de heer M.
Rijst van het Contact
Milieubescherming
Noord-Holland. Zijn
federatie heeft de
Reclame Code Com-
missie ingeschakeld
om een oordeel te
vellen. Gisteren
diende de zaak in
Amsterdam en over
een week of zes volgt
de uitspraak.
Rijst zet grote vraag-
tekens bij de adver-
tentie, die de afgelo-

pen maanden in di-
verse dagbladen
heeft gestaan. Op de
pagina staat een foto
van veertig mede-
werkers die zich bij
Hoogovens dagelijks
bezighouden met
milieubeheer. Daar-
onder staat een pro-
motioneel verhaal,
waarin onder meer
wordt gemeld dat de
milieudeskundigen
zoeken naar metho-
des om te blijven
voldoen aan de door

de overheid gestelde
normen. Rijst vindt
die zinsnede eigen-
aardig. „Want Hoog-
ovens heeft bijna
nooit aan die nor-
men voldaan",
meent hij. „De afge-
lopen week kreeg de
milieuklachten-
dienst van deprovin-
cie nog honderd
klachten over stofen
stank. De overlast
heeft zelfs 'geresul-
teerd in een proces-
verbaal".

Stichting Kleinnood in jaarverslag:

Bedrijf in nood vraagt
vaak te laat om hulp

ROTTERDAM - Kleinere onderne-
mingen wachten vaak te lang met
het inwinnen van management-ad-
vies. Als die drempel uiteindelijk
toch wordt overwonnen is het vaak
te laat; ze bevinden zich dan' al in
een verliesgevende of uitzichtloze
positie. Banken, accountants en ad-
ministratiekantoren, die financiële
problemen vroegtijdig onderken-
nen, zouden vaker moeten doorver-
wijzen naar adviesinstanties voor
het midden- en kleinbedrijf.

Dit schrijft de stichting Kleinnood
in het jaarverslag over 1988. De in-
stelling verschaft gratis adviezen
aan kleine ondernemers die niet de
middelen hebben om professionele
adviesbureaus in de arm te nemen.

Schulden
Onderzoek heeft aangetoond dat 16
percent van de ondernemers die by
Kleinnood aankloppen al in de rode
cijfers zitten. Dat had bij een eerde-
re consultering kunnen worden
voorkomen. Uit een enquête onder
geholpen bedrijven blijkt dat 70
percent de adviezen als waardevol
beschouwde en ze ook opvolgde. De
problemen konden daarmee wor-
den opgelost.

Steeds meer ondernemers weten de
weg naar Kleinnood te vinden. In
1987 kwam het aantal adviesaanvra-
gen nog op 740 uit, maar vorig jaar
steeg dit aantal al tot 1277. Klein-

nood wordt door een vijftigtal on-
dernemingen gesteund, waaronder
drie grote multinationals, het VNO
en het ministerie van Economische
Zaken. De stichting verwacht dat
het aantal adviesaanvragen de ko-
mende jaren tot boven de 2000 zal
groeien.

Voor haar advieswerk beschikt
Kleinnood over 140 consulenten,
veelal oud-ondernemers of gepen-
sioneerde managers van grote on-
dernemingen. Zij stellen tijd, ken-
nis en relaties gratis ter beschik-
king. Voor hulp komen alleen die
bedrijven in aanmerking die finan-
cieel niet in staat zijn om commer-
ciële adviesorganisaties in te scha-
kelen.

Bod op houthandel
Meertens in Nuth

HEERLEN - Pont-Meyer in Maars-
sen wil Hout- en Bouwmaterialen
Henri Meertens & Zn. in Nuth over-
nemen door een bod uit te brengen
op alle aandelen.

Meertens is een familiebedrijf met
ca. 27 werknemers. Het bedrijf ge-
niet in Zuid-Limburg een goede re-
putatie en heeft een sterke marktpo-
sitie op het gebied van hout, hout-
produkten en bouwmaterialen.
Pont-Meyer is een holding met een

omzet van circa 770 miljoen en on-
geveer 1.700 werknemers, met 58
dochterbedrijven in import, bewer-
king en distributie van hout, plaat-
en bouwmaterialen. Pont-Meyer is
een volledige dochter van Meyer In-
ternational PLC Londen.
Recentelijk versterkte Pont-Meyer
de positie in Nederland al eens door
de overname van het soortgelijke
bedrijf Van de Venne Van der Sluis
in Nijmegen (13 vestigingen in Mid-
den- en Zuid-Nederland)

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 29-6-1989 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.400-/ 26 900-
-vorige ’ 26.440-/26.940 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.500, vorige ’ 28.540 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 340/410 vorige

’ 340-/ 410; bewerkt verkoop ’ 450 la-
ten, vorige ’450 laten.

Advieskoersen
Amer.dollar 2,14 2 26
Brits pond 3,31 3,56
Can. dollar 1,78 1,90
Duitse mark(100) 110,50 114,50
lers pond 2.87 3.12Austr. dollar 1,61 1,73
Jap. yen (10.000) 151,50 156,50
Ital. lire. (10.000) 14,90 16,30
Belg. frank (100) 5,21 5,51 ,
Port. esc. (100) 1,28 1,46
Franse fr. (100) 31,90 34.40
Zwits. Fr (100) 128,50 133.00
Zweedse kr. (100) 32,00 34,50
Noorse kr. (100) 29,50 32.00
Deense kr. (100) 27,65 30,15
OostschiU.(lOO) 15,70 16,30 .
Spaanse pes.(lOO) 1,69 1,84
Griekse dr. (100) 1,20 1.40 'Finse mark (100) 48,75 51,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,03

Wisselmarkt Amsterdam
Amer. dollar 2.20325-20575
Brits pond 3.4330-4380
Duitse mark 112,695-745
Franse franc 33,180-33.230
Belg. franc 5.3835-3883
Zwits. franc 130,935-985
Japanse yen 154.40-154.50
Ital. Ure 15,575-625
Zweedse kroon 33,220-33,270
Deense kroon 28,940-28,990
Noorse kroon 30.925-30.975
Canad. dollar 1,84375-84625 I
Oost. schill 16.0050-0150
lers pond 2,9990-3,0090
Spaanse pes 1,7660-7760
Gr. drachme 1,2600-3600
Austr.dollar 1,6650-6750
Hongk.dollar 28.25-28.50
Nieuwz.dollar 1,2650-2750 J
Antill.gulden 1,2200-2500
Surin. gulden 1,2200-2600
Saudische rial 58,70-58,95
Ecu gulden 2,3290-3340

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 197.40 194.80 (
ld excl.kon.olie 192,60 190,40 ,
internationals 195,90 193,00 "lokale ondernem. 201,50 199,40
id financieel 143.40 141,50 'id niet-financ. 258,90 256.60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 253.50 250,30
id excl.kon.olie 236,90 234,20
internationals 260,00 256,20 '>lokale ondernem. 246,50 244,00 ;
id financieel 183,00 180,50
id niet-financ. 307,70 305,00 ,
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 190,30 188,00
internation 196,40 193,10
lokaal 189,30 187,10
fin.instell 151,50 149,40
alg. banken 148,70 146,60
verzekering 153,20 151.20
niet-financ 201,50 199,30
industrie 191,10 189,70 *transp/opsl 245,10 239,80 >

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch ■avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 148,50-149,00(149,00)
Kon. Olie 137,80-139,80(139,20)
Philips 38,50 g/b-39,00 (39,00)
Unilever 140,70-141,20(141,20)
KLM 50,10-50,60 (50,60)

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 2493.93 1176.42 210.82 962.90
Hoogst 2500.00 1178.69 211.83 965.43'
Laagst 2451.25 1149.74 208.33 945.55-
Slot 2458.27 1152.98 209.34 948.52
ve'rlfes A6AI "2587 196 "17-59

(ADVERTENTIE)

m Leasing %
I autobedrijf 1
% Heerlen -N. Ë
%Tel. 045-220055^

Glas achter glas

# Volgende week woensdag wordt in het Amster-
damse veilinghuis Christie's de collectie Guepin ge-
veild. Twee kostbare veilingstukken staan be-
schermd door glas te wachten op een nieuwe eige-
naar.

Links een wijnglas uit 1670 van Peter Wolff en
rechts een wijnfluit uit 1700. De glazen moeten res-
pectievelijk 40.000 en 20.000 gulden opbrengen.
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<3piccolo s
045-719966

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

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

Piccolo's worden geplaatst over 1 kolom met altijd één
woord in hoofdletter. Prijs / 1,15 per millimeter hoogte.
Rubrieken 'Proficiat' en 'Vermistgevonden' ’ 0,95 per
millimeter hoogte.
Rubrieken 'onroerend goed' ’ 1,40 per millimeter hoogte.
Rubriek 'bedrijven/transakties' ’ 1,50 per millimeter
hoogte.
Reuze-Piccolo's worden geplaatst over 1 of 2
kolommen met een keuze uit 4 lettercorpsen met
minimaal één woord in een grotere letter. Foto's, logo's
en illustraties zijn mogelijk.
Prijs / 1,55 per millimeter hoogte per kolom.
Voor advertenties op rekening worden géén
administratiekosten berekend.
Enkele rubrieken worden uitsluitend geplaatst tegen
kontante betaling of betaling via bovenstaand postgiro- of
banknummer.
Advertenties onder nummer, toeslag ’ 7,50 per
plaatsing.
Bewijsnummers op verzoek en tegen betaling.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

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

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

Personeel aangeboden

Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Meisje 14 jr. zoekt VAKAN-
TIEWERK event. baby-sit-
ten. 045-422564.

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

Personeel gevraagd
Wegens het behalen van een grote schoonmaak-onder-

houdsopdracht in de stad Aken zoeken wij dringend
part-time schoonmaakkrachten

Beloning via Duitse voorzieningen,
tot DM 450,- belastingvrij.

Als u geïnteresseerd bent, neem dan zo snel mogelijk

"kontakt op met onze bedrijfsleider dhr. Linders in Kerkrade.
Tel. 045-421208 of met ons kantoor in Heinsberg

09-49-24527027, mevr. Dahlmans of dhr. Schmitz.

Dringend gzocht
CO 2-lassers, bankwerkers, hulp-bankwerkers.

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

Dringend gezocht
Timmerlieden, schilders, spuiters.

Aken, Duitsland, hoge loon. Tel. 09-49.241166916.
Restaurant Beige, Rijksweg 20, 6271 AE Gulpen vraagt

gevorderde en leerling kok
part-time restaurantkelner

Schriftelijke sollicitaties voorzien van pasfoto en levensloop
richten aan: Mevr. Muytjens.

Gevraagd
Chef slager

voor filiaal te Heerlen. Vakdiploma vereist.
Inl. 04490-34317, na 19.00 uur Knijnenburg & Van Sloun

BV, Arntzstr. 3, 6176 EG Spaubeek.

Dactylo Uitzendburo zoekt
Aanpakkers/nachtwerkers
die bij een relatie in Keulen laad- en loswerk'zaamheden
gaan verrichten tussen 23.00 en 04.00. Voor vervoer van

en naar het bedrijf wordt gezorgd. Opleiding en/of ervaring
is niet belangrijk, wel inzet en motivatie. Na een inwerkpe-
riode biedt dit bedrijf prima toekomstmogelijkheden. Ook
vakantiekrachten vanaf 18 jaarzijn van harte welkom. Bel
voor meer informatie de Dactylo in Beek, Stationsstraat 9,
" 04490-74404 Sittard, Rijksweg Zuid 63, 04490-14190

Dactylo, dat werkt wel zo leuk
Dames zin in 'n vakantie
naar de Bahamas maar nog
niet genoeg gespaard wordt
dan DEMONSTRATRICE
van Arm Summers lingerie
en je zit er zo warmpjes bij
bel Anja 045-223207

Club 2000
kan nog enkele meisjes

plaatsen. Werktijd in overl.
Intern mog.

Tel. 04490-42315, Geleen.
Wordt RIJINSTRUCTEUR/
TRICE. Rijschoolhouder
mag ook. Met Kaderschool-
diploma. Enige erkend door
Ministerie. Examens door
uw docenten. Nieuwe dag-,
zaterdag- en avondoplei-
dingen starten snel. In Best
en Utrecht. Na drie maan-
den kunt U al aan de slag.
Vast en zeker werk: 250 va-
catures. Vraag gratis studie-
gids. Bel (ook 's avonds)
04998-99425.
Gevr. KAPPERSTER, di.
t/m za., full-time. Diploma
Engelse taal vereist. Schin-
nen Military Base. Kontakt-
pers. Helen Hamilton. Tel.
04493-7312.
BECU Bouw BV zoekt voor
projekt in Dusseldorf en
Keulen: Akkoord-Verblend-
metselaars en Akkoord-Ein-
schalcolonnes. Duits verze-
kerd. Va. 16.00 uur,
Dhr. Eggen. 045-217313.

Privehuis DONNA vraagt
leuk meisje. Inl. 045-
-227734.
TAXICHAUFFEURS gevr.
part-time en weekend. Pers.
mld. Hompertsweg 12 Land-
graaf^
Club vraagt MEISJE. Tel.
045-244240 b.g.g. 241592.
Halen en brengen vrij.
KOELMONTEUR en leerling
gevraagd. Afspraak maken
tussen 7.30 en 8.30 uur. Tel.
045-441566.
STAND-BY Chauffeur rij-
bew. BE, liefst W.A.O-er, Ift.
25 t/m 45 jr. Sollic maand.
Tm vrijd. Tel. 04499-4098.
AKB Hulsberg BV vraagt:
ervaren TIMMERLIEDEN
voor werk in Duitsland. Tel.
04499-4479 of 09-49.
245147260.
Gevr. BARDAMES. Aan-
melden alle dagen tussen
19.00-21.00 uur. Rijksweg
79, Stokkem-Dilsen.
Bouwbedrijf vraagt BETON-
TIMMERLIEDEN metse-
laars, ijzervlechters 013-
-434246. vrijdag tijdens kan-
tooruren, zaterdag tussen
10.00 en 13.00 uur, zater-
dagavond tussen 17 en 19u.
Friturehulp gevraagd met
ervaring Fnture "'T SCHUP-
KE" Albertuslaan 68, Kerk-
rade 045-461615 na 12.00u

1 Goed lopende CLUB in
Maastricht vraagt nog da-
mes. Ook v. in het weekend.
Tel. 043-211620.
Gevraagd CO2-LASSERS;
G6-lassers met certificaten;
pijpfitters en constructie-
bankwerkers, electriciëns
voor kabelgotenmont. cd.
Hoog loon, langdurige pro-
jekten. Van Schilt Montage,
Tilburg. 013-703678.
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.
Leerling BROOD-BANKET-
BAKKER gevr. 3e bediende
M/V. Bakkerij Leo Dicteren,
Treebeek. Tel. 045-210360.
All-round LOODGIETERS
en leerling-loodgieter en cv-
monteurs gevr. Hoog loon.
Reacties: Instal.bedrijf J.P.
Hogenboom BV, Hoogbrug-
straat 13, Maastricht. Tel.
043-210518.
Dames- en HERENKAP-
PER(STER) gevr., modern
werkend. Salon Rosita,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212833.
HULP gevr. voor cafetaria/
friture, tel. 045-352013, na
14.00 uur.
Firma A. Spruit BLOEMEN-
BEDRIJF Hommerterweg
237, Hoensbroek zoekt me-
dewerker/ster met enige
kennis van bloemen en
planten. Liefst binder ster.
Sollicitaties vrijdag 30 juni
en zaterdag 1 juli tussen
16.00-18.000 uur ter plaatse
Vrouwelijke FRITUREHULP
gevr. liefst met ervaring. Tel.
045-413047.
Gezocht BETROUWBAAR
persoon, lief voor kinderen
om tegen gratis kost en in-
woning's avonds op te pas-
sen op 3 kinderen Ift. 4-3-jr.
8 mnd. Tel. 04490-19902.

MEISJES gevr. voor privé-
werk, voor maandag woens-
dag en vrijdag 04490-45814
Holland Distributie zoekt
voor de regio Limburg en-
thousiaste STUDENTEN en
scholieren (v.a. 17 jr.) die in-
teresse hebben in leuk werk
in de buitendienst, de ver-
diensten zijn zeer hoog.
Voor info bel nr. 03469-
-2169 Ot 06.521.33760 tus-
sen 11.00-21.00 uur.
Gevr. Vr. FRITUREHULP,
zonder erv. onnodig te soll.
045-214249 tuss. 14-15 u.
Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
JES voor de middag- en
avonduren. Intern kosteloos
mogelijk.'s middags ge-
opend. Tel. 045-241829.
VERKOOPSTER gevr. voor
frituré in Kohlscheid, van
maand, tm vrijd. van 13.00-
-19.00 uur. Tel. 09.49.
240718833/09.49.24547770
Gevr. BETONTIMMER-
LIEDEN V.O.F. Wedo, tel.
045-416657 of 420584.
TIMMERLIEDEN gevraagd
voor regio Amsterdam, Den
Haag, in het zuiden voor ml.
Rebo 04498-56966.
Leuke MEISJES gevraagd
voor exclusieve club, goede
condities, inter mogelijk
045-424330
Leuk spontaan MEISJE
gevr. voor goedlopende club
info 04499-3828.
Wij zoeken een enthousias-
te FITUREHULP, tel. 045-
-272554.
IJSVENTER gevr. i.b.v. rij-
bewijs. Als bijverdienste.
Tel. 045-253004.

Te huur gevraagd
Te h. gevr. WONING met
garage voor ouder echtpaar,
geen kinderen of huisdieren,
hoge huur geen bezwaar.
Tel. 045-454087.

I GOKNIETMETGAS!
Zuiver en betrouwbaar

butaan en propaan in flessen.
Kleine en grote vullingen voor

particulier en ondernemer.

Onroerend goed te huur gevraagd
VALKENBURG 1 pers. app.- ’ 475,- excl. geen huisd.
Heek 1. Tel. 04406-13155.
Te h. aangeb. voor net
MEISJE of jonge vrouw
mooi appartement met ei-
gen ingang tel. 04748-2679
Te huur gestoffeerd AP-
PARTEMENT, liefst oudere
personen, tel. 045-453975.
Te huur aangeb. m.i.v. 1 aug
ÉÉNGEZINSWONING m.

_
garage en overname. Huur-
pr. ’Bl4,- p.mnd. Pieters-
plein 8, Geleen.

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

Te huur te KERKRADE-
WEST kamer met keuken,
douche, wc en slaapkamer.
Tel. 04748-2679.
Te h. APPARTEMENT in
Schaesberg aan de markt.
Geh. gemeub., woonk.,
open keuken met eetbar,
slaapk., badk., cv., tel.,
’6BO,- p. mnd. 045-412035
Te huur APPARTEMENT in
Valkenburg. Tel. 04406-
-13178.
Ruim APPARTEMENT,
woonk., 2 slpks., w.c, keu-
ken, douche, hal, parkgel.,
TV en telef. aansl., huursub.
045-310706.

Onroerend goed te koop aangeboden

Brunssum
goed gesitueerd ruim voor-
malig horeca-pand met ap-
partement via aparte op-

!gang te bereiken gelegen in
souterrain, met diepe tuin.

■Voor diverse doeleinden ge-
schikt. Pr. slechts ’ 95.000,-
-k.k.

Livac BV
Brugstraat 19, Sittard Tel.

04490-10855.
HUIZEN te koop gevraagd
tot ’150.000,-. Wij advise-
ren U gratis over de waarde
van Uw huis. Direkte aan-
koop behoort tot de moge-

i lijkheden. Wijman & Part-
I ners Vastgoed 045-728671.
Te k. groot winkel/WOON-, HUIS met veel bergplaats
en grote tuin te Stem, tel.
04490-31248.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
I

HEERLEN-Noord te k. mooi
halfvr. woonhuis, bwj. 1974,
met cv., L-vormige woonk.
plm. 35 m2, met marmer
vloer, mooie aangeb. keuk-
en, 4x4 mtr.(merk "Rosé", kl.
blauw/wit), 3 slpks. met es-
senhouten parketvloer, luxe
badk., vlizotrap n. zolder,
garage met cv., tuin. Ged.
voorzien van rolluiken en
thermophane. Vr.pr.

’ 145.000,- k.k. Tuinstr. 10,
Heerlen. Te bez. na tel. af-
spr. 045-217425.
Riante vrijst. BUNGALOW
met garage, voor en achter-
tuin. Ind.: Hal, kamer, eetka-
mer, keuken, badkamer, toi-
let, 2 ruime slpks., zolder,
kelder, cv, totale opp. 1200m2. Ligging Berneau België,
2 km na Belg. Ned. grens-
overgang Eijsden. Tel.
04408-1675, na 18.00 uur.
Te k. STADSBOERDERIJ
(Maastricht). Info. n. Br.o.nr.
B-1284, L. D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

Bouwmaterialen

DE/HERBAU
[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

Nu wordt een tegelvloer betaalbaar!!!
Diverse rest- en aanbiedingspartijen

vloertegels
(oa. Sphinx, Villeroy & Boch, Ceremic National)

met kortingen van 20 - 30 - 40%.
1e Bouwvakweek (17 t/m 21 juli) geopend.

Ons nieuwe telefoonnummer is 04490-90300.m
Stevens Bouwmaterialen BV

Dr. Nolenslaan 122 (Industrieterrein-Noord) Sittard.
Tel. 04490-90300.

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

Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en PVC-glas-
helder. Kepers en balkhout
div. afm., vloertegels. L.A.G.
BV, Industrieweg 5, md. terr.
Borrekuil, Geleen. Tel.
04490-43985.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KINDERKOPPEN: werkelijk
goedkoper dan in Nederland
Zutendaal (Heymans) 09.
32.11.611290.
Te k. veldbrandstenen, ge-
br. metselstenen, balken
8/20 - 6/16 - 5/15, keepers,
vloerplanken en brandhout.
LEERS BV, Schaesberger-
weg 57 Heerlen. Ma t/m vr.
9-12 u. en 13-17 u. Za. 9-13
u. 045-740112/715477.

Ftepapties

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

stel "Prijsopgave vooraf.
Audio Video Centr. Heerlen.

Tel. 045-728130.

Kamers aangeb

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

oden/gevraagd
Studente van goede huize
zkt. KAMER in Centr. van
Maastricht m. kookgel. en
toilet, evt. m. douche, ca.

’ 400,- p.mnd. mcl. Tel.
08387-1132.
H.8.0. studente zoekt ka-
mer in HEERLEN. Tel.
04132-63131
2 gemeub. doorgaande ka-
mers 5 x 5 en 5 x 4 mtr als
woon- en/of slaapkamer
voor 2 a 3 pers. Tevens af-
stelruimte en binnenhof met
tuin te KERKRADE, Chè-
vremont 100 mtr va. station
naar Heerlen-Sittard-Maas-
tricht, ’ 625,- all-in p. mnd.
Inl. 045-453818 na 14.00 u.

Gemeubileerde KAMERS te
huur. Pappersjans 40 Heer-
lerheide.
Gevr. KAMER met pension
stud. Euro-academie Tel.
05427-13540.
Te h. STUDENTENKA-
MERS. Wilhelminastr. 21,
Sittard. Tel. 04490-15037.
KAMER te huur aan de
Markt in Sittard, dir. te aanv.
045-724690.
Gem. ZIT/SLPK. met cv.,
douche en keuken. Pannes-
heiderstr. 1 en 19 Kerkrade.
Te huur grote ZIT/SLAAPK.
te Hoensbroek. Na 14.00
uur. 045-229654.

Bedrijven/Transacties

Complete café-inventaris
met Discotheek te koop.

Tel. 045-325382 of 045-326265.

Obligaties
looptijd 5 jaar, rente 9%.

Tel. 045-218233.
B en B BALLONNENEX-
PRESS, ballonnen van 65
cm. tot 9 mtr. bedrukt met U
eige n tekst. Snelle levering
020-122446.

Gevr. MIDDENSTANDS-
DIPLOMA, handelskennis.
Bellen tussen 18.00-21.00
uur, 043-256605.

Ter overname aangeb. CA-
FÉ, gemeente Heerlen/Zes-
wegen. Int. 045-243900, tij-
dens kantooruren.

Landbouw en Veeteelt
Te koop 1 Deutz-Fahr rollen GP-250; 1 Amac 2-rijige E2
wagenrooier; 1 Crimme DL-1300 wagenrooier; 2 Cilles 6-
rijige bietenrooiers/ontbladeraars; 1 Herriau bietenlader

■ (onderdelen); 1 Douven 21 m Profi veldspuit; 1 Vicon Octo-
pus pneumatische zaaimachine; 1 Saxonia nokkenaszaai-
machine 3 m; 1 Field Queen gras/maishakselaar; 1 Heston
7650 maïshakselaar (onderdelen); 1 JF CMT-245 getrok-
ken cyclomaaier (dem.); 1 Fendt werktuigendrager

GT-275; 1 Ford 7700

WBSk»H FRISSEN b.v.
Valkenburg a/d Geul

Tel. 04406-40338
Robin BOSMAAIERS, zo-
meraktie tijdelijk weed-
eater-kop gratis bij aanschaf
van een bosmaaier. HO Mi-
randolle, 045-422797.
Te koop 2 kleine en 1 grote
PLATEAUWAGENS. Tev.
stroomregaat benzine 3
KVA. Tel. 04490-10423.
Gebr. MENGMESTVER-
SPREIDERS: Veenhuis
2500 Itr., Colfra 4200 Itr. Col-
lé Nusterweg 90 Sittard. Tel.
04490-19980.

Te koop gloednieuwe ZE-
TOR trekkers, type 7211 en
5211 voor een ongekend la-
ge prijs. Collé Nusterweg 90
Sittard. Tel. 04490-19980.

HOOIBOUWWERKTUIGEN
nog enkele Fella machines
met transportschade voor
een speciale prijs. Tevens
20 gebr. machines, o.a. PZ,
Fahr, Vicon etc. Collé Sittard
Tel. 04490-19980. Collé
Koningsbosch. 04743-1205.

Auto's

Auto Services Gooiker
Apollolaan 154 te Heerlen-C in 't Loon. APK, Carwash,

Bovag-garage voor alle reparaties, onderhoud, trekhaken
en uitlaten biedt te koop aan: Zeer mooie BMW ivan 1982;

Mercedes B 200 D van 1968; Taunus '80 en trekhaak;
Renault 18 1982 stationwagen. Bel svp. voor meer

informatie 045-740041 of 751632.

Unieke Zweedse vinding!!
Gezondheidskussen

Uw definitieve steun om uw rug te ontlasten.
Zes verschillende instelmogefijkheden.

Overal te gebruiken, voor auto en kantoor.

In de Cramer 31, Heerlen.
Telefoon 045-716951

OPEL Rek. 2.3 D aut. sept.
'80. Gek. t. mei '90. Weinig
km. I. g.st. Vr.pr. ’ 2.300,-.
Tel. 045-425353.
Opel ASCONA Berlina type
'79, nwe. uitlaat en trekh. Dr.
De Visserstr. 15 Heerlen
(Meezenbroek).
Te k. Opel KADETT '87, kl.
rood. Tle. 045-317362, na
18.00 uur.

OPEL Rekord caravan 23 D
bwj. '79, APK gek.; Opel Ka-
dett bwj. '77, APK gekeurd.
Breinder 9 B, Schinnen.
Te k. OPEL Ascona 16 S
bwj. '82, zeer mooi, nw. mo-
del, div. extra's ’6.500,-.
Tel. 045-458619.
Te k. PEUGEOT 404 '73, wit
met onderd. Vr.pr. ’ 3.400,-.
Tel. 045-753273.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87, Uno 45-55 '83 t/m '88, Uno
Diesel '84, Regatta 100S'86 met stuurbekr. en LPG; Ritmo
Ritmo '84 t/m '86, Regata 85S 84; Golf 5-drs., Synchro
4-wd '86; Fiat Ritmo 105 TC '82; 127 1050 '85, '86; Fiat
131CL 4-drs.; Suzuki Alto GL '86; Opel Ascona 1600 S
5-drs. Hatchback '81; Opel Corsa TR '84; Opel Kadett
1200 '82; R9GTL '85; Renault 11 TXE '85; Renault R5TL
'81; Skoda 120LS '86; Skoda 120 L '87: Volvo 345DLS '82
Panda 1000S'87; Triumph Spitfire; Citroen 2 CV 6 '82;
Visa 11 '85; Honda Quintet '82; Lada Samara 5-bak '87;

Peugeot 305 GL '82 en '85; BMW 316 '82; Mitsubishi
Colt '84 en '86.

Diverse goedkope inruilers in voorraad.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

* streng gekeurd " 3 maanden BOVAG Garantie
* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's

van max. 4 jaar. " 14 Dagen omruilgarantie.

[iriGebruikte Wagens
uL/PkisSysteem

OBOME GARANTIE

Bij de Honda-Specialist
Crombag

Civic 1.5iwit hoge korting demo 4000 km 1989
Civic4stuksl,3enl,s 1985/1986
Civic automth. st. bekr 1985/1986
Integra 1.5 wit en blauw 1986/1987
Prelude 1.8 speciale uitvoering 1984
Aero-Deck 2.0EX apart 1987
Accord 1.6 wit 48.000 km 1986
Accord 2.0EX LPG metenz. : 1986
Accord 1.6AME uitv. PS airco enz 1983
Shuttle 5 deurs 1.5 luxe 1985
Jazz3deurs 1.2 luxe 1985
Legend 2,5iV6zeer apart 1987

Verder alle nieuwe types op
voorraad! en zon 80 andere
merken Luxe en Combiesüü!

Inruil-keuring-finan-APK-inkoop-exportü!

Crombag Off. Honda Dealer
aan de Rijksweg Zuid 236-240 Geleen. 04490-46260

Saab Select auto's
koopt u bij Kompier

1 jaar garantie en een perfecte service.

Saab 9000 T, 5-deurs 1986
Saab 9000 T 5-deurs 1985
Saab 900 TS, 3-deurs 1984
Saab 900 TAPC3-deurs 1983

Saab 99 GL 2e helft 1982, 4-deurs
zilver, i.pr.st 1982
Saab 99 GL 4-deurs, donkerblauw, zeer mooi!! 1982
Saab 99 GL 4-deurs, kleur chamot, uniek!! 1981

Informeert u naar de prijs van deze aparte automobielen.

Lancia Occasion Label
Lancia Thema I.E. ABS, demo 1989
Lancia Thema VS 1986
LanciaPrisma 1.6 1986
Lancia VlO I.E. demo 1989
Lancia VlO Turbo electr. ramen, centr
deurvergrendeling, aut. verw
nw.pr. ’ 28.170,-nuvoor/19.500,- 1987

Tip Occasion
Vraag naar de prijs!!!

Peugeot 505 SR 1986/1987
Golf 1.64-deurs, open dak 1987
Volvo 740 GLE automaat 1985
Opel Ascona 4-deurs, zeer mooi 1985
Talbot Solara 1.6 een spotkoopje! 1984
8MW315, zwart, voor meeneemprijsü 1981

ó'\KOMPIER
Heerlen, Akerstraat 150. Tel. 045-717755.

Stationcars
Opel Rekord 2.0 S 5-drs '86
Opel Kadett 1.3 S 5-drs '85
Opel Kadett 1.6 I Club '87

Mitsub. Galant 2.0 LPG '80
Inruilers:

Opel Kadett 1.3 5-drs '86
Opel Rekord 2.0 LPG '84
Renault 5 ’ 1.750.- '81

Inruil mogelijk en garantie
Autobedr. Ad van Neer,
Zandweg 160, Heerlen.

Tel. 045-416023.
Te koop

Peugeot
405 SR 1.6

Bwj. okt. 1987, LPG, onder-
bouw, km.st. 50.000,

04499-2687.
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
E§9

WETZELS Auto's. Porsche
911 cabriolet '83; Porsche
911 SC '80; Porsche 944 a-
mer. uitv. '83; Mercedes 450
SL autom. '79; Mercedes
230 E autorri. '86 '86; Mer-
cedes 200 benzini '87; Mer-
cedes 206 E automaat '85;
Mercedes 500 SE '84; Mer-
cedes 280 SE '85; Merce-
des 260 SE '86; Mercedes
300 D oud type '85; Merce-
des 300 D nw type autom.
'85; Mercedes 380 SEL '84;
Mercedes 200 TD '86; Mer-
cedes 190 E 2.3 autom. '86;
Mercedes 190 D '86; Mer-
cedes 280 CE autom. '79;
Mitsubishi Pajero 2.3 TD
'84; Lincoln Continental '80;
Opel Kadett GSI cabriolet
'89; Golf GTI 16V '88; BMW
323 iC 1'85 '86; BMW 316/
318 i/316 '81 '82 '85; BMW
525iautom. '85; BMW 524
TD '85; Volvo 780 Pertone
'87. Industriestraat 35, Sit-
tard. Tel. 04490-10655.
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. Seat Ronda 1.2 L
'87, VW Golf 80, Opel Cor-
sa '86, Opel Kadett '80,
BMW 320 '79, Mitsubishi
Saporro '81; Inruil en financ
mogel. Donderdags
koopavond

LEIJENAARS - autocentrale
sinds 1960 erkend garage-
bedrijf biedt te koop aan on-
der volledige garantie tot 6
maanden schriftelijk: Merce-
des 190 Diesel 54.000 km
'87; VW Golf 1800 I '87; VW
Scirocco 1.8 wit '85; VW
Jetta Elan 1.6 Sedan met
LPG '86; VW Golf LX '83;
VW Golf 1.6 C Diesel '85;
Volvo 340 Winner 1.4 auto-
matiek '86; Ford Escort 1.4
CL Station Sedan '86; Ford
Sierra 1.6 CL Sedan met
koffer '87; Ford Escort 1.6
XR3I zwart '85; Ford Sierra
2.0 Laser 5-drs. wit '86; Es-
cort 1.1 Laser '85; Escort 1.6
Diesel Laser Sedan '84; Es-
cort 1.3 Laser Sedan '84 en
'83; Escort 1.6 de Luxe Se-
dan met zomerpakket '83;
Escort 1.3Luxus Sedan '83;
Fiësta 1.1 CL Festival '86;
Fiësta 1.1 Luxus '82; Ford
1.6 Luxus '82; Kadett 12N
'78; Corsa 1.2LS '83;Kadett
1.3SHatchback '83; Kadett
Hatchback 12N wit '81; Ka-
dett 12 LS Stationcar model
'85; Kadett Stationcar 1.6
Diesel Sedan rood '82; 2 x
Ascona 1.6SHatchback LS
Sedan '87; Ascona 1.6 S de
Luxe Traveller 30.000 km
'85; Ascona 1.6 LS Sedan
'85; Ascona 1.6 Diesel '82;
Mitsubishi Colt 1200 EL '83;
Renault R 4’1.250,-; aan-
hangwagen ’ 890,-. Ge-
makkelijke betalingsregeling
mogelijk; inruil mogelijk; er-
kend door rijksdienst v/h
wegverkeer; APK-keurings-
instantie. Ridder Hoenstraat
151, Hoensbroek. Infolijn:
045-212091.

AUTOBEDRIJF E. Custers.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261
biedt te koop aan: Mercedes
200 W 124, t.'B6, verl. sport-
velgen, alle extra's. BMW
520 i t'B3 m. stijl, alle extra's.

’ 13.500,-. Audi 200 i plus
105 E '81 en '80 ’3.900,-
-en ’7.900,-; BMW 320 6
LPG, sportw. t'Bl ’5.900,-;
Volvo 340 GL Alt t.'79 geh.
nw.st. ’ 2.900,-; Golf diesel
t. '80 in nw.st. ’ 4.500,-; 5 x
Golf 1600 autom. schakel
'77, '78, '79 va ’1.000,-;
Fiat uno 55S t. '86 ’ 9.000,-;
Mitsubishi Galant 1.6 GL
LPG t. '82 ’3.900,-; Peu-
geot 305 t. '81 ’1.700,-;
Fiat Ritmo 75 CL t. '84
’4.900,-; Opel Manta 20
GTE aut. t. '80 i.z.g.st.

’ 6.900,-. Opel Manta i 200
uitv. t.79 ’ 5.900,-; Toyota
Carina t. '80 ’ 2.400,-; Fiat
Ritmo 75CLt. '80 ’ 1.900,-;
Alfa Sprint t.'B2 ’4.900,-.
Audi 80 CL diesel, nw. motor
t.'B3 ’ 6.750,-. Talbot Sam-
ba LS t.'B3 ’2.900,-. Zas-
tava Yugo t. '84 ’2.900,-.
2x Datsun Cherry t'Bl, '82
v.a. ’ 2.700,-. 2x Renault
18 TS Stationcar t.'Bo '82
v.a. ’2.900,-. BMW 320 t.
'76, sportvlgen ’1.700,-.
Skoda 120 LS t.'B4
’1.900,-. Ford Escort 2000
RS t.'79 ’2.900,-. Alfa Al-
fetta t.'79 ’1.900,-. Opel
Rekord 20 S, LPG t.'79.
’2.200,-. Ford Fiësta t.'79
’2.100,-. Volvo 345 DL t.
'81 ’ 3.900,-Honda Accord
t.BO aut. ’ 2.100,-. 2x Simca
1307 t. '80 ’ 1.200,-. Allegro
t.'77 ’ 900,-. Ford Escort '79
’2.100,-. 2x Honda Civic t.
'82 ’4.900,-. Opel Manta
1900 HB t'Bo ’3.900,-. VW
Polo t'7B ’ 1.700,-. Citroen
GS t. '81 ’1.500,-. Opel
Ascona 1.2 t.'79 ’2.600,-.
Div. goedk. inruilers. Alle
auto's met APK, tevens alle
reparaties. Geop. ma t/m vr.
10.00-19.00 uur, 's zater-
dags tot 17.00 uur. Inruil en
financiering mogelijk.

CProficicit! «fpï
Proficiat Schat
met je 23 lentes Anita II

Günter
en Rakkertje proficiat met je dipj I

Goedemorgen Jolanda - MPOppie Hartelijk gefelicite*
Proficiat met je verjaardag met jullie huwelijk'
van je steeds liefhebbende pap, mam, Moniqi

Popje. Ellen, Ronald, Chat;>
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllilllllll
PEUGEOT 595 Break GLD
5- 84, kl. wit ’6.250,-. Inl.
045-227080.
Te koop beige PEUGEOT
404 automaat. Tel. 045-
-254336.
Te k. PEUGEOT 305 GL '85
van part. 1e eigen, metal.
zilver, auto in perf. st. show-
room nieuw vr.pr. ’ 8.950,-
-045-226582.
Te k. PEUGEOT 104, i.pr.st.
bwj. '79, APK tot april '90.
’750,-. Tel. 045-721352.
PONTIAC Sunbird 6 cyl., i.g.
st., APK 6-'9O, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-425254.
Te k. RENAULT 11 GTL,
bwj. '84, alarm en stereo,
km.st. 50.000, vr.pr.

’ 7.750,-. Te bevr. tel. 045-
-224800 of 424674.
Classic Car RENAULT Ca-
ravelle 1965, Cabrio Hard-
top, uitst. st., eerste kent.
Kremerstr. 73, Kerkrade-W.
RENAULT 18 GTL type '79,
4-drs., APK, ’1.350,-. Tel.
045-210435.

I Te k. weg. overcompl. RE-
NAULT 5, bwj. 7-'B7, 17.500
km, luxe uitv. Na 17.00 uur
04406-14125.
Te k. OPKNAPPER Saab
900 GLS, '81, LPG, 0.b.,
APK mei '90, vr.pr. ’ 2.500,-

-' Tel. 04750-22955.
Te k. SAAB 99 GL, i.g.st.,
alu. vlg., LPG, APK.
’2.750,-. Tel. 045-322514.
Wegens inruil voordelig te
koop: SKODA 105 S '84 met
weinig km. voor slechts
’3.950,- bij uw Skodacen-
trum. Garage Central Ge-
leen, Rijksweg-C 97.
SUBARU Justy '87, kl. rood,
i.nw.st., km.st. 17.500, vr.pr.
’11.000,-. Tel. 04408-2090
Toyota CELICA 2.0 KT Lift-
back, kl. zwart, i.g.st., pr.

’ 3.400,-. Tel. 045-352964.
Te koop Toyota CELICA 1.6
St, bwj. '83, kent. '88, 2 kl.
antraciet, lm. velgen, zen-
der uitbouw, elec. schuifdak,
sportstuur, elec. antenne,
sportuitlaat, achterspoiler,
get. glas, afst. alarm, Blau-
punkt stereo, geen tweede
zo mooi, vr.pr. ’ 13.000,-.
Dagelijks 16.00-18.00 uur
tel. 04750-15980.
Te koop Toyota COROLLA
DX 1.3 Coupé, bwj. '80, APK
'90. Tel. 045-257871.
Te k. TOYOTA Cressida
stationwagen 2.2 diesel, bwj
'82, 168.000 km., APK 6-'9O
pr. ’ 3.750,-, 045-723640.
Te k. TOYOTA Landcruiser
BJ4O, bwj. '80, extra lang.
Sportstr. 14, Kerkrade.
Te k. TRIUMPH Spitfire, i.z.
g.st. Tel. 045-752307.
GOLF diesel bwj. '81, APK
gek., kl. oranje, GTI inter., vr
pr. ’3.750,-. Prof. K. On-
nesstr. 85, Hoensbroek. Tel.
045-217819.
Te koop VW GOLF bwj. '76,
vr.pr. ’1.250,-, APK 1-4-
-'9O. Tel. 045-726374. Baron
Mackaystr. 69, Heerlen.
Te k. VW GOLF GL, bwj.
10-'B4, veel ace, o.a. licht
met. velgen, vr.pr.

’ 11.750,-. Tel. 045-440728
Te k. VW DERBY, bwj. '79,

’ 1.950,- APK-gek. tot 11-
-'B9, mr. mog. 045-215554.
Volkswagen PASSAT
Variant diesel type '83, APK
gek. i.z.g.st., vr.pr. ’7.500,-
Tel. 043-644172
Te koop VW KEVER 1500,
bwj. '67, i.g.st. Tel. 04490-
-44740 na 18.00 uur.
VW POLO coupé GT '83,
zwart, met schuif/kanteldak,
iets aparts, vr.pr. ’ 8.750,-
Tel. 045-250068.
Te k. Ford GRANADA sta-
tioncar 2.3 Itr., bwj. '78, i.g.st
APK tot juni '90, vr.pr.
’850,-; Pontiac Firebird V
8, bwj. '77, opknapper, vr.pr.
’3.500,-. Tel. 045-223704.
FORD Escort 1300 '82

’ 5.900,-; M. B. 250 aut. '80,
’6.500,-; Audi 100 GL 5 E; '81 ’2.250,-; Opel Manta
HB '79 ’1.750,-; Volvo 343; aut. '79 ’ 1.250,-, mr. mog.
045-211071. Overbroeker-
str. 54, Hoensbroek.
Te koop VW 1303SOster-

-1 man cabriolet, 4-zits, zeer
luxe int., verbrede spatb.,

1 Alpine blauw, 1600 CC. Tel.
04406-15682.
VW SCIROCCO 1.6 GT aut.

I bwj. '76, APK '90, veel, extra's, vaste pr. ’1.750,-,, Rijnstr. 2, Heerlen, boy. fri-
i ture Beersdal na 18.00 uur.

Te koop GOLF S bwj. '80,
i tel. 045-321677.

' Te k. mooie VW GOLF 1100
| bwj.'B2, te bevr. Koestr. 13,
1 Kerkrade, 045-455966., Te koop VW POLO Comfort,
i '83, pr.n.o.t.k. Tel. 045-

-315100.
Te k. VW KEVER, bwj. '74,

i vr.pr. ’1.250,-. Beukstr. 4,
Passart-Heerlen.

Inruilauto!
Voordelig te W(A

Mazda 323 Combi f\
Renault 5 TL 3-d ’Renault 18TL4-d ’Talbot Horizon 5-d ’Talbot Horizon 5-d f\FordFiësta 1100L’Skoda 120 L4-d/:
Hyundai Pony 3 f <
Lada Samara 3/3
Lada 1200 S 4-d ’ <
Ascona 19 N 2-d ’ |
Ascona 19 W 2-d ’ I
Kadett 12 S 5-d ’ 4
Kadett 12 S 3-d ’5l
Kadett 12 S 3-d ’7l
Corsa 10 LS 3-d fn
Auto's zijn APK gei
Smeets On

De Griend 2, Maasl

\JB§
Kera

Groot aant
BMW

Occasion^
uitsluitend 1e eige*
Kerkradersteenw^Kerkrade. Tel. 045-Jj

Te k. gevr. AUTO'S'
drijfsauto's. Schade 'fect geen bezwaa'-
-045-720200. J
Voor het STRALEN *velgen of ander ding*1
hout). Petrie, Nagelt^
Schinnen. 04493-40JJ
Te k. Ford GRANAO
GU (bijz. uitv.) 9-80.!
in orde, velours zit. s"
get. glas, stuurbek'-'
verwarming, autom-
hoogste bod, tel. na.
uur zaterdags na 10"
04454-4820. J
Te k. MITSUBISHI l
GLX, bwj. '84, kl-,
50.000 km. Tel. 045J
Tek. BMW, bwj. '80,*pr. ’ 3.200,-. Tel
464785. J
HONDA Accord b*t
APK, pr. ’ 2.250,-. T*
311619. J
Te k. 2 CV-6, kl. witl
n.0.t.k., Tasveld 3,
graaf, 045-324484. >
Alfa ROMEO GTV 1»
nior '71 ’ 6.750,-, A
Tel. 045-211071.
Alfa ROMEO 1.3 S&"
bwj. 11-'B3, APK 11*
st., vr.pr. ’ 4.500."
045-420525.
Alfa ROMEO Guilietljj
'81, ’3.500,-. Tel- "50664. _>
Te k. AUDI 50 (W
km.st. 90.000, APKS

’ 1.000,-. Tel. 045^
Te k. BMW bwj. nov*
uitgeb. banden 205, ?

get. ruiten, 5 versn- *3
antr.metal. 045-2565!?
BMW 728 aut. '&
f 5.750,-, mr. m<>9'
045-211071.
Mooie BMW 316, ""*'78, pr. ’1.500."
045-422610.
Te k. BMW 316, ""j
Tel. 04490-12765; A
Voor weinig geld B^Jj
keurige st. Kreme1*Kerkrade-West. J
Te k. 2x BMW 732 l^j
IA bwj. '84 Caume^
Heerlerbaan. J
Te k. BMW 316 °*APK '90, met radf«’2.100,-. Tel. 0449j>
Te koop zeer moe*!,
320, 6-cyl., APK nj
alu. velgen, zonne^dio, trekh. en al3'j

’ 8.200,-. Tel. 0445^
Te k. BMW 728 i. ""j
nieuwstaat, sch.ka
wolfrace velgen, j

100%. Te bevr. N^
51, Schinnen.
Te k. BMW 728 i.
geen tweede zo
’9.000,-. Tel. 045j^/
VOLVO 740 Turt»o^Volvo 740 GL a"
1986; Volvo 240 O^
Volvo 360 GL 2-0 j
1988; Volvo 360 G'y
inj., 1987; Volvo Ü
Spec. 1.4 Sedan, ",
vo 340 DL 1.7 Sed^L
Volvo 340 DL 1.4. i
1986; Volvo 340 v±
maat, 1986/85/84;^
DL diesel Sedan, 1>
vo 360 GLS 2.0 W-i, !
1985; Volvo 340 Dty
1.4, 1984; Volvo J
deurs, 1983; Volvos2.0 Itr., 1982. r»i
Klijn, De Koumen hd
broek. Tel. 045-22^

Voor Piccol^1zie verder pa 9
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Nederland 1

113.05Nieuws voor doven en
ithorenden.
Centennial. Amerikaanse serie.
f>e roep van de adelaar. De uit-
yan de verkiezingen is bekend
i toekomst van Centennial krijgt
'ieuwe wending.
Er was eens... het leven. Te-
Imserie over de werking van het
Belijk lichaam. Vandaag: De

illoop van het leven en verande-
-1*i en herstelprocessen in het li-kt.
I Journaal.
Beatrix, een koninklijk geluid.

|i *nentaire over het optreden van
1teatrix Drum en Bugle Corps tij-

dens internationale wedstrijden in
Amerika.

18.30 Muppetshow. Poppenshow.
Gast: Edgar Bergen.

19.00 Journaal.
19.18 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.
19.25 Lekker weg. Toerisme en re-

creatie in eigen land. Vandaag: Zui-
derlijk Flevoland.

19.50 Boggle. Woordspel gepresen-
teerd door Frank Kramer.

20.25 11e Wereldmuziekconcours.
Rechtstreeks verslag van het eerste
gedeelte van de openingsceremonie
te Kerkrade. Presentatie: Hans van
Willigenburg.

21.25 Brandpunt. Actualiteitenru-
briek.

21.55 Drie hoog achter. Engelse co-
medyserie over huurders en hun
huisbaas. Afl. 3: Maanlicht en rozen.

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

dese serie. Afl: Het voorrecht om vrij
te zijn. In een container in de haven
worden zes dode vluchtelingen ge-
vonden, maar er zijn ook nog twee
overlevenden.

23.30-01.00 Boys Town: stad voor
jonge mensen. Amerikaanse speel-
film uit 1986 van Georg Stanford
Brówn met Art Carney, Casey Sie-
maszko, Jack Bannon e.a. Het waar-
gebeurde verhaal van een jongendie
van Boys Town, een leefgemeen-
schap voor verwaarloosde jongeren,
een nieuwe kans krijgt.

" Frank Kramer
in 'Boggle'.

hderland 1 - 19.50 uur)

Itsland 1
Heute.
Bon appétit, Paul Bocuse.

**e recepten van deze Franse
jsterkok. (Twee kanalen.)

1 Ein Mann derTat. Amerikaanse
Film. (herh.), urnschau.
Kontakte. (Herh.)

| Persoverzicht.! Heute.
Vulkan Stromboli. Afl.: Furcht

'paszination. Natuurfilm over de
?an Stromboli.
'Sesamstrasse. Kinderpro-
Sa. (herh.)
Die Rosen von Dublin. 6-dehge
N. (herh.). 'agesschau.Vogel der Nacht. Trucage-film
[ 6en Chinese legende.
Tagesschau.
Das Buschkrankenhaus. Se-

P".: Nur keine Panik.
Yesterdays. Sterren van giste-

l^andaag: Armin Dahl.
! ragesschau.
I Hier und heute. Actualiteiten.
"" WWF-Club. Live uit de stu-

I Programma-overzicht.
> (TT) Tagesschau.
Grieche sucht Griechin. Duit-

fteelfiim uit 1966 van Rolf Thiele
.Heinz Rührmann, Irma Demick,

Messemer e.a. Een bezadig-
leert via een huwe-

een zeer fraaie Griek-
rnnen. Ook op andere gebieden
?' hem opeens bijzonder mee: hij
f Promotie en wordt met respect
I tedereen behandeld. Pas voor
l'rouwaltaar verneemt hij echter
U^e en waarom van alle recente
fderingen... Aansl.: Tageschau.

plusminus. Economisch maga-

zine.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten-

programma met Bericht aus Bonn.
23.00 Sportschau.
23.30 Ich bin kein Mörder. 2-delige

Amerikaanse tv-film van David Gree-
ne naar het boek 'Fatal Vision' van
Joe McGinniss met Gary Cole, Wen-
dy Schaal, Karl Malden e.a. Het is
MacDonalds schoonvader eindelijk
gelukt zijn schoonzoon opnieuw voor
het gerecht te brengen.

01.00 Tagesschau.
01.05-01.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

ELEVISIE
'and i: 5 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31. 33, 35, 49, 54, 56 en60
Nederland 3:23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 SWF: 40, 55 en 56.
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België'RTßFl: 3 en 8
België/Télé 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

Lelgië/TV 1
10 t..I !. „■ 'Pper. Amerikaanse jeugdse-

ri i$ ,;■ Haaiejacht.
*0 J*eBox.j Wrr,old. Amerikaanse serie. Afl.:
M held. (herh.)
il k ï.'euws.t \ p!* Tak. Animatieserie, (herh.)« tte ?"s. Afl.: Plons en het rood-
i ld s(herh.)

Sm &ccl op sport. Serie jeugdpro-
i' be s waarin °P speelse wijze
V.Paalde tak van sport wordt toe-
i üi^andaa9: IJshockey, (herh.), ending door derden. Pro-
j Jij f!9 van de Christen-Democrati-<■* h^foep.

3 uitdelingen en programma-

«D Sleuws.hüHren- Serie. Paul en Terry leg-, '1t eerste misverstand bij. Scott; £ Qt
n schoolwedstrijd.

»Ska e nerr'e in Little China.
i Sr^hse speelfilm uit 1986 van
Nll Per»ter metKurt Russell, Kim

Dun, e.a. Vrachtwa-
h* Bimeur en branieschopper
*S]Ti 0n raakt betrokken bij com-
; Ja>2 Chir>atown.
SJ*-kasteel. Soft-jazz in het

S"6iap"e kader van het kasteel van
No Met het BRT-combo,
SKunaenen.Eddy House.

rs6r, ber|cht. Aansl.: Paarden-

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. 6: 3 september
1792,14 november 1792,20 en 21 ja-
nuari 1793.

23.40-23.45 Coda. Poëzie: 'Guido Ge-
zelle' van Paul van Ostaijen.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Tele-archief. Serie program-

ma's bestaande uit beeldarchiefma-
teriaal van de TROS. Vandaag:
Hoogtepunten uit Unicef in het Zilver.
Presentatie: Willy Dobbe.

17.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Naujock's droevig einde. De han-
delsagent Naujock wordt doodge-
schoten. Het enige dat Derrick weet is
dat hij een onmoeting met een vrouw
in het huisvan een vriend had. (herh.)

18.04 Suske en Wiske en de wind-
brekers. Tekenfilmserie.

18.26 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.
12: Merel in de war. Merel heeft rare
dromen en Dücker' probeert haar
groot rijbewijs te halen, (herh.)

18.52 Bassie en Adriaan. Kinderse-

rie. Afl.: Het Bassie en Adriaan Or-
kest.

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

19.04 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Op zoek naar het circus!
(herh.) Michael en Kit zoeken de
moordenaar van een circusartiest. Er
gebeurt een vreemd ongeluk in het
circus.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 (TT) Drie in de pan. Klucht van

André Roussin in een Nederlandse
bewerking van Walter van der Kampen René van Vooren. Met Piet Bam-
bergen, Joke Bruijs, René van Voo-
ren e.a. Toneelregie: Alexander Ro-
sé. Het echtpaar Uilenenburg wint
een cruise naar Hawaii. Helaas lijden
ze schipbeuk en belanden met een
medepassagier op een onbewoond
eiland, (herh.)

22.15 Jongbloed en Joosten. Hoog-
tepunten uit het nieuws gepresen-
teerd door Astrid Joosten en Jaap
Jongbloed.

22.45 De dood van een zoon. Britse
tv-film uit 1988 van Ross Devenish
met Lynn Redgrave en Malcolm Stor-
ry. Een 19-jarige jongen sterft aan
een overdosis drugs. Er worden geen
gerechtelijke stappen ondernomen
tegen degene die de injectie toedien-
de. Zijn moeder begint echter destrijd
om gerechtigheid.

00.26-00.31 Journaal.

" René van Vooren, Arni Breevelt, Joke Bruijs en Piet
Bambergen in 'Drie in de pan. (Nederland 2 - 20.29 uur)

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1.
13.15 Elf Lander, ein Land - Die Bun-

desrepublik. Afl. 10:Rheinland-Pfalz- Doppelwertigkeiten - Zwischen
Rheinland und Pfalz. (herh.)

13.45 ■ Ist ja irre - unser Torpedo
kommt zurück. Engelse speelfilm uit
1960 van Gerald Thomas met Ken-
neth Connor, Joan Sims, Hattie Jac-
ques e.a.

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. 2: Die Arche Noah des Pa-
zifik.

16.10 Logomobil. Jeugdjournaal.
Presentatie: Dirk Chatelain.

16.25 Freizeit. Hobby-magazine. On-
derwerpen: 1. Entdecken sic den
Languedoc. 2. Descriptio Urbis: Stad-
führung auf Lateinisch. 3. Sicher in
die Freizeit: Vollbeladen fahrt sich's
anders. Presentatie: Sibylle Nicolai.

17.10 Jagdszenen in Hollywood.Te-
kenfilmserie.

17.20 Verwegene Gegner. Ameri-
kaanse western uit 1953 van John
Farrow met Robert Taylor, Howard
Keel, Ava Gardner e.a.

18.56 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
Presentatie: Horst Schattle.

20.15 (TT) Derrick. Duitse misdaad-serie. Afl.: Die Kalte des Lebens. MetHorst Tappert, Fritz Wepper, Tushka
Bergen e.a. De prostituee Libeta ont-dekt in de wasruimte bij het herentoi-let van de Orion-Club een man metdoorgesneden keel. Zij weet Derrick
te vertellen dat het hier om haar ex-
pooier Alfred Rossner gaat. Volgens
haar verklaring ontdekte ze pas nahet vinden van het lijk dat ze zich inhet herentoiletbevond

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

21.30 Heute-Journal.
22.00 Aspekte. Cultureel magazine.
22.45 Weiss sic, wie man Kuchen

backt? Amerikaanse speelfilm uit
1983 van Henry Jaglom met Karen
Black, Michael Emil, Michael Margot-
ta e.a. De door haar man verlaten Zee
ontmoet in een café de fitness-freak
en boekhouder EN. Er ontwikkelt zich
tussen de gevoelige Zee en de een-
ling Eli een onconventionele roman-
ce, die al spoedig aan alle kanten op
de proef gesteld wordt.

00.15-00.20 Heute.

" Irma Demick en Heinz Rühmann in 'Grieche sucht Grie-
chin'. (Duitsland 1 -20.15 uur)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 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: 987 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--97,6 en 97,9 kHz) .
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie.
19.23 Superkat & Supermuis. Te-
kenfilmserie.

19.30 Nieuws.
20.00 Première. Filmmagazine met Jo

Röpke.
20.30 Panorama's, de charme van

een illusie. Documentaire van Mark
de Geest over muurschilderingen in
ronde gebouwen, (herh.)

21.30 The best of Schoten '88. Sa-
menvatting van de hoogtepunten van
de 30e editie van het wereldvermaar-
de volksdansfestival in Schoten.

22.00-22.30 Filmspot.

België/RTBF 1
18.00 Vacaturebank. 18.15 La boïte

2mi 'mt Ŝ- Tekenfilms met o.a. Stripy,Hello Kitty en Alice in wonderland.19 00 Journaal. 19.03 Ce soir. Waalseactualiteiten. 19.30 Journaal en Weer-bericht. 20.00 Jeux sans frontières.pPe'Programma gepresenteerd doorPierre Meyer. 21.20 Bronzer sans gril-len Documentaire over de gevaren vanhet zonnen in het kader van de actieturopa en Kankerbestrijding. Presen-

tatie: Frangoise Wolf en Jean-Michel
Briou. 21.50 9ième Festival internatio-
nal du rire a Rochefort. 22.30-23.00
Paardenkoersen. Laatste journaal en
weerbericht.

" Scène uit 'Grote herrie in
Little China.

(België/TV 1 - 20.25 uur)

Duitsland 3 West
15.35 Teletekstoverzicht.
16.10 ■ Bulldog Drummond: Mord

im Nebel. Amerikaanse speelfilm uit
1937 van James Hogan met Ray Mil-
land, Heather Angel, Guy Standing
e.a. De detective Drummond vindt
een bewusteloos meisje op zijn weg.
Er gebeuren nog meer vreemde din-
gen en Drummond ontdekt dat het
meisje de gevangene is van een val-
semuntersbende. Drummond en zijn
vrienden gaan haar helpen.

17.15 Australien-Express. 10-delige
Westernserie. Afl.: Das Feuer.

18.00 Telekolleg 11. Cursus economie.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt

Düsseldorf.
20.00 Landesspiegel. Zwischen

Kreuz und Hakenkreuz.
20.45 Überall ist Disneyland. Die

künstlichen Weiten der Freizeitkultur.
Reportage over de nieuwste trends
op het gebied van pretparken in Ame-
rika en Europa.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK. Weekoverzicht.
22.35 Liebe mit 50. Tv-spel van Colin

Weiland met Peter Schift, Renate
Grosser, Louise Martini e.a. Een vijf-
tigjarige arbeider verkeert in een cri-
sis en wil zijn werk opgeven en met
een andere vrouw een nieuw leven
beginnen, (herh.)

00.15 Laatste nieuws, aansl.: Zur
Nacht.

België/Tele 21
12.30 Liège midi trente. 19.00 Terre et
soleil. Agrairsch magazine. Presenta-
tie: Albert Moulin. (herh.) 19.30 Jour-
naal met simultaanvertaling in geba-
rentaal en weerbericht. 20.00 Interna-
tionale Muziekwedstrijd Koningin Elisa-
beth 1989 (voor viool). 20.55 Club de
L'Europe. Internationaal magazine met
actueel nieuws uit de Europese ge-
meenschap. Vandaag: Europese ver-
kiezingen: en daarna?

TV5
16.10 Cadavres extras. Tv-film. 16.30
La cuisine des mousquetaires. Culinair
magazine. 16.45 Récréation. 17.30
Des chiffres et des lettres. Spel. 18.00
Le ressac. Tv-film. 19.35 Papier glacé.
20.00 Montagne. Alpimisten. 20.30 Fe-
nêtre sur cour. Helden of martelaren
van de revolutie. 21.25 Musique. 21.40
Le divan. Henri Chapier ontvangt film-
producer Danier Toscan du Plantier.
22.00 Journal Télvisé. 22.35 Océani-
ques. Cultuur. 23.00 Sports-loisirs.
00.00-01.00 Choc.

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 De tafel van NL. 9.06
Dorrestijns Persagentschap, De
media. Het portret en Borat. 10.06
NL-Buitenlandreportage. 11.06 De
bovenkamer, Afdeling Binnenland
en Borat. 12.06 Afdeling Binnen-
land en Informatie voor de vissers.
12.55 Mededelingen voor land- en
tuinbouw. 13.09 Hier en nu. 13.35
Kerk vandaag. 14.06 V.I.P-roem.
(14.30 en 15.30 Nieuwsoverzicht
Hier en nu). 16.06Radio 1 Vrijdag-
editie. (16.30, 17.30 en 18.3C
Nieuwsoverzicht.) 19.30 Bulletir
Zomereditie. 20.03 Weekenc
blues. 21.03 Jazztime. 22.03 Vrij-
dag-Sport. 23.06 Met het oog of
morgen. 0.02-7.00 Veronica's Oh
Wat Een Nacht: 0.02 Stemband
2.02 Oh, wat een nacht. 5.02-7.0C
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. 904
Adres Onbekend. 10.04 In ant-
woord 0p... 11.50 Postbus 900.
12.04 De 100 minuten van Nelleke

Rademaker (13.04-13.15 Echo).
14.04Ratel. 15.30Gerard 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.) 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
12.04 D'Rob of D'Ronder. 13.04
Van Diepen draait door. 15.04 De

Top 40. 18.03 Driespoor. 19.03
Stenders en van Inkel. 22.03-0.00
Countdown Café.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
18.20 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT) Jeugdjournaal.
18.55 Get Back. Serie terugblikken op

de popjaren '60 en '70.
19.25-01.25 De Mahabharata. Tv-be-

werking van een negen uur durende
theatervoorstelling. Regie: Peter
Brook. Lang verhaal met veel ver-
schillende vertellingen, met als cen-
traal gegeven de strijd tussen twee
takken van een koninklijke familie, de
Pandavas en de Kauravas.

Duitsland 3 SWF
08.30-09.00 Telekolleg 11. Cursus !

economie.
17.00 News of the week. Weekjour- I

naai in het Engels.
17.15 Actualités. Weekjournaal in het |

Frans.
17.30 Telekolleg 11. Cursus economie,

(herh.)
18.00 Das Jahr in Wald und Flur.

Sommerwiese. Natuurdocumentaire
over het dierenleven in het Hochsch-
warzwald..

18.30 Lassies Abenteuer. Jeugdse-
rie. Afl.: In Weavers' Creek.

18.53 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.:
Von Fischen und Fröschen.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Gesundheitstreff. Gezond-

heidsmagazine. Afl. 3: Elterninitiative:
Spina bifida und Hydrocephalus.

20.15 Menschen und Strassen.
Raststatten, Schallwande und 100Ki-
lometer Asphalt. Documentaire over
het dagelijkse leven langs de Auto-
bahn.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.15 Kulturkalender. Culturele tips
gepresenteerd door Horst Schater.

21.45 Wortwechsel. Stete Neugier
holt das Hirn. Gero von Boehm in ge-
sprek met Erwin Chargaff.

22.30 Die Geheimnisse von Paris.
5-delige Frans/Duitse serie naar het
gelijknamige boek van Eugene Sue.

23.30 Klassik am Freitag. Der musi-
kalische Salon. Kamermuziek van
Mozart. M.m.v. het Grüneberg-trio.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 09.00
SAT.I Bliek. 09.05 SAT.I - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Arme mit denroten Haaren. Afl.: Endlo-
ses Warten. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05
General Hospital. Afl.: Ein Speilchen in
Ehren. 10.50 Teletip Koehen. 11.00
SAT 1 Bliek. 11.05 Deine Braut gehort
mir. Amerikaanse liefdesfilm uit 1978
van Steven Hilliard Stern met Richard
Thomas, Bess Armstrong, Mark Har-
mon e.a. Aansl.: tekenfilm. 13.00 Tele-
Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 The Real
Ghostbusters. Afl.: Supersender - Spuk
TV. 14.30 Der Nachste bitte. Afl.: Puni.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Vor dieTür gesetzt.
15.50 Teletip Geld. 16.00 SAT.I Tele-
shop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Bonanza. Afl.: Bens grosse Lle-
be. Amerikaanse westernserie van Le-
wis Allen. 17.25 Teletip Test. 17.35
SAT.I Bliek. 17.45 Programma-over-
zicht. 17.50 Verliebt in eine Hexe. Afl.:
Die Zeitung. 18.15 Die Ausgeflippten.
Afl.: Hilf deinem Nachsten. Amerikaan-
se komedieserie. 18.45 SAT.I Bliek.
19.00 Glücksrad. Quiz-show. 19.30 Ein
Duke kommt selten allein. Afl.: Der
Drei-Millionen-Dollar Schuldschein.
20.25 SAT.I Wetter. 20.30 Love Boat.
Afl.: Mord an Bord (2). 21.25 SAT.I
Bliek. 21.30 Jagdgeschwader Wildkat-
ze. Amerikaanse oorlogsfilm uit 1950
van Nicholas Ray met John Wayne,
Don Taylor, Robert Ryan e.a. 23.15
SAT.I BLICK. 23.25 Ein irres Klassen-
treffen. Italiaanse komedie uit 1975 van
Mario Monicelli met Ugo Tognazzi, Phi-
lippe Noiret, Gastone Moschin e.a.
00.35-00.45 Programma-overzicht.

SSVC
12.30 For Schools: All Year round.
12.45 Adult education: Help your
child with maths. Afl.: Something to
CGlöbrsts

13.00 Children's SSVC. Afl.: The
Ragging Dolls.

13.15 Playbus. Afl.: The Tent Stop.
13.35 Give vs a clue. Met Michael
Parkinson, Lionel Blair en üza God-
dard.

14.00 News and Weather.

14.25 Neighbours. Serie.
14.50 Wimbledon .89. Live uitzen-

ding.
17.00 Tricky Business Serie.
17.35 The Book Tower. Serie.
17.55 Happy Days. Serie. Afl.: Best

man.
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.: Second In-

nings.
20.30 Film: where the river bends.

Western.
22.00 News and Weather.
22.30 The diary of Rita Patel. Serie.
23.25-00.15 Wimbledon '89 Match of

the day. Hoogtepunten van de van-
daag gespeelde wedstrijden.

Radio 4
7.00 Nieuws. 7.02 Vroeg Ochtend-
concert 1. 8.00 Nieuws. 8.02 Vroeg
Ochtendconcert 2. 9.00 Antonin
Dvorik. 9.50 Spaanse Vocale Mu-
ziek. 10.45'Het internationale Con-
certcircuit: New Vork Filharm. Or-
kest. 12.30 Jazz-op-vier-Concert.
13.00 Nieuws. 13.02 Operette:
Meesters van de zarzuela. 14.00
Orgelbespeling. 14.30 Klein be-
stek. 15.30 Hoofdletters en
schoone tonen. 17.00 Tafelmanie-
ren: Uit de Franse keuken. 18.00
Nieuws. 18.02Klap op de vuurpijl
1988.20.00 Nieuws. 20.02 Holland
Festival Journaal. 20.10-0.00 Klap
op de vuurpijl 1988. (vervolg) met
om ca. 21.20 Muziekspiegel.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nieuws. 9.02 NOS-Spor-
tief. 9.25 Waterstanden. 9.30 De
vertellers. 10.00 Meer dan muziek.
1100 Een leven lang. 12.00
Nieuws. 12.05 Toegift. 12 15 Vrij-
zinnig vizier. 13.00 Nieuws. 13.10
Het gebouw: Aktualiteiten en Euro-
buro. 15.03Het Spoor. 16.03Afde-
ling binnenland. 16.35Welingelich-
te kringen. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nieuws.
18.10Euroburo. 19.00 Programma

voor buitenlandse werknemers.
20.30 Kom over en help ons! 20.55
België totaal. 21.05 Schoolagenda.
21.20 Zicht op Israël. 21.40-22.00
Theologische verkenningen.

televisie en radio

TV-KANALEN,
OLFLENGTEN
Fl ?n CAI-abonnees:analen zie schema exploitant

i wit programma
P stereo geluidsweergave
'^tweetalig bij stereo-app-
" teletekst ondertiteling

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
aktueel, Gast van de Dag en mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel, Uit in Limburg,
agenda en muziek. 13.05, 14.02,
15.02en 16.02 Kort nieuws. 17.02

Regionaal weerbericht. 17.05 Lim-
burg aktueel, agenda en muziek.
17.25 Licht Limburgs: muziek van
en informatieover Limburgse musi-
ci. 17.55 Kort nieuws. 18.05-18.07
Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuwsen
RVA-Berichten.) 8.00 Nieuws. 8.12
Brussel X. 10.00 Nieuws. 10.03
Platenpoets. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op Vrijdag.
14.00 Pluche en Plastiek. 16.00
Abraham al gezien? 17.00 Focus.
17.05 Wat zijn dat voor toeren!
18.00 Nieuws. 18.10 Hitriders.
20.00 Zig-Zag. 22.00 Nieuws.
22.05 Country-Side. 23.30-6.00
Nachtradio, (om 5.00 en 5.30 uur
Nieuwe.)

satelliet

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen,

Deutschland. Informatief program-
ma.

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

10.00 Calitornia Clan. Amerikaanse
serie, (herh.)

10.45 Tekenfilm.
11.00 Die Zwei mit dem Dreh. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Ein Toter
sucht seinen Mörder.

11.45 Adel verpflichtet. (Herh.)
12.05 Gut smeckt's. (Herh.)
12.30 Klassik am Mittag. Met het

RTL-Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Transformers. Amerikaanse te-

kenfilmserie.
13.30 Calitornia Clan. Amerikaanse

serie, (herh.)
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Wimbledon - Live. Presentatie:

Ulli Potofski. Commentaar: Gerd Sze-
panski, Petra van Oyen en Burkhard
Weber.

18.45 RTL aktuell - Die Bilder des
Tages.

19.10 Karlchen -Der RTLümmel vom
Dienst.

19.12 Weerbericht.
19.20 Die gloreichen Zwei. Ameri-

kaanse misdaadserie. Afl.: Ein neuer
Partner.

20.15 Ein Unbekannter rechnet ab.
Duits-Frans-ltaliaans-Spaanse speel-
film uit 1974 van Peter Collison met
Oliver Reed, Gert Fröbe, Charles Az-
navour e.a.

22.30 RTL aktuell - Die Bilder des
Tages.

22.40 Das bringt's voll - Dutte Typen
in Jeans. Amerikaanse speelfilm uit
1978 van Harry Kerwin met Leigh
Lawson, Elke Sommer, Denholm El-
liot e.a.

00.05 Mannermagazin 'M. (Herh.)
00.40-00.45 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 fa-

milieserie.
11.30 Sky By Day.
12.30 A Problem Shared. Persoonlijk

advies.
13.00 Another World. Amerikaanse

dramaserie.
13.55 Landscape Channel. Sfeer-

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

rie.
15.45 Loving. Amerikaanse dramase-
rie.

16.15 The Lucy Show. Amerikaanse
komedieserie.

16.45 The Littles. Animatiereeks.
17.00 Countdown. Pop.
18.00 Eurosport overzicht.
19.00 Voetbal. Jeugdtournooi.
21.00 Conquer the Artic. Avontuur.
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. Video-clips, spelletjes

en pop- en modenieuwtjes.
15.30 Off the Wall. Rock- en popma-

gazine.
16.30 Hot Line. Telefoonkwissen.
18.30 The Gobal Chart Show. Actue-

le popmuziek.
19.30 Richard Diamond. Detective-

serie.
20.00 Touristic Magazine. Duits tou-

ristiseh magazine.
20.25 Hollywood Insider. Gesprek-

ken en reportages over beroemde
Hollywoodsterren.

20.50 Transmission. Vlotte popmu-
ziek.

21.45 World News and Weather.
22.00 In Concert Specials. Serie

popconcerten.
00.00 World News and Weather and

The Mix.
02.00-07.00 Gevarieerde Italiaanse

programma's.

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

Humor.
13.30 MTV!. Popnieuws.
15.30 VJ Marcel Vanthilt.
17.00 The Coca Cola Report.
17.15 3 From 1 at 5. Bananarama.
17.30 VJ Maiken Wexo.
18.30 Club MTV. Dansmuziek.
19.00 MTV At The Movies. Filmru-

briek met Ray Cokes.
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 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazkv
7.45 Veranstaltungskalender. 8.30
Besinnliche Worte 9.10 Musikex-
press. 10.00-12.00 Gut Aufgelegt.
12.15 Veranstaltungskalender
12.50 Landfunk. 13.00 Treffpunkt
Frischauf. 14.05 Musikzeit Heute:
Klassik leicht serviert. 15.00 Nach-
mittagsstudio. 16.05 Spotlight:
Euro-Tops. 17.05 Oldiekiste. 18.10
Regionalnachrichten BRF-Aktuell -Sportyorschau. 18.40 Konzerta-
bend. 20.05 Nachrichten und sen-
deschluss.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgenl 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
Elf. 12.00 Is jan Ding! 14.00 Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00 RTL-Mu-
sikduell 17.50 Sportshop. 18.00
RTL-Musikduell. 19.00Neunzehn -Vierundzwanzig: New Releases.
20.00 Film aktuell. 21.00 Hits aus
USA. 22.00-0 00 Musik Non-Stop.

WDR4
405 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillcm. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
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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$ SUZUKI
UW

AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9, 6412 BA Heerlen. Tel. 045-724545

ZOMERFESTIVAL
Suzuki Alto3-drs. + 5-drs 1985-1987-1988
Suzuki Alto aut 1984-1987
Suzuki Swift 1.0Comm., 6000 km 1988
Samurai Metal Top, 11.500km, geelkent 1988
Daihatsu Charade TSaut 1987
Fiat Uno 45, 8000 km.....' 1988
Fiat Panda 45 + 34 1985
Opel Corsa 1,2 TR 1984
Toyota Starlet, 13.000km 1987
VWPolo 1983
VW Golf 1.3 3-drs 1985

Bij elke occasion v.a. f 10.000,-
-" GRATIS 3 mnd. wegenbelasting
" GRATIS 6 mnd. garantie
" GRATIS afleveringskosten (normaal ’ 175,-)

WAAR U MET VERTROUWEN AUTO'S KOOPT

fysESöSa
BmwümH

Mitsubishi Colt 1300 GL wil, demo 25-8 1988
Mitsubishi Lancer 1500 GLi wit, demo 25-8 1988
Mitsubishi Colt 1400 Turbo rood 1983
Mitsubishi Colt 1200 GL 3-drs. zilvermet. 25-3 1984
Mitsubishi Colt 1200 GL 5-drs. roodmet. 4-9 1985
Mitsubishi Colt 1200 EL 2-drs. zilvermet. 16-5 1986
Mitsubishi Colt 1200 EXE rood 25-4 1988
Mitsubishi Lancer 1400 GL gas beigemet. 21-5 1982
Mitsubishi Lancer 1800 GL diesel roodmet. 4-5 1984
Mitsubishi Lancer 1800GL diesel wit 1-7 1985
Mitsubishi Lancer 1800GL diesel blauwmet. 10-4 1987
Mitsubishi Lancer 1500 GL wagon zilver 22-7 1986
Mitsubishi Galant 1600 GLX beigemet. 12-5 1987
Mitsubishi Galant 2000 GLS beigemet. 27-9 1984
Mitsubishi Galant 2000 GLS wit 1-3 1985
Mitsubishi Galant 1800 GL Turbo diesel bruin 28-2 1985
BMW 316 op gas groen 5-6 1979
Honda Civic 3-drs. autom. bruinmet. 2-5 1980
Ford Escort 1600 sport rood 1980
Opel Corsa 1.0 S Swing wit als nieuw 25-1 1985
Opel Kadett Hatchbach 1.3 S autom. bruinmet. 3-1 1983
Opel Ascona 2.0 N oranje 2-1 1980
VW Golf 3-drs. diesel blauw zeer mooi 23-6 1983
VW Golf GL Turbo diesel roodmet. uitgebouwd 29-3 1983
Renault 5 TL 3-drs. rood zeer mooi 7-5 1982
Talbot Solara 1.6 GLS 4-tlrs. groenmet. 15-12 1982

1 199702

Het juiste adres voor een gebruikte
bedrijfsauto (met rijbewijs BE)

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

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

<^^ I ■■nJ>iliiVrgJiJ
\\S^ langs komt heeft 't snel jtÉSMMmMIj

gezien

llflC n CROMBAG TTXS
■fW staan de mooiste W-^fcJiLJLy^^■ ■ ■ ■■ Zon 100 auto's, luxe en fTITIIWIIJLcombi's te koop!!! IbjßbMbbHbb!

Aan de Rijksweg Zuid 236 t/m 240 ÉMJÉM
Geleen "HONDA" een Bovag bedrijf fttffirtl

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

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

Illllllllllllllllllllllllllll!

10. _ "^ïïW ■■>- -HiHV: _ J
ff^"" Bm*e! 'fc*-* ■

Jurgen Autocentrum mercum^smcuust n.ssandeale
Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade £f 045-4525?

300SL blauwzwart '87 MicraDXwit2x '87 BMW 323i Alpina '86
260SE autom. blauw '87 MicraDXzilver '87 BMW 323i autom. diam.zwart '85
300 D aut. rookzilver '88 Micra SDX blauw '87 BMW 320i autom. blauw '86
300D aut. blauwmet. '86 Cherry 1.3 Trend blauwmet. 2x '86 Fiat Tipo groenmet. '89
230Edonkerblauwmet. '88 Sunny 1.5 GL coupé blauw Rat Uno 45 wit '87
230E wit, ABS '87 unny ' "f,'f' , FialPanda 1000 S brons '84Sunny 1.6 SLX 3-drs. 86
230E groenmet. '85 Sunnv 16 SLX mi '87 HyundaiPony 1.5 GL 87
200 D blauw/gr. '87 Sunny 13 Gl 2-drs '86 Mazda 323 groen '82
200 OW 123 antraciet '85 Sunny 1.3 sedanzilver '87 Opel Manta 2.0SGTI beigemet. 83
190D 2.5 blauw zwart '87 Sunny 1.3 sedanblauw '87 Opel Ascona 1.6 S 5-drs. 87
190D barolorood 2x '86 Bfuebird 2.0 diesel, wit '85 OpelKadett 1.6 GT rood '85
190D zilvermet. '85 300ZX aut. rood '85 'Opel Corsa 1.3GL wit '84
190D groenmet. '85 300ZXaut.d.grijs '84 Peugeot 205GR blauw '87
190E2.6blauw '87 Silvia 1.8 turbo zwart J7Talbot sambagroen 'M
190E blauwmet. '87 8!,0!'"" , ,!. Toyota Carina II diesel '85

Laurel 2 8 SLX aut wit 88 ~.190E blauw zwartmet. 2x '85 Laurel 2 8 SLX diesel '87 Toyota Landcruiser diesel 80
190E groenmet. '85 Cabslar 2.3 bestel '86 VW Golt 1800 atl.grijs 86
190Erood '84
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&S\ AutoVencken b.v. I
B iftlfia* Beek ' Pf' Mauri,slaan 171 " Tel 04490-72882
ffigJSi*!» Sittard - Leyenbroekerweg 27 -Tel. 04490-15777 =

SITTARD BEEK
Ford Escort 1.3Laser, zilvermet 84 Autfi 80 SC 1600 84 =
VWPassalßlinmll6oou.zll.mel 84 Peugeot2osXE. grijs 87 =
VWPassat Variant Avance 1600 cc Ford Sierra 2000 cc V6, wit 82 =
mai 87 Jetta 1600TX, blauw 84 =
VW Jetta 1300cc 1 drs wit 86 Jetta4-drs. GTi, 112pk, maisrood 85 =
VWGoll 1300cc, rood 84 JettaCL 1600.3i86 =
VW Polo Coope 1050cc. rood 84 VW Polo coupe, blauw 8687 =
VW Jetta 1500cc, gas, blauwmet 82 VWGoll diesel, 5-bak.wil 85 =1
Ford Escort 14CL rood 86 VWGoll 1800, groenmet 86 =
Audi 100 CC 136pk. aut., roodmet 85 VW Golf 5-drs, 16004- E. wit 84 = .
VWJettal3oocc,2-drs. blauwmet 84 Passal,s-drs,diesel,wit 85 =
VWGoll 1300cc,antracielmet 85 GollGTH6V.l39pk.wit 2x86 =
VWGoll 1300cc. polarzilvermet 84 Opel Kadett 1.3 S, 5-drs., groenmet 85 =
WW Jetta diesel. 2-drs.. antra.met 86 FiatRegala 85S. blauwmet 85 =
AudiBoGTl6oocc,zwartmei 86 Audi 100 CC 136pk, prijs 86 =
VWGoIM 300 cc blauw 86 Opel Kadett 1.3S, LPG. rood 87 =
VWGoll diesel, wit 85 Audi 801.8 S, grijs 88 1=
Audi 801600cc. blauwmet 85 Toyota Starlet S. wit 75ph 87 =
VW Jetta14-drs.,polarzilvermet 85 Renault 5 TL. blauw 87 =
VWGoltl6ooccGTS,wit 85 Polo Coupe Sportief, wit 8 =j
VWGoll 1600cc, zilvermet. en rood 85 BMW 316. zilver 82 f=
AodiBoCLl6oocc,grijsmet 84 HondaAerodeck 2.0,roodmet 87 g
VW Goll 1600ccGL, blauwmet 85 Peugeot 305GL Break, beige 83 =
VW Jetta CL turbo, dies. 2-drs, rood 85 FortEscorl 5x8485 =
VWGolldiesel.guartzmet.. . .84 VW Goll GTS 1600, wU 85 =
VWPoldlOsocc.3-drs.wil 85 VWGoIUBOO, wil 85 =
VWGoll, diesel, polarzilvermet 86 Audi 100CC turbo diesel zilver 87 =
VWTransporter metruiten Goll GTS 1800wit 85 =
diesel groen 85 BMW3l6zwartmet 67 =Fiat Panda blauw 86 =, Ford Sierra 1.6groen 84 =

Audi 801.8S nieuw modelbeige 86 =
Occasionkelder Veneken Passat Avance 5-drs diesel.zilver 87 =
Sittard een oase VOOr de Porsche 944wit, van particulier 82 =
autoliefhebber §

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

I VOORLOPIG IS I
GELD HET ENIGE

MEDICIJN
TEGEN AIDS.

AIDS FONDS: GIRO 8957
(Storten op bankrekeningnummer 70.70.70.228 kan ook.)

GROOTS
BMW-AANBOD
IN LIMBURG

Demo's
BMW3I6i 4-drs. lachssilber w.w. glas 13.000 km 3-1989 G
BMW 316i 2-drs lachssilber sportvelgen 8.500 km 3-1989 K
BMW 316i2-drs. alpinewit shadow-line 12.000 km 3-1989 K
BMW 320i4-drs. diamantzwart veel accessoires 08.000 km 1-1989 K
BMW 325i2-drs. lachssilber sportvelgen, centr. slot etc. 14.000 km 2-1989 K
BMW 730iaut. lachssilber ' veel accessoires 1-1989 k
BMW 735iaut. malachitgroen lederen interieur 4-1989 K
Één jaar
BMW 316i malachitgroen w.w. glas, centr. slot 20.000 km 4-1988 K
BMW3I6i lachssilber sportvelgen. shadow-uitv. 13.000 km 9-1988 K
BMW 316 rood 48.00.0 km 1-1988 K
BMW 320iTour lachssilber div. accessoires 20.000 km 9-1988 K
BMW 324 D delphinemet. w.w glas 40 000 km 1-1988 G
BMW 520i bronsmet. schuitdak 50.000 km 4-1988 K
Occasions
BMW 316 beige sportvelgen, 5-bak 70.000 km 4-1985 K
BMW 316 bronsmet. w.w-glas 65.000 km 3-1986 K
BMW 316 groenmet. w.w. glas 30.000 km 1-1986 K
BMW 316 4-drs. blauwmet. w.w. glas, LPG 56.000 km 6-1986 K
BMW 316 lachsmet. w.w. glas 68.000 km 9-1987 K
BMW 320i alpine sportvelgen + div. ace. 19.000 km 9-1986 K
BMW 3240 alpine 4-drs. 98.000 km 5-1986 K
BMW 318i lapisblauw 65.000 km 1-1987 G
Occasions met prijsvoordeel
BMW 316 savannabeige ’12.500- 90.000 km 4-1984 G
BMW 316 lapisblauw ’19.500- 80.000 km 6-1985 G
BMW 316 bordeauxrood ’l9 500- 90.000 km 6-1985 G
BMW3IBi savannabeige ’15.000,- 80.000 km 8-1983 G
&MW 324 D alpinewit ’29.750- 48.000 km 8-1987 G

K Kera Kerkrade — G Gelca Geleen
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ALH 33 BIUE, EEN ZELDZAME EDITIE.
De beperkt leverbareAlfa 33 Blue valt pen het bijzondere karakter van de Alfa 33 - donkerblauwe vloerbedekking
onmiddellijk op doorzijn uiterst elegante Blue dieook qua prestaties zijn klasse - getint glas rondom
uitvoering. En doorzijn prijs, want de comfortabel aanvoert. Alleen: de Alfa 33 - elektrisch bedienderamen vóór
Alfa 33 Blue, waarvoor de Alfa 331.3 Sde Blue is nogal zeldzaam en dat maakt snel - verstelbaar sportstuur
basis vormde, wordt inclusief exclusieve reageren noodzakelijk. Uw snellereactie -2 van binnenuit verstelbare buiten-
extra's voor dezelfde prijs geleverd. wordt overigens ruimschoots beloond, spiegels /ÉÊSÊ&ËÈ&*.Uiterlijk herkent udeAlfa 33 Blue aan de want deAlfa 33 Blue is zo elegant om u -in twee delen neerklapbare achter- "Sm^gedistingeerde grijze metallic lak met een meer te geven voor minder. DeAlfa 33Blue bankleuning /«Sri jSoavS^-
blauw en zilveren striping, in de kleur van is standaard uitgerust met onder meer: - elektronische toerenteller 'iWisJoMai loWliji
de carrosserie gespoten bumpers en aero- - exclusieve grijze metallic lak - 5-deurs, 5-versnellingsbak Wlrnß -US;ÊÊ\
dynamische skirts. Het interieur sluit daar - blauw en zilveren striping -1.3 S boxermotor, 86 DIN pk, geschikt \BL Ischitterend bij aan: grijze wollen velours - bumpers in de kleur van de carrosserie voor loodvrije benzine. i««t«*Fbekleding met een blauwe contrastbies en - aërodynamische skirts Alfa 33 Blue af importeur md. BTW ,
donkerblauwevloerbedekking onderstre- - grijzewollen velours bekleding R.26.500-.

Cjfyïj rricici/cS c/i t/Hy tftx/'tszc/isit/

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 HUKKELHOVEN
Akerstraat 128 Brunssum Scharnerweg 137, Maastricht Oudeweg 30, Linne

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

Vrijdag 30 juni 1989 <8



Ambitieuze plannen voor verbetering Spaanse modellen

Volkswagen pompt
miljarden in Seat

Poeder' Volkswagen koestert kostbare en ambitieuze
tanen met jongste dochter Seat. Zij is bereid niet minder
[tl 8,5 miljard Westduitse marken te spenderen aan de
>aanse schoonheid waardoor die in staat wordt gesteld
p belangrijke rol te gaan vervullen op het Europese auto-
Nel.

Ws bekend behoort het Spaan-
kutomerk Seat sinds enkele ja-
X tot het Volkswagen-concern.
ft Westduitse steun is het
[Windende bedrijf aan een op-
kkelijk herstel bezig. Vorig

«" werd na tientallen jarenvan
Nies eindelijk weer eens winst
haakt: 15,5 miljoen dollar.
E geen opzienbarend bedrag
pr voldoende om de VW-di-
Kie in Wolfsburg te stijven in

I besluit stevig in het Spaanse
!rk te investeren.

p flink deel van de uitgetrok-
fl 8,5 miljard mark zal worden
Fteed aan de modernisering
P de reeds bestaande Seat-fa-
Nken, waardoor daarin niet al-
fa sneller maar vooral kwalita-
F beter kan worden gewerkt.
P bedrag van 3,4 tot 4 miljard
fehter bestemd voor de bouw
r een gloednieuwe en uiter-
rW hypermoderne fabriek in

f Plaatsje Martorell nabij Bar-
F°na.

1992 zal derhalve uiterst
Nngrijk voor Seat worden,
ft alleen omdat dan in de
r>nplaats van het merk - Bar-
K>na - de Olympische Spelen
Pen worden gehouden (Seat
ESt voor het vervoer en voor de
[^angst van belangrijke gas-
f> en omdat in dat jaar de Euro-

pese binnengrenzen geslecht
moeten zijn, maar in datzelfde
jaar moet ook de nieuwe fabriek
in Martorell operationeel zijn.
Op volle sterkte zullen daar 8500
man personeel 1500 Seats per
dag bouwen. Mede door die bij-
drage zal de produktie van Seat
(nu nog zon dikke 400.000 auto's
per jaar) meer dan verdubbeld
zijn en in totaal tegen de één mil-
joen eenheden bedragen. Waar-
bij 200.000 in Spanje te bouwen
Volkswagens Polo zijn meege-
teld.

Dokteren
Tegen dietijd zullen ef ongetwij-feld ook nieuwe modellen wor-
den uitgebracht. Maar zolang die
nieuwe generaties nog niet op de
markt zijn gezet zullen ze inSpanje blijven dokteren aan de
bestaande Seat-modellen. De
Ibiza is daarvanveruit de belang-
rijkste. Ongeveer een half jaar
geleden werden wat verbeterin-
gen in de Ibiza-serie doorge-
voerd. Gezien de verwantschap
tussen de Seat Ibiza en de Mala-
ga lag het voor de hand dat die
verbeteringen ook voor de Mala-
ga gevolgen zouden hebben. Dat
bleek dezer dagen bij de presen-
tatie van de nieuwste Malaga
Alle benzinemotoren zijn nu

voorzien van een driewegkataly-
sator. Standaard zit in deMalaga
de anderhalve liter Porsche-mo-
tor met 90 pk vermogen. Volgens
de fabriek zijn al die verbeterin-
gen tot stand gebrachtzonder de
prijs te verhogen. Althans geen
extra verhogingen. Maar dat wil
niet zeggen dat de 'normale'
prijsverhogingenvan één of twee
procent deze zomer geen door-gang zouden vinden. De goed-
koopste Malaga is de Special i,
die voor 20 mille in de prijskrant
staat.

Overigens heeft de 1714 cc 55 pk
dieselmotor die zowel in de Ibiza
- als in de Malaga-serie wordt ge-
bruikt ook een aantal verbeterin-
gen ondergaan. Zo is de
voorgloeitijd teruggebracht tot
zeven seconden. Verder is er na-
tuurlijk ook weer wat gedaanaan
het geluid. Een andere eindre-
ductie in de transmissie drukt
het toerental.

Dat scheelt op
kruissnelheid zon 500 toeren per
minuut, hetgeen uiteraard geluid
en verbruik ten goede komt.

Ook de kleine Seat Marbella en
het daarvan afgeleide Terra-be-
stelwagentje zijn niet ontkomen
aan de Spaanse drift tot verbete-
ring. Zo zitten daar voortaan be-
tere remmen op en zorgen aange-
namer stoelen voor een wat gro-
ter comfort. Tijdens de presenta-
tie van de hierboven genoemde
gereviseerde modellen werd ook
een vijfdeurs Ibiza getoond,
maar importeur Pon Car in
Heemstede heeft nog geen plan-
nen deze uitvoering naar Neder-
land te halen.

" Andere grille,
grotere stootrand

en sportieve
wieldoppen vormen

de meest
opvallende
uiterlijke

veranderingen aan
de Seat

Malaga.

Fiat werkt aan
een beter imago

ifciita' Otantotto (kwaliteit '88)
Irter op grote posters die over-
L!n de ruime fabriekshal han-
Cl' Die hal maakt deel uit van
rV,, fabriek uit het ruimtetij d-
C? zoals de Fiat-mensen het
fCplex ln de Midden-Italiaanse
ft-. Cassino steeds noemen.
C el«k is dat Fiat wil afreke-
C met het imago van aardige
W^geving van matige kwah-
ii> . "ij namen voor u een kijkje
Qe£e volgens de Italianen mo-

este autofabriek ter wereld.

kd9Bs begon men met de aan-
«t^'ng van de sinds 1972 be-
VJide fabriek. Die aanpassing
&fpue een investering van om-
<W ruim twee miljard gul-
Wt'Dlt geld werd onder andere
<9 leed aan 439 robots, 61 lasers
Ari£.0rnputersystemen en 481
Vm s' (automatisch geleide
Jie^igen, een soort heftruck
%t 1 zi Jn weS vindt door het

le«scomplex).

Sb Voornaamste doel van de
L*eM ing van al deze geavan-
S!e aPParatuur is het berei-
Hfv an een zeer hoge graad van
2't eLCtle bi-J het eindproduct, in
Ifj|evai de Tipo", verzekert ons
Vet!,cteur van de fabriek en hij
V «aar aan toe: „Automatise-
>9]i8eeft niet alleen een hoge
Ht eitsstandaard bij de pro-
%t e' maar stelt ons ook in

NitH°m het produktieproces
o%rj~Urend te controleren en

v Jg aan te passen".

In de fabriek valt meteen op dat
deze ruimte niets meer te maken
heeft met het beeld van lopende
band-produktie zoals Charlie
Chaplin dat schetste in zijn film
'Modern Times'. Hoewel er ruim
6000 mensen in de fabriek wer-
ken, vind je die in deenorme hal-
len nauwelijksterug. Ook de ste-
reotype slobberende overalls zijn
verdwenen: vrolijk gekleurde
T-shirts bepalen het beeld. Blau-
we shirts voor de produktie me-
dewerkers, die ondanks alle
automatisering nog steeds nodig
zijn, gelevoor de 'supervisors' en
oranje voor de onderhoudsmon-
teurs.

Spookachtig
De eerste hal is bijna spookach-
tig leeg, slechts een klein aantal
oranje shirtsverraadt dat we nog
niet op Mars geland zijn. Overal
rijden wagentjes rond met rollen
(dubbelzijdig gegalvaniseerd, zo-
als men steeds maar blijft vertel-
len)plaatstaal. Even verder voert
een robotarm de rollen aan een
stansmachine, waarna de gesne-
den, nog platte staalplaten ver-
volgens aan de achterzijde op
een ander wagentje worden gela-
den, dat wegrijdt naar een staal-
pers. Deze pers spuugt met een
grote regelmaat bizar gevormde
onderdelen uit die met moeite te
herkennen zijn als carrosseriede-
len.

In de Robogate' produktiestraat
wordt door middel van 261 ro-bots uit deze onderdelen eencomplete carrosserie samenge-
steld. Hier kunneh tegelijkertijdverschillende modellen ge-
bouwd worden. Een zendertje op
het dakvan elke auto geeft de ro-bots informatie over. het auto ty-pe. Momenteel worden hier dan
ook zonder enige stagnatie in hetproduktieproces, zowel Tipo's
als Regata's gebouwd.

D<f. hele verdere fabricage ge-
schiedt op deze manier, comple-
te dashboards worden opgehan-
gen en vastgezet door mechani-sche armen evenals wielen die
automatisch gemonteerd wor-den. Na elke afdeling passeert de
auto in wording een controle sta-tion, waar allezojuist gemonteer-de onderdelen nog eens getestworden. Aan het einde van de
laatste hal wordt de auto nog
eens in zijn geheel getest. Een
computerprogramma simuleert
daar een autorit waar in drieën-
dertig minuten de hele auto, vande wielophanging tot de afstel-ling van de koplampen, geïn-
specteerd wordt.

Tipo
Fiat probeert duidelijkafstand tenemen van vroegere problemen,
die vaak voortkwamen uit mati-geproduktiemethoden. Of het al-lemaal ook werkt zal de tijd le-

ren. De nog jonge Tipo zal moe-
ten bewijzen ofrobots inderdaad
betere auto's maken. De vraag
bij het publiek is in elk geval
groot want deproduktie is hoger
dan oorspronkelijk berekend,
zowel in Cassino als in de andere
Tipo-fabriek in Rivalta rollen op

dit moment tweeduizend eenhe-
den per dag de fabriek uit.
Tijdens het bezoek aan de Tipo-
fabriek in Cassino viel ons oog
op een produktieband waarop
een aantal volledig onder dekzei-
len verstopte auto's stond. Des-
gevraagd vertelde men ons dat

net nier de Tipo 'Volume' betrof,
een variant op het huidige model
maar dan met een kofferbak.
Volgend jaar moet dit model de
Regata vervangen. Het feit dat de

verstopte modellen nu al in de fa-
briek staan wijst erop dat de ont-
wikkeling al behoorlijk ver is,
want Cassino is tenslotte geen
proeffabriek.

" De Tipo, belangrijkste exponent van Fiat om af te reke
nen met vroegere problemen.

auto

Europese merken
terpen zich weer

op de Coupé
fti klein jaargeleden was het de
♦lkswagen, een half jaar gele-
n deAudi Coupé en in septem-
r aanstaande is het de Opel Ca-
ira. De Europese autofabrikan-
i durven weer coupé's te bou-
*n. Nauwelijks twintig jaar ge-
Jen was een coupé iets heel ge-
bons in het leveringsprogram-
a van een fabrikant. Wie kent
niet meer? De Ford Capri, de

Del Manta, de Fiats 850 en 124
wrt coupé?

Wanks een oliecrisis stond in
t begin van de jaren zeventig
üfs een nieuwe generatie spor-
>velingen op. De nieuwe Man-
gebaseerd op de Ascona, de

ti Scirocco gebaseerd op de
trsverse Golf, de Lancia Bèta
Htpé en een verbeterde Capri,

de Alfasud Sprint. Gek genoeg
deden de Fransen, op de Peugeot
304 Coupé en de Renault's 15 en
17 na, nooit aan dezedoor het p
bliek gewaardeerde mode mee.
Eind jarenzeventig was het plot-
seling snel gebeurd met de cou-
pé, stukje bij beetje werden ze uit
produktie genomen, de verko-
pen zakten in. Zelfs de nieuwe
Renault Fuego (een van Re-
nault's marketing flops uit die
tijd) kon daar niets meer aan
doen.
De meedogenloze 'uitroeier' van
de toenmalige coupé-generatie
was de in 1976 geïntroduceerde
Golf GTi. Hoe mooi een coupé
ook was, zon handige drie- of
vijfdeurs auto waar ook mensen
achterin konden zitten en die
van een injectiemotor was voor-

zien, dat was een stuk functione-
ler en even snel. En ook nog
goedkoper. Auto's als de VW Sci-
rocco waren ten dode opgeschre-
ven. Ook al staat de GTi de boek
als trendsetter, toch was er al eer-
der een gezinsauto met een
krachtiger .motor dan jezou den-
ken: de Simca (ooit was de 1100
de best verkochte auto in ons
land!) en de Golf kreeg de lauwe-
ren. De gevolgen waren ingrij-
pend. Na de Golf, kwam er een
Escort XR3, later een Kadett
GTE (en daarna pas de GSi), een
Volvo 360 GLT, de Renault 5 Al-
pine.
Inmiddels schrijven we begin ja-
ren tachtig en elke fabrikant die
een nieuw model introduceerde,
kwam vroeger of later met een
GTi-achtige, al dan niet met tur-
bo. De Europese coupé, onprak-
tisch als hij was, leek eeuwigver-
bannen van de prijslijsten. De
Japanners dachten daar anders
over. Hun onvermoeibare ijver
schreefniet alleen van elk model
een GTi-achtige voor, maar óók
een coupé. De Nissan Silvia; de
Toyota'sCelica en Corolla waren
de voorbeelden.
Inmiddels is de Celica ver-
nieuwd, werd deSilvia de 200 SX
en introduceerde Mazda de Mia-
ta en Toyota de MR 2. Een bui-
tenbeentje is de NederlandseVolvo 480 ES, die eigenlijk niet

in een hokje is te plaatsen. Vorig
jaar kwam de VW Corrado, on-
danks drie snelle versies van de

Golf. Opel doet nu met de Cali-
bra hetzelfde op wellicht een
Veetra-onderstel en het wachten

is op de opvolgervan deFord Ca-
pri. Want datFord weer mee gaat
doen staat vast.

"Mede op initiatief van de Japanners, hier de Nissan 200SX, storten ook deEuropese mer-
ken zich weer op het ontwerpen van coupé's.

Raam -imperiaal
kleine vrachtjes

Een heel nieuw idee: een 'impe-
riaal' dat niet op het dak van de
auto zit, maar dat heel eenvoudig
aan de portierramen wordt ge-
hangen. De lading is uiteraard
beperkt (in omvang en gewicht),
maar een busseltje schroten,
buismateriaal, enz. kan er heel
handig mee worden vervoerd.

Je draait het ramen aan de rech-
terkant van de auto een stukje
open, je haakt de beide van taaie
kunststof vervaardigde delen
van het imperiaal aan de ruiten.
Dan de ramen weer sluiten en
het vrachtje opladen en met de
elastische 'spinnen' vastzetten.

Een set kost f 19,75, kan doorzijn
geringe afmeting in het dash-
boardkastje en past op alle
auto's, wat van 'dak-imperiaals'
niet altijd gezegd kan worden.

Deze Engelse uitvinding is nu
ook in Nederland verkrijgbaar.

" KOMEND WEEKEINDE
vindt in het Belgische Maaseik
een groot Volkswagen-treffen
plaats. Meer dan driehonderd ke-
verfanaten, uit zes Europese lan-
den, showen dan hun kostbare
cabriolets. Deze ontmoeting
duurt drie dagen en in het pro-
gramma zijn onder meer opgeno-
men een 'schoonheidswedstrijd'
en verschillende demonstraties.
Het internationale gezelschap
slaat zohdag de tenten op in de
omgeving van de sporthal en het
cultureelcentrum Achter de Ol-
men in het grensplaatsje.

" ROMA biedt nieuwe mogelijk-
heden voor de vervoerder. Wil-
lems Carrosseriesystemen uit
Dorst en ROMA Isolatiebouw uit
Raamsdonksveer hebben samen
een carrosseriesysteem ontwik-
keld voor de Europese transport-
wereld. De vinding bestaat uit
geïsoleerde dubbelwandige pa-
nelen die met een uitgekiende
koppeling van aluminium wor-
den verbonden. Het systeem is
uitermate geschikt voor bestel-,
vrachtauto's en opleggers voor
koeltransport. Het geheim van
de smid zit in het koppelsys-
teem. De koppeling van de pane-
len is thermisch onderbroken
door middel van nylon tussen-
blokjes waardoor de afdichting
kan krimpen en uitzetten bij ver-
anderende temDeraturen.

" Het INSTITUUT VOOR DE
AUTOHANDEL te Driebergen
viert vandaag de 100everjaardag
van haar stichter. GeerligRiemer
stichte 60 jaar geleden een parti-
culiere opleiding voor mensen
die in het autovak aan de slag
wilden. Vandaag wordt voor de
60 lichtingen studenten die Drie-
bergen hebben bezocht een re-
ceptie gehouden.

" SERENCO brengt de Calypso
bekerhouder op de markt. Voor
dorstige automobilisten geen ge-
knoei meer in hun vervoermid-
del. De constructie zorgt ervoor
dat een op dit produkt geplaatste
beker of glas met inhoud altijd
rechtop blijft staan. De houder
kan eenvoudig op het dashboard
gemonteerd worden en kost
fl 29,95.

Auto MECC '89
Van 6tot en met 9 oktober wordt
in het Maastrichtse Expositie en
Congres Centrum voor de twee-
de keer een beurs op autogebied
gehouden. Naast de Auto-RAI is
Auto-MECC de enige professio-
nele autobeurs. De hallen in
Maastricht zijn vier dagen lang
het mekka voor de 'autofiel'. Op
de diverse stands worden nieu-
we auto's geëxposeerd. De aan-
verwante branche is ook verte-
genwoordigd met accessoires, fi-
nancieringen en verzekeringen,
autotuning, leasing, autogas-in-
stallateurs, olie- en benzinemaat-
schappijen, bandenleveranciers
en de overkoepelende organisa-
ties. Oorspronkelijk was de opzet
om het evenement elke twee jaar
te organiseren. Na de editie van
vorig jaar was de vraag echter
dermate groot dat er ook in '89
een Auto MECC wordt georgani-
seerd. In tegenstelling tot vorig
jaarvindt de beurs één maand la-
ter plaats om nog meer novitei-
ten te kunnen presenteren. De
beurs is in het weekeinde van
11.00 tot 18.00 uur geopenden op
werkdagen van 14.00 tot 22.00
uur.

Uitlaatjes
" MASTERFIT is het antwoord
van Vauxhall en Opel op de
kwik-fit stations. Die ketens van
snel en goedkoop werkende ser-
vicecentra voor banden, uitlaten,
accu's en remmen trekken klan-
ten weg bij de dealers. Met een
proefprogramma in Engeland zal
nu bij een aantal Vauxhall-dea-
lers een gelijksoorig systeem on-
der de naam Masterfit gaan lo-
pen. In de herfst volgen een aan-
tal andere landen waaronder Ne-
derland, waar bij geselecteerde
Opel-vestigingen 'drive-in servi-
ce' geboden gaat worden.

" ISUZU gaat over twee jaar in
Engeland vierwielaangedreven
auto's produceren. In de vroege-
re Bedford fabriek, waarin GM
een meerderheidsbelang heeft,
worden nu Isuzu en Suzuki be-
stelauto's gemaakt. Tegen eind
1991 zal deze Japans-Amerikaan-
se samenwerking op jaarbasis
70.000 auto's opleveren.

Limburgs dagblad
Vrijdag 30 juni 1989 "9
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VALKENBURG

Zat.: TROS-Popformule
V.a. 7 juli dagelijks geopend

Café-pizzeria-grill

#KIRGHRÖAAbMF
Riet en Giovanni
Hoofdstraat 34A

KERKRADE
Tel. 045-451667

Tijdens de WMC weken
iedere dag v.a. 12.00 uur geopend

Hedenavond live muziek
EiD J/m Ck Urncwri

met zang van Jacqueline

I Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 1 juli GAME

*

Dancing
Gorissen

Brunssum
Zaterdag dansen met

orkest
De Metro's

Dinsdag gezellige avond
voor alleenstaanden met

orkest
FORMULE 3
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JWf— ■ ■ ~^P T~aSS en The Spikes
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__
—■> I ■ hJ.^^j^K Hij promootte zijn nieuwe

Xra*^ I 'yf ft single en LP voor Sky RTV
SgSJk ' ——■ ■ ■ t f li? Ss GRATIS verloting van|tl|; {■ * dagtochten en weekendreize
lVjtsi^S SSfl 1 door George McCrae
l'fl KI IW ■!■ Kl Bongerd 5 Spaubeek. 04493-419
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GLOBE BESTAAT I JAAI
WIJ GOOIEN ALLE REMMEN LOS l

VRIJDAG 30 JUNI:
TROPICAL BEACH NIGHT met ROSSA NOW

1 M L _, ~ M U n . ,--

Oe meest origineel en luchtig geklede beochboys en -girls vangen zeker een vette prij
GAST-DJ ; FREDDY HOLTACKERS

I ZATERDAG 1 JULI:
REAL FÜLL POWER GLOBE SATURDAY NIGrl

■■^ |M ~ ~, ~, ILL
, n■ n n i ..in ...i t ...ii ... .ii -■

MET GAST DJ,

I ZONDAG 2 JULI:
1 BACK TO THE FIFTIES met DE CHESSNÜTS.

Prijzen voor de meest originele *50*-owtfit
Gastoptreden van Rock and Roil groep: "DOUBLÉ U"

GAST-DJ : WILL LEURS

Burg. Janssetwtraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tei. 04490-7J
Gemeenschapshuis WjX I*IT [|\ i
Schimmert
zaterdag en zondag JjJjfM-jli

DISCO ESéSEE
i

_ _ _
i

_ _
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Auto's

GG AUTO'S biedt aan de-
gelijke auto's met volledige
garantie v.a ’ 5.000,-: Hon-
da Accord EX nw. model
'86; Honda Prelude als
nieuw '82; Toyota Celica 2.0
KT '84 coupé; Renault 25
met alle denkbare extra's
'85; Audi 100 cc 5 cyl. 136
pk model '83; Saab 900 GLE
automaat m. schuifdak enz.
'82; Ford Sierra 1600 L '84;
Ford Fiësta 1100 L '82; Opel
Ascona 16 S '83/'B2 v.a.
’6.500,-; Ford Escort 1.4
CL nw. model '87; Ford Es-
cort Bravo met uitbouwset,
sportwielen enz.; VW Golf
'84 als nieuw 5-drs. uitv.;
Renault 9 GTL zomeruitv.
zeer mooi model '84; Peu-
geot 305 GL met schuifdak,
i.z.g.st.; Ford Mustang 8 cyl.
bruinmet. ghia uitv. bwj. '80;
Citroen BK 14 RE '84;
Huyndai Pony 4-drs
’4.900,- bwj. '83; Honda
Civic nw. model '85 met ex-
tra's ’ 10.950,-; Mitsubishi
Galant '82 ’ 3.500,-. Div. in-
ruilers in goedkope prijs-
klasses. GG Auto's, Hee-
renweg 286 Heerlen (Grote
weg Hrl/Brs.)
Mercedes 190 E, veel ex-
tra's, nov. 86; Ford Siërra
20 i 3-drs. '84 '86; Ford
Siërra 20 SR 3-drs. '86;
Ford Escort 1400 CL 5-drs
'87; Ford Escort 1400 CL 3-
drs '86 '85; Ford Fiësta 1100
Festival '86; Toyota Corolla
1300 DX '86; Renault 5 TL
'83; Mazda 323 GLX 3-drs
'87; Peugeot 309 Diesel '87;
Opel Kadett 1300 LS '85,
'84; Opel Ascona 4-drs. '80,

’ 3.000,- . Garantie, finan.,
inruil en APK. Autobedrijf P.
VEENSTRA, Rotterdam-
straat 98, Heerlen. Tel. 045-
-725806, na 18.00 uur 045-
-312059.

Opel Kadett Caravan diesel
5-drs '87; Kadett 1200 '85;
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 Escort
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.

Te k. VOLVO 360 GLS type
'83 met LPG en trekhaak.
Tel. 045-325544 of 311925.
Te k. ZASTAVA 1300 spec.
bwj. '80, ’ 1.350,- 045-
-751135/212057.
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,-
VW GOLF 1.8 Zender,
1986; VW Golf 1.6 Avance,
1987; VW Jetta 1.3, 1987;
VW Passat 1.8 stationcar,
1985; VW Golf 1.6, 1982;
Opel Kadett 1.3 Club Sedan,
1987; Opel Kadett 1.3 S,
1986; Opel Kadett 1.2 LS,
1986; Opel Kadettjj 1.2,
1984; Opel Kadett, 1981;
Renault 11 GTL, 1986; Re-
nault 5 TL, 1986; Nissan
Sunny 1.3 SLX Sedan,
1987. Autobedrijf Klijn, De
Koumen 7, Hoensbroek.
Tel. 045-220055.
OPEL Rekord '80; Golf die-
sel '78; Renault 5 '81; BMW
1502 '77; Escort'7B ’ 500,-;
Fiësta '77 ’750,-; Carina
'79 ’750,-; Kever '74
’950,-; Renault 4 '81
’1.250,-; Fiat 127 ’850,-;
Mazda 323 ’ 950.-. Alle au-
to's APK. Handelsweg 12,
Susteren. Geop. di. t/m za.
Tel. 04499-3398.
Te k. Opel KADETT 1.2,
bwj. '81, APK 7-'9O, i.g.st.,
’4.450,-. Tel. 04450-2150.
Sport. Opel KADETT 13N,
9-'BO, sportvlg. enz. APK 7-
90. ’ 3.850,-. 045-319328.
Te k. Opel REKORD 2ltr S,
'79, blauw metal., i.z.g.st. pr.

’ 2.500,-. 045-254561.
Te k. Opel KADETT 1200S,
km.st. 105.000, bwj. 76. Pr.
’900,-. Tel. 04490-54113.
KADETT 12 S Hatchback
'83, zeldz. mooi Kerkrader-
weg 166 Heerlen.
Te koop CITROEN BK 19
TRS, 16.000 km, nov. '87.
Aran BV, Haefland 6, Bruns-
sum. Tel. 045-251872.
Citroen VISA, 2 cyl„ '81,
APK 3-'9O, ’1.450,-. Tel.
045-252947.

Opel KADETT City '79, div.
extra's, i.g.st. ’2.250,-, te-
vens Datsun 260Z sport '74,
tel. 04493-2903.-
Te k. CITROEN CX 2400,
bwj. '80, APK '90, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 2.500,-,045-423722
DAIHATSU Cuore '81, i.g.
St., vr.pr. ’2.950,-. Tel.
045-229945.
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 Co-
rolla '78 ’1.100,-. Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf. 045-311078.
AUTO"S. Hallo opgelet! Wij
bet. ’300;- tot ’20.000,-
-voor uw auto. 045-411572.
Te k. mooie gave SCIROC-
CO 1.6 Escort 1.6 CL, laat
'86, mr. mog. Klingbemden
33, Brunssum.
Te k. VOLVO 244L, '78, veel
extra's, ’1.600,-. Ma-vr.,
alleen na 18 u.; 045-230122
Te k. Fiat UNO 45, bwj. 1.0-
-'B5, APK, kl. rood, schade-
vrij, i.nw.st., vr.pr. ’ 7.450,-.
Tel. 045-273743.
FIAT Panda White, 8-'B5, i.
z.g.st., jub. uitv., sunroof,

’ 7.250,-. Tel. 045-727731.
Ford TRANSIT Bus '80,
APK 4-'9O, i.z.g.st.; Taunus
'80. Tel. 04499-3398.
Te koop Ford TAUNUS 2 GL
V6, bwj. '79, APK dcc. '89,
mot. en mech. i.g.st. en div.
res. onderd. en sportvelgen
voor Ford/BMW/Opel/VW.
Pr.n.o.t.k. Te bevr. Fossie-
lenerf 596 Hrl, na 17.00 uur.
Ford SIERRA 1.8, 5-bak,
bwj. '85, 1e eig., 65.000 km.
Vr.pr. ’13.500,-. 045-
-442125.
Van part. FORD Fiësta S,
bwj. '84, 5-speed, uitz. mooi
Tel. 045-257587.
Ford GRANADA 2.0, 1982,
160.000 km, trekh., schuifd.,
APK 6-'9O, i.z.g.st., vr.pr.
’3.250,-. Tel. 04492-1328.
Te k. Ford FIËSTA 1.1
Bravo, bwj. '81, i.z.g.st.
’3.750,-. Tel. 045-316940.
Ford GRANADA 2,8 GL aut.
LPG, bwj. '81, veel extra's,
APK, ’ 3.750,-. 045-319328
FORD Fiësta, zeer mooi, m.
APK, vr.pr. ’1.550,-. Heer-
lerweg 78 Voerendaal.

Te k. Opel COMMODORE
autom. loopt prima. Hod-
gesstr. 30 Heerlen. Tel.
045-411085.
Te koop Opel ASCONA 16S
met sunroof, kl. zwart, APK
6-'9O, vr.pr. ’1.350,-. Tel.
045-270109.
Honda QUINTET 5-drs. bwj.
'81, vr.pr. ’2.250,-. Tel.
045-243045. t

Te koop Honda CIVIC bwj.
sept. '79, nwe kopp. APK

’ 850,-. Tel. 045-454961.
Te k. mooie HONDA Civic
'78, APK tot 6-90, i.z.g.st.,
radio, trekhaak. vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-270601.
HONDA Prelude bwj. '81,
APK gek., sportv., mr. mog.
Tel. 045-426146.
KADETT D '83 ’6.750,-;
Kadett '82 HB ’6.250,-
APK i.z.g.st. 04499-3398.
Te k. LADA 2105, APK gek.,
bwj.'B2. Putstr. 19, Amsten-
rade.
MAZDA 626 2.0 L, Luxe uitv.
8j.'82. ’ 3.500,-. APK 3-'9O.
Tel. 04490-71984 na 17 u.
MAZDA 626 GLX Hatch-
back, 14.000 km, bwj. mei
'88, zeer mooi. 04409-1975.
MAZDA 323 HB, bwj. 83,
APK tot 6-'9O, z.m., vr.pr.
’5.500,-. Staatsmijnstr. 10,
Kerkrade-W, na 17.00 uur.
Te k. MAZDA RX 7, bwj. '80,
mr. mog. Jos Wetenkamp.
Te bevr. tankstation Brou-
wers Heerlerbaan.
Sport MAZDA 323^ 15
motor, 7-'Bl, nw. model,
APK 7-'9O, i.z.g.st. Pr.
’4.650,-. Tel. 045-319328.
MAZDA 323 DX Sedan, s-
drs., nw. mod. '84, kl. rood.
Verk. in perf. nw.st.,

’ 6.750,-. Pas gekeurd d.d.
29-06-89. Info 045-223754
Te k. MERCEDES 190 E
automatic, bwj. '83, kl. wit,
verl. model, met veel
access. Te bevr. Eindstr. 27,
Schinveld. Tel. 045-255443.
MERC. 280 S., '84, met.
blauw, veel extra's, mc.
LPG; 300 D. '84, met. bruin,
open dak, z.w. glas, c.slot
enz. Crombag, "Honda Dea-
ler" Geleen. 04490-46260.
MERCEDES 450 SEL, bwj.
'78, alle extra's, event. mr.
mog. Tel. 04750-20041.
MERCEDES 250 D, bwj. '87
km.st. 51.000, voorz. van
vele extra's. Tel. na 18.00
uur 045-727013.

Koopje Ford Fiësta, 1 jr.
APK, ’950,-. Gladiolenstr.
97, Kerkrade. Na 18.00 uur.
FIËSTA 11 L sportw. striping
69.000 km. APK ’4.250,-
Rotterdamstr.24, Heerlen
Te k. SIERRA 2 L met scha-
de bwj. '89 5-drs. Tel. 045-
-315005.
MERCEDES 240 D bwj. '77,
wit, automaat ’ 2.500,-. Tel.
045-750743.
Te k. MERCEDES 190 D
bwj. juli '88, div. extra's. Tel.
04406-40666.
Te k. MERCEDES 280 S t.
'81, APK, LPG, veel extra's
w.o.goud metal. AMG uitgeb
Vr.pr. ’15.250,- event. mr.
mog. Kissel 46A, Heerlen.
045-723142.
Mooie MINI 1.1 S '78, punt-
gaaf, APK 27-6-90, ca.
’1.275,-. 045-323796.
Mitsubishi COLT, bwj. '85,
47.000 km, APK. Tel. 045-
-451471.
Te k. MITSUBISHI Celeste,
bwj. '77, APK 5-'9O, vr.pr.
’2.250,-. Tel. 045-461742.
Te k. Opel KADETT caravan
1.6 diesel, bwj. '86. Te bevr.
Eindstr. 27, Schinveld. Tel.
045-255443.
Te koop Opel MANTA B, wit,
met Lexmaul spoilers, in
perf. st. Koraalerf 59, Heer-
len, na 18.00 uur.
KADETT HB '80, APK, i.z.g.
st.; Renault 5 GTL'BI, APK.
Tel. 04499-3398.

KADETT HB '82 APK i.z.g.
st.; Kadett HB '80; Kadett
'79 APK. 04499-3398.
OPEL Ascona 1.6 HB '83,
zwart ’ 5.900,-, mr. mog.
Tel. 045-211071.
Opel KADETT bwj. '80 vr.pr.

’ 2.750,-. Bavostr. 78 Nuth.

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

Bedrijfswagens
Bij Donny kijken is kopen!
Alle typen bedrijfsauto's,
bussen en bestellers, mini
busjes, open laadbakken.
Gesloten en verhoogde be-
stellers en bussen. Ombou-
wers voor campers, kleine
bestellers. Diverse luxe au-
to's enz. Donny KLASSEN
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of
043-634915.

Te k.VW TRANSPORTER
2.0 I, bwj.'B2, APK tot '90, mr
dubb. as. aanh. mog. Steen-
koolstr.l Hoensbroek.
Koopje! PEUGEOT J 9 bus
bwj. '81, km.st. 70.000,

’ 2.650,- 045-323823.
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.

TTTT* —■ ■ ... ...
Auto onderdelenen accessoires

Fichtel Sachs
Originele Frictieplaten, drukgroepen, koppelinglagers.

Absoluut geen montageproblemen.
Monteer met zekerheid.

Auto-Aktief boek 89 gratis af te halen.

K^BPbv
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951 .
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's, Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Goede gebruikte onder-
delen voor alle types van
alle merken. ROBBY'S -auto-onderd. 045-224123.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop Centra SPORT-
VELGEN 14"-7 J, vr.pr.
’450,-. Tel. 045-221482.
Voor al uw AUTO-ONDER-
DELEN moet u zijn bij Stiba-
autosloperij Rapie. Tevens
schade- en gebruikte auto-
mobielen. In- en verkoop.
Locht 70, Kerkrade-West.
Tel. 045-423423. V. grens-
overgang Locht.

Motoren en scooters
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.
Te k. Motor SUZUKI GS
1100 L, shopper bwj. '85,
motor is als nieuw, mr. auto
mog. 04490-79854.
Te koop CROSSMOTOR
Honda CR 125 CC, bwj. '87,
i.z.g.st. Tel. 045-724863.
Te k. Off the road, Yamaha
400 DT, vr.pr. ’ 1.950,-. Tel.
045-464785.
Voor liefhebber '83 SUZUKI
Katana 1100, zeer mooi
(nieuw), 04493-4418.
Te koop SUZUKI GN 400, i.
z.g.st., vr.pr. ’2.500,-. Tel.
04750-25848.

Te k. aangeb. HONDA Mag-
na shopper, ’ 2.000,- onder
nieuw prijs. Tel. 04406-
-12289.

(Brom)fietsen
HONDA MT 5 nu vanaf
’183,-. per maand. Brom-
fietsspecialist Math Salden,
Limbricht.
De fiets: Het enige milieu-
vriendelijke vervoermiddel!
Bij ons vindt U ze de Tour-
Sport- en Racefietsen Rui-
me keuze in ATB-fietsen
Huub Arets Ridder Hoenstr.
118, Hoensbroek. Tel. 045-

-211893. Donderdag na
13.00 uur gesloten.
Nieuwe VESPA bromfietsen
div. types en modellen. Fa.
H. Plas en Zn. Schildstr. 36,
Treebeek-Brunssum en
Mauritsweq 52, Stem.

Te k. YAMAHA DT model
Parijs-Dakkar, bwj. eind '87
en witte omafiets. Voorterstr
189, Kerkrade.
Te I<oop KINDERCROSS-
FIETSJE (3-6 jr.). Tel. 045-
-314959.
Te k. gebruikte PUCH Ma-
xi's en Zundapp. Tevens me-
n verkoop gebruikte brom-
fietsen en onderdelen.
Maasstr. 3, Beersdal-Heer-
len. Tel. 045-725309.
Te k. KREIDLER RMC '83,
Kantstr. 100, Landgraaf.
Te k. PUCH Maxi z.g.a.n.
met verzekering. Tel.
04492-2906.
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. Gazelle RACEFIETS,
maat 64, Trim Trophy, kl. wit
nieuwe Shimano-600 groep,
mavic velgen met ver-
chroomde spaken. Tel.
04490-14925 na 17.00 uur.
Te k. PUCH Maxi en Vespa
Ciao, Tendem 1940. Inr. ant.
bromf. mog. Eisen, Groen-
str. 202, Landgraaf.

Watersport
Goedkope SURFPLANKEN.
AAA-winkel Brunssum.
Te k. SPEEDBOOT 4.50
lang, 50 PK Mercuri b.b.-
motor, vr.pr. ’ 7.500,-. Tel.
045-227764.
Te k. boot ZODIAC, Kaspe-
renstr. 135, Kerkrade. Tel.
045-418996.
Te k. SPEEDBOOT en trai-
ler geh. compl. vr.pr.
’1.950,-. 045-229071.
METZLER rubberboot met
stuur en 18 PK bb-motor
’1.900, -045-417122.

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.

Vakantie
ST. MAARTENSZEE bun-
galow, weekend- midweek
tot 14.7 ’ 295,-. Tel. 02246-
-3109. 'Te k. BOOT met trailer én
b.b. motor. Vr.pr. ’ 900,-.
Tel. na 17 u. 045-229675.

MAKREELVISSEN op zee,
ga met een van onze snelle
kotters mee uit Stellendam,
Mijntje Junior en Senoir. Tel.
01879-3359.

Te h. in Belg. Limb. CARA-
VAN in bosr. omg. met groot
natuurzwembad ’ 300,-
-p.w. Tel. 045-270585.

STRANDVAKANTIE? Huur
een stacaravan aan Zeeuw-
se kust (Walch.) Vrij vóór
15-7 en vanaf 12-8. Inl.
01181-1882.

Vrijgekomen: Cara**
ZEELAND 1 tot

’ 325,- per week, 3

’ 750,-. Verder nog
weken vrij 01185-297?
Te koop CAMPEfI
406 D ’6.000,-, t«
Schoutstraat 43, Brug
Prachtig gelegen
TIEWONINGEN te "Wilwerwiltz / Luxern^ma t/m vrij tel. 045^
Vakantie in TIROL,
Hotel, gunst, prijzen-
prospecten, tel. 0449*

Caravans/Kamperen J
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.
Caravan 1989, Burstner,
Hobby, Knaus, Caravans
voor de jaren negentig. Nog
enkele overjarige modellen
met extra-korting. Voorten-
ten: Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Tevens onder-
houd, reparatie en remmen-
test. Caravan Import
FEIJTS, Hoofdstr. 84 Am-
stenrade. Tel. 04492-1860.
Te k. aangeb. kAMPEER-
WAGEN t. Tabbert Senator
met voort, en luifel. Baanstr.
140, Landgraaf.o4s-325955

Te k. DIESELM*
JACHT 84 Pk 11x3 \kl. boot of kampeeraU
tel. 04490-71925.
KAMPEERAUTO'S (

v.a. 29 juli 4-5 pc'

’ 900,- p.w. Campe'v
Erkens, Koolweg ,
Elsloo. Tel. 04490-71
Te koop 3 pers. CA'
De Reu ’ 900,-. 4 Pj
Reu ’ 1.400,- enz. 'Mauritspark 4 GelegC
Te k. BAGAGEWAÖ
deksel imp., r.-wiel.
xB5, Burg. Loijsonsl
Nieuwenhagen.
BERGLAND C*
Stem, 04490-32458'
teer nu v.d. laatst6
modell. '89, m. extra;
Caravan 5-pers. TA?I
bwj.'79, top-cond. ;T
045-417122.

Kontakten/Klubs _^'
Babbelbox \

Bel de enige échteBabbelbox wanneer je hunkert il' »
avontuurtje. 50 et./ p.m.

06-320.330.02
Bobby's Gay Box éDollen met 9 jongens die maar eéh gedachte n ■50 c/m

06-320.323.01
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren n j
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen ö "06-320.330.03

Gezellige dames
charmant, discreet, bezoeken u thuis of in h j

Tel. 045-311895.^;
Voor Piccolo's zie verder pagina 14
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Overigens onderstreept hh geen paniek te
willen veroorzaken in de Landgraafse ge-
meenschap, maar poneert hij zijn stellingen
in het kader van de 'patiëntvriendelijkheid.

iven

De arts signaleert dat in de laatste jaren veel
secondaire wegen zijn afgesloten of van
drempels en andere obstakels voorzien. Hij
noemt dan met name de Caumerbeeklaan, de
Kloosterkoolhof en de Vullingsweg. Deze
wegen zijn belangrijk bij grote verkeersdruk-
te op de Schaesbergerweg. „Er komen steeds

De Landgraafse artsen Boesten en Jong-
schaap delen de ervaring van Snijders niet.
Dokter Ypma gaat met hem mee in zoverre
het de spits betreft. „Maar Kerkrade is ook
niet optimaal bereikbaar", relativeert de
huisarts.

Directeur R. Hagenouw van de Basis Ge-
zondheidsdienst is deze week niet voor com-
mentaar bereikbaar. Maar zijn uitlatingen in
dezekrant van 17 juni laten aan duidelijkheid
niets te wensen over. .„Wij hebben momen-
teel een prima systeem. Binnen zeven minu-
ten staat waar dan ook in de regio Oostelijk
Zuid-Limburg een ambulance als dat nodig
is", liet de directeur noteren.

Snijders denkt dat veel artsen in Landgraaf
zijn zorg delen. Maar navraag leert dat zijn
zorgen nauwelijks gedeeld worden. Dokter
Snijders wil niet zo ver gaan dat de slechte
verbinding het sterven van bijvoorbeeld ver-
keersslachtoffers in de hand werkt. „Maar
daar denk jewel eens aan als er iemand in de
ambulance sterft", aldus dokter Snijders sr.

Ophef over uitnodiging inspraak mogelijke komst kampje

Passart woedend over
brief tussen folder

Van onze correspondent
SIMPELVELD - Als het aan raads-
lid Huub Grooten ligt dan gaat de
geldkraan voor het multifunctio-
neel centrum in Simpelveld straks
dicht. Dat bleek gisteravond tijdens
de maandelijkse raadsvergadering
in Simpelveld. Een krediet van
f3.500- voor spaarverlichting deed
hem uitroepen: „Nou moet het op-
houden, we zijn het zat. Het dien-
stencentrum moet haar uitgaven
gaan beperken, want het is uiteinde-
lijk de gemeenschap die hiervoor
moet betalen".

Tegen deze zienswijze verzette wet-
houder Frijns zich met hand en
tand. Hij prees de 80 vrijwilligers en
het bestuur dat in korte tijd alle te-
korten heeft weggewerkt. „We staan
pas aan het begin van een investe-
ringsprogramma dat beslist nog zal
toenemen. Volkomen terecht, want
straks behoort twintig procent van
de gemeenschap tot de 55-plussers.
Ik voorzie juist een toenemende
zorg voor de oudere mens".

Van geheel andere orde was een me-
dedeling van de burgemeester.
Vrachtwageneigenaren in de ge-
meente blijken door Simpelveld be-
naderd te zijn om een snelle oplos-
sing voor de parkeerproblematiek

Ervelend

Escheid

(ADVERTENTIE)
Zondag 2 juli vanaf 17.30 uur

optreden van
Toebak en Bludjes

Vlaamse volksmuziek, lerse folk en
bluegrass, doorspekt met Vlaamse humor!

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

de prijs van slechts ’ 59,50.

r

coribou
Specialiteiten-restaurant

Le Caribou
Molenweg 56, 6133 XN Sittard

Telefoon 04490- 10365

HEERLEN -Bewoners van de Heerlense wijk Passart zijn be-
hoorlijk boos op de gemeente Heerlen. De uitnodiging voor
een inspraakavond over een eventueel aan te leggen woonwa-
genkampje aan de Terweijerweg is in een reclamefolder in de
wijk verspreid. „De meeste mensen weten er dan ook helemaal
niets van. Ze gooienreclamefolders zo de prullebak in, want je
wordt doodgegooid met dat materiaal," moppert één van de
bewoners.

Ipostduiven in deze tijd
h is niets bijzonders.
Per ze dat echter onder
vhtkastje in een slaapka-
°en, dan is dat toch wel
Anders. Mevrouw Rein-
:t Heerlen, wonende op de
etage van een flat in het
üveld, vond het zelf ook
frappant, zodat ze giste-
*i naar de krant belde.
ftar dagen geleden vond
"lijn verbazing een nest

het bed. Natuurlijk
ik het subiet naar bui-
tnt fris is anders, maar
ir later trof ik ongeveer
ie bouwsel onder het
<istje dan, dit keer met
irin.

auto's de straat als er iets te doen is
in die sporthal," aldus Mom.
De Heerlense gemeenteraad behan-
delt dinsdag aanstaande in zijn ver-
gadering een voorstel van het colle-
ge om het gebiedje waar het woon-
wagenkampje moet komen een an-
dere bestemming te geven. Deze be-
slissing staat los van de beslissing
om er definitief een kampje aan te
leggen. Dat voorstel komt pas in de
raad als de inspraakavond geweest

„We krijgen hier in de Passart het
gevoel dat de gemeente willens en
wetens probeert de aanleg van het
kampje er door te drukken zonder
echte inspraak van de omwonen-
den. De inspraakavond wordt vol-
gende week woensdag 5 juliin Der
Biese Gatz in Hoensbroek gehou-
den. Dat is in devakantieperiode enook nog eens in Hoensbroek. Waar-
om gebeurt dat niet gewoon hier in
Het Lauriertje in de Passart. Dat is
vlakbij. Nu weten de meeste bewo-
ners niet wat er aan de hand is en
kunnen bezwaren niet goed voorbe-
reid worden. Nee, we hebben hier
echt de indruk dat dit voortel er
'snel even doorheen moet'," aldus
de heer Mom, één van de buurtbe-woners.

iven (2)
ja, toen kon ik het niet

*<xar buiten brengen en
besloten, ook al omdat

ttarop een tweede ei erbij
i om de duiven met rust te
"c zet nu elke dag de ra-
Nn, zodat ze ongehinderd
}o.ng kunnen gaan en
Oeduldig tot de eitjes uit-'
ien de jongen opgroeien.
re~" Wij van onze kant
fhet ook leuk, wachten de
Relingen af en hopen'on-
re« dat niet teveel duiven
■*Ügen van het paradijse-
Piefcje onder dat nacht-
ivan mevrouw Reinders.
F*is is een van de duiven
r~- Duivenmelkers die op
f* iets missen, opgelet: NL
P 653.

" Kantoor en woonhuis 'Op deLinde' van architect F.P.J. Peutz (1931), gelegen op de hoek
Bekkerweg/Oude Lindestraat te Heerlen. . Foto: driesLINSSEN

Kijken naar huizen van Peutz

Reactie
Waarom en hoeveel bewoners in DePassart de uitnodiging tussen recla-
mefolders hebben gekregen, wordt
onderzocht door het verspreidings-
bureau. „Dat de brief tussen recla-
mefolders heeft gezeten, mag nooit
de bedoeling zijn geweest. Wie de
uitnodiging niet heeft ontvangen,
krijgt er alsnog een nabezorgd,"
licht een woordvoerster van de ge-
meente toe.
Bovendien plaatst de gemeente een
advertentie in het LD, waarin de be-
woners alsnog worden uitgenodigd.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Bond van Nederlandse Architecr
ten Kring Zuid-Limburg stelt zaterdag als bijdrage
aan de internationale manifestatie 'Dag van de Ar-
chitectuur' een zestal gebouwen in Heerlen open.
In tegenstelling tot eerdere publicaties kunnen het
landhuis van notaris Wijnands aan de Caumer-
beeklaan (architect F.P.J. Peutz) en het woonhuis
van Slobbe aan de Zandweg (van architect Riet-
veld) zaterdag niet worden bezichtigd.

Dat de informatieavond vlak vóór of
net in de grote vakantie valt, is vol-gens de gemeente toeval en geen
opzet.

De kritiek op de korte termijn tus-
sen uitnodiging en de informatie-
avond, kan er bij de gemeente niet
in. „De brief is afgelopen maandagbezorgd. Dat is anderhalve week
voor de avond. En dat is een gebrui-
kelijke termijn voor dit soort za-ken."

De bezwaren zijn bekend. Men
vindt het met prettig dat er een
woonwagenkampje in hun buurt
komt. De gemeente wil standplaat-
sen aanleggen voor de familie Snij-
ders. Momenteel staat die familie,
afkomstig van het regionaal woon-
wagencentrum, op het woonwagen-
centrum Peter Schunckstraat/Winc-
kelen, maar daar is feitelijk geen
plaats voor hen. Heerlen wil nu vijf
standplaatsen maken, garages en
een paardestal naast de Hadowspor-
thal aan de Terweijerweg.

Bezwaren

„Terwijl de buurt juist de gemeente
had gevraagd een parkeerplaats
daar aan te leggen voor de auto's
van de Hadowhal. Nu blokkeren de

Als informatiecentrum en vertrekpunt dient 'Huize
Op de Linde', voormalig kantoor-woonhuis van ar-
chitect F.P.J. Peutz, aan de Oude Lindestraat 1 in
Heerlen. Hier is tevens een brochure over de open-
gestelde gebouwen verkrijgbaar.

Te bezichtigen zijn:

" kantoor en woonhuis 'Op de Linde', arch.
F.P.J. Peutz 1931;

" raadhuis Heerlen, arch. F.P.J. Peutz 1936-1942;
" Ulo-school, arch. F.P.J. Peutz 1931, aan de Laan
van Hövell tot Westerflier;

" hoofdkantoor Oranje Nassaumijnen, arch.
D. Roosenburg 1931, alsmede de CBS-kantoren,
arch. C.J.W. Snelder 1976-1986;
" woonhuis/kapsalon Maynts, arch. W. Arets
1986/87, Heerlerbaan 169a;
" retraitehuis Mgr. Schrijnen (heden UTP), arch.
F.P.J. Peutz 1932/34, aan de Oliemolenstraat.

Deze gebouwen zijn zaterdag opengesteld tussen
10.00 en 16.00 uur. Er zijn kringvertegenwoordigers
aanwezig om rondleidingen te verzorgen. Door het
voormalig hoofdkantoor van de Oranje Nassaumij-
nen vinden ieder heel uur rondleidingen plaats
vanaf de ingangaan de CBS-weg.

Op initiatief van architectenwerkgroep 'Snijpunt
Heerlen' vindt om 10 uur die dag in het voormalig
DSM-hoofdkantoor een gedachtenwisseling plaats
over de architectonische invulling van de binnen-
stad van Heerlen. De discussie vindt plaats nadat
door de Dienst Stadsontwikkeling van Heerlen uit-
leg is gegeven over de plannen dieHeerlen met het
centrum heeft.

naderbij te brengen. Burgemeester
Teheux zei dat gisteren naar aanlei-
ding van een protestschrijven van
verbolgen buurtbewoners uit de
Groeneboord in Bocholtz, die hun
woongenot en investering nabij het
sportcomplex de Bongerd ernstig
bedreigd zien. Raadslid Hein Bec-
kers wilde van het gemeentebe-
stuur geen aarzeling en Uitstel om
een groot vrachtwagenparkeerter-
rein van de firma Leunissen aan de
Bocholtzerweg aan te kopen.

„Het Marktplan kost drie miljoen en
ik heb geen vertrouwen meer in de
beloftes van de firma's", aldus Bec-
kers. Burgemeester Teheux hield
hem echter voor dat het hier een
flinke som geld betrof dienog uitge-
handeld dient te worden.

Dief bedreigt
man met mes

Van onze verslaggever
HEERLEN - De eigenaar van een
Mercedes-personenauto is woens-
dagavond rond half zeven met een
mes bedreigd door een man die had
ingebroken in zijn auto.

De eigenaarzag een man in zijn auto
zitten die geparkeerd stond aan de
Uilestraat. Toen hij op de auto af-
liep, vluchtte de dief met de auto-
cassette-recorder onder zijn arm.De
eigenaar wist de diefechter in te ha-
len. Daarop trok de autokraker een
mes, dreigde ermee en nam vervol-
gens de benen.

G. Biemans
secretaris

Valkenburg
VALKENBURG - De raad van Val-
kenburg heeft de heer G. Biemans
verkozen (negen tegen acht) boven
de heer N. Duchateau als gemeente-
secretaris. Biemans is momenteel
gemeentesecretaris in de gemeente
Voerendaal. Volgens de fracties en
het college was er sprake van twee
gelijkwaardige kandidaten, waar-
door de keuze bijzonder moeilijk
werd gemaakt.

Vragen over
toekomst

van Limagas
Van onze verslaggever

BRUNSSUM- Via een brief aan het
college en de raad van Brunssum
heeft raadslid Goof Janssen deze
week zijn ongenoegen uitgesproken
over de poging tot overname van Li-
magas door de Plem. Hij noemt het
een verstrengeling van belangen dat
de GS-leden Riem en Pleumeekers
zowel commissaris zijn bij het elec-
triciteitsbedrijf als bij het gasbe-
drijf.

Beiden hadden deze 'dubbele pet'
meteen moeten melden, zo rede-
neert het raadslid, zeker als er spra-
ke is van conflicterende belangen.
Bovendien is het raadslid van me-
ning dat Brunssum de Limagas-
aandelen niet moet verkopen, om-
dat hij het overnamebod te laag
acht.
Ook in Landgraaf hebben de frac-
ties CDA en Gulpers zich kritisch
uitgelaten over de poging tot over-
name. Beide partijen drongen er bij
het college op aan te waken over de
werkgelegenheid in de gemeente.
Burgemeester Coenders liet weten
die zorgen te delen en beloofde de
raad op de hoogte te houden van
nieuwe ontwikkelingen. Hij wees
verder op de ledenvergadering van
de gemeentelijke aandeelhouders
van Limagas in de tweede helft van
augustus. Dan hopen de gemeenten
met een gezamenlijk standpunt te
komen.

Vrouwenappel in de
clinch met college

Over procedure rond nieuwe basisschool Wethouder Gybels wees alle be-
schuldigingen van de hand. Hij liet
weten dat vanaf september '88 ge-
zocht is naar een goede lokatie. Die
werd niet gevonden, maar om de
komst van een nieuwe basisschool
niet te vertragen koos zowel de on-
derwijsinspectie als hetcollegevoor
noodlokalen bij Achter den Winkel.
Daarmee was het tweede alterna-
tief, de handvorm, van de baan. Die
lokatie was uit ruimtelijk oogpunt
niet geschikt, zei Gybels. VVD,
Rutjens en Landgraaf '81 wilden
echter wel vasthouden aan de hand-
vorm.Decoratie in restauratie

MAASTRICHT - Een niet alledaagse gebeurtenis \~ * . .ïïraüe was gisteren in Maastricht ae„SanS"6 S„'nv^e ££%%£

De Hoogh kreeg het lintje ter gelegenheid van het feit dat hii 40 iaarwerkzaam is in cic horecasector en voor zijn maatschappenke 'ver-diensten. rr

Het uitbatersechtpaar De Hoogh heeft die iaren m.„* i j

bracht in de particuliere horecabranche ma^r dfw"?e! ls d?f°rge"

als beheerders van enkele stationsrestauraties. SffSSSdsen, vervolgens in Heerlen en de laatste zes jaar in MaastrichtCees de Hoogh .s in zijn woonplaats bestuurslid van fenfare st CcciHa Hii werd al eens eerder onderscheiden "f ,'" lanlare bt Lecl"

het verzet.
'meiden,voor zijn verdiensten in

h<in «F-is de laatsteschool-
)sSri la Jaco°s. Ruim 40
'l, £2e voor de klas van
■'ï0r*rouweschool Laura-
S. *'°os ujos haar inzet;
nal Ün haar op^a"»"-

h etuf», het aan haar ligt,
M- Limburgs dialect be-
%Pi$ek°esterd tot in alle
hk{ 'l' Ir>- d

Br Van zeven tot halJ'" Ue Qymzaal van haar

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De gemeenteraad
van Landgraaf is gisteren akkoord
gegaan met de vestiging van vijf
noodlokalen ten behoeve van een
nieuwe basisschool bij de Mavo Pe-
trus en Paulus in Schaesberg. Al-
leen de eenmansfracties VVD en
Rutjens alsmede Landgraaf '81
stemden tegen dat voorstel. Welis-
waar had het college dinsdag de lo-
katie Achter den Winkel van de
agenda geschrapt, enkele fracties
achtten het noodzakelijk nog even
bij de gang van zaken stil te staan.
Met name het Vrouwenappel liet
het op een flinke aanvaring aanko-
men met de wethouders Gybels en
Heinrichs.
In niet mis te verstane bewoordin-
gen hekelde Marga Kölgens het
oude voorstel dat zij 'misselijkma-
kend' noemde. Ze verweet de wet-

Imposant
Gybels legde uit dat uit het gevolg-
onderzoek naar de fusies van enkele
scholen van het voortgezet onder-
wijs de lokatie Petrus en Paulus
langzaam in zicht kwam. „Maar wij
konden de bewoners van Achter
den Winkel daar niets over vertellen
daar de schoolbesturen de enige wa-
ren die daarover konden beslissen.
Hadden we die lokatie geopperd,
dan hadden we de bewoners opge-
zadeld met een illusie. Dat we zou-
den blijven zoeken naar alternatie-
ven is blijkbaar door de emoties niet
overgekomen", vertelde Gybels.
Overigens zei hij de reacties uit de
flatwijk 'imposant' te vinden.

houders 'minachting voor de demo-
cratie', doelend op het feit dat de be-
woners van Achter den Winkel vol-
gens haar te laat ingelicht waren
over de plannen. Ook Uwe Heiligers
van Nieuw Landgraaf eiste ophelde-
ring. Terwijl Maarten van Hulst,
fractievoorzitter van coalitiepartner
PvdA, de bewoners van Achter den
Winkel groot gelijk gaf in hun pro-
testen. Hans Sepers van de VVD
sprak van 'roulette', het CDA van
'een godswonder' en Landgraaf '81
van 'gegoochel'. Allemaal gaven ze
daarmee aan, hun bedenkingen te
hebben over de verschillende loka-
ties die werden genoemd. En dat na
de protesten van de afgelopen week
opeens de lokatie Petrus en Paulus
gekozen werd. Alleen de fractie
Gulpers liet bij monde van Dré Bou-
mans weten dat Achter den Winkel
aanvankelijk een slechte, maar wel
de enige keuze was op het moment.
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\y^rve{end. Sta je mooi

j*nt> omdat je morgen je
&ri -V^elijksfeest viert. En

Jfct er ineens een ver-
STam onder defoto. Dat

1 gisteren helaas het
kl^g-ar Lataster uit Bleij-
ftj onze excuses. En bij
o/t een .fijne gouden

'Multifunctioneel centrum moet zuiniger'

Raadslid Simpelveld
boos over subsidie

'Landgraaf slecht
bereikbaar voor

ziekenauto's'

meer verkeerslichten. We kunnen wel wach-
ten op de grote oost-west verbinding maar er
moet nu iets gebeuren". De arts heeft zijn
klacht onder andere gedeponeerd bij de di-
rectie van het De Weverziekenhuis. Die ver-
volgens naar de BAGD verwijst.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Huisarts L.E.J. Snijders uit
Landgraaf maakt zich ernstige zorgen over
de tijd die een ambulance doorgaans, maar
vooral tndens de spitsuren, nodig heeft om
vanuit Heerlen in Landgraaf te komen en te-
rug te rijden naar het De Weverziekenhuis in
Heerlen. Volgens de arts duurt het soms een
uur voordat een 'spoedgeval' goed en wel in
het ziekenhuis ligt. „Bij sommige spoedge-
vallen kun je het slachtoffer beter naar de zie-
kenhuizen in Kerkrade ofBrunssum vervoe-
ren dan naar Heerlen. Dat scheelt kostbare
tijd", meent deLandgraafse arts.



Op 20 juni voer ons huwelijksbootje 25 jaar.
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken die
deze dag voor ons onvergetelijk heeft gemaakt.

De vele bloemen, kado's, felicitaties,
'Agy maar vooral uw aanwezigheid hebben

"ï\y*- wij zeer op prijs gesteld en dat was

»*'' hartverwarmend.

*■£ Gerrie en Martie
4r[ Lindeman-van den Tillaart

« Raymond
6372 GS Landgraaf, juni 1989
Stationsstraat 6.

t
,£)ient elkander door de liefde".

Gal. 5 : 13 B.
Op 26 juni 1989 overleed tot onze diepe droefheid,
mijn inniggeliefde man, onze zorgzame vader,
schoonvader en lieve opa, onze broer, zwager, en
oom

Roel Plantema
echtgenoot van

Charlotte Rijns
* 16 februari 1912

Heerlen: Ch. Plantema-Rijns
Heerlen: Yvonne Aarts-Plantema

Wim Aarts
Daniëlla en Martijn

Heerlen: Hans Plantema
Angelique Plantema-Toussaint
Sander
Familie Plantema
Familie Rijns

29 juni 1989
Valkenburgerweg 7A, 6411 BM Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De crematie heeft in besloten familiekring te Heer-
len plaatsgevonden.

De Heer ismijn lichten mijn leidsman,
wie zou ik vrezen?

Psalm 27
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons gaf, delen
wij u mede dat, op 97-jarige leeftijd, van ons is
heengegaan

zuster Aurelita
Anna Maria Becker

Gesterkt door de genademiddelen van de Heilige
Kerk, overleed zij op 28 juni 1989.

Zusters Arme Dienstmaagden
van Jezus Christus

6162 XJ Geleen, De Vaart 40
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op zaterdag 1 juli as. om 14.00 uur in de kapel van
klooster St.-Joseph, De Vaart 40 te Geleen, waarna
de begrafenis op het kloosterkerkhof aldaar.
Zuster Aurelita ligt opgebaard in derouwkapel van
het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Ge-
leen; mogelijkheid tot afscheid nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.

Rectificatie
In de overlijdensannonce van

Fien Könings
weduwe van

Jan de Haas
is abusievelijk vergeten vermeld te worden de
avondmis. Dit moet zijn: avondmis hedenavond,
vrijdag 30 juni,om 19.00 uur in de H. Antonius van
Paduakerk te Sittard-Ophoven te Sittard.

t
Aan haar die intens de eenvoudige dingen in het le-
ven wist te waarderen, altijd voor anderen klaar
stond, onverbrekelijk en innig verbonden met
vriend, kinderen en familie, zullen wij altijd de ge-
lukkigste herinneringen bewaren. Zo is zij plotse-
ling, in de leeftijd van 50 jaar, var» ons heengegaan.

Mathilda (Zus)
Laumen

weduwe van

Riek Aspers
levensgezellinvan

Theo Verhulst
Geleen: Theo Verhulst

Anita en Marcel
Carla en Paul
Richard en Pauline
Familie Laumen
Familie Aspers
Familie Verhulst

6163 KB Geleen, 28 juni 1989
Dinkelstraat 48
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op maandag 3 juliom 10.30 uur in de H. Engel-
bewaarderskerk te Geleen-Lindenheuvel, waarna
de crematie zal plaatsvinden in het crematorium
Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen, om 11.45 uur.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren. ' .
De avonddienst wordt gehouden op zaterdag 1 juli
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard; gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en
zorg die hij ons tijdens zijn leven gaf, geven wij u
kennis van het overlijden, op de leeftijd van 85 jaar,
van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoon-
vader, opa, broer, zwager, oom en neef

Wout de Leeuw
echtgenoot van

Neeltje Klooster
Hoensbroek: N. de Leeuw-Klooster
Hoensbroek: G. de Leeuw

B. van der Wijst
Rosmalen: CA. de Leeuw

W. de Leeuw-Groot
en kleinkinderen
Familie De Leeuw
Familie Klooster

6431 CT Hoensbroek, 28 juni 1989
Emmastraat 59
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen dagelijks in de rouwkapel van het St.-Gre-
goriusziekenhuis te Brunssum van 17.30 tot 18.30
uur.
De rouwdienst, voorgegaan door ds. V.d. Pol, en de
crematieplechtigheid zullen worden gehouden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10,
op maandag 3 juli as. om 13.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.

Voor de belangstelling tijdens zijn ziekte en het
overlijden van mijn echtgenoot

Arie Christiaan
Roggeveen

zeg ik u mijn hartelijke dank.
W.J. Roggeveen-van Enk

30 juni 1989
Prinses Marijkestraat 17, 6412 AD Heerlen
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f

'Al rijdend door de Dolomieten
denken wij maar:
Het leven is zo slecht nog niet!'

Genietend van zijn vakantie, overleed veel te vroeg en geheel onverwacht,
mijn lieve man en onze onvergetelijke vader, zoon, schoonzoon, broer,
schoonbroer, oom en neef

Jo Goossen
echtgenoot van

Diny Thomas
in de leeftijd van 55 jaar.

Elsloo: Diny Goossen-Thomas
Nijmegen: Hans en Anke

Geverik-Beek: Torn en Miranda
Maastricht: Mare en Idian

Familie Goossen
Familie Thomas

Elsloo, 26 juni 1989
Corr.adres: Burg. Eussenstraat 32, 6181 BR Elsloo
Te zijner intentie wordt op zaterdag 1 juliom 14.00uur een eucharistievie-
ring opgedragen in de Mariakerk te Elsloo, waarna om 15.30uur de crema-
tieplechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium Nedermaas te Ge-
leen, Vouershof 1.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed heden vrijdag om 18.45 uur, waarna aansluitend avond-
mis in de St. Augustinuskerk te Elsloo.
Wilt u, indienwij vergtenzijn u een kennisgeving te zenden, deze aankon-
diging als zodanig beschouwen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling
overlijden van ons clublid en goede vriend

Jo Goossen
Zijn vrolijkheid, zijn warme vriendschap en grote kameraadschap zullen
hem voor altijd in onze herinnering doen voortleven.
Wij wensen Diny en de kinderen veel kracht toe om dit zware verlies te
dragen.

Bestuur en leden van
T.T.C. De Maaskant

4- Sef Hillen, 84 jaar,
t echtgenoot van Mia

Houben. Pastoor Sie-
benstraat 68, 6077 AJ
St.-Odiliënberg. De uit-
vaartdienst zal worden
gehouden zaterdag 1
juli om 10.30 uur in de
basiliek van de H.H.
Wiro, Plechelmus en
Otgerus te St.-Odiliën-
berg.

tGertrudis Roumen,
85 jaar, weduwe van

Johannes Slabbers.
Steegstraat 76, 6075 AD
Herkenbosch. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden zaterdag 1 juli
om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Se-
bastianus te Herken-
bosch.

t Pierre Julicher, 72
jaar, echtgenoot van

Lena Berben. Brakke-
nie 13, 6071 JT Swal-
men. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden zaterdag 1
juli om 11.00 uur in de
kerk van het Woord
Gods te Swalmen.

4-Jozef Koch, oud 74
f jaar, echtgenoot van
Anna Kooien. 6226 AN
Maastricht, Tubanten-
straat 2. De crematie zal
in besloten familiekring
plaatsvinden.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van onze vader, opa, broer en zwager

Hub
L.M.J. Rutjens

betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.
Een speciaal woord van dankaan vrienden, familie,
kennissen, oud-mariniers en mariniers.

Kinderen en kleinkinderen
Rutjens

Landgraaf, juni 1989
De zeswekendienst zal plaatsvinden op 1 juli as. om
19.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart van
Jezus te Nieuwenhagen (Hoogstr.) Landgraaf.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij de
crematie van onze vader, schoonvader, opa
en overgrootvader

Caspar Jozef Giesen
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 1 juli as. om 19.00 uur in de
parochiekerk Maria ten Hemelopneming te
Chèvremont, Kerkrade.

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

Zoveel bloemen, zoveel kaarten, zoveel lieve
woorden, zoveel mensen hebben ons getroost
bij het intense verdriet, toen wij afscheid
moesten nemen van onze lievezoon en broer

René Nijsten
Onze hartelijke dank.

Familie Nijsten-Offermans
Jean en Wilma

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 2 julia.s. om 10.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Pancratius te Munstergeleen.

Dankbetuiging
Aan allen die op welke wijze dan ook met ons heb-
ben meegeleefd, tijdens de ziekte, het overlijden en
de uitvaart van mijn dierbare man, onze goede va-
der, schoonvader en opa

Thei de Wildt
betuigen wij onze oprechte dank.

Mevr. M. de Wildt-Willen
kinderen en kleinkinderen

Guttecoven, juni 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 1 juli as. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van de Heilige Nicolaas te Guttecoven.

Dankbetuiging
Bij het overlijden van onze lieve en zorgzame^
der, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

, Maria Mathilda \
Bernardina

Dohmen-Scheuver
mochten wij vele blijken van deelneming oif
gen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij betf
daarvoor aan alle betrokkenen onze hart^
dank.
Een bijzonder woord van dank aan dr. J.H.M.
sen, direktie en personeel van verzorgingst
De Dormig. Fc

Kinderen, klein- en r
achterkleinkinderen <■

" Landgraaf, juni 1989 I
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wtt
op zondag 2 juli a.s: om 10.00 uur in het vft
gingstehuis De Dormig te Landgraaf-Schaest^
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Dankbetuiging

Wij willen u bedanken voor de belangstel!»
het medeleven dat ons werd betoond bij het oj
den en debegrafenis van mijn echtgenoot, onll
der, schoonvader en opa \

■1Hub Decker
A.M. Decker-Ummels 6i
kinderen en kleinkind^

Beek, juni 1989 .I
De plechtige zeswekendienst wordt gehoudt
zondag 2 juli 1989 om 10.00 uur in de St. Maijl
kerk te Beek. f,

k
e
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In plaats van kaarten d

Om iedereen persoonlijk te bedanken is onrf
lijk; een woord van dank aan Pater v.d
Martens en het hele personeel die met liefl
zorg voor mijn dierbare echtgenoot

Jozef Merx
hebben gezorgd.

Mevrouw Merx
W. Beekmanstraat 2, 6271 CZ Gulpen 'De zeswekendienst wordt gehouden op zon ,
juli as. om 9.45 uur in het bejaardencentrum D,
kenshuis te Gulpen.

i
,1

Op U Heer heb ik wertj
in eeuwigheid zal ik ?i'
beschaamd worden.

Op 2 juli is het een jaar geleden dat wij afl
moesten nemen van onze allerliefste moedl
oma

Maria
Veldman-van de BoSI

De eerste jaardienst zal worden gehouden oi
dag 2 juli tijdens de heilige eucharistievierij
10.00 uur in de parochiekerk van St. Clem4
Hulsberg.

Kinderen en kleinkind
Hulsberg, juni 1989

Geen plaats voor gokproblematiek in takenpakket

Steeds meer verslaafden
vinden weg naar het CAD

pen vanwege problemen met ver-
slaafden in zijn directe leefomge-
ving: partner of kind.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Eind vorig jaar stonden in Limburg bij
het Consultatiebureau voor Alcohol en andere Drugs
(kortweg: het CAD) 4655 verslaafden ingeschreven. Dit
aantal lag zeven procent hoger dan het jaarcijfer van 1987
en bedroeg circa 25 prodent méér dan in 1985. De clientèle
bestond voor zeventig procent uit mannen en voor dertig
procent uit vrouwen.

I ALLE UITVAARTDRUKWERK
DOEN WE OOK ZELF.
Van rouwcirculaires, bidprentjes tot en met dank-
betuigingen. Zo is de hele
uitvaart in goede en Jl
betrouwbare handen. *<ëP/\ rm/lomoiiU kunt metons nu al §/&-. \ 1-Jnaeniail
regelingen treffen. W 7UitvaartCClltl^
Bel: *~~ j

Stationsstraat 6,6372GS Landgra»
Spoorsingel4,6464 AA Heerlen.

Einderstraat 53,6461 EM Kerkrade..
Telefoon (045) 724808/31 31 97/4631'

officiële mededeling
GEMEENTE

VALKENBURG AAN DE GEUL
Openbare bekendmaking

De burgemeester van de gemeente
Valkenburg aan de Geul brengt, ter
voldoening aan het bepaalde in arti-
kel 22, lid 2 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening, ter openbare ken-
nis dat vanafvrijdag 30 juni 1989 ter
gemeentesecretarie, afdeling admi-
nistratie grondzaken, voor eenieder
ter inzage ligt het besluit van de
raad van deze gemeentevan 26 juni
1989, waarbij is verklaard dat een
bestemmingsplan in voorbereiding
is voor:
1. gedeelten van de stroomgebie-

den van Heytgracht, Sibbergrub-

Be, Scheumerbeek en KaJ2. een gedeelte van het pc*3
dastraal bekend gemeefl
kenburg, sectie G. nr. 2
gen aan de Valkenburg
Schin op Geul; |

3. de percelen kadastraal,
gemeente Oud-Valken^tieß-1 nrs. 1140 en 1141-1
aan de Groenstraat, ,

zoals op de bij genoemd bc'(i
de raad behorende situah^j
gen I a t/m d, II en 111 in r°H
ning is aangegeven.
Het besluit treedt in werk*
juni 1989.
Valkenburg aan de Geul,
30 juni 1989. , +De burgemeester vo°

Gilissen.

zeer veroorzaakt door toeneming
van het gebruik als wel door groei
van het aantal mensen dat de weg
naar het CAD weet te vinden. Ver-
geleken met 1987 stapten vorig jaar
méér vrouwen bij het CAD binnen
met alcoholproblemen of proble-
men die samenhangen met het ge-
bruik van verdovende middelen of
medicijnen. Opvallend wordt, zowel
bij alcohol- als drugverslaafden, de
toename van jeugdigen tot 24 jaar
genoemd. De directie van het CAD-
Limburg concludeert hieruit dat
méér personen zich op relatief jonge
leeftijd tot het consultatiebureau
wenden.

Als gevolg van een onduidelijke
taakstelling door het subsidiërend
ministerie heeft het CAD zich tot
nog toe vrij passief opgesteld tegen-
over gokverslaafden. Niettemin ver-
dubbelde vorig jaar het aantal dat
zich tot het CAD wendde en bereik-
te aldus een totaal van 151. Nu van
rijkswege een volledige bevriezing
van deze tak van hulpverlening
dreigt, is het CAD noodgedwongen
begonnen het hulpaanbod af te bou-
wen en zoekt zij naar mogelijkhe-
den om gokverslaafden op een ade-
quate wijze naar andere hulpverle-
ningsdiensten door te sluizen.

Het jaarverslag 1988, waaraan deze
gegevens zijn ontleend, vermeldt
dat 42 procent van de cliënten zich
op eigen initiatief voor hulp en be-
geleiding heeft aangemeld. Dertien
procent werd doorverwezen door de
huisarts, twaalf procent door poli-
tie, justitie of reclassering en zes
procent volgde het advies van fami-
lie of vrienden.

Initiatief

Van hen had 43 procent te kampen
met alcoholproblemen, was 32 pro-
cent verslaafd aan verdovende mid-
delen (zogeheten opiaten), zeven

procent aan 'overige middelen' en
kampte drie procent met gokversla-
ving. De resterende vijftien procent
had de hulp van het CAD ingeroe-

Grubbenvorst wil
geen grond kwijt

Van onze medewerker
GRUBBENVORST - De ge-
meenteraad van Grubbenvorst
heeft gisteravond anoniem be-
sloten om het verzoek van Venlo
1385 ha. grond af te staan af te
wijzen. B en W van Grubben-
vorst hadden de raad al geadvi-
seerd om niet op de voorstellen
van Venlo in te gaan. Grubben-
vorst wil Venlo, dat zegt die
grond hard nodig te hebben voor
het vestigen van industrieën, wel
helpen met 255 ha.

Volgens een woordvoerder van
de gemeente kan Venlo, dat de
laatste jarenvolgens hem gemid-
deld 7 ha. per jaar heeft uitgege-
ven, hiermee enkele tientallen ja-
ren vooruit. De beslissing van de
gemeenteraad zal nu aan GS
worden overgebracht met daar-
naast de suggestie om met ande-
re randgemeenten van Venlo te
gaan praten en te onderzoeken of
die bereid zijn ook grond, ge-
dacht wordt aan 500 tot 600 ha.,
aan Venlo af te staan.

Uiteindelijk 142 arbeidsplaatsen

Amerikaans bedrij
komt naar Limbur

In landelijke CAD-kringen klinkt
de suggestie op afzonderlijke belas-
ting te heffen op de opbrengst van
het gokspel en deze aan te wenden
voor hulp aan verslaafden. Op dit
moment schrijft het CAD geen nieu-
we gokverslaafden in. Een uitzon-
dering wordt gemaaktvoor de enke-
ling die Justitie naar het CAD door-
verwijst. Van die zijde worden be-
handeling en begeleiding dan ook
individueel gesubsidieerd.

De meeste pupillen van het CAD-
Limburg wonen in Oostelijk Zuid-
Limburg: 1611 of 35 procent. Twee-
de op de lijst vormt Maastricht/Mer-
gelland met 920, zijnde 20 procent.
De overige regio's staan in deze
volgorde: Noord-Limburg 653
(14%), Midden-Limburg 646 (even-
eens 14%) en Westelijke Mijnstreek
592 (13%). Een vanuit Sittard opere-
rend 'minderhedenteam' heeft daar-
enboven nog 233 cliënten (5%) on-
der toezicht. Van de Limburgse ver-
slaafden is veertig procent werk-
loos, heeft 22 procent een baan, ge-
niet twaalf procent AAW/WAO en
moet negen procent het stellen zon-
der eigen inkomsten.

Longen teveel beschadigd

Drenkeling
overleden

MEERSSEN - Het 13-jarige meisje
S.W uit Heemskerk, dat verleden
week zaterdag ternauwernood van
een verdrinkingsdood uit de Geul
werd gered, is overleden.
Het meisje werd in de stroming
meegesleurd, verbleef langetijd on-
der water maar kon dank zij snel in-
grijpen van de leider van de groep
en een familielid van de camping-
houder uit het water worden ge-
haald.
Door het minutenlange verblijf on-
der water waren de longen van het
kind zodanig beschadigd dat zij gis-
teren is overleden.

hlbedrijf het gaat en waar »'
zal .vestigen.
De Amerikaanse vestigil"^
aanvankelijk 21 nieuwe aj
plaatsen op, maar als het %i
ge project gereed is, zal oj
gelegenheid tot 142 zijn iOJ
men. Met het project is m
het Liof in eerste instap
investering van meer d f
miljoen gemoeid. Na oe
zal met de bouw van de
vestiging worden begon"1 j

Van onze redactie economie
HEERLEN - De Industriebank
Liof is er in samenwerking met
het Commissariaat voor Buiten-
landse Investeringen in Neder-
land (CBIN) in geslaagd om een
Amerikaans bedrijf naar Lim-
burg te halen.
Volgens een woordvoerder van
het Liofkreeg Limburg uiteinde-
lijk de voorkeur boven Frank-
rijk. Het Liof wil pas volgende
week bekend maken om welk

UTRECHT - Ook de leden van de
christelijke vakbond CFO zijn ak-
koord gegaan met de principe-over-
eenkomst voor een nieuwe CAO zie-
kenhuiswezen. Op de ledenraadple-
gingen stemde tachtig procent van
de aanwezige leden in met de af-
spraken tussen de Nationale Zie-
kenhuis Raad en de bonden.

CFO-leden nu ook
akkoord met CAO

Stijging
In uiteenlopend opzicht is het CAD
in Limburg vorig jaar met stijgin-
gen geconfronteerd. Die van het
aantal drugverslaafden lijkt niet zo-
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In Venlo vervallen
vooral staffuncties

„Uitgangspunt is en blijft, dat het
produkt zijn eigen karakter blijft
behouden", aldus Heineken. Het
statige (maar tegen die tijd lege)
pand in Beek gaat per 1 januari 1990
wederom over in handen van de fa-
milie Sangers.

" Distilleerder Jan
hemmens heeft 33 jaar

lang in Beek Els la Vera
gestookt. Binnenkort kan

hij zijn laatste flessen
inpakken.

Foto: PETER ROOZEN

st Vervolg van pagina 1
K - „Het moment is mis-
n voor menige buiten-
der verrassend", zegt Pe-
lan ssen „maar wie de

■v<tsil:uatie kent, had het al
verwacht". Jans-

sls d irecteur van Heineken—, en vanuit Nuth, zijn
Iplaats, heeft hij het ver-

ban Els la Vera uiteraard
lab ij zien aankomen. „He-
rnaar we kwamen geen

"Ver der".

lifko op van Els liep best wel re-
-01 m aar er moest in Beek toch
n.'ld bij. „We hopen nu het ver-
ku nnen beëindigen en via ge-
ilde> krachten een grotere afzet
Ver kstelligen in de Benelux".

Ïik gezien klinkt het verhaal
aad zeer plausibel, maar

1 m beseft ook dat 'het' menige
"^rger koud op het dak valt.
t E;is la Vera nadrukkelijk bij
jkrg hoorde (al wordt gemaks-
,fnaar vergeten dat het bedrijf

u6rt 1980 eigendom van Heine-
|). De recente overgang van

■ Eiier naar Heineken en het
t■ van Els heeft niets met el-

J& ï naken, benadrukt Janssen.
~J louter toeval."

Ellifde
He ware Els-drinker is er één
i' liet produkt zal in Zoeter-
iborden gestookt met dezelfde

„Die garantie is niet voor eeuwig af-
gegeven", zei Gerits gisteren.

H. Verploeg, secretaris van de Ne-
derlandse Vereniging van Journa-
listen (NVJ), deelde mee dat voor-
alsnog slechts is geconstateerd dat
het om een economische fusie gaat.

De NVJ bekijkt echter dergelijke
samenvoegingen met argusogen.
Een definitief standpunt is er nog
niet. De NVJ gaat de komende da-
gen eerst eens met de redacties van
de twee kranten praten.

Weinig amino
voor crematie
in Limburg

0 Marleen Swillens en haar twee zoontjes zetten in het Valkenburgse Odapark de tent op
en willen daar blijven tot een woning is toegewezen. Foto;WIDDERSHOVEN

Directeur van de nieuwe onderne-
ming wordt drs J. Gerits, nu nog di-
recteur van het Dagblad van Noord-
Limburg. Gerits is overigens al per 1
september benoemd tot directeur
van De Limburger.

Hoewel niet onverwacht is het
nieuws van de fusie vooral in Venlo
hard aangekomen. „Hier wordt

Hij is er van overtuigd dat het persoi
neel in Venlo, 180 mensen, de plan;
nen niet zomaar zullen slikken. „Er
komen zeker acties in Venlo", aldus
Bos. Welke vorm die zullen krijgen
is onduidelijk.Door de vakantie zijri
veel personeelsleden afwezig. Het
zal daarom nog wel een tijdje duren
voordat de ondernemingsraad en
andere personeelsvertegenwoordi-
gingen een officieel standpunt inne-
men.

Acties

'Fenomeen steekt de kop op bij krapte aan vaklieden' De hoofdredacties van de twee
kranten hebben van hun directies
de opdracht gekregen 'plannen te
ontwikkelen voor de krant van de
negentiger jaren. Dat moet dan één
krant worden die door één redactie
wordt gemaakt, laat Gerits desge-
vraagd weten. Welke termijn hij
hiervoor in gedachte heeft, wil niet
zeggen.

G. SMITS
.uitkijken..

GAB waarschuwt voor
gebruik inleenkrachten Precies dezelfde opdracht kregen

de hoofdredacteuren ook begin dit
jaar. Na korte tijd gaven ze dat kar-
wei terug, vooral door toedoen van
Dagblad-hoofdredacteur Brattinga.
Er waren te weinig gegevens voor-
handen, liet men weten. Brattinga
was gisteravond niet voor commen-
taar bereikbaar.

Opdracht terug

De redactieraad van De Limburger
laat zich nog niet definitief uit over
de fusie. De raad komt dinsdag bij-
een om over de kwestie te spreken.

Toen VNU de twee bladen een jaar
geleden overnam en de zelfstandig-
heid ter sprake kwam heeft de raad
hierover al een afwijzende reactie
gegegeven.

Overigens heeft de VNU bij de over-
name van Audet twee jaar geleden,
waarvan de twee Limburgse dag-
bladen toen deel uitmaakten, gega-
randeerd dat beide redacties zelf-
standig zouden blijven.

Limburgkrijgt
9miljoen uit

ovinciefonds
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het arbeidsbureau in Maastricht gaat werk-
gevers waarschuwen voor de nadelen van het gebruik van zo-
geheten inleenkrachten. Dit verschijnsel steekt volgens GAB-
directeur G. Smits telkens dekop op alser een krapte is aan be-
paalde vaklieden. Werkgevers weten echter niet altijd waarop
ze moeten letten bij het inschakelen van tijdelijke krachten.
Ze voelen zich vaak gedwongen tot
het 'aannemen' van tijdelijk perso-
neel bij het binnenhalen van een
eenmalige opdracht waarvoor ze
geen vaste mensen in dienst willen
nemen.
„Hoe krapper de arbeidsmarkt voor

bepaalde vaklieden wordt, des te
groter is het fenomeen," constateert
directeurSmits. Hij wil in het najaar
met bedrijven in de regio Maas-
tricht die regelmatig van inleen-
krachten gebruik maken, aan tafel
gaan zitten.

jfcIAAG - De provincie Lim-
Q'ijgt een 'vermoedelijke uit-
I' van 79,3 miljoen gulden uit
Jvinciefonds. Dat blijkt uit de
«se brief- de juni-circulaire-

' atssecretaris D. de Graaff-
'l leeft verzonden aan de diver-

* inciale besturen.

J'Tnoedelijke uitkering over
'.'droeg 79,8 miljoen, een half
i meer dan het bedrag dat
i>mend jaar is toegekend. Het
I ligt volgens dé provincie in

"' van grootte van wat was ver-

Its is er ruim een miljard gul-
I verdelen. Over de verdeel-

is altijd veel te doen geweest.
1 studie van de 100 naar de
'ng van het provinciefonds
N in Limburg nogal wat tu-
prndat deze provincie er een
P achteruit zou gaan.

deze maand maakte de staats-
ies De Graaf-Nauta echter
'i voorlopig geen herverde-
el het Provinciefonds te over-

Met ingang van 1juli

Stroomprijs
omhoog met

0,7 cent
MAASTRICHT - De prijs vanelektriciteit gaat met ingang
van 1 juli met 0,7 cent per kilo-
wattuur omhoog. Daarmee
komt de prijs voor de consu-
ment uit op 17,3 cent, exclusief
btw.
De verhoging wordt veroor-zaakt door een stijging van de
prijzen voor aardgas en steen-
kool. Ook is er een toename in
de bijkomende produktiekos-
ten. Hiermee zijn de produktie-
kosten van elektriciteit weer op
het niveau van het eerste half-
jaarvan 1988.
Op 1 april werd de prijs van
elektriciteit nog verlaagd tot
16,5 cent per kilowattuur. Daar-
door kwam de stroomprijs op
het laagste niveau sinds 1979.

Hij zei dit omdat volgens hem veeluitleenbedrijven 'absurd' hoge lo-
nen kunnen betalen omdat ze niet
alle lasten dragen die een werkge-
ver van werknemers in vaste dienst
heeft. Ook moet een werkgever, die
in zee gaat met een uitleenbedrijf,
bedacht zijn op mogelijke conse-
quenties. Als de wet op de kete-naansprakelijkheid van toepassing
is kan een werkgever aangesproken
wordenvoor het nakomen van aller-
lei betalingsverplichtingen.

Elec
Aanleiding tot deze stap is tevens de
gang van zaken rond de Maastricht-
se onderneming Elec, die min of
meer een uitleenbedrijf voor mon-
teurs was. De ruim 100 werknemers
van Elec dreigden na financiële pro-
blemen op straat te komen staan,
maar via het GAB Maastricht werd
circa 75 procent aan ander werk ge-
holpen. „Maar ik heb ze wel gewaar-
schuwd dat ze bij een bonafide
werkgever terecht komen," aldus
Smits.

\.JADVERTENTIE)

over de
borging op
]terdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
L^ tussen 8 en 12 uur

Directeur Smits wijst er verder op
dat uitleenbedrijven over een aparte
vergunning moeten beschikken.
„Het is zaak zeker te weten ofde no-
dige afdrachten aan de bedrijfsvere-
niging en dergelijke goed geregeld
zijn."

'Totdat ikeen woning krijg toegewezen '
Valkenburgse kampeert
voor het gemeentehuis HEERLEN - Limburg heeft na Zee-

land en Flevoland het laagste per-
centage crematies. Van alle overle-
denen in 1987 werd 31,3 procent ge-
cremeerd. Het hoogste percentage
geeremeerden telde de gemeente
Maastricht, namelijk 40,4, maar dat
is landelijk gezien weer het laagste
percentage, op dat van Dordrecht
en Leiden na.Sluiting Schaesberg

kost alleen geld'

PvdA 'er Servaas Huys over draf- en renbaan:

Een en ander staat te lezen in het ju-
ninummer van het Maandbericht
Gezondheidsstatistiek van het CBS.

Bij de gemeente leeft de indruk
dat zij moedwillig aangeboden
huizen afwijst om in aanmerking
te kunnen komen voor een een-
gezinswoningvan de woningver-
eniging. Men blijft overigens
proberen om Marleen Swillens
aan een woning te helpen. Maat-
regelen tegen het tentje worden
voorlopig niet overwogen.

jarige Danny een tentje betrok-
ken.
„Ik weet echt niet waar ik anders
naar toe moet. Van de woning-
vereniging krijg ik geen huis en
via de gemeente zijn me alleen
maar aanbiedingen gedaan die ik
niet kan betalen. Ik kan geen
1200 gulden kale huurper maand
opbrengen", legt zij uit.

Van onze verslaggever
VALKENBURG - De 29-jarige
Marleen Swillens heeft gister-
avond met haar twee kinderen
en hun hond een tent opgezet en
betrokken in het Valkenburgse
Odapark, vlakbij het gemeente-
huis. Zij wil daar blijven kampe-
ren totdat het gemeentebestuur
haar een woning toewijst. Zij ziet
geen andere uitweg meer nu zij
haar huis in de bloemenbuurt
heeft moeten verlaten en er geen
voor haar acceptabele behuizing
ter beschikking is.

De provincie Noord-Holland is de
enige waar meer dan de helft van
alle overledenen wordt verbrand,
namelijk 51,5 procent. Groningen
en Zuid-Holland volgen met iets
meer dan 40 procent. Als alleen de
steden worden bekeken heeft En-
schede het hoogste aantal crema-
ties, namelijk ruim 78 procent.

druipen. „Anders heb ik grote
vraagtekens," aldus de bewinds-
man. Schaesberg is zoals bekend de
enige baan in Nederland die vol-
gens het NEHEM-rapport een nega-
tief 'economisch saldo' heeft. In 1970 liet nog 13,6 procent van alle

overledenen zich cremeren. Dat wai
in 1987 42 procent.

Tussen 1970 en 1987 steeg het aantal
katholieken dat zich laat cremeren
van 8 procent naar bijna 23 procent,
in absolute aantallen bijna een ver-
viervoudiging.

De Valkenburgse werd door
echtscheiding gedwongen haar
woning te verkopen. In hetkoop-
contract werd de bepaling opge-
nomen dat zij 20.000 gulden boe-
te zou moeten betalen als zij het
huis niet voor vandaag zou heb-
ben ontruimd. Ze heeft haar
meubelen daarom gisteren in
een container laten opslaan en
met zevenjarige Patrick en acht-

Hij sprak lovend over het feit dathet Centraal Fonds met de grote in-ternationale totalisator Ladbroke inzee is gegaan. „Zonder Ladbroke isde bedrijfstak ten dode opgeschre-ven," pareerde Braks dekritiek vanScherpenhuizen dat het winstaan-deel van Ladbroke stijgt ten kostevan dat van de banen zelf. Zoals be-kend beëindigde de staat tegelijkmet de St van Ladbroke, per 1
januari 1988, haar financiële steunaan de draf- en renbanen

Mevrouw Swillens deelt de me-
ning van de gemeente niet: „Het
geld wat ik nog heb is nodigvoor
een nieuwe start. Ik heb inge-
schreven voor een cursus; als ik
die met succes doorloop kan ik
een rijschool beginnen. Ik moet
tóch ook aan de toekomst van
mijn kinderen denken. Maar de
gemeente verwijst me steeds
naar particuliere verhuurders.
Die willen me geen woning ge-
ven omdat ik nu geen vast inko-
men heb. En wat ik bezit is dan
natuurlijk zo op.".

Moeite
Een woordvoerder van de ge-
meente Valkenburg verzekert
dat „nog nooit zo hard gewerkt is
om iemand een woning te bezor-
gen" als voor mevrouw Swillens.
Een stuk of acht mogelijkheden
zijn aangeboden maar 'die waren
haar te klein, te duur of bevielen
haar niet. Een probleem is vol-
gens de gemeente dat mevrouw
Swillens geen vast inkomen
heeft; zij heeft eigen vermogen
dus geen uitkering en geen recht
op huursubsidie.

Kremers meldde
nevenfuncties

wanneer deze naar aard en tijds-
beslag afbreuk zouden doen aan
een optimaal functioneren van
het gouverneursambt.

De minister constateerde verder dat
de draf- en rensport weer perspec-
tief begint te krijgen, maar dat de
toeschouwersaantallen zorgen ba-
ren. Dit geldt zeker voor Schaes-
berg, dat wat accommodatie en ma-
nagement zeer positief uit de bus
komt, maar blijkens het NEHEM-
rapport van alle banen het minste
aantal toeschouwers per koersdag
trekt.

Perspectief

DEN HAAG - Gouverneur Kre-
mers heeft het aanvaarden van
een nevenfunctie steeds tijdig
gemeld bij het departement van
binnenlandse zaken. Daarbij
werd inzicht verstrekt in de aard
en het tijdsbeslag van de werk-
zaamheden. Minister Van Dijk
(binnenlandse zaken) heeft dit de
Tweede Kamer gisteren meege-
deeld in antwoord op schriftelij-
ke vragen van het PSP-kamerlid
Van Es.

Va„qri onze verslaggever
|.a jAAG- „Met de sluiting van
i^tj e.n renbaan in Schaesberg
eng.Je alleen kapitaal. Weg is
L °at is een veel te onherroe-
t.WtaP," aldus verklaarde het
1 gjftSe PvdA-kamerlid Servaas
■Hls en na afloop van de ver-

kv 8 Van de vaste Kamercom-L °°r landbouw.
nar
sWi °ok aanwezige minister
ct e ®l niets nieuws te melden

SbP
geliJke sluiting van de

; bel gse baan. „Ik wacht met
het oordeelvan

'^Dn Fonds af over het NE-
'W'Jt u 0

was het enige wat
i Z de- In het NEHEM-rap-- in analyse geeftvan de si-
'■3Qrt e Nederlandse draf- en
,%'d^ordt zoals bekend slui-
-1 Het lmburgse baan aanbe-
Am ntraal Fonds is een
ie de !}lster opgerichte stich-
ltl de ,?aSeüjkse gang van za-
i I^' en rensport bege-

Ver?, viés van het CentraalHeL acht de minister pas
ie Weken.

relde wel nadrukkelijk dat
ilf,nzelf moet kunnen be-

ren van Kremers als gouverneur.
Integendeel, daarop was nooit
kritiek geleverd.

Braks ging vervolgens in op de kri-
tiek van VVDer Scherpenhuizen
dat de niet bepaald florissante stand
van zaken in de draf- en rensport te
wijten zou zijn aan falend beleid van
de merendeels 'oude' bestuurders
van het Centraal Fonds. Braks be-
streed deze visie in felle bewoordin-
gen en verklaarde dat Nederland
nog steeds geen traditie op dit ge-
bied heeft en een terughoudend pu-
bliek kent.

Dat laatste gegeven weegt zwaarvoor Servaas Huys. De tot 1988 ge-dane overheidsinvestering van 29miljoen gulden in de Schaesbergsebaan is immers toch niet meertera|te draaien. „Die investering zou jebij sluiting gewoon weg gooien Ikmoet erkennen dat de bain wat dewerkgelegenheid betreft (6 volledi-
?8e0brende) nKanSHVan de Verwachteiöu rea.; niet aan de verwachtingenvoldaan heeft. Maar Schaesberg kanhe?eStorsTUitde °Pgang van *>Ken*%£iïg°ggl hb°anfnS^ï^^ïU w!nbtbTs

Wat d
duidelijk," aldusyHuys.; memet

Volgens hem is er geen goede
rechtvaardigingsgrond aanwezig
om de inkomsten uit de neven-
functies te korten op het inko-
men uit het ambt (de PSP vroeg
zich af of die vergoedingen vóór
commissariaten aan de provincie
betaald moesten worden). Van
Dijk vond overigens dat er geen
reden is om de juistheid van het
vermelde bedrag aan nevenin-
komsten te verifiëren.

Minister Van Dijk zette in zijn
antwoord uiteen een eventuele
belemmering in het uitoefenen
van nevenfuncties alleen te zien

daarmee per jaar 177.000 gulden
bij. Kienhuis stelde hierover vra-
gen aan Gedeputeerde Staten,
die lieten weten dat de gouver-
neur slechts een handvol betaal-
de bijbanen had. De nevenfunc-
ties vormen, aldus GS, geen be-
lemmering voor het functione-

Volgens partijgenote en Lim-
burgs statenlid Karien Kienhuis
vervulde Kremers dertien ne-
venfuncties en verdiende hij

apparatuur, dezelfde kruiden en
met volgens dezelfde (geheime) re-
ceptuur, waarvan het verhaal gaat
dat het recept in de kluis ligt bij
Freddy Heineken persoonlijk.

euthanasie gepleegd op het oudste
dagblad van Limburg", zegt Hans
Bos, ondernemingsraad-voorzitter
van het Dagblad van Noord-Lim-
burg.

Hij hecht geen enkele waarde aan
de toezegging dat vooralsnog een
eigenkrant in Venlo zal worden uit-
gegeven: „De plannen zijn al tot en
met de personeelsformatie inge-
vuld. Een goede en bovendien goed
renderende krant wordt alleen van-
wege de poen door de VNU de nek
omgedraaid."

Vervolg van pagina 1
Per 1 januari zullen alle afde-
lingen van de twee kranten
met uitzondering van de re-
dacties worden samenge-
voegd. Dat houdt in dat veel
banen, vooral staffuncties, in
Venlo vervallen. Naast de ga-
rantie dat hierbij geen ge-
dwongen ontslagen zullen val-
len, wordt er ook 'naar ge-
streefd niemand gedwongen
over te plaatsen.

Vertrek Els al
aren in de pen

Ilimburgs dagblad""" provincie
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Kontakten Klubs

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

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.
Gezellig flirten met zn tienen en...

Flirt-Box 06-320.330.01

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

t/m vr. van 12.00 tm 02.00 uur 's nachts.
Echte sex kent geen tijd

River-Side-Club
5 meisjes ontvangen u in een sexy sfeer. E9afslag Echt
Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak 100 m. voorbij camping

Maasterp. Open ma tm vr van 14.00 tot 2.00 u.
Tel. 04755-1854.

Bar Club Mirabelle
Leuke meisjes ontvangen U in ongedwongen sfeer van:

maand-zat. 13.00 uur tot 01.00 uur. Kerkrade 045-424330

"Queensclub"
Holzstraat 103, Kerkrade, tel. 045-451391.

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
Club La Ferme

Lemmensstraat 73, Ingber-
Gulpen 04450-3290. Geop.
v. 11.00-02.00 u. Ook zater-

dagen zond. Met mooie
meisjes om U te verwennen.
Rijksweg Maastricht-Vaals
achter de kruising Noorbeek
1e str. links, 100 mtr. rechts.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Box voor

Romantiek
en liefde. De naam zegt al-
les. Grove gesprekken wor-
den geweerd. Lief en Ro-

mantisch zij we op:
06-320.326.37 (50 ctp.m.)

Nieuw! Nieuw! Nieuw! Sex is
niet verboden, maar voor ro-
mantiek, en liefde is er maar

één nummer.... de
Romantische

knuffelbox 06-320.327.37
(50 ct/p.m.)

T 06-GAYCAFé\
i . .^. In het 06-Gay café kun je «rij uitpraten»»I^MS over je gevoelens en ervaringen. Je leert

~£ ftj&2 nieuwe vrienden kennen die niet ver weg

' fIH K^ kunnen wonen!
Er zijn ook 06-Gay cafés in de regio's:

Wil je vreemd gaan? je mag
zeggen watje wil!! gaat 't jou

alleen om sex? bel
De Jeukbox

06-320.325.16 - 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!

Zoek je 'n lekker ding?
Sex Contact Lijn
Bel:06-320.320.33(50 cpm)
Direkt snel contact (50cpm)

L.I.V.E. Afspreeklijkü

06-320.320.55
Voor 81, SM, Paren en Trio's

"Erotische Afsprakenlijn"
06-320.325.80

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

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

320.324.01....50ft
320.324.02....P0tten

320.324.03... Live
320.324.05. Live hot

320.325.02...Heet
320.325.03.... Macaber

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

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

320.320.24.
Zestien

Jonge meisjesdromen 06-
-320.321.66 (50ct p.m.)

06-Sex
Relax-Line

06-320.320.06
Zevende Hemel
06-320.320.07

Sex Non Stop
06-320.320.08

!! Live !!
Sex Relax Box

06

320.324.06
Addink Prod. 50 et.p.m.

SM.
Party box
06-320.323.06

Talk-Productions 50 et.p.m.

Contactburo
LAmour, dames, trio, p-r,

privé enz. Heerlen,
045-225237.

Sweet-Lips
50 et.p.m. 06 sex

320.320.50
Marcha

Grieks - 06 -
320.325.55

50 ct.p.m.

Tieners
Gratis PORNO kalender

50 ct.p.m. 06-

-320.321.10
Lifeopnamen

anders. Jonge stellen kun-
nen zo alles vergeten, terwijl
ze op die manier bezig zijn...
06-320.323.85 (50ctp.m.)

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

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

volwassenen.
06-320.327.28 (50 ctp.m.)

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

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

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

Donna-Maria
met haar 7 vriendinnen.
045-227734. 229718
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.

LimburgsDagblad

«3piccolo s
Van maandag t/m vrijdag

van 8.30-17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO voor het

Limburgs Dagblad
Bgl telef°nisch opgeven

045-719966 j
Teleservice

Draai eerst06-320 en dan

PORNO-LUISTERLIJNEN
320.01 Sex'o'Foon
320.02 Xaviera Hollander
320.03 CoraS Willem
321.00 Lesbifoon
321.01 BizarreLivesex
321.04 Orgiefoon
321.06 Parenclub Live
321.14 SM Bizar
321.18 Sex Classics
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 DianadeKoning
325.51 José&Sandra
325.53 Vakantiesex
328.30 Casanova
330.80. Buurman/Buurvrouw
325.70 SM-Varia

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

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

NIEUW:
SEX'O'FOON AUTOMATIEK

06-320.320.11
Toets of draai jeeigen

sexverhaal!
NIEUW:

SEX'O'FOON BOX
06-320.329.50

Metéén debeste sexbox
met meisjes van de

Sex'o'Foon als operators.

HARRY'S GAYBOX
06-320.330.11

HOMOBOX
06-320.325.50

De twee grootste
gayboxen!

PARTY-LINE
06-320.330.10

50etp.m. Méér info in de
nieuwste Gouden Gids! %

Zoekt u een beetje vertier?
Kom dan naar hier!

Rosy en 6 spontane meisjes
verwennen u graag met veel

plezier.
Club Merci

Rijksweg Zuid 241. Geleen
tel. 04490-45814

Nieuwe meisjes aanwezig.

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

Tieners
06-320.323.10

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

Retina Sexfoon

’ 0,50 pm

Privé
Aangenaam relaxen in 'n

vriendelijke sfeer. Vier leuke
meisjes verwennen U.

Tevens sauna, massage en
film. Van maandag tm

vrijdag van 13-23 u.
Kapoenstr. 29 Maastricht

6 Hollandse nieuwe
ontvangen u privé in

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

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

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

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

Escortservice all-in
045-326191

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

-320.325.30
Rosie Sexlijn

50 ct.p.m.
06-320.330.70

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!!

Lijf Sex Box
waar meer gebeurt dan pra-
ten. Hier vinden ze elkaar,
Heet en verlangend naar

meer. Voor echte sex-con-
tacten 06-320.324.90

(50 ct.p.m.)
Op de

Orgiebox
praten ze nou eenmaal zo.

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

Privé
Meisjes Selfkant
09-49-2456.1053

's morgens vanaf 10.00 uur.

buurman/buurvrouw, en nog
veel

Erger
luister stiekem mee....

06-320.326.01 (50cpm)
Meisje zoeken

Sex-contact met jou!!!
Tippel-box

(50cpm) 06-320.326.66
Direct Gay-Contact

Gay! Date! Live!
06-320.330.18 (50cpm)

Tippellijn
06-320.330.66 (50 cpm)

Regel 'n afspraakje
met zon lekker stuk...

Nieuw! Live!
Homo-sex-intervieuws

Gay Bizar
06-320.330.88 (50cpm)

Escort Marli
Charmant en discreet,

maakt u dag geheel
compleet.

045-451033'
vanaf ’ 100,- all in.

Privehuis Diana
met 6 leuke meisjes
Nieuw Suzy

speciaal voor oudere heer
045-213142

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

Bel de
provinciebox

BABBEL, KLETS,
RATEL, RODDEL

bel voor limburg
06-320.330.86

Viditel pag. 611.
50 et p.m.

Tuk
NEDERLANDS

BLOOTSTE BLAD

SEXTEEN
DE JONGSTE MEISJES
06-320.323.63

50 et. p.m.
Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Volwassenen

vinden elkaar ongestoord en
met de goede manier waar-

op volwassenen dat doen op
de Box voor Volwassenen.
06-320.326.88 (50 et. p.m.)

De. Sabbelbox
Hollands heetste meiden
bellen. Hier geen bandjes

live sex!!
06-320.325.69 - 50 et p/m

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Ma. t/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

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

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605

Privehuis
Michelle

brandende liefde, hete
kussen, wij kunnen 't

blussen!! met

Nieuw Jill
en nog 9 leuke dames aan-

wezig!!!
045-228481
045-229680

Peggy
en vriendinnen ma-vr

11 tot 19 u. 04490-74393.

Thai Privé
Voor sport-, Franse en origi-
nele Thaise bodymassage.

Ma-vrij 11.00 tot 24.00 u.
Suffolkweg 13, Weert.

04950-42966.

Anita
privé met escort
ook zaterdags.

Tel. 045-352543.
Nieuwe direktie in

Huize Yvonne
Lichaamssexm. ’ 50,- te-

vens nieuwe meisjes Lolieta
Vanessa type plus andere.

ma-zat 11-24 u.
zon 15-24 u.

045-425100. Kerkrade.

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

’ 100,- all-in

06521-27896.
Contactburo

Yvonne bemid. v. discrete
adressen. Inschrijvingen ge-
vr. 04490-23203, Sittard.

Nieuw
Dag en nacht geopend.

Rijksweg Zuid 1318, Geleen
Tel. 04490-48448

Tev. meisjes gevraagd.

Paar 35 en 40 jr
zoekt leuk stel voor gezel-
lige avonden. Tevens af en
toe een parenclub bezoe-

ken. 100% discreet br.m.fo-
to. o.nr. B-1290 Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,

6401 PP Heerlen.
Vrijdag en zaterdag
striptease
liveshow

Aanvang 20.00 en 22.00 uur
Grote Gracht 95, Maastricht

Let op de palmen
in de etalage.

Met airconditioning.
Vrouw ontvangt

Privé.
Tel. 04406-41961.

Nieuw
Silvia, Sandy, Brigitte,

Jessie, "Cinderella", Oude
Rijksweg Nrd. 56, Susteren,

naast tennishal.

’ 50,- all-in
.045-423608

Piepshowbox
Alle meiden zijn uit de

kleren, nou jij nog!!
06-320.325.44 - 50 et D/m
!

En toen werd ik besprongen
doorzon sexuele gladjanus!
06-320.320.23 sex, sexer,

sexst!
nombre hombre

50 c p/m.
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

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.

Heren!
Van harte welkom bij Wendy
va. 10.00 uur. 045-721759.

In/om de tuin
(TUIN)HOUTHANDEL \m-
preg In de Cramer 104, Hrl.
751687. Voor al uw vakkun-
dig vacuum-hogedruk ge-
ïmpregneerd tuinhout, blok-
hutten, bielzen enz, thuisbez
Nu of nooit! SPOORBIEL-
ZEN ’ 15,- p.st. Houtzagerij
Windels, Bouwberg Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
OPRITTEN en terrassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg en vrijbl. prijsopg.
Tel. 045-423699.

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
Gevr. HTS-BOEKEN, 1e
jaars electro. Tel. 04498-
-56624.

(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 koop BOOMERPUPS,
iets moois, ’ 200,- en zwar-
te dwergpoedelpups,
’250,-. Tel. 045-250210.
LAPJESPOES 8 wk oud,
gratis af te halen. Tel. 045-
-719647.
Te k. KIPPEN, leg-mestkui-
kens en kalkoenen. Henk
Ploemen, Broekhuizenstr.
53b, Rimburg. Tel. 045-
-320229.
l.v.m. verhuizing is het tel.nr.
van CHARÈL hondentrim-
salon gewijz. in 045-423400
Te koop zeer moooie PEKI-
NEESJES m. stamb. Prov.
weg Zd. 143 Oirsbeek.
Kortharige kleine HONDJES
voll. geënt en getatoeëerd.
Tel. 04459-1237.
Te k. AQUARIUM, compleet
m. ombouw afm. 1.20x 0.50
x0.40. Tel. 04451-2195
Te k. nest Duitse HERDERS
Duits import, Kerkrstr. 33,
Übach o. Worms.
SCHARRELKIPPEN te k.
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4a Gutte-
coven. 04490-24401.
Te koop gevr. KANARIES
lichte en rode kleuren ’ 10,-
-parkieten jong ’ 4,-; Aga-
pornissen ’ 6,-. Tel. 045-
-351340.
Te k. PERZISCHE Kittens
met stamb., tel. 045-421707
Groen Amazone PAPEGAAI
zeer goed sprek., met kooi.
Tel. 045-426146.

Huwelijk/Kennismaking

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum(LCH)

werken samen om met minderkosten meer mogelijkheden
te bieden aan mensen, die een partner zoeken. Vraag
gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045-412847,

Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht Mevr. Dnessen 043-435231.

St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231.
Centraal adres LCH 030-200630.
Erkend door Raad van Toezicht.

Stichting Recreatieve Evenementen
organiseert iedere vrijdag in de zaal van La Salie te

Susteren, Stationsstraat 7, vanaf 21.00 uur een
Dans- en Kontaktavond

voor alleenstaanden
Hapje tussendoor, entree gratis.

Zoekt U een serieuze relatie
bel dan Huw. rel. bem. buro
"LEVENSGELUK" 045-
-211948.
Vrouw 45 jr. zoekt VRIEN-
DIN (niet lesb). Br.o.nr.
B-1274 LD. Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Weduwe, goed voorkomen,
z.s.k.m. leuke bejaarde
HEER, Niet onbem. br.o.nr.
B-1281 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen, (s.v.p. tel.nr. verm.)
Hallo, ik heet Rob, ben be-
gin 30, heb een goede baan,
zie er goed uit en kom uit
een goed milieu. Ik zou
graag kennis willen maken
met een aardige jonge
vrouw. Mijn bedoelingen zijn
volstrekt oprecht. Ik heb de
drempel overwonnen om
deze oproep te plaatsen,
raap jij de moed bij elkaar
om te schrijven? Anders blij-
ven we allebei alleen. Tot
ziens? Br.o.nr. 81298, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
PARTNERTRUST, huw.-re-
latieburo. Info: 045-210627.

ALLEENSTAANDEN Opge-
let!! Zaterdag 22 juli organi-
seren wij 'n dagtocht naar
Brussel. Interesse? Bel dan
Huw.-Rel.-Buro "Levens-
geluk". 045-211948.

Mode Totaal
Te k. BRUIDSJAPON mt. 38
zonder . access., ’400,-.
Tel. 04454-4820.
BRUIDSJURK te koop met
toebehoren maat 40, kl. wit.
Tel. 045-221636.

Foto/Film
Te k. weg. beëindigen hob-
by Nikon F3ca FM CAME-
RA en flitser Metz 45 CT-4,
tel. 045-456300 na 18.00 u.

Literatuur
Te k. MTS boeken, 1e jr.
electro. Tel. 045-453880.
Te k. aangeb. 2e en 3e jaars
MDSC boeken tel. 045-
-310235.
Te k. MLO-BOEKEN 1e en
2e jaar.Tel. 045-414278.

Bel de Vakman
Verstopte afvoer of riolering

ri.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

Problemen aan
uw dak

bel 045-219615
H Arndts

dakservice
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.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

Voor al uw dak- en ZINK-
WERK. Dakdekkersbedrijf 'R.M. Schripsema, Teutele-
broekstr. 32, Kerkrade. Bel
voor vrijblijvende prijsopga-
ve tel. 045-459647.
Voor al uw NIEUWBOUW
en verbouwingen: Bouwbe-
drijf Baburek. Tel. 045-
-216969.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paratie zonder voorrijkosten.
Bel Geleen, 04490-45230.
Service binnen 24 uur.

Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap. Stratenmakarsbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvende
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.

Wonen Totaal
Howa is specialist in

Senior bedden
Er zijn vele uitvoeringen voorradig, o.a. eiken, essen, wit

laqué, alsook de auping senior kollektie.
Gun uzelf een goede nachtrust.

Beddenspecialist Howa
M. Snijders, Nieuwstr. 12-14, Hoensbroek. Tel. 212900.

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.
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS? Zeer veel keus, ner-
gens goedkoper! Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.

Te k. camp. KOELKAST
’150,-; ijskast ’95,-; gas-
fornuis ’ 125,-; diepvries
’175,-. 045-725595.
Te k. Moderne zeer mooie
zwarte effen AANBOUW-
KEUKEN i.z. perf. st. met
ronde spoelb., afzuigk. en
wit blad totale lengte 3.20m.
pr.n.o.t.k. 04459-1240.
Pracht Barok BANKSTEL,
rundl. kussens, vp. ’ 2.450,-
Barok eethoek rundl. stoe-
len, iets moois, vp. ’ 1.675,-
Barok vitrinekast vp.
f 2.250.-. 045-323830.

Te k. witte SLAAPKAMER
en grijs bankstel lederlook, 1
jr. oud. Tel. 045-229262 bgg
te bevr. Beethovensngl. 143
Nieuwenhagen bij winkel-
centr. Op de kamp.
Te koop eiken KEUKEN, I.

' 3.75, mcl. dubbele spoelbak,
koelkast, gaskookplaat en
electr. oven, vr.pr. ’ 750,-.
Tel. 04742-1872.
Te koop massief eiken
KLOOSTERTAFEL en 4
stoelen; massief eiken dres-
soir. Tel. 045-717276.
Te k. aang. SALONTAFEL,
achth. m. stenen blad en
kleuren-t.v. 04490-28298.
Eiken rechtst. elem. KAST,
eiken kuipmod., leren
bankst., eiken slpk., 3 mnd.
oud. Tel. 04490-26198.
NOTEN kamerkast 3 mtr.
breed, pr. ’600,-. Tel.
045-226396.

Kapper Cosm.
fë k~ SCHOONHEIDS-
massage- ped.- stoelen
Beursmodellen 04923-
-62939/66561.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootste sortering div. uitvoeringen reeds vanaf ’ 899,-.
Nu 4x gebogen hemel met 10 snelbruinlampen, ventilator,
compleet met statief nu ’ 1.198,-. Erkend Riho-dealer.

Ook reeds vanaf ’ 10,- p.wk.
Van Erp, Limbrichterstraat 18, Sittard, 04490-13531

Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.
Computers

PC-AT-Computers
Inkl. 40 MB harddisk. EGA/CGA/Hercules compatible vi-
deokaart. EGA Kleurenmonitor. Inkl. DOS 3.3 en GW-Ba-
sic. Prijs ’ 4.995,- (inkl. BTW). Aanbieding zolang de voor-

raad strekt. PAN Automatisering, 045-727163.
Te k. COMMODORE 64,
met record., joyst., prg.,
printer, ook los. Tel. 045-
-215068.

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

TV/Video

Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TVS met
garantie. Philips grootbeeld
va. ’ 145,-. Zeer grote sort.
TV's.( Occassioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Gevraagd kleuren-t.v.'s v.a.
1980, defect geen bezw.; vi-
deo's VHS en stereo-torens.
Tel. 04406-12875.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

»..■ .■w^^..».. . '

Te k. kleuren TV met af-
standbediening, zeer mooi
toestel. Tel. 045-725008.
KTVSI cm 12prog. ’ 145,-,
20 prog. ’ 245,-, 67 cm telet
99, kan.afst. ’475,-, 12
kan. ’ 145,^ 195,- ’225,-.
Videoree. VHS ’ 325,-

-’ 649,- ’ 795,-. Inr. mogel.
Verzetstr. 15, Heerlen. 045-
-417651.

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

Kachels/Verwarming
ALLESBRANDER te koop, 1
jr. gebruikt, pr. ’ 450,-, als
nieuw. Tel. 045-314445.

Uitgaanswegwijzer

Café „de 'braver"

Heden heropening van
Café de Draver.

Fr. Erenslaan 89, Landgraaf.
Tel. 045-318989

Diversen

Restaurant La Cage
Meesweg 2, Vilt, 04406-41001

Gezellig tafelen bij piano muziek, tevens U adres voor
warme en koude buffetten, gratis thuisbezorgt.

Gebit gebroken
Klaar terwijl u wacht.

Hoonhout
Akerstr. N 328, Hoensbroek

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

Voor uw WERKKLEDING,
laarzen en schoenen, ook
met stalen neus enz. enz. Bij
K. Stienstra en Zn., Wagen-
schutsweg 21, Palemig-
Heerlen. Tel. 045-722334.
SCHILDERSEZEL te koop.
Tel. 045-412636.

GEBIT gebroken? Klaar ter-
wijl u wacht. Borsboom &
Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Firma ALLTECH metaalde-
tectors verkoop en verhuur.
Wij zijn dealer van compass
-tesoro-white's. Voor alle
inlichtingen 045-325729.
Door jonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE met leuk gesprek en
(fris) drankje, eens geweest
U blijft komen. 045-353489.

De massage van VERO-
NIQUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
Te koop demontabele BOL-
DERWAGEN met massieve
wielen 100 x 50 cm. ’ 125,-.
045-44963.
Te k. ROLSTOEL van mrt.
'87. Bel 045-311923 tussen
09.00-19.00 uur.

Arre-slee (opknappei
te trouwkoets, i.g.st.
wagen); Wagohett
luchtbanden met: ver"
ook gesch. voor poni
04492-3446.
Te k. div. elec. Hch;
teriaal en div. rnete
alles KEMA-keur, 2 i
eikendeuren met kl.
Tel . 045-215910.
Te koop aangeb. de
bele VERKOOFKIO
goede staat, gec
seerd. Tel. 04406-12]
Te koop aangeb. de
bele MUZIEKKIOSK
de staat, nieuw dakzi
04406-12289.
Te k. KINDERW
donkerbl. z.g.a.n. Ei
ga, wandelwagen, rri
Emaljunga, Ifst. in 1
Samen ’ 200,-. K.i nd<
met standaard voor
ligbad. Tel. 04490-54

Muziek

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterke
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie en

Altijd leuke aanbiedingen en occasions;.

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!! I

; ■ TH* ■

Lowrey Amer. concert org»3
inruilmodel: Lowrey Promenade i.st.v.nw. ’ 9 ,13

(nieuwwaarde ’ 32.990,-) 1 jaar garantie:
Muziekhuis Guus Arons BI

Honigmanstraat 5-7-9 Heerlen. Tel. 045-717 l|
Hét adres voor voordelige aanbiedingen!' I

PIANO'S te koop en te huur.
Somers en Zn., Akerstr. 82,'
Heerlen. Tel. 045-713751.
Te koop antieke PIANO te
gebr. als oefenpiano. Tel.
04490-73241.
Koopje nieuwe ACCOR-
DEON merk Weltmeister
04490-40827.

Radio e.d.

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

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

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer
elke dag super-

lage aanbie-
dingen

Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes':
VHS videore-
corder met af-
standsbedie-
ning Goldstar

1245,14 dagen
timer, scart

aansluiting, 32
voorkeurzen-

ders geen 898,-
-of 748,- maar

598,-.
Maar ook: Pioneer tuner TX

560 geen 378,- of 298,-
-maar 98,-.

.Maar ook: Pioneer compact
disc speler PD 6010 met

draadloze afstandsbedien-
ing en linear servo-system
geen 1.298,- of 798,- maar

398,-. en nog veel meer!

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Gebr. Digit. TUNER ’ 145,-
-’175,-. Hifi boxen 100 W
’79,- ’95,-, 20 W ’15,-.
Cass.deck Akai ’ 175,-

-’ 150,-. Autoreverse
’245,-. Midisèt ’195,-.
Topklasse tun. verst. 4 x 100
W ’450,-. Boxen 120 W
’125,-, 90 W ’90,-. Ver-
zetstr. 15 Heerlen. 417651.

Te koop gei'
■ ■■ ■ ■ -
GOUD, zilver, munt.
etc. Cont. bet. vrij
Groenstr. 109, Gele.g

Direct Kontant Gel
DAMESPOCKETS,
quet, Intiem, Love
Affaire, Candle-ligh
mijn etc. Porno- >\
bladen, Chick, Casi
Rosie, Pleasure, !
Erotica, Play-boy,
Velvet en alle ander i
voor het hoogste bo'
betere en duurdere I
pockets, encyclopec:
pees, singles, compi
plaatjes. 045-71777ji
Te k. gevr. CA'
KOELKASTEN, fl
zers en kookplateaui
045-726206. I

Kunst en Anl
Te k. zeldzaam mooi
ke EETHOEK, 6
045-255485, na 181.
Onze kwaliteit bewi
zelf met de jaren.
SIMONS Dorpstr. 45
(t/o ingang kerk, na£
rest.). Donderdag
avond. Tel. 045-243 J
Zeer mooie ant. tafel
en een 16e eeuws;
DEKENKIST 0440g^
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Het verlies over 1988 van bijna 4,5
miljoen gulden wordt gedekt door
de jaarlijkse bijdrage van de aan-
deelhouders (het rijk, de provincie,
deKamer van Koophandel en de ge-
meenten). Driekwart van het verlies
is veroorzaakt door de kapitaalslas-
ten als gevolg van investeringen in
de infrastructuur. Een kwart van
het verlies komt door exploitatie-
kosten.

Volgens Messelink zullen die ex-
ploitatieverliezen dit jaar waar-
schijnlijk geheel verdwijnen. Door
de toegenomen drukte verdwijnen
de verliezen die eerst werden gele-
den doordatveel personeel en mate-
rieel wel aanwezig - maar slechts af
en toe echt nodig was.

Van onze redactie economie

BEEK - De directie van Maastricht Airport heeft opnieuw de
groeiprognoses moeten bijstellen. De eerste vijf maanden van
dit jaar hebben bijna een verdubbeling van het aantal passa-
giers ten opzichte van de eerste maanden van 1988 laten zien.
De schatting voor 1989, die op 250.000 passagiers was gesteld,
is nu opgekrikt naar tenminste 275.000. Dat blijkt uit het jaar-
verslag van de luchthaven over 1988.

De groei van het aantal passagiers
komt door het chartervakantiever-
voer, waarbij het aantal passagiers
uit vooral West-Duitsland blijft toe-
nemen. Vorig jaar steeg het passa-
giersvervoer ten opzichte van 1987
met 43 procent tot 223.000 en het
vrachtvervoer met 16 procent tot
52.000 ton. In verkeersvolume is
Maastricht Airport nu ruim twee-
maal zo groot als Rotterdam en bij-
na viermaal zo groot als Eindhoven.
De Beekse luchthaven is echter 30
keer kleiner dan Schiphol.

Vracht
Ook het vrachtverkeer nam toe, on-
danks het vertrek van XP. In de eer-
ste vijf maanden van 1989 werd 13
procent meer vervoerd. Directeur
W. Jense denkt dat het verlies van
122 arbeidsplaatsen als gevolg van
het vertrek van XP door de groei bij
andere bedrijven nog dit jaar kan
worden gecompenseerd.

Het aantal nachtvluchten is volgens
de luchthavendirectie na het ver-
trek van XP met 50 procent gedaald.

Maastricht Airport onderhandelt
met twee bedrijven die mogelijk de
plaats van XP in Beek in kunnen
nemen. De bedrijven willen echter
eerst meer duidelijkheid over de
toekomst van het aantal nacht-
vluchten.
De bedrijfsopbrengsten van Maas-
tricht Airport stegen vorig jaar met
twee miljoen en de lasten stegen
met ongeveer eenzelfde bedrag.
Van die lasten werd echter 850.000
gulden veroorzaakt door een een-
malige reservering voor groot on-
derhoud. „Als die reservering bui-
ten beschouwing wordt gelaten, is
de verliessituatie verbeterd met 10
procent," aldus financieel directeur
H. Messelink gisteren.

Examen

"Minister Van Dijk van BinnenlandseZaken
(rechts), voorzitter Dohmen van de directie
van de Volmac Software Groep NV (midden)
en gouverneur J. Kremers toasten op de over-
eenkomst waarmee de overname van de vesti-
ging Heerlen van het Rijks Computer Cen-
trum door Volmac eenfeit is. De onderhande-

lingen over de overname waren in drie maan-
den afgerond. Het is daarmee, volgens de be-
wiyidsman, de snelste privatiseringsoperatie
van Nederland. Van Dijk hield een pleidooi
voor de verzelfstandiging van het RCC in
Apeldoorn, een wetsvoorstel daartoe ligt bij
de TweedeKamer.

Toch verwacht Messelink ook over
1989 weer een verlies van 4,5 mil-
joenvanwege een stijgingvan de af-
schrijvingen. Als de Oost-westbaan
echter mag worden aangelegd,
denktMesselink over tien jaaruit de
rode cijfers te zijn.

EINDHOVEN - Aan de faculteit
Elektrotechniek van de Technische
Universiteit in Eindhoven slaagden
voor het doctoraalexamen J. Wie-
ken uit Meerssen en H. Schepers uit
Brunssum.

Beveiliging
Dat wordt moeilijker als de luchtha-
ven straks de beveiliging tegen ter-
roristen zelf moet gaan betalen. In
een wetsontwerp van de regering
dat nog door de Tweede Kamer
moet worden behandeld wordt
voorgesteld de aansprakelijkheid
en de rekening voor de luchthaven-
beveiliging van de overheid naar de
luchthavens te verleggen. Messe-
link en Jense lieten duidelijk hun
afkeur van dit voor hun kostbare
plan blijken: „De overheid is verant-
woordelijk voor het waken over de
veiligheid van de burgers."

door jos frusch

Belgen krijgen meer juryleden

OLS-keuring door
regen verdaagd

weekendagenda
Toestand CIOS-sludenle nog ernstig

Gevolgen ongeluk
klimwand blijvend

ren het onderzoek naar het onge-
val afgesloten en is tot de conclu-
sie gekomen dat de klimwand
onvoldoende was verankerd en
door de sterke wind extra insta-
biel is geworden.
De Afdeling Bouw en Woning-
toezicht die normaal vooraf con-
troles uitvoert, wist aldus de
Utrechtse politie niet dat het ma-
nifestatieterrein al op 21 juni
open ging en heeft dus geen on-
derzoek gedaan. De Officier van
Justitie in Utrecht gaatnu onder-
zoeken ofer strafrechterlijke ver-
volging wordt ingesteld en tegen
wie.

behandelende artsen zal de
CIOS-studente blijvende gevol-
gen ondervinden van het ernsti-
ge ongeval.
De Utrechtse politie heeft giste-

was gepasseerd voor het jureren
van marketentsters, kon omdat zij
niet had gereageerd op een algeme-
ne oproep die begin februari was
uitgegaan, aldus burgemeester Frits
Kirkels van Meijel, die voorzitter
van de OLS-jury is. Hij keerde giste-
ren gebruind terug van een vakantie
in Zuid-Frankrijk.

De weg naar Niel-bij-As is zowel
vanuit Molenbeersel, Kessenich,
Maaseik, Maasmechelen en Lana-
ken bewegwijzerd.

Verlies luchthaven blijft even groot

kend met vier andere bezoekers
onder het gevaarte terecht, toen
dit kantelde.
Een 6-jarig jongetjekwam bij het
ongeval om het leven. Volgens

Van onze verslaggever

NIEL-BIJ-AS - Slechts de tenten
konden worden getest. De schietbo-
men zullen eerst vandaag worden
gekeurd. Door de regen was dat gis-
teravond niet mogelijk.

Mokten de belangenbehartigers van
de Belgen vorige week nog over een
ondervertegenwoordiging van land-
genoten in de OLS-jury, inmiddels
is de Belgen genoegdoening ver-
schaft. Het aantal Belgische juryle-
den is tot 11 aangevuld. Er zijn 46
Nederlandse juryleden.

Daarmee is de verhouding een
weerspiegeling van het aantal
schutterijen dat zondag aan het
Oud-Limburgs Schuttersfeest in
Niel-bij-As deelneemt. Er komen
121 schutterijen uit Nederlands-
Limburg en 32 uit Belgisch-Lim-
burg.

Dat een van de Belgische dames

Verdubbeling aantal
passagiers in 'Beek'

„We hopen dat iedereen zich aan de
richtingaanwijzers en de richtlijnen
van onze mannen houdt", aldus ka-
pitein Jan Peeters van de rijks-
wacht in Genk die met de coördina-
tie van de verkeersgeleiding is be-
last. Daartoe zal ook een helicopter
worden ingezet.
In de weilanden rond het feestter
rein is parkeergelegenheid voor ten
minste 12.000 auto's.

APOTHEKEN

Solist en dirigent slappen op

Problemen bij
CD-opname LSO

MAASTRICHT - Zowel trompettist
Guido Segers als dirigent Heinz
Friesen hebben gisteren geweigerd
nog langer mee te werken aan de
CD-opname van het LSO met mu-
ziek van componisten uit Belgisch
en Nederlands Limburg. Beiden za-
gen wegens organisatorische pro-
blemen en de daaruit voortvloeien-
de gebrekkige voorbereiding geen
mogelijkheid om een optimaal artis-
tiek eindresultaat af te leveren.

De weigering betekent dat het con-
cert van het LSO in het kader van de
Basilica Concerten morgen in Ton-
geren zou geven, ingrijpend moest
worden gewijzigd: geen wereldpre-
mière van het Trompetconcert van
Lambrechts derhalve en ook geen
Heinz Friesen. Laatstgenoemde zal
worden vervangen door de jonge
Amerikaanse dirigent David Ro-
bertson.

bepaalde tijd uitgesteld en in plaats
van een compleet 'Limburgs' con-
cert in het kader van de viering van
het 150-jarig bestaan van beide Lim-
burgen, zal het LSO in Tongeren als
'pièce de resistance' De Vier Jaarge-
tijden van Vivaldi (een Italiaan,
geen Limburger!) uitvoeren met
concertmeester Gil Sharon als so-
list.
Al met al heeft het LSO door on-
zorgvuldig organisatorisch beleid
een unieke gelegenheid voorbij la-
ten gaan om aan promotie te doen,'
temeer daar het concert in Tonge-
ren door de BRT zou worden opge-
nomen. Een opvatting, waarmee di-
recteur Peter van de Braak het ab-
soluut oneens is: „Het is onjuist en
onvolledig om te suggereren, dat al-
leen een slechte organisatie de oor-
zaak van dit alles is geweest. In dit
soort gevallen loopt steeds een aan-
tal zaken samen. Zo heeft niemand
kunnen vermoeden dat het trom-
petconcert van Lambrechts zo
moeilijk is. Dat een voorbereiding
te kort is, kun je ook pas achteraf
vaststellen. In ieder geval gaan wij
de zaak grondig evalueren. Zoiets
mag niet meer voorkomen."
Heinz Friesen was gisteren niet be-
reikbaar voor commentaar.

Er zijn enkele omstandigheden aan
te wijzen, die de opvatting recht-
vaardigen, dat een slechte organisa-
tie debet is geweest aan deze voor
hetLSO onverkwikkelijke gang van de partituur naar zijn zeggen veel te Resultaat: de CD-opname is tot on-

Ook bleek enkele dagen later dat
een opnamesessie niet door kon
gaan, aangezien het mannenkoor
De Maastreechter Staar het Staarge-
bouw zelf nodig had voor opnames.
In de gegeven omstandigheden
bleek het toen niet mogelijk het bij-
zonder moeilijke trompetconcert
van Lambrechts, waarvan Friesen

Eersle
Als eerste haakte trompettist Guido
Segers af, die tijdens de opname
liefst 35 keer moest overspelen, om-
dat het orkest de ritmisch zeer com-
plexe muziek in de korte voorberei-
ding onvoldoende meester was ge-
worden. Er waren toen overigens
pas twaalf maten opgenomen. Toen
onduidelijk bleef of Segers bereid
was wel in Tongeren van de partij te
zijn, hield ook Heinz Friesen het
voor gezien en meldde zich ziek.

zaken: door geen rekening te hou-
den met CAO-bepalingen moest een
op vrijdagavond geplande repetitie
worden verschoven naar vrijdag-
morgen. Op dat tijdstip was dirigent
Friesen echter verhinderd, die het
zodoende met een repetitie minder
moest doen (twee i.p.v. drie).

laat in zijn bezit had gekregen, op-
genomen te krijgen.

BRUNSSUM. Bel TIGH S 711
HEERLEN. Aarveld, Verf
straat 18, S 713385 en Ganzev
Stanleystraat 23, S 210772.
TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Meiser, Kerk
45 Waubach, S 313633. Voor S
gevallen dag en nacht bereikt
KERKRADE - EYGELSHC
VanWersch, Hoofdstraat 41 K
de, S 452010.
KERKRADE-WEST. Ma
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheidi
Bleijerheiderstraat 52, S 4
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 i
zondag van 12.00 tot 13.00 u
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor s
gevallen dag en nacht geopen
SIMPELVELD - BOCH(
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Si
veld, S 441100. Zaterdag van
tot 15.00uur en zondag van 14
15.00 uur. Voor spoedgevalle
men terecht van 22.00 tot 22.3
HOENSBROEK. Martens, B
straat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen
apotheek (bgg TIGH S 711401
TIGH - HEERLEN.
5711400
(Informatie over avond- en
einddiensten van artsen, ta
sen, apothekers en het C
Kruis.)
GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst
spoedgevallen tijdens avor
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur.
enden 24 uur doorlopend S 7
Werkdagen, tijdens werl
S 713712.
NUTH-VOERENDAAL- SU
VELD. Wachtdienst voor sp
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD
BEEK. Wachtdienst voor sp
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELB
BINGELRADE. Wachtdienst
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedge
is de dienstdoende verpleegt
ge bereikbaar onder S 462222
EYGELSHOVEN - LANDGf
Wachtdienst voor spoedge
S 323030.
ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedge'
TIGH (brandweercentrale) 'S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBÜ
Voor spoedgevallen eigen W
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor ;
gevallen eigen huisarts belieft
SCHIMMERT. Voor spoedge'
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot za'
12.00 uur vlg. telefoonbeantw''5
van eigen huisarts. Van za'
12.00 uur tot zondagmorgei)
uur Schiffers, Hoofdstraf
S 452176. Van zondagmorgelj
tot maandagmorgen 8.00 uur,
waal, Pricksteeenweg 42, S *
SIMPELVELD - BOCtffSchiffelers, Froweinweg 50
S 04451-1500.
SCHAESBERG. Zaterdag :
man, Hoofdstraat 19b, S 31'"
zondag Pieck, Pasweg
S 311322. ,
ÜBACH OVER WORMS -
WENHAGEN. Eigen huisa^"
len.
VOERENDAAL. Praktijk
huisplein 4 S 751322.
Patiënten gezondheidscej
Hoensbroek-Noord kunnen"
nacht bellen, S 214821.
TANDARTSEN
HEERLEN - HULSBERG "
RENDAAL. Carati, Bokste
Heerlerheide, S 211000.
TIGH S 711400.
KERKRADE - ÜBACH !
WORMS - SCHAESBERG -
WENHAGEN - EYGrJLStf"
Bloem-Beaujean, Heigank
Nieuwenhagen, S 324032. $
uur van 11.30 tot 12.00 uur e

19.00 tot 19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCH0p
GULPEN - VAALS- WIJLR»,
TEM. Schijns, Pr. Bernhard*
Vaals, 's 04454-1553. Sp1*van 11.30 tot 12.00 uur en vB
tot 18.00 uur. .i
BRUNSSUM - SCHINV»
NUTH - HOENSBROEK - 9,
NEN. J. Geraeds Kruisbe'
15a Brunssum, S 254246. 5'
uur van 11.30 tot 12.00 utf
17.30 tot 18.00 uur.

Per Pers
Afscheid

Na veertig jaar werkzaam
geweest in de gezondhei^
neemt zuster Elisabeth ,
Peeters vandaag afschep
het De Wever-ziekenhu
Heerlen. De scheidende d
Functionele Anatomie e\
pleegkunde maakt gebn-j-1,
de OBTJ-regeling en wor^,
gen van 16 tot 18 uur in de.
derzaal van het ziekenh^
huldigd.
Elisabeth Peeters werd j
jaar geleden geboren op®.
lerbaan. In 1949 begon Jj
haar loopbaan als leerling
vrouw op de Vroedvf^school. Tien jaar later bes fivroedvrouw zich te la*jjij
scholen tot verpleegkunöji
in .1961 werd ze in het S*-
ziekenhuis benoemd to
hoofd van de verloskame'^iEind zestiger en begin zeV,f5jaren legde zuster Pee^^vooral toe op het opleid'y
verpleegkundigen. Ook «"

ze voor de totstandkomeneen erkende kraamople' féde opleiding Intensieve ,j
tenzorg. Al met al doceer
de voorbije jaren duizen^
lingen. J

ren omdat het toch al een jaar duurt
voordat tot de aanvragen voor een
aantal andere vergunningen behan-
deld.Spoedig uitspraak

in Stevolkwestie

Ontgrinders vragen Raad van State om vergunning
Van onze correspondent

DEN HAAG - Stevol BV, een con-
sortium van zeventien grindprodu-
centen, wil dat het Limburgse pro-
vinciebestuur snel een beslissing
neemt op haar aanvraag voor een
vergunning voor het ontgronden
van een gebied van 280 hectare bij
Stevensweert en Ohé en Laak.

Hilhorst meent dat einde 1990 met
de grindwinning kan worden be-
gonnen. Advocaat mr R. van Hövell
tot Westerflier, die namens de be-
woners van het gebied optreedt,
vindt dat het verzoek om een voor-
ziening waardoor Stevol toch vast
de vergunning krijgt, moet worden
afgewezen. Eventueel kan het verle-
nen van de vergunning aan een rui-
me termijn worden gebonden,
waarbinnen dan de MER kan plaats
hebben. Van Hövell meent dat het
projectplan uit 1987 niet in de plaats
van het ontgrondingenplan kan ko-
men.

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu aan de provin-
cie verstuurd, die melding maakt
van een MER-plicht bij ontgrindin-
gen boven de 100 hectare.

zoek en voorbereiding van het pro-
ject.

(ADVERTENTIE)

GEMEENTE SIMPELVELD
Aanbesteding met voorafgaande selectie
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Simpelveld is
voornemens een aanbesteding met voorafgaande selectie overeenkomstig het
Uniform Aanbestedingsreglement 1986 te houden, voor bestek nr. 1-1989, in-
zake
het reconstrueren van de Wijnstraat.
De uit te voeren werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:- het opbreken van oude verhardingen, asfalt, tegels en betonstenen ca. 8.000

m2;- het ontgraven van grond ten behoeve van rioleringen en cunetten ca. 9.000
m3;

- het aanbrengen van p.v.e. riolering 0 125, 160, 200, 250 en 315 mm, inclu-
sief hulpstukken ca. 1.600 ml;

- het aanbrengen van fundering van korrelmix ca. 4.000 m3;- het aanbrengen van grindasfaltbeton ca. 3.500 ton;- het aanbrengen van molgoten 2.200 m1;- het aanbrengen van wegmarkeringen, bebakening en bebording.
De termijn van uitvoering bedraagt 80 werkbare werkdagen.
Aanmelding
1. De aanmelding als gegadigde dient schriftelijk in de Nederlandse taal te ge-

schieden voor 17 juli 1989 bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Simpelveld, postbus 21000, 6369 ZG Simpelveld.

2. Bij de aanmelding als gegadigde dienen de volgende gegevens te worden
overgelegd:
a. bewijs van inschrijving van zijn onderneming in het beroepsregister;
b. de voor zijn onderneming vereiste vestigingsvergunning of ontheffing;
c. verklaring omtrent het betalingsgedrag zoals deze worden afgegeven

door de ontvanger der belastingen en door de bedrijfsvereniging;
d. een bankverklaring waaruit de financiële draagkracht van zijn onderne-

ming blijkt;
e. een lijst van de in de laatste 5 jaren door zijn onderneming (of door de

deelnemers van een aannemerscombinatie) onder vergelijkbare omstan-
digheden uitgevoerde en tijdig opgeleverde werken op het gebied van we-
genaanleg en -recontructie, het bedrag van die werken alsmede tijd en
plaats van de uitvoering, met vermelding van de opdrachtgever(s);

f. een verklaring betreffende de totale omzet aan werken in de wegenbouw
van zijn onderneming in de laatste drie boekjaren;

g. een opgave van de personele bezetting van zijn onderneming;
h. een opgave van de in zijn onderneming aanwezige know-how en ervaring

bij de staf en het leidinggevend personeel;
i. een opgave van het materieel en vermelding van de capaciteit, waarover

zijn onderneming behoort, beschikt voor de uitvoering van het werk;
j. een opgaven van de eventueel voor het werk in te schakelen onderaanne-

mers), met vermelding welke onderdelen door deze onderaannemer(s)
worden uitgevoerd en met welk materieel;

k. een opgaven en omvang, de daarvoor benodigde capaciteit en de duur
van de door zijn onderneming thans in uitvoering zijnde belangrijkste wer-
ken.

Uitnodiging
1. Voor een uitnodiging tot inschrijving komen uitsluitend in aanmerking gega-

digden die:
a. voldoen aan het gestelde onder .aanmelding";
b. niet verkeren in staat van faillissement of liquidatie;
c. in de laatste 5 jaren op een vakkundige en regelmatige wijze en tijdig op-

geleverd, verleend uitstel daarin inbegrepen, ten minste vijf werken op het
gebied van reconstructie en aanleg van wegen onder vergelijkbare om-
standigheden met een aannemingssom of een gefactureerd bedrag, gelijk
aan of groter dan ’ 1.000.000,- en voorts in de laatste drie boekjaren een
gemiddelde omzet aan werken in de wegenbouw hebben bereikt gelijk
aan of groter dan ’ 2.000.000,-;

d. de asfaltbeton betrekken van een installatie die zich bevindt binnen een
vervoersafstand naar de plaats van verwerking van maximaal 50 km;

e. beschikken over laboratoriumfaciliteiten voor het verrichten van bedrijfs-
controles van asfaltbeton;

f. ten minste 40% van het totale werk zelf uitvoeren.
2. Van de gegadigden die aan de gestelde geschiktheidseisen voldoen, wor-

den er maximaal 6 tot inschrijving uitgenodigd.
3. De keuze tot uitnodiging geschiedt, mede aan de hand van de bij de aanmel-

ding overgelegde gegevens.
4. De uitnodigingen tot inschrijving zullen uiterlijk op 4 augustus 1989 worden

verzonden.
5. De betaling zal geschieden in twee wekelijkse termijnen ter grootte van het

verwerkte bedrag, nadat een zekerheid is gesteld ten bedrage van 10% van
de aanneemsom.

Uitputting
Door de eis van de MER vreest Ste-
vol BV niet medio 1991 met de win-
ning van 23 miljoen ton grind te
kunnen beginnen. Daardoor komt
de continuïteit in de grindwinning
in gevaar omdat het gebied na uit-
putting van de huidige winplaatsen
tot 1994 in de behoefte aan grind
moet voorzien.

De provincie heeft de vergunning
nog niet verleend omdat zij eerst de
resultaten van een Milieu-effectrap-
portage (MER) wil zien. Provinciale
Staten hebben in april jl. om zon
milieurapport gevraagd. Stevol BV
vindt deze eis onredelijk. Volgens
de grindboeren was er bij het indie-
nen van het projectplan einde 1987
geen MER vereist. Door het uitstel
bij het verlenen van de vergunning
door Gedeputeerde Staten zou Ste-
vol nu te maken krijgen met een
strakker wettelijk regiem. Immers,
na het indienen van het projectplan
is er pas een briefvan het ministerie

Gisteren drong Stevol BV bij de
voorzitter van de afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad
van State, staatsraad dr G. Veringa
aan op een voorziening waardoor de
provincie gedwongen wordt een be-
slissing op de aanvraag te nemen.
Ook vroeg de advocaat van Stevol
BV, mr D. de Brauw, of Veringa zelf
in dezaak kon voorzien door dever-
gunning te verlenen.

Pijn
„Het plan kan niet zonder zorgvul-
dige besluitvorming, waarbij de
pijn en schade van de bevolking
worden overwogen, worden goed-
gekeurd,", aldus deadvocaat van de
bewoners. Omdat er in deoude win-
gebieden nog voldoende voorraden
grind zouden zitten, kan in de tus-
sentijd een MER worden uitge-
voerd. Van Hövell en Hilhorst wa-
ren het erover eens dat het verlenen
van een vergunning voor de ont-
grindingen met de behandeling van
bezwaarschriften daarop meer tijd
kan kosten dan een goede MER-
procedure. De waarnemend voorzit-
ter doet spoedig uitspraak.

„De MER is hoewel zij inhoudelijk
misschien niet veel oplevert, nood-
zakelijk vanwege de talrijke politie-
ke en maatschappelijke protesten,"
aldus de gedeputeerde. Hilhorst
schat de vertraging, die door de
MER wordt opgelopen niet langer
dan eenjaar. Dat zou geen doorkrui-
sing van de besluitvorming opleve-

Belangen
Gedeputeerde Hilhorst is het met
Stevol BV eens dater geen wettelijk
verplichting tot het uitvoeren van
de MER is. Op het moment van de
aanwijziging van het gebied voor
grindwinning einde 1987 zou er nog
geen MER-plicht voor het project
zijn geweest. De provincie zou ech-
ter naar zo groot mogelijke zorgvul-
digheid in de besluitvorming stre-
ven vanwege de grote belangen van
milieu, landbouw en waterwinning
in het gebied.

Dit zou het beleid van de regering
van een geleidelijkeafbouw van de
grindwinning in Limburg doorkrui-
sen. Stevol meent dat uitstel van de
grindwinning sommige bedrijven
financieel noodlottig zou worden.
Tevens zou Stevol renteverliezen lij-
den op een bedrag van negen mil-
joen, dat al geïnvesteerd is in onder-

provincie
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Van onze verslaggever

UTRECHT/SITTARD - De toe-
stand van de 21-jarige CIOS-stu-
dente Dymphi Kuijlaarts uit Sit-
tard, die verleden week levens-
gevaarlijk gewond raakte tijdens
de openingsmanifestatie '150
jaar Nederlandse Spoorwegen'
in Utrecht, is nog steeds ernstig.

Dat heeft gisteren de Utrechtse
politie meegedeeld. De ClOS-
studente, die als instructrice was
aangeworven voor de klimwand
die op het feestterrein in Utrecht
was geplaatst, kwam zoals be-

Toast op contract
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L.H.N.O. Born

R.-k. Scholengem.
Swalmen-Reuver

Angelique Bergers, mevr. Biesheuvel. Elian
Cox, Gertie Cuijpers. mevr. Dircks, Daniêl-
le Driessen, Gerda Fiddelaers, Maria Faas-
sen, Miriam Geenen, mevr. Gerits, mevr.
Hendriks. Gerdie Hendrikx, Annet de Jong,
mevr. Overhof, mevr. Peeters, Noëlla
Smeets, Sonja Snijders, Petra Solberg, Mo-
nique Vaessen, mevr. Voncken, mevr. Was-
senaar, mevr. Willems.

Avondschool Geleen
GELEEN - Aan de Avondschool Geleen
slaagden voor het Assortimentsgedeelte
van de Ondernemersopleiding Parfume-
rie/Cosmetica:

M. Barendsen, L. Berendsen, S. Cremers
(met lof), S. Dassen, M.van Deik, A. Diep-
straten, L. Ernst, P. Franck, P. Geerlings, G.
Gehlen, A. Graf, P. Habets, J.vander Heij-
den, R. Heijenrath, G. Hensgens, M. Hollan-
der, D.ter Horst, B.van den Hove, A. Kalen-
ka, N. Knol, W. Lamers, J.Linssen. M. Lud-
wig, R. Muller, B.van Noorloos, F. Patelski,
C. Personn. R. Pongs. M.Prevo. K. Quaden,
R. Quaedflieg, D. Ritterbex, M. Roijen, E.
Sauren, R. Smeets, N. Waterschoot, J. Wijn,
R. Winkens, H. Zweiphenning, allen Land-
graaf-Schaesberg; B. Arets, C. Balter, P.
Borghans, A. Buis. S. Claus, M.van Duren,
S. Fischbach, D. Hanssen, S. Itaiaander, F.
Maar, R. Martens, R. Metzen (met lof), A.
Vossen, E. Vrijens. allen Lundgraaf-Nieu-
wenhagen; B. Host, B. Wiggemans.allen
Landgraaf-Übach-o-Worms; W. Auckel. I.
Butink, P. Griens, allen Heerlen; M. Meer-
tens, A. Mingelers, R. Secchie, J. Zweipen-
ning, allen Kerkrade; P. Dubios, Wijnands-
rade; E. Wienese, BRD.

MAVO Petrus & Paulus
Landgraaf

Eerste regionale centrum
studie- en beroepskeuze

Kantoor aan Kapoenstraat Maastricht in oktober open
" Na de intentieverklaring over samenwerking poseerden voor de fotograaf van links
naar rechts wethouder Muis van Maastricht, de heren Gielen, Soauwen en Cohen, me-
vrouw Hamm en GAB-directeur Smits. Foto: WIDDERSHOVEN

4 LHNO-VE/TW: L. AUers, K. Assbai, H.
Yazici, C. v.d. Beek, S. 801,L. Cox, S. Eykel-
hardt, M. Frenken, M. v. Gorkum, J. Jans-
sen, W. Kunen, M. v. Lier, C. cd. Linde, R.
Meertens, N. Mooren, W. Peeters, M.
Schreurs, M. Simmelinck, C. Teunissen, S.
Thijssen, Y. v.d. Ven, N. de Vries, E. Wens-
veen, A. Kessels, N. v. Melick, F. Rijvers.

4 LHNO-Verzorging: S. Achten, B. Boer, S.
v.d. Broek, R. Claessen, A. Clercx, N. Dom-
meck, M. Franssen, S. Franssen, A. Janssen,
C. Kalkwarf, L. Kant, A. Levels, C. Leyen-
deckers, O. v. Lieshout, B. Nederlof, A. Nie-
mans, A. v. Neer(overleden). M.-L. Oliveira,
G. Peters, N. Pieper, W. Rademakers, R. v.
Rensen, M. Rutten, M. Schoolmeesters, P.
Sillen, M. Verdellen, C. Verdellen, S. Wan-
ten, A. Sampers.

5 LHNO (2e diploma): D. Gosebrink, A.
Heuts, D. Roza, J. Stroeken.

4 Metaal-I: P. Apeldoorn, M. v.d. Burgt, J.
Claessens, E. Crins, B. v. Es, R. Geraedts, S.
Giebelen, C. de Groot, S. Hawinkels. M.
Heuts, P. v. 't Hoff, R. Latta. P. Luttels, D.
Pel, F. Poels. M. Schmitz,H. Slaats,H. Snie-
kers, A. v. Westerveld.
4 Metaal-U: A. Bonke, H. Bouten, R. Claes-
sen, R. Corry, D. Hemen, P. Janssen, R.
Leenders, P. Nijssen, M. Peeters, D. Parle-
vliet, J. Ronckers, R. Ronckers, N. Rovers,
E. Scholten, R. Hannink.

5 Metaal: R. baets, R. Beek, R. Bish, M. Did-
den, J. Janssen, E. Kersten, R. Kessels, G.
Niessen, E. Nijhuis, P. Paar, E. Schouten, R.
Wassen.

4 Bouw: T. 801, M. Bongers, M. Eyckel-
hardt,R. v. Loon, M. Maassen, P. Mot,L. Si-
mons, M. Vazquez, H. Voorzee, R. Willem-
sen.

5 Bouw: M. Dorssers, M. Rutten, J. Steeghs.

4 Elektro: M. v.d. Beueken, P. Binee, P.
Crins, T. Cuijpers, M. Dahmen, E. Dohms,
M. Engelen, R. Engelen, M. Jans, P. Kauf-
mann, M. Knippenberg, R. Louwarts, S.
Oliemeulen, R. Peeters, C. Peschel, R. Pfen-
nings, M. Schoeber, L. Slabbers, P. Ter-
horst, M. Werson, J. v. Wylick.

5 Elektro: R. Aarts, A. op het Broek, G.
Brouwer, R. Cluitmans, P. Drissen, E. Hol-
legien, P. Janssen, P. Schoeber.

Onderstaande leerlingen behaalden bo-
vendien een typediploma: L. Allers,K. Ass-
bai, H. Yazici, M. v. Gorkum, J. Janssen, M.
v. Lier, R. Meertens, C. Teunissen, N. de
Vries, D. Roza, J. Stroeken.

Voor het diploma Autogeen lassen Al via
de Stichting AVAL slaagden: P. Apel-
doorn, R. Beek, A. Bonke, M. v.d. Burgt,R.
Claessen, E. Crins, P. Nijssen, J. Ronckers,
N. Rovers, M. Schmitz, E. Schouten.

Voor het diploma Booglassen AE via de
Stichting AVAL slaagden: P. Nijssen, N.
Rovers.

daal; S. Pakbiers, Heerlen; M. Romgens,
Hoensbroek; A. Slaats, Voerendaal; A.
Thielens, Hoensbroek; R. Wolffs, Heerlen.
S-richting: M. Bodelier, Simpelveld; C. de
Bruijn, Landgraaf; N. Busscher, Hoens-
broek; S. Dela Haije, Landgraaf; W. Droog-
haag, Bocholtz; S. Eggen, Voerendaal; E.
Gerrits, Hoensbroek; J. Gilleszen, cl..
Landgraaf; A. Gillissen, Kerkrade; L. Goris-
sen, cl., Puth-Schinnen; M. Gorissen, cl.,
Puth; A. Haesen, Schin op Geul; D. Heij-
mans, Voerendaal; P. Hendrix, Heerlen; J.
Hes, cl., Hoensbroek; J. v. Hoeflaken, Heer-
len; M. Hofland. Brunssum; N. Jacobs, Am-
stenrade; M. Janssen, Landgraaf; J. Jans-
sen. Landgraaf; J. Janssen, Kerkade; N.
Kuijpers. Heerlen: P. Kuypers, Schinveld;
N. Lentzen, Heerlen; S. Maas, cl., Bruns-
sum; P. Magini, cl., Heerlen; S. Mallmann,
Landgraaf; W. Oosting. Klimmen; A. Paf-
fen, Landgraaf; G. Pflips, Oirsbeek; I. Qua-
dackers, Hoensbroek; J. Ramaekers,
Brunssum; N. Rosler, Landgraaf; D. Schef-
fers, Brunssum; V. Schmeitz, cl., Heerlen;
M. v. Sloun, Brunssum; C. Timmers, Bruns-
sum; D. Tissingh, cl., Brunssum; I. v. Vliet,
Landgraaf; J. Vossenberg, Merkelbeek; M
Wetzels, Landgraaf; L. Zuiderbaan, cl..
Brunssum.

Gemeenten die mogelijk ook een
RIC krijgen zijn Heerlen, Venlo
en Roermond.

de inlichtingen krijgen over cur-
sussen, arbeidsmarktgegevens,
studieen beroep. Dat kan gebeu-
ren met behulp van folders, vi-
deo en met gesprekken. Jonge-
ren moeten niet te lang hoeven
reizen om die informatie te ver-
garen, vandaar dat we niet één
provinciaal info-centrum opzet-
ten, maar een stuk ofvijf, zes," al-
dus mevrouw M. Depondt-Oli-
vers, project-coördinatrice van
het Contactcentrum Onderwijs
Arbeid in Limburg, dat het intia-
tief nam tot het RIC.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Limburg krijgt
dit najaar zijn eerste Regionaal
Informatiecentrum (RIC), waar
jongeren terecht kunnen voor
alle mogelijke informatie over
studie- en beroepskeuze. Dat eer-
ste RIC bestrijkt de regio Zuide-
lijk Zuid-Limburg en ligt aan de
Kapoenstraat 7 in Maastricht.
Vanwege werkzaamheden kan
het kantoor niet eerder dan okto-
ber zijn deuren openen. Het
werkgebied omvat de gemeen-
ten Eijsden, Gulpen, Maastricht,
Margraten, Meerssen, Vaals, Val-
kenburg en Wittem.

Gistermorgen werd een intentie-
verklaring tot samenwerking on-
dertekend door vertegenwoordi-
gers van het Gewestelijk Ar-
beidsbureau Maastricht, het Re-
gionaalEducatief Centrum Zuid-
Limburg, de Stichting Schooi-
en Beroepskeuze Maastricht en
het Regionaal Orgaan Leerlin-
genwezenLimburg.
Tot nu toe gaven deze instanties
alle hun eigen informatie door.
Ook bleven veel zaken liggen.
Hierdoor wisten leerlingen niet
waar ze welke informatie konden
krijgen. „Bij zon centraal punt
als het RIC kunnen jongerenvan
vijftien, zestien jaaralle benodig-

M. Lamers Bunden; J.Lardinois Gulpel
Loontjens Berg en Terblijt; A. Maeif
Maastricht; E. Metsemakers Maastrichts!
Vlulleneers Meerssen; K. Quodbach Arfl
iricht; C. Satijn Maastricht; c. Smeets }Jm
tricht; N. Smeets Maastricht; M. Abels %
pen; A. Bender Maastricht; M. Betsch \#
tricht; M. Blaazer Maastricht; M. Deej
Slenaken; D. van Dop Rijckholt; M. Gei
Maastricht; C. Gilissen Margraten; M.J
3raaf Maastricht; I. van Kan Meersser»
Kooien Maastricht; J. Kom Maastricht»
Lardinois Eckelrade; M. Luijten JJt
tricht; A. Meertens Gronsveld; V. Meuf
berg Meerssen; G. Mulleners Geulle; M.fc
lissen Maastricht; C. Paulussen Margra
E. Smeets, Maastricht; C. Vegers Vall
burg; S. Veltmans Maastricht; N. Vleug
Puth; B. de Vries Maastricht.

Certificaat medisch secretaresse:
B. Bastiaens Maastricht; C. Broers ValE
burg; I.Diederen Ulestraten; C. Duyx NB
tricht; S. Goessen Eijsden; V. Groene!
Maastricht; A. Hameiers Maastricht»
Houten Maastricht; I. Lahoye UlestrateJILubsina Maastricht; I. Lubsina Maastri
E. Marquet Maastricht; V. Mortiaux Mj
tricht; E. Mulleneers Meerssen; A. Rm
kers Valkenburg; D. Riemersma M|
tricht; H. van Bun Maastricht; N. le Ep
Maastricht; M. Geurts Valkenburg; A.B
Golde Maastricht; A. Heuts MaastrichB
Huntjens Bemelen; M Lamers Bundl
Lardinois Gulpen; J. Loontjens Ber#
Terblijt; A. Maessen Maastricht; E. M#
makers Maastricht; C. Satijn Maastricht
Smeets Maastricht; A. Bender Maastri
M. Deckers Slenaken; D. van Dop RÉ
holt; C. Gilissen Margraten; W. Kol
Maastricht; J. Kom Maastricht; M. L|
nois Eckelrade; M. Luijten Maastricht
Meertens Gronsveld; V. Meulenberg Ml
sen; M. Nelissen Maastricht; C. Paulul
Margraten; E. Smeets Maastricht; S. f
mans Maastricht; N. Vleugels Puth.

Certificaat juridisch secretaresse:
B. Bastiaens Maastricht; C. Broers Val
burg; I. Diederen Ulestraten; C. Duyx N
tricht; A. Hameiers Maastricht; S. Ho
Maastricht; I. Lahoye Ulestraten; A. Li
na Maastricht; I. Lubsina Maastricht
Mulleneers Meerssen; A. Ramakers Val
burg; D. Riemersma Maastricht.

Certificaat directie-secretaresse:
B. Bastiaens Maastricht; C. Broers Val
burg; I. Diederen Ulestraten; C. Duyx 1»
tricht; S. Houten Maastricht; I. Lahoyei
■straten; A. Lubsina Maastricht; I. Luli
Maastricht; E. Mulleneers Meerssen; Am
makers Valkenburg.

Toeristische richting;
E. Blonk Venray; P. op het BroekThor
Cortjaens Venlo; S. Figge Eindhovei
Frints Schin op Geul; M. Loijen Heyt
sen; C. Looije Maastricht; B. Nelisse!
Geertruid; J.P. Neus Maastricht; J. Ni
Lanaken; N. Peerlings Maastricht; A
Roessel Horst; P. Speek Landgraal
Stappers Grubbenvorst; P. Stultiens V
S. Walther Maastricht C. Wetemans L
oy; R. Andriolo Eys; M. Bartelet EU; H.
sems Epen; Y. Birx Spaubeek; S. BroU .
Grevenbicht; E. Bruijnen Beringe; M.'
nelis Maastricht; P. Cox Neer; R. Del
Maastricht; L. Dumoulin Maastricht
Janssen Lottum; S. van Lierop Blad*
Linssen Nederweert; E. v.d. Munc
Eindhoven; R. Paasman Heerlen:
Schreijen Heerlen; T. Tummers Maast''
N. Verhagen Eindhoven; E. Wijsen Ma
ten; B. Blezer Valkenburg; B. Cree'
Maastricht; M. Defaux Sibbe; S. H"
Margraten; M. Jamlean Echt; L. J"1
Maastricht; M. Kalwij Maastricht; M.
werens Cadier en Keer; N. van Lee>
Schaesberg; I. Meijers Heerlen; J. M»l
Maastricht; N. Meulenberg Bunde; lVt;
sten Neeritter; M. Pepels Urmond; S.»
Steyl; I. Sloendregt Veldhoven; E. S
ders Son en Breugel; M. Spiertz Schil'
P. Spronken Maastricht; R. Verdier 'mond; J. Vossen Elsloo; C. van WijK
drop; H. Wolfhagen Maastricht; A. A
mans Sittard; L. bitsch Maastricht; J-
nen Voerendaal; N. Bun Terneuzen; f
rekens Schin op Geul; S. HeijstermaiiS
ray; J. Heymans Tegelen; C. Lahaije BJA. Liebregt Blerick; T. van Loo Gulp* 1
Moeskops Goirlo; E. van Moorsel D^P. v.d. Naald Beek; A. Scholten GruJvorst; J. Smeets Stein; L. Theelen H*
C. Thewissen Vijlen; A. Thomas V*
daal; L. Ummels Maastricht; M. Veno*
Amstenrade; E. van Vught Venlo; P-.
ders Nieuwstadt; S. ZuidhofVenray; 'j
Beuken Beringe; D. Blacquiere Ven 1
Brummans Deurne; M. Cadinu Vaalsj.
Clercq Bergeijk; D. Decker Stein; Jj
Melick en Herkenbosch; M. Engels r>"

M. Graus Roermond; A. Haemers V<*
D. van Helmond Venray; I. Houben Y
I. Jansen Valkenswaard; R. Kleukers'
mond; A. Kusters Meerssen; I. Lod<?
Eindhoven; N. Mertschuweit St. 0?
berg; A. Neikes Sittard; C. Reinders r
holt; M. Schuurmans Lomm; E. S"
Voerendaal; N. Tummers Geleen; N-
terkamp Hoensbroek.

College Sittard

Gymnasium: I. Aarts, T Albers. C. Bogers,
M. v.d. Boom, F. Borghans, Y. Borghans, H.
Bos, J. Braun.R. Broersma, L. Brouns, J. de
Bruin,R. Claus, N. Cox, L. v. Duin, M. Fen-
nes, W. Ferenschild, M. Frumau, E. Garret-
sen, M. Giezeman, C. Giezeman, R. Gruben,
O. Haasakker, R. habets, S. Habets,R. Half-
fman, V. Heijenrath, S. de Hoon, J. Janssen,
V. Kleijn, R. Koumans. M. Lebouille. L. Lo-
doux, C. Leentjens, S. v. Leeuwen, M. Lin-
den F. Lindenaar, P. Maessen, J-J. Mein-
dersma, O. Nijssen, R. Offermans, C. Pee-
ters, E. Rettberg, M. Rutten, S. Scheepers,
S. Schiffelers. R. Schutgens, M. Senden, S.
Simonis,O. Steijns, M. Steinen, G. Stevens,
D. Stoot, E. Storm. M. Sutherland, V. Trie-
bels, S. de Vree,. E. Walthaus, V. v. Wersch,
H.-P. v. Wersoh, D. Weymar, P. Wolters, J.
Zenden.

Bemardinuscollege
Heerlen

POSTERHOLT - Aan de r.-k. school voor
H.N.O. De Beuk te Posterholt slaagden de
volgende eindexamenkandidaten:
Emmy van der Beek, Peggy Blom, Elma
van den Brekel, Sandra Daemen, Threa
Dohmen, Wendy Gerrits, Nancy Leijendec-
kers, Natalie Minkenberg, Sandra Moers,
Anita Peters, Edith Reulen, Anja Schou-
tens. Marjan Selder, Sandy Sonnenschein,
Nicole Swinckels, Corina Verstraelen, Ber-
niek van Wegberg.

H.N.O. De Beuk

Bas Dumoulin, Esther Ehren,Robert Evers,
Edwin Goertz, Erik Hanssen, Roel Hebben,
Esther van Hel, Anouk Heemels, Elise Hel-
lemans, Anne-Mieke Hendrickx, Jeanine
Hilkens, Yolaine Huikeshoven, Hilde Ic-
kenroth, Sonja Ickenroth, Jeroen Jacobs,
Jacky Janssen, Nicole Jochems, Richard
Kanters, Johan Kempkens, Hans Kooien,
Nicole van Laarhoven, Dirk Leyendeckers,
Wouter van de Loo, Esther Meijers, Moni-
que Meuleners, Raoul Mevissen, Albert
Mokveld, Angeline Moors, Bart Niesten,
Carlos Onckels, Bianca Peeters, Patrick
Reyans, Carolien ROnnes, Robin Schreurs,
Ingrid Schrijen, Jan Schrickx, Piet Slab-
bers, Jules Smits, Arno Snellens, Alexandra
Sonntag, Onno Steffanie, Marco Stevens,
Wendy Theunissen, Florence Thomassen,
Bianca Tobben, Dennis Vaessen, Marie-Jo-
sé Verbeek. Tonja Verbeek, Dorien Verdier,
Ronny Verheyden, Manuela Waajen, Dimi-
tri Walbeek, Karen van Wietmarschen,Rob-
bert Woltering, Erich Zielinski.

Atheneum: J. Baars, W. Berkyens, R. 80l
W. Bongaarts, J. ten Brink, A. Buck, E. Cre-
mers, R. Crombag, P. Dankers, E.-J
Dhondt, B. v. Dorp, K. Giannoulidis. J. Gij-
zen. M. Grondijs, H. Habets, M. Hielkema
W. Hilkens, M. Hoeppermans. B. Huynen
H. Jacobs, P. Jans, I. Jansen, H. jongen, J
Jongen, M. Jongen, F.-J. Keijmis. L. Kleijn
P. de Kort. J. Kroon, M. Kruize, M. Lame-
riks, J. Leenaers, M. Lemmens, D. Lic, I
Limbeck, P. Luijten, M. Neelen, J. Neete
son, M. Packbier, Q. Panis, V. Paulissen, E.
Peeters, N. Persoon, B. Piepenburg, I. Pou
wels, M. v. Putte, E. Rijken, R. Rober, V
Roijen, E. Rozier, E. Schrijnemakers. S
Seipke, R. Sijstermans, M. Smitsmans, S
Stevens, V, Stienstia, S. Stoot. C. Straeten
H. Teunissen. 1. Thuis, S. Toussaint, N
Vaessen, R. Vaessens, E. Verluyten, V.

Gymnasium A
N. Corbeek Urmond, J. Dreuning «j
R. Gelissen Sittard, D. Heuts Urm«
Houtman Nieuwstadt, B. Janssen 5'
M.Landkhuizen Urmond, P. van derg
Urmond, R. Lemaire Limbricht, P. °
Oirsbeek, M. Peters Limbricht, L. d^
Oirsbeek, P. Schmeitz Limbricht, S-
er Geleen, B. Streutjens Sittard, V-
mers Sittard, L. Wernet Sittard.

Gymnasium B
L. Baeten Sittard, J. Beckers NieuwSg
Benders Geleen, A. Colaris Sittard, h
mans Susteren. F. Derks Oirsbeek. uj
deren Doenrade, L. Esquivel SittardJGeesink Geleen, S. Gerritsen Nieu*
G. Henssen Obbicht, N. Herijgers Sjj'.
M. Janssen'Sittard, E. Kerstjens Hol^
van Lieshout Doenrade, E. Matthey -
B. Meerten Oirsbeek, L. Pereboogj
bicht, W. Salden Nieuwstadt, K-J. g
Oirsbeek, D. Simons Einighausen B-.
Einighausen, J.-P. Stoffens VrrnO"
Timmermans Geleen.

Athenum A J
A. Bovend'eerdt Limbricht, D. Bn
Nieuwstadt, S. Breuls Obbicht, M-^
wers Bom, R. Coenen Bom, R. D^J
venbicht, M. Drent Limbricht. M *■ :
Limbricht, A. Gielen Sittard, H. H»1
Sittard, D. Helgers Guttecoven, <Ti
driks Buchten, N. Hendrikx Urnion?'■!
Himbergen Buchten, J. Holsgens P.J
S. Hoogaars Oirsbeek, A. Hordijk "'J
geleen, M. van der Horst Linit»1',,.
Janssen Buchten. P. Janssen Bi».'K,
Kilkens Echt, D. Kloeck Urmond. JJ
Sittard, B. van derLelij Limbricht' ,
nen Papenhoven, A. Muermans pj,
van Ooijen Doenrade, J-R. Opg^J1 |
tard, M. Paulissen Sittard, C. Pee'j^
ren, A. Penders Bom, V. Proosten
Rouschop Buchten, G. Salden "j-j
ven, F. Samsam, D. Schoenmal;
D. Smeets Sittard, M. Willems Si'
Wolters Limbricht.

Atheneum B J
N. Aarts Sittard, D. van Baal Ur"1 \
Baltus Sittard, N. Barany Sittard;^
Beek Munstergeleen, P. Bellinzi
Bellu Sittard, J-P. van der Borgh vj
D. Breukers Sittard, M. Breuls Ur'J^van der Broek Doenrade, J. Bron»'' 4
tard, R. Coenen Bom, M. Comedy
en Laak, R. van Eeghem Sittard. B- j|i
Sittard, R. Geelen Sittard, R. vanyJ
Sittard, H. Geurts Susteren, V.
Buchten, J. Habets Doenrade. B ;
kers Sittard. , N. Heynen Sittard' jjil
huysen Echt, P. Hos Susteren, B- jjl
Nieuwstadt, C. Janssen Sittard, N-jjrf
Sittard, F. Kees Sittard, P. Leb.
Landauer Buchten, R. van Loo
yen, R. L'Ortye Guttecoven, D
Sittard, M. in het Panhuis Greve"- p
Peters Bingelrade, D. Philippi'i
I. Rouschop Buchten, F. Rutt'
Salden Limbricht, S. Schrijer N^,' lvers Sittard, B. Stassen Obbicht. l( J
Nieuwstadt, P. Veltmans Schin'
bruex Guttecoven, M. Venbrui
sen, J. Webers Einighausen, **■~*Nieuwstadt, H. Wilbrink Oirsbee1"
lems Einighausen, E. Zaal Sittard'

Bedrijfsadministratieve richting (1-jarig):
A. Bastiaans Maastricht; I. Beckers Ulestra-
ten; A. BerkhofMaastricht, S. Dassen Ca-
dier en Keer; R. Decker Maastricht; V. Her-
mans Maastricht; M. Hoofs Bunde; J. Mor-
dang Maastricht; O. Schoenmakers Maas-
tricht; S. Simons Gulpen; L. Thans Maas-
tricht; O. Vels Maastricht; F. Vreuls Maas-
tricht; I. v.d. Wijngaard Maastricht; G. Wint-
hagen Schin op Geul.
Bedrijfsadministratieve richting:
M. Baeten Berg en Terblijt; I. Bartels Maas-
tricht; R. Bastiaens Maastricht; M. Been-
kens Meerssen; J. Cratsborn Mechelen; R.
Dizy Maastricht; J. Frederix Eijsden; C.
Ghijsen Ulestraten; R. Goessen Gronsveld;
R. Gulikers Maastricht; R. Heuts Bunde; I.
Hogers Maastricht; L. v.d. Hove Banholt; I.
Hovens Geulle; T. Joordens Eijsden; R.
Keijmis Bunde; D. Kertzman Maastricht; r.
Lardenoije Eijsden; R. Meertens vilt; S.
Muijs Maastricht; C. Provaas Schimmert; J.
Rekko Meerssen; R. Scheepers Berg en Ter-
blijt; R. Spranken Maastricht; C. Übachs
Maastricht; P. Bastings Gulpen; J.P. Colson
Maastricht; A. Conraads Slenaken; P. Dae-
nen Maastricht; S. Gillissen Gulpen; C. Gu-
likers Rothem; M. Hermans Maastricht; Y.
Janssen Stein; H.Kooien Maastricht; R. La-
haye Berg en Terblijt; M. Martin Genhout;
P. Mullenders Maastricht; J. Melleneers
Gulpen; P. Penders Maastricht; N. Pieters
Maastricht; I. Schoonbrood Cadier en Keer;
R. Yema Bunde, R. Amorij Maastricht; R.
Artz Rekem; G. Broshuis Maastricht; D. Di-
rix Maastricht; C. Elissen Maastricht; C. van
Emden Maastricht; P. van Geel Maastricht;
X. Lumey Mechelen; R. Smeets Banholt; R.
Wijts Cadier en Keer; H. Yazar Maastricht.
Bestuurlijke richting:
P. v.d. Berg Eijsden; J. Duckers Eys; S. Hes
Maastricht;L. Jaspers Maastricht; E. Larde-
noye Maastricht; M. Olislagers Maastricht;
B. Straat Epen; J. Veugen Maastricht.
Commerciële richting:
R. Cabo Rothem; J. van Domburg Maas-
tricht; P. Elissen Gulpen; R. Gregoire Kan-
ne-Riemst; B. Heusschen Maastricht; X.
Huntjens Noorbeek; J. Klerks bunde; A.
Lahou Eijsden; B. Snels Maastricht; R. Ver-
kennis Bunde; A. Voorjans Cadier en Keer;
V. Vranken Eijsden; P. Vroemen Gulpen;
R. Best Valkenburg; J. Bruinsma Cadier en
Keer; R. Cap Maastricht; D. Deckers Eijs-
den; A. el Haichouri Beek; V. Jaspars
Gronsveld; R. Koerts Cadier en Keer; C.
Kuijpens Maastricht; R. Lemmens Margra-
ten; I. Maassen Beek; Y. Nijsten Maastricht;
M. Prompers Mheer; M. Tilly Maastricht; P.
v.d. Toren Maastricht; R. Übags Berg en
Terblijt; A. Warnier Eijsden; E. Wijnand
Geulle; N. Dierickx of Diriks Berg en Ter-
blijt; S. Frints Margraten; A. Loyens Maas-
tricht; J. Luijten Beek; A. May Maastricht;
M. Noteboren Maastricht; P. van Os Maas-
tricht; S. Renner Maastricht.
Vrije richting:
M. van AerdeMaastricht; R. Claessens Berg
en Terblijt; R. Dolmans Bunde; R. van Enk
Margraten; C. Hul Valkenburg; M. Jeuken
Bunde; R. Meij Maastricht; C. Stassen
Maastricht; R. VrijhoevenMaastricht; H.
Beenkens Berg en Terblijt; M. v.d. Boom
Maastricht; G. Claassens Maastricht; G.
Closset Maastricht; E. Debie Eijsden; P. De-
fauwes Cadier en Keer; G. Dresen Maas-
tricht; S. Drummen St. Geertruid; A. God-
ding Maastricht; J. Hageman Maastricht; X.
Heijnen Ulestraten; C. Hensels Maastricht;
M. Houben Maastricht; M. Lemmens
Meerssen; J. Loo Noorbeek; H. v.d. Meulen
Maastricht; J. Quaedvlieg Valkenburg; M.
Ruijters Maastricht; A. Schoenmaeckers
Maastricht; R. Stevens Eijsden.
Secretariaats richting:
B. Bastiaens Maastricht; C. Broers Valken-
burg; I. Diederen Ulestraten; C. duyx Maas-
tricht; S. Goessen Eijsden; V. Groenendaal
Maastricht; A. Hameiers Maastricht; S.
Houten Maastricht; I. Lahoye Ulestraten; A.
Lubsina Maastricht; I. Lubsina Maastricht;
E. Marquet Maastricht; v. Mortiaux Maas-
tricht; E. Mulleneers Meerssen; A. Rama-
kers Valkenburg; D. Riemersma Maas-
tricht; H. van Bun Maastricht; R. Curley
Maastricht; N. le Doux Maastricht; M. Eb-
ben Elsloo; A. Frissen Ulestraten; M. Geurts
Valkenburg; A. van Golde Maastricht; A.
Heuts Maastricht; M. Huntjens Bemelen; P.
Keulen Maastricht; S. Lahaije Maastricht;

MEAO/MTRO St.
Servaascollege
Maastricht

SITTARD - Aan de scholengemeenschap
Eysenhegge te Sittard slaagden de volgen-
de kandidaten:
Mavo: Rob Bellaerts, Raymond Budé,
Frank Gttgens, Ben Grapperhaus, Thomas
op den Kamp, Mehdi van den Tempel, Coen,
Zegers, Thessa Zijlstra, Wim van Cruchten,
Stephanie Glasz, Maurice Goltstein, Marcel
Hermans, Romain van der Heyden, Rob
Joosten, Koen Warnar, Anuska Wong-
A-Ton, Jeroen Custers, Guido Kruyver, My-
riam van Luyn, Angelica Neumann.
LEAO: Maurice van Beers, Christa van
Horck, Dave Janssen, Maurice van Kessel,
Antoinet Nelissen, René Oldekamp, Re-
mond Roskamp, Jean-Paul Savelkoul, Nor-
bert Timmermans, Jan van der Wegen, Ken-
neth Dieks.

HEERLEN/KERKRADE - Aan het
K.M.8.0. in Heerlen Kerkrade slaagden:
Majanca Hamers, Silvia Jacobs, Miriam Ja-
cobs, Silvia Klein, Jacqueline Klever, Ange-
lica Kreukniet, Monique Pinckaers, Sandra
Vos, Sonja Willems, Marlie v.d. Berg, Sybil-
leKoken, Miriam Koonen, Monique Wesse-
ling, Astrid Rejack, Ron Verhoeven, Helen
Dorscheidt, Natascha v.d. Berg, Petra Bies-,
mans, Silvia Deguelle, Nicolle van Eert,
Chantal Hillen, Regina Lückers, Monique
Packbier, Marietje Quys, Gabi Stok, Marjo
Sijstermans, Jolanda Westerhof, Marielle
Wintjens, Marcel Gaver, Marco Homstra,
André Horsten, Rob Janssen, Roy Maas,
Ron Meulenberg, Marcel Quaedackers, Ro-
bert Voncken, Theobald Bremen, Ron Dul-
lens, Harold Steins, Johnny Louis, Mare
Paas, Robin Nevelstein, Albert Miltenburg,
Frank van der Laak, Mare Funcken, Marie-
Louis v. Zundert, Guido Wolters, Marita Re-
hor, Frans Gielen, René Schillings, Maurice
Meesters, Jacq Hanen, Paul Kelderman, Ar-
jen Janssens, Mare Steijvers, Peter Zenden,
Stan van Neer, Marco Peulen, Roger Du-
puits, Ron Huyten, Christian Frantzen,
Marjo Beaujean, Jessie Sistermans, Helene
Willems, Tony Jeukens, Frank de Wilde.

K.M.B.0.
Heerlen/Kerkrade

Scholengemeenschap
Eysenhegge
Sittard

Cath.
Scholengemeenschap
„De Aldenhof”
Hoensbroek
louwtechniek:
[. Boon Nuth; R. Cremer Heerlen; P. Es-
*rs Hoensbroek; P. Extra Hoensbroek; R.
'runs Schinnen; R. Frijns Schinnen; M. van
ialen Heerlen; M. Grief Heerlen; A. Hoef-: leerlen; E. van Oppen Nuth; R. Patels-
■ Tien; R. Roeters Hoensbroek; E. Sca-

nsbroek; E. Schoemans Hoensbroek;
'Visser Hoensbroek; A. Vleugels Schin-

A. Wehrens Nuth; M. Wehrens Nuth;
i. Dols Hoensbroek; M. Dijkstra Heerlen;
'. Geurts Klimmen; M. de Jong Oirsbeek;

1. Kessel Brunssum; P. Markgraaf Hoens-
>roek; A. Meulmeester Hoensbroek; G. Pais
ioensbroek; P. Swinnen Hoensbroek.
"lotorvoertuigentechniek:
3. de Cock Hoensbroek; M. Collans Nuth;
vt Corstjens Amstenrade; P. Cox Hoens-
jnoek; M. Driessen Hoensbroek; M. v.d.
iroenendaal Hoensbroek; R. Hofstede

H. Keus Heerlen; M. Kok Heerlen; R.
Schinnen; N. Leers Heerlen;R. Menzo

:loensbroek; R. van Oorschot Hoensbroek;
P.Reisig Hoensbroek; H. Ruyters Oirsbeek;
R Schuivens Heerlen; M. Steenbakker
Nuth; P. Dormans Heerlen.
Etectrotechniek:
H. v.d. Bosch Schinnen; D. Grond Valken-
burg; C. de Haas Nuth; R. Heugen Hoens-
broek; D. Maessen Nuth; N. Riedel Schin-
nen; P. Schoonbrood Nuth; R. Voncken
Heerlen; A. Wolters Heerlen; P. Crijns
Brunssum; R. van Eek Schinnen;B. v.d. Es-
schert Hoensbroek; R. Hamelberg Heerlen;
R. Kleynen Heerlen; M. Tempels Heerlen;
R. Vaessen Hoensbroek; J. Brepols Hoens-
broek; T. Dekkers Heerlen; R. van Eert
Nuth; M. Janssen Hoensbroek; E. v.d. Laar-
schot Hoensbroek; P. Levels Schinnen; E.
van Marie Heerlen.
Mechanische techniek:
M. Albert Hoensbroek; R. Beckers Hoens-
broek; P. v.d. Berg Hoensbroek; F. Brok
Hoensbroek; J. Cornelissen Hoensbroek; J.
Frissen Hoensbroek; P. v. Graven Heerlen;
A. Helwig Nuth; R. Hendriks Heerlen; M.
Huisman Heerlen; R. Ildiz Nuth; R. Keeren
Wijnandsrade; E. Kersten Hoensbroek; E.
Leyen Heeneman Brunssum; R. Michiels
Brunssum; S. Nmin Hoensbroek; H. Paa-
sen Heerlen; R. Vercauteren Heerlen; P.
Willems Heerlen; W. Notermans Brunssum;
P. Beijnsberger Nuth; M. Mermens Wij-
nandsrade; M. Meertens Hoensbroek; R.
Morlog Hoensbroek; R. Peters Heerlen; K.
Poel Hoensbroek; D. Stock Hoensbroek; R.
Wijnen Hoensbroek.
Mode-kleding:
S Brands Amstenrade; C. Bruis Hoens-
broek; M. Calderon Hoensbroek; S. Corvers
Hoensbroek; "D. Geraedts Heerlen; M.
Frank Hoensbroek; J. Grzeskowiak Hoens-
Uroek; P. de Groot Hoensbroek; F. Hans-
senHeerlen; P. Hinzen Nuth; E. v.d. Hout
Hoensbroek; C. Meulenberg Hoensbroek;
A. Nieuwenhuis Nieuwenhagen; R. Schrij-
en Heerlen; I. Stals Wijnandsrade; B. Vroe-'
men Munstergeleen; J. van Wersch Voeren-
daal; N. Weusten Nuth.
Verzogende beroepen:
B. Bonné Hoensbroek; P. den Engelse

P. Helwig Nuth; G. Heugen
Nuth; N. Homstra Hoensbroek; M. Kruts
Nuth; B. van Luit Hoensbroek; C. Meens
Nuth; J. Mermens Wijnandsrade; D. Pinxt
Nuth; C. Steinbusch Nuth; N. Stevens Oirs-
beek; B. Taaza Hoensbroek; L. Tabak
IJoensbroek; B. Veenendaal Hoensbroek; J.
Broeders Hoensbroek; J. v.d. Heuvel
Hoensbroek; J. Meyer Nuth; R. Pelz Hoens-
broek; D Pol Hoensbroek; S. Portengen
Hoensbroek; P. Rademakers Hoensbroek;
B. Scheepers Hoensbroek; S. Stalmans
Hoensbroek; D. Timmer Hoensbroek; E.
Vleugels Nuth; S. Wiersma Hoensbroek; M.
Willems Hoensbroek.
Kantoorpraktijk, verkooppraktijk:
H. Amzil Hoensbroek; c. Caris Hoensbroek;
S Coenen Wijnandsrade; J. Djasai Hoens-
broek; P. Franssen Heerlen; P. Gyenes
«oensbroek; D. Haagmans Nuth; C. Habets
Schinnen; R. Hellwig Nuth; D. Hendrix
.Hoensbroek; P. Huynen Nuth; S. Janssen
Hoensbroek; E. de Jong Nuth; C. Kemp
Hoensbroek; D. Limpens Schinnen; S. Lo-
destijn Hoensbroek; S. Lopatka Hoens-
broek; C. van Lubeek Hoensbroek; P. Men-
.gelers Hoensbroek; E. Peeters Heerlen; P.
.Peters Hoensbroek; M. Smeets Nuth; M.
Weusten Nuth.

Prof. Cobbenhagencollege
voor M.E.A.O.

A-richting: E. Adriaanse, Kerkrade; P.
Arets, Kerkrade; C. Baburek, Voerendaal;
.V Backbier, Klimmen; R. Bemelmans,
"pejirlen, F. Beulen, Heerlen; M. Bohmer-

n, Kerkrade; S. Bosch, Kerkrade; E.
Bruis, Nuth; C. Buskens, Voerendaal; J.
Claassens, cl., Heerlen; A. Classen, Land-
graaf; L. Coenen, Nuth; N. Creutzer, Kerk-
rade; S. Dautzenberg. Landgraaf; S. Dijks.
Nuth; M. Eijkhoudt, Heerlen; A. Einmahl.
Lemiers; M. Erkens, Amstenrade; M. Faas-
sèn, Schinveld; R. Feelders, Landgraaf; H.
Terdinandus. Landgraaf; P. Fijten. Bruns-
»um; M. Fisscher, Kerkrade; L. Franssen.
Kerkrade, M. Giepmans, Hoensbroek; N.
Gijzen, Kerkrade; V. de Groot, Brunssum;
M. Groselj, Heerlen; H. Groven, Übachs-
berg; H. Hanssen, Landgraaf; K. Heijenrath,
Schin op Geul; A. Holtzapfel. Brunssum; R.

Hoogen, Brunssum; N. Hoogeveen,
.^raaf; M. Houppermans, Simpelveld;
jijs, Heerlen; S. Hupperichs, Wijlre; J.

,en, Heerlen; E. Kaelen, Simpelveld; L.
Xarhausen, Landgraaf; M. Kemperman,

itjraaf; M. v.d. Kleut, Landgraaf; D. Ko-
ren, cl., Lemiers; R. Krastman, Land-
M. Kroppen. Brunssum; W. v. Kruch-

Nuth; M. v.d. Laar. Heerlen; V. v. Leij-
st, Heerlen; M. Loo, Merkelbeek; M.

is, Landgraaf; R. Maessen, Nuth; M.
Mans. Heerlen; D. Mevissen, Brunssum; J.
■Jjoes, Hoensbroek; C. Moonen, Landgraaf;. ix, Mechelen; P. Olijnietsak, Hoens-

k; A. Paffen, Wijlre; S. Paffen, Bo-
choltz; G. Pelzer, Wahlwiller; R. Possen,
"Voerendaal; M. Posthumus. Heerlen; R.
Jtostulart. Brunssum; J. Reijnen, Land-

D. Rijvers. Brunssum; J. Ritterbecks,
Kerkrade; Y. Rokx, Wijlre; L. Roos, Land-

A. de Ruiter, Brunssum; I. v.d.
Schaft, Brunssum; I. Scheepers, Voeren-
daal; M. Schoffelen. Eys; E. Schulz, Hoens-

v. M Smeets, Hoensbroek; N. Smeets,
.Kmpelveld; S. Smeets, Klimmen; A. Spit,
Klimmen, S. Thevissen, Brunssum; A.
'Vaessen, Übachsberg; J. Vaessen, Hoens-
broek; P. Vercauteren, Brunssum; M. Vlie-
den. Kerkrade; R. Vliex, Eys; I. Vluggen,

m; R. Vluggen, Epen; M. Vos, Kerkra-
de. Vree, Weustenrade; A. Vroomen,

!en; F. Weelen. Übach over Worms; J.
Voerendaal; J. Weijers, Hulsberg;

M. Weitz, Hoensbroek; A. Wennekes, Land-
graaf; M. Wijshoff, Heerlen; M. Wolters,
Heerlen; P. Wouters, Heerlen; A. Zinken.

rihlwiller.richting: E. Derikx. Heerlen; R. Rutten,
1 Voerendaal; M. Veders, Brunssum.

H. Bayens, Oirsbeek; M.
Jrandts, Kerkrade; W. Buijs, Brunssum; A.

Landgraaf; R. Drummen, Kerkrade; R.
Duyzings, Valkenburg aan de Geul; C. Han-
lels, Heerlen; M. v. Huissteden, Nuth; D. v.
Campen, Brunssum; D. v.d. Kerkhof, Heer-
en; R. v Kessel, Hoensbroek; G. Knols,
■leerlen; R. Koster. Hulsberg; B. v. Krevel,
>luth; R. Lavalle, Landgraaf; J. Leinders,

I Jrunssum; M. Lemmens. Landgraaf; J. v.
4-00, Simpelveld; R. Lubbers. Geleen; W.

E luis, Simpelveld; R. Mostert. Hoensbroek;
[. Muyres, Voerendaal; M. Nuy, Heerlen;. Plum, Amstenrade; M. v. Roekei, Hoens-
roek; M. Romkens. Brunssum; N. Schor-
lans. Landgraaf; M. Slangen, Nuth; R.
heeuwen, Heerlen; Y. Thonissen, Voeren-

IT. Verheyen, Voerendaal; M. Verkoij-
n, Heerlen; S. Voncken, Eys; C. Weber,
■andgraaf.
-richting: A. Bekema, Heerlen; M. v.d.
lerg, Heerlen; R. Dicteren, Nuth; M. Enge-
;n, Übachsberg; M. Extra, Hoensbroek; P.
labets, Valkenburg aan de Geul; E. Hen-
rickx, Brunssum; M. Hendriks, Vijlen; G.

hummel, Kerkrade; P Muyres, Voeren-

Beek - Aan de scholengemeenschap De
Molenberg slaagden de volgende kandida-
ten:
L.A.O. afd. Plantenteelt: Claudia Alberts,
Rob Beerens, Roy Coenen, Vivian Cremers,
John Habets. Torn Habets, Robbie Janssen,
Rob Koster, Patrick Loontjens, Ivar Meijer,
Miquel Roberts, Ronald de Rooy, Koert
Smeets.
L.A.O. afd. Dierenhouderij: Frank Dries-
sen. Sylvia Lahaye, Karin Limpens. Claudia
Seymonsbergen. Jehdeja Verseveld.
L.H.N.O. afd. Textielverwerkende beroe-
pen: Nicolle Houben, Suzanne Reubsaet,
Nathalie Teunisse.
L.H.N.O. vrije afstudeerrichting: Miranda
Bemelmans, Diana Breuls, Kelly Cremers,
Sylvia van Eys, Chantalle Geisen, Véroni-
que Harkema, Manuela Heutmekers, Ma-
riezcka de Jager, Marjelle Lamby, Nancy
Sloesen, Beriet Urlings, Brigitte Vaes, Ka-
rin Voncken, Kim Schoutrop, Bianca Be-
melmans, Bianca Cobben, Nicole Cox,
Chantal Daemen, Simone Geelen, Monique
Janssen, Jacqueline Kersemakers, Patty
Leclaire, Katja Mevissen, Cissie Ramae-
kers, Petra Salden, Elianne Schumacher,
Nathalie Verpoort, Esther Walther, Bianca
de Win.
L.H.N.O. afd. Verzorgende beroepen: Ta-
mara Bekkers, Wendy Immers, Christel van
Kan. Monica Bougie. Noël Brands, Moni-
que Caanen, Ilonka Erckens, Patricia Fa-
ber. Bianca Geurts, Uona Habets, Henriette
Heijnen, Jolanda Helwig. Claudia Hens-
gens, Anita Jansen. Chantalle Kusters. Va-
lerie Meyers. Daniëlle Notten, Daniëlle Pe-
ters, Nicole van Pey, Robby Stevens, Petra
Vandewall. Chantalle Wachelder, Natascha
Zusterzeel.

Scholengemeenschap
De Molenberg

beiden uit Brunssum; M. Helm, M. Hollen-
der beiden uit Heerlen; P. Holtus, Bruns-
sum; C. Horsch, Heerlen; K. Janssen, Nuth;
M. Kerckhoffs, Schinnen; M. Kuypers,
Heerlen; C. Lagerwaard. Brunssum; A.
Langen. A. Leers, M. Linders, S. Lony allen
uit Heerlen; Y. Manuel, J. v. Megen beiden
uit Hoensbroek; V. Merzaya, Heerlen; I. Mi-
kelj, M. Mors, S. Mors allen uit Hoensbroek;
C. Niemeyer, Brunssum; S. v. Nunen, R.
Quaiser beiden uit Heerlen; D. Roumen,
Hoensbroek; S. Schaafsma, Brunssum; A.
Schils, Amstenrade; B. Schiltmans. Hoens-
broek; M. Schroen, Amstenrade; B. Spoel-
stra, Brunssum; A. Theunissen. S. Vergoos-
sen beiden uit Heerlen; P. Wassing, Bruns-
sum; B. v. Zundert, P. van Zundert beiden
uit Hoensbroek.
Voor het diploma LHNO, afstudeerrich-
ting verzorgende beroepen: I. Aniba.
Hoensbroek; V. Berger, Brunssum; D.
Breeman, D. Brouns beiden uit Hoens-
broek; L. v. Ceylon. Brunssum; C. Echter-
nach, Nuth; E. Kuipers. Bingelrade; J. Lan-
kes, Heerlen; N. Mendel, H. Mulder beiden
uit Brunssum; S. Patelski, Heerlen; W. Plie-
ger, Brunssum; M. v. Reine, Heerlen; D.
Rijks, Oirsbeek; S. Roberts, Doenrade; D.
Slob, Brunssum.
Voor het diploma LHNO, afstudeerrich-
ting textielverwerkende beroepen: C. Lin-
deboom, Heerlen; S. Lodérus, Nuth.
Voor het diploma LHNO, afstudeerrich-
ting kantoorpraktijk: S. Bogman, E. Dek-
ker beiden uit Hoensbroek; R. Dirkx,
Brunssum; M. Geelen, Heerlen; E. Gerrits,
C. Gollatz beiden uit Hoensbroek; R. Hid-
dink, Brunssum; J.Keidel, Heerlen; B. Kus-
ters, Oirsbeek; A. Peters. U. Roukema, S.
Souren, R. Srech allen uit Hoensbroek; P.
v.d. Ven, Heerlen; K. Venrooy, Hoensbroek;
W. v. Vlimmeren, D. te Wierike, C. Wehrens
allen uit Heerlen.
Voor het diploma LHNO, vrije afstudeer-
richting: W. Knubben, Heerlen; R. Pieper.
Hoensbroek; N. Timmers, Heerlen.

Afdeling bouwkunde:
B. van Avesaath Lanaken (B); G. Bemer
Berg en Terblijt; R. Biermans Beek; L.
Bous Geulle; P. v.d. Brug Scheulder; H. Bu-
sing Maastricht; J.Crousen Eijsden; P. Das-
sen Stem; H. Hameiers Maastricht; J. Hei-
mes Geleen; G van Hoven Noorbeek; E.
Hupperichs Reijmerstok; A. Jansen Eijsen;
M. Janssen Stem; R. Kengen Valkenburg
a/d Geul; E. Kerbusch Maastricht; M. Lae-
nen Maastricht; J. Lahay Elsloo; P. Larde-
noije Maastricht; R. Leinders Gulpen; R.
van Loo Gulpen; F. Luijten Beek; M. Meers-
mans Meers; J. Meisen Maastricht; M. Merx
Cadier en Keer; J. van Mulken Elsloo; M.
Rousseau Maastricht; H. Rückert Mheer; P.
Schalken Stem; A. Smeets Maastricht; J.
Sondeijker Maastricht; A. Spronk Margra-
ten; S. Steinbusch Stem; G. Stevens Meers-

Mavo St. Vincentius á
Paulo Heerlen-Noord
H. Abidi, G. Breuer, E. Coenen. E. Cools. R.
Gaastra, M. Giesen. L. Glatzhofer, R. van de
Graaf. R. Gulpers, M. ter Huik. R. Heynen,
A. Hemen, N. Hoekstra, D. Hoogenbeig. N.
Hoppe. M. Mertens. B. Notermans. P. Ossel.
D. Pasveer, S. Pötgens. D. Ramaekers. J.
Stevelmans. P. Vandeberg. D. Vinders. P.
van Wageningen. B. Wanders.

HTS Maastricht

L.H.N.O. Heel

C. Doensen. A. Horijon, D. Klijs, W. van
Mierlo, G. Moonen, N. Mooren, J. Opbroek,
S. Reemers. N. van Riet, N. Rutjens, I.
Smeets, N. Strijbos, R. Thomassen, M, Vel-
ter A. Verschuren, M. Beems, M. Janssen,
N. van de Laar, J. Vacs, N. Caris, W. van
Deursen, C. Frenken, C. Jacobs, J. Jonkers,
K. Kooien, A. Mertens, M. Sacs, M. Vacs, M.
Verdonschot, S. Verstappen.

R.K. School voor
LHNO te Nederweert

Kessen Maastricht; R. Klever Maastricht; R.
Kovh Maastricht; F. Kortrijk Maastricht; R.
Lambricht Stem; P. Machiels Maastricht;
M. Maessen Maastricht; R. Mares Maas-
tricht; L. Mensch Maastricht; R. Meulen-
berg Geleen; C. van Mil Maastricht; H. van
Mil Maastricht; E. Molm Valkenburg a/d
Geul; R. Nederveen Maastricht; J. Opreij
Mheer; W. Prevoor Valkenburg a/d Geul; A.
Raadschilders Maastricht; J. Rompelberg
Meerssen; G. Scholtes Elsloo; L. Smeets
Maastricht; E. Stoffer Eijsden; R. Tielens
Banholt; L. Vaessen Stem; R. Vaessen
Maastricht; R. Weijzen Maastricht.
Afdeling werktuigbouwkunde:
S. Baeten Meerssen; J.,Bastings Bunde; I.
Brouwers Berg en Terblijt; R. Corten Ule-
straten; R. Curfs Berg en Terblijt; E. le
Doux Maastricht; A. Eijssen Ulestraten; E.
Frijns Maastricht; H. Haanen Maastricht; E.
Heynen Bunde; R. Kaelen Margraten; H.
Kessels Maastricht; R. Kints Meerssen; E.
Klinkenberg Gulpen; R. Knoppen Banholt;
W. Knops Margraten; M. Kroll Gronsveld; J.
Laeven Margraten; F. Leenders Maastricht;
S. Massihg Ulestraten; Y. Mol Maastricht;
H. Molling Ulestraten; R. Pelzer Vaals; W.
Penners Meerssen; R. Philippens Geulle; R.
Pieters Eijsden; F. Quaden Maastricht; E.
Rompelberg Noorbeek; R. Schiepers Maas-
tricht; E. Slijpen Maastricht; R. Sluijsmans
Noorbeek; R. Stevens Maastricht; P. Strae-
ten Banholt; A. Teijken Geleen; K. v.d. Vel-
de Maastricht; F. Vertommen Maastricht; P.
Walraeven Maastricht; R. v.d. Wauw Berg
en Terblijt; P. Welters Eijsden; H. Wijntjens
Maastricht; M. Wolfs Maastricht.

HEEL - Aan de r.-k. school voor L.H.N.O.
te Heel slaagden de volgende personen:
Marga Notté, Wendy Oorthuis, Danny van
Deyzen, Monique Soentjens, Patricia Weck-
seler, Esther Cobben, Petra Meulen, Ale-
xandra Puts, Natascha Janssen Imelie Ver-
koelen, Collinda Hendrikx, Nancy Geurts.
Christianne Tubée, Francine Forschelen,
Mariëlle Drossaert, Vicky Pubben, Moni-
queRulkens, Dimphy Geusen, Anja Gielen,
Carolien van Lier, Henriette Beckers, Moni-
ca Frankhauser.

Bisschoppelijk College
Schöndeln
Roermond
ROERMOND - Aan het Bisschoppelijk
College Schöndeln te Roermond slaagden
de volgende kandidaten:
VWO: Madeion Buyl, Birgit Driesen, Shar-
da Fagoe, Linda Geraeds. Esther Kurver,
Brigitte Lammers, Kara Versteegh, Joeri
Beek, Ruth Bergkamp, Marcel Beulen, Ha-
rald van den Bom, Paul Boumans, Fedor
Coenen, Olaf Cremer, Frans Houben, Mar-

examens
Voncken, f. Watervoort, P. Weymarshau-
sen, L. Weyts, G. Winkens, F. Wolters.

Havo: M. v. Aalst, R. Beckers, E. Bekkering,
M. v.d. Berg, R. Bernhard, S. Billmann, F.
Bovens, R. Broskij, M. Corvers, S. CRanen,
E. Creugers, C. v. Daelen, R. Driessen, D.
Ederer, S. v.d. Eerden, A. v.d. Eerden, R.
Engelshoven, M. Fieten, C. Gelissen, R. Ge-
lissen, E. Glaser, W. Haagmans, C. v. Hoo-
ren, E. Houben, B. Huijts. A. Jehne, P. Jus-
sen, D. Karthaus, I. Kastl. C. Kleijkers, D.
Kleikers, D. Koster, M. Kutscher, C. Lanc-
kohr, R. Leentjens, A. v. Leeuwen, H.
Leummens, E. Limbeek, G. Lipsch, M.-C. v.
Loo, E. Meij, M. Moonen, R. Moonen, E.
Mulkens, B. de Munck, E. Opdam, C. Pee-
ters, S. Pelzer. B. Pieteis, D. Reijnders, I.
Ritterbex, B. Roukens, M. Rutten, R. Schil-
lings, H. Sluis, T. Sonnack, M. Sterck, G-J.
Thijssen, J. Vaessen,R. Verbiugge, B. Vest-
jens, P. Wienk, M. de Wildt, R. Willemse, E.
Winkelmolen, A. Winkens, D. de Wit, I.
Wols, L. Wouters, M. Wouters, M. Zenden.

Mavo: S. Beltgens, I. Bemelmans, N.v. Boe-
kei, A. Braam, S. Chatelin, C. v. Dinther, M.
Eernisse, G. de Esch, C. Feringa, A. Fonk, C.
v. Haatten, K. Hanssen, D. Herrujgers, T.
Hoekwater, J. Hubertse. B. Hueber, I. Hu-
veneers, R. Kalenka, B. Kesselaer, M. Keul-
arts, G. Kok, M. Kolb, T. Louwaars, L.
Moers, A. Neekmann, A. Plevier, B. de
Rooij, R. Rosenboom. D. Roufs, E. de Rui-
ter, P. Schiffers, C. Schmetz. M. Scholtes, E.
Sittrop, Y. v. Son, J. Starremans, E. Welie,
M. Willems, K. Wong, L. Zinzen.

sen; P. Vleugels Schimmert; I. Willems Eijs-
den.
Afdeling elektrotechniek, studierichting
energietechniek:
R. di Antonio Maastricht; E. Bastiaens
Maastricht; G. Camphuisen Bunde; P.
Crijns Maastricht; J. Duijzings Berg en Ter-
blijt; H. Engwegen Meerssen; J. Essers
Maastricht; M. Franssen Maastricht; P. Go-
rissen Maastricht; P. Grispen Valkenburg
a/d Geul; R. Haenen Eijsden; P. Heuts Ca-
dier en Keer; E. Janssen Maastricht; J. Jen-
nekens'Valkenburg a/d Geul; P. Konings
Maastricht; R. Kools Meerssen; O. Lahaije
Cadier en Keer; G. Lazarus Meerssen; H.
Maassen Geulle; E. Mensch Maastricht; J.
Nicolaes Maastricht; H. Rings Meerssen; F.
Roosen Eijsden; P. Rybakowski Klimmen;
J. Vissers Maastricht; J. Wienen Valken-
burg a/d Geul; P. Wimmers Heerlen.
Afdeling elektrotechniek, studierichting
electronika;
P. Adriaens Maastricht; G. Aldenhoven
Maastricht; P. Bastiaens Maastricht; M.
Bleesen Gulpen; M. Bosch Maastricht; E.
op den Camp Maastricht; P. Coenen Maas-
tricht; Y. Coenen e/v Last Maastricht; P.
Coorens Cadier en Keer; I. v.d. Cruijsen
Hulsberg; L. Cuijpers Maastricht; M. Der-
wig Gronsveld; T. Dobbelstein Maastricht;
S. van Dooren Maastricht; J. Elissen Maas-
tricht; S. Engels Maastricht; E. Felix Maas-
tricht; G. Gadet Maastricht; H. Geijselaers
Berg en Terblijt; J. Gregoire Maastricht; R.
ten Haaf Eijsden; H. Hagenaars Maastricht;
H. Heijnens Margraten; P. Hommes bunde;
P. Honee Maastricht; M. van Hooren Maas-
tricht- A. Houben Meerssen; P. Houben
Margraten; J. Intemann Maastricht; T. Jan-
ken Eijsden; E. Janssen Elsloo; R. Janssen
Maastricht; R. Janssen Maastricht; N. Jeu-
ken Maastricht; P. Kerkhofs Maastricht; J.

Cia van Loo, Johan Meuwissen, Christine
Teitsma,Fleur Teuwen, Jan-Pieter van Wel-
sem, Maaike de Wit, Peggy Berben, Jacque-
line Beusmans, Chantal van Birgelen, Véro-
nique van Birgelen, Véronique Bovee, No-
reen Bussink, Walter Buyl, Lilian Cloudt,
Christien Dohmen, Riemer Frielink, Camiel
Geelen, Susanne van Helden, Robert van
der Helm, Sandra Hendriks, Loes Hendrix,
Lisette Heuts, Véronique Houtackers, Bart
Janissen, Robin Jansen, Katja Janssen, Li-
lian Janssen, Evelyn Kessels, Sylvia Kes-
sen, Saskia van Keulen, Annet Kleinen,
Eric de Kluyver, JolandaKnoben, Roy Lut-
gens, Luc Maessen, Chantal Nacken, Arwin
Nimis, Peter Nutters, Mireille Nysten, Ma-
riene Oornen, Nina Peeters, Angela Ross,
Maartje Kutten, Ingrid Smeets, Diana Star-
mans, Edwin Stijnen, Karin Straus, Mauri-
ce Utens, Martijn Vermeeren, Ans Verstrae-
ten, Marianne Visschers, Nancy Voester-
mans, Els de Witte, Judith Wolters, Annick
Zegers, Peter Ament, Marcel Assink, Paul
Barten, Maurice van der Beek, Bas Duyn-
stee, Jack Eijkman, Carla Geelen, Toon van
Gooi, Armemarie Groenendyk, Kitty Han-
nen, Maurice Hebben, Jurgen Heikamp,
Marcel van Helden, Désirée Janssen, Patri-
cia Kuijpers, Onno Lammers, Wouter Lap,
Mare Maessen, Patrick van Melick, Lisette
Muijsers, Xavier Op de Coul, Ingrid Paulus-
sen, Ilse de Pree, JoostRottier, Hanno Rou-
broeks, Alexander Savelkoul, Gerbrand
Schrickx, Floris Schulze, Jacqueline
Smeets, Alf Smulders, Mark Stienen, Jos
Übachs, Peter Vaendel, Marco Verbeek,
Chantal Verkooyen, Gaby Walraven, Natas-
ja Weyenberg.
HAVO: Claudia Backes, Bas Backus, Frank
Beeren, Martin Bouter, Oda van Breemen,
Katja Bruinen, Martijn Brüll, Caroline
Claessens, Jeanine Dirkx, Marianne Dirkx,

Aan de Chr. Scholengemeenschap "Konin-
gin Juliana" voor MAVO en LBO slaagden:
Voor het diploma MAVO: R. Adema, Heer-
len; J. Benjamins, Brunssum; R. Bercx,
Heerlen; B. v.d. Bijl, Brunssum; B. Blezer,
M. Bosch beiden uit Heerlen; P. Bossen,
Brunssum; M. v.d. Brand, M. v.d. Broek bei-
den uit Heerlen; E. Croonenberg, W. Dijk-,
stra beiden uit Brunssum; P. v. Eekeren,
Heerlen; P. Engbers, K. Eversen, R. Frede-
rix allen uitHoensbroek; D. Geurtz, Merkel-
beek; M. Goudemont, N. de Graaf beiden
uit Brunssum; M. de Groot, Heerlen; M.
Heiligers, Ransdaal; G. Hemen, B. Heitlager

BORN - Aan de school voor L.H.N.O te
Bom slaagden de volgende kandidaten:
Verzorgende beroepen: Esther Baggen,
Brigitte Buuts. Edith Burgers, Sabrina
Dohmen, Dyonne Foppen, Rianne Gelis-
sen, Bianca Gorissen, Ellis Oberndorff, Ber-
tinaRuber, Nicole Toonen, Mellinda Schut-
ten.
Textielverwerkende beroepen: Bianca
Hees, Nicole Kapitein, Heidi Muurmans,
Anita Muyres, Nathalie Salden, Yvonne van
Sloun, Saskia Übaghs, Manuela Visser.
Vrije afstudeerrichting: Sylvia Damhuis,
Patricia Driessen, Chantalle Geilen, Louisa
Katbach, Nicolle Leurs, Peggy Miesen, Na-
thalie Portheine, Cindie Vogten.

Chr.
Scholengemeenschap
Koningin Juliana
MAVO-LBO
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Verboden
Tourgok

LUXEMBURG - De Franse re- j
cherce heeft vorige week een
internationale, illegale Ti
toto in de kiem gesmoord. Met
haar actie voorkwam ze dat ar
deze week 5 miljoen foldersTtt
de Franse brievenbussen zou-
den glijden, waarin werd uitge-
nodigd mee te doenaan een da-
gelijkse Tour-toto met een
hoofdprijs van 350.000 gulden.

De toto was opgezet door een
Brit, die kantoor houdt op het
eiland Guernsey. De minimum-
inleg had 7 gulden moet bedra-
gen. De dagelijkse nummers
een, twee en drie moesten wor-
den geraden. In januari al had
de nieuwe commercieel direc-
teur van de Tour, Jean-Pierre
Carenso, iemand op kantoor
gekregen, die op de Touruitsla-
gen wilde laten gokken. Maar
hij wees de initiatiefnemers op'
het illegale karakter van hun
toto. Carenso: „Ik heb gezegd:
als dat gebeurt, ga je wielren-
ners vereenzelvigen met paar-
den. En dat is het laatste wat ik-'
wil".

Verhoeven
kiest PDM

EINDHOVEN - Nico Verhoe-
ven rijdt de komende twee sei-
zoenen voor PDM. Gisteren
kwam de Brabander met mana-
ger Manfred Krikke tot over-
eenstemming voor een dienst-
verband van twee jaar onder
ploegleider Jan Gisbers.

Criquielion
naar Lotto

LUXEMBURG - Claude Cri-
quielion heeft een twee-jarig
contract getekend bij de Belgi-
sche ploeg Lotto. De wereld-
kampioen van 1984 heeft dit iö
Luxemburg, vlak voor de start
van de Ronde van Frankrijk,
bekendgemaakt.

GELEEN - Smoke Eaters Geleen
heeft de 19-jarige Mike Ver-

hulst gecontrakteerd. De aanvaller I
speelde de laatste vijfjaar voor Til- i
burg Trappers. Verder heeft Ha- I
rold Meeks zijn verbintenis met cje
Eaters voor een jaar verlengd.

de Australische Louise Field (6-1),
verloor de tweede kansloos (2-6) en
keek in de derde aan tegen een 0-5-
en 15-40-achterstand. Desondanks
haalde Garrison op tot 5-5, waarna
ze de wedstrijd na twee uur en vier
minuten toch nog verloor: 5-7.

Inhaalrace

Belangrijkste slachtoffer op Wim-
bledon was gisteren Gabriela Saba-
tini. De nummer twee van de we-
reld, derde geplaatst, ging roemloos
ten onder tegen de in Amerika
woonachtige Zuidafrikaanse Rosa-
lyn Fairbank. Fairbank, 28, zorgde
vorig jaar bijna voor een grote Wim-
bledon-stunt door Navratilova al in
de kwartfinales op de rand van uit-
schakeling te brengen (4-6, 6-4, 7-5).
Ditmaal gaf ze Sabatini geen schijn
van kans (6-4, 6-3).
„Ik wist gewoon niet wat ik moest
doen. Dit is een van de grootste te-
leurstellingen in mijn carrière", sta-
melde de Argentijnse, die na Ro-
land Garros (in de vierde ronde ver-
slagen door Mary Joe Fernandez)
dus andermaal zwaar teleurstelde
op Grand-Slamniveau.
Sabatini, wier beste Wimbledon-re-
sultaat een halve-finaleplaats was in
'86, verloor vorig jaar bij de laatste
zestien van Zina Garrison. De don-
kere Amerikaanse beleefde gisteren
op haar beurt een zwarte dag na zon-
der twijfel de merkwaardigste par-
tij. Garrison, vijfde geplaatst, pakte
zonder problemen de eerste set van

Chris Evert sloot een soortgelijke
inhaalrace wel winnend af. De vete-
rane kwam op het centre-court bin-
nen de kortst mogelijke tijd met 5-1
achter tegen haar landgenote van
Chinese afkomst Hu Na, die echter
van schrik dermate verslapte dat
Evert toch nog comfortabel de der-
de ronde haalde: 7-5, 6-3. Ook John
McEnroe had de nodige problemen
met zijn Amerikaanse tennisgenoot
Richey Reneberg. McEnroe, die een
waarschuwing (wegens racketmis-
bruik) en een strafpunt kreeg, leek
af te stevenen op weer een vijfsetter,
toen Reneberg in de vierde set een
5-2-voorsprong had genomen en zelf
mocht serveren. De nummer 106
van de wereld maakte vervolgens
echter geen game meer: 6-3, 3-6, 6-3,
7-5 na bijna drie uur.

Derde ronde binnen handbereik van Sittardenaar

Verlenging voor Missen

Wimbledon beleeft dag vol verrassingen

Sabatini sneuvelt
" Gabriela
Sabatini bezig
aan een van
haar grootste
tennis-
teleurstellingen
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Van onze sportredactie
LONDEN - De vierde dag op Wimbledon toonde vooral hoe bi-
zar tennis kan zijn. Alle ingrediënten waren aanwezig, van ver-
rassende eliminaties (Gabriela Sabatini en Zina Garrison), tot
merkwaardige wendingen (Chris Evert, John McEnroe en Mi-
loslav Mecir) en wankelende reputaties. Martina Navratilova
werd min of meer gered door de duisternis tegen Kristine Rad-
ford. De onbekende negentienjarige amateur uit Australië, nota
bene spelend op speciale grasschoenen die Navratilova haar
had geschonken, won de eerste set (6-3), waarna de achtvoudig
titelhoudster de stand met grote moeite gelijk trok.

Naast business-seats: 200 extra plaatsen

Roda JC bouwt ook
hoofdtribune uit
Van onze verslaggever

KERKRADE - Het ambitieuze plan
van Roda JC rond de bouw van een
grote VIP-room met business-seats
(zie LD van woensdag, red.) heeft
verregaande consequenties voor de
hoofdtribune. De tekeningen die
deze week werden ingediend bij de
gemeenteKerkrade voorzien ook in
het uitbouwen van de hooftribune.
Deze wordt doorgetrokken tot aan
de rand van de kunststofbaan en
daarmee gelijkgetrokken met het
overige gdeelte van de overdekte
zittribune. hetgeen 200 extra zit-
plaatsen oplevert.
In de nok van de tribune wordt 540
vierkante meter vrijgemaakt voor
een VIP-room met 400 business-
seats (waarvan 250 in verwarmde en
door glas afgescheiden ruimtes en
150 'buiten'), een exclusief restau-
rant, bar, toiletgroepen enz. De kos-
ten van dit project, dat begin januari
1990 moet worden geopend, bedra-
gen naar schatting anderhalf mil-
joen. Gegadigden moeten zon 4000
gulden voor een comfortabele zetel
neertellen.
Roda-geldschieter en bestuurslid
Nol Hendriks is laaiend enthousiast
over het realiseren van enkele hon-
derden business-seats ala PSV:

Roda JC vangt
2,5 ton voor

Danny Hoekman
KERKRADE - Na een periode vol
kommer en kwel zijn de banden tus-
sen Roda JC en Danny Hoekman
definitief verbroken. FC Den Haag
nam de getalenteerde maar grillige
linkerspits over van deKerkradena-
ren en was bereid de vraagprijs van
250.000 gulden te betalen. Zoals be-
kend werd Hoekman na een hand-
gemeen met Roda-manager Hens
Coerver uitgeleend aan VVV. Maar
ook onder Leo van Veen en later Sef
Vergoossen was Hoekman continu
in opspraak. De interesse van FC
Den Haag kwam dan ook ars geroe-
pen voor Hoekman, na zijn mislukte
Limburgse avonturen.

„Het is bij de grote clubs een enorm
succes gebleken. Natuurlijk zijn wij
geen PSV, daarom wij de zaak-
kleinschaliger aan, maar ik ben er
vast van overtuigd dat dit ook bij'de
sponsoren van Roda JC aanslaat.
Door het uitbouwen van de hoofd-
tribune, kunnen de mensen die nu
in het middengedeelte zitten, in
principe hun oude plaats behouden.
Alleen moeten zij een stukje naat
voren schuiven".

Ovationeel
afscheid Selinger

Van onze volleybalmedewerker
PAUL DEMELINNE

DIEREN - Even simpel als tijdens
de vier voorafgegane duels werd
Griekenland in de laatste ontmoe-
ting van een vriendschappelijke in-
terlandserie opzij gezet door het Ne-
derlands volleybalteam:3-0 (15-8,
15-5; 15-7).
De Hellenen, twee jaar geleden tij-
dens de EK in België nog goed voor
brons, kregen geen schijn van kans
tegen de technisch en fysiek supe-
rieure Oranje-klanten. Pas bij het
laatste optreden van Pieter-Jan
Leeuwerink, die na 198 caps zijn
oranjeshirt inruilt voor dat van de
Belgische topclub Opel/Lennik en
van keuzeheer Harrie Brokking een
applauswissel kreeg bij 14-7 in de
derde set, liepen de toeschouwers
warm. Om na het laatste fluitsignaal
met een ovatie afscheid te neme*!van bondscoach Arie Selinger.
De man die in ruim driejaar het -Ne-
derlands volleybal in een enorme
stroomversnelling bracht -« hetgeen
met name veel jeugd heeft doen be-
sluiten om voor deze sport tekiezen,
zoals uit cijfers van de gestaag
groeiende Nederlandse Volleybal-
bond (ruim 173.000 leden) - richttezich in een dankwoord speciaal tot
zijn ex-ploeg: „Het lag helemaal aan
jullieom mijn reputatie als coach te
vergroten. Dat is meer dan gelukt.
Bedankt voor de kans die jullie mjj
hebben gegeven." Volgende week
vertrekt Arie Selinger voor een pe-
riode van drie jaar naar Japan

gen Noczenski, aan het woord. -Noczenski verklaart, dat de spe-
lers van Oostduitse voetbalteams
bij elke Europa-cupwedstrijd,
verboden stimulerende midde-
len tot zich nemen. „Om van het <
duel te herstellen, krijgen de
ploegen die op woensdag voor de
Europa Cup hebben gespeeld za- -terdags een gemakkelijke tegen-
stander in de competitie", aldus ]
Noczenski.

Bild haalt ook nog eens de u
spraak van Karl Allgöwer, spel.
van Vfb Stuttgart. aan. De libt i
verklaarde na de Europa-cup-
wedstrijd tegen Dynamo Dn
den, dat de tegenstanders n
schuim op de mond het veld I
traden en zich tijdens het duel -beestachtig gedroegen.

elektrische schokken levensge-
vaarlijk is. „Het kan het ritme
van de hartslag compleet veran-
deren".

»
Volgens de Westduitse krant
zouden voor de behandeling ap-
paraten worden gebruikt, die
ook bij shock-therapie worden
toegepast. Ze zijn alleen aange-

„Je kunt de spieren zien groeien
na zon behandeling. Ongelofe-
lijk", zegt Aschenbach. Hij is van
mening, dat het toedienen van de

past om een hogere dosering te
verstrekken. Volgens het artikel
zou wielrenner Ludwig zo vaak
behandeld zijn. dat zijn spieren
regelmatig scheurden.

In het artikel .komt ook de naar
de Bondsrepubliek uitgeweken
voormalige voorzitter van de
Oostduitse judobond, Hans-Jür-

Van onze tennismedewerker MAARTEN MARRES

IMBLEDON - „Ik heb een goede tik uitgedeeld. Ik
»op dat ik dat morgen kan afmaken". Zo vatte Torn Nijs-
h de afgebroken partij tegen de Amerikaan David Pate
'men. Een terechte conclusie want Nijssen had op het
'oment dat de partij door de duisternis afgebroken
ferd, een 4-6; 6-2; 6-1; 2-0 voorsprong.

verliezen, want dan is hij uitgescha
keld.

R het einde van de derde set
Pate al om de wedstrijd te mo-

|| afbreken. Daar het op dat mo-
H geen 21.00 uur Engelse tijd
f. mocht scheidsrechter George
«He dit nog niet doen. Nijssen
F daar achteraf erg blij over. „Het

dat ik met 2-0voor sta.
«egon direct met een break maar
6rde bijna mijn eigen service in.
"Ukkig wist ik de game toch nog
finnen, anders was het weer een
*b wedstrijd geweest." Nu kijkt
le al tegen een achterstand in de
fde set en mag de set niet meer

L

lX uitslagen j
k
(j *es enkelspel, tweede ronde:
d^bs-Miro 5-7, 6-2, 6-4, Fairbank-Saba-i?1 6-4. 6-3, Evert-Hu Na 7-5. 6-4, Provis-
ie 3-6, 6-3. 6-3. Stafford-Devries 7-6
tV'. 7-5, Magers-Lake 6-2. 6-3, Zvereva-
ift' 6-2, 6-3, Novotna-Burgin 6-4, 3-6,;tf' Smylie-Scheuer-Larsen 6-1, 6-7 (0-7),

'K 7-6 (7-4), 6-4, Golarsa-
-1u a')dlund 6-4, 4-6, 6-1, Field-Garrison
E 6-2, 7-5, Sviglerova-Phelps 7-6 (8-6).
K" Wiesner-Turnbull 6-4, 7-5, Adams-

ngham 6-1, 6-2, McNeil-Pawlik
*l; 6-3, Sanchez-Halard 6-4, 6-3, Lmdq-

" mongeot 6-3, 6-1, Tanvier-Frazier! ■ Mandlikova-Suire 6-1, 6-4, Min-
Ij'VUentrec 6-2, 6-0, Kohde/Kilsch-
Ln^kesson6-4, 6-1, Fendick-Wood 6-1,
V ary Joe Fernandez-Allen 6-4. 6-1,
Vlv«.T-Gomer 6. 4 3.6 8. 6 i Faber-

"Cijd^Pson 7-6 (7-5), 4-1, teruggetrokken,
V?e*f-S'o"ne 6-3, 7-5. Sukova-

"kJ Kensburg 6-3, 6-3, Radford-Navrati-
"-3, 3-6, onderbroken.

M^nenenkelspel, tweede ronde:
V orf- Jelen 4-6. 6-3, 3-6, 6-3, 6-2,
jt,v "s-Bates 4-6. 7-5, 6-3, 6-2, Musur-
ftid 3' 7"6 <7"3>' 4"6- 6-2, Carbonell -'■6,a 6-2, 6-4, 7-5, Lundgren-Pernfors
h ,''4>. 6-2. 6-4, Krickstein-Frana 4-6,
iJW/'-o. 7-6 (7-5), 7-5, Gunnarsson-Ros-Sej?" 6"7 (3-7), 2-6, 7-5, 7-6 (7-3), 9-7,
tc>°e-Reneberg 6-3, 3-6, 6-3, 7-5,
«te.7r-Matuszewski 6-3, 7-5. 6-4, Pugh-
!C" 6-3, 7-6 (7-4), 6-3, Mecir-Kratz-
ftllt? 6"7 <5-7). 4-6, 6-1, 7-5, 7-5, Drewett-
%K''n 6-7 (2-7), 6-3. 7-5, 6-2, Mayotte-
V9«<7"3)- 6"2'4"6. 6-1, Schapers-Go-
!K h ' 7"6 <7-5». 5-5. afgebroken we-
\}, 2 „Ulsternis, Nijssen-Pate 4-6, 6-2,

?Üan V' afgebroken wegens duisternis.
XdKer"Novacek 6-3, 6-0, 6-3, Edberg-
?% °ridge 6-4, 6-4, 1-6, onderbroken,
(/%n°o"LimberSer 6-4, 6-3, 1-1, onder-
-?) ■ ötoltenberg-Camporese 7-5, 6-7
rfyd "verbroken, Layendecker-Fitz-

't n 3"6. 6-3, onderbroken, Steeb-
uavis 5-7, 6-4, 6-4, onderbroken.

In het begin van de partij ging het
niet zo goed met Nijssen. „Mijn ser-
vice liep niet zo goed als tegen
Skoff. Dat werd ook veroorzaakt
door het goed retourneren van de
Amerikaan. Mijn service kwam
hiermee onder druk te staan." Aan
het einde van de eerste set had Nijs-
sen een paar ongelukkige ballen, zo-
dat hij op 4-4 zijn service niet kon
vasthouden. In de tweede set gin-
gen de returns van Nijssen beter.
Pate moest hierdoor aan zijn service
sleutelen, waardoor hij meer risico
nam. Nijssen wist hiervan goed te
profiteren. In de tweede set brak
Nijssen drie en in de derde set twee
maal door de service van Pate heen,
terwijl hij slechts een maal bij een
4-0 voorsprong in de tweede set
door een dubbele fout het spel ver-
loor.
Opvallend was het dat aan het begin
van de wedstrijd de twee coaches
van Torn Nijssen naast elkaar zaten.
De coach van het nationale team,
Stanley Franker zat naast zijn privé-
coach Barry Phillips Moore. Fran-
ker was vooraf erg optimitisch ge-
stemd over de uitslag. „Ik geef Torn
goede kansen op de overwinning,"
was zijn mening. Phillips Moore
was achteraf zeer positief over het
eindresultaat: „Het is jammer dat
hij vandaag niet mag uitspelen.
Morgen weet je nooit hoe het dan
gaat. Morgen kan Pate de sterren
van de hemel spelen. Hetzelfde
geldt echter ook voor Torn, maar ik
verwacht wel dat hij gaat winnen".
Over het vertoonde spel was hij ook
tevreden: „Zijn volley was zeer goed
verzorgd. Hij kon deze bovendien
goed benutten doordat hij regelma-
tig naar het net kwam. Hij heeft ge-
speeld zoals we vooraf afgesproken
hadden."
De tegenstander van de winnaar
van deze partij die vandaag als
tweede partij gepland staat op de-
zelfde baan 8 waarop vandaag ge-
speeld wordt is bekend. De Ameri-
kaan Tim Mayotte, de achtste ge-
plaatste, won gisteren met 7-6 (7-3);
6-2; 4-6; 6-1 van de onbekende
Zweedse qualifier Henrik Holm.

BobKersee genoemd
als 'dope coach' oormalige schansspringer gaat eerder niet beschuldigingen

Aschenbach: 'DDR-sporters
krijgen shock-behandeling'

bSK»:* Hans-Georg Aschen-nnthnnf * Steeds verde'" *onthullingen h * J

nn r̂ oosWuitse topspor-loorm^hVderd¥ verklaarde dehe° Sdf H
schanssprmger in

WestduUs. 6el Van de in hetvS3.yXdeS|eri?,eblad Blld
stanripn ; ~, ene over wantoe-Sereld rl».

de ,°ostduitse sport-
DDR tT Vee,l toPsPorter S in de
schokkenr arhjke elektrische
de spieren tnjfen toegediend omac spieren te doen uitzetten.

lopen. Aschenbach verklaart in
het vraaggesprek, dat fysiothera-
peuten tijdens de training elec-
tro-shocks in de spieren van de
sporters pompen.LSdwrfi

SBH-ld2ouwielrenn«olaf
de oïvmn,? u°ng Jaar ln Seoelac uiympische tit j dveroverde pn t^t ,- . ghetiaaruTo 2 . sP°rtman vanhet^jaa. werd gekozen, als gevolgspierscheurehandelinS dlversespierscheuringen hebben opge-

Kersee heeft de beschuldiging van
de Canadese atlete Angela Bailey,
die hem een dag eerder voor de on-
derzoekscommissie in Toronto, een
drufi-coach" noemde, naast zich

neergelegd. „Ze kan echter nooit
hebben beweerd, dat ik iemand ver-
boden stimulerende middelen heb
gegeven", aldusKersee l!0"1^-, et
domweg niet waar is. Ik hebBailey,
noch ein andere atleet, ooit van
dope voorzien of ze aangespoord

het te gebruiken."

a heeft ~ Een Canadese sprint-
S SezM toPcoach Bob Kersee te
£ öaij als een 'dope coach. An-
ti oek<!ey verklaard« voor de on-
Vee ofmmissie0

f
mmissie in Toronto dat

SL°rnrJat 'n Staat Was haar te trai"
evord 2IJ geen verboden presta-

lende middelen gebruik-

b!stgêtide coach van de twee
C & van de afge-
*Kr van t

is echtgenoot en
>rt °udstß ackie Joyner-Kersee
i^zeveiS Van het wereldrecord

lffith j
amp) en leidde Floren-

°yner naar een onwaar-

schijnlijk wereldrecord op de 100
meter en een drievoudige triomf tij-
dens de Olympische Spelen.

" lom Nijssen kan vandaag het karwei afmaken.
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BEKENDMAKING
I dagelijks bestuur van het waterschap Roer
■ -e:n Overmaas

( maakt

* ter voldoening van artikel 206 van het Reglement
"| voor het waterschap Roer en Overmaas

4 bekend

4 dat het college van hoofdingelanden bij besluit
il van 26 juni 1989 de verordening toepassing
|r bestuurscompensatie heeft vastgesteld;

: dat in de verordening toepassing bestuurscom-
» pensatie de procedure is opgenomen betreffende

" de bepalingvan schade ten gevolgevan intrekking,
* opzegging of wijziging van vergunningen;

i dat deze verordening op 1 juli 1989 in werking
>i treedt;
i

* dat de verordening van 30 juni 1989 tot en met
"■ 30 september 1989 voor een ieder ter inzage ligt„ op de secretarie van het waterschap, Parklaan 10
j te Sittard;
i

dat de verordening tegen betalingvan kosten
algemeen verkrijgbaar is.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,
W.H.Th, van Megen drs. F.W.G. Laarakker

Waterschap E
Roer en Overmaas £

Parklaan 10, Sittard

\ ,

In pacht aangeboden:
#

Vanaf 15 augustus 1989;

Café-Restauratiegedeelte van Tennishal
de Heuf in Helden-Parmingen.

Voorzien van aparte vergaderruimte. Het geheel compleet
ingericht en in goede staat van onderhoud. Borg ’ 5.000,- +
horeca papieren benodigd.
Inlichtingen: 04760-71711. Dhr. Th. Schmeitz.

RAMEN en DEUREN
U^m Hardhout^^^^
J^Sfel Kunststof

Bocholteerweg 14, Simpelveld

DE GAAS b.v. 045-442726
LimburgsDagblad

"3piccolo s
1

bp VLIETJONGE
Vlietjonge is een groot "Staalservice Center" met ca. 200 mede- 'werkers, dat bewerkte en onbewerkte staalprodukten levert aan
de Nederlandse Metaalverwerkende industrie.

Voor onze produktievestiging te Heerlen vragen wij

METAALBEWERKERS
voor de bediening van kantpersen en scharen.

Uw taak zal zijn het produceren van halfprodukten uit plaatstaal.
Gewerkt wordt in 2 ploegendienst.

Geboden wordt: een goed gehonoreerde funktie.

Medische keuring maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Gewenst:
- Ervaring in soortgelijk bedrijf heeft onze voorkeur.
- Leeftijd 20 tot 35 jaar.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan onze afdeling
personeelszaken.

Van der Vliet &De Jonge B.V. I f/jÊ I Staal/Roestvaststaal
Vw\ I Service Center

■ - VLIETJONGE MQ) J I

Voskuilenweg 85, Postbus 2546, 6401 DA Heerlen. tÊmmt^

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

Bij beschikking van de
rechtbank Roermond van
27 april 1989 is onder cura-
tele gesteld C.M.U. Apel-
doorn, verblijvende te. Heel in Huize St. Anna.
Tot curator is benoemd
Th.G. Apeldoorn, Heren-
weg 17, 1935 AA Egmond-
Binnen. Tot toeziend-cura-
tor is benoemd J.P.Th.
Apeldoorn, Herenweg 13
B, 1935 AA Egmond^Bin-
nen.

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

I 75|. 119,- ■
1 ioOO 225,- 280," Jj£ I
124.000 450,-^9,- 1

OVERLIJDENSRISICO IS
MEESTAL MEEVERZEKERD

Andere bedragen en
looptijden zijn óók mogelijk.

FINANCIERINGSKANTOOR

WÊÊm
Scharnerweg 108 Maastricht -Bijkantoor:

Hoofdstraat 9, Hoensbroek
■ Tel. 045-225000■

UW VERTROUWDE MERKKOFFIE
GRATIS* BIJ FRIESCHE VLAG.

Neem uw eigen merkkoffie mee op vakantie
(* geld terugopbankgiro)

Waar U ook naartoegaat op vakantie, U geniet natuurlijk het " U magook de streepjescodevan een pot oploskoffie of van een 500
meest van uw eigen vertrouwde kopje koffie. En daar gram^ko^f"d^ittetai,ngbiüftf3,50 + j*)rtotoster,
hoort een lekkerscheutje Friesche Vlag koffiemelk bij, voor r^_ Goed voor een gratis pak koffie. ' 1
elk kopje koffie de perfecte bekroning. I Uiterste inzenddatum: 15 juli1989. I
Daarom schenkt Friesche Vlag unu een cadeautje: een gra- I O Naam: '" j Adr6S' — Itis pak koffie van het merk van uw voorkeur. ' QQj poStCode/Piaats■_
Stuur de koffiebon op, vergezeld van 2 uitgeknipte yj Bank/girorekening:
streepjescodes van een f les of pak Friesche Vlag. ?" Koffiemerk: .
Voe2 daarbii OOk Tr^S ff*T: ?^ Stuur dezekoffiebon ineen voldoende gefrankeerde envelop, vergezeld van

° ' jjf—s lö 2 streepjescodes van een pak of fles Friesche Vlag en een streepjescode |
deStreepjeSCOde JJ \ JJ \ f\ vanuweigenkoffiemerk,naarFriescheVlagGratis-Koffieaktie,Postbusso44, i■ i rr- / \ / \ ' L J 9700 GA Groningen.U ontvangt dan f 3,50 +portokosten terug.
Van een p3K KOTTie S^fSjSiXiat «ÉfÉlfesK^ I C 5Pergezmof rekeningnummer wordt slechts één koffiebon gehonoreerd.

Van UWei^en merk Hs~' 1 I "" Deelname alleen metdezekoffiebon, kopieën e.d.worden met geaccepteerd. "

via de bank of giro Sii^i^^i^fc^t^S 'f 3,50 plus de B^W^M^ '||| ] | | 'portokosten terug. '^a^^p^'^^^^i^*' I 1

Bij echtekofflegenieters wappert deFriescheVlag.

Stel niet langer uit! en v
beleg uw geld in België!

Nationale Mij. voor i^"^^^^^iKREDIEimERHEIDj
Peters G. Uw 1 jaar7,25%
Markt 27, Maaseik beste keuze! 3 jaar7,50%
Tel. 09-3211566380 5 jaar7,75%

* Bankgeheim*'
★Staatswaarborg*

.Openingsuren: iedere dag vanaf 9.00 tot 12.30 uur en van 14.00 tot
17.00 uur; vrijdag tot 18.30 uur; zaterdag van 9.00 tot 12.30 uur.

TOTALE ZOMERUITVERKOOP BIJ SCHREURS
ALLES MOET WEG TEGEN SPOTPRIJZEN

FRANS EIKEN SLAAPKAMER EIKEN BOEKENKAST
in Engels antiek, volledig massief f%QE%fI blank gelakt RQX ■
van 8050,- NU SPOTPRIJS UilÜUj" NU SPOTRPIJS WOUj

ZWARE OVALE KOLOMTAFEL MASSIEF EIKEN EETHOEK
+ 4 stoelen met zadelzit, volledig tafel 150x80, 4 stoelen met biezen zitting - mr\é%ê1%
massief eiken OOQQ in geloogd eiken I MMX -van 2895,- NU EENMALIG LLjO m " van 3150, NU EENMALIGE SPGTPRIJS I IWUj

SENIORENFAUTEUIL FAUTEUIL IN KALFSLEDER . _-0
eiken uitvoering met chenille velours f%QQ met interieurvering /MX ■
van 1095,- NU EENMALIG U«IO J " van 2495,- NU II *JW J

3- + 2-ZITS COMBINATIE -__- EIKEN TOOGKAST
in massief Frans geloogd eiken in buffelleder met veel bergruimte, blank gelakt X IMR ■
van 6890,- NU 4390 J " NU SPOTPRIJS *■ ■*JW J .

Zware SALONTAFEL TV VIDEOKAST '
150x75 met 2 laden, blad ±7 cm dik. AQQ in blank eiken, met inschuifdeuren 1 #IQR m
Nu zo lang de voorraad strekt I^SOjj" NU ZO LANG DE VOORRAAD STREKT I *T%J\J J

t

DIT IS SLECHTS EEN GREEP UIT ONZE ENORME UITVERKOOPAANBIEDINGEN „ ,
Vanat Eindhoven » i eindhoven_

mm M| M M afslag Volvo Bom g 1\ Roermond

**Ej» Schreurs Meubelen DiV. ;■;,./
LIMBRICHT SCHREURS

Vanaf Aken E39 Urmoid Ut o „.,-

Molenstraat 10, Limbricht, tel. 04490-16961 " «*»»^
.*~s,...r<,

Urmond Geleen
Langs de grote weg reelat ««mg sm^a «j^s
_~._. . . V Beek\ " HeerlenSittard-Born. ruwne parkeergelegenheid /; A .

Maasincni & \A Kerkrade

lEDERE VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR I ' ~^Aacnen

„ 9 $& m I
8e* mT' wQ

r^ia^tf 'V*
HMJHaSTMMwyMIM

Aanvang: 20.00 uur. Zaal open: 19.00 uur. TV-registratie: TROS.
TV-regie: Ger Roos. W-uitzendingen: TROS, VTM enRTL-plus.

Produktie en samenstelling: Harry Thomas.
Organisatie: Harry Thomas, Harrie Cremers, Hans Krasovec, Leon Ram**

i.s.m. het Limburgs Dagblad. j

Entree ’ 42,-. Kaartverkoop VW-kantoor Vaals en alle kantoren van K

Limburgs Daqbló

« ■;■■::■;-.
iÏKÏSïSïifJÏÏX *^



Klauteren op kasseien
Sweikhuizen wacht weer op rennersinvasie

Zondag vindt ook in Doenrade
een wielerronde plaats. Het be-
treft de jaarlijkse koers voor li-
centiehouders van de Neder-
landse Wielren Bond NWB. Ge-
start wordt om half een. Na de
adspiranten en veteranen vindt
om half vier de wedstrijd voor
amateurs plaats: 100 km op het
parcours van ruim 3 kilometer,
met de helling van de Goodslei-
weg als scherprechter.

Van onze sportredactie
SWEIKHUIZEN - In de wieler-
sport op Limburgse wegen
neemt de Klauterkoers van
Sweikhuizen een speciale plaats
in. De organisatie, het gehalte
iran het parcours en het deelne-
mersveld zijn aan dit alles niet
vreemd. Sweikhuizen heeft in
ïnkele decennia een reputatie
Dpgebouwd, die tot ver over de
provinciegrenzen reikt.

,Wij rekenen komende zondag
Dp de aanwezigheid van onge-
veer driehonderdvijftig ren-
ners", aldus de heer Visschers
namens de , organisatoren.
„Eigenlijk is Raymond Meijs in
liet amateurpeloton de enige
Limburgse renner, die niet van
ie partij is. Dat komt alleen om-

v iat hij door zijn ploeg Koga
Miyata is afgevaardigd naar een
ttappekoers in Zwitserland. Alle
andere Limburgse renners van

naam zijn present, ook de twee
die deeluitmaken van de natio-
nale selectie, Danny Nelissen en
Patrick Strouken."
De Klauterkoers van Sweikhui-
zen staat al voor de twintigste
keer op het programma. Start en
finish zijn nog altijd in de Berg-
straat. Het verschil ten opzichte
van voorgaande jaren is dat de
renners op het (gewijzigde) par-
cours van 1350 meter een stuk
kasseistroken voor de wielen
krijgen.
Voor het overige zijn de organi-

satoren ook nog altijd trots op de
erelijst.Daar staan namen opvan
renners, die hetnaderhand in het
profpeloton een flink eind heb-
ben geschopt. „Latere kampioen
van Nederland Jos Lammertink
heeft hier al gewonnen", aldus
organisator Visschers. „Ook
Hans Daams zegevierde en
voorts Frans Maassen. Hij be-
zorgde in zijn laatste jaar als
amateur het hele veld een volle-
ronde achterstand."
In Sweikhuizen (entree vijf gul-
den) wordt zondag gestart om

In Gennep staat zaterdagavond
een KNWU-ronde op het pro-
gramma: 17.15 uur liefhebbers-
/veteranen 50 km; 18.35 uur ju-
nioren 60 km; 20.10 uur amateurs
80 km.

half twaalf. De nieuwelingen leg-
gen 35 km af, gevolgd door de ju-
nioren(12.30 uur, 60 km), liefheb-
bers/veteranen (14.10 uur, 50 km)
en amateurs (15.30 uur, 89 km).
Een huldiging van juniorenkam-
pioen Groenendaal en de titel-
winnaar bij de veteranen, René
van IJzendoorn, maakt deel uit
van het omlijstingsprogramma.
In totaal is liefst 4500 gulden aan
prijzen en premies te verdienen.
Tot de deelnemers bij de ama-
teurs behoren naast Strouken en
Nelissen ook Gino Jansen (leider
van de Brand Bier Klimmerstro-

Breukink en Rooks ernstigste Nederlandse bedreiging voor Spanjaard

Tour '89:
jacht op
Delgado

dmamenmet john van den borst
Het opvallendste laatste damnieuw is
wel dat de match tussen Ton Sij-
brands erl de Rus Anatoli Gantwarg,
waarover een hele tijd alleen maar
sombere berichten doorkwamen (de
KNDB slaagdeer niet in de match van
de grond te krijgen, men vond geen
sponsor), tóch doorgangzal vinden en
wel medio september in Deventer. Zo-
als bekend levert de tweekamp, waar-
van de organisatie nu geheel buiten de
Nederlandse Dambond om tot stand is
gekomen, de uitdager op van de Rus-
sische wereldkampioen Tsjizjov. Zo-
wel Gantwarg als Tsjizjov zijn mo-
menteel nog in Nedeland voor een
grootmeestertoernooi in' Hierden/Har-
derwijk. Hoe dat toernooi precies gaat
eindigen, morgen is de slotronde, en
welke indruk Sijbrands' aanstaande
tegenstander(s) erin maakte(n) valt op
het moment dat ik dit schrijf nog niet
goed te zeggen. Wel bleek in ieder ge-
val dat Tsjizjov ook slechts van vlees
en bloed is, want in de eerste ronde
ging de wereldkampioen verrassend
onderuit tegen de Israëlische outsider
Galperin. Zie het diagram, Tsjizjov
zwart.

Partij: 35. ..11-16 36. 32-27 17-22 37. 40-
-35 22x31 38. 36x27 6-11 39. 44-40 11-17
40. 33-28 2-7 41. 38-33 7-11 42. 28-23 14-

19?43.23x14 20x9. Dit blijkt een d.
lopende weg. Zwart had m.i. als .
moeten spelen 42. .. 17-22 43. 2
12x32 44. 23x3 27-32 45. 33x42 111
3x21 16x27 47. 42-38 22-28 48. 35-3
19 49. 38-33 28-32 50. 33-28 enz. mt
lijkwaardigeremise.
44. 33-28 9-14 45. 39-33! 14-19. Z
dwingt nu materiaalwinst af (3."
(19-23) en (15-20, maar heeft er
draaid weinig plezier van. 46. 24-20
25x14. Of (15x24) 29x20 (25x14) 33-29
(19-24) 29x9 (13x4) 34-29 enz. 47. 34-30.
Met een schijf minder speelt wil
een positioneel gewonnen p<
Tsjizjov heeft zich finaal verkekt "de zaak. Er volgde nog 47. .. 14-2
30-24! 19x30 49. 35x24 20-25 50. 40-31
15-20 51. 24x15 13-19 52. 27-22 18x2"
21-32 8-13 54. 29-24 19x39 55. 33x4
30 56. 15-10 13-19 57. 10-4 30-35 58. 4-15
16-21 59.15-29 en zwart gafop, de i
ker (35-40) stelt immers niets \
29x27 (40x49) 27-16+.
Dan krijgft u nog de oplossing van d«lezersopgave van twee weken |
den. Wit, zeven schijven op 15, 2i
28, 31, 32 en 33. Zwart, zes schijven oj»
4, 9, 10, 13, 16 en 17. Wit forceert het
spel fraai als volgt: 1. 28-23! 10-14
anders? 2. 23-19! 14x23 3. 31-26! 1
Want na (13-18) wint wit eenvoudin*
via 33-28 (23-29) 20-14 (9x20) 15x33 enzv
4. 33-28. Nu is zwart na (16-21) 27x1»
(23-29) 32-27 (29x34) 27-21 kansloo
.ook (9-14) 20x9 (4x13) 15-10 is geen se*
rieuze mogelijkheid dus: 4. .. 23-29T
Maar nu 5. 28-23! 19x37 6. 27-22 17x28
7. 26-21 16x27 8. 20-14 9x20 9. 15
Dit was de combinatieve truc waar de
stelling om draaide, de overblijvende
stand van één zwarte tegen één v
schijf wint voor wit door het opposi-
tieprincipe, bijv. 9. .. 4-9 10. 42-38 9-14
11. 38-33 14-20 12. 33-29 20-25 13. 29-
-24+.
Het Russische damblad Sjasjki ('sjasj-
ki' is Russisch voor dammen) was de
bron van dit probleempje, de naam
van de auteur van het werkstuk;
Solnikov (Moskou).

pCEMBURG - De vooruitblik naar de nieuwe Ronde van
wikrijk is het verhaal van de goudvis en de snoek. De goud-
duikt in de schone vijver om zijn besmeurde schubben te

tügen en glanzend op te poetsen. Hij moet zwaar oppassen,
1 hij niet opgevreten wordt door de grote snoek.

l! pffnmer 1 op de wereldranglijst
Ir-fj "arly Mottet favoriet nummer
U£r de Tour moeten zijn. Hij is

6er §oed klimmer en een uit-
d üjdrijder. zÜn grootste pro-

%^'s Sedurende drie weken de
t^aat te bewaren. De 'dragster'
t 5,en°ble kende in het verleden,
'4f? Is Breukink, altijd wel een
H ogenblik, waardoor zijn klas-

-1 naar de bliksem ging.

" Gert-Jan Theunisse en Steven Rooks nemen goedgeluimd de longtestapparatuur onder han
den tijdens de medische controle voor de Tour.

Iro Delgado is op 29-jarige leef-
de rijpste Tourrenner. Begena-

d klimmer, sterk verbeterd tijd-
er, geslepen tacticus. De Span-

rd is extra gemotiveerd, omdat
de beschuldiging anabolicage-

Ücer te zijn, wil weerleggen. Als
loop won hij in mei de Ronde
1 Spanje. „Op slechts tachtig pro-
't vorm", stelde hij. „In de Tour
*> ik met honderd procent". Nederland 'bezet'

Ardennencircuit

Na TT-succes lopen motorfans warm van GPBelgië

Rooks veroverde vorig jaar Alpe-
d'Huez na uitstekende prestaties in
de klassiekers. Dit jaar ging het
meer af dan op met zijn gezondheid.
In de meeste etappekoersen vertrok
hij voortijdig ziek naar huis. Tirre-
no-Adriatico, de Trump Tour, de
Ronde van Asturië. Er zwierfeen vi-
rus door zijn lichaam. „Sommigen
dachten dat ik verstoppertje speel-
de", vertelde Rooks zondag bij het
Nederlands kampioenschap in Rhe-
den. „Dat was niet het geval. Ik was
echt ziek. Hopelijk ben ik in deTour
overal van verlost".

Rooks

maakte duidelijk dat de Nederlan-
ders nadrukkelijk aanwezig zijn in
Francorchamps.

Dat de Nederlandse cracks zondag
in de Ardennen een halve thuiswed-
strijd rijden, geeft ook Claudine du
Partz, persvoorlichtster van de GP
van België aan: „Voor Nederland lij-
ken de oude tijden van bijna tien
jaar geleden weer te herleven. Wij
verwachten dit keer een record aan-
tal Nederlanders. Nu al staan er vele
honderden tenten tussen de bomen
rondom het circuit".

ren reeds hun tenten oprond het Ar-
dennencircuit in Spa/Francor-
champs, om hun idolen de komen-
de dagen aan de slag te zien in de
Grote Prijs van België.

Tent Fignon leek na twee opera-
I Volgend op zijn Tourzeges van
*n '84 alleen groot tekunnen zijn
klassiekers. In de laatste Ronde

' Italië hervond de Parijzenaar
'vermogen van ronderenner. De

gaf hem het vertrouwen in
«omende Tour de jacht op het

* wild te heropenen. Beschik-
over al zijn fysieke middelen

*ijn koersinstinct hem op het
moment doen toeslaan.

N, meedogenloos. In goede
II is Fignon meer dan een all-

hij heeft veel in-
*d in Parijs waar in het verleden
*r de schermen ook weleens
'koers werd gewonnen.

Rooks moet bovendien hopen dat
alles goed afloopt met Gert-Jan
Theunisse. Zijn meesterknecht
heeft ondanks zeer pijnlijke ribben
toch maar besloten in de Tour van
start te gaan. Of dat goed uitpakt,
wordt op medische gronden ernstig
betwijfeld. Theunisse toont in elk
geval wel de leeuwenmoed van een
echte Tourrenner.

. lr>Italië opweg naar het niveau
de grootsten. Hij stortte plotse-

L'n, verloor de Giro en werd
L^Pt door Peter Post ip de steek
?len. Zijn ploegleider bombar-
de Jean-Paul van Poppel tot
j^an voor de Tour en stelde de
)S rond de sprinter samen. Een

is toch altijd al-
J jjj^ls het er op aankomt", meende

(] Ni' -Kijk maar naar Fignon". In-
Jii a?d had de Fransman niemand
7 LlJn zijde in het Italiaanse hoog-
V^Jste, maar alleen was hij in

I\ geval. Fignon verzekerde zich
t6h Udig Van de diensten van an"

"" onder wie Stephen Roche.

?.Breukink was een maand gele
Beukink

Van onze medewerkerTHEO KEYDENER
FRANCORCHAMPS - Nederlandblijft nog volop nagenieten van deeuforie rond de overwinning vanHans Spaan in de TT van Assen ende tweede plaats van het zijspanduo
Egbert Streuer/Geral de Haas. Dui-
zenden landgenoten sloegen giste-

Discusrecord De Bruin

Tot gisteravond laat hield, ondanks
de aanhoudende regenval in de Ar-
dennen, de stroom van Nederlan-
ders aan en die zal vandaag en mor-
gen waarschijnlijk onverminderd
voortgaan. Tijdens de vrije trainin-
gen van gisteren zwaaiden de 'Hol-
landers' volop met de nationale
driekleur toen de Nederlandse rij-
ders de baan op gingen voor hun
eerste trainingen. Ook het scande-
ren van 'Hansje' en 'Egbertje',

In de stelling: wit: Kgl, Ddl, Ta. Til,
Lel, Ld 3, Pc2, a3, b4, d4, f2, g4, h2;
zwart: KgB, Db6, TaB, TfB, Ld7, Lf6,
Pc6, a6, b7. d5, e6, g7, h7vervolgde de
zwartspeler met 17. ..,L:d4 18.P:d4. 18.
Dhs levert na 18. ..,g6 niks op en na
meteen 18. L:h7 + ,K:h7 19. Dhs+ ver-
dedigtzwart zich zoals in de partij. 18.
..,D:d4 18. L:h7+. Na andere zetten
staat wit eenvoudigeen pion achter bij
een slechte stelling. 19. ..,K:h7 20.
Dhs+,KgB 21. g6. Deze stelling moet
de witspeler voor ogen gehad hebben
toen hij zich inliet op 17. g5. Zwart
moet zich nauwkeurig verdedigen. 21.
...Tfs. De enige zet. Op bijvoorbeeld
TfcB zou wit eerst Lgs spelen waarna
mat al niet meer te verhinderen is. 22.
Dh7 + .Relatief beter is 22. Lgs hoewel
alleen zwart na het gedwongen.
22..,T:g5 23. D:gs winstkansen heeft.
22. ...KfB 23. Le3. Na 23. DhB + ,Kf7 24.
D:aB,D:al blijft zwart een stuk voor,
aangezien 25. Lgs+ niet mogelijk is
wegens T:gs+. 23. ',Dg4+ 24.
Khl,Df3+ 25. Kgl,Ths 26. Lcs+,Pe7
27. L:e7+,K:e7 28. D:g7+,Kd6 en wit
gafop. Tgs+ en mat is niet meer te ver-
hinderen, bijv: 29. Tfel,Tgs+ 30.
Kfl,Lbs + .
In het volgende miniatuurtje kiest de
zwartspeler voor een zeer riskante op-
zet; resultaat mat in 11 zetten.
Wit: M. Marell. Zwart: R. Schools.
1. e4,b6. Een bescheiden zet. 2. d4,Lb7
3. Ld3,e6 4. c4,f5? 5. e:fs!,L:g2. Wit ver-
liest detoren maar heeft goedekansen
te winnen in de aanval. 6. Dhs+,g6 7.
f:g6,Pf6??

De enige zet is hier 7. ..,Lg7 en na 8.
g:h7+,KfB 9. Pe2,L:hl heeft wit vol-
doende compensatie vor de toren. 8.
g7+,P:hs 9. g:hBD,L:hl 10 D:h7,Pf6.
Verloren was het toch al. 11. Lg6 mat.

Tot slot nog een opgave

Net als vorige week een bijdra^
lang vervlogen tijden.' Bovenst,
diagram geeft de stelling weer na de
12e zet van wit uit een partij tv
Defosse en A. Franck. Hoe kan ;
op fraaie wijze winnen?

Spaan
Hans Spaan is vast van defans waar
voor hun geld te geven en de lijn
van de laatste twee GP's door te
trekken. Na zijn triomfen in Assen
en Oostenrijk is hij gebrand op een
derde zege. De Castricummer be-
gon gistermiddaag als een van de
eerste aan de vrije trainingen. „Als
jevroeg de baan op gaat, heb jegeen
last van langzame rijders die op de
ideale lijn zitten. Voor zondag gok
ik weer op pole-position om van
daaruit aan een nieuwe zege te bou-
wen. Want ik heb nu de smaak te
pakken", stelde hij gedecideerd.
Met nog vijf GP's te gaan is in de
strijd om de wereldtitel nog alles
open.

Programma Francorchamps: trainingen
vandaag en morgen: 9.00-9.35 uur 125cc;
9.50- 10.35 uur 250cc; 10.50-11.35 uur 500cc;
11.50-12.25 uur zijspannen; 13.30-14.05 uur
125cc; 14.20-15.05 uur 250cc; 15.20-16.05 uur
500cc; 16.20-16.55 uur zijspannen.
Zondag: vrije training: 9.00-10.45 uur alle
klassen; 125cc: 11.30 uur (13 ronden 90,2
km); 250cc: 13.15 uur (15 ronden 104,1 km);
500cc: 15.00 uur (18 ronden 124,9km); Zij-
spannen: 16.45 uur (13 ronden 90,2 km).

Koersen
Schaesberg

LOS ANGELES - Organisator Al
Franken heeft een premie van ruim
een miljoen gulden uitgeloofd voor
de atleet, die tijdens de internatio-
nale atletiekwedstrijden in Los An-
geles op 6 augustus het wereldre-
cord verspringen van Bob Beamon
verbetert. Het record staat al sinds
de Olympische Spelen van*l96B op
naam van de Amerikaan, die des-
tijds in Mexico-Stad 8,90 meter
overbrugde. De door Franken aan-
gekondigde premie wordt uitbe-
taald over een periode van twintig
jaar.

Miljoen gulden
voor wereldrecord

verspringen

" ROERMOND - Dartclub All in
the Family uit Roermond houdt
morgen het Mia Mevissen-toer-
nooi. Mia Mevissen werd 4 juni Ne-
derlands dartkampioene in Nieu-
wegein en veroverde twee weken
later devijfde plaats bij deGerman
Open in Bremen. Het toernooi be-
gintom 15.00 uur in café De Graan-
beurs aan deKraanpoort 3 te Roer-
mond. Inschrijven kan tot 14.30
uur. Van 17.30 tot 18.30 uur kan
men Mia Mevissen feliciteren tij-
dens een receptie.

SCHAESBERG - Voor de koersen
van Schaesberg voor vanavond (8
draverijen en 3 rennen) gelden de
volgende LD-tips:

met wiel gielkens
In de komkommertijd moet de ware
journalist over van alles en nog wat
kunnen schrijven, meende Jacques
Gans, zelfs over komkommers. Die
echte krachtproef kunnen we hier niet
leveren, maar wekunnen wel een aan-
verwant artikel presenteren, nl. de as-
perge. Begin deze maand is in Nieuw-
Bergen, een plaatsje ten noorden van
Venlo, en dus midden in het asperge-
gebied, een aspergedrive gehouden.
Evenals deze illustere groente,diehier
een jaar lang voorzichtig rijpt om dan
ineens in volle, zij het kortstondige,
glorie te worden genuttigd, zo is ook
de plaatselijke bridgeclub met deze
drive eens per jaar glorieus onttrok-
ken aan een al te ondermaats bestaan.
Want op deze dag komt, zo blijkt, de
bridger van heinde en ver, zowel van
Groningen, Zierikzee als Maastricht
en bezorgt daardoor het plaatselijk
clublokaal voor één avnd een krachti-
ge uitstraling. De succesformule van
Nieuw-Bergen is niet alleen de asper-
ge zelf, maar vooral het feit dat ieden-
een een prijs krijgt, zodat ook de
grootste breier met zijn gemiddelde
van 38% thuis minstens een pond as-
perge op tafel kan leggen met de veel-
zeggende woroden: „Heb ik gewon-
nen met bridgen."
Natuurlijk past het plaatselijk bridge-
jargon zich ook hier aanbij de activi-
teiten en cultuur van de streek. In on-
derstaand spel werd dehand van West
als een aspergehand omschreven.
Spel 21. N/-

Toen Noord vroeg wat het SKI-bod ifl
hield kreeg hij ten antwoord: „Dat (
een aspergehand." Gezien de verbfl
sterde blikken van Noord en Zuid b«greep Oost dat hij hier kennelijk niö
met autochtonen te maken had, du
vulde hij aan: „U weet wel, lang, duj
en lekker." Het bieden ging nu verde»

5H pas sSch pas
pas D pas 6KI
pas pas ??

Tot nu toe heeft iedereen keurig gebd
den. De pas van Noord is een zg. straj
pas, d.w.z. dat Noord aan Zuid de keu
ze laat om te doubleren dan wel 6ScJ
te bieden. Aangezien sSch al was gé
doubleerd zag Zuid niet zoveel j|
6Sch. Daarentegen wel iets ineen don
biet, want zijn partner had schoppej
en harten geboden en hield hij zei
niet de ruiten tegen? Zuid doubleerrü
dus, maar 6KI ging gewoon over tafe!
De moraal van het verhaal is dat >
zonder directe slagen 3 keer moet nj
denken alvorens jeeen aspergehand^
doubleert. Ondanks alles zou 6 Sc}
hier een uitstekend contract zijn ge
weest. Over het gebruikte streekjaf
gon kun je natuurlijk twisten, maai
danmoet U ook eens luisteren naar dj
2 Amsterdammers: „Jan, wat heb jt,
gedaanop spel 21? Jeweet wel met djj
diarree klaver? Kortom, met die as
pergehand dus.

" ROERMOND - ZesRoermondse
sportverenigingen strijden morgen
op sportpark De Wijher om de Wij-
hercup. De deelnemers zijn: ten-
nisclub TCM, korfbalclub Ready
'60, voetbalclub Victoria, Swift at-
letiek, handbalvereniging Roer-
mond en Holbox/Swift. De clubs
bekampen elkaar op de onderdelen
mini-voetbal, handbal, korfbal,
touwtrekken, atletiek en tennis.
Om 9.00 uur beginnen de wedstrij-
den.

i^nRoche heeft in de Giro dl
D ,^'en zien dat de weg naar de

g lanS is- De rêr leverde be-
Sl j^nswaardig strijd en stond
H arig hoog in het klassement.

ca?, meer op karakter dan op
t " ttoche's fysieke staat is nog
!<v" §oed als in 1987 toen hij met
"ot s?' de Tour en de wereldtitel
k<jJern won. De rol van Roche in
f?ot^ ende Tour zal onmiskenbaar
Üve *Jr». al zal de gele trui ver weg
*W u

dy Hampsten is een zeer
li.Cnte fanaat, die moet woe-

"id. i5et zijn vormpiek omdat die
S j/ort van duur is. De Ameri-

ri
6ft dit jaar alles op de Tour

>'ljjl? 9iro bewust verloren. De
S£ 7fi£em niet zo te liggen. Be-
S»lt 'toen mJ knecht was van
V. en LeMond, presteerde hij

fco PaJaarelra glnB in de Vuelta van
m 'riet rï alom gewaardeerd duel
%r elëado. De Colombiaan> v£et slechts een half mi-
»l«ewrs?hiL Parra heeft zi->n; °Vervi Lu?ho Herrera defini-
? ais ï f Ugeld- Niet als klimmer,

* cJheiH t°Under- Parra heeft de
!fvalt tite knokken tot hij er bij
rtltldet/-,i scniet tQch te veel tege berof, ntten om de verliezen

««anken goed te maken.

Fuzzy Dice-prijs (2100 meter, 7 paarden): 1.
Chess Darby; 2. Cor Berg; 3. Bermuda S.
Danube-prijs le afdeling (ren, 1800 meter,
6 paarden): 1. Angeline; 2. Sibero; 3. Oxy-
moron.
Sprint-prijs (1609 meter, 11 paarden): 1.
Day De Bloomerd; 2. Distel de Hagel; 3. Cy-
cloon.
Danube-prijs 2e afdeling (ren, 1800 meter,
7 paarden): 1. Albustan; 2. King Sailor; 3.
Floris.
Hillside Run-prijs (2100 meter, 8 paarden,
W-5 1): 1. d'EleazarBelwin; 2. Dior Ameriea;
3. Duke's Diamond.
Tongeren-prijs (2600 meter, 11 paarden,
W5-2 kwartet): 1. Cita de Bloomerd; 2. Boy
Sneep Taxis; 3. Charlotta V.; 4. Arina V.
Fantastic-prijs (ren, 2000 meter, 8 paarden,
W5-3): 1. Frère Racine; 2. Gentle Giant; 3.
Mahbousi.
Landgraaf-prijs (1609 meter, 9 paarden,
W5-4): 1. Bep de Bloomerd; 2. Deventore B;
3. Boy Buitenzorg.
Show- and Shine-prijs (1609 meter, 8 paar-
den, W5-5, kwartet): 1. Zabbeleen; 2. Zim-
rod B; 3. Zwaluw R.; 4. Yorki Helvetia.
Fan- en Customclub-prijs (2100 meter, 7
paarden): 1. Zenith Nora; 2. Yellow Sha-
dow.
Sterrebeek-prijs (2100 meter, 8 paarden): 1.
Alain B.; 2. Cay van Hoafer; 3. Blitsie M.

" HEERLEN - De tuchtcommis-
sie van de KNVB Zeist heeft SV
Heerlen-speler Jos Vliegen in ver-
band met zijn rode kaart, na het
emotionele degradatieduel tussen
RKONS en SV Heerlen op 22 mei
(Vliegen nam een dreigende hou-
ding aan ten aanzien van scheids-
rechter Sijben) voor vier duels ge-
schorst. Roger Houtackers, die in
hetzelfde duel ook een rode kaart
kreeg wegens beledigend taalge-
bruik ten aanzien van de arbiter,
werd vrijgesproken.

HELSINKI- Erik de Bruin heeft tijdens de Grand Prix atletiek wed-strijden in Helsinki het nationale record discuswerpen verbeterd De
atleet van VLTC wierp donderdag in de Finse hoofdstad de schijf
naar 67 meter en 58 centimeter. Dat was zes centimeter verder dan
zijn oudetopprestatie op 7 meivan dit jaarin Pointe aPitre in Guade-
loupe. De Bruin won het openingsnummer in Helsinki.
Op de 10.000 meter kwam Salvatore Antibo 2,7 seconden te kort om
het wereldrecord van dePortugees Mamede te verbeteren De 26-jari-
ge Italiaan had aangekondigd het wereldrecord aan te vallen Dat
stond met 27.13,81 sedert 2 juli 1984 (Stockholm) op naam van Mame-
de Antibo, winnaar van het zilver in Seoul, vocht een pakkend duel
uit met de 18-jarige Ethiopiër Addis Abebe, dat de 20.000 toeschou-
wers in het Olympisch stadion in extase bracht. Een inzinking tussen
de 4700 en 5200 meter kostte de Italiaan het wereldrecord. Na een fu-
rieuze eindsprint kwam hij uit op 27.16,50, de tweede tijd ooit Abebe
finishte in de junioren-wereldrecordtijd van 27.17,62.

Vrijdag 30 juni 1989 "21

met arno henzen

sport kort

fee), Boelhouwers, Habets, Jen-
nen, Meeuwissen, Thoolen,
Knarren, Zelissen en Peter
Schroen, de winnaar van de Ar-
dennenklassieker Romsée-Sta-
velot-Romsée.
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To^ z/^/i5 in Aken!
Morgen... „Langer Samstag" in Aken

tot 18.00 uur.

Aachener Reise- u. lr\tVinmot)/7e|

j|^ CAMPINGBUSSE
ndfL l^ht * Neufahrzeuge, Ausstellungswagen

Hochdachdepot " Einrichtungsteile und Zubehör
Fronhofstraße 6-10, neben Kronenbrot
5102 Wiirselen-Broichweiden. Tel. 0 2405/7 38 66

78646

— ———■— ■—■■—. — - — i

"1 / m
%\w " traumhafte

W? * \ schon ab

DM 260,-

-i moeiend 1
Aachen-Brand ■ Trierer Strafie 732

Tel.: 09.49.241/562683
"Langer Samstag" bis 16 Uhr geöffnet.
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RSchwerer Konkursschaden bedeutender Lieferanten!!!
Ca. 50.000 m2TEPPICHBÖDEN jetzt bis zu 70% billigerü!
Ca. 17.500 m2eingetroffenü! k^/\7U> vLil
Einzelrollen und 2.Wahl-Ware teils hochwertige sTper m2nur%^ l|ilM/^ GGSUndhölClS-
hellgrau, blau, grau, beige 5," A <^^S3ffl t matratZ6

.^^^BBj B^V Baumwollwatte m. Vlies, Winterseile: Schurwolle_
~_

___ _ . -. in ~Tm W in Wollsiegelqualitat 90x190/90x2007100x200 cmCa. 12.500 m2eingetroffenü! " i

Feinschlingen-Teppichböden in vielen Farben, Ranricf»hoihon.Matrat7P400 u. 500 cm breit. A per m2mir^r- DCHlUbbllcllli;ll"lVldirdli.C mm g*
Unwahrscheinlichü! J^ g\ S ". _■ ,a,- . ",*nn nn"n I#l
Wunderschöner Flauschvelours-Teppichboden 9," < m,t Sommer- und W.nterseite, 90/190, 90/200, I£■ %ë v
in vielen Farben, 400 u. 500 cm breit vV\k X^ 100/200 jetzt nur iT^WJ

Federholzrahmen _
ftCa. 7500 m2eingetroffenü! Kopt-und Fußteiiversteiibar9o/190,90/200, hy ■

Topmoderne Schlingen- und Velours-Drucke nur J
Super Grobnoppen-Berber FedefhOlZralWien
Woll-Acryl-Mischung -^ per m2nur stufenlose Hartegradeinstellung durch pi

■■ Qffhll l' Spitzenvelours und Feinschlingen <C 1 4 -.i Verschieben der Gleiter, 90/190, 90/200, "^U ■
Kl 100/20° Iv9j

BHB^^^BtM Ca-12-500 m2eingetroffenü! De/n Teppich-Freund Aachen
f&jU£ Bflfi Landesweit ein Ereignisü! jetzt auf 1300 m2!ü

wEppSsnfm muËlt' Obiect-Velours-Tepichboden der absoluten I
PS^SÖS-ötfl tmtki Spitzenklasse met allen Attributen nach Din-B1 mftW^mmimm mwm^ÊKÈ ■■■■^■(^■■■■■■■■■■■■^HRR» usw., ideal für Ladenlokale, Büros, Treppen . W RFT tmJüiiimUk3S S^^flSlS Mfrl usw' Da 'ohnt 2ich auch ein '^n9eres Lagernü! BïS^^fr^H^Hj f Super-Grobnoppen-Berberü!pps ,Vper m2nurS^ *\M

SffSSel )■££/'. 100% Schurwolle mit tól<lB-^ ICj&t B^fiß ''""' unci viele anaere Berber-Teppichböden * » i^ ' JtTT

) KÜHLtUÉ Q%eWQ
i Suermondtplatz 8-9
I 5100 Aachen, Tel. 024J/3 1545
I Herstellung & Vertrieb \SJto

MoUyM. %
Mode nicht nur für Mollige - bis Gröfie 64

gegr. 1881
Alles voor paard en ruiter

" geschikt sortiment

" persoonlijk advies, ook buitenshuis
" lever- en verzendservice
" reparaties en maatwerk in onze traditionele

zadelmakerij

1

Tot ziens in Aken!

SsstTisiM!^!— 1

j[vErv\ANPluNc;...

■

SsS^E %/**^ iÉHISf^

ADALBERTSTRASSE 98 - 5100 AACHEN - TEL. (02 41) 2 36 43
Q Hinter unserem Hause Adalbertstraße. Einfahrt vor dem Kmo an der Adalbertskirche.

— »!■! I ■■■■■ ■■!■■■■■!■■—-^——^^^——^——^M^^^——

|«#ftft*V| raa IPustoon

&kt„g>„rv&cte» j/KW»***? tS^^"*

dada é&aaé&ror 1 ■^p/Y't&}
Restaurant Ratskeller

lm historischen Rathaus
5100 Aachen. Tel. 09.49.241 35001 (Parkhaus

Markt Mostardstraße)

25 TOWN & COUNTRY |kettler|
Entdecken Sic die faszinierende Fahrradwelt der

I Mountoin-Bikes! Alu-leicht und barensrark! 1988
wurde Town & Country Testsieger bei der Stiftung

3Warentest. Lieferbar mit 6-Gang-SIS-Schaltung und
mit 5-Gang-Pentasport-Nabenschaltung und Rück-

I trittbremse. Farbe: Royalblau.

Ihr KETTLER ALU-RAD Fachhandler
Freizeit auf zwei Radern

i^— AACHENS grofles
E^gr9" FAHRRAD-Sporthaus L&riFZL. ERICH BRÜLL JSk"*y^l(W]\ Krugenolen 36. Aachen. Tel. 09.49.24162067 /^7/F^

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

Uw huis op dit formaat in
dekrant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

I En de makelaar weet van
I wanten en kranten.

j*QCORSTENS-
JSjT VERSCHUREN
/»** Helmond koopt
zat. 1 juli mankanaries op
zang 10 popjes 5 rode &
roodzalm man 14popjes 10
broed '89 man lichte"kleur
8 popjes alle kleur 5 jonge
rode man & popjes 10 pst.
d.duiven 10 meeuwen 4 ze-
isras 7 park 8 valken 15wit-
te etc. 20 collis 15 pp. bren-
gen: SITTARD 10.30-11
Putstr. 10 HEERLEN
11.45-12.15 Emmastr. 7a
TERBLIJT 1-1.30 Rijksw.
46 BEEK 2-2.30 Maastrich-
terln. 7.

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.
Ie hypotheken vanaf 7,5%
2e hypotheken

240 x 180 x 120 x
10.U0,- 106.- 116,- 140,-
-20.000- 213,- 233,- 281,-
-30.000- 319,- 350,- 421,-
-40.000- 426,- 467,- 56^-

mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet
aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

*^- ir * Wt V
B '% W"nl ÏË^fll |9É ■/^m\IJ; pj J| J
1 w ."^jßiM^m-^m^t^E

D Twee verdiepingen met een
enorme keuze in machinale B'jl^fl
en handgeknoopte tapijten. fl Jr*~*\ flD De beste prijs door fl*^"^Si»/jM
rechtstreeks import vanuit fl [AADmm
Iran, Indië, China, Pakistan en #s (r\L^"^-fl fl
Nepal

D De volgende afmetingen zijn "* —altijd in voorraad:
70 x 140, 90 x 180, 120 x 180, 140 x 200.

160 x 220, 170 x 240, 200 x 250, 200 x 290. I
200x 300, 240 x 290, I ' .»■.,■<»■, 1

1250x 300, 240 x 225, "Hr^--^
250 x 350, 300 x 400, / (NL)
0 170. 0 200,... /

Openingsuren: »,«,„, jL_w-''^ J
dl, wo, do, vr van 9-12 r __\^ >^
en van 13 - 19 u.
za van 9 - 12 I
en van 13 - 18 v. f^^C—n^i""**ook zondag open —"«y-^\ /^s^. j
van 13 - 17.30 v. (JJ) \.„IJI
maandag gesloten I ; -^BJDECKERf
INTERIEUR & TAPIJTCENTÉ
DORPSSTRAAT 130 3583 OVERPELT TEL. 09/32/11 64 " ;; J \

fl Kniillerpreis " Sunshine
I 90% Baumwolle, Nadelstarke 3, Lauflange IV 50 g = 100 m, in über 20 aktuellen Farben I
[ vorratig 1

fcsognur^ DM 0,99/,
fl Denver Cable
fl 100% mercerisierte Baumwolle mit seid''

gem Glanz. Nadelstarke 4-5, Lauflange 509 j
=85m,in 15topmodischen Farben. _£

lsogKnauelnur DM 2^ P,

fl Bengale
K Modisches Baumwoll Vriltegarn, 35°/
fl Baumwolle, 54% Polyacryl, 11% Polyami' 1, I
V Lauf lange 50 g = 130 m, Nadelstarke 3,5

vielen Farben a(. :■Lsognur DM2,g^».

komt U naar Wolle Hartmuth: Over de au'£V snelweg Heerlen-Aken, afrit Würselen, reef I',
V Daarnaa bij verkeerslicht links, elndpunkt str«'V weer links (Jüllcher Str.) - Deze straat alsmaar"0■ gen tot industriegebiet Kaninsberg.
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