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Chips in haviken

I'ERMOND
- Alle jonge havi-

-1 in de gemeenten Susteren
Echt zijn deze week voorzien
* een chip. Dit is gebeurd om-
\ eerder deze maand in Mont-
\ Sint Joost en Koningsbosch
ttken uit hun nesten, zoge-
BiTtde horsten, zijn wegge-
ld. Een dierenarts van de
Iksuniversiteit Utrecht heeft
haviksjongen met een injec-

ftaald van een chip met trans-
fer voorzien. Een transpon-
\ is een zendertje dat een

code uitzendt. De chip
jprkteen havikenleven lang.

Treinstaking breekt dief op
HEERLEN - De treinstaking is gisteren een 36-jarige inbreker indi-
rect fataal geworden. De Tsjech meldde zich vroeg in de ochtend met
bloedend hoofd bij de Heerlense politie en vertelde dat hij was geval-
len op de trappen van het NS-station waar hij zojuist met de trein
was aangekomen. Omdat het treinverkeer op dat moment nog volle-
dig stil lag, vertrouwden de dienstdoende agenten het zaakje niet.
Niet ten onrechte, zo bleek toen ze de man naar het ziekenhuis brach-
ten om zijn verwondingen te laten behandelen.Daar kwam deTsjech
oog in oog te staan met een 31-jarige Heerlenaar, dieriep: „Dat is de
man die zojuist bij ons heeft ingebroken. Kijk maar, hij heeft zelfs
mijn schoenen aan." Snel werd toen duidelijk dat de Tsjech bij die
inbraak op heterdaad was betrapt. Zijn hoofwond was een recht-
streeks gevolg van een handgemeen met de bewoner. Desondanks
had hij weten te ontkomen en zijn toevlucht tot de politie gezocht.
Omdat de Heerlenaar bij de vechtpartij zelf zijn hand had gekneusd,
kwam het in het ziekenhuis tot een onverwachts weerzien.
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Hv?L BEWOLKING
Vj e«n noordwestelijke stro-
iH?S wordt een storing naarj 1^*omgeving gestuurd. Er is

|L bewolking waaruit van
I(k to<- tijd wat lichte motrc-
IL valt. De middagtempera-
jt..^Wordt niet hoger dan 17
"hrt en er s^aat een matige
k <» uit west tot noordwest.
Coacht koelt het af tot 10

kj verdere informatie be-1\||5e nde het weer in Limburg
V.*1 u bellen 06-9775.j^NöAAG.
C°P: 05.17 onder 22.00
i/*»»op: 13.20 onder: 01.03

Onenigheid over asielbeleid Strengere eisen ww en wao Akkoord over referendum

Paars kort ambtenaren en uitkeringen
Van onze parlementaire redactie

PN HAAG - Ambtenaren, ouders met kinderen en mensen
F een uitkering worden hard getroffen door de bezuinigin-
P Waar de partijleiders Kok (PvdA), Bolkestein (VVD) en

■«J^ Mierlo (D66) het over eens zijn. Nieuwe ombuigingen
\] fa de onderhandelaars nog over praten, betreffen het verderlurken van het recht op een ww- en wao-uitkering.

JIP en D66 willen komende kabi-
j^Periode 23,5 müjard bezuini-
ïtf de PvdA vindt circa veertien
k"ïd het maximaal haalbare. Het

■ch.il van bijna tien miljard
■JJt veroorzaakt door uiteenlo-
f'Je opvattingen over de erfenisl^.^et huidige kabinet achterlaat

;U ê omvang van nieuweverwach-
k*Benvallers. Kok wordt daar als
koster van Financiën tijdens de
Cerhandelingen op aangekeken.
t eornpromis sturen de onderhan-
j^Srs aan op twintig miljard. Bol-

ij^'n hamerde er gisteren op dat
fK.bezuinigingspakket 'hard eniJ^lijk' moet zijn. Anders ver-
[tpt de WD het ontwerp-regee-
IPjoord, dreigde de liberaal. Een
nvfstel van Kok circa vier miljard
V.'ater mte vullen, wordt door

b^estein en Van Mierlo afgewe-

Ru en D66 houden rekening met
£ ongedekte en nieuwe tegen-

E?rs die oplopen van circa vijf
_liliard gulden in '95 tot 10,4 miljard
_fcj;en in 1998. De extra uitgaven

1* vooral bij de sociale zeker-
J[ (werkloosheid), volksgezond-

|jp het doorwerken van de inflatie
IV ê overneiclsuitgaven en deWe tenarensalarissen.

Daarnaast willen Kok, Bolkestein
en Van Mierlo negen miljard gulden
voor lastenverlichting. Voor verla-
ging van het financieringstekort en
nieuw beleid is nog eens vier mil-
jard nodig, waarmee voor VVD en
D66 het totaal bijeen te sprokkelen
bedrag op 23,4 miljard komt.

De drie onderhandelaars hebben in-
middels overeenstemming bereikt
over een bezuinigingsbedrag van
14,5 miljard gulden. Op de rijksuit-
gaven wordt voor 7,5 miljard ge-
snoeid, op de sociale zekerheid 7
miljard.

Belangrijke posten daarin zijn:

" kinderbijslag: bevriezen en voor
ieder kind gelijk (1 miljard),

" gemeenten/provincies: korting
op budget (1 miljard),

" ambtenaren: vut-leeftijd wordt 62
jaar (nu 61) en de uitkering gaat
omlaag (1 miljard),

" wachtgeld voor ambtenaren
wordt gelijk aan ww (zon 500
miljoen),

" studiefinanciering: studieduur
wordt van vier jaar beperkt tot
gemiddeld 3,5 jaar (500 miljoen),

" arbeidsbureaus: korting op bud-
get (300 miljoen),

" subsidies op bouw nieuwe wo-
ningen (250 miljoen),

" verlaging subsidies energiebe-
sparing (300 miljoen),

" uitgavenverlaging ministeries
(750 miljoen).

Door de koppeling tussen lonen en
uitkering voor de helft toe te pas-
sen, bespaart de overheid 2,9 mil-
jard. Verdere bezuinigingen in de
sociale zekerheid:

" Algemene Weduwen- en Wezen-
wet afschaffen: 1 miljard,

" Ziektewet afschaffen: 900 mil-
joen,

" wao: 750 miljoen door premie-
hoogte af te stemmen op aantal
arbeidsongeschikten,

" ww: 200 miljoen door strenger
sanctiebeleid,

" nieuwe uitvoering socialewetten:
400 miljoen,

" verhaal van de uitkering op ver-
oorzaker ziekte of arbeidsonge-
schiktheid: 400 miljoen

Over het asielbeleid bestaan tussen
de partijen nog grote onenigheid.
De WD wil een keihard beleid je-
gens asielzoekers. VVD-leider Bol-
kestein heeft die eis gisteren op
tafel gelegd. Kok en Van Mierlo
hebben er onmiddellijk stelling te-
gen genomen. Wel is Bolkestein
bereid van de mogelijke invoering
van een referendum een 'vrijekwes-
tie' maken. Dan kan elk Kamerlid
zelfstandig beslissen of het referen-
dum er moet komen.

Treinverkeer komt schoorvoetend op gang

Werknemers verdeeld
door akkoord bij NS

Vanonze redactie economie

UTRECHT/HEERLEN - Het trein-
verkeer is gistermiddag schoorvoe-
tend op gang gekomen, nadat in de
loop van de ochtend nog de helft
van de stakende NS-afdelingen had

geweigerd het nieuwe cao-akkoord
te accepteren. Gisterochtend vroeg
bereikten de NS en de vakbonden
een principe-akkoord waarin de af-
slanking bij het rijdend personeel
werd teruggebracht van 472 tot 126.

De Vervoersbonden FNV en CNV
houden op korte termijn een refe-
rendum onder hun leden over het
akkoord. Naar schatting de helft
van het rijdend personeel kan zich
niet vinden in de uitkomst van de
onderhandelingen. De vakbonden
vroegen 's ochtends de afdelingen
alle acties op te schorten, maar bui-
ten de Randstad werd lang geaar-
zeld voor daaraan gevolg werd
gegeven. In Heerlen, maar vooral in
Maastricht werd het onderhande-
lings-resultaat (net als in Friesland
en Groningen) uitgelegd als een be-
voordeling van de Randstad ten
koste van de buitengewesten. Pas
tegen 13.00 uur begonnen in Heer-
len en Maastricht de treinen te rij-
den. Laat in de middag liep het
treinverkeer weer volgens schema.
Volgens Limburgse vakbonds-
woordvoerders dreigt de afslanking
nu weer vooral op het NS-personeel
buiten deRandstad te worden afge-
wenteld. In de oude plannen van de
NS hoefde het personeel in het zui-
den slechts voor 7 procent van de
afslankingen op te draaien: van de
aanvankelijke 472 'overcomplete'
personeelsleden zaten er 34 in het
zuiden. In het gisteren gepresen-
teerde akkoord draait het zuiden
echter op voor 20 procent van de af-
slanking: dit deel van het land moet
nu 26 van de 126 banen inleveren:
een absolute verbetering, maar rela-
tieve verslechtering.

1
De vakbondsleden in Maastricht
gingen gistermiddag pas akkoord
met de cao, nadat de NS en de vak-
bonden hadden toegezegd zich nog
eens te beraden op de verdeelsleu-
tel voor de 126 overcompleten.

Miss België in trek
MANILLA - Zij is niet eens tot
de halve finale doorgedrongen,
maar voor de Filippijnen is Miss
België nog steeds de absolute
topper van de vorige maand in
Manilla gehouden Miss-Univer-
severkiezing. De reden voor de
'Belgomanie' is dat Miss België
precies lijktop de lievelingspop-
pen van Filippijnse meisjes.
Haar faam leidde zelfs tot een
schietpartij met dodelijke afloop
tussen twee dronken Filippijnse
mannen die ruzie kregen over
wie mooier was: Miss Filippijnen
of Miss België.

Zie verder pagina 5

" Cao-overleg NS duurde
veertien uur
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Een rij Bosnische oorlogsslacht-
offers stapte gisteren aan boord
van een Duits transportvliegtuig
in Sarajevo. Ze worden in Frank-
rijk opgevangen en krijgen een
medische behandeling voor hun
opgelopen verminkingen.
Aan dc vooravond van een vre-
desbijeenkomst in Genève, waar-
op het buigen of barsten is, zetten
dc Serviërs hun politiek van etni-
sche zuivering gewoon door. Deze
week ontvluchtten honderden
moslims hun woonplaats Banja
Luka in Noord-Bosnië. Dc Servi-
sche bezetters terroriseren' daar
sinds het begin van dc oorlog dc
moslims. Een groot aantal van
hen werd vermoord of verdreven,
dc eeuwenoude moskee werd opge-
blazen, bomaanslag volgde op
bomaanslag. Dc vluchtelingen
zoeken bescherming bij dc VN-
troepen.

Foto: REUTER
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HOUTHEM-VALKENBURG verder inHet Gulick Vocaal Ensemble en
kamerkoor Exaudi concerteren
zondagmiddag in de St. Gerla-
chuskerk in Houthem. Vanaf 16
uur voeren deze koren, afzonder-
lijk, composities uit van onder
anderen Lassus, Morley, Weel-
kes, Palestrina, Reger en Ba-
dings. Huub Ehlen dirigeert.

MAASTRICHT - Vocaal En-
semble Lingua e Musica neemt
zaterdag (20.15 uur) en zondag
(14 uur) met twee concerten af-
scheid van zijn dirigent Daniel

Reuss. Plaats van handeling is
de Cellebroederskapel, Brussel-
sestraat 38 in Maastricht. Op het
programma werk van Montever-
di, Debussy en Kodaly.
Blazersensemble Raak concer-
teert komend weekeinde twee
keer in Limburg: morgenavond
(20.15 uur) in de Luthersekerk,
Hondstraat 14 in Maastricht, zon^.
dag (14 uur) in het Cultureel
Centrum van Eijsden. Op het
programma composities van
Gounod, Weill en Vaughan Wil-

liams. Nico Haenen dirigeert,

HEERLEN - Mannenkoor Poly-
hymnia Heerlerbaan en Vocaal
Ensemble Concentus geven zon-
dagmiddag vanaf 12 uur een va-
derdagconcert op de binnen-
plaatsvan Auberge de Rousch in
Heerlen.

BERG EN TERBLIJT - Het
Zuidelijk Wind Collectief van
Jan Dols geeft zondagmiddag
vanaf 14.30 uur»een concert in de
Geulhemmer Groeve in Berg en
Terblijt. Tubaïst Gerard Rooker
is de solist.

DOOR PETER P. GRAVEN Marijn Simons
natuurtalent

zonder kapsones
GELEEN - Alsof het
de normaalste zaak van
de wereld is. De driek-
wartviool van Italiaanse
makelij uit 1731 is ge-
woon een verlengstuk
van zijn linkerarm. Ma-
rijn Simons treedt daar-
enboven op als natuur-
talent zonder kapsones.

In de vrijwel geheel be-
zette aula van de Mu-
ziekschool Geleen
demonstreerde de elfja-
rige violist afgelopen
dinsdagavond strijk- en
toonvast, dat hij het in
zich heeft een hele gro-
te te worden. Niet al-
leen het feit dat hij het
allesbehalve kinderach-
tige programma - in-
clusief een tweetal toe-
giften - zonder een
moment van aarzeling

helemaal uit zijn hoofd
speelde, maar vooral de
indringende wijze waar-
op heeft indruk ge-
maakt.

Marijn Simons werd
hierbij vakkundig en
trefzeker aan de vleugel
bijgestaan door pianiste
Marjon Pauw.

Zelfs voor natuurtalen-
ten is die schijnbaar
gemakkelijke, als van-
zelf lopende 'klassieke'
muziek het moeilijkst

te vertolken. Met het
vasthouden van span-
ning en concentratie in
de langzame delen van
zowel de Sonate in F
KV 376 van Mozart als
de Sonatina in g D 408
van Schubert had de
jongeling zicht- en
hoorbaar meer proble-
men dan met de vlotlo-
pende buitendelen. Die
vertolkte hij met het-
zelfde speelse gemak
als waarmee een Ca-
priccio van eigen fabri-
kaat in een min of meer

gemengde Bartók/Sjos-
takovitsj/Stravinsky-
stijl direct na de pauze
en tevens - veel vrijer,
bijna opgelucht - als
tweede toegift uitge-
voerd werd.

En dan vraag je je af
waar hij nu al het tech-
nisch en muzikaal ver-
mogen vandaan haalt
om de uit zeven Pulci-
nella-nummers samen-
gestelde Suite Italienne
van Stravinsky zo flon-
kerend te vertolken. De
bekendste Polonaise
Brillante van Henryk
Wieniavsky klonk, als
eerste toegift, mogelijk
nog een graadje spran-
kelender.

Maar dat ging eveneens
gepaard met zweet-
druppeltjes. Ook een
natuurtalent is maar
een mens...
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Zomer
DOOR JOS FRUSCH

Het wordt zomer.

Nederland maakt zich op voor
de grote volksverhuizing.

Dat betekent komkommertijd
voor de journalisten.Ook in de
kunstwereld is dat al duidelijk
merkbaar.

De theaters hebben hun poorten
gesloten. De enige bedrijvig-
heid daar is het tellen van de
abonnementen voor volgend
seizoen.

Er zullen opgewekte en bedroef-
de gezichten zijn...

De musea en galerieën richten
hun aandacht op luchtige za-
ken. Op afval en bier bijvoor-
beeld.

Ofzoeken de buitenlucht op.

Zoals De Keerder Kunstkamer
in Cadier en Keer, waar zon
veertigtal kunstenaars in de
beeldentuin en de directe omge-
ving van de galeriehun werken
tentoon gaan stellen.

Of in de tuinen van de Maas-
trichtse verpleegklinieken Kle-
varie, waar kunstwerken gaan
inspelen op de specifieke ruim-
te en sfeer. Naar verluidt.

Ook in de voorstad van Roer-
mond, waar nieuwe vormen
zich ontwikkelen langs de lij-
nen der geleidelijkheid. Aldus
het persbericht.

Zomaar een greep uit het aan-
bod.

Het gaat allemaal niet zo diep,
komende maanden, al werpen
grotere gebeurtenissen hun
schaduw ook in deze tijd wat
nadrukkelijker vooruit.

Niet het Limburgs Straatthea-
ter Festival, dat onze provincie
de voorlaatste week van de va-
kantie in zijn ban gaat bren-
gen. Maar voorlopig merk-
waardigerwijs nog niets van
zich laat horen.

Wel - bijvoorbeeld - de grote
Gauguin-expositie in Luik. Die
is pas op het eindevan het jaar,
maar de internationale pers-
bijeenkomst vond deze week al
plaats. Nu krijgen we al de
aandacht die we nodig hebben,
zullen de organisatoren met het
oog op de schaarste aan
(kunst)nieuws hebben gedacht.

Daarom presenteerden zij nu al
hun opgeklopte plannen. Sug-
gererend dat Luik het middel-
punt van de moniale kunstwe-
reld is. Vergetend dat het plaat-
selijk museum het jaar door
gesloten blijft.

Maar eenmaalom dezoveel tijd
wil Luik van zich doen spreken.

Helaas stonden de ramen van
de kamer van mijnheer de
Schepen te wijd open, zodat de
koele zomerbries alle kans
kreeg de te zachte woorden van
de conservatrice weg te blazen
in het zomerse stadsgedruis.

Niemand die daar echt om
treurde.

Want er was Champagne, en
Pouilly-Fumé, en Fleury, en ge-
rookte zalm op toast, en ka-
viaar, en een visbuffet, en ...
Kortom, ook in Luik was het zo-
mer.

En zo hoort dat ook in dit
jaargetijde.

Highlights Paul Huf in Paleis Lange Voorhout

Van majesteit tot playmate
DOOR JAN RIJSDAM

DEN HAAG - Portretten van
acteurs en actrices, politici en
leden van het Koninklijk Huis.
Vlinders en bloemen, opnamen
van ambachtslieden ten behoe-
ve van reclamecampagnes. Mo-
defotografie in de metro van
Moskou en foto's over Vincent
van Goghs leven. Paul Huf
heeft in zijn lange en actieve
loopbaan een ontelbaar aantal
mensen en uiteenlopende situa-
ties gefotografeerd. Zijn belang-
rijkste foto's zijn samenge-
bracht in een vorstelijke over-
zichtstentoonstelling in het
Haagse Museum Paleis Lange
Voorhout. Roem en glamour
voeren de boventoon in het
geëxposeerde werk. De wereld
volgens Paul Huf is een uiter-
mate plezierig en aantrekkelijk
oord.

Paul Huf is vooral bekend om zijn
reclame- en portretfotografie. Veel
bekende Nederlanders lieten zich
door hem fotograferen. De tentoon-
stelling biedt een royale keuze uit
Hufs vroege theaterportretten, met
acteurs en actrices als Ko van Dijk
en Andrea Domburg. Maar ook bui-
tenlandse beroemdheden versche-
nen voor zijn lens, zoals de Supre-
mes en Zizi Jeanmaire. Het zijn
bijna altijd vleiende foto's waarin
vooral Hufs perfecte gevoel voor de
werking van het licht opvalt.

Hufs opmerkelijke glamourstijl
leidde in 1952 tot een opdracht van
de Rijksvoorlichtingsdienst om de
koninklijke familie te fotograferen.

In die tijd een hele eer en het was
dan ook ongebruikelijk daar een
honorarium voor te vragen. Huf
deed dat wel en zijn werk werd in-
derdaad gehonoreerd.

Kenmerkend voor Paul Huf is dat
hij ook zijn andere onderwerpen be-
nadert op een manier als ware het
een portret. De perfectie en estheti-
ca zijn ook terug te vinden in zijn
reclamefotografie. De latere cam-
pagne voor Grolsch bier, waarin
ambachtslieden centraal stonden,
bracht Paul Huf grote bekendheid.
Bekendheid kreeg hij ook met zijn
foto's van vlinders en bloemen. Ze
hangen in grootformaat, en fraai in-
gelijst, in het Paleis Lange Voor-
hout.

Een ander belangrijk hoogtepunt in
het werk van Huf is de modefoto-
grafie voor tijdschriften als Mar-
griet en Avenue. Vooral zijn repor-
tages voor Avenue werden be-
roemd. Huf was de eerste fotograaf
die toestemming kreeg modefoto's
te maken in het Kremlin.
De foto's van Paul Hufzijn eigenlijk
nooit controversieel of aanstootge-
vend. Zelfs zijn naaktfotografie is
tamelijk subtiel. De schaars geklede
dames zijn altijd decent afgebeeld,
tussen zijden lakens, de meest intie-
me delen bedekt.

Paul Huf Highlights. Te zien tot en
met 4 september, Museum Paleis
Lange Voorhout, Den Haag; open
dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur.

recept
Gnocchi

Gnocchi zijn kleine deegkussentjes op basis van
griesmeel, spinazie of aardappelen. Ze worden ge-
geten met bijvoorbeeld bolognese saus, een kaas-
saus met champignons en spekjes of 'gewoon' als
vervanger van aardappelen.

Ingrediënten: ca. 800 gram aardappelen, 150-200
gram bloem, zout en peper, nootmuskaat, bloem
om te bestuiven.

Kook de aardappelen in de schil. Pel de aardappe-
len en druk ze direct door een pureeknijper. Meng

het kruim met zout, peper, nootmuskaat en bloer" 1
tot een glad soepel deeg is ontstaan. Voeg slecht5
zoveel bloem toe als het deeg kan opnemen (te*
kens een beetje, niet alles tegelijk).
Vorm van dit aardappeldeeg een lange rol (op me 1

bloem bestoven werkvlak) met een doorsnee va* 1

ca. 1 centimeter. Snijd van deze rol nu stukjes ya"
1,5-2 cm af en druk deze met een vork enigszin'
plat. De gnocchi behoren min of meer ovaal vaf
vorm te zijn en hebbenaan de bovenkant de type'
rende 'streepjes' van devork. Breng nu ruim water
met een beetje zout aan de kook. Kook de gnocchi
in porties in het kokende water gaar. Zij zijn ga^
zodra ze boven komen drijven.

Id-cd

DOOR JOS FRUSCH

Celloconcerten van Henriëtte
Bosmans, Willem Pijper, Leo
Smit en Hans Kox; Nederlands
Radio Kamerorkest 0.1.v. Ed
Spanjaard; met medewerking
van Dmitri Ferschtman, Hein-
rich Schiff, Pieter Wispelwey en
Quirine Viersen; NM classics
92040.

Vier minder bekende composities
voor cello en orkest van Neder-
landse makelij — wat overdreven
celloconcerten genoemd - vullen
deze verrassende cd van het Ne-
derlandsRadio Kamerorkest.

Het Poème voor cello en orkest
van Bosmans (uit 1926) en het
Concerto van Pijper (uit 1936,
bewerkt in 1947) zijn geschreven
voor de toenmalige solocellist
van het Concertgebouw Orkest
Marix Loevensohn. Bosmans'
rapsodisch werk is gevoelige ro-
mantische muziek met een vleug-
je Franse esprit. Het Concerto
van Pijper gaat dieper, is dra-
matisch en qua opbouw interes-
santer; het Cantabile, het hoogte-
punt van het stuk, heeft een
ongekend intense lading.

Het Concertinovan Leo Smit (uit
1937) is een charmante composi-
tie vol afwisseling waarin aller-
lei stijlinvloeden vaardig en op

originelewijze worden verwerft
Het Concert van Hans Cox(l9w
is een grimmig, grillig en onh&<'
spellend werk, fascinerend d°y
dewijze waarop decomponist af
dialoog tussen orkest en sol&
uitwerkt en interessant door W
eigenzinnige idioom en de m&°'
dische contrastwerking. On9e'
twijfeld het piéce de resistent
van deze opname.

Qua uitvoering doorstaat Ó&
cd elke toets der kritiek: de vt*
topsolisten - het mag een u*"!'
der heten cellisten van dit fco' 1'

'ber op één cd bijeen te brengen '
weten de sfeer en het karaktej
van de composities raak te tm
fen en met hun bewogen en &
thousiast spel de juiste snaar <*
raken. En het Radio Kamertf'
kest volgt hen onder leiding
Ed Spanjaard op de voet. "ffsprankelend orkestspel eist zM
meer dan eens de aandacht op-

puzzel van de dag

Welk winwoord komt er in het balkje?

HORIZONTAAL: 1 slijk;7 mnl. vogel; 13bouwwerk; 14windrichting;
16 bedrijf; 17 tooi; 18 vervoermiddel; 20 schenkpijp; 21 voorz.; 22
vogel; 24 titel; 26 aceoord; 28 vakantieverblijf; 31 aankomend; 33
emeritus; 34 schel; 36 bevel; 37Frans lidw.; 38vertraagd; 40 reeks;
42 vogel; 44 bevel; 45 dwaas; 46 nummers; 47pi. in N.-Brabant; 48
nakomeling; 50aardige; 52 nevel; 53 daar; 54 spil; 56 slim;57 voer-
mansroep; 58 omroep; 59 morsdoek; 61 smeekwoord; 63reeds; 64
kakelen; 67 zonnegod; 69 oorlogsgod; 71 luisteren; 72 kattezilver,
74 kleur; 76 Europeaan; 77 huur; 78 caféstoep; 79 rubbersoort.

VERTIKAAL: 1 school; 2 eens; 3 allee; 4 van de; 5 voegw.; 6 on-
kreukbaar; 8 voegw.; 9 gezond; 10 ooft; 11 vr. titel; 12knaagdier; 14
bovendeel; 15wile haver; 18 schaakterm; 19bedorven; 22 toiletart.;
23 Eur. Econ. Gem.; 25 tuig; 27 weinig; 29 grapjas; 30 tumtoeslel;
32 mnl. dier; 34 tegenstuk; 35 dwars; 47Belg. riv.; 39paling; 40 noot;
41 lof; 43 vri. dier; 49 bitter vocht; 51 extreem; 52 inhoudsmaat; 55
plaaggeest; 57 kip; 59 routine; 60 uitroep; 61 mand; 62 heide; 63
slede; 65 gesloten; 66 Europeaan; 68 telw.; 69 kloosterhoofd; 70
Eng. titel; 72 model; 73 absol. atmosf.; 75 achter; 77 familielid.

OPLOSSING E 2105
HORIZONTAAL: 1 stro; 4 niets; 7
Odin; 10 ergo; 11 tree; 12 brik; 14
trema; 17 ruwe; 19 een; 20 via; 21
ITO; 23 reu; 24 le; 25 president; 28
LW; 29 papa; 31 tra; 32 doop; 35
drama; 37 stelt; 40 sla; 41 go; 42 OR;
43 tot; 44 tabak; 47 wedde; 49 bora;
50Ate; 52 aard; 54ka; 55 kandelaar;
58ra; 60 aam; 62koe; 63kan; 64 pol;
65 brok; 67 orgel; 69 soms; 70 duur;
71 saté; 72 lies; 73 staat; 74 asem.

VERTIKAAL: 1 sabel; 2 rein; 3 <^||;
nolie; 5 ere; 6 state; 7 oer, 8 <^.j\
nieuw; 13reep; 15rasta; 16 Mid3* jji
welp; 20 vraagbaak; 22 onderdaanvl
PPR; 26 Ir; 27 tol; 30 a dato; 33 <*j '34 Ase; 36 moa; 38 toe; 39 nto- jfi
ark; 46 kader; 47 welke; 48 &(' jf \
baar; 51 te; 53 drom; 54 katAp
Noors; 57 Aalst; 59 alsem; 61 ,
64 poes; 66kus; 68 Gea; 69 st*

Winwoord: BOVENVERDIEPI'' |

Impulse met Nicky
WlfX.M PIJPER " HEMM-TTE »OSM

«A.NS m,x " una saarr

>^__
__r ___r__i

" Ballet- en
Danscentrum Im-
pulse in Maas-
tricht bestaat tien
jaar. Reden voor
artistiek leider
Bernadet Schou-
ten om eens flink
uit te pakken.
Dat gebeurt za-
terdag en zondag
in het Theater
aan het Vrijthof
in Maastricht met
de gedramati-
seerde balletvoor-
stelling 'Nicky ...
of de ontmaske-,
ring van de strip-
persbende. In een
regie van Ivo van
Megen en met
jazzdansgroep
Focus on Jazz als
speciale gast dan-
sen meer dan
tweehonderd Im-
pulse-leerlingen.
Zij nemen de be-
zoekers mee naar
de roerige jaren
dertig in Ameri-
ka. Eigenhandig
gemaakte kos-
tuums en decors
moeten voor de
gepaste ambiance
zorgen.
Aanvang: zater-
dag om 19 uur,
zondag om 14
__r.

Foto: CLEA
BETLEM
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Interventie moet uitroeiing van groepen voorkomen

Frankrijk bereid tot
ingrijpen in Rwanda

Van onze redactie buitenland

JGALI/TUNIS - De Fran-
jeMinister van Buitenland-
! Zaken, Alain Juppé,
v^ft gisteren verklaard dat

met bondgenoten
,/^id is militair in te grij-

in Rwanda. De inter-
j^tie zou gericht zijn op
} bescherming van 'groe-
it die met uitroeiing be-
eigd worden.

tu^krijk zou 'relatief snel' willen
(jr'jpen als de wapenstilstand die
t de Organisatie van Afrikaanse
j^eid (OAE) werd bewerkstel-
ligeen effect sorteert. De Franse
L^dent Mitterrand en premier
L/^dur hebben gisteren al over-
ijj" over een mogelijke interventie,
L uPpé na een onderhoud met de
iJfrnentscommissie voor Buiten-ge Zaken.

Riders van de Afrikaanse staten
Oit?en de topconferentie van de
(jj: gisteren in Tunis hoopvol be-
legd. De gebruikelijke retoriek
Cll het apartheidsregime heeft,
£|de verkiezing van Nelson Man-
|P tot Zuidafrikaanse president,
i?ts gemaakt voor gerichte aan-
Ot voor de vele regionale proble-

in Afrika. Dat leidde dinsdag
H^en akkoord over een wapenstil-
Cd in Rwanda tussen de door
i^;e bevoorraade Hutu-regering
li, Rwanda en het door Oeganda
leunde Rwandees Patriottisch
\,s (FPR), bestaande uit voorna-

Tutsi-ballingen. Gisteren
LePteerde de interimregering als
Cte net akkoord. dat ook de ge-
wade individuen oproept de
H^eris met onmiddellijke ingang
f leggen.

" Het onderkomen van een Rwandees gezin in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, Benaco, in Tanzania. Zon 350
duizend vluchtelingen hebben hun weg naar het kamp al gevonden. Per dag komen er een d tweeduizend bij. Foto: ANP

Massamoorden
i^l optimistische verklaring zeg-
-4) e strijdende partijen in Rwan-
t^°k toe de haatdragende propa-
O? stop te zetten, de massamoor-
U^'h het land te onderzoeken en
teders te bestraffen en de gevan-
LSenomen burgers vrij te laten.
C Week nadat het staakt-het-
W " effectief is geworden, begin-
>L onderhandelingen waarbij de
vJshoofden van de buurlanden
lveziq zullen zijn, onder wie de

enten Museveni van Oeganda
van Zaire.

k^°ede intenties werden gisteren
V^r overschaduwd door het be-
lt ** worden van de moord op jon-
j|lL*utsi's. Circa zestig jongens
;(tjsen dinsdag door Hutu-milities
1c °epen uit een kerk gehaald enrs omgebracht. Enkele jongens
,W}aPten aan de slachting en bè-
ta, n over het lot van hun leef-

Oproep
Uit 'J-üatie van geïsoleerd geraakte
T%}. s en Hutu's die in de ogen van
TU'eleden niet deugen, is ver-
Fjtig tert in de wijken die het rege-
ld* eëer schijnt te beheersen.
Frig 9 vierduizend van deze vluchte-
Ptil^ 1 die hun toevlucht in kerken
jW°tels zochten, hebben een ver-
ft) oproep gericht aan de VN
Pu ereldleiders. In de oproep, die
fj'tr .een medewerker van de BBC
Klj?. gegeven, worden de Hutu-P"^. les ervan beschuldigd 'bezeten
|V J 1van een onstilbare dorst naar
fftj^lijk bloed. De mensen zou-
fW^ch. in toenemende mate be-
L gel voelen.

Italiaanse politie
breekt record met
anti-maffia-actie

ROME - Met de operatie 'Bloemen
van de nacht van San Vito heeft de
Italiaanse politie gisteren de maffia
in met name Noord-Italië een enor-
me slag toegebracht. De politie ar-
resteerde 370 leden van de 'ndrang-
heta, de maffia uit de 'teen' van de
Italiaanse laars. Het was de gcootste
anti-maffia-operatie van de afgelo-
pen tien jaar.

De Italiaanse minister van Binnen-
landse Zaken Maroni, lid van de
federalistische Lega Nord, een par-
tij die bekend is om haar kritische
houding ten opzichte van Zuid-Ita-
lië, was gisteren een uiterst tevre-
den mens. „We hebben in één klap
de 'ndrangneta in Lombardije ont-
hoofd. Dit is een teken dat deze re-
gering zeker niet een mildere hou-
ding aan zal nemen ten aanzien van
de maffia," aldus Maroni.

De anti-maffia-operatie van gisteren
compenseert in zekere zin de ont-
snapping, eergisteren, van een maf-
fiabaas en vijf handlangers uit een
zwaar beveiligde gevangenis in de
Noorditaliaanse stad Padua. Vier
criminelen, gestoken in uniformen
van de carabinieri, de militaire poli-
tie, wisten in alle vroegte zonder
veel problemen en zonder een schot
te lossen de mafiosi te bevrijden.
Gezien het gemak waarmee de ope-
ratie werd uitgevoerd, vermoedt
men dat de criminelen hulp hebben
gehad van gevangenispersoneel.

binnen/buitenland

Nog in leven dankzij treinstaking
ÖAARN - Een vrouw uit Baarn
18 nog in leven omdat NS-perso-
neel gisteren nog staakte. Door
?je staking besloot ze niet naar
haar huis in Baarn te reizen,
"tear op haar logeeradres te blij-
Ven. Haar woning werd gisteren
Betroffen door een explosie,"aar kamer aan de voorzijde
*erd bedolven onder het puin.
°ij de ontploffing kwam de

24-jarige M. de Moor om het le-
ven. De oorzaak is volgens
brandweer en politie nog een
mysterie. De gasleidingen onder
het huis zijn onbeschadigd ge-
bleven. De bovengrondse leidin-
gen worden nog onderzocht.
De hele dag is vergeefs gezocht
naar eventuele slachtoffers.
Daarvoor werden speurhonden
ingezet

Volgens de brandweer heeft de
ontploffing zich voorgedaan op
de begane grond, waar een rij-
wielhandel was gevestigd. „Het
dak is door de verticale kracht
van de klap opgetild en vijf me-
ter naar links verschoven," aldus
een woordvoerder. De binnen-
muren klapten weg. „Het slacht-
offer, een studente van de Hil-
versumse muziekschool, die op

bed lag moet op slag dood zijn
geweest."

Het dak kwam op een lege par-
keerplaats terecht. Daardoor
hebben huizen in de omgeving
geen noemenswaardige schade
opgelopen. De materiële schade,
inclusief de bedrijfsschade van
de rijwielhandel, wordt op een
miljoen gulden geschat.

Ook geen Griekse steun voor Lubbers
Van onze correspondent

DEN HAAG/BRUSSEL - Premier
Lubbers heeft gisteren een nieuwe
tegenslag moeten incasseren in zijn
campagne voor het voorzitterschap
van de Europese Commissie. De
Griekse regering zal de Nederland-
se minister-president niet voordra-
gen voor de baan aan het hoofdvan
de Brusselse Eurocratie.

Dat bleek gisteren tijdens een be-
zoek van de Griekse minister Pan-
galos aan Den Haag. Eerder deze
week werd al duidelijk dat de Fran-
se president Mitterrand Lubbers opzn best als 'tweede keus' ziet. De
Duitse bondskanselierKohl lijkt fel

tegen de Nederlandse premier ge-
kant. Tot nu toe heeft enkel Spanje
enige sympathie getoond voor de
kandidatuur van Lubbers.
Bonn en Parijs hebben de Belgi-
sche premier Dehaene naar voren
geschoven voor de opvolging van
Jacques Delors, de Fransman die
meer dantien jaar de scepterzwaai-
de binnen de Europese Unie. De
Belg is voor de meeste landen aan-
vaardbaar, al leeft er irritatie over
de Frans-Duitse spierballenpolitiek.

De meeste EU-regeringen houden
hun kruit nog even droog, in de
hoop zo een mooie internationale
baan voor een nationale politicus in
de wacht te slepen. Zo besloot de
Italiaanse regering gisteren eerst te

polsen hoeveel steun er is voor de
benoeming van ex-minister Ruggie-
ro bij de Wereldhandelsorganisatie.
Eerder leek de regering-Berlusconi
geneigd steun te verlenen aan de
kandidatuur van de Engelsman Sir
Leon Brittan voor de functie van
EC-voorzitter. Maar Rome lijkt nu
in te zien dat Brittan kansloos is.

De beslissing over wie er op de
Brusselse troon komt te zitten, valt
volgende week vrijdag op het
Griekse eiland Corfu. De Grieken,
die de topconferentie voorzitten,
zullen Lubbers niet voordragen, zei
minister van Buitenlandse Zaken
Pangalos gisteren in Den Haag. Vol-
gens de bewindsman, die een on-
derhoud had met Lubbers en minis-

ter Kooijmans, zal premier Papan-
dreou zich pas als laatste uitspre-
ken. Tot die tijd wil hij als voorzit-
ter proberen een zo groot mogelijke
overeenstemming te bereiken tus-
sen de twaalfregeringsleiders.

Pangalos zei zich niet voor te kun-
nen stellen dat een land een veto
uitspreekt over een kandidaat. Eer-
der had Lubbers in een interview
met deze krant gedreigd de benoe-
ming van Dehaene formeel te blok-
keren.

Zie ook pagina 1 2

" Dehaene:kampioen van het
detail

Spoorwegongevallenraad levertforse kritiek

Veiligheidsbeleid NS
schrikbarend slecht

ZAANSTAD - Tijdens een openba-
re hoorzitting van de Spoorwegon-
gevallenraad in Zaanstad heeft offi-
cier ing. A. van Dijke van de regio-
nale brandweer zuidoost Brabant
gisteren forse kritiek geuit op het
veiligheidsbeleid van deNederland-
se Spoorwegen. De in rampenbe-
strijding gespecialiseerde officier
zei dat bij ongewijzigd beleid zeer
ernstige treinongelukken in Neder-
land onvermijdelijk zijn.

De Spoorwegongevallenraad onder-
zocht het treinongeval op kerst-
avond 1993 op een overweg in
Zaanstad. Daar botste een auto op
een dubbeldeks trein, die gedeelte-
lijk ontspoorde. Daardoor viel een
dode en raakten 31 reizigers ge-
wond.
Van Dijke beweert dat het streven
van de NS naar goedkoop en snel
vervoer zich weerspiegelt in steeds
lichter, groter en snellerrijdend ma-
terieel. Hij hield de Raad onder
voorzitterschap van mr. Pieter van

Vollenhoven voor dat volle dubbel-
deks treinen binnenkort twee- tot
drieduizend passagiers zullen tel-
len. Geen enkele Nederlandse ram-
penorganisatie is toegerust op een
ernstig ongeval met zon groot aan-
tal doden en gewonden.
Bovendien rijden veel treinen door
moeilijk toegankelijke gebieden
met weilanden en landbouwgron-
den. „Het is bij een treinramp van
zon grote omvang te hopen, dat er
urenlang heel veel landbouwers
met boerekarren voorhanden zijn,"
betoogde hij, verwijzend naar de
hulpverlening na het ongeval met
de KLM-Cityhopper bij Schiphol.

Door de hoogte, de toenemende
breedte en de steeds lichtere con-
structie worden nieuwe generaties
dubbeldekkers volgens Van Dijke
steeds voller, instabieler en kwets-
baarder. Omdat de NS op tal van
trajecten de rijsnelheid fors willen
opvoeren, is dat volgens de rampen-
deskundige 'vragen om zeer groot-
schalige ongevallen. Bovendien, zo
waarschuwde Van Dijke, zal de
hulpverlening bij een grote trein-
ramp uiterst moeizaam zal verlo-
pen, omdat hulpverleners door de
'volstrekt onvoldoende' manoeu-
vreerruimte in een dubbeldekker
nauwelijks kunnen werken.

Tijdens de zitting bleek de ontspo-
ring bij Zaanstad te zijn veroorzaakt
door een complexe samenloop van
omstandigheden. De relatief lichte
auto van een beschonken bestuur-
der trof de voorste as van de geduw-
de trein op een kritische plaats. Ook
het gegeven dat de trein geduwd
werd en in een bocht reed heeft de
ernst van het ongeval vergroot, zo
getuigden deskundigen.

De Raad zal de minister van Ver-
keer en Waterstaat mogelijk advise-
ren de terugkeer van de zogenaam-
de koeievanger aan de voorzijde
van treinen te overwegen. Ook de
NS studeren op herinvoering van
de stalen baanschuiver.
De Raad toonde zich ongerust over
het relatief grote aantal aanrijdin-
gen op de 1600 Nederlandse over-
wegen. Jaarlijks ontsporen steeds
meer treinen na een botsing op een
overgang.

Navo-depot in
Ter Apel dicht

VLAGTWEDDE - Het personeel
van het Navo-depot in Ter Apel
heeft gistermiddag definitief te ho-
ren gekregen dat het depot (Poms-
site) dichtgaat. Dat heeft de vak-
bond CFO medegedeeld.
De sluiting van het depot betekent
het verlies van 230 arbeidsplaatsen.
Defensie gaat ervan uit dat het de-
pot in december 1995 definitief de
poorten sluit, maar met de Ameri-
kanen lopen nog onderhandelingen
over de fasering van de sluiting.

De sluiting van het depot komt niet
uit de lucht vallen. Geruchten hier-
over circuleren al zeker een jaaren
in april deelde de CFO al mee dat
de sluiting bijna zeker was. De slui-
ting houdt verband met de ontspan-
ning tussen Oost en West. In het
depot bevindt zich materiaal dat in
tijden van crisis naar de Noordduit-
se hoogvlakte moet worden overge-
bracht, maar deze taak is nu niet
meer nodig. Verder zou volgens de
CFO meespelen dat het depot in Ter
Apel afgelegen ligt en niet beschikt
over goede spoorverbindingen.

De sluiting is te meer een ramp
voor de regio, omdat ook de spel-
lenfabriek van MB in Ter Apel bin-
nen afzienbare tijd de poorten sluit,
wat 160 arbeidsplaatsen kost. Het
werkloosheidspercentage in de re-
gio komt daarmee op 30 procent te
liggen.

punt uit

Milieupolitie
De controle van de milieuwet-
ten in Nederland komt in de
meeste politiekorpsen slechts
moeizaam van de grond. Het
politiemanagement in de korp-
sen besteedt te weinig aan-
dacht aan het milieu. De ver-
antwoordelijke ministers
hebben tot nu toe nooit de
moeite genomen daar verbete-
ring in te brengen. Dat blijkt
uit het rapport Politie en Milieu
dat het onderzoeksbureau AEF
heeft opgesteld in opdracht
van de ministeries van Binnen-
landse Zaken en Justitie.

Vaticaan
Het Vaticaan en Israël hebben
volledige diplomatieke betrek-
kingen aangeknoopt. Beide
landen zijn nu vertegenwoor-
digd op het niveau van een
apostolisch nuntius namens de
Heilige Stoel en een ambassa-
deur namens Israël.

Papierman
Bij het Amsterdamse actiewe-
zen is jarenlang informatie uit-
gelekt via een Amsterdamse
oud-papierman. Onderzoekers
van het bureau Jansen en Jan-
sen, dat zich richt op het werk
van inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten, zagen de Am-
sterdammer de afgelopen
maanden oud papier, waaron-
der faxen, rapporten, telexen
en brieven afleveren bij het
particuliere recherchebureau
Algemene Beveiligings Consul-
tants bv. in Vinkeveen. De oud-
papierman werkte zich acht
jaar geleden naar binnen via
een vrijwilligersbaantje en
haalde bij tientallen actiegroe-
pen het oud papier op, zoge-
naamd om er een basisschool
mee te helpen.

Bromfietsers
Het is goed voor de verkeers-
veiligheid als bromfietsers bin-
nen de bebouwde kom gebruik
gaan maken van de rijbaan. Na
geslaagde proeven in enkele
gemeenten wil minister Maij
van Verkeer en Waterstaat deze
regel overal laten gelden.

Duitsland
Duitsland heeft gisteren de eis
van het Amerikaanse Huis van
Afgevaardigden afgewezen
meer te betalen voor de statio-
nering van Amerikaanse troe-
pen in Europa. Het Huis van
Afgevaardigden sprak afgelo-
pen maand uit dat de Europese
bondgenoten tot 1998 drie-
kwart van de stationeringskos-
ten moeten overnemen voor de
100.000 Amerikaanse soldaten
die in Europa overblijven,
waarvan 60.000 in Duitsland.
De Amerikanen dreigen slechts
25.000 soldaten in Europa te
houden als de Westeuropeanen
weigeren te betalen.

Mijnen
Nederlandse mijnenjagers heb-
ben tijdens een oefening in de
Britse wateren twee mijnen uit
de Tweede Wereldoorlog ge-
vonden. Beide mijnen zijn in-:
middels veilig tot ontploffing
gebracht. De beide mijnenja-
gers nemen deel aan de inter-
nationale mijnenbestrijdings-
oefening waarbij regelmatig
mijnen uit de Tweede Wereld-
oorlog gevonden.

(ADVERTENTIE)
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Deze week:
Tegen inlevering van uw Gouden Munt
één van deze topprodukten voor de 1/2prijs!
JÖ|ï* KELLOGG'S HONEY j Pn(dellö nut loops Wrri_m lbo

pak è 250 gram 3,39 J^jgSt**9 | _
f-ffPPp* HONIG mmtfC%\\ _* mK^Sp MOMENTSOEPEN Wffivm Il _ /

è 4 zakje 1.95
Jli|_j^ BONDUELLE GROENTE- _^-f^
Dj|ysHjÖ CONSERVEN 4 soorten _bA fl_ R Q'Si^^_s/ kijk in de winkel welke I I0**400 gram 1,39 ~^ü^""
/fÊÈÊk 7-UP REGULAR _i AAbpÉf «es è 2 liter W{_l 139
Jj^ KIP-GRILL BOUTJE _ _ _
fekiö^Q; 1 kilo op schaal HpJf£_ t»_L*l
13W' per kilo 10,90 W33S*»» J
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l_____al
"J!l UIT ONZE HORNKRANT!

VIDEORECORDER MET AFSTANDSBEDIENING -fm*B*U*^ Mei timer voor 8 programma's H
video | fEfifig|É|SMaHNM£M|HMHra in 1 maand, 30 voorkeur- NORMALE ■^■Lf/l- 1"" B*****"W*lHlßi zenders, OTR voor direkte HORNPRIJS m^B

GRATIS WgJgl.' "TT'.'ylM-i opname-programmering. ,sge^_ NU:

lï ~1l JVC 63 CM STEREO KLEUREN TV MET TELETEKST-^ _P% _P% _P^tele'eKsr"v,„y ENAFSTANDSBEDIENING AV2SFI Met blacklne T"_|| II3"uS^ beeldbuis, teletekst met 64 pagina geheugen, Wjfß
r_ATIS' menu-instelling via beeldbuis, 2-scartaansluitingen en I A^r__ _ I _7l_ »

NORMAAL. 1599.- NU -i__-_ %^
191 SONY HIFI VIDEO-8 CAMERAH;ÏAiI*y-^ jfl

«f/»video CCD-TRISO Met verlichte bedieningsknoppen, hifi geluid, dual I IBHtfujS' 'ens systeem- 'uil-range auto-focus, auto-iris en auto witbalans,
HHIfiRATIS record start, ingebouwde microfoon, inklusief accessoires |mm _| —— I—— I i

L-r^l-- normale hornprijs J599- NU: M mkmW mkmW *mmmW 8
;>>-—"-[als besïël AEG ÖKOIOOO TOEREN WASAUTOMAAT mm\ éf\ _f% mT\fjgj\\ !______)LAVAMAT 625 Met temperatuurkiezer, 1/2 wastoets voor mmW I\v_*/ | 1 k'eine hoeveelheden wasgoed. Kort-programma voorx^—y 1000 kleine wasies en wolwasprogramma _■■ _| .
=^—|llÖlß@il_ NORMALE HORNPRIJS 1699.- NU: |W^ *k\mW °
■■U-. ELEKTROLUX 250 LITER DUBBELDEURS KOELKAST Ml
iE-"^-fTCJJ_Mi__! Met dooiwa,er-alvoer, automatische AW I
'| ■'''■"'■"■'■jr^-SK^T^nßC' I—örn—I ontdooiing koelruimte, aparte diepvries, AW t*m/^Ë!f—J ~y~~^T_Éißiy' groentelade en verstelbare rekken. kW|^Hl;-:^_____ LkIIEBJ NORMALE HORNPRIJS 999.- NU _■ *W0*kmW

WLW _tf B_^. _^_^ VESTIGINGEN IN: BEEK(L) Makado, GELEEN Markt 118,
I _^P*^_k I _k_i _k HEERLEN'Akerstraat 14'Heerlerbaan 273'Stationstraathll__r_Bk_Bl LBI 12, HOENSBROEK Hoofdstraat 44, MAASTRICHT
I^K^PJHI _F| 'Scharnerweg 66-70'Muntstraat 22, ROERMOND Joep■ lIV Nicolasstraat 17/31, SITTARD 'Bergerweg 51-53I ~| W\ \*\W\\ 'Tempelplein 7, VENLO 'Sloterbeekstraat 10 'Parade 66,■■ ■■ WW WW-_■ ■_I VENRAY De Bleek 3, WEERT'Stationstraat 7

\^ GOEDKOPER DANANDEREN-GEGARANDEERD GOEDE SERVICEI _l
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Provoceren
De VS hebben wel plannen voor
verdergaande sancties in voorberei-
ding, maar zij willen vooralsnog
niet meteen economische straf-
maatregelen nemen die Noord-
Korea zouden kunnen provoceren.
Onder die verdere maatregelen ho-
ren het bevriezen van Noordko-
reaanse bezittingen in andere lan-
den, een olie-embargo en het ver-
bieden van alle financiële transac-
ties met Noord-Korea. De sancties
zouden moeten ingaan als Noord-
Korea de laatste inspecteurs van het
Internationaal Atoom Energie
Agentschap (lAEA) uitwijst, het
Nonproliferatie-verdrag opzegt of
plutonium blijft produceren.
De VS kampen met het probleem
dat China - lid van de Veiligheids-
raad met veto-recht en Noord-
Korea's enige bondgenoot - niets
voor sancties voelt. Door een 'zach-
te' benadering te kiezen, hoopt men
in Washington de Chinezen toch
achter een resolutie te kunnen krij-
gen, waarin de druk op Noord-
Korea geleidelijk wordt opgevoerd.

De nu voorgestelde sancties zullen
maar een gering effect hebben.
Noord-Korea levert jaarlijks voor
100 miljoen gulden aan wapens,
waaronder raketten, aan landen als
Iran, Syrië en Libië. Het verbod op
luchtverkeer zou alleen bestemd
zijn om de in- en uitvoer van wa-
pens te voorkomen. In de ontwerp-
resolutie wordt overigens niet aan-
gegeven hoe dat embargo gecontro-
leerd en eventueel afgedwongen
zou moeten worden.

Son en Breugel treurt
om doden in rampbus

SON EN BREUGEL - In Son en
Breugel is gisteren tijdens een mas-
saal bezochte gezamenlijke rouw-
dienst afscheid genomen van de
drie dodelijke slachtoffers van het
busongeluk vorige week in het
Poolse Katowice. In de bomvolle
Sint-Petrus'Bandenkerk vond een
eucharistieviering plaats, die onder
meer werd bijgewoond dooreen de-
legatie uit Polen. In de 14.500 zielen
tellende Brabantse gemeente hin-
gen op datzelfde moment tal van
vlaggen halfstok.

De rouwdienst werd - liggend op
een brancard - ook bijgewoond door
twee van de gewonden die nog ver-
blijven in het Eindhovense Cathari-
naziekenhuis. De drie stoffelijke
overschotten zijn in verband met de
ingewikkelde internationale proce-
dures pas afgelopen weekend over-
gebracht naar Nederland. Alle an-
dere inzittenden van de bus keer-
den een dag na het noodlottig
ongeval met een speciale charter-
vlucht terug naar Nederland.

Gouden Kalf-zaak
loopt stuk door

officier van justitie
AMSTERDAM - De vervolging
van zes Israëlische geldwisselaars,
wier zaak bekend is geworden on-
der de naam het Gouden Kalf, is
ongeldig geworden door het optre-
den van de Amsterdamse officier
van justitie mr. M. van Capelle. Dit
vinden de advocaten van de ver-

dachten. De officier wilde vorige
week tijdens een zitting voor de
Amsterdamse rechtbank een in de
zaak betrokken advocaat uit de zaal
laten verwijderen, nadat deze een
proces-verbaal had overhandigd
aan een journaliste.

De kwestie leidde tot een hooglo-
pende ruzie, waarop de advocaten
mr. A. Moszkowicz en mr. H. Loon-
stein gisteren in hun pleidooienuit-
gebreid terugkwamen. Vorige week
eiste de behandelend officier mr. A.
Schotman tot vijf jaar cel tegen de
verdachten. Het zestal exploiteerde
een aantal wisselkantoren in Am-
sterdam en wordt verdacht van
onder meer oplichting, belasting-
fraude en hulp bij het witwassen
van drugsgelden.

Volgens de twee raadslieden heeft
Van Capelle heeft met zijn 'vol-
strekt onbesuisde en onberekenba-
re optreden' de ruiten van het open-
baar ministerie (OM) eigenhandig
ingegooid en het recht op vervol-
ging verspeeld. Alle raadslieden in
de zaak voelden zich door Van Ca-
pelle geïntimideerd. Loonstein en
Moszkowicz hebben deze week
brieven naar minister Kosto van
Justitie gestuurd, waarin ze aan-
dringen op disciplinaire maatrege-
len tegen Van Capelle.

Moszkowicz voerde tevens aan dat
de door het OM geregisseerde pers-
voorlichting niet objectief is ge-
weest en stemming tegen de ver-
dachten heeft gekweekt. Het
NOS-programma Nova kreeg uit-
voerig de gelegenheid in oktober
van het vorig jaar de ontmanteling
van het wisselaarsnetwerk te fil-
men. De gang van zaken moet vol-
gens Moszkowicz eveneens tot
gevolg hebben dat de officier van
justitie door de rechtbank niet-ont-
vankelijk wordt verklaard.

binnen buitenland

Clinton houdt mogelijkheid tot een schikking voorlopig open

VS voor behoedzame
aanpak Noord-Korea

Van onze correspondent

WASHINGTON - De Ver-
enigde Staten lijken bereid
Noord-Korea een laatste kans
te geven om alsnog te voldoen
aan de internationale eis voor
inspectie van zijn nucleaire in-
stallaties. President Clinton
zei dinsdag een 'zeer welover-
wogen, zeer krachtige' koers
tegenover het bewind in
Pyongyang te zullen voeren,
maar hield de mogelijkheid
open dat Noord-Korea zich
alsnog schikt.

Büjft het land zich halsstarrig op-
stellen, dan wil Clinton dat econo-
mische strafmaatregelen worden
getroffen, maar ook die zullen niet
meteen de zwaarste zijn. Er wordt
in Washington over gedacht om te
beginnen met het afsnijden van
luchtvrachtverkeer en een wapen-
embargo, waarbij ook landen die
wapens van Noord-Korea kopen ge-
straft kunnen worden. Maar zover is
het volgens Washington nog niet.
Clinton wil eerst het resultaat af-
wachten van de gesprekken die
oud-president Jimmy Carter de ko-
mende dagen met de Noordko-
reaanse leiders heeft. Carter is op
een privé-missie naar Noord-Korea,
maar heeft van Clinton een uitdruk-
kelijke diplomatieke taak meege-
kregen. „Hij zal onze standpunten
herhalen en er proberen achter te
komen waar zij nu staan," aldus
Clinton.
Het afgezwakte sanctiepakket is er
vooral gekomen onder druk van Ja-
pan en Zuid-Korea, die alles willen
doen om het oplopen van de span-
ningen te voorkomen. Noord-Korea
heeft herhaaldelijk gesteld sancties
als een oorlogsverklaring te zullen
beschouwen. In Zuid-Korea zijn de
laatste dagen oefeningen van de
burgerbescherming gehouden, ter
voorbereiding op een eventuele oor-
log.

Spaanse tv-ploeg
mogelijk vervolgd

wegens filmen
van mishandeling
SEVILLA - Een Spaanse televi-
sieploeg moet mogelijk terecht
staan omdat zij niets heeft ge-
daan om een mishandeling te
voorkomen, maar het incident
heeft gefilmd.

De ploeg vergezelde enkele le-
den van een burgerwacht die 's

nachts in een achterbuurt van
Sevilla een prostituee en een
souteneur molesteerden in een
poging de misdaad tegen te
gaan. Het Openbaar Ministerie in
Sevilla wil de filmbeelden die de,
ploeg van Canal Sur in oktober
1993 maakte gebruiken om de le-
den van de burgerwacht aan te
klagen wegens mishandeling, zo
meldde de advocaat Carlos Mil-
lan van Canal Sur gisteren.

De rechtbank heeft de vier jour-
nalisten van de televisieploeg
maandag een waarschuwing ge-
geven omdat zij het incident niet
hebben aangegeven.

Ronselwerk met gekochte Nederlandse visa

Politie pakt handelaars
in Russische vrouwen

AMSTERDAM - Drie Russen en
twee Nederlanders zijn na invallen
in en buiten Amsterdam aangehou-
den op verdenking van handel in
Russische vrouwen. De vijfzouden
met hun illegale praktijken naar
schatting een half miljoen gulden
hebben verdiend in een jaar tijd.

De politie Amsterdam/Amstelland
zette tijdens de actie, die de naam
operatie 'Glasnost' kreeg, negentig
politiemensen in. Onderzocht wordt
of in het kader van de 'pluk-ze-wet-
geving' de illegale verdiensten van
de verdachten in beslag kunnen
worden genomen.

De organisatie is naar schatting een
jaar actief geweest en heeft in die
periode tussen de twintig en vijfen-
twintig vrouwen vanuit Moskou,
Siberië en deOekraine gehaald.Tij-

dens de invallen werden acht vrou-
wen aangetroffen. Nog eens twaalf
konden worden opgespoord. Drie
van hen zijn op eigen verzoek terug-
gestuurd naar Rusland. De overigen
mogen de behandeling van de
rechtzaak in Nederland afwachten.
De bende haalde de vrouwen niet
altijd onder valse voorwendselen
naar Nederland. Sommigen wisten
dat ze in de prostitutie tewerkge-
steld zouden worden, maar door-
gaans werden hen grotere verdien-

sten en meer vrijheid in het vooruit-
zicht gesteld dan ze in werkelijk-
heid kregen.

Anderen wisten op voorhand niet
wat ze te wachten stond. Zo kreeg
een 17-jarig meisje een baan als
'kaasmeisje' aangeboden. Een an-
der werd uitgenodigd voor een va-
kantie in Nederland. De vrouwen
konden een visum krijgen, omdat
ze door Nederlandse leden van de
organisatie die zich financieel borg

stelden, werden uitgenodigd, k
van de gearresteerde Nederland-
verzorgde in veertien gevallen °' :.
ciële door de Nederlandse autore
ten afgestempelde uitnodigingen-

De visa en uitnodigingen circUifos-den in het criminele circuit in J*
kou. Het bleek geen enkel proble^
te zijn om meisjes te ronselen - -
reageerden met tientallen tege'^j,
op een advertentie in een Sibefl5 j
dagblad. Eenmaal in Nederla f
werden ze bedreigd en gedwong, hun 'schulden' terug te bèta'

[ Twee vrouwen namen klanten: vertrouwen en kregen bij deze m
nen onderdak. De organis*

" spoorde ze op en eiste van de k' .j

i ten 'overnamekosten' van 5 a b.gt; gulden. Tot betaling kwam het ni
i omdat de operatie Glasnost roe\e.; het eten van de handelaren god0

Russisch leger
krimpt fors in

MOSKOU - Geldnood dwingt pi*
sident Jeltsinvan Rusland in te z^j
ten op een sterke inkrimping va~
het leger van 2,2 tot 1,5 mil)°e"

man. Hij gaf niet aan binnen we"|
tijdsbestek deze vermindering m°
worden bereikt. j
Minister Gratsjov van Defensie 2*j
dat Moskou per 1 oktober van *jaar nog slechts 1,9 müjoen man o
der de wapenen wil hebben, pa*
mee is hrj al gedaald ten °Pz'Cfe,van de 2,1 müjoen man, het cU'
waarvoor hij in de afgelopen ma*"
den steeds heeft gepleit.

Gene Pharming
zinspeelt op vertrek

uit Nederland
LEIDEN - Het biotechnolo-
gisch bedrijf Gene Pharming in
Leiden heeft gisteren in een
brief aan de Tweede Kamer ge-
zinspeeld op vertrek uit Neder-
land. De onderneming is de felle
campagne van de Dierenbe-
scherming tegen het experiment
met de stier Herman meer dan
beu.

De Tweede Kamer praat van-
daag met landbouwminister
Bukman over de genetische
proeven met Herman. In de brief
aan de Kamer schrijft Gene
Pharming steeds naar vermogen
te hebben meegewerkt aan de et-
hische discussie over genetische
aanpassing van dieren. Boven-
dien heeft het zich vrijwillig on-
derworpen aan de toetsing door
deethische commissie-Schroten.
Daarmee heeft Gene Pharming
zich 'bewust kwetsbaar gemaakt
voor talloze en veelal via de me-
dia uitgevoerde aanvallen van de
opponenten. Het bedrijf voelt
zich echter 'in toenemende mate
in het nauw gedreven door een
weinig scrupuleuze en ideolo-
gisch geïnspireerde Dierenbe-
scherming.

Gene Pharming waarschuwt de
Kamer voor afwijzing van het
experiment met Herman. „In-
dien zich in Nederland een meer-
derheid tegen de technologiezou
keren, resulteert dit in de verde-
re ontwikkeling daarvan elders,
bn voorbeeld in de Verenigde
Staten, het VerenigdKoninkrijk,
Duitsland en Finland." Het be-
drijf wijst erop dat blijkens en-
quêtes slechts één op de negen
Nederlanders gekant is tegen ge-
netische manipulatie.

Aan het slot van de brief aan de
Kamer zinspeelt Gene PharnainÉ»
op vertrek naar het buitenland-
„Gene Pharming hoopt dat het
een Nederlands bedrijf kan blij"
ven. En dat de Nederlandse poli'
tiek niet zal toestaan, dat het
bedrijf het eerste slachtoffer
wordt van een zich politiserende
en derhalve verengende Dieren-
bescherming die kennelijk ertoe
neigt zich buiten de Nederlandse
rechtsorde te plaatsen."

Daarmee verwijst Gene Phar-
ming naar het dreigement van de
Dierenbescherming aan het
adres van Nutricia. Nutricia
heeft het experiment met Her-
man in het geheim meegefinan-
cierd, met het oog op de produk-
tie van medicinale melk voo*
zieke baby's. De vereniging &}
alle middelen te zullen gebrui-
ken om het imago van Nutricia
te beschadigen als de zuivelon-
derneming de samenwerking
met Gene Pharming niet zou op-
zeggen. Nutricia, toch al in een
zwakke positie door de Olvarit-
affaire, zwichtte voor het dreige-
ment.

Gene Pharming heeft inmiddels
alle gegevens over de samenwer-
king met Nutricia naar land-
bouwminister Bukman ge'
stuurd. Het staat de minister vrtJ
de informatie te openbaren-
Bukman heeft de Tweede Kamer
gisteren overigens laten weten
niet bereid te zijn de vergunning
voor het experiment met Her-
man in te trekken. Volgens de
minister is de toepassing van
medicinale melk voor bepaalde
patiënten niet in strijd met de
verleende vergunning.

Emotioneel afscheid

" Een van de overlevenden van het busongeluk in Polen
wordt per brancard naar de kerk van Son en Breugel ge-
bracht zodat ze derouwdienst bij kan wonen. __

Foto: ANP
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Renault Clio Storia met standaard stuurbekrachtiging Renault 19 Storia met standaard stuurbekrachtiging
De precisie van 'light' sturen ervaart u in deRenault ClioStoria. In deze Autorijden in de Renault 19 Storia met standaard stuurbekrachtiging
auto, uitgerust met standaard stuurbekrachtiging, is* autorijden een kost u geen enkele inspanning. In combinatie met de zuinige 1.4ener- j-j. 11
ontspanning op zich. Met de gordelspanners, de in hoogte verstelbare gy-motor is deze Renault een ideale gezinsauto. De aërodynamische /A\
gordels vóór en verstevigingsbalken in de portieren is uwveiligheid in schildbumpers, de in het kofferdeksel geïntegreerde spoiler en stijl-
deze levenslustige Renault ook in goede handen. volle wieldoppen geven deze auto een zeer sportieve uitstraling. Tm
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Renault Nederland NV., Ponbus 94160, 1090GD Amsterdam Renault adviseert ELF Oliën. Wijzigingen voorbehouden. O —■> O 1»* Williams RENAULT World Champion Formule 1 .'92T93. 5 *
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ÉÉN VAN DE 8 SPECIAALZAKEN IN
NEDERLANDS GROOTSTE WOONCENTER.

R.A.C. - Hogenelst - Casf/e Furniture - Bevan Funnell " Koekoek -
van Besouw - Ghyczy - Heidense - Bielefelder - Crange - Gasparucci "

JAB - Fischbacher - Rausch - Sahco Hesslein - Bench - JeanRoche.
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UTRECHT/HEERLEN - Na
veertien uur onderhandelen be-
reikten de bonden en de NS-
directie gisterochtend in alle
vroegte een principe-akkoord
over een tweejarige cao. Alle
NS'ers krijgen er dit jaar en in
1995 twee atv-dagen bij. Werkne-
mers van vijftig jaar en ouder
nog drie extra. Deze herverde-
ling van bestaand werk levert
naar schatting 336 arbeidsplaat-
sen op.

Daarnaast was in het cao-eind-
bod van NS van 30 mei al afge-
sproken dat NS'ers vrijwillig
vier dagen kunnen werken gedu-
rende vier jaar, tegen een bruto-
salaris van 92 procent.
Zowel bonden als NS hopen dat
deze maatregelen, gecombineerd
met het natuurlijkverloop en het
sociaal plan voldoende zijn om
zoveel mogelijk gedwongen ont-
slagen te voorkomen. In ruil
daarvoor krijgen de NS'ers dit
jaaren in 1995 geen loonsverho-
ging.

Al eerder gisterochtend bereik-
ten NS en de bonden een ak-
koord over het teveel aan con-
ducteurs en machinisten. In
totaal worden 76 conducteurs en
50 machinisten per 1 september
boventallig verklaard. Als er
voor hen de komende 2,5 jaar
geen ander werk wordt gevon-
den, worden zij ontslagen.

Voor zeventig andere boventalli-
ge conducteurs (onder wie der-
tien in het zuiden) hebben NS
voorlopig ander werk gevonden.
Zij gaan het komende anderhalf
jaar enquêtes verrichten in de
trein.
In 1996 wordt vervolgens beke-
ken of er behoefte is aan dit
soort werk. Zo niet dan worden
ook zij overcompleet verklaard.

Directeur Hammer van het reizi-
gersbedrijf liet gisterochtend
weten dat er nog steeds 492 ar-
beidsplaatsen bij het rijdende
personeel verdwijnen voor 1996.
Door de gefaseerde invoering
zijn hun kansen op het vinden
van een andere baan toegeno-
men.

FNV-bestuurder Korteweg riep
NS'ers op solidair te zijn met
hun 126 boventallige collega's bij
het rijdend personeel. „Als 600
NS'ers de komende vier jaareen
dag in de week minder werken,
kunnen ook die 126 tijdelijk bin-
nenboord blijven. In de tussen-
tijd kan er wat anders voor ze
worden gezocht."

atijnennachtpon
enlingerie taboe

y HAAG - Vanaf januari vol-
u Jaar is het verplicht nachtkle-
Sel lingerie te voorzien van een
u friet 'Waarschuwing, verwij-
m houden van open vuur.
yk een aantal artikelen mag het
(^brandvertragend' voeren,

b^arenwetbesluit Brandwerend-
r^achtkleding is al op 1 januari
j»*r in werking getreden maar
|, een overgangsregeling tot
'«n Nachtkleding en lingerie

el vlamvatten en erg snel ver-E:cri (met een snelheid van 520
f^iter per 10 seconden) mogen
Weer in Nederland geprodu-
t en verhandeld worden.
EP's een van diebrandgevaarlij-
Haften die in de huidige samen-
rjg verboden wordt. Maar ook
U^terkatoen voldoet niet aan de
L*n- Honderd procent polyester
E -J^Uwe wetgeving is volgens L.
h^s, divisiemanager bij Intress
Lp*- Livera en Lindessa), een
jr Voor de nachtmodebranche.
( ftdt dat er op Europees niveauL eBeling moet komen om oneer-

j.f °ncurrentie te voorkomen,
ij'land is namelijk het enige
Jj'aar het verboden wordt (te)

nachtkledingte produce-
-11 te verhandelen.

beurs

Verdeeld
- Het aandeelKPN

NJi j^cn gisteren op het Damrak
ïOUnnen handhaven temidden

Om verdeelde beursstemming.
Vatten waren nog steeds zeer
% k- In totaal gingen twee
*t|<j;ri KPN-aandelen in andere
kW* over. wat neerkomt op vier
Jlf;? stuks omzet. Tegen koersen
fifc.50 tot f 50,10 betekent dit een
\} 'h geld van f 204 miljoen. De
\u*rs van f 50,10 lag een dub-

boven de vorige slotprhs.
h
l Spkl qua omzet weer met kop
Nfrjf °uders boven de andere
} r, or>dsen uit. Ter vergelijking:
W^ale koploper Koninklijke
Smaalde f 130 miljoen en Ak-
l'bl -1 f 50 miljoen omzet. Hoe-articulieren nog steeds aan de
ü**ÏHi aren en °°k van mstitutio-
\ Jüe stukken werden aangebo-
Jrj^^den handelaren de indruk\ jtaanbod wat begon op te dro-
hJ1 ieder geval kwam de koers

<i a?er onder f5O terecht en dat
i moedgevend beschouwd.
h f6stl van de markt stond weer
Ntk-^ onder invloed van de
S^e obligatiemarkt waar de
JflfyJ? vooral in de ochtend flink
S 1Se gmëen-Staatsleningen ga-
:% Middelde verliezen van een
J^n jUht te zien en hoewel dever-
«! bl n e middag wat verminder-
\ eef de aandelenmarkt er na-

P reageren.

hStf 1" kalme handel daalde de
ai°meter met 0,61 punt tot1

ilNri meeste verschillen lagen
J> va hauwe grenzen. Uitzonder-
,\ was Océ die f 1,50 meer
*M 6

werd opf 74. Voor Polygram
V l^n * hogere prijs neergezet
tV, n Koninklijke Olie won f
\p.f 198,90.
"f , 'ag DSM met f 3,70 verlies
ü^h '8o- Akzo lag f 0,70 lager
H "°den op f 209,70 en Nedl-

f 0,70 op f 68,70. Al-
X^*tefl,3o kwijt op f 240,40.

Hoofdfondsen v.k. sk

ABN AmroHold. 60,00 60,00
ABNAmroAinF. 88,90 88,70
ABN Amro L.Gr.F. 181,30 181,30
ABN Amro Obl.Grf. 200,50 200,20
Aegon 96,90 96,50
Ahold 46,80 47,10
Akzo Nobel 209,80 209,70
Alrenta 241,70 240,40
Amevcert. 72,60 72,10
BolsWes.c. 38,60 38,60
CSM eert. 65,20 66,20
DordtschePetr. 193,50 194,70
DSM 131,50 127,80
Elsevier 166,20 165,20
Fokker eert. 15,80 15,80
Gist-Broc.cert. 48,40 48,10
Heineken 216,20 213,20
HeinekenHold. 189,00 186,50
Hoogovens nrc 71,10 71,70
HunterDouglas 74,00 74,50
INGc. 78,70 78,70
KLM 51,60 51,40
Kon. KNP BT 46,50 47,00
Kon. Olie 198,30 198,90
KPN 50,00 50,10
Nedlloyd 69,40 68,70
Océ-v.d.Gr. 72,50 74,00
Pakhoed eert. 48,40 48,20
Philips 52,30 52,40
Polygram 75,00 76,00
Postb.Beleggf. 60,80 60,60
RGFlorenteF. 129,00 129,10
Robeco 119,00 119,10
Rodamco 58,50 58,40
Rolinco 121,50 121,50
Rorento 88,50 88,50
Stork 47,00 47,10
Umlevercert. 193,60 192,80
Van Ommeren nrc 52,00 51,80
Ver.BezitVNU 174,20 174,50
Wolters-Kluwer 112,00 111,30

Avondkoersen Amsterdam
Akzo Nobel 209,50(209,70)
Kon. Ohe 197,80-198,60(198,90)
Philips 52,20-52,40 (52,40)
Unilever 191,70-192,60(192,80)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 80,00 79,50
ABNAmroHld.prf.c. 6,17 6,16
ABN Amro pref. 59,50 59,40
ACF-Holdingc. 44,60 44,00
Ahrend Groepc. 146,00 144,00
AsdOptionsTr. 17,50 17,40
Asd. Rubber 2,80 2,80
Ant. Verft 425,00
Atag Hold. eert. 147,50 147,50
Athlon Groep 68,70 68,50a
Athlon Groepnrc 67,50 67,50
Autlnd.R'dam 112,50 114,00b
Ballast Nedam e. 74,50 74,40
BAM Groep 110,00 110,00

Batenburg 140,00 140,00
Beers 181,00 181,00
Begemann Groep 44,90 45,10
Belindo 284,00 284,00
Blydenst-Wül. 34,00 33,70
BoerDeWinkelb. 66,00 66,00
BorsumyWehry 152,50 152,70
Boskaus eert 42,20 42,00
Braat Beheer 30,00 30,00
Breevast 9,30 9,20 e
Burgman-Heybroek 1660,00
Calvé-Delflpref 850,00 850,00
Calvé-Delftcert. 1305,00 1305,00
CapVolmac 20,20 20,10
CetecoHold. 40,20 40,00
Cindu Intern. 102,50 102,50
Clairrundo 282,00 282,00
Content Beheer 25,30 25,30
Credit LBN 49,40 49,10
Crownv.G.cert 150,50 150,50
CSM 65,00 66,00
Delft Instium. 21,80 22,60
Dorp-Groep 43,50 a 43,50 a
Draka Holding 37,20 37,10
Econosto 24,30 24,30
EMBA 192,00 192,00
EnksHolding 111,00 112,00
Flexovitlnl 73,60 73,60
Frans Maas eert. 54,00 54,20
FugroMcClelland 35,10 34,90
GammaHolding 100,20 100,50
Gammapref. 6,40 6,40
GarzarelliJ 11,00 11,00
Getronics 43,50 43,60
Geveke 33,50 32,80
Giessen-de N. 48,70 e 48,70
Goudsmit 27,50 26,50
Grolschcert 50,50 50,20
GTI-Holding 175,00 175,00
Hagemeyer 133,00 131,20
HAL TrustB 18,30 18,10
HAL Trust Unit 18,30 183
HBG 320,00 321,00
Hes Beheer c. 22,10 22,70
Heijmans 56,90 56,80
Hoek'sMach. 77,00 76,00
HoU.Colours 75,00 75,00
HollSeaS. 0,42 0,40
Holl. Ind. Mn 79,50 79,50
HoopEff.bank 9,20 9,20
HunterD.pref. 1,90 1,85
IHCCaland 36,40 36,80
Intemat.Muell. 82,00 82,00
ING 7,25 7,18
Kas-Associatie 64,00 64,00
Kempen ICo 13,50 13,60
Kiene Holding 142,00 142,00
KondorWessels 44,50 44,10
KBB 105,20 105,20
Kon.KNPßTe.pref. 7,65 7,62
Kon. Sphinx 48,00 48,00
Koppelpoort 416,30 416,30
Krasnapolsky 154,50 154,50
Landré&Gl. 47,00 46,50
Macintosh 44,00 44,00
MaxwellPetr. 181,00 182,00
MoearaEnim 1665,00 1665,00
MEnimOß-cert. 90,00 90,20
Moolen Holding 45.80 45.50

Mulder Boskoop 39,50 39,00
Mulühouse 2,20 e
Naeff 435,00
NAGRON 88,50 88,50
Nat. Inv. Bank 130,90 131,00
NBM-Amstelland 16,30 16,30
NEDAP 56,80 56,80
Nedcon Groep 38.60 38.70
NKFHolding 220,00 219,00
Ned.Part.Mij 51,80 52,50
Ned.Springst. 6275,00b 6275,00 b
Norit 21,00 20,80
Nutricia VB eert 81,50 81,00
Ngv.-TenCate 79,00 78,70
OPG eert. 43,30 42,60
OrcoBank eert. 85,80 86,00
OTRA 291,00 290,50
Philips Electronics
PirelhTyre 15,50 15,40
Polynorm 181,00 181,00
Porc. Fles 29,40 29.00 e
Randstad 80,80 80,50 e
Reesink 120,00 120,50
Rothmanslnt. 4,07 4,10
Roto Smeets Boer 41,50
Samas Groep 54,00 54,00
Sarakreek 9,00 9,00
Schuitema 1820,00 1820,00
Schuttersveld 40,00 40,00
Smit Intern. 46,00 47,00
St.Bankiersc. 18,50 18,50
StadRotterdam e. 39,50 39,50
TelegraafDe 177,00 176,50
Textielgr.Twente 75,50 75,00
Tulip Computers 15,90 15,60
Tw.Kabel Holding 181,00 181,50
Übbink 112,90 112,90
Union 36,30 35,00
VereenigdeGlas 565,00 565,00
VolkerStevin 87,40 87,00
Vredestein 14,00 13,80
Wegener 111,00 112,00
WestlnvestF. 14,90 14,80
Westlnv.F.wb 70,00 70,00
WoltersKluwer 470,00 450,00
Wyers 24,70 24,70

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 98,40 98,90
ABN AmroAmerF. 76,70 76,10
ABN Amro Eur. F. 89,20 89,00
ABN AmroFar E.F 82,30 82,40
ABN AmroNeth.F. 116,00 116,10
ABN Amro rentdiv 159,90 159,80
Aegon Aandelenf. 47,60 47,50 'Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFS 30,90 30,80
AlgJondsenbez. 256,00 257,00
AllianceFund 10,20 10,20
Amvabel 105,00 105,00
AsianCap.F.s 60,50 60,80
AsianTigers F. 109,80 110,00
Asian Select. F. 103,40 103,50
AustroHung.F. 7,60 7,00
Bemco RentSel. 62,80 62,70
Bever Holding 4,60 b 4,60 b
CL Aandelenfonds 99,30 99,20
CLLiq.Groeifonds 101,10 101,10
CLOblDividendf. 110,20 109.10

CLObl.Waardef. 127,20 126,70
Delta Lloyd Inv. 38,10 38,00
Donau Fonds 31,20 30,80
DP America Gr.F. 35,00 35,00
EGFlnvestm. 167,00 167,00
EMF Rentefonds 82,30 82,20
Eng-Holl.Bel.TT. 21,50 a
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Envir.Growth F. 44,00 44,00
Esmeralda part. 39,60 39,70
Eur.Ass. Trust 8,40 8,30
EMS Growth Fund 103,70 103,20
EMS IncomeFund 92,90 92,40
EMS Offsh. Fund 102,50 102,00
EOE IndexFnd 436,00 436,00
Euro Growth Fund 65,50 65,90
Euro Spain Fund 8,70 8,70
Far East Sel.F. 87,00 88,00
Gim Global 61,30 61,00
Groeigarant 1,35 1,35
Holland Fund 88,50 88,50
Holl. Eur. Fund 61,20 61,20
Holl.Obl.Fonds 134,00 134,00
Holl. Pac. Fund 149,50 148,50
Holl. Sel.Fonds 97,50 97,80
HoogeHuysHypf. 129,80 129,50
ING Bnk Dutch F. 60,80 60,60
INGBnkGeldm.F. 60,39 60,42
ING Bnk Glob.F. 55,20 55,30
INGBnkOblig.F. 36,00 35.90
ING Bnk Spaard.F. 102,06 102,08
ING Bnk RentegrF 130,70 130,20
ING Bnk Vastg.F. 24,50 24,50
INB Bnk Verre Oost. 50,40 50,30
Innovest 65,50 65,50
Interbonds 505,00 505,00 .
Intereffekt 500 31,00 31,00
Intereffekt wt 50,20 50,00
Intereffekt Yen Value 91,70 91,80
Investa part. 83,20 82,00
IS Himal.Fund $ 16,40 16,60
IS Himal.Fundc. 8,40 8,40
Jade Fonds 230,00 228,70
JapanFund 23,00 22,20
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5400,00
Korea Pac.Tr.s 12,70
Leveraged Cap 59,50 59,60
Liquirent 53,90 53,90
Mal.CapitalF.s 14,50
MeesObl.Div.F. 115,90 115,50
Mexico IncomeF. 20,50 20,50
Mondibel 80,30 80,30
Nat.Res.Fund 81,50 81,90
New Asia Fund 10,20 10,20
NomuraWarr.F. 0,33 0,29
Obam, Belegg. 326,30 326,30
OAMFRentefonds 11,70 12,00
OrangeFund 27,80 27,80
Pac.Dimensions 113,00a 113,00a
Pac.Prop.Sec.F. 32,10 e 32,00
PiersonRente 128,10 128,10
Postb.Aandelenf. 58,50 58,40
Postb.Obl.f. 50,60 50,50
Postb.Verm.grf 61,30 61,20
Rentalent Bel. 166.40 168,10
RentotaalNV 39,20 39,20
RG America F. 138,00 138,70
RGDivirentF. 53.60 53.50

RG Europe F. 128,80 129,10
RG Hollands Bezit 98,00 97,80
RG NettorenteF. 104,20 104,20
RGPacificF. 151,20 150,70
RG SP Groen 64,20 64,10
RG SP Blauw- 62,70 62,60
RG SP Geel 61,90 61,90
Rodamcoßet.Ned. 98,00 98,20
RodinProp.s 70,00 70,00
Rolinco cum.p 95,50 - 'Schrod.lnt.Pr.F 29,50 29,60
Sci/Techs 15,50 15,50
SuezLiq.Grf. 198,40 198.40
TechnologyFund 16,20 16,20
TokyoPac.Hold. 263,00 265,00
Tolsteeg, Beleggmn 358,70 358,70
TransEur.Fund 90,00 90,00
Transpac.F. 405,00 400,00
Um-lnvest 20,50 20,50
Unicolnv.Fund 73,00 73,00
Unifonds DM 33,50 33,50
Vaste Waard.Ned 56,40 56,40
VastNed 113,00 112,70
VIBNV 53,50 53,50
VSBAand.F. 101,90 101,40
VSB Mix Fund 62,50 62,30
VSBObl.Groeif. 108,70 108,50 ,
VSB Rente Fonds 100,90 100,60
WBO Intern. 75,60 75,30
Wereldhave NV 107,00 106,00
ZOMFloridaF.S 32,40
Zonnespectrum 9,10 9,00

Parallelmarkt
ABF 114,00 114,00
ARTU Biolog. 3,80 3,70
ASN Aandelenf. 52,10 52,20
Austna Global 1203,00 1203,00
AXAE&LBelegg.l 91,90 91,80
AXAE&LBelegg.2 90,50 90,40
AXAE&LBelegg.3 116,50 116,50
AXA E&L Belegg.4 86,20 86,10
AXAE&LKap.Rente 118,50 118,50
Besouw Hold. 32,80 32,80
Biogrond Belegg. 10,70 10,70
Comm.Argeus F. 91,80 91,30
Comm.BenacusF. 93,70 93,20
Comm.Cea F. 93,00 92,80
De Drie Electr. 15,10 15,10
Delta Ll.Dollarf. 58.90 58.30
Delta Lloyd ECU 55,70 55,50
DeltaLloyd Mix 73,60 73,20
Delta Lloyd Rent 60,50 60 20
EHCO KLMKleding 34,00 34,00
FreeRecord Shop 28,90 28,70
German QityEst. 32,60 33,10
Gouda Vuurvast 68,80 68,80
Groenendijk 33,60 33,50
Heivoet Holding 26,00 26,00
Inter/View Eur. 5,60 5,60
ManagementShare 1,70 1,60
OhraAand.F. 64,10 64,20
Ohra Liq.Grf. 53,80 53,70
OhraOblDf. 54,80 54,70
OhraObl.Grf 55,30 55,20
OhraOnr.G.F. 65,60 65,50
OhraTotaal F. 58,90 58,80
Pan Pac. Winkel 3,40 3,40
P&CGroep 111.00 H0.50d

PieMedical 4,90 4,90
Pitcher 45,00 45,00
RoodTesthousec. 3,60 3,60
SatcomHold. 9,70 9,50
Simac Techniek 14,50 14,50
SuezGr.Fund 52,20 52,20
VHSOnr.Mij 4,90 5,20
Wolff 57,90 57,20

Parallel top-15

Alanheri 38,90 38,90
Bergh. Pap. 4950 49,90DICO Intern 78,50 78,50GeldersePap. 73,60 73,60
Grontmij 6700 66,50
Kühne+Heitz 40,90 40,90LClComput.Gr. 3,60 3,65
Melle.vannrc 115,00 114,80
NedschroefHold. 73,00 73,00
Neways Electr. 10,80 10,60
Ordina Beheer 20,90 20,50
Sligro Beheer 84,30 84,30
Vilenzo 42,30 41,90Welna 4300 48,00Weweler 3100 30,60

Wall Street
alhedsignal 37% 353/,
amer.brands 33% 33
amer.tel.tel 557/,, x
amococorp 59% j9i/2
asarcoinc. 30V2 29%
bethl. steel 21>A 21%
boeing co 48i/„ 49%
can.pacific 15 143/,
chevron 441/2 443^
cluquita 13% 13%
chrysler 497 a 50%
ciücorp 4j7/8 415 /8cons.edison 28% 28%
digitequipm. 19% 191/3
dupontnemours 61% 60%
eastmankodak 46Va 46%
exxon corp 587/„ 57
ford motor 61V4 60%gen.electnc 48 471/2
gen. motors 53% 54%
goodyear 39^ 39
hewlett-pack. 78V2 78'/a
intbus.mach. 64% 63%int.tel.tel. 84% 85%
kim airunes 28 27%
mcdonnell 122 121%
merckco. 3js/8 31^
mobiloil 84% 84%
omega financ. 25% 24%
phüips 28% 28%royal dutch 108 108%
sears roebuck 50% 49%
sfe-south.pac. 22% 22%
texaco mc. 64 63%
travelers 35% 36V,
unitedtechn. 67% 66%
wesünghouse' 12% 12%
whitman corp 15 8̂ 15%
woolworth 15% 15%

Advieskoersen
amerik.dollar 1,775 1,895
austr.dollar 1,28 1.40
belg.frank(loo) 53 5,59
canad.dollar 1,270 1,390
deense kroon (100) 27,20 29,70
duitsemark (100) 109,30 113.30
engelse pond 2,66 2,91
finse mark (100) 32,00 34,50
franse frank (100) 31,35 34,10
griekse dr. (100) 0,65 0.83
hongkongdlr.(lOO) 20,75 24,75
iersepond 2,60 2.85
nature(10.000) 10,55 12,25
jap.yen(10.000) 174,00 180,00
noorse kroon (100) 24,40 26.90
oostschill.UOO) 15,68 16,18
port.escudoüOO) 0,98 1.16
spaanse pes.(100) 1,27 1,44
turkse lira (100) 0,0035 0,0080
zuid.afr.rand 0,33 0,48
zweedsekr. (100) 21,90 24,40
zwits.fr. (100) 130,25 134,75

Wisselmarkt
amenkdoUar 1,83775-1,84025
anültgulden 1,0225-1.0525
austr.dollar 1,3350-1.3450
belgfrank(lOO) 5,4385-5,4435
canad.dollar 1,32725-1,32975
deensekroon (100) 28,605-28,655
duitsemark(100) 111,9350-111,9850
engelse pond 2,7950-2,8000
fransefrank (100) 32,795-32,845
griekse dr (100) 0,6930-0,7930
hongk.dollar(lOO) 23,7050-23,9550
ierse pond 2,7290-2,7390
ital.lire(10.O0O) 11,485-11,535
jap.yen(10.000) 178,950-179,050
nwzeel.dollar 1,0740-1,0840
noorsekroon (100) 25,795-25,845
oostenr.sch.(loo) 15,9080-15,9180
port. escudos(100) 1,0600-1,1000
spaanse pes. (100) 1,3550-1,3650
zweedsekr. (100) 23,295-23.345
zwits.frank(loo) 132,935-132,985
e.e.u. 2,1545-2,1595

Goud en zilver
Goud onbewerkt 22,430-23,030, vorige
22,480-23,080. bewerkt 24.630 laten,vorige
24,680 laten.
Zilver onbewerkt 280-350, vonge 285-355,
bewerkt 390 laten, vonge 400 laten.

Indexen
cbs koersindex 271,90 271,90

EOE-index 401,39 400,78
DowJones 3790,41 -24,42

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k..

KPN cokt 50,00 1120 2,00 2,10
KPN cjan 50,00 389 3.20 3,10
KPN pokt 50,00 845 2,00 2,00
abnamro c jul 65,00 305 0.30 0,30
abn amro c okt 62,50 509 1.90 1,60
abn amro pokt 57,50 180 2,10 2,10
abnamro pokt 60,00 566 3,20 3,20
aegn p jul 95,00 152 1.90 a 1,50
bsw pjul 40,00 133 1,80 1,70
d/f) c jul 185,00 217 1.60 1.20a
d/fl caug 185,00 154 2,80 a 2.20
d/fl pjun 185,00 521 1,10 2,00
d/fl pjul 185,00 131 2,30 2,70
d/fl pdec 185,00 299 5,50 6,00
dsm pjul 125,00 150 1.40a 2,10b
coc cjun 400,00 569 3.30 2,70b
coc cjun 405,00 715 0,90 0,60
coc cjun 410,00 177 0,10 0,10
coc cjul 400.00 389 9,00 b 8,70
coc cjul 405,00 453 6,70 6,10
coc cjul 410.00 268 4,20 b 4,00
coc cjul 420,00 398 1,50 b 1,50
coc pjun 385,00 1002 0.20 a 0,10
coc pjun 390,00 150 0,30 0,20a
coc pjun 395,00 1904 0,60 0,40
coc pjun 400,00 745 1,30 1,40
coc pjun 405.00 729 4,00 4,40a
coc pjul 340.00 150 0,40 a 0.20
coc pjul 360,00 300 0.60 a 0,30
coc pjul 380.00 150 1.60 1.30
coc pjul 390.00 1260 3,00 3.00
coc pjul 395,00 321 4,00 a 4,00b
coc pjul 400,00 1068 5,60 5,70
coc pjul 405,00 445 8,20 a B.loa
coc pjul 410,00 2391 11.00 a 11,00a
coc pokt 360,00 140 3,50 2.70
coc pokt 380.00 444 6,50 6.30
goud c nov 400,00 205 10,10 10,50b
hein cokt 210,00 227 15,00 a 13,60
hoog pjul 75.00 253 5,70 a 5.20
ing c okt 75.00 1232 6,30 a 5,90
ing cjan 80,00 166 530 a 4,80
kpbt cjul 47,50 200 1,50 1,40
nut c aug 85,00 539 2,30 a 2,40
olie c okt 210,00 344 3,60 3,50
oüe pokt 190,00 360 4,50 4.10b
phil cjul 50,00 133 3,30 3,30
phil pjul 55,00 1404 3,80a 3.20
phil pokt 55,00 1378 4,70 4,40
tops cjun 770,00 170 1,00 OJM

a=laten g=bleden+ex.div.
b=bieden h=laten+ex.dlv.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dlvldend l=gedaan+g
e=gedaan+bteden vk=slotkoers vorige dag
t=gedaan+laten »k=slotkoers gisteren

economie
Akkoord over sociaal plan na moeizame onderhandelingen

Geen gedwongen ontslagen
hij reorganisatie ABN Amro

Van onze redactie economie

JSTERDAM - Bij ABN Amro bank zullen de komende vier
: in het kader van reorganisaties binnen het bedrijf geen
'Wrongen ontslagen vallen. De bank verwacht de komende
*Jaar jaarlijks 6 a 700 mensen minder nodig te hebben.

ij, vertollige medewerkers krijgen
J; °P herplaatsing binnen ABN
f°- Dat hebben het bedrijf en de
l, BLHP gisteren bekendge-
/*'■ Aanvankelijk verliepen de

onderhandelingen over een nieuw
sociaal plan uiterst moeizaam.

Er is nu afgesproken dat er een pre-
ventief personeelsbeleid gevoerd
gaat worden. De ingrijpende veran-
deringen waarvoor de bank staat,
nopen tot een tijdige voorbereiding
daarop van medewerkers door op-
leiding, omscholing en loonbaanbe-
geleiding. Het plan dat 1 augustus
moet ingaan, heeft een looptijd van
vier jaar.

Om gedwongen ontslagen te kun-
nen vermijden zijn de begrippen
passende functie en mobiliteit (bij
herplaatsing) aangescherpt. Als de
noodzaak ervan is aangetoond, dan
kan een functie van één niveau la-
ger worden aangeboden. Voor het
inkomen zal dat geen gevolgen heb-
ben. ABN Amro spreektvan 'zekere
waarborgen met betrekking tot het
salarispeil'.

Voor de groepen 1 tot en met 5
(bijna tweederde van het personeel)
zal een nieuwe standplaats niet ver-
der dan 40 kilometer of 75 minuten
reistijd per openbaar vervoer van de
woonplaats liggen. Een speciale
commissie kan de wijze toetsen
waarop het sociaal plan op een indi-
viduele medewerker wordt toege-
past.

Het nu overeengekomen sociaal
plan ligt in de lijn van het Sociaal
Plan Fusie, dat sinds het samen-
gaan van ABN en Amro heeft gegol-
den en nu afloopt. Afspraken met
individuele werknemers op grond
van eerdere plannen blijven onver-
minderd van kracht.

Akkoord is vooral goed voor NS
DOOR PIETER COUWENBERGH

UTRECHT/HEERLEN - De
vakbondsafdelingen in de regio's
tuimelden gisteren over elkaar
heen in verwarring en woede
over het gisterochtend met NS
afgesproken cao-akkoord, maar
dat was kennelijk ook de schuld
van onduidelijke communicatie
en onderschatting van de emo-
tionele kanten van de discussie.

Nederland heeft het een halve
werkweek zonder treinen moe-
ten stellen. De vraag lijkt ge-
rechtvaardigd of het conflict met
de NS-directie zon zwaar strijd-
middel over de ruggen van de
passagiers èn de automobilisten
in de file wel waard was.

Zowel de vakbonden als de NS-
directie lieten zich gisterochtend
om vijf uur in blije bewoordin-
gen uit over het akkoord. De
vakbondsdelegatie viel vervol-
gens met een klap op zijn gezicht
tijdens de vergaderingen in de
afdelingen waar het akkoord
moest worden uitgelegd.

'Uitstel van executie', vond Rot-
terdam en in Leeuwarden stel-
den de stakers verbijsterd vast
dat ze een arbeidsplaats méér
gaan verliezen dan voor de sta-
king. Ook in Limburg viel het
akkoord uitermate slecht omdat

ook daar in procenten uitge-
drukt meer banen moeten wor-
den ingeleverd. 'Het zuiden en
het noorden' moeten weer eens
inleveren ten gunste van de
Randstad, stelden de stakers in
Heerlen en Maastricht.

In de actiecentra reageerde men
verbouwereerd met de conclusie
dat 'de stakers twee afzonderlij-
ke dingen op één hoop gooien.
Het cao-akkoord moest volgens
de bonden worden los gezien
van de overcompleetverklaring
van arbeidsplaatsen op de trei-
nen.

Naar de letter is dat misschien
terecht, maar het lijkt wat hoog-

hartig de zaak zo wiskundig te
benaderen. De inzet van de sta-
king was dan wel de cao, maar
de vonk die de directe aanzet tot
het zware actiemiddel was, werd
afgevuurd door het verlies aan
arbeidsplaatsen wegens de reor-
ganisatie (de overcompleetver-
klaring).
De emotionele invalshoek van
de staking lijkt daarmee sterk
onderschat. Logisch dat Fries-
land en Limburg niet juichen
over een akkoord dat hun eigen
regio een zwaarder verlies ople-

vert. De leden redeneren: we le-
veren 2,5 procent loon in in de
cao, dan moet er geen verlies van
arbeidsplaatsen tegenover
staan.'

nieuwsanalyse ]

" Actievoerende NS'ers stemden gisterochtend in Rotterdam tegen het voorstel van de bonden en de NS-directie. Naar
schatting de helft van de stakers ging niet akkoord met de afspraken tussen de bonden en de NS. Foto: ANP

Goedkoop
Zelfs als de bonden hun staken-
de achterban toch nog keurig inde rij weten te krijgen, blijft de
vaststelling dat de NS-directie
een goedkoop akkoord heeft be-
reikt.
Zeker als wordt bedacht dat de
aanzet van het conflict is gege-
ven door een ontactische blun-
der van NS-directeur Hammer
die in zijn poging om 'helder' te

zijn ook al de emoties die de
werkgelegenheid oproept zwaar
onderschatte.
De prijs die NS gaan betalen is
'slechts' 25 miljoen, over twee
jaar uitgesmeerd. De helft van
wat FSV en de Vervoersbond
CNV vorige week hebben geëist,
zijnde de kosten van het invoe-
ren van een vierdaagse werk-
week voor 50-plussers. De 25
miljoen wordt nagenoeg in zijn
geheel gebruikt voor atv. Van
een loonsverhoging wordt dit en
volgend jaar afgezien.

Het is bekend dat NS nogal krap
in het financiële pak zit door de
reorganisatie, maar het resultaat
van twee jaar relatieve arbeids-
rust tegen de prijs van 1,5 pro-
cent van de loonsom is tegen de
achtergrond van het conflict
toch bepaald een koopje. Nog los
van vergelijkingen met andere
sectoren.

Pensioenfonds
GAK overtreedt
wao-verzekering

DEN HAAG - Het vanaf 1 ja-
nuari 1994 verzelfstandigde pen-
sioenfonds van het GAK in
Amsterdam treedt onbevoegd op
als verzekeraar van de aanvul-
lende wao-verzekering voor
GAK-personeel. Dat heeft het
College van Beroep voor het Be-
drijfsleven (CBB) in Den Haag
gisteren bepaald in een geding
dat het pensioen- en vutfonds
had aangespannen tegen de Ver-
zekeringskamer.
De Verzekeringskamer heeft het

pensioenfonds toestemming ge-
weigerd om het wao-gat te verze-
keren, omdat het niet voldoet
aan de voorwaarden die de wet
stelt. Vooral de eis dat de werk-
gever minimaal de helft van de

premie moet betalen, is het
fonds opgebroken. Bh' het GAK
dragen de werknemers de pre-
mie voor een aanvulling van 10
procent van het laatstgenoten sa-
laris volledig zelf.

Bovendien maakt de aanvulling
op een wao-uitkering geen inte-
graal onderdeel uit van de alge-
mene pensioenvoorziening. De
werknemer kan er vrijwilligvan-
af zien en betaalt dan ook geen
aanvullende premie.

Trauma
Voor de bonden was de inhoud
van het akkoord bijzaak. Het
ging er vooral om gezamenlijk,
en liefst ook eensgezind, een cao
te sluiten met NS. Daarbij moest
het trauma van twee jaar gele-
den, toen de Vervoersbond FNV
op het laatste moment brak met
NS en de Vervoersbond CNV en
FSV wel een akkoord sloten,
voor alles worden vermeden.

De beperking van het aantal con-
ducteurs en machinisten dat per
1 september ander werk moet
zoeken tot 126 laat onverlet dat
het reizigersbedrij f 472 arbeids-
plaatsen minder zal hebben in
1996. De NS'ers worden nu al-
leen geleidelijk boventallig ver-
klaard, waardoor hun kansen op
ander werk binnen het Spoorbe-
drijfwat groeien.
Dat is niet meer dan een heel be-
scheiden winst, voor wie beziet
dat NS al vorige week hebben
gezegd daartoe bereid te zijn.

Cao-overleg
NS duurde

veertien uur
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BSOsmY. " ■ * _■___■

Ruimte voor 7 personen. Een variabel interieur. 2M J6V motor.

Een bijzonder complete uitrusting. En nu tijdelijk in 3 exclusieve
rwo-tone combinaties. Beperkt leverbaar bij de Mitsubishi dealer.

A
MM

MOK»
r-— Mitsubishi Space Wagon Vista.

Prijs is mcl. BPM/BTW. cxci kosten njkluur maken.afSassenheim. Wijzigingen voorbehouden.
Elke Mitsubishi personenautowordt geleverd met 3 jourMulliuurunlie/lnter-Eum Service.

"f HurtNibbrig & Greeve BV.. Sussenheim. lel.:02522461 U Mitsubishi Ueuler Leuse. lel 1)2522-211660.
.^^ Dealeradressen sluun vernield in de Houden Gids
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Met onze aktiemodellen gaat u een heerlijke zomer tegemoet.
De mooiste vakanties beginnen dit jaar bij ons in één van de financieringsaanbiedingen, dan kan het voor- het interieur is extra aandacht besteed: met leer bekleed

de showroom. Want nu het voordeel op onze 306-aktie- deel oplopen tot f 2.083,-. driespakig stuurwiel, elektrisch bedienbare voorportier-
modellen kan oplopen tot f 4.093,- (toch al gauw zon ruiten en buitenspiegels en verstelbare hoofdsteunen
11.900 Franse Francs), kunt u op vakantie flink uitpakken. 306 Summertime vóór en achter.
Bovendien zijn ze extra comfortabel uitgerust, zodat het Deze sportieve uitvoering van de 306 is aan de buitenkant Het voordeel op al deze extra's bedraagt f 2.010,-.
ook met de reis wel goed zit. voorzien van vier lichtmetalen velgen, mistlampen vóór Maakt u gebruik van één van de financieringsaanbiedin-

Als u dan ook nog weet dat de aanbiedingen gel- en brede stootlijsten. Het interieur is standaard uitgerust gen, dan kan het totale voordeel oplopen tot maar liefst
den zolang devoorraad strekt, zijn er redenen genoeg om met kuipstoelen vóór en hoofdsteunen achterin. f 4.093,-! De 306 Roland Garros is er vanaf f 37.950,-.
snel bij ons langs te gaan. Het voordeel op deze extra's bedraagt f 1.325,-.

En met één van onze financieringsaanbiedingen kan uw Nu halen, volgend jaar pas betalen.306 Plus voordeel zelfs oplopen tot f 3.408,-. De 306 Summertime De aanschaf van een nieuwe Peugeot 306 personenauto
Standaard met vele extra's zoals een geluidalarm bij nog is er al vanaf f 31.250,-. wordt tijdelijk nog aantrekkelijker met één van onze drie
brandende verlichting, geheel neerklapbare achterbank, financieringsaanbiedingen.
twee van binnenuit verstelbare buitenspiegels en verster- 306 Roland GatTOS Nu halen, pas 2 januari 1995 betalen (max. voor-
kingsbalken in alle portieren. De exclusieve Roland Garros valt op door zn groene deel f 1.095,-), öf een renteloze lening over 18 maanden

Daarnaast gratis voorzien van sportieve wielplaten, vernismetaallak, de wit/zilveren striping en de Roland (max. voordeel f 1.601,-), öf een lening ___-

achterspoiler, striping en badge. De 306 Plus is al ver- Garros-badges. Verder is-ie uitgerust met lichtmetalen vel- tegen 4,9 % effectieve jaarrente over VmKIkrijgbaar vanaf f 26.990,-. Maakt u daarnaast gebruik van gen, extra brede banden en mistlampen vóór. En ook aan 36 maanden (max. voordeel f 2.083,-). ___k_|
JE VOELTJE LEKKERDER IN EEN PEUGEOT. PEUGEOT

RUKUAR MAKEN. (VALUTAKOERSIWUZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

CADIER EN KEER, AUTOBEDRIJF SEEGERS V.O.F, KERKSTRAAT 34, TEL: 04407-2727. HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS BV, SCHELSBERG 45 TEL: 045-720202 KERKRADEAUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF VAN DER CRUIJS MAASTRICHT BV VIA REGIA 169 TEL' 043-433733'
MEERSSEN, AUTOBEDRIJF SEEGERS V.O.F, ST. JOSEPHSTRAAT 44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER B.V, WINDRAAK 29 TEL: 046-521944
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"Waar vind je de kamer

van je dromen...."

E_"Baasl!fellliiililiili i' jP

BEITEL 11, KERKRADE-WEST - TEL. 045-428668
Geopend: maandag van 11-18uur; dinsdag, woensdag en vrijdagvan 9 30-18 u

do van 9 30-21 uur; za van 9.30-17 uur

RDP Vakantie &
Recreatie Is
Nederlands grootste
dagbladcombinatie.
Met een betaalde
oplagevan ruim
1.7004)00 exempla-
ren, goedvoor een
bereik van 4.2 mil-
joen reislustige
Nederlanders

/^^_\
N?fe&ï~-_^%/

Voor Informatie en
reserveringen: RDP,
postbus 2,
1800 AA Alkmaar,
Sluittijd woensdag
16.00 uur.
Kaderadv. mi-
gereserveerd
donderdag
10.00uur.
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I BemeentelfEchf
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente Echt maafl
ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28./ j
6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. -\
kend dat Gedeputeerde Staten van Limburg!
besluitvan 3 mei 1994,nummer 94/22335M, g<*J
keuring hebben verleend aan het door der*Jder gemeente op 30 september 1993 vastgeste'
bestemmingsplan „Op den Dijk", zulks met *zondering van het gedeelte dat op de beste
mingsplankaart met een rode omlijning is aart?
geven (bedrijf Vergoossen) en met uitzonde^van artikel 8 en artikel 22 (gedeeltelijk) van bil"!
horende voorschriften. j

Voorts is het besluit van Gedeputeerde SW*j
onherroepelijk, met uitzondering van de op"]
plankaart in blauwe omlijning aangeduide fl
deelten. J
Het besluit van Gedeputeerde Staten ligtme'Jjj
bestemmingsplan met ingang van 17 juni "
gedurende één maand voor een ieder ter in 2*!
op kamer 2.09 van het stadskantoor, Nieü,l
Markt 55 te Echt.
Ingevolge genoemde wet kunnen de gemeertj
raad, de inspecteur van de ruimtelijke ordertj
en degenen die zich tijdig met bezwaren ton
gemeenteraad en Gedeputeerde Staten heb>n
gewend, gedurende bovenvermelde termijn
één maand bij de Kroon schriftelijk beroep %J
teken tegen het besluit van Gedeputeerde 'I
ten.
Dezelfde bevoegdheid komt toe aan hen die #1
tijdig met bezwaren tot Gedeputeerde St^hebben gewend tegen de bij de vaststelling
het plan door de raad aangebrachte wijziging
alsmede aan hen die bezwaren hebben tegenn
onthouden van goedkeuring aan het hierbov
aangeduide gedeelte van de bestemmingsp1
kaart. j
Het beroepschrift moet worden gerichtaan Jl'
majesteit de koningin en moet worden ingedj^j
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Bn
van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag-
Echt, 16 juni 1994.

De burgemeester voornoem^
mr. E. Schaftenaar.

i A
Vlechtersbedrijf Akkoord

Boschstraat 27, Brunssum
zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

LEERLING-IJZERVLECHTERS
Sollicitatie na telefonische afspraak_ 045-254592 I

' ; A

Een c.v.-installatie
leasen of kopen

"^^_, GASWACHT LIMBURÖ
Litscherveldweg 5, Heerlen.
Tel. 045 - 227676 Ji .

_i

PHILIPS SONY mméwmmmmm Nü »U dcliikm«* 2 v|de« a «'"'s Nu tijdelijk sony -ü—__^'
/- -_-_-_-_-_-_-_-_--_ fSfi!S|__W (We uit tekenfilms, A^-% met Sennhe'iser Draadje
W-7 fc _■_______________* iB__EEH_3 Nu tijdelijk speelfilms, concerten, etc.) -^«C|*k__f^ HD 440 11

I | _É_M_MH |^_H__^_l___H_|e kék'#_f_l met 3 <B>hitachi _s_k 5 hoofdtelefoon WÊ-
»# ■ _?_C/__i4l videobanden _T_H KFNWOOD _ _————.—___ _» ft

U, i WK _^_BP^ _£_■ mtwr / ;'I

tTIEvS.E25PT530STEREOKLEUREN-
KLENUREKNmE^SO.EORTABLE ;?NYSLH-ElotY'?hE<?REf(??ER

|n « HITACHEVME 53 VIDEOCAMERA KENWOODUDSOI MINISET SONYMDR-IF2IOK DRAADLOZE'"/": tl .. , , 0 di i » li l n
B ,

«-. Videorecorder met het bekendeTrilogie Opti- Zeereenvoudig te bedienen lichtgewicht video- Stijlvolle miniset bestaande uit versterkerae- HOOFDTELEFOONPrachtige kleuren televisie meteen 63 cm Black- Portable design kleurentelevisie meteen 37 cm mum Picture Control systeem, dat de beeld- camera die desgewenst tijdens het inschakelen deeltevan 2x32Watt De ara scheequalzer Met deze modem vormceaeven dra**»£5 ï:S!°re |Qe\CO QStn'k BlaekTrinitronbeeldbuisDeóOvoarkeuzezen- kwaliteit van zowel opname alsweergave ver- alle instellingen9 voor een optimale opname beschikt overzowel vaste dfze tebepalenln- hoofdtoon me ingebouwdetnfrarUfl
nn SflW^Tt T7. "zie}*emof" ders 2'lnvla bi|ge everdeafstandsbediening betert door devideokoppen en ongeacht wel- automatisch uitvoert. De geavanceerde DSP II stellingen. De setbestaat verder ui?een auto e- vaneTer hebÏÏ een qroteb^inasvS^%vansoWattß,|breedbeeldu,tzend,ngen,sTiet programmeerbaar. Via de sleeptimer schakelt ke videoband optimaal op elkaar aan te processor zorgt voorfraaie kleuren en een hoge verse cassettedeck met Dolby BCdonder- wï t,bv naamuzïk o\ TV lufsert PeJbeeldformaat omschakebaar naar 16:9. Snel- de TV zich desgewenst automatisch uit. Het passen. Verderuitgerust metautomatischekop- resolutie. Tevens uitgerust met 16 x zoom , in- drukking en copiëren op hoge^snelheid Tuner bé taande uTeenTchlqewicht ooehairh^lecomputergestuurdeteleteks De 60voorkeu- toestel is in twee standenkantelbaar. Dit toestel penreiniging, digitale tracking, 44 voorkeuze- stant zoom, Program AE, zwevende wiskop met2o voorkeuzezendL ül 1 bïcDspele t^^^S^Sd^Sopi
Tel; 8functS Te In orlfs^n ferf" "****** "~* ""*' zenders',Pro9r—"Hfe? 6 $*"*^, «^_"«*=he beschiktover diverse programmeerfuncties !n- lotto battenieTp^hltgeluTdtet>^zi|ae auïostore functie, levens Un bcreen pri|s vanlOO,- gramma sm 1 jaaren afstandsbediening. windruisonderdrukking en afstandsbediening. cusie 2 weg luidsprekers en afstandsbe- quentie bereik van 20-20 000Hzsto^LdLtn°nis " Oude Vogelzangprijs 699 Oude Vogelzangprijs 799 Oude Vogelzangprijs 1799 diening.

9 P

NormaleVogelzangprijs 1799 Oude Vogelzangprijs 1799
Inruil werkende63/70 cm KTV 100

1699 599 699 1499 1499 19*
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Je blijft erin rijden
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I welbare achterbankleuning 1 lid Ir

I Primera Airco v. a.: 37.195,-

-&Li^^^^^^^^^^^^__i _B^^^^^ BiW '■ #"^HBBBH_H_H___| K§ jij Er is al een Primera v.a.:

____sisM__i RL.,,..

Altijd fris achter het stuur met de Primeiai^RScK
Nü met airconditioning en startonderbrekerzonder meerprijs. _

3
li_Mii'iMir_F:i _'_J___aj^JL_,^ ~,, , )f^^^WMWMih'lnrO Waa9 bij N'SSan dea'er naar Umeke betall"9sm°9-"lkheden. Via de on-lme verbinding me. Nissan Finance maak, hij ala minu.e een 'Ss__ffs££? o^SSL J^_, I I fe&Si3RCe °,ferte °P maat' C—tenadviesprijs md. BTW en BPM, excl. kos,en r, jk,aar ma.en. .-Uaseprijs per maand cxc.. BTW en ,nc,US,ef all-nsk Wbee,d

, jjk___j__~TJ^_S____sSlSs: | ,"^ g_ r̂ U3^nng, rechtsbijstand- en ongevallen-inzittendenverzekenng, motorrijtuigen belasting, reparatie, onderhoud en vervangend vervoer. Wijzigingen voorbehouden. I Voo.beosid ii | n% | 48 maanden | 122495,- | f7.234.60 | 1390,20 | niooo, 1 129.729.60 I | Kred.eisom f 23.000,- "iöedie^; f22465--')Het krediet wordt verstrekt door Nissan Finance B.V. Zi] toetst elke kredietaanvraag bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. *)Exclusief aanbetaling. '~

Ë JOK?UAtZ?nuA„t0hß^^SLationo!!:aarl 115 ' teL 046"371727- Kerkrade, Jurgen Autocentrum 8.V., Langheckweg 36, tel. 045-452570. Maasbracht, Auto Van Laar 8.V., Hazenspoor 9 tel 04746-3811richt, Autobedrijf André Feyts B.V Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen B.V, Groenstraat 33, tel. 04752-2021 Sittard Ga aqe Schoenmake s Slttefd BVchterweg 78, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen Sint Geertruid B.V, Burg. Wolfsstraat 6 tel 04408-1201
scnoenmakers bittard B.V,

_^_^_^_^_^L^_^_^_^_^_l J—-^R I _l _^. __I f A_[ F mb ■ W Km \k

"f\ wm 111

_fc_^~" ~°K,A /^^^ «MC»" W TOSHIBA Het wordt een mooie tijd voor vaders. Vaderdag, WK-voetbal, Wimbledon en

i^—NtTtÜdëFijk r^n_T^ /_j£j 9 p-*»_-i JS*§_l^, ~TÖ
de T°Ur dS FranCe StQan V°°r de deUr Met deZe aanbiedin9en van Vogelzang

" BLwereldontvanger fShm^^im) Wmm .''Pt_E_v/ |\ \l®^^Bi]ffl(\ \\ tuurlijk ook voor moeders. En Vogelzang doet meer.

_fiG _T''V' "^ //__B_7/ Jm^^J^Ö4\ 'S AVONDS bezORGEN De komende weken bezorgen we iedere avond
jfisSy\ BB_H B *f WSP^^^^^^^^ gratis* onze apparatuur bij u thuis, zodat ver overdag niet voor thuis hoeft te

# l&^J fb^iUe_SrV lIIIIIIIIIIIÊÊÉ WK-LIJN Mochten ertijdens de WK periode (1 7 junit/m 17 juli)problemen zijn
/^"■■i^M_______i y' ~° — iSSHff \s?r;s~~"" met uw TV, dan kunt u tot maar liefst 23.00 uur onze speciale WK-lijn bellen,

t&tS£ 5070 AUT<>RADIO/ NOKIA 101 BINNENZAK TELEFOON BEARCAT 65 XL POCKET SCANNER TOSHIBA Tl 850 NOTEBOOK
04°-447973, en wij plaatsen voor de periode van reparatie een leentoestel bij u

\?£^ÏÏs^^Z^ Da'~ertypisch een sportieve service van Vogelzang. Komdussnel
'fe^TxlSï^rr^rïï^'otiaO va tó2?s"^ vangStvanb v po|itie,brandweerofanderein- lessor, 25SHz°kloks"eKd,f^^ naar onze winkel. " Bmnen ons rayon.kvSoI-, f r-W i Desch*t over JU van slechts l/b gram en 2,2 cm dikte. Diverse stanties die via de ether metekaarcommunice- een aeheuaencaDaciteit vnn 190 MR„, amr'bCerf"^- C^ SP!br met d'VerSe f*0' llUnCt'eS 20ds ba,StP "T 49 ge- ren. Vele extra mogelijkheden zoals lock out, i^teTgehé^ itlot 12 MBeerfunctes Zoals intro scan repeat en heugens en gesprekstijdteller. De batterij zorgt vertraging en 10 ge^eugenplaatsen.De scan- N^^^^t^S^^^t ' XX X 3?eVe,l}9dTndiefS,ldn?-V'7l" ri?ouUrStand-byen,4°rrten9esPreksti^ wordt compleet geleverd metaccu, adap- traS 9?inSICD mS^mbSlSe^" i \ /__ ' - -Èit71. Deze combinatie ,s Ie- Een kle.necompacte opader laadt debatterij in ter, antenne en draagriem. Nu alleen bi Vogel- en véSEre N^cXauTnlste hetsofr WA lA_F_PI 'WfflM_F0^

c
4

oXPH(VerkOOPPriiSalleen9e,di9biiafsluit^ inclusief frequentietabellenboek iodatu wareprogramma MS DOS 6 0 __ \J |||||Ï_PI Tl9P ' OuïeCV)oge.zangpri i51399 ie,en- «udeVoge.zangprijs3499 -__>__■ VVUC_L_LH lIU
Daar kun jeniet omheen

WDD MM WW I " H fefl ■ '1)4 ll_l ___>!-__! I- R^AI 19, HEERLEN. SERVICE-AFDELINGEN INBOUWSTATION: KRUISSTRAAT 12 HEER-M l^mmW^mW JrWW ____^W^__P^__P LENJEVENS FILIALEN IN EINDHOVEN EN MMSTRICHT. OPENINGSTIJDEN: MA 13 CO-18 CO» .^r I _JT __F JkmWmJmT W ___■ uur, di. t/m vr. 09.30-is.oo uur, za. 9.30-ïz.co uur. koopavond tot 21 oo uur
1 "^^ "^^^ -^^^ AANBIEDINGENZOLANGDEVCORRAADSTREKT.AFWIJKINGENINDEAFBEELDINGFNAI^MFnFIr:fMMFiMri:nPM«n,iTCK,vr^,D[,^
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MARYNEN GOKT TIJDENS HET WK OP GROEN!
p====i_^/■■ | Voor et WK losbarst, wijzen wij u graag op onze topselektie.

Ja^-.-^Jj-y—4L Een team van uitzonderlijk milieubewuste koelkasten en diepvriezers. -ÉÈ

■4 jjfffeLl~~,—^f A"e Marynen koelers en vriezers zijn volledig CFK-vrij en doen hun
m ? * ___^pß!P|W~^~~^ werk energiezuinig en fluisterstil. Tijdelijk honoreert Marynen elke

I £ aankoop van een CFK-vrije Marynen koelkast of diepvriezer met het
jl .„ f. 1 g 4 # ÖM^^T^T^ planten van 2 jonge eiken in een aanplantprojekt in samenwerking met

| *■£** 4^l* Jgjffj ÉLj I.^ Staatsbosbeheer op de Sallandse Heuvelrug. Ook al zou Nederland geen
"'- * -^^1^ WK-kampioen worden, we worden zeker weer een stuk bosrijker!

ÈÈIA JïllÉraÉ_ 'l^^h«^|^Hja^_^^j^i. . koelgedeelte 170 ltr. met koeler CM 1065 TC "">S^ //V Marynen geeft een handig _|gÉÉ_I
ËSÊ'^P m%M JI^JMi.I%__j^ftj___^^^%,') " Netto inhoud " Deurdraairichting omkeerbaar *^Aj^r 5-delig Wolf tuiniersetje kado,

t*W m<_Hl_l_l l_f_f_f_f_l_r_l_f_l IBll^'ll vriesgedeelte 65 ltr. " Kinderveilige thermostaatknop W als u voor 16 julia.s. de
kJ^H ■■■■■■ WmwMMMmwtmm * '"vrieskapaciteit 9kg " Netto inhoud 103 ltr. _■ koelkast of koelvrieskombinatie

_^_a -I*-" * Energieverbruik per " Invrieskapaciteit 13 kg. ■■■■■■■■■■■ uit deze advertentiekooptl
_Mfl BrrJiSv^T'W^W^^T/^l—J ■&\''n§ 24 uur 1.30kWh " Energieverbruik per 24 uur: 1.1 kWh

lf— ÈWmmWh mWWïmmW mmWÊ^—m_E§ f Ti——fc __il^_B_rT_M_- WïïWkW^. -.■ %»" <■ <k.■ *** „," Jë i . ~ ... -~
, ,

ECHT: Maxwell 8.V., Bovenstestraat 6. GELEEN: Maxwell 8.V., Elisabethstraat 21. HEERLEN: Maxwell 8.V., Akerstraat 22. HOENSBROEK: Euronics van
Kan, Hoofdstraat 43. LANDGRAAF: Maxwell 8.V., Rossini Passage 11-15. MEERSSEN: Euronics van Kan, Markt 18. SCHAESBERG-LANDGRAAF:
Bram Wiersma, Hoofdstraat 69. SITTARD: Maxwell 8.V., Steenweg 41. STEIN: Electro Centrum Driessen, Valderstraat 38; Lebbinck, Kruisstraat 25.
ST-JOOST: Firma van Engelen, Hingenderstraat 18. VALKENBURG: P. Wouters, Wilhelminastraat 40. ,

Fijnproevers weten het /s^\ H I WRS IN DE AANBIED^'s Zomers smaakt de melk fs Jam** \ . M .__i I -_I _^ gXw\jWWW^Êmm\n\jMm\\\^ -Ét _D
anders dan 's winters. Want / JtBM-W SÊ fa
s zomers lopen de koeien in /■ \é^vWmJJL
de wei en eten ze vers gras _?5 jPS^ xxm\ %*■ Ban^3
in plaats van hooi. _r «j»—^ _^_fl _^_k \'V

Met kaas is 't precies IVf_/_s> ;v_ jp»| ryfl
hetzelfde. Als de koeien in 't voorjaar vers graskrijgen, heeft _gfl fck.
dat invloed op de melk èn de kaas. We noemen deze kaas M Galia meloen M
graskaas. Hij is heel jong en heeft éen volle, romige smaak perstu " i
En.... hij is bij Edah in de aanbieding. P J| Rode pruimen 0|

/.s^ JÉF per kilo **>'

* ..:"" mtm9a\ r^racUaac '\ _I Offerman gebraden
Ik L^ VJi <»*_<» ~K| mager rundergehakt .

i Èl vacuüm verpakt,_ „ C J 501^ |4'~ per 100 gram -HJT ""I_\ kilostuk, ’UU W imW % J „" " k ,
**s^* / f% v \. ' m ppitl sebraden -éWk Der kÜO _ I m\mJ f M kip-snackballetjes* TÜ

. __ verpakt, 270 gram, nu J«'
Bieze verse knoflooksaus I U, , . _ „, __tfÉ__ ' beker 250 gram „29" 1»'

ï£_ï? Choco biscuits* _ri_M
NU EXTRA VOORDEUG | IMfl nu 3e ro

,
gratis, yp Danone Hüttenkase 7 4

Verkade Sultana
paka 3 rollen 4^7" LJ O beker 400 gram 4*9" J-'

vakantiepak* "3 QQ «£__ Beschuit* (Ham)burgerbroodjes* \Qpak a 350 gram Att J.77 tDW 2e ro| ha|ve pnjS| ~ _
zak è 6 \,7V

pak a 2rallen_+«' 1.00
Pepsi cola £ ’ Pain Minute «

regular, light of Max, IQQ Wajang margarine "yr shoarmabroodjes lüj
fles 1500 ml. _TT 1.0/ pakje 250 gram W / J J verpakt, 2x4 stuks40T LV.

_É Xf ____É

||^^^^^^H^^HH^^^HHM|H^HHM|j^^H^^H|H __T Deze
jLW korting op vlees.

Br^^^^l _L_i —I^MI W^^ mmnSmmmlmEk de kwaliteit

_l fW^_! _k 1 mm\ \m% —
_

|Jf_^ _ _. _
_k^^_H |_^^__^| __^^^^~ 'WSSHJSr tevneder>' d.ir.'"l^ U

|__É_L__fll É_H_LX_L_L_É_^L_ÉB_i_^_B_H_^_HHilJl GreatOcean _„ —'-il ITr*__L_l _T_l (,n„, .i^i, „u ■ Gillette Sensor ■___P^^^^^ P-T^lll^^l^ N? y
7m lo^ 59 Excel B Voorgebraden_r _. ~ _. ’«■ r .Amamm ImmT /_1 _t _i blikje 200 gram 4t9T l.«< / . ._. „ - /»flI■] WxmmmM llr F A _ri _£»1 aPParaatmet B slagersgehaktballen 2t9ö

Maggi mix gp^g^yl _ Pepersteaks .
voor P^IHB l*. QjL van echte biefstuk. I Q(]

Douwe Egberts Boncafé Salice Salentino Friesche Vlag koffiemelk Italiaanse L*T^*^f - ~
f , -J per kilo -39"©" _.!"'

vacuüm, gemalen, "J AQ riserva 1 990* goudband ofhalvamel, OO roomsaus* . """ ~ ?r ''^^ BP**
pak 250 gram -WS- J.U/ een volle krachtige rode /IQC pakje alO cups -M9" // champignon, "^Éfev ___^N pluÏh 4 Mix"vlees voor de kat Shoarmavlees QQv

wijn, fles 750 ml. 0./ J y^nMUÊÈ kaas' zalm '«ï-S*—-p,*^Q ~^3^ vlees- of viscocktail, "J per kilo 4fc9Ü" ö.'
Amstel Pils 17 \VMmi oftomaten, per pakje 4r99_J / zak 1000 gram -£99 J.Z/
krat a 24x30 cl l/.J/ LIMaÖKp) __!_! : _ ! . NIEUW:Remia zonnebloemmayonaise \ X* ~~^~7~^ 1 Baconburgers /QHc^'Z'%r 1.69 £_ï 1.99 _3(|3 [^^^^» <EXJRA'SJ <+*< + \ b*

"***_:_■ : W JL^^Ï" f̂ * miei i\a/
~^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m Astennot

I ï&Wtik M , W^ W T >!1 r -L____r« Tennissokken* kip-barbecuepakket / Q\)\
Doe mee met de m\ jfItREN (1 Sparen voor leuke dingen, __^3L _ J^?S ,6 _É S sportievekwaliteits-tenmssokken van per kilo-40^0" O»'

Daverende IDA' oAIC 18 bij Edah is'treuze simpel en EPROMMEfI 3 '^ __ 70% katoen. Per 5 paar verpakt. In I --^
Sn^^raktip KpAAl*^ ' het kost ü n'ets' e "■■■■■■iHßrt*» Carte A <é*>**iiNriïi_^_L diverse maten en dessins, /QQ a"'""- EDAH SERVICELIIN.apddrdKlie. W»»' folder in de winkel. Cappuccino cafeïnevnj, Insh Coffee of ■" in ii I l per 5 paar *9fr 0./ O (g."^ Van maandag t/m vn,dag van io_Spaart val mee in Edahs .^^r r- c a » ♦ (_«_' ; ■ .fS S^^_ "^-^ K.urn/ 5 ' 6 1r-T . c ... i d .j^ 1̂ Café AmarettO, nu ter < -^ ■||^^^_JH^^^^HHH|VoJM| <9V_fe^b

_ "-..„„,'' en van 2 tot 4 uur kunt u gra» j

Daverende Spaaraktie? Bii _^_j_»^_. il r»fi -- - ~ ... ,i» T|mßC_ ~ , _ . „„kt^
~ „ rt ■ 4 nakken mtrnrii iktip mpt oratK Xl IJU i_^n_i / metonze service-afdeling. Daarkunt u oor.

besteding van elke volle f 10.-ontvangt u B||M t paKKen iniroauKiie mei graxis XmL >Jf\ KA _fc_| ■■_■ r, , h h£k h, n^buui 1-. i w ii ■Sm Annpkipnrip „Hpj,, npr Hnncip ./I 1 mmmmW "e7?*iy m*^Wm\W voor het adresvan de Edah bij vin de t>u" y
een gratis zegel. Voor een volle spaar- «■ ■'/ 7,.^ appelsientje caaeau, per OOOSje %»,*\*W mmmna^mmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmw '""fefoo^^
kaart knjgt u f5, korting" op één van K^gglV Pak I liter, Edah-pnjS 'f, , u , i ' Aanbiedingen BJn geldig t/m zatendag 18 jufj
de vele aanbiedingen.Deze maand kunt L^^T . per pak 1.69, bij Royco Cup-a-Soup lekker slapen ,n deze slaapzakmet nylon ,**—^.^ Zet-en dLfouten en pnjswijz.gmgen t.gv^
u bijv. sparen voor f5- korting op 4 il«^_J inlevenng van een diverse smaken, I -JQ f- Pn" k^-tet- Binnenzijde katoen. T^T*^^ neids- en/of fabnkantenmaatregden voo<
pakken Appelsientje. Maar u kunt de «

vo
,
le SD^n per pakje -W- I. J7 Bu,tenz,,de 50%katoen en 50% polyester. Hansaplast verbanddoos* den |n de f|„a|en

,
n He|mond en Den Hj

komende maanden ook sparen voor |] , ,7 Vulling 100% polyester. Afmeting 75x 190 doos gevuld met 14verschillende kunnen de pnjzen afwijk.'Ondanks nau»*^
korting op bijv. een fnsse Gillette after- . I /ffi^l 7/ Royco Cup-a-lus cm. Verknjgbaar in AA AP artikelen o.a. hydrofiel AAF plannmgsaktivrterten kan het soms voorKortg
shave. En voor korting bij Lampenier, bij w WM&M van °'° I/^ H j' _._^ uiteenlopende dessins, lU Uk windsel en wondsnel- WWk dit artikel is uitverkocht Hiervoor onze
Luigi Lucardi of bij Het Land van Ooit. LtiaHi voor _I"’ V< diverse smaken, QQ Perstuk49^r m\m/*/+J verband, per doos / "/*J "Ofde helftvan de korting v,a bank of l«°\ I perzakje 4_9" / / I I

Edah. Uw prijsattraktieve supermarkt.

BB
UW OUDE VIDEORECORDER

OF KLEURENTELEVISIE

_ffih
VAN 50; TOT

1 MILJOEN
BU AANKOOP VAN EEN PDC-SHOWVIEW OF HIFI-
VIDEORECORDER OF STEREOKLEURENTELEVISIE.

VRAAG DE VOORWAARDEN AAN ONZE VERKOPERS.:*» .
de bestekeus in audio, video en elektra

" Heerlen,Geleenstraat 21, naast Stadskantoor,
tel. 045-711440.

| —
______HH_Po

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van de gemeente Beek (L.)
maakt, ter voldoening aan het bepaalde in ar-
tikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 7 juni 1994 heeft besloten te
verklaren dat een bestemmingsplan wordt
voorbereid voor:

- het gebied van het bestemmingsplan „In-
dustrieterrein Beek-Noord";- een aantal percelen gelegen aan de Station-
straat, betreffende het gebied in het Hoofd-
zakenplan met de bestemmingen „indu-
strie" en "kleiwarenindustrie";- een gedeelte van een perceel gelegen aan de
Geverikerstraat, kadastraal bekend gemeen-
te Beek, sectie f, nr. 4331.

Bedoelde besluiten liggen, met de daarbij be-
horende en als zodanig gewaarmerkte teke-
ningen, waarop de percelen in gelekleur zyn
aangegeven, met ingang van 17 juni 1994 ter
gemeentesecretarie (afdeling grondgebiedza-
ken, sector ruimtelijke ordening en volkshuis-
vesting, kamer 113) voor een ieder ter inzage.
Op deze dag treden de besluiten in werking.
Beek (L.), 16 juni 1994.

De burgemeester voornoemd,
A.G.J. van Goethem.

Kreukels

Reparatie
C_T ___D
Afhandeling

♦ / *'Jnvvija otaleafh I
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Tijdelijke noodopvang
in asielzoekerscentra

Van onze verslaggever
Van onze verslaggever

Toestemmning

"s
j Vachtje
l lou werkelijk
I daf de worm (1[ ©en verschil merkt |
> tussen arm 1
f *n rijk? §
' ' punaise .T%V*#^s*^SS_*s

Volgens directeur Har Boesten
van het Asielzoekerscentrum
Zuid waar de twee vestigingen
onder vallen, is het uit het oog-
punt van privacy ook niet ge-
wenst dat de mensen daar langer
verblijven. In derecreatiezaal van
het centrum in Brunssum staan
de bedden naast elkaar, slechts
gescheiden door enkele scher-
men.

DOOR MONIQUE PARREN

Tweehonderd jongeren
thuis ondanks contract

Nijpend tekort aan werkervaringsplaatsenKockelkoren boos over behandeling Middeldorp

CDA'er stapt mogelijk
uit raad Landgraaf

ÜJfDGRAAF - CDAer Sjir Koe-boren (58) geeft mogelijk zrjn
*» in de Landgraafse gemeente-
*».op. Kockelkoren twijfelt of hij
.belangen van de partij nog wel

en wil uitdragen. „Het vertrou-
I "i elkaar is weg," zegt hy. „Ik|
"de zaken eens op een rijtje zet-r- Kijken of ik me nog wel thuis061 bij het CDA."

Aanranding
op kerkhof
SCHINNEN - Een oudere vrouw uit
Schinnen is gistermiddag, even voor
zes uur, aangerand op het kerkhof in
Schinnen. Zij bezocht het graf van
een onlangs overleden familielid, toen
ze onheus werd bejegend door een
man. Omdat de vrouw zich hevig ver-
zette, sloeg de aanrander op de
vlucht. De Schinnense zocht totaal
overstuur haar toevlucht in de pasto-
rie. De dader, een 30-jarige man, kon
gisteravond worden aangehouden.

geledingen. „Er is onvoldoende
communicatie tussen de diverse on-
derdelen van de party, zoals be-
stuur en fractie. Ook zijn er nog
steeds meningsverschillen over ver-
schillende zaken en zo werkt het
gewoon niet. In de ledenvergade-
ring heb ik daarom een ernstige
waarschuwing gegeven. Mijn eigen
gevoelens ga ik nu onderzoeken. Ik
wil met wat mensen gaan praten en
dan neem ik een definitief besluit.
Maar ik heb grote twijfels."

Als Kockelkoren zijn zetel definitief
opgeeft, neemt Bert van Heumen,
zyn plaats in de gemeenteraad in.
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" 'Er is met mij
afgerekend'

ste aanleiding voor de onvrede
*Kockelkoren is de gangvan za-'Vfond de voordracht voor deJ^idatenlijst voor Provinciale

(^ «n. Tijdens een vergadering vanf afdeling, afgelopenI^dag, werd de gedoodverfde

N"aidaat voor deze functie, Theideldorp, weggestemd door de

ernstig verdeelde leden. Bestuur en
leden namen het Middeldorp kwa-
lijk dat hn' kort na de gemeente-
raadsverkiezingen zijn raadszetel
alweer opgaf.

Kockelkoren betreurt het dat Mid-
deldorp door de leden is 'afgescho-
ten. „Het CDA heeft een kundig
man laten lopen, alweer. Na de wet-
houdersaffaire (het gedwongen af-
treden van de van corruptie ver-

dachte wethouders Wiel Heinrichs
en Nic Odekerken, red.) was hetThei Middeldorp die de moeilijke
rol van fractievoorzitter overnam.
De partij is hem wel wat verschul-
digd. Bovendien, zo omgaan met
mensen vind ik griezelig."

De Landgravenaar heeft ook grote:
moeite met de verdeeldheid die vol-
gens hem heerst binnen de eigen

HEERLEN - Tweehonderd jonge-
ren in de regio bhjven ondanks een
contract in het kader van het Jeugd-
werkgarantieplan (JWG) al maan-
den noodgedwongen thuis. Door
een nijpend tekort aan werkerva-
ringsplaatsen kunnen die jongeren
voorlopig niet aan de slag. Zij krij-
gen overigens wel betaald, zodra zij
een contract hebben. Het aantal
JWG'ers is het afgelopen halfjaar in
Oostelijk Zuid-Limburg verdub-
beld van driehonderd naar 650.

Aanbesteding golfbaan
inderdaad een farce

Uit intern onderzoek streekgewest blijkt: Gezien het tekort aan werkerva-
ringsplaatsen luidt de Stichting
Gemeentelijke Werkgelegenheid-
sprojecten OZL in Heerlen de nood-
klok. De stichting heeft zelfs sinds
kort een acquisiteur in dienst geno-
men die organisaties benadert voor
het vrijmaken van werkervarings-
plaatsen.

Ria Oomen
met voorkeur
MAASBRACHT/STRAATSBURG -
Ria Oomen-Ruijten (CDA) uit Maas-
bracht heeft op eigen kracht opnieuw
een zetel in het Europees Parlement
verdiend. Zij behaalde bij deEuro-ver-
kiezingen 82.472 voorkeurstemmen.
Om zelfstandig te worden gekozen
waren ruim 66.000 stemmen nodig.
Oomen, nummer vijf op de lijst, bleek
populairder dan de gewezen CDA-
partijvoorzitter Wim van Velzen, die
op de tweede stek stond. Van Velzen
verzamelde 82.158 stemmen. Lijst-
trekker Hanja Maij-Weggen was goed
voor 963.751 voorkeurstemmen.De stichting is wettelijk verplicht

de jongeren die in aanmerking ko-
men voor het Jeugdwerkgarantie-
plan een contract aan te bieden. Het
doorverwijzen van die jeugdigen
gebeurt door het Arbeidsbureau
Heerlen. Het JWG is bedoeld voor

Dakdekker valt van
gerechtsgebouw
ROERMOND - Een 23-jarige dak-
dekker uit Eindhoven raakte gisteren-
middag omstreeks twaalf uur gewond
toen hij van het dak van het in aan-
bouw zijnde gerechtsgebouw in Roer-
mond viel. Hij kwam zes meter lager
op een verdieping terecht. Hij brak
hierbij zijn rechterhiel en liep enkele
brandwonden op. De val is volgens de
politie veroorzaakt doordat een slang
van een gasfles sprong en een steek-
vlam produceerde. De dakdekker
schrok hier zo van dat hij opzij sprong
en van het dak viel.Kinderen

statushouders
kunnen niet
naar school

Door de toename van de werkloos-
heid is het aantal JWG'ers toegeno-
men terwijl het aantal geschikte
werkervaringsplaatsen niet is toege-
nomen. Volgens JWG-coördinatrice
Gerrie Klinkenberg is een bijko-
mend probleem dat veel werkerva-
ringsplaatsen niet aansluiten op de
interesse en capaciteiten van de jon-
geren. Klinkenberg: „Probleem
daarbij is dat we ons tot dusverre
voornamelijk moeten beperken tot
de dienstensector."
By wijze van experiment mag de
stichting GWP nu ook vijftien men-
sen in de marktsector plaatsen. Uit
vrees voor verdringing op de ar-
beidsmarkt is het Regionaal Bureau
voor de Arbeidsvoorziening tot dus-
verre terughoudend met het toe-
staan van plaatsing in de marktsec-
tor. Het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid is ech-,
ter voornemens om gezien de pro-
blemen bij de JWG de marktsector
wel open te stellen. Daarmee zou
het aantal werkervaringsplaatsen
fors kunnen stijgen. Minister De
Vries heeft een nota daarover aan
het parlement aangeboden.
Andere regio's in de provincie ken-
nen in verhouding een veel geringe-
re toename van het aantal JWG'ers.
In deze regio zijn minder geschikte
plaatsen voorhanden dan bijvoor-
beeld in Maastricht dat meer over-
heidsinstellingen kent. Volgens de
stichting zijn de problemen in deze
regio alleen maar vergelijkbaar met
andere verstedelijkte gebieden
zoals de Randstad.

jongeren die onder meer door een
lage of niet afgemaakte opleiding of
problemen thuis moeilijk aan de
bak komen.
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Waarschuwingvoor coffeeshops
fe^EN - De rel rond de door de
jVfente Geleen bevolen sluiting
Ho coffeeshops aan de Rijks-
Neè *s geëindigd met een 'ern-
>V waarschuwing' van burge-
fc ster Hans Lurvink aan het
Jl^s van de eigenaren. De burge-
rde van Geleen neemt voorlo-
fct^tioegen met het waarschuwen
Kh eigenaren en het maken van
'O^e afspraken voor de toe-
figij^- Binnenkort wil hij met de
!\j<?ren om de tafel gaan zitten en'
"VJ| elijke richtlijnen vaststellen
&t coffeesnoPs moeten volgen.
m toezicht van de politie en van
(%1-ri** de naleving van de voor-Nov^n zal zeer nauwgezet zijn,"
\ s Lurvink.

JteRLEN/BRUNSSUM
5 1;.aanbesteding van de uit-

'ding van de golfbaan in
P^rissum in 1989 was inder-

r'd een farce. Een intern
w "erzoek door het Streekge-i^i^t Oostelijk Zuid-Limburg
JP^ft dat uitgewezen. Zo blijkt

51 ij bedrijf dat het werk kreeg,
jfSeruime tijd voor de aanbe-

i C^ifig werkzaamheden te
F&ben verricht voor de aan-

n ■" Daarvoor werden rekenin-
i' f 1 ingediend die ook door

gewest werden betaald.
■ ■gewest, dat de gang van zaken

"k, örgvuldig' noemt, blijft er ech-'
L^ij dat het werk niet openbaar; Leesteed hoefde te worden, zoals
lLimburgs Dagblad mede op ba-

a L Van stukken van het samenwer-
tl ftl?SVerband eerder schreef.

few itter "*" Pleumeekers van bet
rvest gelastte het gedegen uitge-
kr<le onderzoek naar aanleiding

7U de onthulling in de krant, dat
V tijdbesteding een farce was.

Itf Mannen voor de uitbreiding da-
Kr* al uit 1987. Om een Europese
■PMsubsidie van acht ton, die
■E? 1988 werd toegezegd, veilig te
ffj..n vonden voor de vorm aanbe-

(HP'ngen plaats voor het opstellen
"J* een plan en de uitvoering.

het opstellen van een plan
begin 1989 een openbare aan-

-0 Lading plaats terwijl het werk al
L een architect was toegezegd.

kreeg het werk ook; het enige

1/1
6ue bedriJf datna de kleinst mo-(’ Ij a
J*e advertentie inschreef, haak-

na het lezen van de nota van
waarin bewust 'beperkende

lijkheden' waren aangebracht,
inleg zelf zou ook openbaar
-n aanbesteed, werd in januari
nog aan het ministerie van
ïrnische Zaken beloofd. Dat
'iet nodig, concludeert het ge-

art 1989 besloot de commissie
atie van het gewest in ieder
dat drie bedrijven onder- r

1 zouden worden uitgenodigd
> het werk in te.schrijven, hoe-
at dus al beloofd was.

" De bungalowparken en campings in Limburg krijgen
een milieustraat. De 'straat' omvat een rij containers
waarin de vakantiegasten gescheiden hun afval kunnen
deponeren en zo een steentje kunnen bijdragen aan het her-
gebruikvan afvalstoffen. Het bungalowpark Simpelveld is
een van de bedrijven waar de kleurige containers alstaan
opgesteld. De felle kleuren waarin de containers zijn ge-
verfd maken het de gasten gemakkelijk om het afval te
scheiden. Wit is voor papier, rood, met drie aparte vakken,
voor kleurloos, groen en bruin glas, en blauw voor blik.

De milieustraten zijn een initiatief van Recron Nederland,de overkoepelende organisatie van bungalowparken en
campings. Er is een bedrag mee gemoeid van 272.100 gul-
den. De provincie Limburg steunt het initiatief met eenbijdrage van 68.000 gulden.
Volgens de beheerder van het bungalowpark Simpelveld
maken de gasten enthousiast gebruik van de containers.Sommigen vragen zich zelfs verbaasd af waarom die er
nu pas zijn omdat zij er thuis al langer aan gewend wa-
ren," merkt hij op. Fot0: FRANS RADE

KERKRADE - Voor allochtone
leerlingen is in Kerkrade momen-
teel geen plaats op middelbare
scholen. Sinds het begin van het
schooljaar heeft de gemeente enke-
le kinderen naar het Delta-college
in Brunssum gestuurd en één leer-
ling is ondergebracht bij educatie
voor volwassenen. Zeker vier leer-
plichtige allochtonen kunnen mo-
menteel niet naar school.
Het gaat om kinderen van vluchte-
lingen die in Kerkrade wonen en
mogen blijven, de zogeheten status-
houders. Ze zijn leerplichtig en
moeten op Nederlandse scholen
worden opgenomen. Els Tans van
de PvdA vroeg de gemeente giste-
ren in de commissievergadering
Welzijn aandacht voor de problema-
tiek. „Ik weet dat zich de laatste tijd
bij de volwassenen-educatie al ne-
gen kinderen hebben gemeld. Op
scholen in Kerkrade kunnen zij niet
terecht, die zitten vol. Dat is niet te
tolereren."
Volgens de ' gemeentelijke
leerplichtambtenaar Frans van der
Reijden vallen de aantallen nog
mee. Voor het komend schooljaar
verwacht hij echter, op grond van
het groeiend aantal statushouders
in Kerkrade, een groep van circa
veertig allochtone leerplichtigen.
„De vraag is nu of jedie bij elkaar in
twee klassen moet zetten of moet
verdelen over diverse scholen."
De gemeente Kerkrade zal de be-
hoefte inventariseren en zoeken
naar een oplossing. Van derReijden
zegt dat dit probleem zich ook voor-
doet met jongeren die van school
zijn gestuurd en niet worden aange-
nomen op een andere school.

Vooral klachten uit
Meerssen over 'Beek'

ten méér ingediend. De tele-
foontjes van vorige maand
hadden vooral betrekking op
vliegbewegingen tussen 7 en 23
uur. De meeste klachten wer-
den veroorzaakt door een
Boeing 707 gevolgd door kleine
vliegtuigen.

Het asielzoekerscentrum Moor-
heide in Spaubeek herbergt nor-
maal 250 mensen, Huize Tieder in
Brunssum 230. De in totaal vijftig
extra asielzoekers kwamen giste-
ren per bus aan uit het Onder-
zoekscentrum in Gilze-Rijen.

BRUNSSUM - De receatiezalen
van de asielzoekerscentra in
Brunssum en Spaubeek doen
sinds gisteren tijdelijk dienst als
noodopvang voor asielzoekers.
Door gebrek aan opvanggelegen-
heid elders nemen de twee centra
elk 25 extra vluchtelingen op. De
noodoplossing is in principe be-
doeldvoor een week.

vangcapaciteit. Boesten: „Nogal
wat noodopvanghotelletjes zijn
dichtgegaan. De eigenaren willen,
nu het toeristenseizoen begint,
daar toeristen in onderbrengen." BEEK - Van alle klachten,

die in de maand mei zijn bin-
nengekomen bij de klach-
tentelefoon van vliegveld
Beek, zijn de meeste afkom-
stig uit Meerssen, namelijk
negentien. De klachten had-
den vooral betrekking op
geluidhinder en laagvliegen
maar nader onderzoek heeft
uitgewezen dat de toestellen
niet te laag hebben gevlogen.

Happart wil
Voeren leiden
VOEREN - De omstreden Waalse'
politicus José Happart wil weer burge-
meester van Voeren worden. Happart
haalde bij de Europese verkiezingen
als lijsttrekker van de Waalse socialis-
ten (PS) 274.000 voorkeurstemmen,
de meeste in België. De PS verloor
door de aanhoudende reeks corrup-
tieschandalen en de nog onopgehel-
derde moord op de Waalse socialist
André Cools bijna twaalf procent van
de aanhang. Het Vlaams Blok wist in
de Voerstreek elf procent van de
stemmen te trekken. Daarom meent
Happart weer het heft in eigen han-
den ter moeten nemen.

o/z

MAASTRICHT - HetLimburgse Con-
sultatiebureau voor Alcohol en andere
Drugs (CAD) verricht zijn werk tot te-
vredenheid van zijn klanten. Op enke-
le punten scoort het CAD Limburg
zelfs hoger dan de collega-instellin-
gen in de rest van Nederland, die
overigens ook een dikke voldoende
halen. Dat blijkt uit een tevreden-
heidsonderzoek onderde cliënten van
het CAD. Het CAD Limburg oogstte
meer waardering dan landelijk voor
zijn voorbereiding van de cliënt op de
gesprekken, de bejegening van cliën-
ten in het algemeen, de snelheid van
de reclassering en de inspraak in het
reclasseringsrapport.

Cliënten CAD
tevreden

Boete geëist
tegen motorrijder
MAASTRICHT - Drie maanden ge-
vangenisstraf voorwaardelijk, 1500
gulden boete en zes maanden ont-
zegging van de rijbevoegdheid eiste
de officier van justitie gisteren tegen
een 23-jarige bloemenhandelaar uit
Heerlen wegens het veroorzaken van
een dodelijk ongeval. S. was op 5
september op zijn motor in de Kakert
in Landgraaf tegen een 85-jarig voet-
ganger aangereden. De man was la-
ter aan zijn verwondingen overleden.
Volgens getuigen had S. niet hard ge-
reden toen hij de zebra naderde. .Ik
slipte weg en aarzelde toen te lang of
ik de oude man links of rechts zou
passeren. Dat was een misrekening,"
gaf de motorrijder toe. Zijn raadsman
mr. Broekmans vindt dat S. slechts
weinig kan worden aangerekend en
vroeg de rechtbank vooral de ontzeg-
ging van de rijbevoegdheid niet op te
leggen.

Subsidie voor
onkruidbestrijding
MAASTRICHT - Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg geven tienduizend
gulden subsidie aan de boomteelt-
proeftuin in Horst voor de verdere
ontwikkeling van alternatieve onkruid-
bestrijding in de boomkwekerij. In de
boomteelt wordt onkruid veelal op
chermische wijze bestreden met
grondontsmettingsmiddelen of andere
verdelgers. Na 2000 moet de toepas-
sing van deze middelen met respec-
tievelijk 42 en 33 procent zijn terugge-
bracht.

In mei verleende de haven-
meester van vliegveld Beek ze-
ven keer toestemming om 's
nachts (dus buiten de normale
vliegtijden) te landen. In drie
gevallen was sprake van een
technisch probleem, twee keer
ging het om een ambulance-
vlucht, een keer wegens het in-
zetten van een ander toestel en
een keer om verdere verstoring
in de lijndiensten te voorko-
men. Het verlenen van dergelij-
ke zogeheten 'extensies' leidde
tot het indienen van zes klach-
ten.

Dit heeft de stichtingklachten-
telefoon Luchthaven Maastricht
gisteren bekend gemaakt. Dag
en nacht kunnen bh de stich-
ting klachten worden ingediend
die betrekking hebben op het
vliegverkeer boven Zuid-Lim-
burg. In mei ontving de stich-
ting 85 telefoontjes met in totaal
132 klachten. In dezelfde perio-
de vorig jaarwerden vijfklach-

(ADVERTENTIE)

PK=7-KZ7J_|I Kft2££) I
vri jetijdskleding

■dit is vakantieI
wereldmerk

jeans
\2sivks 100,-1
I Glaspaleis Marktl
IHe er en IWWWfZZ7mmWW£ZZJmmWWm\

De noodopvang is volgens Boes-
ten niet het gevolg van een toena-
me van de instroom van asielzoe-
kers. Door een samenloop van
omstandigheden is er minder op-
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Als leven lijden wordt,
komt de dood als een verlossing.

Diep bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden
hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis
van het toch nog vrij onverwacht overlijden, in
de leeftijd van 66 jaar,van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, zoon, zwa-
ger en oom

Henk Verdonk
echtgenootvan

Jo Janssen
In dankbare herinnering:

Heerlen: Jo Verdonk-Janssen
Heerlen: Peter en Leny

Verdonk-de Rooy
Heerlen: John Verdonk
Heerlen: Jan enBrigitte

Neuhoff-Verdonk
Brunssum: moeder VanKooten

de kleinkinderen: Michael
Denise
Nöel
Kevin
Lindsay

Heerlen, 11 juni 1994.
Corr.adres: Heerenweg 205a, 6414 AG Heerlen.
De crematie -in het crematorium te Heerlen-
heeft op wens van de overledene in besloten
kring plaatsgevonden.

Lieve

opa Henk
Bedankt voor al die jaren diewij samen hebben
doorgebracht.

Michael
Denise
Nöel
Kevin
Lindsay

t
Verdrietig, maar in het besef dat verder lijden
haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid
moeten nemen van onze zeer zorgzame moeder,
schoonmoeder, lieve oma, zus, schoonzus, tante
en nicht

Cato van Wersch-
Quadakkers

weduwevan

Hub van Wersch
Zij overleed in haar 85e levensjaar, gesterkt
door de h.h. sacramenten.

Waalwijk: Janvan Wersch
Noravan Wersch-Maes
Bert en José
Ton en Irma
Raymond en Brigit

Voerendaal: Eugène van Wersch
Betsy van Wersch-De Wit
Roger en Inge
Patrick en Nathalie

Voerendaal: Bertie Aretz-van Wersch
Heinz Aretz
Mare en Giovanna
Luc en Ellen
Frank

Elsloo: Paul van Wersch
Elly van Wersch-Erkens
Chantal
Roy en Esther

Tilburg: Els de Jong-van Wersch
Ruud de Jong
Maureen
Familie Quadakkers
Familie Van Wersch

15 juni 1994,
Valkenburgerweg 53, 6367 GT Voerendaal.
De plechtige eucharistierviering, waarvoor wij
u beleefd uitnodigen, zal worden gehouden op
zaterdag 18 juni om 11.00 uur in de parochie-
kerk O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Kunrade, waarna aansluitend de begrafenis op
de r.-k. begraafplaats te Voerendaal zal plaats-
vinden.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance in de
kerk vanaf 10.30 uur.
Vrijdag om 19.00 uur avondwake tot intentie
van de overledene in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers
van de begrafenis- en crematievereniging Voe-
rendaal, Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 18.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

In gedachten leef jevoort.

Erik Rokx
Vrienden en bekenden

Geleeh, 16-6-1994.
Gisteren is hij in alle stilte gecremeerd.

Wij willen u bedankenvoor de belangstelling en
het medeleven dat ons werd betoond bij het
overlijden en de begrafenis van mijnman, vader
en opa

Theo Kreutzer
Dit hebben wij ten zeerste gewaardeerd.

AnnyKreutzer-Keysers
Henk en Astrid, Etienne

Susteren, juni 1994.
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 19 juni om 11.00 uur in de kerk van
de H. Amelberga te Susteren.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Harry Haenen
echtgenootvan

Mia Weerts
Hij overleed in de leeftijd van 55 jaar.

Landgraaf: M.C. Haenen-Weerts
Bom: René Haenen

Marian Haenen-Hochstenbach
Levi
Aron
Indy

Breda: Brigitta van Elewout-Haenen
Marco van Elewout
Remco
Mandy
Lars

Vosselaar (B.): Miriam Van Dooren-Haenen
Franne Van Dooren
Jordy
Familie Haenen
Familie Weerts

6373 JX Landgraaf, 14 juni 1994.
Burg. Jongenstraat 28.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 20 juni a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieu-
wenhagerheide, waarna aansluitend de crema-
tie zal plaatsvinden in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Harry wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van zaterdag 18 juni om 19.00 uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen vanaf vrijdag
17 junia.s. van 18.15 tot 18.30 uur in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t I
Tot ons groot verdriet moesten wij afscheid ne-
men van mnn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, allerliefste opa, broer, zwager,
oom en neef

Jo Gulikers
echtgenoot van

Christien Offermans
Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: Christien Gulikers-Offermans
Kerkrade: Ria Op denKamp-Gulikers

Jan Op denKamp
Olaf
Reinier

Kerkrade: HermieRenkens-Gulikers
JosRenkens
Roy
Tim
Familie Gulikers
FamilieOffermans

6464 GJ Kerkrade, 13 juni 1994,
Vinkerstraat 33.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 18 juni a.s. om 13.00 uur in de
parochiekerk van St.-Petrus - Maria ten Hemel-
opneming te Kerkrade-Chevremont aan de Nas-
saustraat, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De avondmis tot intentie van onze dierbare
overledene, is op vrijdag 17 juniom 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van het mortuarium Schifferheide van Linde-
man Uitvaartcentra, Schifferheidestraat 7 te
Kerkrade-West; gelegenheid tot afscheid nemen
aldaar, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Bedankt lieve
opa

Altijd was je voor ons daar.
Altijd stond je voor ons klaar.
Al waren we nog zo klein.
Altijd wilde jebij ons zijn.
Om ons alles te vertellen, om ons alles te leren.
Bedankt voor die fijne tijd.
En dit moetje weten: in ons hart zul jealtijd bij
ons zyn.

Olaf,Reinier, Roy en Tim

Hoe vlug gaat een jaar,
het lijkt nog helemaal niet waar.
Stil is de pijn, groot mijn verdriet,
door de leegte die je achterliet.
De herinneringen zijn gebleven,
het valt niet mee zonder jou te leven.

Op 16 juni is het eenjaar geleden dat ik afscheid
moest nemen van mijn geliefde man, vader,
schoonvaderen opa

Jan Proosten
Geleen, juni 1994.

Mevrouw C. Proosten-van der Sangen
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige jaardienst zal plaatsvinden op za-
terdag 18 juniom 19.00 uur in de H. Hartkerk te
Geleen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Je zult nooit meer moeder zeggen,
althans niet meer tegen haar.
Nooit meer een warme handdruk voelen,
nooit meer zien haar lief gebaar.
Voor hen die nog een moeder hebben:
wees steeds lief en goed voor haar.
Want eens, jammerdat men het moet zeggen,
eens is je moeder en oma niet meer daar.

Na en werkzaam en liefdevol leven voor haar gezin, is heden van ons
heengegaan, op de leeftijd van 89 jaar, na een liefdevolle verzorging
in de verpleegkliniek te Heerlen, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en
nicht

Anna Janssen
weduwe van

Servatius Willems
Treebeek: Piet en Elly Willems-Arets

Kerkrade-W.: Eugéne en Mia Willems-Quaedvlieg
Eindhoven: Henny Willems

Eygelshoven: Huub en José Willems-Zupancic
Heerlen: Els Willems
Heerlen: Anny en Peter Jans-Willems
Heerlen: Wiel en Corry Willems-Knobbe

en haar klein- en achterkleinkinderen
Familie Janssen
Familie Willems

14 juni 1994.
Corr.adres: Benzenraderweg 187, 6417 SM Heerlen.
Wij nemen afscheid van moeder op vrijdag 17 junia.s. om 9.30 uur in
de aula van het crematorium Imstenrade te Heerlen, waarna we haar
bij vader ter ruste leggen op de algemene begraafplaats te Imstenra- 'de.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling

"~""" ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van
onze moeder en oma

Maria
Lemans-Diederen
danken wij iedereen van harte.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 18 juni om 19.00 uur in de parochiekerk van
de H. Petrus Canisius te Puth.

Jaardienst
De plechtige eerste jaardienstvoor onze lievemoeder, schoonmoeder
en oma

Annie Hazen-Rompen
zal worden gehouden op zondag 19 juniom 11.00 uur in de St. Corne-
liuskerk te Heerlerheide.

Paul en Monique Hazen-Frijns
Martine en Stef

Algemene kennisgeving

t
Na een zinvol en bewogen leven is, op 82-jarige leeftijd, vredig van
ons heengegaan, mijn lieve man, vader, schoonvader en opa

Ernst Weeks I
echtgenootvan

Maria Seelig
Heerlen: M.Wecks-Seelig
Heerlen: Irene en Theo Houtackers-Weeks

Doreen
6419 BV Heerlen, 12 juni 1994,
Dr. ir. Bungestraat 25.
Overeenkomstig de wens van de dierbare overledene, heeft de cre-
matiedienst -op woensdag 15 juni te Heerlen- in besloten kring
plaatsgehad.

. A
Enige en algemene kennisgeving

t j
In alle rust is in de vrede van Christus overleden, voorzien van de
h.h. sacramenten, in de leeftijd van 84 jaar,

Maria Palmen-Beckers
weduwevan

Leonard Palmen
Familie Beckers
FamiliePalmen

Kerkrade, Lückerheidekliniek, 12 juni 1994.
Corr.adres: Panhuisstraatl4, 6436 BJ Amstenrade.
De plechtige uitvaartdienst, waarna begrafenis, heeft in besloten
kring plaatsgehad op woensdag 15 juni. .

Jaardienst
Soms een enkel woord houdt je op de been.

~~~ "—^ Je voelt jeeen moment niet meer zo alleen.
Je weet dat je het redden gaat,
maar het gevoel van zekerheid,
dat lijkt zo lang geleden.
Er wordt op je gerekend, en jebeseft dan pas goed
wat dat voor je betekent.
Al droom je nog zo veel van gisteren,
je weet je leeft vandaag.
Het leven is vol verlangens naar ogenblikken die niet
kunnen worden vastgehouden.
De plechtige eerste jaardienst voor mijn fijne vroU^ I
en mijn lieve mamma

Rosie
Frijns-Vromen I
zal worden gehouden op zondag 19 juni 1994 om 11-0" ,
uur in de kerk van St.-Petrus-Maria ten Hemelopn6"
ming, Nassaustraat te Chevremont.

Harrie en CarolienFrijns
Familie Vromen
Familie Frijns j

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor haar betekende, is, na een
kortstondige ziekte, zacht en kalm van ons
heengegaan, in de leeftijd van 77 jaar, onze goe-
de moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Gertrudis Josephina
Lemmens

weduwe van

Johannes Martinus Kohl
In dankbare herinnering:
kinderen en kleinkinderen
Familie Lemmens
FamilieKohl

Partij-Wittem, 14 juni 1994,
Van Waldeck Pyrmontstraat 3.
Correspondentieadres:
J. Peters, Teventweg 7, 6286 AN Wittem.
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben op zaterdag 18 juni om 11.00 uur in de St.-
Gerarduskapel te Wittem, waarna de begrafenis
zal plaatshebben op het r.-k. kerkhof te Meche-
len.
Geen condoleren.
In de avondmis van vrijdag om 19.00 uur zal de
dierbare overledene worden herdacht in de St.-
Alfonsuskerk te Wittem.
Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
üjk te bedanken voor het medeleven ons be-
toond bij het overlijden en de begrafenis van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, doch-
ter en schoondochter

Mia Dekker-van Neer
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Kinderen, kleinkinderen en familie
Kerkrade, juni 1994.
De plechtige zeswekendienst zal- plaatsvinden
op zaterdag 18 juni a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Maria Goretti te Kerkrade-
Nulland.

I "
Dankbaar en bedroefd delen wij u mede dat in
rust en overgave is heengegaan, onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder, zuster en tante

Truus Bastian
weduwe van

Hub Somers
Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Cor Haan-Somers
Ger Haan
Hans en Meriam
Jeanneke, Lonneke, Inez
Bert en Annemie
Kareltje, Jetje

Soest: Pierre Somers
Lon Somers-Baks
René en Mischa

Lienden: Chrit Somers
Marlies Somers-Hamers
Joséen Machiel
Mare enDonata

Brunssum, 14 juni 1994,
verpleeghuis Schuttershof.
Corr.adres: Mentenlaan 24,
6373 GZ Landgraaf.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op zaterdag 18 juni a.s. om 12.00 uur in de
kapel van het St.-Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, waarna aansluitend de crematie zal plaats-
vinden in het crematorium te Heerlen, Imsten-
raderweg 10.
Bijeenkomst in de kapel, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder her-
dacht tijdens de eucharistieviering van vrijdag
17 juni om 11.00 uur in de kapel van verpleeg-
huis Schuttershof te Brunssum, Kochstraat 2.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortua-
rium van het St.-Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, dagelijks van 17.30 tot 18.00 uur.
Een speciaal woord van dank aan het verple-
gend personeel van verpleeghuis Schuttershof,
afd. de lep.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t IWij allen hebben je mogen begeleiden in je a jj«
ste levensdagen. Het was een grote vreugde ■
in saamhorigheid voor je te mogen doen. J° jyi
we konden altijd op je rekenen en zullen je i* 1 I
sen.
Heden is van ons heengegaan

John Theunissen
levensgezel van

Mia Simons
Hn' overleed in de leeftijd van 55 jaar, voorz11
van de h.h. sacramenten der zieken.

Nieuwenhagen: Mia Simons
Armelies en Claudia
Henk en Anita
Leo en Tineke
Jacken Monique
Familie Theunissen
Familie Simons

6373 NT Landgraaf, 15 juni 1994,
Marijkestraat 22.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden >

zaterdag 18 juni om 11.00 uur in de kerk v
a
,

O.L. Vrouw Hulp der Christenen te Nieuwen^
gen, gevolgd door de begrafenis op de r.-k-
-graafplaats te Nieuwenhagerheide. J
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
schriftelijk condoleren.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoe
de kerk. j
De overledene is opgebaard in het mortuaf'
gelegen aan de Beuteweg 32 te Landgraaf* e
waar gelegenheid is tot afscheid nemen d"
lijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Liever geen bezoek aan huis. |v
Zij die geen persoonlijke kennisgeving mC
ten ontvangen, gelieven deze annonce als z°
nig te beschouwen. *

tHenricus Selder, 77 jaar, weduwnaarvan Mjjij
Everts. Corr.adres: Adm. Helfrichstraat 96, b\

HX Roermond. De uitvaartdienst zal worden h
houden vrijdag 17 juni om 14.00uur in de H. J°
kerk te Roermond.
4- Margaretha Geujen, 66 jaar, Kwir 2, 6086 *£,
i Neer. De plechtige uitvaartdienst zal worden&.

houden zaterdag 18 juni om 10.30 uur in de 3

Martinuskerk te Neer.
4- Leo Hendrikx, 68 jaar. Corr.adres: Berken'^' 1, 6086 CP Neer. De plechtige eucharistievie^zal worden gehoudenvrijdag 17 juniom 10.00 u
in de H. Martinuskerk te Neer. j— H

I — >_ Als u ons voor 12 uur _
■

—j LimburgsDagbM M-W f^
I|MI f%ïpA/\l/\ Q 's ochtends belt, staat uw Dd
"_________■■ PICCOLO de volgende dag al O/l^ 7100AA

in het Limburgs Dagblad. w^*J # I -'-'W
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j?1Bestuursakkoord Openbare Or-
K, en Veiligheid Zuid-Limburg

dezeconclusies in een gisteren
Presenteerde veiligheidsrappor-

[*" voor Zuid-Limburg. Het rap-
C" draagt de titel: 'Limburg mieP^J (neet miëe?)'. De situatie inlv wijkt in ongunstige
E*r van het landelijke gemiddelde
I,? het gaat om agressief verkeers-weg, drugstoerisme, inbrakenKorten, Geleen, Sittard), autodief-ij'en en drugs-, alcohol- en gok-
I slaving.

Dit jaar oordeel
Unie over subsidie

Op dat moment gingen de subsidie-
regels van de provincie Limburg,
dieook twee ton in het project stak,
gelden. De provincie stelde destijds
als eis dat het voor een dergelijk
project voldoende was als minimaal
drie aannemers inschreven, schrijft
het gewest nu. Dat gebeurde dus
ook, maar de aanbesteding was wel
een farce. Van concurrentie was
geen sprake.

HEERLEN/BRUNSSUM - Uit het
rapport van het Streekgewest OZL
blijkt dat de onderhandse aanbeste-
ding die in augustus 1989 inderdaad
volgde een farce was: twee bedrij-
ven worden naast de al uitverkoren
uitvoerder - aannemersbedrijf
Steenbergafgraving (SBA) bv -voor de vorm gevraagd in te schrij-
ven, terwijl een bestek ontbreekt.

noemd als de opvolger van Wiel
Ringens, de huidige Landgraafdse
vertegenwoordiger in Provinciale
Staten. „Vier jaar lang is mijn kan-
didatuur voor 1995 van alle kanten
onderschreven, door het bestuur,
de fractie en de leden. Ook nadat ik
samen met lijsttrekker Mariejo
Lemmens mijn raadszetel opgaf."
Middeldorp zegt dit te hebben ge-

daan uit principiële overwegingen.
„Het verlies was te groot en de ver-
nieuwing is niet tot stand gekomen.
Dat kon ik voor mezelf niet verant-
woorden en zo heb ik dat de leden
ook gezegd." Volgens de Landgra-
venaar bleef ook na die stap de
steun van bestuur en fractie onver-
kort gehandhaafd.
Ruim een maand geleden was die

steun ineens niet meer zo vanzelf-
sprekend. „In de vergadering van
afgelopen dinsdag proefde ik al dat
de race gelopen was. Het bestuur,
daarbij gesteund door Wiel Hein-
richs, stelde Manon Pelzer voor als
kandidaat in plaats van mijn per-
soon." Hoewel de raadsleden Koc-
kelkoren, Jonker en Boumans en
het zittend Statenlid Wiel Ringens

J^DGRAAF - Teleurgesteld enwbitterd. Zo omschrijft Thei Mid-j^ldorp zijn gevoelens nadat niet
% maar Manon Pelzer namens het
J^dgraafse CDA is gekandideerd
T"d van Provinciale Staten. Mid-

meent dat de christen-
doeraten hem op deze manier de

:*ening presenteren voor het op-
j*ven van zijn raadszetel na de ver-
jongenin maart, in de tijd dat het.UA vasthield aan een hernieuwd

van Heinrichs. „Erordt met mij afgerekend," zegt hij.

wordt al vanaf 1990 ge-

'Er is met mij afgerekend'
CDA'er Middeldorp bitter over missen kandidatuur: nog een lans voor Middeldorp bra-

ken, werd Pelzer gekozen.
Middeldorp concludeert hieruit dat
zijn kritische houding naar de frac-
tie toe, hem niet in dank is afgeno-
men. „Ik wil de mensen mobiliseren
diekritisch zijn en die eens iets an-
ders willen, een nieuwe koers kun-
nen uitzetten. Daar krijg ik nu de
rekening voor gepresenteerd. Bo-
vendien wilde ik datWiel Heinrichs
zich wat ingetogener zou opstellen,
ondanks zijn rehabilitatie in electo-
rale zin (1200 stemmen bij de ver-
kiezingen, red.) In de politiek loop
je dierisico's. Ik had wel in de raad
kunnen gaan zitten, dan was dit al-
lemaal niet gebeurd. Maar meelo-
pen is altijd zonder gevaar."

Meer geweld en diefstal in Maastricht dan in Heerlen

Limburger voelt zich onveilig
SBA had al in april van dat jaar
voorbereidende werkzaamheden
voor de uitbreiding van de golfbaan
met negen holes verricht. In augus-
tus wordt het bedrijf als eerste om
een offerte gevraagd. Op 18 augus-
tus volgt die inderdaad: SBA wil
het werk voor ruim 1,6 miljoen gul-
den uitvoeren.

Het gewest baseert zich bij de stel-
ling dat geen openbare aanbeste-
ding nodig was overigens op de
provinciale subsidieregels voor
bouwkundige werken.
Een woordvoerder van de provincie
liet in mei aan deze krant weten dat
voor de uitbreiding van de golfbaan
destijds wel degelijk een openbare
aanbesteding was vereist omdat
provinciale en EFRO-subsidies in
het geding waren en het project
meer dan 500.000 gulden kostte. Mi-
nimaal moest er concurrentie zijn.

Gevolgen
Voor het project heeft de Europese
Unie inmiddels 640.000 voorgescho-
ten. De resterende 160.000 gulden
volgt als de eindafrekening over het
werk, die voor 1 juliin Brussel moet
zijn ingediend, in orde is bevonden.
Het gewest gaat niet in op de moge-
lijke gevolgen van de 'onzorgvuldi-
ge' aanbesteding voor de Efro-sub-
sidie. Geconstateerd wordt slechts
dat de uitbreiding van de golfbaan,
in 1992 door het gewest aan Bruns-
sum verkocht, binnen de aanvanke-
lijk geraamde kosten is gebleven.

Drie dagen later pas worden twee
andere bedrijven uitgenodigd in te
schrijven. Dat wil zeggen: ze krijgen
een 'overzicht van uit te voeren
werkzaamheden' toegezonden. Ze
worden niet expliciet uitgenodigd
een offerte in te dienen.
Nog voordat beide andere bedrijven
daadwerkelijk een prijsopgave
doen, komt SBA op 13 september
1989 ineens met een bijgestelde of-
ferte, die maar liefst 600.000 gulden
goedkoper uitvalt. De beide andere
bedrijven doen vervolgens op 19 en
22 september hun aanbod, beide
ongeveer een ton hoger dan SBA.
De taakopdracht Recreatie van het
gewest boekt vervolgens alle offer-
tes op dezelfde dag, 26 september,
in. Op 11 oktober volgt dan een der-
de offerte van SBA, die nu op bijna
1,1 miljoen gulden uitkomt. Wel maakt het dagelijks bestuur

van het gewest zich wat zorgen over
het feit dat de particuliere investe-
ring waaraan de Efro-subsidie ge-
koppeld is, veel kleiner uitvalt dan
aanvankelijk verwacht. In plaats
van een golfhotel van 12 miljoen
komt er waarschijnlijk een apparte-
mentenhotel van nog geen 5 mil-
joen bij de golfbaan. „Binnen dit
kader zal dan bekeken worden of er
in voldoende mate sprake is ge-
weest van private investeringen,"
staat in het rapport.

Het streekgewest oordeelt nu dat
een openbare aanbesteding hele-
maal niet nodig was. Het project
kostte namelijk maar 1,6 miljoen
gulden, terwijl de EG destijds als
eis stelde dat pas boven de 2,3 mil-
joen gulden openbaar moest wor-
den aanbesteed.

Gewest
Binnen het gewest is de vreemde
gangvan zaken opgemerkt, zo blijkt
uit stukkenvan begin 1990. Vreemd
genoeg wordt er in het gewest van-
uit gegaan dat er wel degelijk een
openbare (Europese) aanbesteding
voor het project nodig was en dat
daar geenszins sprake van is ge-
weest.
Er wordt zelfs een soort actieplan
opgesteld om de zaak in goede ba-
nen te leiden en de Europese subsi-
die veilig te stellen. De Commissie
Recreatie van het gewest overweegt
in april 1990 zelfs om opnieuw een
aanbesteding te houden, zo onthult
het onderzoek. Dat gebeurt niet.

Duidelijkheid
Op zijn vroegst dit najaar moet daar
duidelijkheid over bestaan. Dan
heeft de Europese Commissie ver-
moedelijk ook de schriftelijke vra-
gen van Europarlementariër Nel
van Dijk over de aanbesteding van
de golfbaan beantwoord. Van Dijk
wil naar aanleiding van het artikel
in het Limburgs Dagblad ophelde-
ring over de aanbesteding en de
mogelijke gevolgen voor de subsi-
dieverlening.

Twintig maanden geëist
in sportpaleisaffaire

DOOR ROB PETERS

De beide bestuurders hebben hun
ogen vooral gericht op de bestuur-
lijke samenwerking die wordt opge-
zet nu de veiligheidsrapportage
klaar is. Politie, brandweer en GGD
gaan daarbij samenwerken aan de
hand van en bestuursconvenant.Zij
krijgen daarbij hulp van adviseurs
van het Openbaar Ministerie, het
ministerie van Binnenlandse Za-
ken, de provincie en gemeentelijke
overheid, de Euregio Maas-Rijn, het
bedrijfsleven en maatschappelijke
organisaties.

De slogan van het veiligheidscon-
gres was gisteren dan ook 'Samen
een blok veiligheid. Het uiteindelij-
ke doel is beter werk op het gebied
van openbare orde en veiligheid te
verlenen, tegen acceptabele kosten.

ö Politietekening van de
Pochte man.

Geen nieuwe
Verkrachting
J^KENBURG - Er is geen

Kh alte van een tweede verkrach-
Sszaak in Valkenburg.

verileren meldde deze krant de
L Krachting van een 15-jarige
ïJ^gen. Het blijkt echter dat de
dj^anding reeds 16 april heeft

atsvonden.
deed eergisteren nog

i^s een getuigenoproep, omdat
<k, n°g niet is gelukt om de da-

te achterhalen. De politie
v kt een ongeveer 45-jarige
j^.11 met een normaal postuur endJ.s kort krullend haar, die een
Üu droeg, ABN sprak en in
feuWe Jeans en een blauw jackl" «leed ging.

(ADVERTENTIE)

I$M
voorpersoonlijk wonen jBGSfiSJ

Het bleef bij wat strelen," hield de
verdachte gisteren vol. Volgens de
officier echter is de vrouw maan-
denlang door een hel gegaan omdat
zij moest zwijgen: „Zij wilde haar
baan niet verliezen en was bang dat
haar man verdachte iets zou aan-
doen. De verklaringen van alle
dames geven een goed beeld hoe
het toeging in het sportpaleis. On-
schuldig gedrag werd van kwaad
tot erger."" Politiecontroles wijzen uit dat vooral brommers van scholieren veel gebreken vertonen.

Archieffoto: MARCEL VAN HOORNZie verder pagina 13

" 'Limburgsevolksaard niet
bestandtegen verandering' Opvoeren snorfiets wordt onmogelijk gemaakt

Bejaarden-tuffertjenu
flitsend jeugdvoertuig

Raadsman mr.R. Corten is er van
overtuigd dat Van de B. door zijn
aanhalige stijl van omgaan onvol-
doende afstand van zijn personeel
heeft genomen. „Maar er is toch
ernstig twijfel of het wel zo wild is
toegegaan als met met name de
slachtoffers beschrijven," aldus
Corten.

MAASTRICHT - Is de be-
drijfsleider van het Hoens-
broekse sportpaleis van Nol
Hendriks, Zef van de B. (54)
uit Onderbanken het slachtof-
fer van een samenzwering van
wraakzuchtige voormalige
vrouwelijke personeelsleden
of kon hij gewoon niet van de
dames afblijven? Voor officier
van justitie mr.L. Ummels be-
staat er geen twijfel. Voor Van
de B. was geen werkneemster
in het sportpaleis veilig. Vol-
gens de aanklacht pleegde hij
ontucht met een 17-jarige va-
kantiehulp, randde een bar-
hulp meermalen aan en was
hij ook handtastelijk bij ande-
re vrouwen die onder zijn lei-
ding werkten, maar daarvoor
werd hij niet vervolgd.

Overigens is Van de B. nog gewoon
in functie, maar heeft de kanton-
rechter in Sittard wel het arbeids-
contract van - volgens justitie zijn
voornaamste slachtoffer - Toos S.
ontbonden en haar 15 mille toege-
kend. „Zelfs de kantonrechter had
wat twijfels omdat het toch vreemd
is dat een slachtoffer van aanran-
ding, aanwezig is op de begrafenis
van devrouw van verdachte en daar
gewoon deelneemt aan de koffieta-
fel. Het blijft opvallend dat de zaak
aan het rollen kwam nadat zij was
aangesproken over de opgegeven
werkuren," zei Corten.

Twintig maanden celstraf vorderde
Ummels gisteren tot ontzetting van
de bedrijfsleider. „Ik ben zeker ami-
caal met vrouwen en sla snel een
arm om hen heen, maar dat is spel.
Ze willen me pakken omdat ik hen
aansprak over ten onrechte ge-
maakte uren of dergelijke zaken,"
verweerde Van de B. zich fel voor
de Maastrichtse rechtbank.

demonteerd. Onderricht op scholen
moet de jeugder op attenderen met
welke traumatische gevolgen hele
gezinnen kunnen achterblijven na
een ongeluk met een opgevoerde
bromfiets."
De Amsterdamse politiefunctiona-
ris geeft toe dat het de jongeren die
een snor- of bromfiets willen opvoe-
ren, erg gemakkelijk wordt ge-
maakt. „De opvoersetjes zijn overal
te koop. Je hoeft geen technische
knobbel te bezitten om zon ding op
te voeren. Maar dat gaat in denabije
toekomst veranderen. Alleen echte
techneuten zullen er dan nog in sla-
gen brommers op te voeren. Boven-
dien gaat een poging om de brom-
fiets op te voeren dan veel geld
kosten."
Op het snorfiets-symposium kreeg
de oranje plaat voor snorfietsen (25
km per uur) en gele plaat voor
bromfietsen (40 km per uur) veel
aandacht. „Veel jeugdigen willen
slim zijn door een oranje plaat op
hun bromfiets te bevestigen. Daar-
door denkt men enkele tientjes op
de verzekeringspremie te kunnen
besparen én helmvrij te kunnen rij-
den", legt verkeersschout Jan Bar-
doul uit.

„De politie heeft die truc snel door
tijdens een controle. De overtreder
kan in zon geval rekenen op een
pittig proces-verbaal. Eén voor het
bewust verwisselen van de plaat,
één verbaal voor het rijden zonder
helm en één verbaal voor het afslui-
ten van een te lage verzekering."

Daarnaast moeten mensen die op
een bromfiets willen gaan rijden
vanaf 1996 een theoretisch examen
plus een rijvaardigheidstest afleg-
gen. Ook zijn er vergevorderde

Ter Meulen is er met zijn team in
Amsterdam in geslaagd het aantal
verkeersdoden op snor- en brom-
fietsen vorig jaar tot nul terug te
brengen. „Educatie op scholen in
nauwe samenhang met het lik-op-
stuk-beleid heeft tot dit succes ge-
leid. Onderdelen die op een snor- of
bromfiets niet thuishoren worden
tijdens een controle ter plekke ge-

HEERLEN - De snorfiets, het tuf-
fertje voor bejaarden, is steedsmeer
een flitsend vervoermiddel gewor-
den voor jeugdigen. Het opvoeren
van het vermogen en het vergroten
van de cylinderinhoud heeft de laat-
ste jaren geleid tot een forse stijging
van het aantal bromfietsongevallen.
Reden voor de politie om samen
met de branche begin 1996 een
snorfiets (de Sparta-met) op de
markt te brengen die onmogelijk
nog is op te voeren en niet harder
rijdt dan 25 kilometer per uur.

DOOR HANS ROOIJAKKERS plannen om uiterlijk in 1998 kente-
kens voor bromfietsen in te voeren.
„Allemaal maatregelen die de ver-
keersveiligeheid moeten verhogen
en het aantal doden en gewonden
terug moet dringen," aldus Peter ter
Meulen, projectleider verkeersvei-
ligheid van de regiopolitie Amster-
dam/Amstelland, gistermiddag tij-
dens het symposium 'Snorfiets,
bromfiets of motorfiets' in het poli-
tie-opleidingscentrum in Heerlen.

„Wij hadden een zekere relatie. Ik
heb niets gedaan dat zij niet wilde.

De sexaffaire zorgde verleden jaar
voor grote beroering. Na aanvanke-
lijke aarzeling bij de politie om de
aangiften serieus te nemen, werd
Van de B. uiteindelijk op last van
mr. Ummels zelf in januari gearres-
teerd. Vooral de aangifte van Toos
S. , die maandenlang was achter-
volgd door Van de 8., gaf daarbij de
doorslag. De vrouw was herhaalde-
lijk in het sportcomplex vastgegre-
pen, gekust en hardhandig tegen
bowlingbaan, flipperkast of buffet-
rand geduwd.

Mr. Ummels wist van geen wijken.
Hij wilde ook niet weten van 'onge-
wenste intimiteiten': „Dat is me te
eufemistisch. Van de B. was een
meester in het tegen elkaar opzetten
van de werkneemsters. Dat kwam
hem goed uit, want dan konden ze
niet roddelen over zijn gedrag. Een
gedrag dat steeds hetzelfde patroon
vertoont in de vele aangiften. Het
begint met complimentjes, gaat
over in het bedelen om kusjes en
eindigt in het ongewenste vastpak-
ken en regelrechte aanranding. Dat
zijn geen onschuldige vrijages
meer."
Uitspraak over veertien dagen.

Vervolg van pagina 9

Donderdag 16 juni 1994 " 11

'ADVERTENTIE,

Dat is de wetenschappelijkekonklusie van de
n universiteit Limburg want TFM werkt bij iedereen..!
6 TFM-METHODE is veilig, makkelijk en... gezond!

r-^ZPO BE^ VOOR GRATIS FIGUURANALYSE

l\) \*. SinARD HEERLEN

%\ M-I? IBIMIII|OBI-M |10mL

■ (ADVERTENTIE)

H OPRUIMING H
SHOWROOMMOD ELLFM^I

I * I w | - -^H _^_r * w »-■—""""^H

\\ CABERGERWEG 10, BOSSCHERVELP WiUK 17

Zomervoordeel
20 tot 50% korting

op zowel, dames als herenmode.
Akerslraal 47 " Kerkrade-West " 045-413324

Niersprinkstraat 9 - Kerkrade-Centr. - 045-452893

Parkeren bij Eljo Mode geen probleem. Achter de zaak te
Kerkrade-West (Graverslraat) is ruimte genoeg.

Vervolg van pagina 9

Van onze verslaggever

Op de rollenbank*TARD - Limburgers voelen zich meer bedreigd door cri-j^aliteit dan andere Nederlanders. In harde feiten uitge-
zakt is Limburg in het algemeen daarentegen even veilig ofveilig als de rest van Nederland. De gemiddelde Limburger
J*d in 1992 ruim vierhonderd gulden directe schade als ge-
L'g van criminaliteit. Daarbij was Maastricht onveiliger dan
Parten.

vj*t op de feiten is Maastricht|kv. oPer in Zuid-Limburg op hetF led van vermogens- en gewelds-

De burgemeesters van de beide ste-
den haastten zich gisteren vooraf-
gaand aan een conferentie over de
veiligheid in Limburg om de uit-
komsten over hun steden te relati-
veren. Burgemeester Houben van
Maastricht stelde dat zijn stad over
de hele lijn genomen wel degelijk
veilig is. Burgemeester Pleumee-
kers van Heerlen benadrukte dat de
misdaadgegevens van eind 1992 da-
teren en dat sindsdien veel kan zijn
veranderd. Bovendien springt Heer-
len er in schadebedrag per inwoner
juist slechter uit dan Maastricht. In
Heerlen leed een inwoner in 1992
voor een bedrag van ruim 579 gul-
den schade doorcriminaliteit (waar-
bij ook vernielingen zijn meege-
teld), in Maastricht was dat bedrag
per inwoner 559 gulden.

komburg voelt gemiddeld veertigL,Cent van de bevolking zich on-bj^B> waar dat in heel Nederland
L Procent is. In Heerlen is het ge-
H l van onveiligheid het hoogst,
k een percentage van 52 procent.Uitricht volgt op korte afstand,
ik: 49 procent. In het gebied Sit-
LrGeleen voelt veertig procent
!% bevolking zich onveilig. Vanfo stedelijke gebieden scoort
L^k/Stein het laagste met 32 pro-L '" In landelijke gebieden in Lim-
it. 6 ligt het percentage een pro-
at lager.

criminaliteit. Uitgesplitst naar ver-
schillende vormen van diefstal staat
Maastricht alleen op het gebied van
woninginbraken nietbovenaan. Het
rapport noemt dit opvallend omdat
Maastricht van oudsher de naam
heeft een veilige stad te zijn. Heer-
len daarentegen heeft van oudsher
de naam een minder veilige stad te
zijn, iet wat volgens de onderzoe-
kers op grond van de feitelijke ge-
gevens wel meevalt. Het rapport
geeft als verklaring dat in Heerlen
de slechte naam tot een actief pre-
ventiebeleid heeft geleid, waar dat
beleid in Maastricht door de goede
naam weinig voorkomt.

limburg



Bloempot
Na de zware electorale afstraj 1

j
van de regerende coalitie in 1* y>
overweegt Dehaene de politie" j,
verlaten. Hij zal uiteindelijk leg

wil en dank als premier uit de bi
re formatie komen. Daarmee ma
Dehaene ook zijn debuut op n ..c)i
ternationale toneel. Het Belgl 6
voorzitterschap van de Europ'
Unie najaar 1993 brengt hem °oê se
oog met Jeltsin, Clinton, de JapB'
premier en de Europese hoogll
gendheden.

Ruud Lubbers mag dan 'de tove-
naar uit het Torentje' worden ge-
noemd, wie denkt dat de Neder-
landse premier onklopbaar is in het
bedenken van krankjoreme poli-
tieke vluchtwegen, heeft nog nooit
de 53-jarige Vlaamse christendemo-
craat Dehaene aan het werk gezien.
Tijdens de zoveelste editie van de
immer voortdurende ruzies tussen
Walen en Vlamingen bijvoorbeeld,
werd hij in 1992 geconfronteerd met
taboes aan beide zijden van de Bel-
gische taalgrens. 'Onbespreekbaar'
klonk het telkens. De eerste minis-
ter bleef onverstoorbaar.

Dat de Vlaming zich in die we^je
staande houdt en zelfs een g° ~,
indruk maakt op de Franse P ?
dent Mitterrand en de Duitse kaLp,
lier Kohl, heeft een simpele Te

0,-
Allemaal onderschatten ze het cv.
me politieke talent dat huist in °i
ogenschijnlijk simpele en klein.%,
gerlijke volksman. De kamP'^tvan het detail ontdekt al sne1 fJ
grote leiders van grote landen v p
al grote woorden gebruiken ,p
hebben de mond vol van een ï jal
raal Europa, waar Dehaene
ideaal op kleine schaal in ®\tsheeft gerealiseerd. Ze spreken : >
over een Europees Economl .t
Herstel-Programma, waar hü
de sanering bezig is.

1 et $
Tussen de bedrijven door lo=l

het probleem op dat de Moeder f.
ler Brusselse problemen is: de ~deling van de Europese instelling
over de verschillende steden. \efKohl en Mitterrand is hij sinds** f.
een sterke kandidaat voor het v
zitterschap van de Europese y
missie. Hun loopjongen zal hü e
ter, in tegenstelling tot wat ~Lubbers-entourage vol dédain s
gereert, nooit worden.

\f
Eigenlijk past Jean-Luc Dehaeny
mooi bij het huidige Europa. HÜ jji
de luiken niet openzetten, ma^jj
stilte en met zijn ongeëvena3*^dossierkennis als handelsmerk
de touwtjes trekken. Nooit za oieéén Europese kiezer echt aansF^,
ken. Maar een ding staat vast:
haene bedrijft geen politiek om
le van eigen ijdelheid. Want
representatieve kanten van de P -jj
tiek interesseren hem nog
niet. „Ceremonieel, plichtple^ji
gen. Is een eerste minister
staatsman of een bloempot? "^Iregel is: waar ze mij als bloemt*
vragen, ben ik niet nodig."

De 'bulldozer' annex 'arrangeur'
gunde zich geen rust, en vatte de
tweede opdracht aan: de sanering
van de inmiddels tot astronomische
hoogten opgelopen staatsschuld.
Terwijl iedereen verwachtte dat zijn
rooms-rode kabinet zou zwichten
voor het stakingsgeweld, hield het
'trekpaard' Dehaene vol. Het resul-
taat was een ingrijpend sanerings-
programma voor een failliet land.
Op de valutamarkten stabiliseerde
de frank zich, al maakte de regering
in de opiniepeilingen een ongeken-
de duikeling.

Dehaene stelde slechts één vraag,
van een oogverblindende politieke
eenvoud: vonden de geachte coali-
tiepartners het agendapunt dan wel
'beluisterbaar'? Een half jaar later
had de voormalige boy-scout de uit-
gang gevonden van het Belgisch
labyrint en het land hervormd tot
een federale staat. Dehaene had het
onmogelijke gefikst, zij het dat ner-
gens de vlag uitging want het volk
begreep van de ingewikkelde con-
stitutionele compromissen geen jo-
ta.

Binnen het werkvoorzieningschap
OZL wordt al geruime tijd gedis-
cussieerd over een fusie van de so-
ciale werkplaatsen SBF, WPM en
ZOL-bedrijven. Een besluit over de-
ze fusie is nog niet genomen.

nader uit te werken sociaal v
voor de ZOL-bedrijven.

In het gisteren door beide parj; #
ondertekend akkoord is verde ,»

gesproken dat gedwongen °n^gen door de reorganisatie van 2 J
het wsw- als het niet-wsw-perso
bij de ZOL-bedrijven, worden v J,
komen. Een eventuele aanpasteji-
van functies wordt niet uitges*0 pi
CFO-afgevaardigde P. a\Jnoemde het nieuw sociaal ?*tsleen belangrijke stap in de ric» 1

van een wederzijds vertrouwen jj
de fusie tot een succes te m 3
Ook burgemeester Peter Camnl^van Simpelveld, lid van het a jt
meen bestuur van het schap, }'f
dat hiermee een goed begin
maakt om op voort te bouwen-.^uiteindelijk doel is om na de fns'
komen tot één sociaal plan.

HEERLEN - Het bestuur van het
werkvoorzieningschap Oostelijk
Zuid-Limburg heeft een akkoord
bereikt met de vakorganisaties Ab-
vaKabo, ABW en CFO over een so-
ciaal plan in verband met de voor-
genomen reorganisatie van de
ZOL-bedrijven in Heerlen.

Akkoord over sociaal
plan ZOL-bedrijven

Dehaene heeft zijn lange carrière in
de Belgische politiek dan ook niet
te danken aan de nimmer aflatende

Dat gebrek aan persoonlijke popu-
lariteit zal Dehaene een zorg zijn.
Een groot communicator is deze
luidruchtige FC-Brugge-supporter
nu eenmaal niet, om het mild uit te
drukken.Dehaene praat net zo goed
Engels, Frans en Duits als Neder-
lands, en dat wil zeggen: onbegrij-
pelijk. „Men moet een probleem
niet oplossen voor het zich stelt,"
of: „We gaan de vis verdrinken"
(een klein probleem in een groter
geheel onderbrengen).

Impopulair

Het algemeen bestuur van het
schap vindt echter dat met de inter-
ne reorganisatie van de werkplaat-
sen niet gewacht kan worden totdat
de fusie is afgerond. In de afgelopen
maanden heeft het schap dan ook
onderhandeld met de drie vakorga-
nisaties over de hoofdlijnen van een
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Belgische Dehaene is
kampioen van het detail

# Jean-Luc Dehaene: hyperintelligente, maar zwaar onder'

schatte Vlaming Foto: ANP

Van onze correspondent
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GEMEENTE
KERKRADE

Dienst Gemeentewerken
OPENBARE AANBESTEDING

De directeurvan de Dienst Gemeentewerken zal namens het college van
burgemeester en wethouders op 5 juli 1994 om 11.00 uur in de Burgerzaal van
het raadhuis, Markt 1 te Kerkrade openbaar aanbesteden:

reconstructie van de Prins Bernhardstraat en gedeeltelijk van de
Wilhelminastraat alsmede het inrichten van een 30 km-zóne in dePrins
Bernhardstraat conform besteknr. 3, dienstjaar 1994 van de dienst
Gemeentewerken.

Op deze openbare aanbesteding is het UAR 1986van toepassing m.u.v. artikel 6
lidl.
Het werk omvat de uitvoering van:- 350 m 1riolering doorsnede 300 mm;- 4000 m2diverse bestratingswerken.

De uitvoeringsduur bedraagt 50 werkbare werkdagen.

Betaling geschiedt in 4-wekelijkse termijnen aan de hand van op te maken
termijnstaten.

Bestek en tekeningen liggen vanaf 20 juni 1994 ter inzage bij de afdeling
Civieltechniek, dienst Gemeentewerken, Hammolenweg 6 te Kerkrade.

Bestek en tekeningen zijn uitsluitend tegen contante betaling van ’ 117,50
(inclusief BTW) te verkrijgen ten kantore van de Dienst Gemeentewerken,
Hammolenweg 6 te Kerkrade, 1e verdieping (kamer 1.04, afdeling Centrale Inkoop
en Magazijn) tussen 9.00 en 11.30 en van 14.00 tot 16.00 uur, vanaf maandag 20
juni 1994.

Restitutie van bestekvergoedingen vindt niet plaats.

Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van de Dienst Gemeentewerken,
Hammolenweg 6 op vrijdag 24 juni 1994 om 11.00 uur.

De nota van inlichtingen ligt vanaf 28 juni 1994 ter inzage bij de afdeling
Civieltechniek, Dienst Gemeentewerken, Hammolenweg 6 te Kerkrade. Aan
bestekhouders wordt een afschrift toegezonden.

De inschrijfbiljetten dienen op 5 juli 1994 (vanaf 9.00 uur) voor 11.00 uur in de
daarvoor bestemde gesloten bus in de Burgerzaal van het raadhuis, Markt 1 te
Kerkrade gedeponeerd te worden.

BOREN
ZONDER STOREN

KAN 00K...

mi
De NSG helpt bij het vin-
den van een oplossing
voor alle vormen van ge-
luidoverlast.
NEDERLANDSE STICHTING

GELUIDHINDER
Poslbus 381 ■ 2600 AJ Delft

De PORTAS nAijnQ'
modernisering eT^ertC I Fkd
millimeter op uw I
stemd Meerberg- lÉÉj|jÈfÉ|ÉH
plaats en comfortHE|M
wen van op maatK___|
mermeubilair in WM^^^^
tal van varianten "

PORTAS-vakbedrijf
van Wel bv
Hoekerweg 4

6241 NG Bunde
ST 043-647833
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GELD LENEN? WAAR ANDERS
DANBIJDEGKB!

Bank in, bank uit om naar een lening te
informeren. Zeg nu zelf, wordt u daar niet een
beetje moevan? Is 't eigenlijk niet beter om maar
meteen bij het beste adres langs te gaan?

Welkom dus bij deGemeentelijke
Kredietbank. Daar wordt uw persoonlijke lening
of doorlopend krediet prettigvoor u in orde
gemaakt. Lekker vlot. En tegen een leuke lage
rente. Bel maar voor informatie. Of kom gewoon
even langs.
Wij helpen u graagaan geld.

Doorlopend krediet
limietbedrag theoretische I aflossing I effectieve

looptijd per maand rente per jaar
f 15.000,- ~ 66 maanden f300,-~ 10,8%
f25.000- 65 maanden f5OO,- 10,4%
f40.000- |65 maanden| fBOO,-~~ 10,4%

Persoonlijke lening
in handen I looptijd I aflossing I effectieve

per maand rente per jaar
flO.OOO,- 48 maanden f253,95 " 10,5%
f20.000- 48 maanden f507,91 10,5%
f40.000- |60 maanden | f847,68 [ 10,3% |

Wijzigingen voorbehouden.
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van 9.00 -16.00 uur

C^L GOED VOOR UW LENINGV_^P GemeentelijkeKredietbank
Geerstraat 34
Postbus 103,6400 AC Heerlen
tel. 045-715211

O Halogeen lafellomp. In 2 lichlslanden j_ | Q
instelbaar. In zwart Van >9T- voor J7«
Q Plafondvenlilalor mei onderlicht. ~~ ' '3 snelheden. QQ \W%,,
In wil en zwart. Von^9T- voor ö#«" %
O Halogeen vloerlomp. ir Q \^ ' 3|| |.B
Mei dimmer. In zwart. w7« rS?S .■¥ mmm*ÊM flï &,1 m. 3 Nï»*ski^rn,

OO - 11 Wl—f ** __,{_/
In messing en blatkthroom. 77» 'IPffllf i I \
O Halogeen tofellomp. Met dimmer. _ÉF * _> Mi'M
Hoogte 47 cm. QQ W^-^tW JFIn messing en blockchroom. Nu voor O7» ~:~"m00*^ Jf e* Keur
O Nieuw. Tafelventilotor. l/IQDraait 360°rond. e4O cm. In wil. I*f7«" S^|i^ *lgig| PHP*

~ Heerlen Promenade 46. - Kerkrade
[y _ f «S? E { ■■■ IPV_PVPI Theaterpassage 4-6. ■ MaastrichtI Aanbiedingen i,jr< Q_| L__J _j_ I __■ l_ V_ ■_kT_Ü l_ 1 LfJM t_ Muntstraal 3.- Wiickerbrugstr. 19.
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__
téëgl Provincie_*?K Bureau Bibliotheek
«x§ Limbura postbusszoo

<S^£3> ■-■■■■■*»«■ g 6202 MA Maastricht
tel. 043-897382

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg gevenm 179/24-94 kennjs dat op 2 juni 1994 een melding d.d. 31
meil994 als bedoeld in artikel 8.19 van deWet
milieubeheer van Solvay Chemie B.V. is ingeko-
men voor haar inrichting gelegen Schepersweg 1
te Herten. Gemeld worden enkele wijzigingen
van installaties, voornamelijk betrekking hebben-
de op opslagtanks. De melding ligtter inzage van
17 juni 1994 tot 15 juli 1994 en wel: - in het
Provinciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek)
tijdens de werkuren; - in het gemeentehuis te
Roermond tijdens de werkuren. Voor inzage
buiten de werkuren kan contact worden opge-
nomen met de afdeling milieu van de genoemde
gemeente.

__
tWM ProvincieJflFSfB Bureau Bibliotheek

»%$ Limbura postt>u S s7oo
—ï^_» -■«■■■»*■■ g 6202 MA Maastricht

tel. 043-897382

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg gevenm UB/24-94 kenn js dat op -| junj1994 een melding d.d. 30
mei 1994 als bedoeld in artikel 8.19 van de Wet
milieubeheervan van Dongen Limburg Beton-
centrale B.V. is ingekomenvoor haar inrichting
gelegen Weert 78 te Meerssen. Gemeld wordt:
het bijplaatsen van een extra opslagsilovoor de
opslag van cement. De melding ligt ter inzage
van 17 juni1994 tot 15 juli 1994en wel. -in het
Provinciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek)
tijdens de werkuren; - in het Stadhuis te Maas-
tricht tijdens de werkuren. Voor inzage buiten de
werkuren kan contact worden opgenomen met
de afdeling milieu van de genoemdegemeente.
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In 1988 is hij dicht bij het hoogf£
ambt, wanneer Dehaene wordt 3]
gezocht alskabinetsformateur- *>■.
analyseert hij de waanzinnig i"^,
wikkelde partijpolitieke knoop gj.
antwoordt Koning Boudewijm ~re, geef mij 100 dagen." De form3^,
lukt, maar de vorst vindt de boe
ge Dehaene niet representatief 8
noeg om zelf als premier op te
den.

Zonder ooit een verkiezing te heb-
ben gewonnen is hij de vleesgewor-
den macht geworden, de groot-
meester van het in achterkamertjes
gesmede compromis. De manier
waarop deze hyperintelligente maar
zwaar onderschatte Vlaming met
kunst en vliegwerk de gammele
Belgische Staat hervormde, leverde
Dehaene de bijnaam 'de loodgieter'
op. Maar wie anders is er in staat
het lekkende dak van Europa te re-
pareren?

Vanaf het begin van zijn polioe
loopbaan in 1967 werkt Dehae^achter de schermen. Zo is hij J 3? ~lang boezemvriend, rechterhand t
hoogste ambtenaar van partijëen ,
en CVP-premier Wilfried Marte»
Als vertegenwoordiger van de v^bondsvleugel binnen zijn Pa {
wordt hij in 1981 gepromoveerd
minister van Sociale Zaken.

BRUSSEL - Het is vooral het
mengsel van slechte en goede ei-
genschappen dat hem zo geschikt
maakt voor de topbaan van voorzit-
ter van de Europese Commissie,
chef van de even machtige als on-
doorzichtige Brusselse Eurocratie.
Want de Belgische premier Jean-
Luc Dehaene heeft zich nog nooit
om zijn populariteit bij het volk be-
kommerd of zich afgevraagd of zijn
boodschap wel helder overkomt.

steun van een trouwekiezersacW*
ban. Integendeel; de zeldzame .
ren dat hij bij verkiezingen 'calLIidaat is, scoort hij telkens
magere score van slechts een P
duizend voorkeurstemmen.
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HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein. (Im)pos-
sible Waltz. Van 18/6 t/m 4/9. Open di
t/m vr 11-17, za en zo 14-17 uur.
De Wever Ziekenhuis. Artsen zonder
grenzen, fotoserie dr. J. Lawson.
Openbare Bibliotheek, Raadhuis-
plein. Euregionale tentoonstelling
Prix de I'Urbanisme. T/m 24/6.
Thermenmuseum, Coriovallumstraat
9. Het grijze verleden. T/m 14/8.

BRUNSSUM
Gregorius Ziekenhuis. Expositie Jes-
sy Hertog-Backbier. T/m 26/6.
Brikke-oave, Lindeplein sa. Eindexa-
menexpositie Romboutscollege. T/m
16/6, open ma t/m vr 10-12, 14-17 en
19-21 uur, zo 15-17 uur, za en wo-
avond gesloten.
Gemeentehuis, Lindeplein 1. Lim-
burgse landschappen van Clemens
Bindels. T/m 11/7.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Expositie
van Mary Rosé Vink en Jasper van
der Wel. T/m 26/6, open vr 16-20 uur,
za en zo 13-17 uur.
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Schilde-
rijen en sculpturen van Iz Maglow.
T/m 10/7, open vr 17-20 uur, za en zo
14-17 uur.

HULSBERG
Aalbekerhoeve, Aalbekerweg 85.
Werk van Paulette Snijders-Bremen.
Open 18/6 14-20 uur, zo 12-18 uur.

SITTARD
Kunstcentrum Sittard, Leyenbroe-
kerweg 113a. Het autonome beeld?
T/m 19/6. Open wo t/m zo 14-17 uur.
Het Domein, Kapittelstraat 6. Suite
Rimbaud van Richard Bouwman. T/m
26/6. Foto's van Herman Wijier. T/m
26/6. A chamber of Mirrors van Krys-
tyna Ziach. T/m 26/6. Open di t/m vr
10-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Maaslandziekenhuis. Werk van Cor
van den Akker. T/m 30/6.
Galerie Zabawa, Agncolastraat 152.
Schilderijen van Jac Bisschops. T/m
27/6, open wo t/m vr 16-18 uur, zo
14-17uur.

GELEEN
Galerie Hanenhof, Groenstraat 44.
Foto's van Jaap Schmidt. T/m 19/6,
open do en vr 18-20uur, za en zo 14-17
uur.

MAASTRICHT
Kamer van Koophandel, Maasboule-
vard 5. Expositie van Luske. T/m 4/7,
open ma t/m vr 8.30-16 uur.
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie van Guido Smeding en Ra-faei Gonzalez. T/m 25/6, open di t/m za
13.30-17.30 uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Werk van
Hans van der Weijden. T/m 29/6. Open
wo t/m zo 13-18 uur.
Gallery Bell'Arte,Achter de Comedie
16a. Beelden van Jean en Marianne
Bremers. Vanaf 22/5, open do t/m zo
12-17.30 uur.
Bonnefantenmuseum, Dominikaner-
plein 5. De Aanloop IV.
Galerie Sio2,Rechtstraat 71. Fascina-
tie: porselein. T/m 18/6, open wo t/m
za 13-17 uur.
Galerie Henn, St. Nicolaasstraat 26c.
Souvenirs van Michel Vanderheijden.
T/m 18/6, open do t/m za 15-19 uur.
Gouvernement, Limburglaan 10. Af-
val Anders. T/m 8/7.
Galerie Dorine Eijkman, Rechtstraat
96. Schilderijen van Stan Goes. T/m
3/7, open do t/m zo 13.30-17uur.
Galerie Tracé, Alexander-Battalaan
31. Werk van Jean Marois. T/m 2/7,
open do 14-18 uur, vr en za 12-17 uur.
Galerie Lot Duynstee, Hoogbrug-
straat 18. Raku van John Dunn, Mar-
tin Mindermann, Ulrike Hagemeier en
Mieke Selleslagh. T/m 2/7, open wo
t/m vr 13.30-17uur, za 11-17 uur.
Galerie Fan, Brusselsestraat 80. Werk
van David Pirotte. T/m 4/7, open do
16-20 uur, vr t/m zo 13-17 uur.
Ardi Poels, Lage Barakken 31a.
L'heure Blue. T/m 25/6, open wo t/m
za 13-17 uur.
Studio Maastricht, Brusselsestraat
59. Glaskunst uit Oostenrijk. T/m 26/6,
open do t/ra zo 11-18 uur.
Galerie Amarna, Rechtstraat 82/84.
Rini Ronckers solo. T/m 16/7, open di
t/m za vanaf 11 uur.

EYS
Atelier Ben Bonke, Eyserheide 35a.
Expositie eigen werk. Open 19/6, 14-18
uur.

streeksgewijs

- Limburg mie lanjd
l**t miëe?). Voor de niet-dia-
f^Prekenden: Limburg mijn
g^d (niet meer?). De zinsnede
tj °P de omslag van de giste-
J 1gepresenteerde veiligheids-
jjPportage voor Zuid-Limburg.
3 is een eerste cryptische aan-
Jüngvoor het antwoord op de
L^g waar het om draait: Waar
v .^en de meer dan gewone on-
j-'ugheidsgevoelens onder de

vandaan?

„Wellicht is de volksaard van de
Zuidlimburger door de vroegere
bevoogding en door de homoge-
ne situatie minder opgewassen
tegen ingrijpende veranderin-
gen. De huidige gezagscrisis in
Nederland kan daardoor in deze
regio meer invloed hebben: de
mensen in Limburg voelen zich
sneller onveilig en zoeken meer
houvast." Ofwel: 'De overgang
van een gesloten naar een ope-
ner samenleving brengt onzeker-
heid met zich mee, die zich ver-
taalt in onveiligheidsgevoelens.
De mijnsluiting zou het proces
nog eens hebben versterkt.I_t

jj JJtweede stukje van de puzzel
rJl^enin te vinden: de factor
JUterkelrjking. Een foto van
J1kerk die is omgebouwd tot(3 Grieks specialiteitenrestau-
|j?t op een van de binnenpagi--- S' 'De kerk kan niet massaal. JJ houvast bieden voor de men-|A wel voor de mensen die
fc^ust met hun geloof bezig11 luidt een begeleidend citaat.

" De bevolking van Limburg is nog niet 'gewend' aan de
snel gestegen criminaliteit. Hier de buit van een politie-
vangst in Simpelveld.

Archieffoto: CHRISTA HALBESMA

H uitspraak is afkomstig uit de
m°ld van een van de negen ano-
/"le bestuurders (zogeheten
rj^telpersonen) die door de on-

zijn geïnterviewd
tJr de vraag welke maatschap-
In e ontwikkelingen van in-
jn zijn op orde en veiligheid

rL Limburg. Ondervraagd wer-
.* vÜf burgemeesters, een wet-

ij^der, een gedeputeerde, een
t Van de raad van bestuur van
W §r°te onderneming en een
j.^egenwoordiger van het bis-

-111Roermond. op buurt- en gemeenteniveau
kunnen daarbij een middel zyn.

Belangrijk als het gaat om de
maatschappelijke onthechting,
vindt het betrokken Bestuursak-
koord Openbare Orde en Veilig-
heid Zuid-Limburg de verbete-
ring van sociaal-maatschappelij-
ke 'infrastructuur. Het club- en
verenigingsleven moet worden
versterkt. Clubs en verenigingen
diehet zonder overheidssubsidie
niet redden en die ook de sociaal
zwakkere lagen van de bevol-
king bereiken, behoren subsidie
te krijgen.

Maar het is niet de enige verkla-
ring die wordt aangevoerd. Zo
zou de bevolking van Limburg
nog niet vertrouwd zijn met de
pas in de afgelopen jaren sterk
gestegen criminaliteit. „Sommi-
ge mensen denken dat ze nog
steeds in dat gezellige dorp wo-
nen, terwijl ddt al lang niet meer
het geval is," verduidelijkte bur-
gemeester Pleumeekers van
Heerlen (mede-voorzitter van de
verantwoordelijke werkgroep)
gisteren bij de presentatie van
het rapport. Het onderzoek
spreekt ook welvan een cultuur-
schok, behalve door verstedelij-
king ook eens aangewakkerd
door internationalisering.
Daarnaast noemt hetrapport een
meer aardse factor. Het drugs-
toerisme is een nog steeds
groeiend probleem in Zuid-Lim-
burg. Dat toont de explosieve
groei van het aantal spuitomruil-
projecten aan. De negatieve
randverschijnselen van dit toe-
risme zijn 'zeer zichtbaar' en ver-
sterken daardoor de onveilig-
heidsbeleving. In helder Neder-
lands: de aanblik van uitgemer-
gelde junks jaagt mensen de
stuipen op het lijf en in Maas-
tricht en Heerlen wemelt het er
van.

? basis van onder meer deze
j,sPrekken komen de samen-pers van het rapport tot een
J-orie rond 'onthechting. De
j Verzoekers benadrukken dat
k Zuidlimburger jarenlang
v^Cntig leiding heeft gekregen

overheid, kerk en werk-

Het rapport geeft tal van oplos-
singen voor alle geconstateerde
invloeden aan. Om bij de drugs-
overlast te beginnen: Als manier
van aanpak noemt het rapport
het bewust maken van onder-
scheid tussen 'eigen' verslaafden
en drugstoeristen. De drugstoe-
risten dienen in het land van
herkomst te worden opgevan-
gen, gekoppeld aan afschrikking
en ontmoediging. Voor Neder-
landse verslaafden bestaan mo-
gelijke oplossingen als experi-
menten met verstrekking onder
medisch toezicht of gedwongen
afkicken.

Onder burgers, bedrijven en in-
stellingen moet 'een nieuw elan

van sociaal-maatschappelijke be-
trokkenheid' ontstaan. Daar kan
bijvoorbeeld verkleining van de
afstand tussen bestuur en bevol-
king aan bijdragen. Bestuurders
dienen de wensen en noden van'
de bevolking als uitgangspunt te
nemen. Tegelijk is het nodig de
zelfredzaamheid van burgers te
verbeteren. Bevolkingsenquêtes

Belangrijk is het ook burgers,
bedrijven en instellingen te be-
trekken bij de aanpak van de
woonomgeving. Bestuurders
zouden het goede voorbeeld
moeten geven als 'herders en
voorwaardescheppers'.

Vroegere bevoogding speelt rol bij onveilig gevoel

'Limburger kan niet
tegen verandering5

Is de Limburger een angsthaas? De zuiderling voelt
zich als het gaat om criminaliteit onveiliger dan de

gemiddelde Nederlander, zo blijkt uit de eerste
veiligheidsrapportage voor Zuid-Limburg. 'Een

verrassende uitkomst', stelde G. Vlek,
onderzoekscoördinatorbij de directie politie van het
ministerie van Binnenlandse Zaken gisteren bij de
presentatie in Sittard. Volgens hem is de uitkomst
des te opmerkelijker omdat de meer dan gewone

°nveiligheidsbeleving in alle stadsbuurten heerst, of
'rustig' zijn of niet. Ook maakt het niet uit of het

gaat om een stad of dorp en om een mannelijke of
Vrouwelijkerespondent. Bovendien rechtvaardigen
deharde cijfers de angst niet. De misdaad is als totaal

in Limburg niet erger dan in de rest van het land.
Waarom is de Limburger dan zo bang? Het rapport

probeert een antwoord te geven.

Oud maar sterkSVSimpelveld
viert 75-jarig
bestansfeest
Sj^ELVELD - Voetbalvereni-
«l,6 Simpelveld viert dit week-
jehet 75-jarig bestaan. In een
L 'tent achter het gemeente-
lijWordt een gevarieerd pro-
"^ma afgewerkt.

feest begint vrijdagavond
V^ "alf zeven met de huldiging
ty. zeven jubilarissen. Erevoor-
i^*r Mathieu Delahaye is 55
JrjL 'id, Bèr Frijns, JefFrijns en
\^ Lauvenberg vieren hun
W*en lidmaatschap; Alie Ver-Cren, Ruud Cransveld en
lifj °ert Belleflamme zyn 25 jaar
S» e receptie is van zeven tot
L^l uur met aansluitend eenstavond.

'lijf dagmiddag is vanaf twee
fyji, een playback-show met
ÖQjï

erï^ de Zwijger. Daar slaat
i?e 'OranJe-gekte toe. De

t^r "est geklede en geschmink-
nderen winnen een prijs. Deerse avond begint om negen

BRUNSSUMHEERLEN

per persoon

Gouden paar
Het echtpaar Cor Bitter en Em-
mie Bitter-Timmer uit Nieuwen-
hagen is vrijdag 50 jaar ge-
trouwd. Om 15 uur is een
dankmis in de H. Hart van Jezus-
kerk te Nieuwenhagerheide. De
mis wordt opgeluisterd door het
dameskoor. Het gouden paar
houdt van 19 tot 20.30 uur recep-
tie in café Belvauer, Hëreweg 91
in Nieuwenhagen.

" Wandelvereniging Brunssum
houdt zondag een oefenwande-
ling van drie uur. Start om 10
uur aan de Beerkelder, Maas-
trichterstraat 15. Voor informa-
tie: ©274436 of 271382.

" De organisatoren van de Iron
Man Games in Brunssum stellen
met ingang van volgend jaareen
wisselbekerbeschikbaar voor de
jongste deelnemer van deze
krachtwedstrijd. De vriend-
schapsbeker voor de jeugdkrijgt
de naam International Aid Pro-
gramme Children Orphans Iran
and Afghanistan (lAPCO), een
hulporganisatie die werkt voor
de belangen van de kinderen in
deze landen.

" De Stichtoing Bloesem Indo-
nesia houdt zaterdag een In-
dische dans- en showavond in
het Casino aan het Treebeek-
plein, aanvang 20 uur.

SCHINVELD

" De vrouwenorganisatie KA-
VO houdt vandaag, start is om
zeven uur op het parkeerterrein
bij 't Kloeëster, een avondwan-
deling door de Schinveldse bos-
sen.

" 'Het grijze verleden' is de titel
van de expositie, die tot en met
zondag 14 augustus gehouden
wordt in het Thermenmuseum.
Geert de Bruijn en Peter Ga-
briëlse tonen werkstukken waar-
uit duidelijk hun grote belang-
stelling voor archeologie en
bouwhistorie blijkt.

" De CV De JongeBock houdt
zaterdag vanaf 9 uur een brade-
rie op Nieuw-Einde. Er zijn 150
stands en de entree is gratis.

" In het COC, Honigmanstraat
2, worden zaterdag twee films
vertoond. Om 17 uur draait 'The
Berlin Affair' en om 19.30 uur
Torch Song Trilogy'.

" De Stadspartij Heerlen Noord
houdt vrijdag om 20 uur de jaar-
vergadering in De Hitjesvijver,
Willem Barentzweg.

" Het Douvenrader festival
vindt zaterdag van 14.30 tot 18.00
uur plaats in de Kom naar Dou-
venrade. Onder het motto 'Proef
nu de specialiteiten' van de keu-
ken van Douvenrade kunnen
bezoekers proeven allerlei lek-
kernijen brj diverse stands. Bloo-
dyLimit Jazz-band zorgt voor de
muziek.

" Gouden paar Bitter-Tim-
mer.

KERKRADE

" Mandoline orkest Napoli hul-
digt zaterdag drie jubilarissen.
De receptie wordt van 19 tot 20
uur gehouden in zaal Kluyt-
mans, Blerjerheidestraat 183.

\ ■ik. Jubileumfeest begint zon-tiii»'llorgen om half tien met een
\^tï de parochiekerk. Van elf
öjg J^ruur is frühschoppen met
<lfj_ Kalkdörfler en is rond half
Vj6en demonstratie parachute-
Vragen. De disco-avond wordt
V°rgd door het orkest Vive le
Sri en disco Atlantic- Het feest

maandag afgesloten met

NUTH

" De Lokale Omroep Nuth ver-
zorgt zaterdag van 19 tot 20 uur
een tv-uitzending via het kanaal i
van TV-Gazet. Onderwerpen
zijn: tentfeesten in Schimmert,
klootschieten, Vlaai-menneke,
wijding neomist Ralf Smeets,
een actie voor de voetbalvereni-
ging Wijnandia en expositie van
Paulette Snijders. Zondag wordt
de uitzending van 10.30 tot 11.30
uur herhaald.

en tamboerkorps Julia-
na '46 houdt zondag vanaf 10 uur
een rommelmarkt in buurthuis
Hagenrode, Meuserstraat naast
de kerk.

" Leden en niet-leden van de oude motorenclub 'Oud
maar Sterk' zijn zaterdag welkom op camping De
Watertoren in Rimburg. Vanaf drie uur houden de
motorrijders met hun antieke motoren een zogeheten
'vlaaienrit' naar Heerlen, Simpelveld, Klimmen, Wij-
nandsrade en Schinnen. De rit wordt zondag her-
haald over een afstand van 110 kilometer door drie
landen. Zij bezoeken mooie plekjes in de streek rond
Übachsberg, Colmont, Slenaken, Teuven, Vaals, Oud
Lemiers, Kohlscheid, Herzogenrath en Rimburg.

Vrijwilligers voor Logeerhuis
HEERLEN - De Vrijwilligerscentrale Heerlen is op zoek
naar vrijwilligers voor het Logeerhuis.
Het tehuis is bedoeld omtijdelijk opvang te bieden aan ver-
standelijk of meervoudig gehandicapten die nog thuis
wonen. Om de logees een optimaal verblijf te garanderen,
is ondersteuning van enthousiaste vrijwillgers noodzake-lijk. Behalve deze opvang, is de Centrale ook op zoek naar
mensen die mee wilen helpen bij vakantie-activiteiten in de
eerste week van julien de eerste twee weken van augustus.
Heeft u interesse: ©045-713971.

Gouden jubileum
fusieclub VKC
%SNsBROEK - Voetbalver-
%5,r»g VKC '89 viert dit week-
\s e het vijftigjarig bestaans-
wet '" De club is vijfjaar geleden
Vr*taan na een fusie tussen
1$ en Kaspora. Eerstgenoem-
\^ereniging werd een halve
's vw geleden opgericht. Vrijdag
Vfj j^af20.30 uur Veronica'sDri-
*>s 5^ show te gast in de kanti-

'800 terdaS is van 170° uur tot
Jlrj0 Uur een receptie gevolgd

'^ een feestavond. Alle (oud-)
\h^ Van de club zijn van harte
1ie °m. Zondag staat een reü-

P het programma.

" Harmonie St.-Joseph Heerler-
baan geeft zondag in de Botani-
sche Tuin in Terwinselen een
concert, aanvang 14 uur. In het
theehuisje is aansluitend een ex-
positie van aquarellen van Mieke
Schlösser-Fokkens te bezichti-
gen.

UBACHSBERG

" De leerlingen van groep 6 toten met 8 van basisschool Bergop
maken zondag 26 juni een spon-
sorloop ten bate van de stichting
|Hulp aan Gujarat'. ledereen kan
intekenen voor een bepaald be-
drag per kilometer. Gestart
wordt tussen 8 en 13 uur op het
schoolplein.

Robijnen
onderwijzer
Wiel Nacken, leraar geschiedenis
aan het Sint Antonius Doctor
College in Kerkrade, neemt vrij-
dag afscheid van de school waar
hij 38 jaar aan verbonden is ge-
weest. Landgravenaar Nacken
viert die dag ook het 40-jarig on-
derwijsjubileum. Om 17 uur be-
gint in de aula van het ADC een
feestelyke zitting, die duurt tot
19.30 uur.

Franse folk
in Castellum
HEERLEN - Musac, een folk-
groep uit de Westelrjke Mijn-
streek, speelt maandag 20 junibij
Norfolk in restaurant Castellum
in Heerlen. Het is het eerste op-
treden bij stichting Norfolk, die
Castellum iedere maandag ver-
andert in een heuse folkkroeg.
Musac speelt voornamelijk in-
strumentale folk uit Frankrijk op
doedelzak, draailier, fluiten,
viool, epinette en diatonische ac-
cordeon. Het optreden is om half
negen aan het Raadhuisplein.
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„Wel iedere dag jullie toetjes
opeten, hè jongens?"
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Als het aan Klara ligt, krijgen onze oranje-voetbalhelden iedere dag gezonde Mona volle yoghurt met De beste varkensfricandeau fefflffll Perfekt roodmerk koffie

zuivel. WK-voetballers moeten tenslotte een optimale conditie hebben. f^ vruchten keuze uit 4 smaken, I kilo IJ_ r/N OS pondspak=soo gram 4.59

.... VA/ if n . ... f-^Sffig» Eenpersoons- AQQ NU 5 GULDEN KORTING: I I. Jv &S3j_ 1^ /^f\Maar natuurlijk ook alle oranje-supporters. Want zeg nou zelf... Ook thuis -^mfm „IJ V^ &M ,1 111 111 1' .J*^ bekertjea 150 ml \J "X X .... riA r ~ . , , mSÊË Nu J pakken voor IV" W W
voor de buis zit je iedere wedstrijd te trillen van de zenuwen. En datkost natuurlijk Bi, besteding van rio, of meer vlees: nku,P van |fl»&

Mona Biogarde drink metvruchten 400 gr Becel bak& braad plus t.w.v. 2.89GRATIS! Bonduelle (vriesvers) gemengdehandenvol kracht. , ~ . „__ . — . . ■ «^in3smaken,paka I liter _49^ QQ ■„" j groentenmelange Mexico IQ
Daarom heeft Jan Linders een paar heel gezonde aanbiedingen. Heerlijke Numetsocentprijsvoordeel: | .77 Nieuw van de slagers:

pak a 450 gr_7T nu halve prijs: I. J7. —, . . „ ... „__ _.._, -«,-, — — kaas-barbecue-worstjes met heerlijke
toet.es vol extra energre. Dus voor de open,ngswedstr„d nog gauw even Mona YokiFrisdrinkyoghurt a_.l_.Hor-.i-r-* O QA Bonduelle tuin-erwtjes *„% I IX
naar Jan Linders. «(^ keuze uit6 smaken QQ Nu per 3 stuksvoor J.XV/ pak a 450 gram irzTnuhalveprijs: I " IlEn dan tijdens de WK wel iedere dag jullie toetjes opeten, hè jongens? 'èmfêjm pakal liter I«O 7 "TT" .. n. _. , ~ . -, IM .. ..1 bi ir i o 15-,'^J— Verse Italiaans Pizza du Chef De echte DelMonte ananasblokjes
Al bedoelen we daar natuurlijk óók de meisjes mee... ï Mona Biogarde Brunch rode %£*&ff% ±350gram QQ boordevol blik a 432 gram-frTT f\ QQ_ ■ vruchten of sinaasappel, I j\ j*\ per stuk 5r9S" J " 4*^*9 Nu met80 cent prijsvoordeel: \J"f f
k ~smM, } ... ifi^'^—^l . .. . . _r "f ’ —^S**l—_

Max. 4stuks per klant
l: Hi _ Mona magere yoghurt met Nieuw: Biogarde met 20% vruchten '^.J^y»kjea2oogram-WT I. I ✓ *n*%*y *ön»J |«=r.K É s/6 & -*——* Grote spaanse Galia meloen *"! QQ Nieuw*fe-U i vruchten aardbei, perzik, aardbei, perzik of bosbessen Monavolle vanille-yoghurt perzik/mandarijn. ± l2oogramnu Z.7Ö Perfekt'echte vleesbouillon |OQ£#**1^ £-ll tropische-of rode vruchten beker a 0,5 liter4r79" AT , ,^^

. -_ IV■ «_■ i Tf| ~ . .__. ■ /-V/-N *t J beker a 0,5 liter _35 CJ ■ Primpur 1994-Graskaas' pak voor 6 liter; onze prijs: I"*+ f
■ «_T!L-#Ï herpak 2r7T QQ Nuvoor'nprobeerprijsvan: I " I«^

-j, VJ rnmeur i77->. urasKaas. k_^> TU
IjJjpSè Nu 80 etvoordeel:1,77 Numet4ocentpn Jsvoordeel: ■. < Romige JQnge Goudse vo|vette 45+ kaas Jfk We hebben literflessen fris in de

Nieuw: Danone luchtige kwark Nieuw: Petit Danone kinder-yoghurt vers van't mes Q QT |'j|| aanbieding voor 89 cent!
Mona halfvolle vanille-fruitkwark perzik of kersen beker 400 gr „99" O IQ kers/aardbei, 4x125 gram _4T I QT of vacuüm verpakt, I kilo 4_5tr7.7j || j Bar-le-Duc orange MS citron «^9"
perzik.bekera4sogram3^9- Nu met 80 centprijsvoordeel: X- I / Nu met 50 cent prijsvoordeel: 1./ D " .. . , - Ü'of lemon-HiT AQQ
NumetTOcentprijsvoordee.: Z..77 —— —— ————~ ~ Extra grote (vaderdag) appeltaart

fe %nu per fles a .liter U.Ö7
mSMm. Melkunie Senoble halfvolle fruitkwark van maar liefst 1200gram, zoals oma die mflP —

Fruttis roomvruchtenyoghurt | dagverseslagroom aardbei of bosvruchten, beker a vroeger maakte! /QT Bar-le-Duc mineraalwater i\ QQ
4 bekertjes al25 gram _7T QQ #i_P, beker a/4 liter "3 Q I^SÏ JL 50° gr 2r4r"u met IQQ (Beperkte voorraad), elders 44r5tT O.73 per fles a I liter Ot4TNu 2voor \J .Q V
Nu met 80 cent prijsvoordeel: I" w w -H6S~nu I " +** W '50 et prijsvoordeel: I" f w Alléén op vrijdag 17en zaterdag 18 juni 1994. Alle akties gelden tot en metzaterdag 18 juni 1994.

jonlinde,s
'tAllerbeste voor 7n vriendelijke prijs.



# Het opruimen van een graf
kost in Landgraaf 825 gulden,
schreven wij in de krant van
woensdag. En dat blijkt op een
misverstand te berusten. Het
opruimen - het graf verdwijnt
dan helemaal - geschiedt koste-
loos. Wat wel 825 gulden kost is
het lichten van een stoffelijk
overschot. Dat gebeurt bij voor-
beeld als defamilie het grafwil
verplaatsen.

O „We moeten een soort dorps-
huismeester aanstellen. Voor
als ouderen bijvoorbeeld een
nieuwe wc-bril bevestigd moe-
ten krijgen. Kan hij die twee
schroeven voor hen vast-
draaien." Soms worden er door
gemeenteraadsleden nog wel
eens nuttige dingen voorge-
steld. Zoals bovenstaande idee,
afkomstig van Frans Krasovec,
politicus te Kerkrade en Eygels-
hoven. Alleen jammer dat daar
niet serieus op werd gerea-
geerd, afgelopen maandag.
,J£en wc-bril heeft vier schroe-
ven," luidde het antwoord.

Heerlen poogt verlies
miljoenen af te wenden

Controle sociale dienst op bijstandsuitkeringen faalt

{^woners Belangen Vereniging
geheide/de Stack (BBV) heeft

wijk minitieus onder de loep
Senomen, samen met de Neder-
landse Woonbond. De buurt is

De buurtbewoners wonen in een
parkachtige omgeving met veel
groen, maar betalen wel twee
keer voor de bomen en planten.
Het groen in de wijk functio-
neert namelijk als openbaar
groen, maar de juridische status

Een van de grotere problemen is
de scheefgegroeide verhouding
tussen huurprijs en kwaliteit van
zowel de gezinswoningen als de
flats. Beide typen hebben last
van condens- en schimmelvor-
ming in keuken, slaapkamers en

De dienstverlening van beheer-
der ABC Vastgoed schiet vol-
gens de enquête te kort. Klant-
vriendelijkheid staat volgens de
bewoners niet hoog in het vaan-
del. De onderzoekers dringen
aan op spoedig overleg tussen de
huurdersvertegenwoordigers,
ABC Vastgoed en de eigenaar.

Van onze verslaggever

Na school naar school

Van onze verslaggever

HEERLEN - Tot hier en niet ver-
der! Dat verbod is gisteren met een
'verkeersbord met een blote dame'
in de Heerlense wijk Zeswegen in-
gevoerd. Een groep verontruste
bewoners heeft het bord aan een
lichtmast langs de CBS-weg aange-
bracht. Met dit signaal wil de actie-
groep nogmaals de aandacht vesti-
gen op het probleem van de prosti-
tutie in deze woonwijk.
„Het probleem is er nog steeds,"

vertelt Helga Seinsch van de actie-
groep. „In de namiddag, als de kin-
deren uit school komen, staan de
prostituees al langs de CBS-weg. En
dat gaat zo de hele dag, avond en
nacht door.De overlast in onze wijk
van souteneurs en klanten neemt
toe. De laatste berichten zijn dat nu
ook al drugshandelaren onze wijk
bezoeken."

De SP-fractie in Heerlen heeft aan
het college vragen gesteld over de
problemen in de wijk als gevolg van
de prostitutie.

Nutsbedrijf boekt
twee miljoen winst

Heerlen verliest volgens wethouder
Paul Simons (sociale zaken) sowie-
so 1,2 miljoen gulden aan rente
omdat de gemeente bn' wijze van
strafmaatregel zelf bijstandsuitke-
ringen moet voorschieten.

HEERLEN - Met een ingrij-
pende en snelle reorganisatie
van de sociale dienst en ver-
haalsacties bij mensen die ten
onrechte een bijstandsuitke-
ring hebben genoten, probeert
Heerlen een miljoenenverlies
af te wenden. In het alleron-
gunstigste geval zou de ge-
meente over de jaren 1992 en
1993 met een vordering van
het rijk van tien miljoen gul-
den wegens geleden schade
geconfronteerd kunnen wor-
den.

Favoriet
# Heeft u uwfavoriet al klaar
voor de weekaa? In de Heerlen-
se kroegen is een man gesigna-
leerd die de bezoekers waar-
schuwt voor een gevaarlijke
outsider. De man draagt een
lange grijze regenjas en een
pet, ziet er meestal ongeschoren
uit, heeft een raspende stem en
uitpuilende ogen. Hij lokt je
mee naar een stil hoekje en
fluistert dan in je oor, terwijl
hij continu om zich heen kijkt
of niemand hem. bespiedt, heel
stilletjes: ,fssst, nee, niet kij-
ken, niemand ziet ons. Luister,
let op. De DDR. Ja, dé-dé-er.
Sssst. Tuurlijk ben ik serieus.
Als die de eerste ronde doorko-
men, dan zijn ze niet meer te
houden. Die midvoor van hen,
Lothar Kraus. Wordt topscorer
van het toernooi. Is geen flau-
wekul. Meer zeg ik niet. En
denk eraan: mondje dicht. An-
ders weet ik je te vinden." U
bent gewaarschuwd.

visie-activiteiten in Hoensbroek
worden overgenomen van de Stich-
ting CAI Hoensbroek.

Bovendien zal het ryk zeer waar-
schijnlijk op voorstel van het Rijks-
consulentschap Sociale Zekerheid
over de jaren voor 1992 een boete
van 2,1 miljoen gulden opleggen
omdat de gemeente nalatig zou zijn
geweest bij de controle op bij-
standsuitkeringen. Heerlen zal dat
volgens Simons juridisch aanvech-
ten omdat de verscherpte regels
voor het terugvorderen van ten on-
rechte uitgekeerde bijstand pas op 1
januari 1992 ingingen.

De Rijksconsulent oefende al in
1992 scherpe kritiek uit op de ge-
brekkige controle van de Heerlense
sociale dienst, die bovendien te wei-
nig sancties zou opleggen aan frau-
deurs.

Beroepsonderwijs wil imago
en prestaties oppoetsen

J<xn Snijders met enkele leerlingen. Foto: FRANSrade

# Vóór hetrode verkeerslicht in
de Wilhelminalaan te Valken-
burg stond een gehandicapte
jongen met een driewieler te
wachten tot het licht op groen
sprong. Toen dat gebeurde zette
hij aan om verder te rijden, het-
geen nogal wat kracht vergde,
temeer omdat de straat ter
plekke sterk omhoog loopt. Keu-
rig voorsorterend reed hij naar
het linkerdeel van de weg om-
dat hij linksaf de nog steilere
Nieuweweg op moest. De achter
hem rijdende autobestuurder
vond het allemaal te lang du-
ren en begon luid te claxonne-
ren. Ronduit irritant.

Irritant

DOOR BENTI BANACH Konijnook niet zo nodig. „Ik ben al drie
tot vier dagen per week bezig
met voetballen," zegt hij. Maar
het idee van de school vindt hij
zo gek nog niet. „Het kan best
goed zijn voor de onderlinge
band tussen leerlingen en docen-
ten," aldus Kay.

I^RKRADE - Graag naar
Nou nee. Richard blikt

v^at apathisch bh het horenan fje vraa g. Hij heeft niets te-
j*ll school, maar het moest niet
>° lang duren. „Tot tien over vier~ Middags is veel te lang," zegt.e derdejaars van de Scholenge-
meenschap Beroepsonderwijs

(SgBK).

jongeren die een verhoogd risico
lopen om uit te vallen op diverse
gebieden." „Nee, dit zijn niet de
makkelijkste jongeren," luidt het
understatement van Snijders.
„Als jekijkt naar de groepen jon-
geren die 's avonds op straat
rondhangen, dan zitten daar
vaak leerlingen van ons bij."

In het streven van het Nutsbedrijf
om de bewoners een zo breed mo-
gelijk pakket te kunnen bieden, is
het verder de bedoeling dat in de
loop van volgend jaar de kabeltele-

Nutsbedrijf Heerlen volgt ook
nauwgezet de ontwikkelingen rond
het grensoverschrijdend bedrijven-
terrein de Beitel. Het is volgens
Poell beslist de moeite waard om
samen met Stawag Aken te komen
tot een gezamenlijk bedrijf dat de
energie op dit bedrijventerrein le-
vert.

Door deze overname is het Nutsbe-
drijf Heerlen uitgebreid met circa
9500 electriciteits- en 8500 gasaan-
sluitingen. Verder werden van Me-
ga Limburg ruim 9000 huurtoestel-
len (geisers, boilers, cv-installaties)
overgenomen. De uitbreiding heeft
begin dit jaar ook twintig nieuwe
arbeidsplaatsen opgeleverd.

„Onze klanten hebben vorig jaar
voor een bedrag van ruim vijf mil-
joen gulden geïnvesteerd in ener-
giebesparende en milieubescher-
mende maatregelen," vervolgt de
algemeen directeur. „In dit kader is
door ons bedrijf bijna een miljoen
aan subsidies uitgekeerd. Daarnaast
is het betalingsgedrag van onze
klanten enorm verbeterd. Meer dan
zeventig procent betaalt automa-
tisch."

Limburg een tweede aandeelhou-
der gekregen. Door het mede-aan-
deelhouderschap (17,5%) van Mega
Limburg heeft ons bedrijf de over-
name van het voorzieningsgebied
Hoensbroek kunnen realiseren."

„We zijn over 1993 zeer tevreden,"
aldus algemeen directeur W. Poell.
„Bovendien hebben wij behalve de
gemeente Heerlen in de NV Mega

Het positieve resultaat wordt ge-
bruikt om het eigen vermogen van
de vennootschap op tekrikken. On-
danks enkele tariefverhogingen,
daalden de maandlasten voor de
modale Heerlense verbruiker van
220 naar 215 gulden per maand.
„Limburg hanteert uniforme tarie-
ven en deze zijn de laagste van Eu-
ropa," licht Poell toe.

HEERLEN - Het NV Nutsbedrijf
Heerlen heeft een heel goed jaar
achter derug. Behalve de overname
van het voorzieningsgebied Hoens-
broek, wordt het bedrijfsresultaat
van vorig jaar afgesloten met een
winst van 2,1 miljoen gulden.

Bovendien zal het rijk over de jaren
1992 en 1993 de schade verhalen als
gevolg van het niet terugvorderen
van ten onrechte uitgekeerde uitke-
ringen. Heerlen is daarom momen-
teel over die jaren versneld uitke-
ringen terug aan het vorderen. Dat
ligt overigens juridisch moeilijk,
zegt Simons. Voor 1 juli wil de ge-
meente de verhaalsacties hebben
uitgevoerd.

Maar ook nu nog vindt de Rijkscon-
sulent dat de sociale dienst gebrek-
kig functioneert. Daarom moet de
gemeente bij wyze van straf zelf bij-
standsuitkeringen, die voor negen-
tig procent dooor het rijk worden
betaald, voorschieten. Dit kost de
gemeente zeker 1,2 miljoen gulden
aan rente. Als de organisatie in sep-
tember niet in orde is, kan dat be-
drag nog oplopen.

" Het is maar hoe je het be-
kijkt, vindt ook de Valkenburg-
se VVV-dtrecteur Anya Huysse.
Veel mensen hebben over het
Geulstadje ten onrechte een
eenzijdig beeld. Valkenburg is
volgens Anya zo veelzijdig dat
iedereen er wat van zijn ga-
ding kan vinden. Een figuurtje
leverde het bewijs. Burgemees-
ter Constant Nuytens zag in de
lijnen een lelijk eendje. Maar
motelhouder Theo Marx had
meteen in de gaten dat hij het
dierfiguur van een ander kant
moest bekijken en ontdekte de
contouren van een sierlijk ko-
nijn.
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Kiosk onderkent dat de leerlin-
gen de school als een noodzake-
lijk kwaad zien, waar je zo wei-
nig mogelijk tijd in moet steken.
Desondanks heeft Snijders er
vertrouwen in dat de verlengde
schooldag genoeg leerlingen zal
aantrekken. „Nu gaan ze na
school naar huis en dan is er
niets meer. Moeten ze de straat
op."

Om verdere rijksmaatregelen te
voorkomen moet de organisatie
binnen de sociale dienst in septem-
ber helemaal op orde zijn. Heerlen
is daarom bezig met een ingrijpen-
de reorganisatie, die eveneens voor
1 juli moet zijn uitgevoerd.

Hoe krijgt de school de jongens- de meisjes zijn op SgBK sterk
in de minderheid - na vier uur
terug in het lokaal? Snijders ver-
telt dat deelname aan het project
vrijblijvend is en dat het om acti-
viteiten gaat die aansluiten bh'
jongeren: sport en spel, hobby-
clubs, knutselen, maar eventueel
ook bijlessen en huiswerkbege-
leiding.

o£°h heeft zijn school het plan
jPgevat om met ingang van scp-
L^ber een verlengde schooldag
l te voeren. Na de laatste lessen
iv^nen leerlingen op vrijwillige
Ij s*s terugkomen voor spelle-
ty s> hobbyclubs én voor huis-
fl.erk. Volgens docent en coördi-
ri *or van het project Jan Snij-
Vofs zijn daar genoeg redenen
t^

0*1 aan te voeren. „We willen
dit project het spijbelen en

rif
°egtijdig schoolverlaten terug-

tJ^gen, de leerprestaties verbe-
rg en en het slechte imago van
* school opkrikken."

Hij toont de resultaten van een
enquête, die de school begin dit
jaar onder alle 380 leerlingen
heeft gehouden. Tweederde van
de scholierenheeft daarin aange-
geven wel te voelen voor een
naschoolse activiteit, hoewel de
behoefte ietwat afneemt in de
hogere klassen. Elf procent zegt
na school behoefte te hebben
aan hulp bij huiswerk, een cijfer
dat Snijders zeer tevreden stemt.

Over eenjaarzal SgBK het effect
meten van het project. Aan de
hand van onder andere spijbel-
cijfers, het aantal vroegtijdige
schoolverlaters en rapportcijfers
bekijken de school en Kiosk of
de verlengde schooldag vruch-
ten heeft afgeworpen. Maar vol-
gens Snijders is er meer nodig.
„SgBK moet eigenlijk worden
opgenomen in een brede scho-
lengemeenschap. Dat heeft Rit-
zen, demissionair minister van
Onderwijs, bij zijn bezoek aan
Kerkrade zelf ook aangegeven.
Jekrijgt dan een soepelere door-
stroming van de ene school naar
de andere. En de mavo-, havo- en
vwo-scholen kunnen dan een
breder pakket aanbieden."

slecht imago heeft de SgBK
6r kF' v'nc^t Snijders. „Dat is een
he? cm waar vee' scholen in
r|J; voorbereidend beroepson-
itjVj'ijs mee kampen. Niet alleen
1^ Ouders sturen hun

Üe» wen niet SraaS naar net la-
r, Q beroepsonderwijs. Ze zetten
lje^6 in en sturen de kinderen
tj a er naar de mavo. Maar als ze
Hie afvallen, krijgen wij ze tochr- Daarom zijn wij onterechtn soort restschool geworden."

Derdejaars Kevin zegt veel tv te
kijken als hij thuiskomt. Maar na
school terug naar school? „Al-
leen als ik kan voetballen," zegt
hij. De behoefte aan sport is het
grootst gebleken bij de enquête
(35 procent). Ook terugkomen
voor een computerclub zien veel
jongerenwel zitten (20 procent).

De openbare basisschool in Heer-
lerbaan, die zelf voldoende leerlin-
gen heeft, zou moeten fuseren met
die in Douve Weien. De scholen
Freinet Zeswegen en Rennemig
moeten eveneens samengaan.
Wethouder René Seijben benadrukt
dat voor de leerlingen maar weinig
zal veranderen. De schoolgebouwen
blijven in stand. Ook blijven de
leerkrachten zoveel mogelijk op de
school waar ze al werken. Wel wor-
den de teams in elkaar geschoven
en komt er per school één directie.
Volgens de wethouder zijn de leer-
krachten van de noodzaak van fuse-
ren doordrongen. De gemeenteraad
moet zich nogover de fusie uitspre-
ken.

HEERLEN - Het college van Heer-
len wil dat vier openbare basisscho-
len in Heerlen per 1 augustus 1994
fuseren. Anders dreigendrie van de
vier scholen onder de voor Heerlen
geldende opheffingsnorm van 169
leerlingen te komen en dus te ver-
dwijnen.

Fusie openbare
basisscholen
in Heerlen

welzij nsstichting
*ie ,sk> die de school begeleidt,
(j6 net zo: „Een groot deel van
tf^ rekenen wijonze doelgroep. Het zijn de

Hij doet daarom een beroep op
de andere scholen. „Als er niets
gebeurt, dan dreigt het voorbe-
reidend beroepsonderwijs voor
Kerkrade verloren te gaan. De
gevolgen voor met name het
midden- en kleinbedrijf in Kerk-
rade zijn dan desastreus. Dat
kunnen de andere scholen zich
dan aanrekenen," waarschuwt
Snijders.

Richard heeft aangegeven niet
deel te nemen aan de verlengde
schooldag. Hij heeft het druk zat
met zijn baantje. En als hij daar-
mee klaar is gaat hij destraat op.
Voor jaargenoot Kay hoeft het
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Vanonze verslaggeefster Magere zes voor
Vrieheide/de Stack

doucheruimte. Ook over tocht
wordt veel geklaagd. Ook znn de
technische installaties van de in
totaal 933 woningen volgens het
rapport volstrekt achterhaald.

is particulier groen. De mensen
betalen zodoende dubbel: een
keer via de onroerende zaakbe-
lasting zoals elke Heerlenaar en
een keer via de servicekosten
(zon 270 gulden). „De huidige,
onbevredigende situatie klemt
des te meer daar het circa 900
huishoudens betreft," aldus het
rapport. „In totaal int ABC Vast-
goed maandelijks ruim 20.000
gulden."

niet langer het zorgenkind onder
de Heerlense wijken, mede
dankzij sociale vernieuwingspro-
jecten, maar er blijven knelpun-
ten, aldus het onderzoek.

HEERLEN - Een magere zes.Pat is het rapportcijfer van de
Inwoners van Vrieheide en deStack voor hun buurt. Voor-
lamste ergernissen: de hurenvan de blokkendoosachtige flats
{Ü de wijk zijn te hoog in verge-
ving met de slechte - techni-

- kwaliteit, vandalisme is
*en structureel probleem even-
*ls leegstand. Voorts is het open-
baar groen te duur en wordt het
«echt onderhouden.

Schroeven

Van onze verslaggever Actie tegen prostitutie
" Een actievoerder hangt een ludiek verkeersbord op tegen
prostitutie Foto: DRIES LINSSEN

Grafrechten

regionaal
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10 jaarSuzuki-dealer H.LM. Sittard.
Neemt u ons nietkwalijk, maar we zijn een beetje in feeststemming. Dat komt
omdat we deze maand 10 jaar bestaan. 10 jaarwaarin de klant koning was.
Bovendien hebben we onze showroom uitgebreid verbouwd. Twee heuglijke
feiten die natuurlijk best even gevierd mogen worden.

Wij nodigen u daarom graag uit voor een grootse show in onze vernieuw-
de showroom. Van 16 t/m 25 juni staat er, tijdens onze show, voor iedere
bezoeker een lekker glas klaar in onze versierde showroom. Zodat we samen
kunnen toosten op de komende 10 jaar.

FEEL FREE, FEEL $ SUZUKI

SITTARD: Suzuki H.LM., Rijksweg Zuid 212,046 - 52 12 15.
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UU* '^ FAXMODEM EXTERN / \^;-;":"<;':■:■""■? '' \tjJji[t\\ W in combinatie met een A|A f
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PIANDO - Op het heetst van de dag in Orlando heeft Oran-
je zijn laatste voorbeidingswedstrijd Fort Lauderdale Stri-
jdverslagen: 7-1. Het was zo warm dat zelfs de schaduwspits
(de rust ter verkoeling in de kleedkamer achterbleef. Wat het
pte was? „Dat mijn voet in brand stond", zei Frank de Boer.

[Jjet complex van de University
.^uth Florida speelde Oranje on-
j omstandigheden die straks in

tegen België en Ma-

rokko ook zullen voorkomen. Op
het veld van de Citrus Bowl zal het
een graad of vijftig zijn. „Normale
mensen voetballen dan niet", zei
Jan van Woerden, de uit Delft af-
komstige oud-voorzitter van de Flo-
rida Soccer Association.

CHICAGO - Hy is nerveus als al-
tijd te midden van persvolk, came-
ra's en microfoons. 'Bundes-Berti'
is hij al eens gekscherend genoemd,
maar hier wordt hij keurig aange-
sproken als Herr Vogts. Behalve
dan door die ene Hollander, die ge-
woon Berti zegt en zich met jij en
jou tot de bondscoach der wereld-
kampioenen wendt. Vogts, die mor-
genavond met zijn ploeg het WK
opent tegen Bolivia, heeft dat eigen-
lijk net zo hef.

Zeuren
Zelfs het zeuren over de hitte relati-
veert hij. „Deze temperatuur is niet
slecht voor ons. We zijn topfit en al-
le spelers zijn op de stress-situaties
voorbereid. We hebben hier vorig
jaar immers gespeeld en rond
nieuwjaar nog eens. Het is altijd
wat; dan is het weer te koud om te
voetballen, dan weer te warm. We
moeten eens ophouden met dat ge-
zeur."

BEACH - De Belgi-
-6 voetbalselectie heeft de
*de oefenwedstrijd tegen de

jeugdploeg met 6-0

* 3-0) gewonnen. Maandag
J? het 6-2. Gisteren scoorden
?» (3), Nilis, Scifo en Wil-
y- Bondscoach Van Himst
lieven van zijn basisspelers
tehele wedstrijd volmaken.

elgië wint efenduel Van Woerden heeft de indruk dat
de KNVB is tekortgeschoten. „De
Duitsers spelen in Dallas. Daar is
het veel warmer dan hier en toch
beginnen ze pas om vier uur in de
middag. Aanvankelijk zou Brazilië
hier komen, maar dat heeft gewoon
geweigerd. Te warm. Blijkbaar heb-
ben de officials uit andere landen
meer macht in de wandelgangen. Er
is een politiek spelletje geweest. De
spelers van het Nederlands elftal
zijn er het slachtoffer van gewor-
den."

In officiële uren is Vogts echter de
stijve, moeilijk te benaderen man
zoals de wereld hem kent; veel cli-
chés, weinig pathetiek, nog minder
allure. Dan zit hij voortdurend aan
zijn jack te vingeren, maalt hij
quasi-nonchalant een kauwgumme-
tje door zijn kaken om maar 'cool'
over te komen en bedient hij zich
van oubollige grapjes opvragen die
overigens niet zelden nog veel ou-
bolliger zijn.

Hij heeft ook weinig te klagen.
Vogts heeft een formidabele selec-
tie in handen, een beter elftal zeker
ook dan Duitsland vier jaar geleden
had. Toen de ploeg wereldkam-
pioen werd! Vogts: „We hebben
inderdaad 'spielerisch' een groep
uitstekende spelers, vooral midden-
velders. En dan zijn Scholl en Ziege
er nog niet eens bij. Maar de jon-
gens zijn op de eerste plaats gese-
lecteerd op hun karakter, dan pas
op hun talent. By de jeugd gaat het
andersom, daar telt het resultaat
niet, bij de jeugd telt alleen de ont-
wikkeling."

In menig opzicht is Vogts de Advo-
caat van Duitsland: een bijtertje als
voetballer, een anti-held als coach.
De vergelijking met Advocaat gaat
verder: beiden zijn klein van stuk.
Een minderwaardigheidscomplex
heeft Vogts er niet van, maar om te
zeggen dat hij overlooptvan zelfver-
trouwen is ook bezijden de waar-
heid. Maar zoals Advocaat is ook
Vogts tot zinnige taal in staat, voor-
opgesteld dat hij niet omringd
wordt door al te veel mensen.

Negen wereldkampioenen van 1990
zijn er nog bij, alsmede ex-DDR in-
ternational Sammer en de groot
gewordenAndy Möller, vier jaarge-
leden nog reserve. „Ik heb natuur-
lijk bij de samenstening van m'n
selectiewel rekening gehouden met
de hitte hier. Ik heb veel oudere
spelers, maar juist die ouderen heb-
ben de ervaring die nodig is. Die
lopen niet onnodig veel."Afscheid van

portservice
jjARD- Leo Tossings neemt.^ag afscheid als directeur. Sportservice Limburg. Hij

de vut-gerechtigde leef-;Ter gelegenheidvan het ver-
ban Leo Tossings wordt van
£ tot 19.00 uur in kasteel
foricht een afscheidsreceptieWen.

Desondanks weigerde Oranje ook
na de eerste serieuze test in de sau-
na van Florida uitvoerig zijn beklag
te doen. „We kunnen vijf minuten
achter elkaar voluit gaan, maar dan
moet er wel heel snelworden terug-
geschakeld", zei Frank de Boer.
„Het is te doen denk ik, maar vraag
niet hoe. Ik heb nog nooit zoiets als
dit meegemaakt. Het was vrij erg,
het hoort niet. Maar het moet
maar."

De gebroeders De Boer waren zo-
waar het best voorbereid. De twee-
ling droeg zonnelenzen. „We zijn
getipt door iemand uit het waterpo-
lo", zei Frank. „Daar gebruiken ze
die dingen tegen de schitteringen in
het water. Ik ben er zeer tevreden
over. Acht spelers hebben hier de
beschikking over deze lenzen. Al-
leen wij gebruiken ze. De andere
jongenshebben moeite ze in tekrij-
gen. Bij Ed de Goey bij voorbeeld
vielen ze steeds weer uit."

I>EEN - De Stichting Top
%ckey Limburg heeft de sa-
?steljing van het nieuwe be-
C* afgerond. Alleen Jan
Jdten Paul Tummers zijn ou-
JNichten in het gisteren geïn-
J^erde bestuur. Nieuw in het
j*Be zijn Henk Peters, John

P*r, Tjeu Kicken en John
pSsen.

ieuwbestuur
ijHaters

Von onze sportredactie

K (ADVERTENTIE)

®TOYOTA
UITNODIGING VOOR EEN RUIMTEREIS.

DE STIJLVOLLE RUIMTE VAN DE CARINA E. HEEL TOYOTA.

MENGELERS AUTOMOBIELBEDRIJVEN B.V.
Oirsbeek Landgraaf Sittardprov. Weg zuid 91 Baanstraat 129 Rijksweg zuid 212

sjel. 04492-1814 tel. 045-318888 tel. 046-521000

Met hollen, vliegenen vechten, nor-
maal de grootste deugden van de
Mannschaft,komt Duitsland er niet
dit keer. Maar dat hoeft ook niet.
Matthaus, Hassler, Sammer, Möller,
Klinsmann, Brehme, Effenberg, Ba-
sler kunnen voetballen, zeer goed
voetballen. Vogts laat ze voetballen.

Vogts presenteert zich dan niet al-
leen als een voetballiefhebber, maar
zelfs als een idealist. „De ontwikke-
ling die me zorgen baart in Duits-
land is de toename van trucs. Vroe-
ger kritiseerden we Spaanse en
Italiaanse ploegen voor hun tijdrek-
ken, toneelspel, appeleren en val-
len. Toen ik nog speelde, heb ik me'
er ook vaak genoeg vreselijk over
opgewonden. In de Bundesliga is
het zo ver dat we die landen niet al-
leen hebben ingehaald op dat vlak,
maar zelfs voorbij zijn gestreefd. Ik
hou van fair play, daarom ben ik
ook blij dat de FIFA de scheids-
rechter heeft geïnstrueerd strak te

leidt, is de vraag. Eigenlijk kan het
niet, met praktisch hetzelfde elftal,
bovendien in doorsnee nogal oud,
nog eens wereldkampioen worden.
De enige ploeg die het kunstje zou
kunnen flikken is... Duitsland.
Zoals Jürgen Klinsmann zegt: „Wy
Duitsers hebben een zeer ambitieu-
ze mentaliteit. Wij kunnen ook on-
der druk presteren. Sterker: wy
spelen eigenlijk het liefst onder
druk."

Of het allemaal tot een nog nooi
vertoonde tweede wereldtitel op ri

GENÈVE - De Europese voet-
balbond heeft de deelnemerslijst
gepubliceerd voor het Europacup-
toernooi der landskampioenen.
Ajax neemt daarop de tweede plek
in achter bekerhouder AC Milan.

Ajax tweede
geplaatst

Nederland
hoog op

FIFA-lijst

" Aron Winter net naar de kapper geweest, in duel met een speler van Fort Lauderdale.
Foto: REUTER

VolgensKoeman lag dat echter niet
alleen aan de hitte. „We kwamen
snel op een flinke voorsprong. Dat
sluipt er altijd iets in de ploeg van
laat die man nu maar even lopen.
Heeft met de tegenstander te ma-
ken. Vlak voor de rust kregen we
het wat moeilijker door de hitte.
Persoonlijk had ik het gevoel bij het
begin van de tweede helft weer over
behoorlijke krachten te beschikken.
Eigenlijk vond ik het nog niet eens
zo heel erg tegenvallen."

artoktrekt
Chineesaan

Ï!CHTEN - Tafeltennisvereni-|jj.Bartok/Van Sloun Interieur
F de 26-jarige Chinees Wangl aangetrokken. Mede op ad-Ij! van de voormalige Amri-
E^ trainer Jolly Sojinu bood
ËHftiburgse vereniging de hui-
fc "ummer tien van China een

aan.

Zoebkazegt
voorEK

l'öEN - Sergei Boebka doet
E ftiee aan de EK atletiek in
k'fiki. De polsstokhoogsprin-
k. eest deweersomstandighe-
fj'ft de Finse hoofdstad, waar
Ir11983 zijn eerste wereldtiteljjpalde. Bovendien zegt de at-

juiste motivatie te mis-
L"et toernooi wordt van 7 tot

et 14 augustus gehouden.

Opvallend was dat de spelers tij-
dens de wedstrijd, ondanks alle
adviezen, weinig dronken. Wel er-
voor en in de rust. „Van die energie
gevende drankjes", zei Frank de
Boer. Het elftal opende goed tegen
de Strikers, vier treffers in het eer-
ste half uur, maar viel daarna terug.
Pas in het slotkwartier kwam de
machine weer in werking.

Veel rekenwerk bij WK
van groep B tegen de nummer
drie van groep D, ontmoet de win-
naar van groep C de nummer drie
van groep A en speelt de winnaar
van groep D tegen de nummer
drie van groep B.

DALLAS - Het Nederlands elftal is
op de FIFA-wereldranglijst specta-
culair gestegen. Drie dagen voor het
begin van het WK sprong Oranje
van de elfde naar de tweede plaats.
De achterstand op koploper Duits-
land bedraagt minder daneen punt.

Wouters, aan wiens gezicht de dage-
lijkse martelgangen in de branden-
de zon het duidelijkst zijn af te le-
zen, was minder vrolijk. „We moe-
ten er maar van maken wat er van
te maken valt. Op momenten dat je
alles, uit de kast haalt komt het ge-
voel dat je lichaam op springen
staat. Het is haast niet bol te wer-
ken."

HEERLEN - Bij het wereldkam-
pioenschap voetbal wordt na de
eerste ronde het knock-outsysteem
gehanteerd. Wie verliest, kan naar
huis. Dat betekent dat tijdens de
laatste groepswedstrijden uitge-
breid gerekend kan worden om een
bepaalde plaats in de poule te kun-
nen bezetten en zodoende een
zwakkere tegenstander in de acht-
ste finales te ontmoeten.Beenhakker

naar Mexico

Behalve Milan en Ajax zijn ook
Manchester United, Bayern Mün-
chen, Barcelona, Benfica, Spartak
Moskou en Anderlecht direct toege-
laten tot de Champions League, de
pas echt lucratieve competitie die in
vier groepen van vier wordt afge-
werkt, te beginnen op 14 septem-
ber. De overige zestien clubs, de
nummers 9 t/m 24 van de UEFA-
rangschikking, spelen op 10 en 24
augustus een voorronde (uit en
thuis). Op 20 juliwordt daarvoor in
Geneve de loting verricht. Daarbij
gaan de namen van de ploegen 9
t/m 16 in de ene beker, die van 17
t/m 24 in de andere.

Er hadden zich voor het komende
evenement 43 gegadigden gemeld
voor 24 plaatsen. Die werden verge-
ven aan de hand van de prestaties
van de afgelopen vijf seizoenen. De
negentien afgevallen teams mogen
meedoen aan het UEFA-bekertoer-
nooi.

Poolseruiter doodna ongeval
KJSCHAU - De Poolse
L^ruiter Zygmunt Roz-
V?Cz is in een ziekenhuis in
Lr,Cr»au overleden aan de ver-
%j'ngen die hy opliep na eent'^kkige val. Rozpleszcz
|Ü> bij het uitladen van de
Kj**en de achterklep van de
[sportwagen over zich heen.
V°èS tegen de grond en liep
\i j* letsel aan zyn hoofd op.
L ulp in het ziekenhuis wasIMs.

SlanleyCup
naarNew York

V; VORK - De fans van de
k^ork Rangers hebben vier-
p jjj'B jaarmoeten wachten op
Mu^ftley Cup, de beker voor
% |*iL-kampioenschap ijshoc-
v^isteren won hun ploeg de
K^ e en laatste wedstrijd te-
St

e Vancouver Canucks met
\ ** daarmee de play-offs met

De stijging is te danken aan de uit-
stekende resultaten van het Neder-
lands elftal in de oefenwedstrijden.
De tweede plaats is de hoogste van
Nederland sinds de invoering van
de wereldranglijst in augustus 1993.

Lijstaanvoerder Brazilië zakte van
een naar drie, Duitsland steeg van
twee naar een. Met Nederland
maakte ook Italië indruk door van
de zestiende naar de vierde plaats
op te rukken.

Van vier wedstrijden uit de tweede
ronde is de planning bekend: de
winnaar van groep E speelt tegen
de nummer twee van groep D, de
winnaar van groep F (groep van Ne-
derland) speelt tegen de nummer
twee van groep E, de nummer twee
van groep F ontmoet de nummer
twee van groep B en de nummer
twee van groep A moet tegen de
nummer twee van groep C. De win-
naars van de poules A tot en met D
krijgen één van de vier best geplaat-
ste nummers drie als tegenstander.

VINKEVEEN - Leo Beenhakker
wordt waarschijnlijk trainer van de
populaire en ryke Mexicaanse top-
club America. Volgens voorzitter
Francisco Hernandez is het al zo ver
en gaat de oud-bondscoach van Ne-
derland en Saudi-Arabië komend
seizoen America een wat Europese
speelstijl bijbrengen. Beenhakker is
gisteren naar Mexico vertrokken
om de laatste onderhandelingen te
voeren met zijn mogelijk nieuwe
werkgever. Vandaag vliegt hij door
naar Orlando om het wereldkam-
pioenschap voetbal van dichtbij
mee te maken.

BLOOMINGDALE - Ongeacht de
prestaties van het Spaanse elftal bij
het wereldkampioenschap voetbal
in de Verenigde Staten is de toe-
komst van bondscoach Javier Cle-
mente voorlopig verzekerd. De
44-jarige Bask, die in 1992 bond-
strainer werd, verlengde in Bloo-
mingdale waar het Spaanse elftal
verbluft, zijn contract tot 30 juni
1996.
De Spanjaarden spelen morgen-
nacht in Chicago tegen Zuid-Korea
hun eerste wedstrijd voor het WK.

Clemente blijft
bondscoach

Feyenoord is ook vrijgesteld van
het spelen van een voorronde voor
het bekerwinnaarstoernooi. De Rot-
terdamse club is op de voorlopige
lijst - de nieuwe cuphouders van
Estland, Letland, Hongarije en Po-
len zijn nog niet bekend - elfde.
Twintig ploegen hoeven zich niet te
kwalificeren voor deeerste ronde.

Lucky Ten van woensdag 15 juni
4-5-6-12-19-27-34-37-38-39-49-55-60-64-65-66--
-71-74-76-78.’ lucky ten[

Onderstaand schema geeft aan, hoe
de achtste finales er uit kunnen
zien:

Vier beste Winnaars
nrs. drie A B C D

ABCD CDAB
ABCE CABE
ABCF CABF
ABDE DABE
ABDF DABF
ABEF EABF
ACDE CDAE
ACDF CDAF
ACEF CAFÉ
ADEF DAFE
BCDE CDBE
BCDF CDBF
BCEF ECBF
BDEF EDBF
CDEF CDFE

Indien dus de beste nummers
driekomen uit de groepenA, B, C
en D, dan treedt de winnaar van
groep A aan tegen de nummer
drie van groep C, speelt de winaar

Klassement: 1. Duitsland (stond 2
59,60 pnt, 2. Nederland (11) 59,22, 3
Brazilië (1) 58,99, 4. Italië (16) 56,93
5. Spanje (9) 55,94, 6. Noorwegen (4
55,88, 7. Roemenië (10) 55,29, 8. Ar
gentinië (6) 55,24, 9. Denemarken (5
54,98, 10. Zweden (3) 54,73.

Droom Meerssen voorbij
hebben het zelf uit handen gege-
ven, dat is een feit. Maar van de
andere kant kan ik nog steeds
niet begrijpen dat Stevo in de
beide wedstrijden tegen ons zo-
veel geluk kon hebben. Die had-
den volgens mij zes engeltjes op
de deklat zitten, want eentje al-
leen kan dat niet bewerkstelli-
gen."

Gisteravond half acht. Erik
Smeets krygt bezoek van broer
Robert en van René Scheffers.
Ze willen samen luisteren naar
de uitzending van 'Langs de lijn.
Koffie en vla worden geserveerd.
Erik steekt een kaars aan om het
gelukaf te dwingen.Wanneer hij
hoort dat de ruststand 0-0 is, zegt
hij: „Ik word nog gek van-
avond."

Na een kwartier in de tweede
helft is het plotseling 0-2 voor
Stevo en heerst in huize Smeets
een gelaten sfeer. „De droom is
voorbij," weet René Scheffers.
Ook Robert Smeets gelooft er
niet meer in. Met gebogen hoofd
weet hy niet meer uit te brengen
dan 'Jammer, jammer en nog
eens jammer. Broer Erik steekt
de hand in eigen boezem. „We

Wim Vrösch die in Voorburg als
toeschouwer aanwezig was, is in-
middels aan de terugreis begon-
nen. Via de autotelefoon lucht
hy zijn hart. „Vreselijk. Wy wa-
ren veruit de beste ploeg, ook
vanavond bleek dat weer. Maar
pech en gebrek aan koelbloedig-
heid op het beslissende moment
hebben ons de das omgedaan en
dat moeten we ons helaas zelf
verwijten."

Van onze correspondent
HENKSPORKEN

MEERSSEN - Het is over en
sluiten voor SV Meerssen. Het
seizoen is voorbij. Stevo pakte
gisteravond in Voorburg door de
1-2 zege tegen TONEGIDO de
nationale titel bij de zondagama-
teurs. Een minuut waren de
Meerssenaren afgelopen zondag
verwijderd van het kampioen-
schap. Op dat moment schoot
Reinerink Stevo alsnog naar een
gelijkspel, waardoor Meerssen in
de wachtkamer werd geplaatst.
De strijd tussen TONEGIDO en
Stevo moest de beslissing bren-
gen. Zou Stevo een punt laten
liggen dan kon in Meerssen als-
nog worden gefeest. Het gebeur-
de niet." René Scheffers en de broers Erik en Robert Smeets luis-

teren gespannen naar de radio. Ze zien de bui al hangen.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Vogts gelooft heilig in tweede wereldtitel op rij

Mannschaft klaar
voor unieke stunt

Nederland-Fort Lauderdale 7-1 (4-0).
18. Ronald de Boer 1-0, 21. Overmars
2-0, 24. Wouters 3-0, 27. Jonk 4-0, 67.
Kote 4-1, 69. Bosman 5-1, 78. Overmars
6-1,82.Bosman 7-1. Toeschouwers: 350.

Nederland: De Goey; Van Gobbel, Koe-
man (62. Blind) en Frank de Boer (62.
Valckx); Winter, Jonk en Wouters (62.
Bosman); Overmars, Ronald de Boer,
Bergkamp (46. Witschge) en Roy (62.
Van Vossen).Oranje draait warm

Zeven treffers bij laatste test in verzengende hitte

DOOR HENRI VAN DER STEEN fluiten. Voetbal is sport, niet alleer
business."

sport
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<gpiccolo s
In deCramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

Piccolo's
Over 1 kolom, inkleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,40.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist-Gevonden ’ 1,25per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,90.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt vrijdag 11.00uur.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
bijna 250.000 personen van 13 jaaren ouder.
(Bron Cebuco SummoScanner) 0930

Personeel aangeboden

Schildersbedrijf VAN EYCK
kan nog binnen en buiten schilderwerk aannemen voor
particulieren en bedrijven. Vraag vrijblijvend prijsopgave.

S 045-322222 / 043-213775 / 04750-11196.
Dagelijks van 9.00-21.00 uur, zat, van 9.00-17.00 uur.

Ervaren STOFFEERDER
bekleedt voordelig trap en
kamers, géén verkoop. 043-
-641313, afstand geen bezw.
Ervaren satelliet antenne
INSTALLATEUR plaatst al
uw installaties. Ook repara-
ties. Telef. 045-228370.
Voor al uw oprit-, terras- en
SIERBESTRATING. Tevens
metselwerk. _ 045-250238.
SCHILDERS bieden zichaan, 20 t/m 50% korting op
alle schilder- en stucwerk.
Voor al uw binnen- en bui-
tenwerkzaamrieden. Tevens
stucadoren, sierpleister en
behangen. Bel voor gratis
offerte: 04750-35385.
SCHILDER b.z.a. voor alle
voorkomende werkzaamhe-
den binnen en buiten, gratis
prijsopgave. Tijdelijk 10 tot
50% korting. 04750-11435.
Studente zoekt werk als
HULP in de huishouding.
Telef. 043-258539.

Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
045-226688/226377/
06-52606457.
Biedt aan: juridische hulp bij
incasso, huur- en arbeids-
zaken, bezwaarschrift, be-
lasting, etc. Mr CORNELIS-
SEN. Simpelveld. Telef. 045-
-441977. Sittard 046-522918.
SCHILDER kan nog binnen-
en buitenwerk aannemen.
Telefoon 045-228081.
TUINMAN biedt zich voor al
uw tuinwerkzaamheden.
Telefoon: 045-313436.
Boomrooierij Habets voor al
uw rooi en SNOEIWERK.
Tel. 046-755701
Hallo ik ben Willem, ik heb
een VRACHRTWAGENRU-
BEWIS, maar geen ervaring.
Welk transportbedrijf zou mij
In dienst willen nemen, zo-
dal ik ervaring op kan doen.
Ik zal u niet teleurstellen. Tel.
045-413090.

Personeel gevraagd
_»____________—---——--—e— _—_——_-_-__—_-_i_-_-___"_«_-_—_.

Studio 54, Emmastraat 8, Heerlen
vraagt personeel:

" barmedewerksters
* reserveportier

* toiletmedewerkers (liefst echtpaar).
Voor alles geldt: minimum leeftijd 22 jaar.

Persoonlijk solliciteren vrijdag a.s. 17.00 uur in Studio 54.
(Sofinummer meenemen, anders onnodig te solliciteren).

Het Limburgs Dagblad vraagt
Bezorg(st)ers voor

Simpelveld - Bocholtz -
Heerlen

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Limburgs Dagblad, In de Cramer 37, 6411 RS Heerlen,

telefoon 045-739330.

Firma Hans Tanis, ANTIEKE KLOKKEN,
St. Jorisstraat 3, 6101 CAEcht, ?_ 04754-88184.

Voor onze firma zijn wij per direct op zoek naar een
commercieel / administratief

medewerkster.
Zij dient te voldoen aan de volgende eisen:- goede communicatieve eigenschappen;- beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;- zeer flexibele instelling;- stressbestendig; kunnen werken onder

"plotselinge" werkdruk;- goed kunnen werken met WP 5.1 en Lotus 1-2-3;- per direct beschikbaar.

Wij bieden:- vaste aanstelling;- goed salaris afhankelijk van opleiding en ervaring;- mogelijkheid om eigen ideeën te ontplooien en
commercieel veel ervaring op te doen.

Indien u voldoet aan bovengenoemde profielschets en
geïnteresseerd bent in deze functie, bel 04754-88184 of

stuur zo spoedig mogelijk uw brief met cv. en pasfoto naar:
Fa. TANIS, St. Jorisstraat 3, 6101 CA Echt.

Uw reactie dient vrijdag 17 juni bij ons binnen le zijn.

Muziekland Heerlen zoekt:
fulltime medewerker m/v.

Brieven met pasfoto binnen 10 dagen aan:
Muziekland. Promenade 36 6411 JK Heerlen

AARDBEIENPLUKKERS-
(STERS) gevraagd. Tel.
04404-1388, na 18.00 uur.
Gevraagd OPPAS voor 2
kinderen (5 en 7 jaar) op ma.
van 13.00-17.30 uur, di. en
vr. 15.30-17.30 uur. Beek.
Tel. 046-378761.
Voor het onderhoud v. ons
bedrijfspand zkn. wij voor
enkele uren p.wk. een all-
round KLUSJESMAN. Tel.
045-412988.
Gevr. erv. HULP boven 30
jaar, om het huis van invali-
devrouw schoon te houden,
accuraat kunnen werken,
omg. Heerlen. Br.o.nr.
B-05584, LD., P.b. 2610,
6401 DC Hrl.

uu gu, vn ii urv ricciicn.

Firma Roadstar vraagt voor. direct: BETONTIMMERLIE-
DEN en metselaars. Telef.

i 045-225050.. Damesgym 'Trimlust' zoekt
1 voor de woensdagavond
.v. 20.30-21.30 u. SPORT-

LEIDER of -leidster v.a. sept.: '94. Bel v. ml. 046-334308/
\ 046-333584/046-331970.- VAKANTIEWERKERS 17. t/m 20 jr. voor bezorgdienst,

liefst woonachtig Heerlen of
]Kerkrade. 00-32.89715283.- Bepaal uw eigen inkomen,, free-lance AGENTEN ge-, zocht (m/v), uitstekend pro-. dukt met zeer hoge provisie., Voor meer info. telef. 046-

-742132.m
UW OUDE KOELKAST

mm
VAN 50,- TOT

1 MILJOEN
BU AANKOOP VAN EEN DUBBELDEURS KOELKAST.

VRAAG DE VOORWAARDEN AAN ONZE VERKOPERS.-*■

debestekeus in audio, video en elektro

" Heerlen, Geleenstraat 21, naast Stadskantoor,
tel. 045-711440.

RIJ-INSTRUCTEUR (m/v) is
een beroep met vrijheid, af-
wisseling en uitdaging. Een
degelijk beroep waar vraag
naar is. Haal daarom het er-
kende Kaderschooldiploma.
Met dit waardevolle diploma
kunt u als rij-instructeur in
loondienst aan de slag,
maar u mag ook overal
(zonder middenstandsdiplo-
ma!) een eigen rijschool
starten (parttime of fulltime).
Dus een prachtkans om na
vijf maanden een goede
baan te krijgen of eigen baas
te worden. Binnenkort star-
ten dag-, avond- en zater-
dagopleidingen in Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, Zwolle, Maastricht
en Best. Bel voor de gratis
Studiegids tot 21.00 uur. De
Kaderschool 043-259550
(of hoofdkantoor 04998-
-99425).
Wolf Europabouw vraagt
voor langdurige projekten in
Duitsland erv. BETONTIM-
MERLIEDEN. _ 04499-4899.
Na 13.00 uur: 04499-4479.
Wolf Europabouw vraagt
voor langdurige projekten in
Duitsland erv. METSE-
LAARS voor Verblendung. _
04499-4899. Na 13.00 uur:
04499-4479.
J. man probl. met geschr.
Ned. taal zoekt Ned. LE-
RAAR die hem wil begelei-
den ca. 2 uur p/wk omg.
Heerlen. Tel. 045-218115. _
Actieve modebewuste DA-
MES bieden wij door heel 'Zuid-Limburg een prima bij-
verdienste met eigen tijdsin-
deling. Bel voor info 045-
-429567 04749-6489.
Gevr. part-time en full-time
CHAUFFEURS voor taxi.
Aanmelden: Hatax, Keekstr.
46, Heerlen, na 18.00 uur. (
Gezocht STUDENTEN/
scholieren die de perfekte
bijverdienste zoeken waar-
mee je ’5OO,- per week
kunt verdienen (min. Ift. 17 jr.
min.opl. Havo). Info alleen
tussen 15.00-19.00 uur:
telef. 03410-25737.
Gevraagd WERKSTER voor
de showroom voor 2 halve
dagen per week. Kellerhuis,
keukens, In de Cramer 156,
Woonboulevard, Heerlen.
Telefoon 045-754172.
Wolf Europabouw vraagt erv. !
kolonne UITSCHALERS en
betonners. Zonder ervaring
onnodig te solliciteren. Telef. '04499-4899 na 13.00 uur: i
04499-4479. i

KEUKENHULP met enige
ervaring voor lunchroom/
restaurant te Valkenburg, Ift.
min. 18 jr. Aanmelden na
16.00 uur: 04406-13558.
Ervaren NAGELSTYLISTE
kan nog klanten aannemen.
Tevens manicure. Telefoon:
045-229615.
Ned.Team zoekt serieuze
VERSTERKING. Géén bui-
tendienst, leeftijd 21-45 jaar.
Info: 06-52979117.
Gevr. parttime POMPBE-
DIENDE m/v, Ift. 20-25 jr. Fi-
na Heerlen, beersdalweg 2,
Heerlen. 045-221403.
STANDWERKERS ge-
vraagd voor braderie Lim-
brichterveld-Sittard op 2 juli.
Aanmelden 046-526281 b g
g. 046-514400.
Gezocht POETSHULP voor
3 uur per week. (Maandag of
dinsdag.) Afspraken na
18.00 u. Tel. 043-437287.

Te huur gevraagd
Te huur GEVRAAGD ruime'
woonruimte voor 2 werken-
de koppels in Maastricht of
omg. Huur tot ’ 1.000,-. Tel.
043-619917.
Jong net stel zoekt woning
met 3 slaapk. + tuin omge-
ving LANDGRAAF, huur tot
’750,- excl. Telef. na 16.00
uur 045-310639. __

OG te buur
Te huur in VALKENBURG I-
persoons appartement. Inl.
telefoon 04406-13178, na
13.00 uur.
Te h. 1-persoons WOON-
STUDIO: slaap-/zitkamer,
keuken, aparte douche en
toilet. Huurpr. ’550,-. Telef.
045-210020 na 18.00 uur.
Te huur REKEM (B), ruim
appartement, 2 grote slaap-
kamers, lift, grote garage en
kelder, alle comfort. Inl.
Daalbroekstr. 19, Rekem (B).
Tel. 00-32.89714204.
Te huur geïsoleerde
BEDRIJFSHAL 155 m2,
voorz. van overheadpoort,
220 en 380 V, evt. met bui-
tenterrein.- 04754-86179.
Te h. WINKELRUIMTE te
Kerkrade, Zonstr. Info. 045-
-454575 tus. 18.00-20.00 u.
Te huur in BRUNSSUM du-
plex boyenwoning, 2 slpks,
woonk., keuken, douche, w.
c, kl. tuin, berging, ’ 610,-
-excl. p.m. 00-49.2456 2512.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

OPEN HUIS Zaterdag 18 juni a.s.
van 16.30-18.00 uur

te Brunssum, Klingbemden 44.
Perfect onderhouden riant woonhuis metL-vormige living
(plm. 55 m2), keuken (plm. 7 m2), 4 ruime slaapk., badk.,
vaste trap naar zolder, garage. Percopp. plm. 350 m2.,
inhoud 600 m3. Alles hardhouten kozijnen, dakisolatie.

Prijs ’ 295.000,- k.k.
Voor nadere info: R. Keulen Vastgoed BV,

Langweide 9, 6191 ES Beek, telef. 046-379910.
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
BRUNSSUM, Op de Vos,
Lambertusstr. 5, halfvrijst.
huis met garage, 4 slp.kms.
Vaste trap naar zolder. Prijs
’239.000,-. Wijman & Part-
ners. 045-728671.
HEERLEN, Tuinslr. 23. In
kindervriendelijke buurt tus-
sen Heerlen en Brunssum
gelegen woonh. met garage.
Huis verkeert in prima staat.
Prijs ’154.000,-. Bij 100%
financ. netto maandlast ca.
’BOO,-. Wijman & Partners.
Telefoon: 045-728671.
HEERLEN, Drieschstraat 32,
appartement met lift en ga-
rage, nabij centrum Heerlen,
’139.000,-. Wijman & Part-
ners. 045-728671.
Te koop gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobiliën tel. 045-414015

Bouwkundig Adviesburo
KERKHOFFS Elsloo voor
aankoopkeuringen van wo-
ningen; ontwerp en teken-
werk van nieuwbouw en
verbouwingen alsmede ad-
vies in onderhoud. Telef.
046-377408.
VOOROORLOGS woonhuis
te koop gevraagd. Achter-
stallig onderhoud geen be-
zwaar. Telef. 045-724056.
HUIZEN gezocht voor bin-
nen- en buitenlandse kandi-
daten. Verkoper betaalt
geen kosten. Wijman &
Partners, 045-728671.
VERHUIZEN? Snel en
goedkoop. _ 043-253372 b.g.
g. 04409-2336 (antw.app.)
Vooroorlogs woonhuis met
spoed te koop GEVRAAGD,
opknappen geen bezwaar.
Telefoon 040-114752.
Te k. in NIEUWSTADT
hoekhuis met vrij uitzicht, 4
slpkmrs., 2e toilet boven, gar.
met berging, grote tuin op
zuiden, vrij te aanv. Tel.
04498-54096.
Te koop ruim woonhuis met
tuin te SIMPELVELD,
vraagprijs ’ 250.000,- k.k.
Tel. 045-441977. —T±

Te koop gevraagd: ouder
WOONHUIS. Telefoon 046-
-749198.
Te koop gevraagd: woon-
huis in ROOSTEREN of
Nieuwstad. Br.o.nr. B-05604,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Te k. gevr. WOONHUIS van
part. voor part. (geen make-
laar). Br.o.nr. B-05605,
Trompetter, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Te k. halfvrijst. WOONHUIS
met garage en tuin, bwj. '89,
perceelopp. 214 m2, begane
grond geheel betegeld,
voorz. van dubbel glas, 1e
verd. 3 slaapk., badk. met
groot ligbad, vaste trap naar
zolder. Vr.pr. ’175.000,-.
Langs de Veestr. 5, Obbicht,
-04498-53134.
Te k. halfvrijst. huis, bwj. '85,
woonkr. met open keuken,
vloer betegeld, badkr. met
ligbad, wandmeubel en 2e
toilet, 3 slpkrs., grote zolder,
gar., tuin, huis geh. gerenov.
6 mnd. geleden. Pr. Maurits-
In. 79, BEEK. Vraagprijs
’250.000,- k.k. Tel. 046-
-360027 of 375786.
Te koop hoekhuis
’126.000,- k.k., Reestr. 54,
Heksenberg. 2 slpks, woon-
k., keuken, douche, w.c,
tuin. Tel. 00-49.2456.2512.
HEERLEN, Bekkerweg 23,
vooroorlogs herenhuis op
A 1 lokatie. Onlangs in ge-
bruik geweest als tandart-
senpraktijk met boyenwo-
ning en stadstuin. Pr. n.o.t.k.
Inruil mogelijk. Wijman &
Partners. 045-728671.
Kavel BOUWGROND te
koop, laatste kavel plan
Zandweg aan de Ruth. First-
straat, opp. 850 m2. Inlich-
tingen _ 045-421941.
Te koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.

Bouwen/Verbouwen
SIKO voor al uw slijpwerk.
Karveelweg 8, Beatrixhaven
Maastricht. Tel. 043-632114
Te k. gevraagd TRAPTRE-
DE plm. 86x25x4 cm 14 stu-
le, info 04750-35237.
VERBOUWEN/Nieuwbouw?
Bouwkundige verzorgt al uw
bouwtek. tegen gereduceerd
tarief. 045-427172

Kamers
Te huur kleine KAMER in

!centrum Maastricht 3x2 mtr.
iTel. 043-215298.
Te huur KAMERS, liefst v.
vrouwen, bij station M'tricht.
043-435559, na 12.00 uur.
Te huur Hrl. Centr. KAMER
in stud.huis, tel. en was-
mach. na 18u: 045-721150.
Te huur goed gemeubileer-
de zit/SLAAPKAMER. Pan-
nesheiderstr. 1,Kerkrade.

Reparaties
ROLLUIK defect. Weber
komt direkt. Telefoon: 045-
-321415.
TV/VIDEO/Hi-Fi, defect?
Reparatie met garantie en
prijsopgave. Service aan
huis, geen voorrijkosten.
Telefoon 046-378546.
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
E. de Jong TECH. SERVICE.
Reparatie van alle merken
huishoudelijke apparaten
met gar. _ 045-720247.
TEBBEN koeltechniek koel-
kast/diepvriesreparaties met
garantie. Voor part. geen
voorrijkosten. _ 045-460471.
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. _ 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
Frits Meuris ELECTRONICS.
Audio-Video Service Center
sat.onderdelen + antenne-
materialen, disco sound &
light. Dr. Nolenslaan 107,
Sittard, _ 046-522656.
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.

Bouwmat. machines
Automatische afstandsbe-
diening voor GARAGE-
POORT, v.a. ’595,- excl.
BTW. Straten. Geulle, Eijks-
kensweg 18. 043-641044.
KANTELPOORTEN, rol- en
sectiepoorten, in alle maten.
23 standaard maten, direct
uit voorraad, tegen abs. de
allerlaagste prijs. Straten
Geulle, Eykskensweg 18.
Tel. 043-641044.
Te k. BRANDHOUT, gesch.
voor allesbrander en open-
haardvuur. Tel. 043-632433.
Te koop ALU-PLATEN,
vanaf ’25,- afm. o.a. 150x-
-60 cm. en 2,5 mm dikte. Tel.
04450-4240 na 18.00 u.
LADDERDISCOUNT zomer-
aktie, 25% korting op alle
ladders, v.b.: 2-delig, 8 mtr.
van ’385,- voor ’275-.Gratis bezorging, 3 jaar gar. 8
046-523148 (9.00-21.00 u.)
Te koop kunstslof KOZIJN
met kiep/draairaam, thermo-
phane, hoogte 2.50, breedte
1.93 mtr. g 045-444657.
Te k. VLAKVANDIKTE-
BANK Robland, 380 V, br.
31 cm., dik 20 cm.; 4-vou-
dige combinatiebank Rob-
land K3l met zaag 45-90
graden, h. 10 cm., br. 31 cm.,
dik 23 cm. _ 04454-65398.
Te k. 80 STEIGERPLAN-
KEN, I. 2.00 m., ’2,- p.stuk,
10 nw. bielzen ’ 10,- p.stuk.
Telefoon 045-245452.
Uit FAILLISEMENTEN en
partijen. Te k. I.beschad
houten deuren in div. maten
+ mod. v.a. ’40,-. Rollen
dakleer (Rubberroid) v.a.
’2O,- t/m ’65,- p. 10 mtr. (4
mm dik). Topmerk laminaat-
parket A+B keus ’2O,- t/m

’ 40,- p.m2. Underlayment
platen ’ 45,-. Laminaat
wandplaten ’25,- + ’65,-.
Div. grote PVC + houten
raam (pui) kozijnen. Draad
volière, Monica, kuiken-,
schapen- en kippengaas in
div. soorten en maten voor
spotprijzen. Gasbetonplaten
in diverse lengte + dikte + di-
verse andere matr. Zolang
de voorraad strekt. Ren-
nemigerveldweg 70, Heer-
len. Telef. 045-729710.
Te k. gevraagd blauwsteen
PLAVUIZEN en Velux dak-
raam. Telef. 04455-1363.
Te koop 30 prima MERANTI
ramen, nw.pr. ’6OO,- nu
/75,-p.st. Tel. 045-230187.
Te koop HEFTRUCK Clark
Benzine, klein defect,

’ 1.750,-. Tel. 046-529176.
Te koop gevraagd STEI-
GERBUIZEN en steiger-
planken. Tel. 04499-1416.
Te k. ROBLAMP; houtbe-
werkingsmach. K3l, 380
Volt, compl. met afzuiger;
Elu bovenfrees; Holzher
elektrische schaaf. Tel.
04459-2132 na 17.00 u.
Te koop DAKBEDEKKING
pol. APP SBS toplagen en
onderlaag brandrollen, aan
spotprijzen. Cazenderstr. 14,
Meerssen. Tel. 043-650281.
Te k. HUSQVARNA motor-
kettingzaag, type 254 XPG
demo-model, compl. met in-
str.boekje en gereedschap +
V 2 jaar garantie, nieuwpr.
’1.900,-, nu ’950,-. Con-
stantynhof 1, Munstergeleen
na 16.00 uur.
HOUT, bouwhout, tuinhout,
anti-slip, tuinschermen.
(Ook op maat.) Tuinhuisjes.
Houthandel gebr. Peters,
Stationstr. 61 Susteren. Tel.
04499-1206.

Hobby D.h.z.
Te koop 3 industie NAAI-
MACHINES: 1 knoopsgaten,
Iblindzoom en 1 snelnaaier
Pfaff. Tel. 045-425514.
Te koop dubbelbeds BREI-
MACHINE Passap, 2 kleu-
ren wisselaar, ’500,-. Tele-
foon 046-743624.
Te k. 18 st. Schuco metalen
VLIEGTUIGJES, ’ 500,-;
metaal detector Compass
coinscanner, ’ 750 - Tel
045-325729.
Te koop Café TAFELVOET-
BALSPEL 60-er jaren. Telef.
045-251550 na 19.00 uur.
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Kijk haar !!!! 11 ■voor 40 jaar ■" ************^^iJÜÜ Ün l_)f Hartelijk gefeliciteerd é
toen een baby. uw ■ huwe|ijr,Jewendirv Kinderen en kleinkmjgj} ■Geslaagd! Proficiat Anja

Gefeliciteerd, llona en Jo. Pap en mam

Winkel & Kantoor ,
Kantoormeubelen

TEGEN FABRIEKSPRIJZEN
NIEUW: grote partijen kantoor- en directiemeubelen
zeer hoge kwaliteit en tegen zeer scherpe prijzen o*

brandkasten, dossierkasten, tekentafels, flip-overs, *f||f
borden enz. enz.

NERGENS GOEDKOPER !!! .
Inruil inventaris: palletstelling, magazijnstelling, burokast*

burostoelen, buro's enz. enz. Alles tegen kostprijs- |
ALLES UIT VOORRAAD !!!

Voor de goedkoopste met de meeste service naar d«
grootste van Zuid-Nederland: Rockmart ,_

KANTOORMEUBELEN. Kissel 46a, Heerlen. _ 045-723'!
geopend: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur, za. 10.00-16OOJi-i

Aanbieding
Kantoorstoelen

Ik
vb. Rock II Za ’ 165,-

Armleggers ’ 50,-
Steeds 5000 stuks op voor-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.

Te koop uit faillisemertl rj
KOPIEERMACHINES, J
goede staat. Info 9V"I
uur. Tel. 043-646056.^4
Te k. Bruynzeel **JREKKEN, h. 264, d. 601
cm. Korting 50%. 1* 1
721555. Fax 728044. J
Te k. individuele efl J|
design BURO'S en l*l
showroommodel, 50% 1
va. ’5OO,- tot ’2.ooo'"]
045-721555. Fax. 7280fj-J
Te koop eetkamer-*1'!
RENTIESTOELEN/zeie& I
50% korting vanaf /^il

’ 500,-. Tel. 045-"!
Fax 728044.

Bedrijfsruirntël
Met spoed gevraagd 1

DRIJFSRUIMTE voof 1
merwerkplaats, orTl9\,jl
leen, Beek, Sittard, *J|
burg, Maastricht. 1(1
046-377630 b.g.g. "a ]
uur 043-435276.

Geldzaken J1
Zo gemakkelijk is geld lenen-

Gewoon via de telefoon
bij uw eigen gevolmachtigd intermediair.

En met de garantie dat u zeker voordeliger leent bij N|v

LAGE LASTEN DOORLOPEND KREDIET.
Kredietlimiet theor. per rente effeC

loopt, maand per maand rente
mnd. jaar

’20.000,- 98 ’ 300,-0,820 10,3
’30.000,- 98 ’ 450,-0,820 10,3
/50.000,- 94 ’ 750,-0,785 9,8
’BO.OOO,- ...94 ’1200,-0,785 9,8

PERSOONLIJKE LENING. J
kredietsom looptijd per maand effec A

rent»"

’ ÏÖ'o^!-..7......ï...........V. 60 mnd ’ 209,- 9,8
’25.000,- 96 mnd ’ 371,-9,8
’45.000,- 120 mnd ’ 579,-9,8
’75.000,- 120 mnd ’ 965,-9,8

* Andere bedragen en looptijden mogelijk.
* Geen informatie bij uw werkgever.

* Meestal kwijtschelding bij overlijden.
* Toetsing en registratie BKR in Tiel.

Bel vrijblijvend Nivo
038-226935.

Emmastraat 7-7A, 8011 AE Zwolle, (van 8.30 - 21-ggJy
Voor Piccolo's zieverder pagina 22 " \-_ —— ! — :"§ 8e1045-719966 Piccolo's voor méérfesultaat 8e1045-719966%

Pers.Kont. Klubs
Ben je jong en ben je tussen

de 18-25 jaar. (ook intern)

® 045-418886.
Nette DAMES gevraagd
voor SM-club, zeer goede
verdienste. _ 045-414338.
Club MATA HARI zkt nog
enkele meisjes. Int. mog.
046-580099/06-52983125.
Meer dan ’2.500,- p.w.
VERDIENEN? Dan is dit
jouw club. S 00-32.11602729
(na 13.00 uur).
Escort Service BODY TALK
vraagt met spoed meisjes/
vrouwen, homo's/echtparen._ 045-428837.

06-UJnen
Hete vrouwen willen met jou

sexgesprek
06-320.322.33 (75cpm)

100% Wild Live Sex
06-9891

Geen wachttijd! 1 gpm.
Hete vrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23-047 (lOOcpm)

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg.

06-320.330.79 (75cpm)

Heerlijk
discreet direkt apart met

hete vrouwen uit Limburg!!
06-320.322.11 (75cpm)

Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75cpm)

'06-9605*
Ervaren
vrouwen

40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290.37 (75 cpm)

Eenzame vrouwen zoeken
anoniem

sexkontakt
Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Thuiskontakt
hete vrouwen in jouwregio.

Bel nu 06-9811 (75 cpm)
Praat nu zelf de heetste

vrouwen jouw(hotel-)bed in!
(100 cpm) Bel nu
06-9664
Gratis

sexgesprek voor vrouwen.
Dames bel 06-4300. Heren

bel: 06-9667 (100 cpm)

Erotifoon
06-320.320.12 (1 gpm)
Heb je ook zon zin?

*Homo-kontakt*
Direkt apart met

een hete knul uit Limburg!!
Bel nu 06-9614 (Nu 50cpm)

Meisjes (18)
zoeken live sexcontact.
Ook bij jou in de buurt!
06-320.330.73 -1 gpm.

(1,- pm.) "Kom maar met je
hand onder m'n bloesje" zei
ze tegen de knul. "En heb je

dit wel 'ns gezien?"
Toen trok ze haar slipje uit.
06-340.350.60

(1,- p.m.) Zij doet haarB.H.
uit "Kijk ze zijn groter ge-

groeid" en toen ze ook nog
haar slipje liet zakken, kwam

Sandra met haar tongetje
wel heel dichtbij.

06-340.340.55
* Griekse Sex *
Lisa draait zich om. 1 gpm
06-320.325.55

"Nieuwe Rage* 75cpm.
06.96.53

Linda's PRIVEBOX! Spreek
'n spannende boodschap in

en luister naar die van
andere bellers. Vind jij 'n

leuk iemand of iemand jou,
dan word jegelijk doorver-
bonden voor 'n livegesprek.
Je boodschap vervalt zodra
je ophangt. Vrouwen bellen

gratis 064677!. Mannen
06.96.53. Nieuwe Rage!

Live Sex
De leukste meiden

24 uur per dag
Bel en Geniet (1,-p.m.)

06-9715
Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75cpm)

'06-9502*

fl,- p.m.) De meesteres
lachte gemeen en ze liep

met haar naaldhakken over
zijn naakte lijf.

06-340.350.75
Bizar Live!!

06-320-322-72
Igpm. 24u/pd.

Rijke vrouwen
zoeken 'n nieuw sexspeeltje.
06-320.330.64. Live! 1 gpm.

Taboe
BEESTACHTIGE BEPü

Igpm. 06-320.327.20

Lesbi Live
06-320.323.12

2 meiden gaan tot het einde.

Homosex voor 2
(’ 1,-p.m.)

Jack off 06-9735
Telefoonsex 06-9835

Draai eerst 06-320 en dan:
SM voor 2 325.10

Bi-sex 323.36
Travestie 325.09
Breinsex 327.56

Darkroom 324.16
Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36
Jack off privé 321.16

Gaysex Limburg 325.73

Gay Café
Limburg

06-320.327.55

’ 1,-pm.

Gratis
sexkontakt voor vrouwen:

06-4909. Mannen bel
06-9604 (75cpm)

Sex-voor-twee
telefoonsex met vrouwen.
06-320.330.46 (75cpm)

Anonieme
sex dating.

Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 Igpm

Pornofoon
06-320.320.54 (Igpm)

Zachtjes joh, ze horen je...!

Sex via je
Postcode!

Toets de cijfers van je
Postcode in en ontdek de
Sex/Adressen in jouw direk-
te leef/woon omgeving!

06-95.46
1 gpm (alle Ned. Postcodes)

Adressen
Dames geven hun adressen
en telefoonnummer. 1 gpm.

06-96.85
Direct contact

met DAMES uit heel
Nederland. GEHEEL PRIVÉ

thuis doorgeschakeld.
06-96.80

24u./p.d. 100 cpm.

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75cpm)
- Homo-jongens

Hoor ze TEKEER gaan.
OS-32Q'2WM (75cpm)

Gratis-sex
voor vrouwen 06-4300, he-
ren 06-320.330.91 (75cpm)

Discreet
sexkontakt met rijpe meiden!

06-320.330.42 (75cpm)

SM-kontakt
voor strenge afspraken!
06-320.325.80 (100cpm)

Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens

(18jr.) 06-9504 75 cpm

Sex-voor-twee
sexgesprek met 'n vrouw.
06-320.330.82 (75cpm)

*SM-voor-2*
Snelle SM-kontaktenü

06-320.329.99 (75cpm)

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
<ft-Z2v'ZW\S (75cpm)

Anonieme
sexadresjes van vrouwen.
Bel nu 06-9737 (75cpm)

■———-Kontakten Klubs
■ _—^^^

Sex-O-theek Liberta
2x Relaxen voor ’ 250,- all-in mcl. bubble-bad.

Ma. di. en do. van 12 tot 2 uur. Wo. en Vr. 12.00-18.00 u.
Maaseikerweg 24, Susteren. 04499-4346.
Leuk meisje welkom. Goede verdiensten!

Porky's Pretpark I en II
Hoensbroek 045-228481
Roosteren 04499-5500

NU MARCELLA 18 JR, MAYA 19 JR BLOND + 12 DAMES

Club Nirwana
"Voor de man die weet wat hij wil"

Wij zijn 7 dagen per week geopend van 20.00 tot
plm. 04.00 uur. 7 spontane mooie, jongemeisjes
ontvangen u in onze sfeervolle club. Ons adres:

Nieuwstraat 147, Kerkrade (300 mtr. voor Mediamarkt).
Groetjes Marion.

Laat onze dames maar komen, het zal zich lonen.
Business Class Girls

Tel. 04405-3095. Tevens meisjes gevraagd.

Twilight escort
g 045-275618. Kvk 49356

Escort all in
045-326191 v.a. 14 uur.

Bij Angelique
ero massage en privé. Tev.
nog leuk meisje gevraagd.g 045-311135.

Peggy privé
Escort ma-vrij 11-22.30 uur.
Wo. tot 19 u. g 046-374393.

Grieks mog. Tev. m.gevr.

Club Bubbles
heeft plaats voor leuke (jon-
ge) spontane meisjes die in
deze tijd nog veel geld willen
verdienen. Rijksweg Zd. 131,

Geleen. Tel. 046-742313.

Privé Candy
Massage en trio. Meisjes
gevraagd. 045-212616.

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 14.00 uur.

Keuze uit 7 meisjes!

Manuela Escort
_? 045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

SM huis Rachel
Voll. SM ingericht.
g 045-414338.

Love Escort
045-320905.

Escort Service
discreet en snel, voor een
leuk meisje a. 18 jr. bij u

thuis of hotel, v.a. 12.00 t/m
02.00 uur. Tel. 045-422685.

’ 50,- all in
Tel. 045-423608

Club 105
Vele mogelijkheden: o.a.

Privé: Open Sex, onbeperkt
relaxen voor 1 all-in prijs,
ook SM. Paar uurtjes vrij?

Ma. t/m vr. 12-24.00 u.
Rijksweg Zd. 105, Geleen.

Goede verd. voor leuk meis-
je (intern mogelijk).
Tel.: 046-756335.

Privé Papillon
Onze dames gaan tekeer,
met massage en nog veel

meer. 5 Dames aanw.
Telefoon 045-355242.

Buro Sittard
met nieuwe gastvrouw.

g046-523203

Romantica
©045-419742
Wij hebben wat u zoekt,

meisjes v.a. 19 jaar.
Nieuw, nieuw! Escort.

s

Regina Privé -
® 045-723JJJ?
Surprise Esc4_ 045-275900^1
Lekkere vroiJJPrivé v.a. 9 uur 045j^jy

Boy en Gir'
Escortservice, strip,ea^

m/v. 045-257368^
Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken n'^j
commercieel sexcon1^_ 046-752333^

Gratis se*
niet commercie^ jf

sexadressen en nun^
van vrouwen
g 046-75233ay

Helena ~Vanaf 10 uur 045-721y

Privé llon^Heb jetijdens de W-j*' 3
een van onze meisj6'^

wedstrijd gespeeld, d*1 J<
je GRATIS meedoen £ j

W.K.-TOTO. Nieuw. en Tanja. Tel. 045-7gg^
Door leuk jong meisje

ontsp. massw
045-353489 J

nieuw, ook met 2 me|sr

Limburgs Dagblad



MOLENHOEK - Marko Koers is
even thuis in Molenhoek. De stu-
dent werktuigbouw aan de univer-
siteitvan Illinois in Champaign gaat
zich de komende weken intensief
voorbereiden op het Europees kam-
pioenschap atletiek, dat van 7 tot en
met 14 augustus in Helsinki wordt
gehouden. Maandag vertrekt de
Limburger met trainer Theo Joos-
ten voor een trainingsstage naar de
Algarve in Portugal. Daarna start

Een van de doelen in de komende
maanden is de verbetering van het
Nederlandse record op de 800 me-
ter, dat sedert 25 augustus 1985
(Keulen) met 1.43,56 op naam van
Rob Druppers staat. „Ik denk dat
die doelstelling reëel is. Vorig jaar
in Oslo zat ik er met 1.44,84 maar
iets meer dan een seconde naast.
Bovendien voel ik me veel sterker
dan afgelopen seizoen."Pech voor Jenny Zoer Koers loopt komende maand eerst
in het Oostenrijkse Linz en vervol-
gens bij de Grand Prix-wedstrijden
in Lausanne (6 juli), Stockholm (14
juli) en Oslo (22 juli). Op 16 en 17
juli start hij bh' het Nederlands
kampioenschap in Assen.

AKEN - Of het vooral aan de zonni-
ge weersomstandigheden lag? In
ieder geval, de publieke belangstel-
ling voor CHIO Aken overtrof alle
verwachtingen. Nadat dinsdag reeds
zesduizend paardesportliefhebbers
achte de presence hadden gegeven,
waren gisteren bijna dertigduizend
toeschouwers ('om precies te zijn:
28.500,' aldus de organisatoren) naar
het evenement gekomen. Zij zagen

J^hael Whitaker (34) twee keer winnen, inclusief het belang-
jpste springnummer van de tweede wedstrijddag. In de Gro-
u.Prijs van de Europese Unie vormde de Brit met Everest
ï^night Madnes de snelste van de foutloze combinaties.
jj^d voor een prijs van achttienduizend mark oftewel ruim
'ntigduizend gulden.

„Ik voel mij pp dit moment beres-
terk. Sterker dan vorig jaar op dit
tijdstip. Ik had het geluk niet ge-
blesseerd te zijn geraakt. Het voor-
seizoen in de Verenigde Staten ging
perfect. Op 23 april liep ik in Tenes-
see met 1.46,66 de B-limiet. Bij de
Amerikaanse studentenkampioen-
schappen in Boise werd ik op 3 juni
tweede achter de Amerikaan José
Parilla en voldeed daar met 1.46,44
aan de A-limiet. Vorig jaar heb ik
gewoon te veel wedstrijden gelo-
pen. Daardoor haalde ik in Stuttgart
bij het wereldkampioenschap de fi-
nale niet."

Duo

ij? 1 ging voortreffelijk," voegde hij
j Overvloede toe aan zijn optre-

«Soms denk ik, dat het paard
J^nks de tempoversnellingen

kJ| nog voorzichtiger wordt. De
Chgkracht blijft groot, óók bij" verhogenvan de snelheid."

Omdat Jennie Zoer met Desteny
AZ alleen maarpijnlijke herinnerin-
gen aan de tweede dag van CHIO
Aken overhield (zij en haar paard
raakten geblesseerd), zag het er
naar uit dat bondscoach Hans Hom
de Nederlandse ploeg voor de Lan-
denprijs reeds kon samenstellen:
Jos Lansink, Wout-Jan van der
Schans, Bert Romp en Emile Hen-
drix.

Koers beschouwt zich niet als favo-
riet voor de 800 meter bij het EK.
„Er lopen in Europa nog meer goe-
de 800-meterlopers rond. Als ik op
het juiste moment in topvorm ben,
kan ik de finale halen en mogelijk
bij de eerste drie lopen," aldus
Koers.

Laatstgenoemde beperkte zich in
de GP van de Europese Unie overi-
gens tot een toeschouwersrol en Jos
Lansink strandde met Bollvorm's
Easy Jumper op de twintigste
plaats.

FJongste helft van de tot de mon-
C;£ ruitertop behorende broers
rbael en John Whitaker, hooptLrgen in de Landenprijs op pro-
kwie. van zijn geslaagd optreden.
t*^rna neem ik als aanloop naarC^ereldruiterspelen in Den Haag
CJer andere nog deel aan wedstrij-

lr> Arnhem en Luxemburg."

Vangeenberghe
Wie een speciale rol speelt? Jean-
Claude Vangeenberghe. De 31-jari-
ge Belg, die in 1993 nog het afslui-
tend hoofdnummer om de Grote
Prijs van Aken won, is dit keer als
bondscoach aanwezig. Niet van de
Belgen, maar van de Denen.

Pessoa
■L°°n Pessoa, de Braziliaan, dieJj.slechts anderhalf jaar van zijn
Ljgste verjaardag is verwijderd,
jj*tte met Loro Piano Chouman

plaats. Soeren van Roen-
L^n hoogblonde Duitser uit een
L Jongere generatie, klasseerden friet Taggi als derde.

MANCHESTER - Jacco Eltingh
heeft de derde ronde bereikt van
het tennistoernooi in Man-
chester. De als achtste geplaatste
Nederlander won in dit met 6,5
ton gedoteerde evenement met
twee keer 6-4 van de Tsjech Mar-
tin Damm. Miriam Oremans
haalde de kwartfinales in East-
bourne niet. Ze verloor vrij kans-
loos van de Amerikaanse Linda
Harvey-Wild: 3-6 3-6.

Eltingh in
derde ronde

" Jenny Zoer had op de tweede dag van CHIO Aken met
tegenslag af te rekenen. Tijdens het springnummer om de
Grote Prijs van de Europese Unie kneusde haar toppaard
Desteny AZ een pees in het rechteronderbeen. De verwon-
ding schakelde het paard voor een d twee weken uit. Deste-
ny AZ was geschrokken van het water onder de balken bij
de eerste hindernis van de driesprong. Aanvankelijk zag
de blessure er zelfs erger uit, maar de dienstdoende dieren-

Het troosttoernooi voor verliezer
in de eerste twee ronden van het
toernooi in Eastbourne heeft
voor Anique Snijders maar een
ronde geduurd. De Amerikaanse
Jannet Lee was te sterk voor de
Geleense en versloeg haar met
6-2 6-1.

Zij hebben hem gestrikt om de ko-
mende driejaar als trainer en coach
te fungeren. „Allemaal met het oog
op de Olympische Spelen van 1996
in Atlanta," aldus de Belgische
springruiter. Merethe Jensen - acht-
ste bij de Spelen van Barcelona - is
een van zijn voornaamste pionnen.

l5et veld van veertig ruiters enIC«2ones was Wout-Jan van derjjjans de enige Nederlandse prijs-
K^aar. Hij bevestigde zijn goedePJ 1 en kwam met Leroy Brownac zevende plaats terecht.

prijsvragen

sport op tv

Duitse midlotto. Trekking A:
3-7-23-27-44-49, reservegetal: 29. Trek-
king B: 3-4- 6-29-41-47, reservegetal: 22
Spiel 77: 5958862. Super 6: 068866.

Zij kwam daar gisteren op terug
nadat een groep Oekrainse finan-
ciers garanties had gegeven voor
de bouw van twee ijshallen. Eén
daarvan komt in Bajoels woon-
plaats Odessa.

" VOETBAL - Erik ten Voorde
speelt de komende twee seizoe-
nen in de eerste divisie voor He-
racles. De 25-jarige verdediger
stond onder contract bij Heeren-
veen, dat hem de laatste drie
maanden van het afgelopen sei-
zoen verhuurde aan FC Zwolle.

rond de negen miljoen gulden.
Laudrup tekende gisteren na en-
kele weken vertraging wegens
financiële problemen zijn con-
tract in Glasgow.

Ruiterspelen
Zijn nieuwe job houdt niet in, dat
Jean-Claude Vangeenberghe zélf
uit de wedstrijdsport is verdwenen.
Integendeel.-Niet alleen wil bij bin-
nenkort in Arnhem starten ('en
straks als het even kan ook op de
Wereldruiterspelen'), maar tevens
kijkt hij met ongeduld uit naar een
goede afloop van de blessure waar-
mee zijn paard Freestyle kampt.

Rogier Wassen mag meedoen
aan het Nederlands Satellite-cir-
cuit. De Nederlandse tennisbond
heeft Wassen voor het eerste
toernooi van dit circuit in Sprj-
kenisse een wild card gegeven.
Met zijn ranking zou Wassen niet
toegelaten zijn. Bij een redelijke
prestatie krijgt hij ook wild card
voor de toernooien in Velp en
Tilburg. Aan de hand van de be-
haalde circuitpunten wordt be-
paald of hij aan het afsluitende
Masterstoernooi van 11 tot en
met 17 juli in Amersfoort mag
meedoen.

VANDAAG
13.00-17.55 Dld 2: ZDF Sport ex-
tra. Met Tennis: ATP-toernooi
van Halle.
18.39-18.47 Ned 2: Sportjournaal.
20.15-20.59 Dld 1: WM extra. WK-
magazine.
22.00-22.30 RTL 5: Sport.
22.15-22.30 Ned 3: Sportjournaal.

" KUNSTRIJDEN - Oksana
Bajoel blijft in Oekraïne. De
Olympische kampioene uit
Odessa overwoog een contract te
tekenen met een Amerikaanse
snoepgoedfabrikant en te gaan
trainen in de Verenigde Staten.

Paardenkoersen
verboden

ktL^SSEL - De omstreden paar-

«^ koersen m net Westvlaamse
t^Krombeke zijn op last van mi-
"j^r Louis Tobback (binnenland-
den) verboden. De traditionele
VnSen zou<^en maandag 20 juni
k^en gehouden. Dierenbescher-
Lporganisaties hadden echter
i|Taar gemaakt tegen de rennenNJ*e straten van Krombeke. HethL^rnent zou levensgevaarlijk
IpVoor de paarden. De kwestie
L' tot een parlementair debat ge-

"^ °ver de vraag of paardenkoer-
°P verharde wegen bij wet

I W worden verboden.

" VOETBAL - FC Utrecht heeft
Carlos Hasselbaink, een 25-jarige
aanvaller overgenomen van het
naar de eerste divisie gedegra-
deerde WV. De speler, die eer-
dervoor AZ en Telstar uitkwam,
tekende een contract voor een
jaar.

Freestyle is zijn topper geworden,
nadat lüj de tienjarige Stute Osta
Carpets Carrera aan de Mexicaan
Fernando Senderos heeft verkocht.
Met het eerdergenoemde paard won
de Belg vorig jaar de Grote Prijs in
Aken.

" VOETBAL - Brian Laudrup,
de Deense international, speelt
de komende drie jaarvoor Glas-
gow Rangers. De oude club van
de Deen, Fiorentina uit Italië,
toucheerde een transfersom van

Flitsende start Erik Dekker
WordPerfect slaat toe in Zweden, België en Frankrijk

" Erik Dekker verovert
leiderstrui.

Foto: DRIES LINSSEN

DAMMEN
Heerenveen. Westeuropees zonetoer-
nooi, vijfde ronde: Merins-Lahl 2-0
Bubbi-Kristek 2-0, Cissé-Machado 2-0
Delmotte-Michiels 1-1, Clerc vrij. Stand:
1. Clerc 4-8, 2. Merins 5-8, 3. Cissé 4-6, 4
Delmotte 4-4, 5. Bubbi, Machado en Mi-
chiels 5-4, 8. Kristek 4-2, 9. Lahl 4-0.

SCHAKEN
New Vork. PCA kandidatentoernooi,
kwartfinales. Zesde ronde: Kramnik-
Kamsky 0-1 (stand: 2 1/2-4 1/2, Kamsky
naar halve finales), Gulko-Short 1/2-1/2
(3-3), Adams-Tiviakov 1-0 (3 1/2-2 1/2),
Anand-Romanisjin 1/2-1/2 (4-2).

Brussel-Ingooigem: 1. Van Lancker 166
km 4.27.00, 2. Dierckxsens 0.11, 3. Om-
loop, 4. Willems 0.15, 5. Van de Abbeele
0.45, 22. De Vos 1.58, 24. Van Bakel 2.03,
25. Hopmans 2.10. Gestart 66 profs.
Ronde van Zweden. Göteborg, proloog:
1. Dekker 3,4 km 4.40, 2. Nelojoebin
0.02, 3. Rittsel 0.04, 4. Vogels 0.05, 5. An-
dersson 0.06.
Midi Libre. Tweede etappe Andorra-
Castelnaudary: 1. Moncassin 202 km
4.49.50 (41,817 km/u), 2. Durand, 3. Svo-
rada, 4. Desbiens 7.36, 5. Jalabert 7.40,
6. Simon, 7. Colotti, 8. Mallet, 9. Spruch,
10. Blijlevens. Algemeen klassement: 1.
Svorada 7.14.31, 2. Tonkov 3.11, 3. Conti
3.16, 4. Jonker 6.04, 5. Simon 6.35, 6.
Mottet, 7. Rous, 8. Caritoux, 9. Vos-
kamp, 10. Meinert.

Ronde van Beieren. Proloog: 1. Kynde
52 km in 1.04.55, 2. De Clerq, 3. Paffrath,
4. Moster, 5. Husler, 6. Pyper. Eerste
etappe Füssen-Oettingen: 1. Diewald
217 km 5.03.10, 2. Padmos, 3. Buschar,
4. Dzoeba, 5. Keiler, 6. Skelde.
Bicicleta Vasca. Eerste etappe Eibar-
Sondika: 1. Leblanc 174 km 4.28.55, 2.
Rebellin, 3. Totschnig, 4. Zarrabeitia, 5.
Gonzalez Arrieta, 6. Riis 0.21, 7. Dufaux,
8. Munoz, 9. Zanini, 10. Fagnini 0.35,
107. Talen 10.39, 108. Van der Poel, 122.
Koerts 21.25.

93. Van Aert, 98. Hoffman. 99. Rooks,
102. Van Steen, 103. Van Orsouw, 130.

Knaven 7.24. 141. Verhoeven 12.20, 143.
Cornelisse, 147. en laatste Akkermans
20.01. Algemeen klassement: 1. Piero-
bon 4.03.42, 2. Nelissen 0.04, 3. Romin-
ger, 4. Anderson 0.08, 5. Richard 0.09, 6.
Swart 0.10, 7. Saligari, 8. Lietti 0.14, 9.
Di Basco, 10. Andreu 0.15, 19. De Vries
0.21, 26. Van Aert 0.26, 36. Bouwmans
0.28, 37. Rooks, 66. Hoffman 0.36, 72.
Theunisse 0.39, 85. Van Steen 0.42, 100.
Van Orsouw 0.46, 127.Knaven 7.34, 138.
Verhoeven 12.58, 142. Cornelisse 13.11,
147. Akkermans 20.51.

Vierspannen: Stand na dressuur: 1.
Freund 615 punten, 2. Rueschlin 609, 3
Chardon 606, 4. Bozsik 597, 5. Sand-
mann 586, 6. Brasseur 585, 8. Aarts 572
20. Smithuis 498.

Dressuur: Prix St. Georges: 1. RuebenV
Alassio 1347punten, 2. Capellmann-Bif-
far/Al Martino 1343, 3. Michael Klimke/
Raikito 1285, 4. Rehbein/Don Primero
1272, 5. Kyrklund/Midt-West Ibi-Light
1262, 6. Van Grunsven/Flaneur 1243, 9.
Rothenberger/Van Didor 1227, 11.
'Strijk/Bollvorm's Faust 1221, 19. Bar-
tels/Allegretto 1171.

Jachtspringen: 1. Michael Whitaker/
Everest My Mesieur 55,03 seconden, 2.
Godignon/Prince d'lncoville 58,91, 3.
Nieberg/Yuma 59,10, 4. Sloothaak/San
Patrignano Mister 59,66, 5. Thomas
Fuchs/Planette AC Folien 59,98, 6. Hor-
rubia/Gustl P 62,10, 20. Hendrix/Anado-
lu Aldato 66,66, 21. Van der Schans/Die-
jasper 67,06.

PAARDESPORT
Aken. CHIO. Springen: Internationaal
springconcours, tabel A, 1,50 meter, na
barrage: 1. Michael Whitaker/Everest
Midnight Madness 0 strafpunten-42,28
seconden, 2. Nelson Pessoa/Loro Piana
Chouman 0-42,35, 3. Von Rönne/Taggi
0-43,00, 4. Markus Fuchs 0-43,21, 5.
Sloothaak/San Patrignano Corrado
0-43,29, 6. Bologni/Mayday 0-44,49, 7.
Van der Schans/Leroy Brown 0-53,23,
zonder barrage: 20. Lansink/ Bollvorm's
Easy Jumper 4. Jenny Zoer/Desteny AZ
uitgevallen.

BILJARTEN
Heerlen. Bandstoten distr. Zuid-Lim-
burg. Poule 1: De Oase-t Volkshuis 5-2;
Maasband-Eikeboom 0-7; Quick-Lin-
denheuvel 7-0. Poule 2: Eikeboom-t
Volkshuis 7-0; 't Heukske-Born 3-4;
Sanderbout-De Statie 5-2. Poule 3: 't
Heukske-Sanderbout 3-4; De Statie-t
Kempke 7-0; Wilza-Born 5-2. Poule 4:
De Oase-t Volkshuis 0-7; Tjoba-De
Baandert 7-0; Eikeboom-t Kempke 5-2.
Poule 5; De Statie-Eikeboom 5-2; 't
Volkshuis-de Oase 3-4; De Baandert-'t
Kempke 6-1. Poule 6: Eikeboom-De Oa-
se 3-4; Eikeboom-Lindenheuvel 5-2; 't
Heukske-De Statie 2-5. Poule 7: Eike-
boom-Lindenheuvel 7-0; 't Volkshuis-'t
Kempke 5-2; De Oase-Gona 2-5. Poule
8: BC Heerlen-Niet Klossen 5-2; 't Hoe-
fijzer-In 't Ven 2-5; Matchpoint-Apollo
6-1. Poule 9: Op 'tKantje-DJB 4-3; Wau-
bach-Niet Klossen 3-4; Schaesberg-
OHVZ 7-0. Poule 10: DJB-Gebr. Hofke
2-5; Weustenrade-In 't Veld 3-4; AOVZ-
Apollo 7-0. Poule 11: Steeds Hoger-De
Treffers 7-0. ABC-St. Bavo 2-5; DJB-
Gebr. Hofke 5-2. Poule 12: Matchpoint-
BCV 6-1; Vriendenkring-Eikhagen 5-2;
DJB-Brouwerswapen 5-2. Distr. Maas-
tricht. Poule 1: Vriendenkring-La Ber-
ceuse 2-5; Ulestraten-BC Vilt'6B 0-7; Op
de Klos-BC Heer 4 4-3. Poule 2: BC
Heer-Op de Klos 2 5-2; BC DAS 2-Aayt
Wolder 5-2; La Berceuse 2-De Keizer
2-5. Poule 3: OO Heer'4l-BCDAS 3 2-5;
Concordia-BC Heer 3 5-2; BCM-Den
Duuker 5-2; De Ketsers 4-BC Noorbeek
3-4. Poule 4: BC Heer 2-Concordia 2 7-0;
BC DAS-OO Heer'4l 2 2-5; De Book-
vink-OO Itteren 5-2; Den Duuker 2-BC
Sjaan 7-0. Poule 5: BC Sjaan 2-De Ha-
verput 3-4; OO Heer'4l 3-Ulstraten 4 5-2;
De Ketsers-Voliere/KOT 7-0. Poule 6:
OO Itteren 2-BC Banholt 2-5; BC Rhein-
gold-MBV 2-5; De Haverput 2-Op de
Klos 3 7-0. Poule 7: LB St. Geertruid-La
Berceuse 4 4-3; Klavertje Vier-BC Bun-
de 2-5;Ulestraten 3-00 Itteren 3 5-2; BC
Vilt'6B 2-'tDiekske 3-4. Poule 8: BC
Heer 5-Klavertje Vier 2 2-5; Ulestraten
2-BC Rheingold 2 5-2; Vriendenkring
2-BAM 2 2-5. Poule 9: De Bookvink
2-De Ketsers 3 7-0; MBV 2-De Poort 2-5;
La Berceuse 3-BAM 2-5. Poule 10: Op
de Klos 4-MBV 3 3-4; De Bookvink
3-BC Rheingold 3 0-7; BC Banholt 2-De
Ketsers 2 2-5; Concordia 3-Mergelland
5-2. Poule 11:LB Eijsden-OO Heer'4l 4
5-2; BC Rheingold 4-BC Borgharen 0-7;
MBV 4-BV Nazareth 4-3. Poule 12: BC
Rheingold 3-Vnendenkring 3 0-7; BC
Oost-Op de Klos 5-2; De Keizer 2-BC
Heer 6 2-5. Poule 13: BCM 2-00 Heer'4l
5 2-5; BV Nazareth 2-BC Oost 2 5-2;
Vriendenkring 4-MBV 5 2-5.

WIELRENNEN
Ronde van Zwitserland. Tweede etap-
pe Yverdon-les-Bain-Thun: 1.Lombardi
161,5 km 3.55.08 (41,21 km/u), 2. Ander-
son, 3. Nelissen 0.06, 4. Gontsjenkov, 5.
Baldato, 6. Kappes, 7. Bertolini, 8. Pa-
try, 9. Gouvenou, 10. Verstrepen, 19.
Theunisse, 58. De Vries, 62. Bouwmans,

Londen. Kwalificatietoernooi Wimble-
don. Mannen, tweede ronde: Shelton-
Kernpers 4-6 6-4 8-6. Vrouwen, derde
ronde: Field-Wegink 6-4 1-6 7-5.

Eastbourne. Vrouwen, 800.000 gulden.
Derde ronde: Harvey-Wild-Oremans 6-3
6-3, Navratilova-Golarsa 2-6 6-1 6-2, Zve-
reva-Gorrochategui 6-3 6-1, Radford-
McNeil 1-6 7-5 6-3, Raymond-Arendt 6-4
6-4, McGrath-Tauziat 6-4 3-6 6-3, Farina-
Fendick 6-4 6-4, Basuki-Sukova 6-2 7-6.
Manchester. Mannen, 650.000 gulden.
Tweede ronde: Eltingh-Damm 6-4 6-4,
Stoltenberg-Carlsen 6-1 7-6, Rusedski-
Raoux 7-6 6-4, Ferreira-Bjorkman 7-5 3-6
6-3, O'Bnen-Ruah 6-4 4-6 7-6.

TENNIS
Halle. Mannen, 1,5 miljoen gulden Der-
de ronde: Leconte-Volkov 6-0 6-1, Ma-
sur-Rosset 7-5 7-5, Stich-Holm 6-3 6-4,
Hlasek-Pioline 6-3 6-1.

digd.
De WordPerfect-ploeg van JanRaas
boekte gisteren drie successen. Ver
van Dekker in Zweden won de Belg
Eric van Lancker in eigen land de
wedstrijd Brussel-Ingooigem over
166 kilometer en zegevierde de
Fransman Fréderic Moncassin in de
tweede etappe van de Midi Libre. In
Castelnaudary vloerde hij het pelo-
ton in een massasprint.
De Rus Pavel Tonkov, dinsdag win-
naar van de eerste etappe, raakte
door zijn 42e plaats de leiderstrui
kwijt aan zijn Tsjechische ploegge-
noot Jan Svorada.

De tweede etappe, volledig vlak tus-
sen Yverdon en Thun, werd gewon-
nen door de Zwitser Giovanni
Lombardi. Hij versloeg, zes secon-
den vóór het peloton, de Australiër
Phil Anderson in de sprint. Lom-
bardi's landgenoot Gianluca Piero-
bon bleef leider. De etappe werd
gekenmerkt door een 78 kilometer
lange solo van de Belg Eric de
Clerq.

De eerste dagen van deRonde van
Zwitserland worden beheerst door
fondrijders en sprinters. De klim-
mers zijn nog niet op hun geliefde
arbeidsterrein aangekomen.

li^T - Af en toe gloort er hoop
fc^ het Nederlandse beroepswiel-
Sl (jeri- Zoals enkele dagen geledene Ronde van Luxemburg, toen

e Warmeling en Frans Maassen
IV een etappe wonnen en laatst-
jW. ernde tevens het eindklasse-j>iv;>°f zoals gisteren in Göteborg.
V Was Erik Dekker in de de pro-
V ân de Ronde van Zweden, een
JjlLPekoers voor zowel profs als<V jUrs, de sterkste.
"Ho» vice-olympisch kam-
VI van 1992 raasde de 3,4 kilo-
W^in de heuvelachtige buiten-
V "isinge af in 4 minuten en 40
%nden, gemiddeld 42,714 kilome-
ïShr Uur- De Drent was 2>5 secon-
Vrtt>^er an ziJn ploegmakker bij
I^^Perfect, de Rus Dimitri Nelo-
%^ltl- De Australiër Henk Vogels,
V^6s winnaar van Olympia's
J«v?e door Nederland, eindigde op
% r̂de plaats.
ei-P van net korte tijdritje was
\v Se commotie. De jury wees

de Deen Lars Pingel
V, lnnaar aan. Diens intrinsieke
Se d wel"d betwijfeld. Na pro-
V/1 uit dat de tijdwaarne-

een vergissing hadden be-
v ' Waarna Dekker werd gehul-

terorganisaties uit België, Frank-
rijk, Duitsland, Engeland en zelfs
Zuid-Afrika met equipes deelne-
men.

Rogtour telt
vieretappes

iStk _
Komend weekeinde

2*H v^et Land van Weert in het te-
JWar> de wielersport. Organisator
gty^eluD Weert tekent traditio-Xh or de vier etappes tellende
SSotagse R°gtour- De grote prij-
-sjt|{ ' en de nevenklassementen
\ !) ook dit jaar ruim 130 ren-

Naast de NWB'ers zullen zus-

Programma vrijdag 17 juni: le etappe,
start 18.00 uur Schuttershoeve in Altweer-
terheide, finish 20.45 uur op de Kasteelsin-
gel in Weert, 98,6 km. Zaterdag: 2e etappe,
individuele tijdrit over 9,6 km, aanvang
11.00 uür; start en finish Herenvennenweg
Altweerterheide. Criterium van 108 km
rond de Emmasingel in Weert, start 19.15
uur. Zondag: laatste etappe, Weert-Weert,
108 km met start om 13.30 uur op de Para-
lelweg, waar de winnaar rond 16.20 uur zijn
opwachting zal maken.
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DOOR WIEL VERHEESEN

Goede klassering Wout-Jan van der Schans in Aken

Michael Whitaker
steeds sneller

Marko Koers jaagt op
record 800 meter

hij in een aantal wedstrijden om in
topvorm te komen voor de Europe-
se titelstrijd.

Hardlopen in
Weert en Sittard
WEERT/SITTARD - De Lim-
burgse topatleten doen zondag
mee aan de clubcompetitie.
Daardoor krijgen de mindere go-
den hun kans in de Weerter Sin-
gelloop en de Sittardse Grens-
land-marathon. De Singelloop is
vrijdag om 19.00 uur op de Oele
markt. Afstand 10 kilometer. De
wedstrijd van AV Unitas gaat za-
terdag over 10.55 en 21.1 kilome-
ter. De starts zijn om respectie-
velijk 18.30 en 19.00 uur op de
kunststofbaan De Baandert.

sport

sportkort

arts Peter Cronau kon na een grondig onderzoek vaststel-
len, dat het allemaal nog meeviel. Dat bericht kon Jenny
Zoer, die bij het onfortuinlijke voorval op het gras was be-
land en een pijnlijke hand aan de tuimeling overhield,
nauwelijks troosten. De combinatie ZoerlDesteny AZ was
door de tegenslag immers uitgeschakeld voor de Landen-
prijs, die morgen op het programma staat.

Archieffoto: DRIES LINSSEN

sport in cijfers
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Landbouw en Veeteelt

Te k. SCHARRELKIPPEN.
Einighauserweg 3, telefoon
046-520322.
Ruime keuze uit maar liefst
75 gebr. Iseka + Kubota
TUINBOUWTREKKERS
vanaf 10 tot 26 pk. Collé
Sittard Machinehandel b.v.,
Nusterweg 90. Tel. 046-
-519980.
Te koop SCHARRELKIP-
PEN. Telefoon 04499-1341.
Te k. 2-wielige TRAKTOR,
Irus-Hats diesel, 10 pk, in
perf. st.; 2-wielige traktor
Agria 200 D, zonder motor,
met frees; 1-wielige traktor
met 2 frezen. _ 043-649086.
Te koop RENAULT 50 2 cil.,
smalspoortrekker, i.pr.st. G.
Moors, Antoniusstr. 33, Ell.
Telefoon 04955-1502.
Te koop hoogdragende
blonde d'Aquitaine VAAR-
ZEN plus landbouwwagen.
04450-1505 na 19.00 uur.
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.

Te k. Smalspoor TRACTOR,
30 Pk., 1 m breed, met frees
1.30 m. Tel. 04742-1935.
Te koop PZ CIRKELHOOI-
SCHUDDER. 043-643962.
Te koop nieuwe AARDAP-
PELEN. M.T.S. Knops, Gre-
venbicht, _ 04498-57231

Transacties
Te huur HANDELSPAND in
Smeermaas (B), prijs

’ 1.250,-. Tevens woning in
Veldwezelt (B), prijs ’660,-
-incl. water. Tel. 00-
-32.89492830.
Wegens ziekte te k. aangeb.
INVENTARIS dameskapsa-
lon, bank m. 3 droogkappen,
3 beige kapstoelen, spiegels,
toiletjes, vitrinekast, toon-
bankje. Ook los verkrijgbaar,
pr. n.o.t.k. Te bevragen
Slakkenstr. 94, Hoensbroek.
Telefoon 045-211112.
Te koop FRITURE C-Heer-
len (huurpand). Tevens soft-
ijs machine te koop. Te
bevragen: 045-710327.

Auto's

OP = OP = OPRUIMING
Peugeot 405 1.9 SRi 01-"9o’ 20.950,-
Omega 4-drs. 2.0iPearf 05-'9O’ 21.950,-
Astra3-drs. I.BiGT 01-93’ 28.950,-
Astra3-drs. I.4GL 10-91 ’ 21.950,-
Frontera Sport 2.0iVan 11-'93’ 36.950,-
Kadett 5-drs. I.6istationw 10-'89’ 16.950,-
Veetra4-drs. I.6iGL 08-'B9/ 18.950,-
Kadett 3-drs. 18iGT 07-'B9’ 17.950,-
Vectra4-drs. I.6iGL 01-'9l ’ 23.450,-
Corsa 3-drs 1.2iStrada 07-'9l ’ 13.950,-
Daihatsu Charade I.3iTX 06-'9l ’ 13.950,-
BMWSIBi 4-drs 04-'B6/ 10.950,-
HyundaiPony 1.5L 11-91 ’ 11.950,-

Inruil en financiering mogelijk.
maar wel van

xUIxCf/ixfWiJ
Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

Te k. gevr. loop-, sloop- en

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-272019.

Te koop ALFA 33, bouwjaar
november '86, diverse ex-
tra's. Tel. 046-334411.
Te koop Alfa ROMEO 33
16V 1.71, luxe uitvoering, kl.
rood, bwj. '91, APK gekeurd,
met veel extra's, pr.

’ 17.500,-. 8 045-273553
Weg. omst. te koop ALFA
Romeo 33 1.4 IE Imola, rood,
14.000 km, bwjr. 7-93,
’24.000,-. Tel. 046-744919.
Te k. ALFA Giulietta, '83,
APK 31-5-95. Tel. 045-
-422091, na 16.00 uur.
Alfa GIULIA N S, bwj. 77,
import Italië, vr.pr. ’3.950,-.
Tel. 045-274469/257327.
Te k. Alfa ROMEO 33 1.35,
bwj. '86, APK 5-95, rood,
sportv., verl., veel extra's, i.z.
g.st, zeer mooi, vraagpr.
’8.000,-. 8 046-376321.
Te koop AUDI 80 1.9 E, bwj.
'87, pr. ’16.000,-. Telef.:
046-514701 na 18.00 uur.
Te k. AUDI 100 D, bwj. '87,
trekhaak, schuif-'kanteld., vr.
pr. ’8.750,-. 8 04498-57165.
2 x AUDI coupé GT, sport-
velgen, sunroof, elektr.
ramen, stuurbekr., cv, bwj.
'82, v.a. ’13.950,- of

’ 279,- p.mnd. 8 04199-2588.
2 x AUDI 80 2.0 E, nw.
model, met. kleur, sport-
velgen, sunroof, trekh., radio-
cass., bwj. '90, v.a.
’21.750,- of ’435,- p.mnd.
8 04199-2588.
Audi QUATTRO Turbo, cou-
pé, 200 Pk, snelle fabrieks
uitgeb. versie, ’12.500,-.
(In)ruil mog. 8 043-478985.
Te k. weg. overcompl. AUS-
TIN Metro, '84, zwart, i.g.st.,
f 1.950,-. Tel. 045-420858.
Te koop MINI 1000, rood,
APK maart '95. Telefoon:
345-315894.
Te k. BMW 323 ibwj. '84, i.z.
g.st, schuif-/kanteldak, Koni-
verlaagd, 5-bak, vraagprijs
f6.750,-. Tel. 045-313309.

Te k. BMW touring 1.6, bwj.
72, rood, APK, ’3.000,-.
Tel. 04498-59793 na 18u.
Te k. BMW 316 (1800cc),
bwj. '84, APK 5-95, div. ex-
tra's, vraagprijs ’4.500,-.
Telef. 045-722741.
Te koop BMW 320i, bwj. okt.
'84, orig. Hartge uitgev,
zeer mooi, km.st. 70.000.
Telef. 046-334277.
Zeer mooie BMW 318i, '84,
met veel extra's, APK mei
'95, t.e.a.b. _ 045-220335.
Te koop BMW 2002, bwj. 74,
i.g.st., t.e.a.b. Telef. 04450-
-1984.
Te k. BMW 320i, bwj. '83, nw.
model, kl. wit, i.g.st., vr.pr.

’ 5.950,-. _ 046-526739.
BMW 323i, GER motor, bwj.
79, APK 6-95, i.z.g.st., 15"
vlgn., veel extra's, vr.pr.
’2.000,-. Tel. 046-370915.
BMW 316, bwj. '84, 4-deurs,
zwartmetallic, in goede st.,
’5.500,-. Tel. 045-255519.
Te koop BMW 316, bwj. 87,
zeer mooi, diverse extra's,
inruil mog. Tel. 043-470800.
2 x BMW 316i, nw. model,
sportvelgen, sunroof, radio-
cass., stuurbekr., cv., elektr.
ramen, 5-speed, bwj. '92,
’31.500,- of ’630,- p.mnd.
«04199-2588.
Te k. BMW 628 CSi, in goe-
de staat, vele extra's. Telef.
046-755546.
BMW 325 i cabrio, sportvel-
gen, alarm, cv, 5-speed,
elektr. ramen, stuurbekr.,
zeer excl., bwj. '87,
’28.950,- of ’579,- p.mnd.
8 04199-2588.
Te k. BMW 316, bwj. '86,
APK 6-95, nette auto, zil-
vergrijs, sunr., radio/cass.,'
trekh., br. banden, nwe. urt-
laat, ’ 6.750,-. - 04493-5344.
Te k. 2 CV 6 (EEND), bwj.
'86, 73.000 km., nieuw dak, i.
z.g.st. Tel. 04459-2238.
Te k. 2 CV 6, bwj. '85, APK
'95, vr.pr. ’2.950,-. Tel. 045-
-725077.
Te koop CITROEN BK, bwj.
'84, t.e.a.b. Telef. 04492-
-6037.

_n__n__DDD_

Terreinauto's
Daihatsu Feroza sp.rack 93

Suzuki Samurai Van '92
Toyota Hi-lux dubb. cab. '87

COMBI/BESTEL
VWPassat CL Variant '91

Mits. Space wagon GLX '92
AUTOMATEN

Hyundai Pony 1.6 '86
Toyota Corolla 1.3 GL '86
Daihatsu Charade TS '92

Daihatsu Charade 85
Nissan Micra '88
Honda Integra '88

ANWB gekeurde auto's
Nissan Primera 1.6 LX '91

Fiat Tipo '89
Audi 100 nw. type'9l

Audi 80 2.0 SE '90
Nissan Sunny SLX '89

Nissan coupé NX + '91
Charade 1 3i TX nieuw

Daih. Charade TX 1 3i '89
Daihatsu Charade TS '91

Daihatsu Applause GTi '91
Daihatsu Cuore '91

Toyota Corolla 1.6 HB '89
Ford Orion 1.4CL'9l

Ford Mondeo 1.6 CLX'93
Ford Siërra 1.6 L '84

Escort Bravo 1.4 CL '87
Escort 1.4 CL 5-drs. '88
Siërra Space 5-drs. '87

Ford Scorpio 2.0 GL '86
Kadett 1.2S Sport. uitv. '85
Kadett 1.8 GTi Sedan 88

Opel Kadett 1.3 S Sedan '86
Opel Kadett Club grijs '88
Opel Corsa 1.3iRood '89
Opel Kadett I.BiGT'B9

Opel GT '69
Opel Veetra 1.6i'91

Opel Corsa Strada '91
VW Polo coupé 1.3 '90
VW Golf Tour 1.6 '88

VW Golf Manhattan 1.6 '89
VW Passat I.Bi 5-drs. '86

Mazda 323 1.5 HB'B7
Mazda 626 1.8 HB'9o

BMW 316 '85
BMW 323iveel ace. '83

Citroen AX sport '87
Citroen BK 1.4 '85
Mitsubishi Colt '86
Renault 21 TL '88

Peugeot 405 GR '88
Peugeot 205 '88

FSO Prima 1.588
Volvo 340 '86
Volvo 360 '86

Inruilers
Plm. 20 inruilers

v.a. ’ 1.000,-
Reeweg 112, Landgraaf.

8 045-321810.
Te k. Citroen VISA GTi, bwj.
'85, met zonnedak, get. glas,
sportvlg. Tel. 04454-62363.
Te koop CITROEN Visa II
GT, bwj. '83, APK 4-95,
?rijsmet, vr.pr. ’1.600,-.

elef. 046-338512.
Te k. CITROEN BK 16 TRS,
bwj. '84, wit, i.g.st., elec. ra-
men, centr. vergr., vraagpr.
’2.250,-. Tel. 045-421922.
Te k. CITROEN BK 19 TD,
diesel, z.g.a.n., 149.000 km.,
d. rood, serv.boekje aanw.,
extra's, ’ 16.000,-. Kruisw.
3, Vlodrop, „04742-1200.
Zuinige CITROEN Axel, bwj.
'86, APK 4-95, ’875,-.
Haesenstr. 34, Landgraaf.
Te koop mooie goede CI-
TROEN CX okt. '85, pr.

’ 3.000,-. 04754-83464.
Te koop DAIHATSU Chara-
de TX 1.31 16V, bwj. '89, i.z.
g.st., pr.n.o.tk. Telef. 043-
-623573.
Te koop gevr. loop/sloop/
schadeauto's. Tevens JA-
PANSE. Betalen de hoogste
prijs! telef.: 045-423199.
Te k. gevraagd JAPANSE
auto's van 79 t/m '85, mcl.
wet. geldig vrijw. bew., ook
met schade of reparatie. Tel.
046-338509, ook 's avonds;
b.g.g. 00-32.89-564008.
Ford ESCORT '81
’1.900,-; Fiësta 1100 '82
’1.950,-; Taunus kombi '81
’1.500,-; Toyota Corolla '83
’2.600,-; Honda Civic '82
’2.300,-; Datsun Cherry '83
’2.200,-; Opel Kadett '81
’1.975,-; Mits. Lancer '83
’2.500,-; 4 auto's van
’5OO,- tot ’1.000,-. Oude
Landgraaf 101 Landgraaf.
045-311078.
Te koop gevraagd BUSJES
tot 1987. Telefoon 046-
-377R45

Te koop gevr. AUTO's, be-
drijfsauto's met schade of
reparatie. Steskensstr. 39,■Stem a 046-332160.
Te k. Ford Siërra 1.8 laser
'86; Ford Siërra 1.6 EM '85;
Ford Siërra 1.6 L '83; Mazda
323 '83; Opel Kadett 1.2 GS
'86; Opel Kadett 1.3 S '86
LPG; Opel Corsa 1.3 S '83;
Austin Metro '84; Hyundai
Stellar 1.6 SL '84; Mazda
626 HB 1.6 '86; Honda
Accord '83; Fiat 500 74; Fiat
126 Bambino '85; Mitsubishi
Starion Turbo EX '83; Mitsu-
bishi Lancer 2000 Turbo '83.
Auto LAMBRIEX, Schutter-
str, 14, Elsloo. Inr. en finan-
ciering mog. _ 046-377545.
Te k. VOLVO 340 GL '83,
APK '95, in pr. st., /1.850,-;
Honda Prelude '80, APK '95,
goed-lopend, ’ 850,-. Dorp-
straat 97, Brunssum.
LEIJENAAR's-autocentrale,
al reeds 33 jaar uw autopart-
ner. Toyota HB 1.6 GTi Twin
Cam 16V rood '89; Toyota
Carina II 1.6 liftb. XLi '90;
Toyota Corolla 1.3 DX 3-drs.
5-speed '86; Audi 80 1.8 S
66.000 km. marsrood '91;
VW Golf I.Bi Pasadena
schuifd. tornadorood '91;
VW Golf 1.3i Manhattan '89;
VW Golf 1.31 CL '90; Opeis:
Veetra 1.6 GLi sedan don-
kergrijsmet. '90; Veetra 1.7
GL diesel sedan '91; Corsa
hatchback 1.4 i Swing '90;
Corsa HB 1.2 S VAN grijs
kent. 2 stuks '89; Corsa
Hatchback 1.2 S zwart '85;
Corsa 1.2 S GL sedan 2
stuks '86; Kadett sedan 1.7
diesel Beauty '91; Kadett
Hatchback 1.6 i GT rood '90; 'Kadett Hatchback 1.4 i rood
'90; Kadett stationcar 1.6 i s-
drs. '89; Kadett Hatchback
1.6 i donkergrijsmet. '89; Ka-
dett Hatchback 1.3 i zwart-
met. '89; Kadett Hatchback
1.6 i Club '88; Kadett sedan
1.3 NB met schuifd. '89; Ka-
dett sedan 1.3 NB Club 3
stuks '86 + '87; Kadett
Hatchback 1.8 GT 5-drs.
'87; Kadett HAtchback 1.3
NB LS 2 stuks '87; Kadett
bestel 1.3 S automaat '86;
Kadett 1.3 S Combo extra
verhoogd '89; Kadett Hatch-
back 1.2 S 2 stuks '85 + '86;
Manta Hatchback 2.0 N 79.
Fords: Escort 1.4i CL rood
'91; Escort 1.6 XR3i zeer
mooi wit '84; Siërra 2.0 CL
Kombi roodmet. '91; Siërra
Sedan 2.0 i CLX roodmet.
'91; Siërra Sedan 2.3 diesel
met stuurbekr. '90; Siërra
Sedan 1.6 met RS velg.
zwart '89; Siërra Sedan 2.0
Special '87; Siërra Sedan
2.0 Laser met LPG '86; Siër-
ra 1.6 Laser '87; Scorpio 2.0
GL met LPG '87; Mercedes
250 TD stationcar veel ex-
tra's '86; Mazda 626 2.0
coupé 46.000 km. '89; Mit-
subishi Colt 1200 '84; Nis-
san Stanca 1.8 GL stuurbekr.
'85. Auto's met BOVAG-ga-
rantiebewijs, nationale auto-
pas, WN-keuring en gratis
grote onderhoudsbeurt.
Vraag ook naar onze ge-
makkelijke betalingscondi-
ties. BOVAG-autobedrijf,
Ridder Hoenstr. 151,
Hoensbroek. S 045-212091.
Inruil ook motors mogelijk.

Autocentrum P. VEENSTRA:
Toyotal Corolla 1.6 XLi 4-drs.
'91 ’19.250,-; Opel Veetra
I.Bi GLS 5-drs. '90
’20.500,-; Opel Veetra 1.6
GLi '92 ’25.750,-; Toyota
Corolla 1.3i XL '90
’17.500,-; Nissan Micra 1.2
GL type '92 ’14.250,-; Nis-
san Micra GL 5-drs. '89

’ 10.250,-; Daihatsu Chara-
de '88 ’9.900,-; Honda Ci-
vic 1.4 GL '89 ’11.900,-;
Ford Siërra 2.0 CLXi 5-drs.
'91 veel access. ’22.600,-;
Mazda 626 GLXi 2.2 '91
’21.500,-; BMW 316 i Edi-
tion '90 ’ 22.500,-; Nissan
Sunny 1.3 Trend '87
’7.250,-; Opel Kadett 1.3
Club '88 ’11.250,-; Toyota
Corolla 1.3 SU 4-drs. '87
’8.500,-; Mazda 323 LX 1.3
'88 ’10.800,-; Nissan Sun-
ny 1.3 SLX '88, 4-d.
’10.900,-; Opel Ascona '86
’4.250,-; VW Golf 1.3 i Ma-
dison '90 ’15.900,-. Bovag-
garantie, inruil, financiering.
Autocentrum P. Veenstra,
Valkenburgerweg 13, Voe-
rendaal. Telef. 045-752999.

Te koop gevraagd auto's,
79/'B7. Auto LAMBRIEX.
Schutterstraat 14 Elsloo.
Telef. 046-377545.
Fiat TEMPRA 2.0, 10-'9l,
LPG, 91.000 km., vr.pr.
’15.950,-. 8 04498-56306.
Te k. FIAT Tipo 1.4, bwj. '91,
kl. rood, ANWB + APK gek.,
pr.n.o.t.k. Tel. 046-514518.
Te koop Fiat TIPO 1600 bwj.
'89, autom. ramen, dig.,
72.000 km, metallic, met
speciale velgen, vr.pr.

’ 14.500,-. Tel. 045-250335.
Weg. omst. FIAT Uno 70 lE,
bwj. '90, 1e eig., als nieuw,
pr.n.o.t.k. Tel. 04406-10589.
Te k. FIAT Uno, model '86,
nog 1 jaar APK. Tel. 046-
-339922.
Fiat PANDA 45, bwj. '84,
APK 5-95, i.z.g.st.,

’ 2.450,-. Tel. 045-724993.
Ford SIËRRA Station 2.0i,
DOHC, bwj. 10-'B9, wit, km.
57.000, allu. velgen, alarm,
schuifdak, diverse extra's, i.
z.g.st. ’ 16.000,-. Telefoon
045-459483.
Te koop Ford FIËSTA, APK
tot '95, type '84, vr.pr.

’ 1.650,-. Tel. 045-422462.
Te k. zeer mooie Ford ES-
CORT Cabrio 1.6 Ghia, kl.
met. rood, RS velg., nw. dak,
bwj. 10-'B6, pr. 13.950,- ex.
Bpm, 8 04750-28576.
SIËRRA 2.0 iSedan, Special,
'90, wit, velgen, verl., schuif/
kant.d., alarm. 045-726661.
Te koop FORD Fiësta, bwj.
'84, i.z.g.st., APK febr. '95,
’1.950,-. Tel. 046-755807.

Ford ESCORT 1600 diesel,
5-drs., bwj. '86, APK dcc.
'94, vr.pr. ’5.950,-. Tele-
foon 045-443857.
Te koop Ford ESCORT, bwj.
'84, LT. Wietenstr. 17,
Brunssum, 045-255304.
Ford ESCORT 1.3 Laser, 10-
-'B4, sportw., zilvermet., sun-
roof, ’ 4.000,-. a 046-529176.
ESCORT Cabrio XR3i, '86,
5-versn., rood, 67.000 km's,

’ 13.750,-. 045-424128.
Te koop Ford ESCORT XR3,
zeer sportief, met veel ac-
cessoires, vr.pr. ’ 5.000,-.
Zien is kopen. Pres. Kenne-
dystr. 58, Schinveld.
Te koop FORD Escort aut.
1.6, APK '95, t.e.a.b. Eland-
straat 49, Heerlerheide,
tussen 19.00-21.00 uur.
Te k. Ford SIËRRA combi,
bwj. '84, LPG, APK 5-95, vr.
pr. ’ 5.500,-. a 046-335078.
Te koop Ford ESCORT 1.6
L, bwj. '85, APK '95, pr.

’ 3.750,-. Tel. 045-724729.
Te koop Ford Siërra 1.6 L
combi, '83, kl. goudmet., vr.
pr. ’2.500,- (heel mooi),
APK. Tel. 045-274526.
Te koop FORD Tanus combi,
bouwjaar '82, APK gekeurd.
Tel. 045-708619.
2 x FORD Siërra combi,
5-drs., turbo diesel, dia-
mantzwart, sunroof, trek-
haak, 5-speed, bwj. '91, v.a.
’19.950,- of ’399,- p.mnd.
8 04199-2588.
Te k. Ford FIËSTA, APK 6-
95, kleur rood, vraagpr.

’ 1.050,-. 8 045-708674

FORD type Escort 1.6 L,
automaat, '84, bijz. mooi,
’4.500,-. Tel. 045-424128.
Ford ESCORT 1.3 L, 1982, i.
z.g.st., APK t/m 4-95,.
’1.500,-. Tel. 046-511832.
Te koop FORD Taunus 16
automatic, gekeurd 11-'94,
bouwjaar '81, ’1.200,-. Tel.
043-625553.
Weg. omst. te koop Ford
ESCORT 1400 CL, bwj. '89,
79.000 km, blauwmet., spoi-
ler en bumpers alles in kleur,
APK 6-94, mooie auto, vr.pr.

’ 10.950,-. 8 045-229538.
3 x FORD Escort 1600 XR3i
cabrio, sportvelgen, alarm,
cv. radio, cd, 5-speed, zeer
excl., bwj. '84 t/m '87, v.a.
’12.950,- of ’259,- p.mnd.
a 04199-2588.
Te koop Ford FIËSTA, bwj.
'84, nw. model, rood, vr.pr.

’ 3.750,-. Tel. 04754-88483.
2 x FORD Scorpio 2400i
automaat, cv, sunroof,
stuurbekr., sportvelgen, bwj.
'89, v.a. ’12.950,- of
’259,-p.mnd. a 04199-2588.
Te koop Ford SIERRA 2.0
CL, bwj. '89, vr.pr. ’9.000,-.
v. Rappardstr 27, Heerlen,
tussen 18.00 en 20.00 uur.
Ford ESCORT 1.8 CL Die-
sel, 122.500 km., zeer zuinig
en goed, '89, ’ 10.500,-.
Telef. 046-331949.
FORD Scorpio 2.0 GL, '89,
APK, LPG, ’9.850,-. Telef.
046-582697.
Te koop Ford FIËSTA '85,
APK 4-95, in abs. nw.st.,

’ 3.950,-. Tel. 045-317675.

Te koop Honda CIVIC, bwj.
'84, APK 5-95, vraagpr.

’ 4.000,-. Tel. 045-273758.
HONDA CRX 16V, bwj. '87,
zilvermet., div. extra's. Inruil
mogelijk. Tel. 046-582602.
Te koop Honda PRELUDE
2.0 i 16V, DOHC, '86, zeer
mooi, verl., gemini, Im-vel-
gen, ’ 13.750,-. 045-
-243134 of 06-52954494.
Te k. mooie HONDA Prelu-
de, bwj. '83, nw. mod., aut.,
gek. '95, get.glas, stuurbekr.,
sportv., electr. schuifd.,
’4.200,-. Tel. 043-633693.
2 x HONDA Prelude 2.0i, 16
klepper, sportvelgen, elektr.
ramen, cv, stuurbekr., Fer-
rari-rood, bwj. '87, v.a.
’13.950,- of ’279,- p.mnd.
8 04199-2588.
HONDA Prelude 12 V, 12-
-'B3, nieuw model, vr.pr.

’ 3.950,-. Tel. 04754-88483.
Honda ACCORD 2.0 EX, i.z.
g.st, d.blauw, 8-'9l, LPG +
extra's. Tel. 04409-3574.
Te k. JAGUAR XJS Vl2, pr.
n.o.t.k. Tel. 04492-3582.
DAIHATSU Rocky Wagon,
bouwjr. '86, i.z.g.st., blijft
grijs kenteken. Inruil moge-
lijk. Tel. 046-582602.
Te k. JEEP CJ 7 Wrangier
3.5 TD, bwj. '81, zeer mooi,
kleur blauwmetallic. Telef.
046-375786.
Te koop gevraagd LADA'S.
Auto Lambriex, Schuttersstr.
14,Elsloo. 046-377545.
Te k. Lancia BIANCHI All2,
bwj. '84, APK juni '95,

’ 3.000,-. Tel. 045-712313.

Te k. Mazda 323 AUTO-
MAAT, bwj. '81, prijs ’950,-.
Telef. 046-529578.
MAZDA RX7, sportauto,
rood, nw. mod. '87, extra's,

’ 17.500,-. 045-424128.
Te k. MAZDA 323 F GLX,
bwj. 7-'9O, 1e eig., rondom
uitgebr., verbreed, verlaagd,
lichtmet. velgen en extra
velgen met winterbanden,
’20.000,-. Tel. 04455-1621.
Te koop MAZDA 323 F 1.6
GLX, grijsmet., 7-11-'B9,
85.000 km., mewt airco,
radio-cassette, trekhaak,
’22.500,-. Tel. 04499-1787.
MAZDA 323 1.3 HB, 3-drs.,
'85, APK 5-95, ’3.950,-.
Telefoon 045-255784.
Te koop MAZDA 323 HB,
bwj. '86, vr.pr. ’6.500,-, div.
opties. Telef. 04754-88483.
Te k. MAZDA 1.7 GLX se-
dan diesel, bwj. '88, km.
stand 195.000, mcl. radio,
schuifdak, kleine deuk, pr.
’4.250,-. 8 043-616632, b.g.
g. 04454-63318.
190 E autom., verlaagd, mo-
del '84, extra's, mr. mog.,

’ 11.950,-. Tel. 045-231014.
Te koop MERCEDES 190E,
bwj. '86, antraciet, elec. ver-
gr., alarm, sportvlgn., stuur-
bekr., vraagpr. ’17.500,-.
Tel. 046-523791.
MERCEDES 190E, bwj. '87,
sportv. radio CD ’14.500,-,
duits kent. 8 046-758273.
2 x MERCEDES 190 E 2.0
sportvelgen, sunroof, cv,
stuurbekr., radio-cass., bwj.
'86-'B7, va ’13.950,- of

’ 279,- p.mnd. 8 04199-2588.

Te koop MERCEDES I*| j
bwj. '84, electr. schuiw< ,j \
extra's, ’11.950,-. Teie *04406-14821. -d(
Te k. MERCEDES *\1bwj. '87, Black Beauty,
alle opties. 8 045-2555»^ >Te koop MINI Metro, $ !
jaar '84, APK J ]
f 2.250,-. Tel. 04499;45jg^ »2 x MITSUBISHI PaJero^ :bo diesel, grijs kent. (
excl., bwj. '87, jt
’15.950,- of ’319,- P
8 04199-2588. __X! !
Te k. Mitsubishi TREDI^ :drs., bwj. '83, vr.pr. f 1
8 045-429903. ——<j
MITSUBISHI Tredia a
GL, type '84, APK, * ;
’ 2.950,-. 8 045-31767V1
NISSAN Laurel 2.8 Die^Kcyl., bwj. '87, get. glaS ,
n.o.t.k. Tel. 04408-3634^-4!
NISSAN Sunny 1.7 D-J,
tioncar, bwj. '84, ’'■ I
Telefoon 045-21091L^3
NISSAN Cherry dieseÜj
1c eig., nwe. kopp-, £T'95, ’ 3.750,-. 045-255jj^ j
Opel KADETT GT 1
'87, APK 3-95, kleur r°"j
sunroof, houten stu
velg., spoilers, pr.n.o|K'
045-422133 na 18.003X2!,
Te koop Opel KADETT 'j :bwj. '81, APK 6-95,
’1.000,-. 8 045-22670^ ,
Te koop Opel COPS^j:;MB, bwj. '90, 1e eig-, ** .km. Tel. 046-334411. _X j
GSi OPEL Kadett, «" j $
bwj. '86, 107.000 km. *’ 8.750,-. Tel. (M5-2748j£X

ll' I I De chique ambiance bij Buco hee"
dezelfdeklasse als de meubels zei' j

JBjj^. Bovendien geven de interieur-adviseursjß
_B_k mm f 1 'Buco, specialisten op het gebiedvan ste^ t

■ .Jr^ flfl^l design, smaak en kleuren, het beste adviei ,
mm*i , fl over stijlvolle woninginrichting ;
■f BH ffl De collectie van Buco Classic is uitgebreid eP j

f J |]H"^"*«—*„, _*^ |fl^ 1 hoogwaardig. Uitgebreid vanwege de gro*j
.._. _t ... B'"—*""*!■ fli 4BBfl n_i mi fl |_r collectie zitcombinaties, bankjes, fauteifl

B lüifliifgr-tfi 1 I _i«**__l llfl_Ei__^ kasten, wandmeubels, vitrines, eethoek^ |
__fe__flfl_Bfl Wmtm-** mWkmWmX fcgn r&*"~Jr tafels, boekenkasten en secretaire [

'WAjA Hoogwaardig omdat onze verfijnde, tijd

Natste m _fl klassieke meubels vervaardigd zijn j
Éf Mm edelhoutsoorten zoals: eiken, kersen, note° \

Buco Classic houdt van mensen me j
persoonlijke wensen. Maatwerk vinden \

y_fl s<_"^_fl_B___^ lßflfl_M_i net zo vanzelfsprekend als persoonlij* cHy_k fl*_<_ flflf 9y__^Bflflv_fli wfÊ^xmmmml w\ W 'jmWx service en jarenlange garantie- !y^" JB s!*^**,>^ I >
flflflflfl^ W W Stel uw eerstvolgende bez^|
tïiK I mm I Jf m aandeWoonboulevardHeerlel,i%^-^r]^J V^^ dus niet ,e lang üit';
C L A S S IC

KLA S S E I N "-a-J
■^ In de Cramer 170,6412 PM HEER^ ,

KLASSIEK WONEN £fl Telefoono4s-75261' J
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!
Auto's

i Opel KADETT 16 D,
>wj. '87, APK tot 15-

-kleur groenmet.,
"■ Tel. 04499-1054.

i I.Bi autom., 7-'9l,
km., LPG, vr.pr.

,-. S 04498-56295.
) Opel KADETT, '83,'
nden en uitlaat, vr.pr.

■ Tel. 045-228361.
MEGA 2.0 i diamond,

alle extra's, in st.v.
ieuw, ’ 22.750,-.
3-254462.
) Opel CORSA 12S,, APK juni '95, vr.pr.

043-646487.
3 Opel KADETT HB,
2, APK 8-94, vr.pr.
;■ Tel. 045-428160.
JADETT HB, 4-drs.,
I- Dr. L.T. Wietenstr.
ssum. 045-255304.
P mooie rode Opel
K in goede staat,
3. Tevens Daihatsu

hoog dak en schuif-
PK 4-95. Telefoon:
3408.
P zeer mooie Opel

2.0E, bwj. '77,
5, getuned, gerevis.,, SR-interieur. Tel.
Ï04.

ADETT 18 S Sedan,
v.st., 12-87, t.e.a.b.
»0 na 18.00 uur.
3EL Kadett 1.3 GS, 3-
wit, achterspoiler,
Jel. 046-529176.

1.6 GT, '87, sport-
zeld. mooi, ’7.500,-.
424128.

'j^Tr 'ype 1-3 LS Hatch-
-4 fj,v.B7, 1.m.-velg., 1e eig.4
>%En 1-3 LS, '86, Hatch-
A /Senn1-" 1- velgen, als nw.
V ft^h_Q4s-424128.* C .KADETT 161, 5-drs.,
5 lm ,9"jsmet., bwj. '88, APK
<* W..' Vr-Pr /8-25°.-- Slei-

>* I^^-52, Schaesberg.
A ijlo^P OPEL Manta 2.0 S
f t(,7,aat' bwJ- '83. APK '95.4 1^525403.
"k*,kooP OPEL Ascona,

tófar '81, uitgeb. +4C9■■ APK' sunroof.i MS| e auto, vr.pr. ’1.150,-.
* fgj3j3oB7l
> V°S? opel OMEGA 3000i,
\'S' p zilvermet., in nw.st.,g> \ Mercedes 190 Diesel,§^o46-511422.
|tEr;{E! Opel Kadett GSi,
IVS'jSn '" '86' APK 5-95,

'jj^jel. 045-465133.
i\**s OPEL Kadett 1.4, t-
ijm' 5-bak, schadevrij, nw.

Ï^LLg5O,-. g 046-511446.
UtN Opel KADETT 1.6

K %*"} '86, wit, 1e eig., on-
j lesboekje aanwezig,
t V~<Cj>l 04493-2185.

<i %^°P OPEL Kadett D
| bZ N. bwj. '81, APK 4-95,

' l^üjgl- 045-229667.
y|Wk Opel KADETT Cara-
iJjWJH '86, 140.000 km.
/^V°gno4493-2312.A\^P KADETT GSi, '86,t J JoL z

L
eer mooi, event. inruil

3.flyp^leje(. 046-753964.Jlst KADETT 1.6 S GT, i.z.
'#k W'■ '85' (model '86),

Borrekuilstr. 103,
jV^lgL 046-744395.

Opel KADETT 2.0W,°> '89, inruil mogelijk.
\
„ 1.2 S, D-type,: W. APK 5-95, ’3.750,-.'"1^045-255784.Jt\)

0pEL Kadett 2.0 GSi
■v ra* SDOrtvelgen, alarm,
f\\ aaio-cass„ zeer excl.,
__5.95r, '86-'B7-'BB, v.a.INlgsss/ 319'" Pmnd'Kr OpEL Kadett 2.0 GSi,

JSoq, sPortief, sportvelgen,
'_*"" ' cv' 5-speed, zeer
mVh<* '88, v.a.

MlP4Hto 0f f 33*'' P'mnd-n^^2sBB/Imffl. OPEL Senator 3.0
f4lsn 79' APK 5"'95. vr Pr-lity^Jg! 04754-88483.
]H (fEL Kadett 1.6 i + 1.41,\% ?". sunroof, 5-speed,

'Jv3^00 bwl- '90 v.a.,j^g^fa ’279,- p.mnd.

|S 2.0 GSi, '89,lßk hogelijk. Tel. 04493-

-"F' 5^?P oDel ASCONA 16Jj^ii; "■ ApK mei '95, bwj.
iPl;' yerzw. vering, trek-enlr?-9- st- Bouwberg-

D^Ajrunssum.
i 5 City, bwj. '78,it K» staat, ’725,-.\ 0^045-320457.IS, omega 2.0 i zwart-

st. SDnI!,r- ver 9r- stuurbe-
I |g^ ** '91' Tel', S .kadert 1.61, 3-drs.,

0
, i '88. in perfecte

S°°P Opel KADETT 1.8,
1 l/i i *'|, als nieuw, bwj.* SSLe,9-- vrPr- ’8.000,-.Q^ÜSjO, Heerlen.
o£■ CDETT Caravan Die-N 1 83' ApK 6-95, in
1 Sbls_ï' PriJs ’2.250,-. S

'e i>-=!_____So°°P Opel KADETT 1.6i
I^StaT.e,rood' bwj. '89. In
lea's at' 72.000 km. Veel
1?153er- sP°rtvelgen. 046--■«^l^JOOOwjr^
ilsst P

h
Fial PANDA 750 CL,
b*i- '88, APK 2-95,Je V^reL_04493^ 182.S ■S*TTPÊUGEOT 405,ApK 4-95, 5-bak, i.

&°onn_ lnruil m°gelijk.

(>bi UT 405 1.9 GRiRn^sq bwj.'9o, extra's,

/jW°SS= stationcar
l iS^So. iO5. bwj. '85, vr.pr.' Adver-"o4s-719966.

PEUGEOT 2.5 GTi 1.9 zil-
vermet., bwj. '90, perf.st, vr.
pr. ’ 16.250,-. _ 046-582560.
Te k. PONTIAC Grand-Am,
'73, 6.5 ltr., 335 pk, APK
met nieuw kent., speciaal
model. Telef.: 04492-4688.
PORSCHE 924, bwj. '82, i.z.
g.st., mr. kleinere auto mog.
Heerlerbaan 16, Heerlen.
Te k. PORSCHE 944 Targa,
bwj. '84, vuurrood, veel extr.,
mr. mog. Tel. 046-582602.
PORSCHE 944 Targa S2, 7-
85, sportw., wit, 5-bak,

’ 15.750,-. S 046-529176.
PORSCHE 924 S, roodmet.,
sportv., nw.st., bwj. '82.
’7.250,-, duits kent. Tele-
foon 046-758273.
Te koop RENAULT 25 TX
LPG, sept. '89, i.z.g.st,
open dak, deurvergr.,

’ 9.700,-. Telefoon 043-
-470676 na 18.00 uur.
RENAULT 19 TR, 5-bak, 3-
deurs, bwj. '90, in staat van
splinternieuw, ’ 12.750,-.
Telefoon: 043-254462.
RENAULT 5 Super, bwj. '88,
vr.pr. ’ 7.500,-, groenmetal-
lic. Telef. 04754-88483.
Te k. RENAULT 9 TL
Broadway 1.4, bwj. '86, 5
versn., mot. + carr. 100%, 4
nwe. banden, goed in de lak,
APK 4-95. g 04750-24628.
RENAULT 5 TR absoluut als
nieuw, wegens rel.prob., 5-
86, ’4.500,-. nw. APK.
Telef. 04906-2140.
Te koop SAAB 900 GLE, bwj.
'82, nieuwe motor, LPG on-
derbouw, APK 1 juli '95,

’ 1.450,-. g 04450-2325.
Te k. Toyota CARINA II die-
sel, bwj. '87, APK 24-1-95.
Telef. 043-431877.
Toyota CARINA de Luxe
stationcar, bwj. '81, vr.pr.
’1.500,-. Palenbergstr. 41,
Heerlen-Palemig.
Te koop TOYOTA Celica 1.6
Liftback, bwj. '82, APK 5-95,
vr.pr. ’ 2.300,-._ 046-743480.
Te koop TOYOTA Celica TA
23, bwj. '76, in. org.st, uitsl.
voor liefh., pr.n.o.t.k. Tel.
04492-3896/045-275997.
Te k. Toyota CELICA 1.6 ST,
uitgebouwd, felrood, Im.vel-
gen, in nw.st., ’12.950,-.
Tel. 045-327847.
Te koop TOYOTA Starlet,
bouwjaar '80, APK '95, i.z.g.
st., vraagprijs ’850,-. Tel.
043-630871. ,
Toyota COROLLA 1.3 DX,
bwj. 85, APK 3-95, i.z.g.st.,

’ 5.650,-. Tel. 04454-62092.
Te k. Vauxhall CHBVETTE,
(mod. Kadett) bwj. '79, APK
4-95, ’400,-. 045-410576.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'85, pr.n.o.t.k. Telef. 00-32.
89-718279/043-634204.
Te koop VW GOLF Gti, bwj.
'84, div. extra's, nw. interieur,
i.z.g.st. Tel. 04493-1464.
Te koop VW-POLO Classic,
bwj. '85, 1300 cc, 88.000
km., ’6.500,-. g 043-650607.
VW GOLF CL 1.6 D, bwj. '88,
nw. onderd., 140.000 km.,

’ 12.500,-. 8 045-424500.
Te koop GOLF, bwj. '86,
APK, sportvelgen, auto is in
goede staat, d.blauw, vr.pr.
’6.250,-. Tel. 046-580118.
GOLF Cabriolet GLi, met
lichte schade, ’ 11.750,-,
bwj. '85. Tel. 045-315095.
Te koop VW GOLF GTi, bwj.
'79, in goede staat, veel ex-
tra's. Tel. 046-582602.
VW Golf, nw. APK, ’2.250,--; Golf DIESEL, wit, 4-drs.,
108.000 km., ’3.750,-. Ju-
rastr. 3, Hrln.(Zeswegen).
Te k. VW SCIROCCO 1.6
GT, 2-'B4, spoilers, 15" ATS,
’7.000,-. Tel. 046-529176.
Te k. 3-drs. VW PASSAT,
zilvermet., bwj. '81, APK 4-
95, ’850,-. 04454-61439.
GOLF 1.3 CL, '87, sportwie-
len, zeer mooi. Tel. 045-
-424128.
Te koop GOLF Cabrio 1.6i,
zeer mooi, bwj. '80, kl. rood,
Recaro int., sportw., enz., pr.
n.o.t.k. _ 045-720489.
Te koop GOLF GTS, bwj.
'85, kl. rood, zeer sportief en
i.z.g.st. Tel. 043-477645.
Als nieuw GOLF 1600 GLS,
cabrio nw. model, kl. rood,
sportwielen, APK tot '95, bwj.
'79, mr. mog. Ariensstr. 2
Kakert/Schaesberg.
Te koop VW GOLF 1.3, bwj.
'84, 3-drs., wit, prijs

’ 4.45Q-. Tel. 046-338872.
VW PASSAT combi diesel,
bwj. '84, APK 7-95, i.g.st., t.
e.a.b. Tel. 04450-1984.
Te k. VW KEVER 1200 ca-
brio, APK 5-95, bwj. '73,
paars met witte top, i.nw.st.
Tel. 045-712070.
Te koop VW GOLF, bouw-
jaar '79, APK, i.z.g.st.,
vraagprijs ’750,-. Tel. 043-
-630871.
Mooie VW KEVER Cabrio
1303 Karmann, bwj. '73,
APK 3-95; tev. Kever, bwj.
'68, gerest. Tel. 046-378335.
Te koop VW GOLF GTi
1800, 5-bak, bwj. '86, zeer
mooi. Tel. 046-511422.
Ter koop VW- KEVER, bwj.
'82, wit, i.z.g. en orgin.st.
geen roest, APK 5-95, voor
liefhebber, vr.pr. ’ 4.950,-.
Telefoon 043-640762.
Te koop VW GOLF, bwj. '79,
APK 2-95, ’750,-. Tele-
foon 045-229667.
3 x VW GOLF GTi 1.9 16
klepper + alle opties, zeer
excl., bwj. '87 v.a. ’12.950,-
-of ’259,- p.mnd. _ 04199-
-2588.
2 x VW GOLF 1600 i cabrio,
sportvelgen, alarm, cv, s-
speed, radio, cd, zeer excl.,
bwj. '87, v.a. ’16.950,- of

’ 399,- p.mnd. _ 04199-2588.
GOLF Cabrio 1.8 GLi, bwj. '80, blauwmet., 15" velgen,
nieuwe banden, vraagpr.

’ 12.500,-, mr.mogelijk.
Telef. 045-325818.

VW PASSAT stationcar
Turbo Diesel '89, st.bekr.,
roofrack, vr.pr. ’ 18.750,-. _
046-582560.
VW GOLF C, '82, 1600 mo-
tor, mooie wagen, APK-gek.,
pr. ’2.500,-. 046-514310.
VOLVO 343, bwj. '81, APK 3
maart '95, motor defect,
’175,-. g 04459-2784.
Te k. VOLVO 343 DL aut.,
bwj. '80, APK '95. Tel. 045-
-223972.
Te koop VOLVO 440 GLT,
juni '92, rood, i.z.g.st.,

’ 27.500,-. Tel. 045-258654.
Te koop VOLVO 440 GL, '90,
blauwmet., 75.000 km, plm
’B.OOO,- aan opties en
’2.000,- access., i.z.g.st.,
’15.000,-. Tel. 045-323256.
Te k. VOLVO 340 Winner
1.4, LPG, 5-'B4, sportw.,
’2.750,-. Tel. 046-529176.
Te koop VOLVO 440 GL,
bwj. 9-'9l, kl. wit, Im-velgen,
71.000 km, LPG, vraagprijs
’16.900,-. Tel. 046-518010.
Te koop VOLVO 360, 2 ltr., 3-
drs., trekhaak '83, licht-
groenmet., ’ 2.250,-. Tel.
045-259497.
Te k. VOLVO 340 GL, 3-drs.,
bwj. 4-'B5, APK 4-95, i.z.g.
st. ’ 5.250,-. g 04454-62092
VOLVO 440 GL, bwj. '91,
LPG, ’16.250,-; Volvo 460
turbo, bwj. '91, zwart

’ 19.500,-. Tel. 04759-3565.
Te koop gevr. LOOP- sloop
en schadeauto's. _ 045-
-228604 b.g.g. 04405-3783.
Wij betalen de hoogte prijs
voor uw Japanse AUTO met
of zonder APK. _ 045-423199.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Opel Ascona 1.6
S 4-drs '87; Opel Kadett 13
S aut. '87; DAF 400 bestel-
bus '89; Ford Scorpio 2.0 CL
'86; Alfa Romeo 75 1.8 10-
-'B6; Volvo 360 2.0 5-bak '85;
Citroen Visa 17 RD 11-'B6;
Ford Siërra 20 L V 6'83; Fiat
Ritmo 60 L 1e eig. '85; VW
Jetta C 4-drs '83; Opel Ka-
dett 1.2S '82; Renault 9 TL
'83; Ford Escort 16 L 5-bak
'85; Opel Corsa 12 S TR '84;
Fiat Panda 34 '84; Ford Es-
cort 11 L 5-drs. '83; VW LT
camper '76; Citroen Visa GT
'83; Fiat 127 1050 '83; Toyo-
ta Tercel 13 DX '82; Citroen
Eend 2 CV 6 '84; Mitsubishi
Tredia 14 GLX '83; Opel Ka-
dett 16 S '82; Ford Escort
1.1 combi '81; Renault 5
GTL '83 ’950,-. Inkoop,
verkoop, financiering. Div.
inruilers. Akerstr. Nrd. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geopend van 10-18 uur, za-
terdag 10.00-17.00uur.
BMW 316 '84, zeer mooi;
Opel Corsa 1.2 S HB '85;
Opel Ascona 1.6 S '85; Opel
Kadett 1.3 S combi '85; VW
Passat D '84. Diverse inrui-
lers. Hoofdstraat 200,
Hoensbroek (nabij markt).
Tel. 045-227395.
Te koop GEVRAAGD voor
export. Motoren, caravans
brommers, personenauto's,
vracht en bestel. Hoogste
prijzen! Tel. 045-456963.
Te koop gevraagd AUTO'S
'79 t/m '86. Ook met schade
en reparaties. Tevens be-
drijfsauto's. Incl. wettelijk
geldig vrijwaringsbewijs. Bel
046-338509. Ook 's avonds;
b.g.g. 00-32.89-564008.
Occasionshow bij SUPER-
CARS Akerstraat Noord 20a
Hoensbroek heeft voor U:
Escort XR3 1986; Alfa 75
'86; Citrën AX bwj. '88; Es-
cort 1984 en 1985; Fiësta
1984; Honda Civic 15 GTi
1986; Citroen BK diesel
1900 1985; Volvo 360 1986;
Volvo 340 gas 1986; Siërra
Ghia 1983, 1985 en 1983;
Alfa t '33 1986; Escort combi
1984 benz.; Golf type 1600
bwj.'B6; Kadett '86; Nissan
Sunny 1985; Nissan Blue-
bird '86; Fiësta '81/'B2; Su-
zuki Carry '88 grijs kenteken
busje Ix, nog diverse auto's.
Telefoon 045-222455 of
231448.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S. Bet. hoogste prijs!! S
045-416239 tot 21. u. open.
Met bovaggarantie, ANWB
gekeurde auto's: VW Golf
1800 GT '87 ’10.900,-;
Opel Astra 1600 92
’23.950,-; Opel Kadett Se-
dan 1600 i '90 ’16.950,-;
Veetra 18 GT '91 ’24.950,-;
Fiësta 1100 '89 ’11.500,-;
Ford Escort 1400 CL '87
’7.700,-; Opel Corsa 1.3
'87 ’8.950,-; Opel Omega
2.0i '87 ’11.950,-; Opel Ka-
dett GSi 2.0 16 V '90

’ 24.950,-; Opel Kadett
1300 '88 ’10.750,-; Veetra
2.0 GLS automaat '89 met
stuurbekr. ’ 20.950,-; Opel
Omega 2.4 i stationcar LPG
'90 ’21.750,-; Mazda 323
'86 ’6.750,-; Peugeot 204
'87 ’7.900,-; Renault 9 TL
'87 ’4.900,-; Subaru Justy
'87 ’5.900,-; WEBER, Au-
tobedrijf, Baanstraat 38,
Schaesberg. _ 045-314175.
AUTO'S, u belt, wij kopen!!
Ook 's avonds, met vrijwa-
ringsbewijsü _ 045-427671.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!! 045-411572.
Auto-, motor- en bromfiets-
verzekeringen door SPE-
CIALISME goedkoper.
Informatie M.A.A.F. Assu-
rantiën, 043-616395. Voor
al uw verzekeringen, pen-
sioenen en sparen.
KIJKZONDAG bij autoparc
Maastricht. Elke zondag
kijkzondag van 12 tot 16 uur.
Meer dan 300 occasions.
Maastricht, Molensingel
Randwyck wijk 29, langs
autoweg A2afslag AZM.
MITSUBISHI Lancer 1400
autom., '80, APK 2-95.
Koopje! 046-754433 na 18 u.
Te k. MINI 1000, bwj. '76,
APK 6-95, in goede staat,
pr. n.o.t.k. 04407-2833.
Te k. MERCEDES 280 E,
autom., bwj. '80, APK 6-95,

’ 7.000,-. Tel. 046-522354.

Wij geven het MEESTE voor
uw auto. U belt wij komen.
045-423973, ook 's avonds.
Uw AUTOVERZEKERING
met no-claim-bescherming'
na 2 jaar schadevrij rijden.
Max Hendriks, Bom. Tel.
04498-55050.
CABRIOLET-TREFFEN
zondag 26 juni van 13.00-
-18.00 uur op de markt in Ge-
leen, meer dan 100 cabrio's
aanwezig.
Te k. VOLVO 340 2.0, bwj.
11-'B2, trekh., sunroof,

’ 1.250,-. Tel. 04450-2969.
Opel ASCONA, bwj. '85,
LPG, APK 4-95, i.z.g.st.,
’4.500,-. Tel. 045-751438.
Renault CLIO Graffity, 3-
drs., '93, 16.500 km., rood,
abs. nw.st., vele extra's, vr.
pr. ’21.750,-. 043-610272.
Te koop TOYOTA Starlet
autom., bwj. '86, ’6.500,-. _
045-321901 na 17.00 uur.
OPEL Kadett C 1.6, bwj. '78,
vraagprijs ’ 1300,-. Car-
rosserie en bekleding, in
goede st. Tel. 045-275631.
NISSAN Bluebird 2.0 GL
automatic, bwj. '84, prima
staat, APK 6-95, ’2.500,-.
Telefoon: 04458-1534.
Te koop BMW 323i, bwj. '85,
123.000 km, verlaagd, 15",
diverse opties, t.e.a.b. Tel.
046-747148 na 17.00 u.
OPEL Ascona 1.65, bwj. '82,
LPG, radio, zonnedak, APK
mei '95. Tel. 046-582832.
Te koop OPEL Kadett 1.2 S,
bwj. '81, kl. blauw, vr.pr.

’ 1.500,-. Tel. 04498-54234.
Te k. VOLVO 66 GL autom.,
APK 5-95, in prima staat,

’ 500,-. Tel. 046-743290.
MAZDA 323 GLX autom.,
'88, absol. nw.st., elke keu-
ring toegest. _ 046-333445.
PEUGEOT 305 GL, bwj. '83,
i.z.g.st. Koopje! Heisteeg 29,
Stem. Na 17.00 u.
Opel KADETT 1.3 LS HB,
bwj. '86, APK 6-95, blauw-
met., spoiler, radio-cass., vr.
pr. ’6.250,-. S 046-339174.
TOYOTA Stariert, van part.,
bwj. 7-'B6, APK 7-95, i.z.g.
st., pr.n.o.t.k. S 04498-59975
na 18.00 u. B.g.g. 53394.
Te k. VOLVO 340 GL 12
GST, Sedan, 1985, antra-
cietgrijs. 04406-14921.
Te k. moderne blank eiken
WANDKASTEN (Mustering)
variabel opstelbaar. Vr.pr.

’ 1.250,-. 045-442527.
Te k. GOLF diesel, 5-versn.,
sportwielen, bwj. 11-'B5, s-
drs., zeer mooi, vr.pr.
’6.950,-. Tel. 04748-1965.
SEAT Ibiza, type '87, 4-
deurs, 5-bak, wit, 86.000 km,
’4.350,-. Tel. 043-639127.
Te k. 190 E, rookzilvermet.,
m. '86, AMG-uitv., verl., cv.,
airco, Pulman bekl., nw.
sportv., etc, i.z.g.st., vr.pr.
/13.750,-. Na 18.00 uur
04750-19917/04748-1965.
Te koop GOLF bwj. '87, i.g.
st., vr.pr. ’6.750,-. Telef.
046-376664.
Voor liefhebber FIAT Panda
34, bwj. 11-'B4, rood, 87.000
km, org. schadevrij, i.z.g.st. _
04404-1506. Vauwerhofweg
6, Schimmert.
Te k. PEUGEOT 505 GR, I-
'B4, blauw, LPG, schuifdak,

’ 2.500,-. Tel. 046-529176.
GOLF diesel bwj. '79, leren
bekleding, radio, brede ban-
den, brede achterlichten,
trekhaak, vr.pr. ’1.500,-.
Telef. 04492-5833.
Te k. klassiek FIATJE 127,
bwj. '76, in nw.st., APK 6-95,

’ 85QvTgL 04405-3258.
Te koop VW JETTA D, bwj.
'81, APK 6-95, rood,

’ 9500^04405-3258.
GOLF Cabrio GLS rood met
veel extra's, zeer mooi,
/J:7j>OjJ>43-6j15547.
NISSAN Sunny 1.3, Trend, 3-
drs., bwj. '88, zeer mooi, pr.

’ 8^600^043-615547.
Opel Corsa I.OS HB, m.'B4,
radio-cass., nwe. bnd., i.nw.
SU ’ 3.750t:L _ Q45-729036.
Te koop DAIHATSU Cuore,
bwj. '83, APK 8-95, vr.pr.

’ IjSOr/Tej. 045-463690.
Te~k. GOLF GTi, type '87, kl.
zwart, apart mooi, pr.
/J)jJooM)4j>-7£l29j^
Të~ koop BMW 315 M, bwj.
11-'B2, i.z.g.st. kl. rood, APK
gek., vr.pr. ’1.500,-. Telef.
045-421137^Te~~k. v. ~VOLVOMEDEWER-
KER Volvo 440 GL, kl. wit,
bwj. '93, 17.000 km. Direct
te aanvaarden 045-459222.
VW GOLF, bwj. eind '85, i.z.
g.st., APK 5-95, vr.pr.

’ 5J45O::Je|. 046-332890.
feit- OPErKadett combi, s-
drs., 16i, bwj. 10-'B9, rood,
APK '95. Tel. 04498-54789.
TTkoop Seat FURA, 5-drs.,
i.z.g.st., prijs ’1.750,-. Tel.
04746-2429.
Te k. MITSUBISHI Cordia
1600 GLX, bwj. dcc. '83, met
LPG, vr.pr. ’1.700,-. Tele-
foon 045-228802.
Te k. Ford Siërra 2.0L Ghia
sedan '89 ’12.500,-; Ford
Scorpio 2.0 CL bwj. '90 se-
dan div extra's wit
’15.500,-; Opel Kadett 1.6i
antr.met., nieuwstaat
’13.500-; Mazda 626 2.0 i
16V sedan, nieuw model bwj.
3-92 div.opties ’ 24.500,-;
VW Passat GLD combi,
rood, zeer mooi, bwj. '90
’24.500,-; Fiat Croma 2.0
Turbo Intercooler, st.bekr., c.
v., el.ramen enz., bwj.'9o
’13.500,-. Inruil mogelijk.
Autohandel Henk JANSSEN,
Nusterweg 137, Sittard. Tel.
046-528336 b.g.g. 046-
-58184^
Te k. VW PASSAT Variant
diesel, bwj. '86, d.blauw,
motor '88, div. ace, wegen-
bel. ’365,- p.kw., vr.pr.
’8.000,-. Tel. 043-634147.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 24
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Auto's
BENZINE kunnen we niet
goedkoper maken, maar we
kunnen wel het verbruik van
uw auto d.m.v. juiste afstel-
ling tot het minimum beper-
ken, vanaf ’97,95 mcl.
(bougies, luchtfilter, con-
tactpunten, CO.) en com-
puteruitdraai. We werken
met een van de modernste
afstelcomputers. A.E.E.
Heerlen. Tel. 045-228041.
Te k. gevr. voor EXPORT.
Lada's, Skoda's, Opel Re-
kord, Audi 100. Auto Ro-
berts, Heirstraat 8, Urmond.
Tel. 046-332352.
MAZDA 323 LX, bwj. '86,
APK '95, prachtauto, vr.pr.

’ 5.750,-. 04492-5833.
Te koop MERCEDES 190 S,
bwj. '85, in nw.st., 1e eig., vr.
pr. ’ 13.000,-. _ 046-523404.
Te koop OPEL Corsa Sedan
1.3 NB, bwj. 7-'B7, i.z.g.st.,
’7.500,-. Tel. 045-419275.
Te koop BMW 1502, bwj. 75,
technisch 100%, moet al-
teen nog gespoten worden,
met onderdelen, vraagpr.
’1.000,-. Tel. 046-524461.
Te k. TOYOTA Corolla 1.3
DX 12 V, bwj. 86, in nw.st.,
vraagprijs ’5.850,-. 1 Jaar
APK. Tel. 045-313763.
DAIHATSU Cuore, 2-cylin-
der, bwj. '83, vraagprijs
’1.850,-. Tel. 04498-54319.
Te k. VW JETTA, Amer. uitv.,
5-bak, met airco, bwj. '82, vr.
pr. ’ 3.250,-. _ 04498-54319.
Te k. MINI Special 1100,
APK, i.z.g.st., pi. radio met
slede. Tel. 043-620548.
Te k. ALFA 33, bwj. '87, i.g.
st., 15 inch LM-velgen, vr.pr.
’7.250,-. Tel. 043-431562
b.g.g. 043-470484.
Opel KADETT 1.3, bwj. mei
1987, nw. model Hatchback
'88, ’ 6.500,-. 045-753564.
Te koop MAZDA 626 GLX
HB 12 V, bwj. '89, stuurbekr.,
pi. trekhaak, 1e eigenaar,
vraagprijs ’ 14.900,-. Inruil
mogelijk. Tel. 04499-3040.
GOLF stoel en 4-bak ’50,-
-p.st.; Uno stoel en Uno s-
bak ’ 200,-. 045-753564.
Te koop FORD Escort 16 L,
5-bak, bwj. '84, bruinmet.,
APK 4-95, i.z.g.st., geen
roest, vr.pr. ’3.150,-. Tel.
043-476883 b.g.g. 437812.
Te koop ESCORT 1.3 L, bwj.
'82, APK 8-95, vraagpr.
’1.950,-. Tel. 045-455700.
Ford ESCORT 1.6 laser, bwj.
'85, APK 12-94, vr.pr.
’3.950,-. Na 18.00 uur
04499-4914.
Te k. VW POLO, '84, APK,
rad./cass., vr.pr. ’4.500,-. a
045-729640 na 19.00 u.
Te k. FORD Escort 1300 L,
bwj. '82, ’2.000,-. Telefoon
045-250199.
Te koop Cöverline CONTAI-
NER voor Toyota Hi Luxe of
VW Taro dubbele cabine.

’ 1.850,-. Tel. 046-519343.
Mini METRO, bwj. '83, 1 jr.
APK, zeer mooi, ’1.650,-.
Tel. 046-513425.
Te k. sportauto MAZDA RX
7, bwj. '81, sportw. etc,
100% lopend, iets spuiten +
keuren, ’2.150,-. Kleikoe-
leweg 64, Landgraaf.
CITROEN Visa, bwj. '84, 1
jaar APK, puntgaaf,
’2.150,-. Tel. 046-513425.
OPEL Kadett 12 S, bwj. '85,
APK 2-95, sportvlgn., i.z.g.
St, ’4.250,-. 046-513425.
Te k. gevraagd SKODA
klein defect geen bezwaar.
Telef 045-718397.
Te koop voor liefhebber
MITSUBISHI Colt turbo bwj.
'84, i.z.g.st. pr. ’3.950,-.
Telefoon 045-724729.
TOYOTA Celica 16i GT 16V
'87 ’9.250,-; Kadett 1.8 S
Sedan '88 ’8.750,-; Corsa
1.3 SR '84 ’4.750,-; Mini
Mayfair '87 ’5.250,-; Siërra
2.0 i '85 ’4.750,-; Galant 1.8
Turbo D '85 ’3.750,-. Inruil
Golf D aut. '82; Kadett 1.2
'82; Escort '81; Manta GSE
'82. Inruil mog. a 045-211071,
Overbroekerstraat 54,
Hoensbroek.
Te k. WILLY Jeep bwj. 1945,
voor liefhebber, i.g.st. mcl.
APK, ’ 12.500,-. Telef.
04499-4641.
Te koop OPEL Rekord 2.0 S,
i.z.g.st., bwj. '86, APK 7-95,
voorzien van alarm, rad., get.
gl., etc, vaste pr. ’6.950,-.
Heistr. 27, Einighausen.
Te koop FORD Escort 1300
Laser, bwj. '85, APK 11-94,

’ 3.750,-. Tel. 045-229667.
Te koop HONDA CRX 1500i,
bwj. '84, rood, electr.
schuifd., in nw.st., vr.pr.
’8.450,-. Na 18.00 uur:
04750-28163 b.g.g. 40786.
Te koop VW JETTA, bwj. '81,
beetje opknappen, ’ 350,-.
Telefoon 045-420572.
4 x LANCIA Thema 2.0 16
klepper, 4-drs., in nw.st., bwj.
'92, v.a. ’18.950,- of

’ 379,- p.mnd. a 04199-2588.
Te koop NISSAN Sunny 1.6 i
coupé, bwj. '91, km.st.
50.000, volledig ANWB ge-
keurd, iedere andere keu-
ring toegestaan. Telef. 045-
-228485 na 17.00 uur.
Te koop PEUGEOT 404
event. voor onderdelen,
’250,-. Tel. 046-516052.
FIAT Ritmo, bwj. 80, voor
knutselaar, goede banden
en trekhaak, ’250,-. Tel.
045-313118 na 18.00 u.
2 x HONDA Civic CRX 16
klepper, nw. model, sport-
velgen, cv, sunroof, zeer
sportief en zeer excl., bwj.
'89, v.a. ’17.950,- of

’ 359,- p.mnd. a 04199-2588.
Te koop Opel REKORD bwj.
'84, met nwe. motor,
’2.750,-. 046-521909.
CITROEN BK 16TRS, LPG,
bwj. '83, APK 4-95. Vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-276117
dond. en vrijdag na 18.00u.

Te k. 2 CV SPECIAL, kleur
wit, bwj. '86, km.st. 59.000,
APK 15-5-95, nieuwstaat.
Tel. 04406-14311.
RENAULT 5 Avenue, '84,
nwe. koppling, APK 12-94,
pr. ’ 2.950,-. 045-255784.
MERCEDES 190 E wit, goed
onderh. 6-'B5, 116.000 km
van alle extra's voorzien
’13.250,-, 4-gangs autom.;
tev. BMW 318 i bwj. 8-'B5,
metallic donkergrijs,
125.000 km.st., van alle ex-
tra's voorzien, ’ 5.000,-.
Telet. 04498-60042. Wal-
ramstr. 18, Bom.
Te k. HONDA CRX 16V, bwj.
'90, ’21.950,-. Tel. 046-
-514562.
Te koop CADILLAC Eldora-
do cabriolet, zeer inter. als
bruidswagen. Tudderender-
weg 105, Sittard. Tel. 046-
-529153. Evt. inruil.
Te koop Ford SIËRRA type
KR 4i, bwj. '85, i.z.g.st. Tele-
loon 046-751712.
MERCEDES 190 E autom.,
elektr. schuifd., donkerbl.,
bwj. 12-83, ’9.250,-, duits
kent. Telefoon 046-758273.
Opel ASCONA 1.9 autom. i.
z.g.st. APK 6-95, vr.pr.
’850,-, bwj. '79; Ford Tau-
nus 1.6 bwj. '82 APK 11-94,

’ 500,-. Telet. 043-478598.
Heftig!! Zéér goede kwaliteit
van de betere klasse auto's!
o.a. Mercedes 500 SEC alle
opties ’ 26.500,-; Mercedes
190 E schuifd., cv. getint gl.
enz. '87 ’19.500,-; BMW
628 CS blauwmetallic
’11.000,-; BMW 628 CSi
coupé champagnemet. t. '87
’24.500,-; BMW 316 inj. 4-
drs bwj. '89 ’ 16.000,-; Pon-
tiac Fiero coupé 6 cyl. GT
airco enz. '87 ’19.500,-; Ci-
troen BK 19 GTi spec. alle
extra's '87 ’8.950,-; BMW
524 Turbo diesel wit t. '89

’ 23.500,-; Mitsubishi Paje-
ro 2.6 geel kent. m. '85

’ 10.950,-; Golf cabriolets,
Escorts, cabriolets v.a.

’ 13.000,-; Nissan Bluebird
2.0 dies. stuurbekr. enz. m.
'88 ’10.500,-; Peugeot 309
GT spec. 5-drs rood '88
’8.950,-; Peugeot 205 GT s-
drs ’5.500,-; Fiat Croma
2.0 spec. stuurbekr. enz. t.
'89 ’10.950,-; Mitsubishi
Galant 1800 GL, kat. enz. t.
90 ’13.950,-; Porsche 944
alle opties ’22.500,-; Re-
nault Alpine V 6GT 3000
coupé mod. '86 ’30.000,-.
Diverse VW Golf GTi's. Ver-
der tal van gangbare occa-
sions voor betaalbare prij-
zen. Inruil, financ, garantie!
"Auto LEON" bij APK keu-
ringsstation "Moro" Rijksweg
Noord 172 tussen Geleen en
Sittard.
HONDA Civic 12 klepper nw.
mod.'B6 ’4.900,-; Peugeot
205 fel rood nw. mod. '89
’8.900,-; 205 1e eig. '87
’6.900,-; Opel Corsa 1.2
GL m '88 ’7.900,-; Rekord
2.0 S 5-bak apart mooi '86

’ 3.900; Nissan Micra luxe
uitv. '87 ’5.900,-; 300ZX
Targa '85 koopje! Toyota
Corolla lift back 1.8 diesel
gloed nieuw '88 ’8.900,-;
BMW 318 m '87 div. extra's
’7.900,-; VW Golf Cabrio
nwe. kap autom. i.z.g.st.

’ 6.900,-; Triumph Spitfire
met hardtop '76 ’ 7.900,-;
Mercedes 190E ABS uitgeb.
’12.500,-; 200 diesel '86
’15.900,-; Mazda 323 GT
bijna '85 ’2.750,-; Fiat Re-
gatta LPG '87 ’2.500; Mit-
subishi Cordia uitgeb. m '85
’3.500; Lancia HPE 2.0 i
'82 ’1.950,-; Volvo 360
GLS Sedan 86 ’4.900,-;
VW Kever ’500,-. Autobe-
drijf JOOSTEN, Scharner-
weg 3, Maastricht, tel. 043-
-634978/06.52980.787.
Ford ESCORT RS Turbo CV,
elektr.ramen, Recaro-uitv.,
bwj. 11-'B5, pr. ’8.500,-.
Tel. 046-518634.
Te k. ASCONA '79 met LPG,
APK 6-95, pr. ’750,-; Dai-
hatsu Cuore '83, APK 5-95
pr. ’ 1.250,-. 045-225774.
Te k. STARLET 1.0 bwj. '87,
km 79.000, R.D.W. gek. in
staat v. nieuw. 045-220957.
PEUGEOT/Talbot/Samba
cabriolet, 1984, bordeaux-
roodmetal., vr.pr. ’ 7.900,-. _
045-726254 of 241166.

Onderdelen/ace.
Ink./verk. goede gebr. AU-
TOBANDEN. Passartweg
39, Heerlen, 8 045-222675.
Te k. gebruikte BANDEN 13,
14, 15 en 16 inch, mcl. mon-
tage v.a. ’25,-. Autobedr.
Luyten, In de Cramer 50,
Heerlen, tel. 045-719335.
Nieuwe AUTOBANDEN. Al-
le merken en maten. De
laagste prijzen bel voor prij-
zen. Bandenspecialist Abel,
Reeweg 143, Landgraaf.
Telefoon 045-314027.
Te koop diverse maten ge-
bruikte AUTOBANDEN t/m
235/50x16, v.a. ’25,- inclu-
sief montage, balanceren en
garantie. Bandenspecialist
Abel, Reeweg 143 Land-
graaf. Tel. 045-314027.
Te koop TREKHAKEN voor
bijna alle typen auto's mei
onderbouwen en aansluiten
’150,-. Tel. 045-229667.
Tevens trekhaken te koop
gevraagd.
Voor Toyota 4 alu-VELGEN
met nieuwe banden, 3 we-
ken oud, mt. 185/60/13. Tel
045-231316.
Te k. ATS-VELGEN 6x12
met 185 banden voor Ope
en VW, ’350,-. Na 18.0C
uur 045-222235.
Te k. 15 " SPORTVELGEN
’400,-, 15 -16- 17 " banden,

’ 25,- p.St. 045-726673.
Te koop LPG-INSTALLATIE
voor Volvo 440. Telefoon
04498-51030.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel
045-719966.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 26

Een draadloze telefoon van Primafoon is ook

\¥*\ m\ niet zomaar een cadeau. Neem de Florida 150, die't t .^mWX^3W^B *waCx je in en om het hele huis kunt gebruiken.

flfl M Je zult zien dat je vader 'm meteen gaat

■B ;_<_" proberen. In de tuin. Aan de overkant van de straat.
■B^r^^j_^_v

$m Of in de schuur. Om tevreden vast te stellen dat

je met de Florida 150 inderdaad rondom het hele

W huis kunt bellen.

Dus jekunt je vader niet blijer maken dan met

de Florida 150. Of het zou met een van de ande-

Kijk 'nshoeblij jevader ismet re vaderdagcadeaus van Primafoon moeten zijn- I j
I een draadloze telefoon. —-"^r^flafcfl^ _r_J

Florida 150. Draadloze telefoon voor X Wm _ fm
in en om het huis. Kiest uit 10 ka- _dË| m
nalen automatisch een vrij kanaal, fli l_Hr_/^^v__r
In ivoor en antraciet. 269." Wr fi

f* Manhattan* 80. Scherp geprijsd ant-

/yJ^S^^ Xmx WOOl"dapparaat. Werkt met micro-

/^-■' jjf cassette voor de opname van een

*%*C^ 'Wm\\o '^Kr meidtekst en de inkomende berichten. >
jjf In lichtgrijs. 38," /

Greenhopper* 100. Superlichte, digitale draadloze ÉW 'lm
telefoon om te bellen bij Greenpoints. Geheugen jrjI^Kjfl
voor 15 nummers. In antraciet. _K_E_B ■ JMw a*" ■ mxg jGf_P_ef

Voor f50,-* gratis bellen bij Greenpoints als _jj_
unu een Greenhopper met een Greenpoint- _B Wm^ÊtiÊr
abonnement aanschaft. jAm

"Binnen twee maanden te besteden. ~M
wm\*^^*r Xwm

Basisstation. Met een basisstation kunt u met uw Green-
!

hopper ook in en om het huis telefoneren via uw normale

1 telefoonaansluiting. Vanaf e^sß^fc_"

' jL\ BO_P Bazel*. Compact toestel met onder

_■ Br meer nummerherhaling en volüme-

fl HFC en klankregeling van het oproepsignaal.

_P_,^Êr&- *n Broen> blauw en ivoor. _K_B_"

\ Orlando" 100. Draadloze telefoon met optimaal nSËJ
bereik voor in en om het huis. Beschikt over 2 XJËjfl
kanalen. Geheugen voor 10 nummers, regelbaar

oproepsignaal en intercom. In wit en antraciet. j*9, '^XWm^^ 'Huur per maand Ook re koop: 249,-
Los leverbaar: korte flexibele antenne voor —O," S?

I xyflt^ Homevox Universal*l-4E.Veelzijdige huis-

\t -"' H_> centrale voor 1 buitenlijn en 4 toestel-

<«k M 0' jy' _4 len- Met uitbreidingsmogelijkheden.

UJ m^ _fl Intern gemakkelijk doorverbin-

«^ /" xWW den en binnenshuis gratis bellen. _B_

Huur per maand ■ Ook te koop: 498,"

Boston* 100. Draadloze telefoon met -mmm Wg-—^ J
korte antenne voor in en om het A^L\*\ _| /^Zr'È
huis. Kiest automatisch uit 40 ka- Ê^^
nalen. In antraciet. Huur per maand €) mm*/ *Ü>o_r

24,90 °°ktek°°p:s9s»-

THUISWINKELEN
_^_S__fl__ Winkelen bij Primafoon kan niet alleen in 87 winkels door

mM S^^_L^—mt^—mj—mW ___ nee' Nederland, maar ook gewoon thuis. Thuiswinkelen is een

fl fl^ ~^g |^^ makkelijke en snelle manier om iets te vragen, te regelen of te

__^_. bestellen (minimum aankoopbedrag BEL GRATIS

S^^flk __^»^ verzendkosten f4.50). \JO~\l4\/4L
_É_T^B __^__i_i J***^^

D^^^grifll Prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen zijn geldig 'zolang de voorraad strekt.

BPtil Primafoon
DE WINKEL VAN PTT TELECOM

■ ;
i

I FIETSJE RIJK IN JE EICEN WIJK.
ZONDER NIEUWE HELPEN IS PE KRANT NERCENS. ;
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ZATERDAG 18 JUNI
NOORBEEK: Burchtfeesten
met vanaf 20 uur groot eet- en
drinkgelag in Hoeve dePeul.

ZONDAG 19 JUNI

De Azoren zijn een reisdoel dat tot de verbeelding
spreekt. Negen kleine eilandjes, midden in de

Atlantische Oceaan, op een plaats waar ons weer
vandaan komt. Nog net Europa, horend bijPortugal. Niet veel toeristen zetten er voet aan wal

Je moet er even de tijd voor nemen om ze te leren
kennen. De schoonheid, het karakter, het ritme.

Maar dan is de kans groot datje onvoorwaardelijk
van diekleine eilandjes gaat houden.

Aan de vriendelijke bewoners zal het in elk geval
niet liggen.

öe vulkaan Pico op het gelijknamige eiland is de hoogste berg van Portugal

DOOR MARIËTTE STUIJTS

BERG EN TERBLIJT: Luikse
markt op en rondom het ken-
nisplein van 10 tot 18 uur.

NOORBEEK: Burchtfeesten
met folkloristische markt van-
af 13 uur, toneelstuk om 15.30
uur, grote fokloristische op-
tocht om 16.30 uur en afslui-
tend openluchtfeest om 17.15
uur.

KANNE: Grensoverschrijden-
de wandeltocht van 10 kilome-
ter, vertrek om 14 uur bij de
St.Hubertuskerk.

NEDERWEERT: Schaap-
scheerwedstrijd in Open
Luchtmuseum Eynderhoof in
Eind, van 13 tot 17 uur.

MAASTRICHT: Open dag is
de rotstuin van Bèr Slangen,
Ambyerstraat Noord 73 van 10
tot 12 en van 14 tot 18 uur.

er tussenuit
Draagvleugelboot

Vliegeren

Een andere plek waar je stil
van wordt, is de vulkaan Cal-
deira, midden op het eiland.
Een hotsende weg voert door
een prachtig natuurgebied
naar de oude vulkaankrater
van twee kilometer doorsnede
en vierhonderd meter diep. Op
vogelgeluiden na is het dood-
stil. Een indrukwekkende
groene diepte, die jealle haast
ontneemt.

van daken in een verlaten,
grauwe zandvlakte herinneren
aan het natuurgeweld. Een
woestijn van as, indrukwek-
kend en beangstigend. In het
piepkleine Capelinhosmuseum
worden de uitbarstingen met
foto's en stukken vulkanisch
steen met ontzag herdacht.

" Het eiland Faial, hier gezien vanaf Pico, is een goede startplaats voor een vakantie op de Azoren

gokhal hebben we er bijvoor-
beeld (gelukkig) niet kunnen
ontdekken, net zo min als ves-
tigingen van McDonalds of een
karaoke-club.

altijd zijn er wel wat wolken
die regen voorspellen.
Alleen al daarom zijn de Azo-
ren geen bestemming voor een
zondoorstoofde vakantie. Er
zijn maar weinig stranden, er is
nauwelijks een op toeristen in-
gesteld uitgaansleven. Een

- alle ter ere van de Espirito
Santo - die uitmonden in com-
plete dorpsfeesten.

Maar voor wie in zijn vakantie
met een grote boog om dit
soort vermaak heen wil gaan,
hebben de adelaars-eilanden
heel wat te bieden. De charme
van plaatselijke cafeetjes waar
aan de formica-bar altijd wel
iemand om een gesprek verle-
gen zit. Van restaurants met
plastic tafelkleedjes waar de
vis beter smaakt dan waar dan
ook. Van kleurrijke processies

Wandelaars

£°als dat hoort bij een bijzon-
;ere vakantiebestemming,
'iegen er geen volle charters

de Azoren. De vliegtuigen
?Je de eilandjes aandoen, ma-
*en een tussenstop op doorreis„an het Nieuwe Land naar het

Europa. Of brengen geë-
migreerde Azorezen voor een
J^tnliebezoek naar huis.

klein groen stipje, bijna
'erloren in een eindeloze wa-
*rmassa. De eerste blik op hetj.'|andFaial is indrukwekkend,

lijkt het op een ge-
dooide lappendeken; glooien-
'e hellingen waar mensenhan-enen structuur in hebben aan-bracht.
e landing is een ervaring op
ch. De naam van de eilanden
j^ aandoend (Acores betekent
delaars) duikt de piloot steil
j^ar beneden. Hard remmen

voorkomen dat we aan
fl
et einde van het korte lan-

i 'figsbaantje de oceaan in dvi-

pstig ja, want op de Azoren
>ft niemand haast. Het ligt
J* 1* het klimaat, zeggen de be-woners. Niet dat dat zo warm
'~- in de winter minimaal 13
!) in de zomer maximaal 30
i - maar de luchtvochtig-

is heel hoog, vaak
°Ven tachtig procent. De he-
el is er zelden strakblauw,

e Azoren zijn groen. Dat
Nakt de eilanden tot een ge-
sefd doel voor wandelaars.,tralie wegen voeren door me-
*rshoge hagen van hortensia's
J*1 bamboeriet, in hobbelige
eitjes grazen Hollandse

Vanaf een hoger gele-
*l plek ziet het landschap er
*lis net uit als een grillige
°ïïsaiboom. Je kunt er uren
Pen zonder een levende ziel
*6en te komen. Rustig rond-
den met gehuurde auto of
"°tor kan ook prima.

een school loodsvissen even la-
ter nauwelijks op. Hoewel ech-
te walvissen zich deze morgen
niet laten zien, is de 'safari' in
de speedboot een aanrader.

" In het Azorese binnenland is het paard een onmisbare
werkkracht. Zo ook voor deze boer op Sao Miguel.

Een doordringende zwavel-
lucht omringt Furnas. In de
vallei aan de oostkant van het
eiland komt de vulkanische
oorsprong van de eilanden let-
terlijk aan dé oppervlakte.
Bronnen borrelen, sputteren
en dampen. Aan de opspuiten-
de modder en het warme bron-
water worden geneeskrachtige
eigenschappen toegeschreven,
in de omgeving liggen kuur-
centra. De plaatselijke bevol-
king gebruikt de hitte van de
aarde bovendien om in diepe
putten, cozido klaar te maken,
een stoofpot van vlees en
groenten en de specialiteit van
de streek.

rondslenteren in Angra do He-
roïsmo. Dit schilderachtige
plaatsje is door de Unesco aan-
gewezen als 'historisch erfgoed
van de wereld. Terceira is een
eiland dat - zoals in elk geval
ook Pico en Sao Miguel -
meer verdient dan een verblijf
van één dag.
Sao Miguel is het grootste en
levendigste eiland. De hoofd-
stad Ponta Delgada heeft de
meeste winkeltjes, een heuse
boulevard en zelfs twee (klei-
ne) disco's. In het - alweer
prachtig groene - binnenland
liggen adembenemend mooie
kratermeren en een ananas- en
theeplantage waar toeristen
een kijkje kunnen nemen.

Vooral aan de kust is Sao Mi-
guel wereldser dan de andere
Azoren. En daardoor mis-
schien wel de beste plek om
een vakantie op de adelaars-
eilanden af te sluiten. Om je,
heel voorzichtig, voor te berei-
den op de terugkeer naar het
gehaaste leven van alle dag.

De Maasstad heeft een nieuwe
toeristische attractie: per
draagvleugelboot 'Flying
Dutchman' in vliegende vaart
van de Van Brienenoordbrug,
via de befaamde Rotterdamse
skyline, helemaal tot aan de
Botlek, en terug. Die 'vlucht'
duurt ongeveer drie kwartier.
De 'Flying Dutchman' is de
enige draagvleugelboot van
Nederland. De topsnelheid ligt
rond zeventig kilometer per
uur. Het nieuwe maritieme
tripje kan tot en met 18 sep-
tember ieder weekeinde wor-
den gemaakt. Op vrijdag zijn er
vier afvaarten, op zaterdag en
zondag zes. Per keer kunnen
maximaal 120 personen mee.
Inschepen kost ’ 14,50 per
persoon. Kinderen tot en met
11 jaar mogen voor een tientje
aan boord. Kaartjes zijn in
voorverkoop verkrijgbaar bij
de VW aan de Coolsingel
(maandag t/m donderdag) en
op de vaardagen in Ocean Pa-
radise aan de Parkhaven 21.

Zeemansverhalen
En dat komt, terug in de be-
woonde wereld, heel goed van
pas. Want wie de tijd neemt in
Peters Café Sport in het
hoofdstadje Horta krijgt de
spannendste zeemansverhalen
te horen. Het is 'the place to
bc' voor avonturiers die met
zeiljachten de Atlantische
oceaan overgestoken zijn.
Hun kleurige muurschilderin-
gen maken van de plaatselijke
jachthaven een openluchtmu-
seum. Volgens een oud bijge-
loof moet elke bemanning een
muurschildering in de haven
maken om verdere voorspoed
op zee af te dwingen.

Spectaculaire staaltjes van
vliegerkunst zijn van vrijdag
24 tot en met zondag 26 juni te
zien op het strand van Scheve-
ningen tijdens het 17e Natio-
nale-Nederlanden Vliegerfeest.
Zo kiest bijvoorbeeld een on-
verschrokken vliegeraar in een
mandje onder een kolossale
vlieger het luchtruim. De orga-
nisatoren rekenen op driedui-
zend deelnemers uit vijftien
landen. De officiële opening is
op vrijdagavond. Op zaterdag
en zondag wordt er van 11 tot
17 uur gevliegerd.
Informatie: 06-34035051.

En dan heeft elk van de negen
eilandjes nog zijn eigen 'attrac-
ties. Ze allemaal aandoen op
één reis is overdreven, maar
wie de Azoren wil leren ken-
nen zal toch minstens voor een
eiland ofdrie, vier de tijd moe-
ten nemen. Ruim de tijd, als
het aan de Azorezen ligt, zodat
je ook het ritme van de eilan-
den kunt ervaren.
Om dit te pakken te krijgen- niet altijd even eenvoudig
voor een gehaaste 'vastelan-
der' - is het eiland Faial een
prima startplaats. Mooi
glooiend en groen, totdat je de
Vulcano dos Capelinhos na-
dert. Deze vulkaan joeg in 1957
en 1958 met enorme uitbarstin-
gen bewoners aan deze kant
van het eiland op de vlucht.
Vissershuizen werden bedol-
ven onder meters as. Toppen

Het eiland Faial is ook een
goed beginpunt voor een va-

Verlaten
Door een desolaat gebied voert
een stoffig pad naar het dorpje
Cahorro, aan de noordwest-
kant van Pico. Honderden af-
brokkelende muurtjes van
zwarte lavasteen en verwilder-
de druivenstruiken herinneren
aan een bloeiende wijncultuur.
Beschut en op vruchtbare lava
groeide hier jarenlang de druif
voor de plaatselijk wijn, devin-
ho verdelo. In deze moderne
tijd bleek de teelt te intensief
en de concurrentie te groot,
dus is de wijnbouw nu verle-
den tijd. Cahorro is verlaten,
net als zeven andere dorpjes in
de omgeving.

Pico is ook het eiland van de
walvisvaarders. In het verstil-
de Sao Roque tuurt de oude
Joao, die vroeger met vuurpij-
len alarm sloeg als hij een wal-
vis ontdekte, nog steeds in zijn
yitkijktorentje de einder af.
Niet om walvisvaarders naar
de buit te sturen, maar om toe-
risten een geslaagde walvissa-
farie te bezorgen.

Pico mag je eigenlijk niet over-
slaan. Dit op een na grootste
Azorese eiland is genoemd
naar de karakteristieke vul-
kaan (met 2351 meter de hoog-
ste berg van Portugal). De klim
naar de kale, met lava bedekte
top is volgens eilandbewoners
een uitputtende maar onverge-
telijke ervaring.

kantie op de Azoren omdat je
in Horta de veerboot kunt ne-
men naar de nabijgelegen ei-
landen Pico, Sao Jorge, Gra-
ciosa en Terceira.

Een korte vlucht brengt ons
naar Terceira, het lieflijkste ei-
land van de op deze reis be-
zochte Azoren. Veel glooiend
groen en mooie, wat slaperige
plaatsjes. Het is een onwerke-
lijke gedachte dat dit vriende-
lijke plekje tijdens de Golfoor-
log dienst deed als vliegbasis
van de VS. Nu is het lekker

Op deze zonnige ochtend ont-
dekt Joao vooralsnog alleen
een groep dolfijnen. Via de
boordradio loodst hij er stuur-
man Serge naar toe. Tientallen
dolfijnen met schattige baby-
dolfijntjes duikelen rond de
motorboot. Sierlijk springen ze
op uit het water. Tegen zoveel
moois kan de ontdekking van

Reisinformatie
Wie naar de Azoren wil reizen, kan er via Lissabon naar toe-
vliegen (met Tap Air, ticket vanaf 1259 gulden) en 'ter
plaatste alles regelen. Er zijn auto's en motoren te huur en
de eilanden zijn met elkaar verbonden door veerdiensten
en binnenlandse vluchten. Overnachten kan van eenvoudig
tot luxueus (er zijn zelfs enkele campings); een aanrader
zijn de vaak prachtig gelegen quintas (landhuizen).
Een verzorgde vakantie naar de Azoren boeken kan ook.
Diverse touroperators bieden rondreizen, fiets- en wandel-
vakanties aan.
Voor meer informatie: Portugees Verkeersbureau,
070-3264371.

korte toer
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Gratis CD (Gloria Estefan, Golden Earring, e.a.) bij aankoop
van een reisverzekering plus buiten- XW^Pm+mtmxlands geld. Alleen bij GWK. Aan de
grens en op elk groot station. A Jg| f

Geldig t/m 31 augustus 1994.Zolang de voorraad strekt.
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Sloopauto's
Te koop GEVRAAGD loop-
sloop en schadeauto's.
Telefoon 045-228236.
Wij geven de hoogste prijs
voor uw auto, SCHADE-
AUTO en sloopauto. Tel.
045-225774
Te koop gevraagd LOOP-,
sloop- en schadeauto's.
Tegen redelijke prijs. Gratis
afhalen _ 04405-1602.
Te koop gevr. loop-, sloop-,
schadeauto's, tev. AUTO-
WRAKKEN. Ook na 18.00 u.
«045-232075 of 214403.
Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter, g 045-229045.
Te koop gevr. schade- en,
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.
Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S en
auto-onderdelen te koop g
046-512924/046-519637

Bedrijfswagens
Te k. bestelauto CITROEN
C25 Turbo diesel, 1400, ver-
lengd, verhoogd, bwj. 6-91,
68.000 km. Te bevr. 04754-
-86179.
mmmmmmmmmmmm ' "—****>"e^e^e^.^.^—

Motoren
De laagste MOTOR-PRE-
MIES met aanvangskortmg
tot 45%. Max Hendriks, Bom.
g04498-55050.
Te k. div. motoren: H.D., ra-
cers, Custom. DEZA moto-
ren BV., Rotterdamstraat 98,
Heerten, g 045-708781.
MOTORTOERRIT door M.C.
Gikjamesj, 26-06 a.s. Ver-
trek café Drieluik, Heerler-
baan 107, Heerlen, 10.00-
-11.30. Info: 045-228560.
KAWASAKI Vulcan 750,
zwart, sept. '90, 5.300 miles,
nw.st. g 045-270704.
HONDA CB 500 Four, klas-
sieke tourmotor, nieuwe
voorband, bwj. '77, i.g.st., vr.
pr. ’2.100,-. g045-719426.
Te k. YAMAHA 600 TT Off
de Road, bwj. '88, plusm.
16.000 km., vr.pr. ’5.000,-.
Tel. J045-218346/217588.
Te k. CHOPPER Yamaha
650 cc, 4-cyl., gerev., reke-
ningen aanwezig, bwj. '82,

’ 5.500,-. Tel. 046-755891.
Te koop YAMAHA 750 Seca,
prijs ’ 6.500,-. Telefoon:
04499-4529.
Te koop SUZUKI GSX 750
R, blauw/wit, bwj. '89, vr.pr.

’ 8.500,-. Tel. 046-522799.
Te koop KAWASAKI LTD
454, bwj. '88, in zeer goede
staat. Tel. 045-455622.
Te k. CHOPPER Yamaha
XJ 550 Maxim, bwj. '82, i.g.
St., ’3.900,-. 04755-2024.
Te koop SUZUKI Chopper i.
z.g.st. ’3.000,-. Telef. 046-
-521909.
OFF ROAD motor Husqvar-
na 350 TE '91. 4-takt, nw.pr.
’15.000,- vr.pr. ’6.500,-.
Telef. 046-743483.
Te k. YAMAHA YZ 250 LC,
2 jr oud, crossmotor met
kenteken met res. onderd.,
vr.pr. ’ 4.250,-. Telefoon
045-416349,
HONDA CRX 1.6 16V 130
pk diam.zwartmett., m '87,
’11.750,-. Tel. 046-583015.
Te koop gevraagd VESPA
PK 50 scooter, 4 versn., "de
Arend", Kloosterstr.9, Maas-
brachttel. 04746-1274.
Te k. HONDA CBR 600 F,
bwj. '90, 13.000 km., pr.

’ 12.500,-. Tel. 04450-3964.
Te koop KTM GS 350 Endu-
ro bwj. 1990 plus kenteken.
Telel. 04498-53893.
Te k. KAWASAKI GPZ 600
R, kl. W./r./w., i.z.g.st., bwj.
'87, nw. banden ketting,
tandwielen, vr.pr. ’ 7.750,-. _
046-339533.
BMW KlOO RS, 16V, bwj.
'90, 9.000 km, vr.pr.
’18.500,-; BMW KlOO RS,
bwj. '85, 35.000 km, vr.pr.
’10.750,-, beide in perf. st.
045-462210, na 18.00 uur.
Te k. KAWASAKI 1100 ZZR,
bwj. '92, i.nw.st., 7.000 km,
pr. ’16.500,-. Telefoon 043-
-672206 na 17.00 uur.
CHOPPER Honda Shadow
VT 700, zwart/veel chroom,

’ 9.500,-. _ 04406-40703.
Te k. YAMAHA FZR 600 CC,
bwj. '93, 5.000 km, vr.pr.

’ 13.850,-. 045-314053.
Te koop HONDA CB 750,
bwj. '76, ’1.500,-. 045-
-426029

Watersport
SPEEDBOOT Broom + trai-
ler, 55 PK Evinrude,
’3.000,-. 046-529176.
Te koop WATERBUGGY
zeer snel, pr.n.o.t.k. Telef.
04498-59749.
Te koop polyester ZEIL-
BOOT, 3,5 mtr. met trailer
en spinnaker, ’1.250,-.
Telef. 045-214587.
Te k. ZEIUACHT Dehler 25
ft. (7M>m.), 1992 nog nooit
mee gevaren. Geheel compl.
excl. motor. Vraagprijs

’ 13.000,-. Tel. 046-758506.
Te k. RUBBERBOOT, Metz-
ier, geschikt voor buiten-
boordmotor, met peddels, vr.
pr ’ 525.-. g 04498-59775.

Zonwering
ZONNESCHERM v. balkon,
5.20m. breed, electr. bed., vr.
pr. ’400,-. 045-710332.
Te koop oranje ZONNE-
SCHERM 3.80 m br., ’250,-.
Telef. 045-211332.

Sport & Spel
Te k. Zandstra SKEELERS
met kunststof schoen, maat
44, z.g.a.n. Tel. 046-377524.
Te koop FLIPPERKAST z.g.,
a.nw., pr.n.o.t.k. Telef.'
04498-59749.

(Brom)fletsen
Te koop OMAFIETS, dames-
heren- kinderfietsen, v.a.
’55,-. Telef. 045-257371.
GESLAAGD!! Een nieuwe
fiets of bromfiets, kom dan
naar: Rens Janssen, Gan-
zeweide 54, Heerlen. 045-
-211486. Financ. mogelijk.
Te k. prof. RACEFIETS,
merk Giant, met toebeh., pr.
n.o.tk. Telef. 045-712840.
Te k. FIETS met hulpmotor-
tje, vraagprijs ’ 750,-. Tele-
foon 045-441466.
Te k. 2 frames + onderdelen
van VESPASCOOTERS,

’ 500,-. Telef. 045-752807.
Te koop jongens/herenfiets
3 versn. met remnaaf,

’ 130,-. Telefoon 043-
-610488 na 17.00 uur.
Te k. weg. omst.heden
VESPA bromscooter Pk 50,
bwj. '89, versnellingen, mcl.
nieuwe helrrl, vr.pr. ’875,-.
Tel. 045-320640.
Te koop Puch MAXI Starlet,
bouwjr. '87, in goede staat.
Telefoon: 045-323980.
Te k. YAMAHA DT ’550,-;
racefiets, 10 versnellingen,

’ 100,-. Tel. 04454-63032.
Te koop SNORFIETS Ves-
pa Citta mcl. verz. ’550,-.
Telefoon 04492-2923.
Te k. Vespa CIAO, i.z.g.st,
kl. lila/wit, '91, mcl. 1 jaar
verz., gar. op revisiemotor,

’ 875,-. _ 04498-60059.
Te koop FIETSEN. Telefoon
043-624192.
Te koop PUCH Maxi, in zeer
goede staat. _ 045-422115.
Te koop VESPA Ciao, i.z.g.
st. Telefoon: 04499-4004.
Te koop SUZUKI TSX, in
zeer goede staat, bwj. '90.
Telefoon 04498-56723.
Te koop VESPA Ciao, bwj.
'89, met sterwielen, i.z.g.st,
’650,-. Tel. 04498-57152.
Te k. Sparta HERENFIETS,
donkergroen, 3-versn., i.z.g.
st., ’350,-, Minerva sport-
fiets, 10-versn., ’275,-. Te-
leloon 046-331035.
Te koop HONDA Camino, pr.
n.o.t.k. Telefoon 04406-
-40857.
Te koop splinternieuwe
MOUNTAINBIKE, vraagprijs
’250,-. Tel. 043-626112.
Te k. VESPA Ciao ’275,-;
herenfiets met 3 versn.
’75,-; sterwielen van To-
mos ’ 50,-. _ 046-524059.
Te koop VESPA Ciao; Puch
Maxi en snorbrommer. Tele-
foon: 045-218268.
Te koop VESPA Ciao met
sterwielen, bwj. '91, ’750,-.
Tel. 045-750393. .__
Te koop twee SOLEXS lo-
pend en losse motor. Bilonet
Batavus bwj. ca. 1950. Telef.
00-32.89492137.
Te k. SNORBROMMER
merk Vespa Ciao, als nieuw,
1 jr. oud. 046-526257.
Te k. RACEFIETS "Vitus",
titanium, 56 cm., 7,8 kg.,
Shimano, afgemont.; 24-del.
Spectrum encyclopedie. Tel.
045-411354.
Te k. Vespa BROMSCOO-
TER, 50 Pk., versn., rood,
’1.300,-. Tel. 046-753368.
Te k. gevraagd MEISJES-
FIETS, plusminus 20 inch.
Tel. 045-458706.

Aanhangwagens
Te kööp 2~vak HONDEN-
AANHANGWAGEN. Tele-
foon 045-244661.
Te koop AANHANGWAGEN,
’450,- Te bevragen telef.
045-720602.
Te koop AANHANGWAGEN,
pr. ’250,-. Telefoon 045-
-325209.
Te koop gevraagd AAN-
HANGWAGEN tot ’ 250,-.
Opknappen geen bezwaar.
Telefoon: 045-312189.
Te k. AANHANGER 200x-
100x50cm., vr.pr. ’375,-.
Tel. 045-258390.

Radio e.d.
Te k~ BANDRECORDER,
Akai. Perfect in orde! Tele-
foon: 04499-3589.
Te k. BANDRECORDER
Philips met 17 banden, vr.pr.
’l5O,- en LP's ’l,- per
stuk, keuze uit 260 titels. Te-
lefoon 046-527561.

TV/Vldeo
VIDEOREPARATIES snêi
en voordelig bij P.A. Wild-
schut, bel of fax 043-437066.
Goede kleuren TV's met ga-
rantie, grote soit, v.a. ’95,-.
Meer dan 25 jaar TV Occa-
sion Centrum GEEL, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
Telef. 045-724760.
Te koop VIDEO Matchline
Philips, kleuren TV met tele-
text en Akai stereotoren met
cd wisselaar, g 04406-12875.
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips/Blaupunkt. Ra-
dio/TV FRANK BV, Bokstr.
33H'heide. 8 045-213432.
Te k. grootbeeld KLEUREN-
TV, stereo, 30 kan. met afst.
bed., i.z.g.st. 04492-2164.
"CAMCORDER-ACCU'S"
Sony NP77 ’99,-; NP66/22
’68,-; Sharp 8T73 ’95,-
-enz. Afstandsbed. alle mer-
ken vanaf ’ 59,-. Telvisound-
TV-Reparatie 04406-41416.
Geen voorrijk.-Prijsopg.
PHILIPS-KTV 66cm stereo/
TXT ’395,-; Blaup. 56cm/
TXT, ’295,-; ITT video
’250,-, 3 mnd.gar. van ge-
dipl. TV-monteur 045-
-723712 Gouwestr 5 Heerlen.
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

_^__ >__l

I^__ _'__L__ _*3

Vakantie
ZEELAND. Brouwershaven.
Te h. stacaravans en kam-
peerplaalsen. g 01119-1286.
Urlaub in der Mittelgebirgs-
landschafl des ODENWAL-
DES. Zimmer, Du., WC.
Schwimmbadnahe, Kinder-
ermassigung, H.P. 45,50
DM. Gasthof "Zur Traube"
Rothenberg-Finkenbach,
Beertelderstrasse 2. Telef.
00-49.60681460 / Fax: 00-
-49.606847520.
VAKANTIE in Zeeland. SVR
mini-camp. 'Zeester", nabij
Zierikzee. 01110-16587
Vakantiewoning in de EIFEL
2-4 pers. voorseizoen ’37,-
-seizoen ’ 50,- mcl. met
huisdieren. _ 0032-80647510.
TEXEL. Te huur 4-pers.
CARAVAN met ruime voor-
tent, op 5 ' camping met
subtrop. zwembad en verw.
buitenbad met wildwaterglij-
baan e.v.a. Rekreatie-mog.
o.a. tennisbanen, midgetgolf,
manege, kinderboerderij,
uitgebreid rekreatieprogr.
voor jong en oud etc. V.a.

’ 295,- p.w. all-in (mcl. gebr.
subtrop. zwemb., verwarmd
buitenbad). Vrij tot 9-07 en
na 27-08.-05247-1916.
Te huur te Den Helder
APPARTEMENT direkt aan
zee. Nog. vrij tot 2 juli en 1e
week aug. Hele seizoen nog
vrij. 072-619312 ('s avonds).
Te huur voor rust en ruimte
zoekers, een bij een boerde-
rij staande eenvoudige ZO-
MERVERBLIJF a.d. rand
gelegen van fraai bosland-
goed de Slangenburg in de
Geld. Achterhoek bij Doetin-
chem, met wandel en fiets-
routes. Voor 2 a 4 pers. voor
de mnd juni juliaug. ’350,-
-all-in p.w. Inl. 08359-8433.
Te HUUR ruime caravan in
Ardenne (B), vrij voor 23 juli
en na 20 aug. a 043-616214.
Camping MERELHOEVE
heeft wegens uitbreiding
nog div. sta-caravans te
huur, omg. Middelburg. S
01182-3073 of 1408.
Te huur STACARAVAN en
zomerwoning, omg. Middel-
burg en Veerse meer 4-6
pers.-01187-2390.
Te huur CALLANTSOOG
aan Zee. Huisje en bunga-
low. Nog vrij: 13/8 tot 3/9 en
9/7 tot 23/7. Pal aan zee. Tel.
02230-41696, na 18.00 uur.
Te huur volledig ingerichte
STACARAVAN direkt aan
het water op ANWB cam-
ping Friesland met gratis
verwarmd binnenzwembad.
Vrij van 9 juli tot 16 juli,
’4OO,- en v.a. 13 aug.,
’3OO,- per wk. Tel. 01751-
-13740 of 046-740472.
Te huur 4-5 pers. ZOMER-
HUISJES en stacaravans
met licht, water en WC, in
bosrijke omgeving. Vrij
ponyrijden en zwemmen.
Telef. 05246-1229 Grams-
bergen, Overijssel.
OPGELET! Nog enkele va-
kantiewoningen, bung., ap-
partementen, in Oost-Duits-
land, vrij. Tel. 046-520974.
Te k. CHALET, camp. Lana-
ken (B), compl. inger. Tev.
caravan, bwj. '88, 685 kg,

’ 7.500,-. Tel. 045-250020.
te huur ZOMERHUISJE
camping San Lanaco
(Lanaken-B.). Tel. 04493-
-3624, na 18.00 uur.
VAKANTIEWONING (Cha-
let) te koop, bosrijke omge-
ving in Zutendaal (België).
Telefoon: 045-320229.
Te k. 4-pers. car. TABBERT
Comtesse 380N, met Brand
voort., zr. mooi. 045-241307.
Te koop ZOMERHUISJE op
camping in Lanaken, België,
compleet ingericht. Tel.
04750-35064 / 073-132883.

Campers
Te koop mooie CAMPER,
Fiat 238, i.g.st., APK 7-95,
vakantie klaar! Richtprijs
’3.750,-. Tel. 04457-1416.
Kleineweg 5, Noorbeek.
Camper MERCEDES 406 D,
5,50 mtr. lang, klein rijbewijs,
met alle luxe toebehoren,
nieuwe motor en startmotor,
taxatierapport ’ 55.000,-.
Vaste pr. ’39.000,-. De
Wingerd 3, Heerlen.
Te k. weg. omst.heden VW
LT 31 CAMPER, geh. inger.,
mcl. kleurentv., chem. toilet,'
verw., voortent etc. etc. APK
gekeurd, vakantiekl., vr.pr.

’ 7.250,-. Tel. 045-320640.
Te koop CAMPER Citroen
C35, bwj. '77, benz.

’ 7.500,-. Tel. 045-423049.
Te koop KAMPEERBUS'
Merc. 206 D, bwj. '76, va-
kantieklaar. g 043-431280.
Te koop Sherpa CAMPER,
Engels kenteken, bwj. '79,
48.000 km, i.z.g.st., vr.pr.
’4.350,-. Tel. 043-437812.
Te koop CAMPER Merce-
des 208 benzine met orig.
Berglandopbouw, bwj. '86,
diverse extra's, in prima
staat Telef. 04744-1904.
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ROYAL RIVOLI MAXIM THEATERS Stationsplein 3-5, 6411 NE Heerlen Tel: 045-714200

Caravans/Kamperen
Te k. 4-pers. voll. inger.
STACARAVAN op Heide-
camping Brunssum, vr.pr.

’ 10.000,-. Tel. 045-352504.
Te koop 6 lichtgewicht
TOURCARAVANS o.a.
Tabbert, Kip, Iva, Chateau,
Eifelland. Alle met tent,
kachel ijskast. Zeer goed-
koop. Tel. 045-323178.
Te k. STACARAVAN met
voorbouw, vaste w.c, vaste
pr. ’4.800,-. Te bezichtigen
weekends Camping Sala-
mander, Maasmechelen.
Telefoon 043-434204.
Te koop 6-pers. BUNGA-
LOWTENT met toebeh. Te-
lefoon 04492-2671.
Te k. VOUWWAGEN La Bo-
hème maxi, ’500,-. Na
17.00 uur 04405-3142.
Te koop STACARAVAN vol-
ledig ingericht op camping
Montfort, pr.n.o.t.k. Tel.
04498-52776 of 55886.
Te k. VOUWWAGEN m.
Scout, i.g.st, vr.pr. ’BOO,-.
Telefoon 043-619803.

Te koop 4-pers. Adria CA-
RAVAN, bwj. '77, winter
voortent, dubbel glas, ver-
warming, in pr.st, ’2.600,-.
Tel. 04498-58558.
Te koop 3-4 pers. caravan
DIGUE type 11, bwj. '84, met
nw. voortent, i.z.g.st, vr.pr.
’4.850,-. g 045-726510.
Te koop Conway VOUW-
WAGEN 4-pers., bermkeu-
ken, res.wiel, luifel enz., pr.

’ 795,-. Tel. 045-324823.
HOBBY 350 '89; 400 '87 '90;
420 '89; 470 '91; 440 '93. R.
v.Gelrestr. 45, Nieuwstadt. g
04498-54664.
HOBBY Caravan, 4 mtr. '90,
eindk., badr., inbouwtoilet,
voortent, g 04498-54664.
Te koop STACARAVAN op
heidecamping te Brunssum,
’6.500,-. 045-274470.
Te k. CARAVAN met voor-
tent 2 tot 4 persoons, 1972,
pr. ’750,-. 045-461925.
Te koop ALPENKREUZER,
bwj. '79, vr.pr. ’350,-. Tele-
foon 043-617312.

OPRUIMING!! Show- en in-
ruilcaravans, nu zeer aan-
trekkelijk geprijsd: Bartels
Caravaning """"«"*"" je
huur nieuwe tourcaravans,
nog enkele weken vrij: Bar-
tels Caravaning "**
Voortenten- caravan- en
campingaccessoires: Bar-
tels Caravaning "
Voor reparatie en schade-
bemiddeling, alle merken:
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade.
Tel. 04492-1870. Vrijdag-
avond koopavond!!
Erka VOUWWAGEN te
koop, bwj. '83, voor 2 tot 3
pers., vr.pr. ’600,-. Bellen
na 18.00 uur 045-727587.
Hobby CARAVAN 440 clas-
sic, bwj. '93, nw. model, veel
extra's, g 04498-54664.
Te k. CARAVAN Tabbert,

’ 3.500,-. Telefoon 04493-
-3066 of 046-379670.
Caravan KNAUS Sudwind
485 TU, '91, Isabellatent, inb.
toilet. Tel. 04498-54390.
Te koop 3-pers. CARAVAN
mcl. voortent ’750,-. Tele-
foon 04499-2503.

Te koop KIP 38 T, bwj. '92,
absoluut nieuw, inbouw toi-
let enz. Tel. 04492-3305.
Te koop CARAVAN Knauss
Monsun, 3 tot 4 pers., luxe
uitv. met voortent, luifel en
stapelbed. Tel. 04408-1696.
Te k. VOUWWAGEN Alpen-
kreuzer, 4-pers., bwj. '85, vr.
pr. ’ 1.750,-. Telefoon
04750-19917/04748-1965.
Te k. Caravan DETHLEFFS
New Line 395 HK, i.z.g.st.,
m. veel extra's, ’ 12.500,-.
Telel. 045-254339.
Te koop TABBERT Contes
460, bwj. '91, ’14.000,-. Tel.
046-521887, Jeroen Bosch-
straat 1 Sittard.
Te koop 3- tot 4-pers. CA-
RAVAN De Reu, met voort,
en fietsrek, gew. 550 kg, bwj.
1972, alles i.z.g.st. ’2.200,-.
Tel. 046-334542.
Caravans en vouwwagens
bij RIDDERBEKS, Prinsen-
baan 180, Koningsbosch.
Tel. 04743-2213.
Te k. diverse CARAVANS
vanaf ’700,-. Mauritspark 4,
Geleen. Tel. 046-754302.
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JJ/WNx***WM Christian Slater en Patricia Arquette in
W7m I TRUE ROMANCE :j f

m B_ zondag geen voorstelling om 18.00 uur ' i_!
Égfl w ACE VENTURA-pETDETECT|VE '\. X\ W _■ dagelijks om 18.30 en 21.00 uur : =1

■I | zaterdag extra voorstelling om 23.30 uur ; ; I
M j John Travolta en Kirstie Alley in fl

U»ni LOOK WHO'S TALKING NOW! |skl
lr_r''_ %. il "__J da9elÜks om 14.00 uur ___
Pt^tT^__Km_É_R zaterdag en zondag óók om 16.30 uur frfji

mxwk^mW -4( Richard Gere en Sharon Stone in ft^LfIliLOiHllClltliflê INTERSECTION |Jj
_▼! WrPÊTtrfWftk dagelijks om 18.30 en 21.00 uur _rf_

tjJHMiUfIIM COOL RUNNINGS j;Il
e_^_fl ll_M__^_H dageliiksom 14.00 en 18.30 uur :- _[I zaterdag en zondag óók om 16.30 uur :ï«

zaterdag extra voorstelling om 23.30 uur
'■ "m

L****^ÉÉ***i***l REMAINS OF THE DAY i ï||
+ _\zondag 19 juni^j dagelijks om 18.15 en 20.45 uur fl: VADERDAG * sister act 2 1
* VOORPREMIÈRE^ dagelijks om 14.00 uur WR
*/ffiffolffijfjltt& zaterdag en zondag óók om 16.30 uur ■ KÖS

tmÈÊÈM* MRS. DOUBTFIRE jij
: omia&uur \ da""|kSOm2loouUf l|j
************* | ÉlW_&^ PICTURES presents i/ 1 \ !{j

B NEDERLANDSE VERSIE r /4f_//7/^//p-> ffiB
dagelijksom 14.15 uur «^AIMtiM/ZV EEEfI
zaterdag en zondag óók om 16.15 uur fl
Elke zaterdag om 23.15 uur l_| Entreeprijs flffifl
SHEAK PREVIEW Z f 8,50 p.p. jg^1

" -_
TABBERT Comtesse 590, 4-
86, vaste slpk. kamer,
’13.750,-. Tel. 046-529176.
Caravans HOBBY 420 '89;
'92; 520 '90, '93; 350 '90,
'91; 425 '92 04498-54390.

Huw.;Kennism.

ALLEENSTAANDE: heden.
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.

_^

Mode Totaal ;
A.s. BRUIDJES opgelet!
Geopend volgens afspraak. j
Caresse Bruidsmode-Sit-
tard. 1x gedragen bruids-
jurken. 046-582136. |
Te koop BRUIDSJURK met 'i sleep, maat 36-38, prijs :
’ 800,-. Tel. 045-272423.

Te koop exclusieve ■BRUIDSJURK wit met sleep,
mt. 42. Tel. 045-273507.

Te k. BRUIDSJURK 3|
sleep, grote maat. Teie' T
753956.
KERMISAANBIEDING 1
parte modeschoenen 3
grote korting. Vijgen efl 'Akerstr. 30 SpekholzerhggC
Te k. 170 T-SHIRTS, *Jse kleuren en maten, JjljTi
koop ’ 280,-. g MIM-wy

Voor Piccolo's
zie verder pagina#)"

— t<am

Volgens vader

IZ —*M Z X —*M —*^ _"__"^ __. _" _Z_ _"_i _*_ _" __k I ï _"_ »f"C *■■ Parasol om het hoofd koel te houden. U kunt
I^9 *LM I *mM *mm* *KmW*mmT *Li *mmr *mm9rnXW WkWmW W «__k kiezen uit een ruim assortiment parasols in diverse

maten, materialen, dessins >■ __€>*S

voor de komende weken. w'
2. Oranje abutilon voor het nationaal gevoel.
Decoratief bloeiende kuipplant die 's winters naar
binnen kan. Regelmatig bemesten met IntraKeur
kuipplantenkuur. __95
Van 11,95voor O-
3. Hoeker Virgo, voetenbankje, voor een snelle

A massage. Van Curver. In wit en groen kunststof.
.Mm» Groen van 22,50voor 17,95. *m |-qc

Wit van 19,95voor JL^3b
4. Kofferbarbecue voor een warm hapje in de rust. I

1 Van Quëen Garden. _^__
Brandt op houtskool. Van 99,-voor 1

5. Terrasvijver om het bier in koud te houden.

/WE 8-Hoekige houten ombouw. Ideaal op terras en bal-
kon. Hoogte 40 cm. 0 100 cm. m <± ■■■
Van 325,-voor mmm Ë53■"

' 6. Originele parasolvoet, zodat de parasol zelfs
tijdens de spannendste wedstrijd stevig staat.
Kies uit hond, egel of konijn van beton.

ï 2 ✓«_ 4__ ■ Van 119,-voor
>*jmlm£'Ékm KlL'' I

jÉal \ 7. Standenstoel met juichstandvoor de doelpunten.
,>_f_È_L_S_l Rt \ Gemini 5-standenstoel van Aquarius. In groen en wit

ft ■'^^SBKHSVfIHik \ kunststof. Beste koop volgens de Consumentengids.
elsFaflrTewT' \ Groen van 59,-voor OftQH

i^sle_iiWfl_Be_r'K \ Wit van 49,-voor *3«e#ei "" ._l Rs * Hr « ~-'l Voor alle onderdelen VlÉtf* «*'-^^ryimmmmWmmm^ van de tuin. Speciaal \tf_i—^' ir'*'jfi_—
flj ’/ M voor vaderdagvan 19,95 \^^^^^^f'-^"_ IR,

<;-«é»tó^i ■ Ir Voor e_L^__ \ _~ Jfl P"^
IK 'I \ ««^^ '

"„^Wauw Zondags gesloten. Donderdag Ifwpavond.

—M*"" Zondags gesloten.

|P^^^ Zondags gesloten.

| HET GROENE WARENHUIS J
E»-Ke I>Ag >E TS ANDERS $
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- Aan amateur-,
j!n aankomend professionele vi-aeofilmers in maar liefst zeven
I is op het Gouden

j^amFestival in deMeervaart in
'. een Gouden Vlam

Deze prijs, een trofee
*n een geldbedrag van tweehon-
jjerdvijftig gulden, wordt jaar-
pks uitgereikt door het Neder-
«nds Instituut voor Kunstedu-
catie LOKV, in samenwerking

I f?et de Meervaart en de Stich-
Beeldende Kunsteducatie.

DOOR RIJK VAN ROTTERDAM

'The Hudsucker
Proxy' briljante

stijloefening
Van onze filmredocrie

plaatselijke parkeerdienst Ma-
rion Sandusky (Jason Alexan-
der), die hij in zijn cursiefjes te
grazen heeft genomen. Op de
redactievergadering treffen we
verder onder anderen de kettin-
grokende hoofdredacteur Bernie
White (Robert Duvall) en de
voormalige redactrice Alicia
Clark (Glenn Close) aan. Alicia
moet op de centen letten, vindt
dat niet leuk en laat dat duidelijk
merken.

Van uur tot uur wordt het reilen
en zeilen op de redactie gevolgd,
hetgeen de filmmakers het uit-
werken mogelijk maakte van
thema's als collegialiteit, span-
ning op de werkvloer en de in-
vloed van het vak op de diverse
privé-levens en omgekeerd. Wat
de rode draad betreft, Henry
komt tot het vermoeden dat de

Ze noemen het zelf hun meest
toegankelijke film en daar heb-
ben ze ongetwijfeld gelijk in:
niet eerder maakten de gebroe-
ders Coen een film die een groot
publiek zo zal plezieren als 'The
Hudsucker Proxy'. De humor en
romantiek liggen voor het op-
scheppen in deze opwindende
film, die ook op het Filmfestival
van Cannes met open armen ont-
vangen werd. Dat alles wil overi-
gens niet zeggen dat de twee
opmerkelijke broers hun tegen-
draadse streken helemaal kwijt
geraakt zijn. Van concessies is
nauwelijks sprake: ook hun
nieuwste produktie is een flam-
boyante stijloefening, waarin zij
hun liefde voor oude genres naar
hartelust botvieren.

opgepakte zwarte jongens niet
de moordenaars zijn. Het bewijs
daarvoor heeft hij echter pas
rond als de eerste kranten al van
de pers rollen. Vandaar dus dat
klassieke zinnetje.

'The Paper', te zien in MabiMaastricht.

»>e organisaties willen het video-
Hfmen door niet-professionals in
""ederland hiermee een impuls
l*ven. Bekende cineasten als

! george Sluizer, Digna Sinke en
fans van der Staak hadden zit-a"g in de jury's.

Dagelijks is hij nog op de
televisie te zien in de door,
RTLS herhaalde 'jukeboxs-
erie 'Happy days', de later
regisseur geworden acteur
Ron Howard ('Parenthood',
'Backdraft'). In de tv-serie
speelde hij Richie, een jon-
geman die journalist wil
worden. Howards nieuwste
film kan haast niet toevallig
'The Paper' ('De krant') he-
ten. Het moest er kennelijk
een keer van komen.

i jj.
**1 ac catagone Documentaire
{Jonnen de Haarlemse Marianne
r^old met de korte film Sym-
°°lische Waarde en Bart van Vil-den uit Breda met One day I*as reading the Bible, een filmVer een Noordierse priester. De

! PriJs in de catagorie Experimen-
I !^el werd gewonnen door ama-*Ur E. Griffioen uit Groningen

?*t Schurft over een obsessieve
jPgst voor deze huidziekte, en
[«genaars Rob Kwak, Charleyumerniet en José Juan Islas: Pieces of Passion. Cor Lie-

\ r>enc *ag uit Avenhoorn won eeni^uden Vlam met zijnMuziekvi-
2?° City Talk op muziek van*^lip Glass.

-1* de jongerencompetitie wer-,en onderscheiden: Maarten van
r*r Glas uit Utrecht met Om-

Gregorius over een scho-
lengemeenschap en Jongeren-
&°ep SVU Weert met Waarom.

Net zo romantisch als Ri-
chie over de journalistiek
denkt, schildert Howard dat
vak af in zijn film, waarvoor
David en Stephen Koepp
het scenario schreven (Da-
vid werkte aan tal van films
mee, van 'Bad influence' tot
en met 'Jurassic Park', Ste-
phen debuteert). 'Stop de
persen', het legendarische
zinnetje wordt echt weer
geroepen. " Scène uit 'The Paper' met Randy Quaid (links) en Mi-

chael Keaton. Foto: GPD

Wat humor, wat spanning, een
beetje emotie en soms zelfs reële
indrukken van het journalistieke
vak; het zit allemaal in 'The Pa-per. Het acteerwerk is even pro-
fessioneel als de enscenering,
maar, zoals meestal bij regisseur
Howard, het is allemaal zo braaf.

de krant The Sun, een stadsblad
dat met moeiteuit de rode cijfers
blijft.

Henry Hackett (Michael Keaton)
is de journalist, die zich met de
moordzaak gaat bemoeien. Zijn
vrouw Marty (Marisa Tomei) was
tot voor kort zijn collega, maar is

met zwangerschapsverlof, wat
haar er niet van weerhoudt Hen-
ry een handje te helpen.

Op de redactie van The Sun
'woont' columnist Dan McDou-
gal (Randy Quaid). Hij durft niet
thuis te slapen, omdat hij wraak
verwacht van de chef van de

jJJ de Reportages wonnen deSptterdammers Lekenbroek,
Van Djjk, Knott en

.ritschy met Odyssee-Zuid over
opvang en zorg van verslaaf-en. _e Speelfilmwinnaar was

h? volwassenengroep SVU
j^ert met De lokroep van de
t^teboom. Scenarioschrijver Je-
j^n Blokhuis uit Utrecht wonplotte met Torn van de Zwar-

Twee zwarte jongens treffen 's
avonds laat in een auto twee ver-
moorde witte heren aan. In pa-
niek rennen ze weg, maar ze
worden toch opgepakt als ver-
dachten van de dubbele moord.
Daarmee is de rode draad uitge-
zet voor het gedurende een et-
maal volgen van de redactie van

Vertrouwde rol voor
Michael J. Fox

in 'The Conciërge'

Geen verrassende camera-instel-ling, geen onverwachte dramati-sche wending, geen uitdagende
regievondst. De jongelui uit'Happy days' lijken allemaal bijThe Sun terecht te zijn gekomen.

Het verhaal van 'The Hudsucker
Proxy' roept warme herinnerin-
gen op aan Vroeger tijden: een
eenvoudige jongenreist naar de
grote stad en maakt daar een
bliksemcarrière. Van kranten-
jongen tot miljonair zogezegd.
Deze Norville Barnes (Tim Rob-
bins) wordt kort na zijn aanstel-
ling als postkamerbediende bij
de firma Hudsucker Industries
bevorderd tot president-direc-
teur. Te mooiom waar te zijn, en
er schuilt inderdaad een vervaar-
lijke adder onder het gras: de
raad van bestuur onder leiding
van de permanent Havana's ro-
kende Sidney J. Mussburger
(Paul Newman in een heerlijke
rol) wil het aanzien van de eigen
firma schaden om de aandelen te
laten kelderen. Op die manier
kunnen de leden van de raad zelf
de aandelen opkopen die na de
plotselinge zelfmoord van direc-
teur en grondlegger Waring Hud-
sucker (Charles Durning) op de
markt komen. Hoe sulliger de
nieuwe directeur hoe beter, en
de onzekere postkamerbediende
Barnes lijkt een goedekeus.

Gouden Vlammen
voor videofilmers

Filmwerk zonder uitschieters van regisseur Ron Howard

'The Paper5, een braaf
etmaal bij de krant

DOOR RIJK VAN ROTTERDAM Helaas voor de snode geesten in
de bestuurskamer blijkt Norville
Barnes een oog te hebben voor
simpele maar winstgevende
ideeën en dus stijgen de aande-
len van Hudsucker in plaats van
de beoogde daling te laten zien.

J. Fox is als Doug Ireland een heertje in 'The Con-uerge ' van Barry Sonnenfeld, al heeft hij het niet zo ver|?sch.opt als hem voor ogen stond als oudste zoon van deeatons in de televisie-serie 'Family ties'. Maar hij heeftP°g steeds ambities. Werkzaam als conciërge in een chic?°tel in New Vork droomt hij ervan ooit zelf zon hotel tebezitten. Bewonderenswaardig is de on-
navolgbare manier waarop Joel
Coen (die de regie voerde en het
scenario schreef samen met zijn
broer Ethan en Sam Raimi) de
lotgevallen van Norville Barnes
in beeld bracht: als een fascine-
rend sprookje. 'The Hudsucker
Proxy' is een verrukkelijke pas-
tiche, die ook inhoudelijk vol zit
met knipogen naar het werk van
fameuze regisseurs.

'The Hudsucker Proxy', te zien
in Mabi, Maastricht." Gabrielle Anwar en Michael J. Fox in 'The Conciërge. Foto: gpd

DOOR FRANK JANSEN

*aS je bü een filmrol van Fox,ornaar een vroegere tv-rol van
c je'nslepen? Ja, in dit gevalmaga*- Fox speelt in 'The Concier-
*je namelijk min of meer eenjOortzetting van zijn tv-rol. Ook

OUg ire iancj js ao \ op dollars
Q

anwege die 'hoteldroom') en°k Doug Ireland bemoeit zichJ^t alles en iedereen. Als con-
j^ge redt hij huwelijken, regelt
v^ moeilijk te krijgen kaartjes

°r Broadway-shows, doet hij
boodschappen voor een, afiose hotelgast en past hij op

liefje van de rijke investeer-
k r Christopher Hanover (Ant-
°ny Higgins), als bij de laatsteven de zaken voorgaan. Met ditjantjeals 'baby-sitter' hoopt hij

k *n°ver te interesseren voor zijn
otelplannen. Robin Peeters filmische durfal

Steinder student aast op stageplaats in Hollywood

vetuet liefje heet Gabrielle Anwar
/uidy Hart). Ze is een weinig
6^ccesvolle nachtclubzangeres
(^ heeft een bijbaantje als par-

in het hotel. In

deze hoedanigheid had Doug al
een oogje op haar. Hij is dan ook
behoorlijk van zijn stuk als hij
haar aan de zijde van Hanover,
aantreft. Even weet hij dat te ver-
bergen, maar er komt natuurlijk:
een uitbarsting. Daarna verloopt
de verhouding tussen Doug en
Gabrielle stroef, tot Doug min-
der zuivere trekjes bij Hanover
ontdekt.

Het verdere verloop laat zich ra-
den, zoals veel zich laat raden in
'The Conciërge. Er zitten wel
aardige grappen in de film en
Fox is niet de vervelendste ac-
teur om naar te kijken, maar
meer dan luchtig amusement is
er niet aan de orde. Sonnenfeld
pretendeert dat ook niet, maar
de in de persmap gemaakte ver-
gelijkingen met klassieke kome-
dies als 'Breakfast at Tiffany's',
'The apartment' en 'Pillow talk'
gaan mij toch wat ver. In de vi-
deotheek zal 'The Conciërge' wel
aardig gaan lopen.

'TheConciërge', te zien in Rivoli,
Heerlen.

Hij maakte al op zn dertiende
een zelfbedachte griezelfilm over
twee jongetjesdie in een bos een
lijk vinden dat even later als
vampier tot leven komt. Met zn
8 mm-camera heeft hij sindsdien
diverse filmpjes gefabriceerd, tot
hij in 1991 doodleuk voor de dag
kwam met de ambitieuze één
uur lange produktie 'Edmond',
over een jongen die zich aansluit
bij de Bokkerijders. Robin Pee-
ters heet deze filmische durfal,
afkomstig uit Stem, nu 21 jaaren
tweedejaars student aan de Am-
sterdamse Filmacademie.
Peeters kwam onlangs in het
nieuws met zijn meest recente
film 'Copperpot', waarin het er
andermaal warmpjes aan toe-
gaat. Het is een soort moderne
variant op het Hans en Grietje-
sprookje, met in de hoofdrol een
kinderlokker die van een goed
stuk vlees houdt.

tic van het kastje naar de muur
gestuurd. Toen ben ik maar naarde burgemeester gegaan. Die
had mijn film over de Bokkerij-
ders gezien en was daar erg en-thousiast over. Na een telefoon-
tje van hem was de zaak toenbinnen vijfminuten geregeld."
Het eindresultaat van deze een-
mansproduktie mag er zijn.
Vooral het camerawerk en de
montage maken indruk. Toch is
Robin nog lang niet tevreden:
„Ik had te weinig tijd en moge-
lijkheden om de dialogen na te
synchroniseren. Zeker omdat
veel acteurs een Limburgs ac-
cent hebben, zijn de teksten
daardoor vaak moeilijk te ver-
staan. Maar de volgende keer
zorg ik voor een geluidsman, dan
hoef ik me daar niet meer mee
bezig te houden."
Wie meent dat Robin het zal la-
ten bijwatregionale vertoningen
van zijn film, komt bedrogen uit:
inmiddels heeft hij een brief ge-
schreven aan niemand minder
dan de Amerikaanse auteur Ste-

phen King, wiens boeken al heb-
ben geleid tot filmklassiekers als
'The Shining' van Stanley Ku-
brick en Brian de Palma's 'Car-
rie'. Robin wil zyn film 'Copper-
pot' persoonlijk aan Stephen
King overhandigen. En hoopt zo
een stageplaats te versieren by
een Amerikaanse filmproduktie,
in Hollywood dus.
Maar zo gemakkelijk gaat dat
niet, zo blijkt uit een zojuist bin-
nengekomen reactie uit de VS.
Mr.King is momenteel 'very bu-
sy' met zijn nieuwsteboek dat in
september moet uitkomen,
schrijft zijn assistente.
Robin grijnst: „tfou, dan heeft
hij vanaf september dus wel tijd.
Dan neem ik een rechtstreekse
lijnvlucht naar Bangor, Maine
USA."
Intussen voelt hij zich de koning
te rijk met dit briefje van King.

" Robin Peeters met het affiche van zijn 'Copperpot'. Foto: PETER ROOZEN

had gezien, was ik definitief ver-
kocht. Ik wilde ook dit soort
films maken. Tja, Spielberg
heeft mevan de straat gehouden,
kun je wel zeggen."

braakscène, een verhuurbedrijf
stelde gratis een hoogwerker ter
beschikking.

Hoe Robin de gemeentepolitie
zo gek gekregen heeft om mid-
den in de nacht uit te rukken
met loeiende sirenes en zwaai-
lichten, is nauwelijks te filmen.
„Eerst hebben ze me bij de poli-

een lening met de bank kon wor-
den afgesloten voor de aanschaf
van apparatuur. Voor de rest
slaagde hij erin om zo ongeveer
de halve gemeente Stem te mo-
biliseren voor allerlei hand en
spandiensten: vijftig figuranten
werden geronseld, een snoep-
winkel liet de inboedel flink
onder handen nemen bij een in-

Om 'Copperpot' te kunnen finan-
cieren, richtte hij het audiovi-
sueel eenmansbedrijfje 'Robin
Peeters Producties' op, zodat

Tijdens de 'Copperpot'-vertonin-
gen in Maastricht en Stem moes-
ten enkele kinderen worden
afgevoerd toen het allemaal iets
te spannend werd. „Daar heb ik
echt een kick van gekregen,"
grijnst Robin. „Het betekent dat
ze er helemaal in zijn opgegaan,
en voor een regisseur is dat het
grootste compliment."

Waar komt zijn voorkeur voor
het avonturen- en fantasie-genre
vandaan? „Spielberg is altijd
mijn grootste voorbeeld geweest,
van jongs af aan. Toen ik 'Rai-
ders of the Lost Ark' en 'E.T.'.
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HEERLEN
Royal: The naked gun 33 1/3, ï
dag. 19.15 en 21.15 uur, za en zo I
14.30 en 16.30 uur, wo ook 14
uur. Rivoli: The conciërge, dag. 1
18.30 en 20.45 uur, za en zo ook
14 en 16 uur. Maxim: free Willy, ]
za zo en wo 14 uur. Schindler's j
list, dag. 20 uur, za zo ook 16 j
uur. H5: True romance, dag. I
14.30 18 en 20.30 uur, zo geen j
voorstelling 18 uur. My father
the hero, zo voorpremiere 18
uur. Aladdin (ned), dag. 14.15 I
uur, za zo 16.15 uur. remains ]
of the day, dag. 18.15 en 20.45 I
uur. Look who's talking now, I
dag. 14 uur, za zo ook 16.30
uur. Intersection, dag. 18.30 en I
21 uur, za ook 23.30 uur. Sister
act 2, dag. 14 uur, za zo 16.30
uur. Ace ventura, dag. 18.30 en I
21 uur, za ook 23.30 uur. Cool ;
runnings, dag. 14en 18.30 uur,
za zo 16.30 uur, za ook 23.30
uur. Mts. Doubtfire, dag. 21 I
uur. Sneak preview, za 23.15 I
uur. Mr. Jones, za voorpremie- I
re 23.15 uur.

LANDGRAAF
Autokino: Cool runnings, vr za j
zo 22.15 uur.

Christian Slade en
Patricia Arquette in .
'Truc Romance'

MAASTRICHT
Mabi: The paper, dag. 21.15 uur,
do t/m zo 18.30 uur, za zo en wo
ook 14.30 uur. The pelican brief,
dag. 21 uur, do t/m zo ook 18uur.
Free Willy, za zo wo 14.30 uur.
Hudsucker proxy, dag. 21.15
uur, do t/m zo 18.30 uur, za zo en
wo ook 14.30uur. The naked gun
33 1/3, dag. 21.30 uur, do t/m zo I
19.15 uur, za zo en wo ook 14.30
uur. Ciné-K: Schindler's list,
dag. 20 uur. Cinema- Palace:
True romance, dag. 18 en 21 uur, 'za zo en wo ook 14.30 uur. Inter- I

; section, dag. 18.30 en 21.30 uur,
ma geen voorstelling 21.30 uur.
Aladdin (ned), za zo woook 14.30
uur. Ace ventura, dag. 18 uur, za
zo wo ook 14.30 uur. Shadow-
lands, dag. 21 uur. Sneak pre-
view, ma 21 uur. Lumière: Fiori-
le, dag. 20 uur. Far away so
close, dag. 20.30 uur. Ardillo roja ::
0.v., dag. 22uur.

GELEEN
Roxy: Naked gun 33 1/3, dag.
20.30 uur. Ace Ventura Pet
Detective, dag. 20.30 uur.

SITTARD
Forum: Schindler's list, dag. 20

' uur. Cool Running, dag. 20.30
uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: schindler's
list, do t/m di 20 uur. Cool run-
nings, do t/m di 20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Schindler's hst, vr t/mwo
20 uur. Royaline: Naked gun 33
1/3, vr t/m wo 19.30 en 21.30 uur,
zo ook 14.30 uur

(ADVERTENTIE)

j____T.L_ir.__ ___
fllP _flP_ _____É_&

Perfecte klassieke broque en fraaie semi rijgmolière in door-genaaide afwerking. Speciaal voor ons gemaakt in gram en
9iadde Franse calf. In dekleuren blauw, bruin,
oordo en zwart en in bruin suède. Maat 39 WnrirmiVm 47. Normaal f1.299,-. Tijdelijk geldt, voor ■" «!" Wkzover voorradig, de verbazende prijs van... _*_^_r_l

\\ BK Saroleastraat 72, Heerlen-^B-k_scHOENMODE Steenweg 75, Sittard

film

recensie

recensie

bioscopen

censiei



(Huls)
Te k. en te k. gevraagd
PAPEGAAIEN, Ara's en Ka-
katoe's. Inr. mog. Baby's in
voorraad. Tel. 04750-40073.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
Kakatoe's en Ara's, voor de
kweek. Tel. 04754-84707.
BOEMERS, Maltezers,
Shihtsu's, dw.poedels, West.
H.W.terr. Yorks. terr. Walem\
11a.04459-1237/3097. j
Te k. VIJVERVISSEN v.a.
’0,50; Koi vanaf ’2,50;
zuurstof/vijverplanten ’ 2,50.
Eerdshaag 22, Kelmond/
Beek, za. van 10-17 uur.
VIJVERPARK Limburg.
Voor al uw vissen, water-
planten, pompen, Japanse
anamenten etc. Geopend
van maand, t/m zaterd. Op
de Bies 66A, Schimmert. I
RUIGHARIGE Tekkelpups,
dwerg en middelgroot. Tek-i
kelkennel sinds '61. Fam.
Bienert, Herzogenrath. Te-
lefoon 09-49.24063175.
Papegaaienkweker vraagt te
k. BABY-PAPEGAAIEN v.a.
4 wk. oud. Tev. oudere pa-
pegaaien voor kweek ge-
vraagd. Tel. 04499-5772.
Te koop YORKSHIRE-
TERRIËRTJES, zeer klein
en mooi. 046-371833.
VUVERVISSEN, ook leuk
voor vaderdag! div. soorten,
maten. Goudkarper v.a.
’3,95; Israël. Koikarper v.a.
’3,95. Hunnecum 20, Nuth,
zaterdag 10.00-17.00 u.
Te koop DWERGGEITJES
en bokje. Telef. 04498-
-58379.
Te k. Engelse BULLDOGS
met stamboom, ’ 1.500,-.
Telef. 00-32.14679708.
De grootste keuze in de
mooiste rashonden in "Ken-
nel het LUSTHOF", nl. York-
shire, Maltezer, Chihuahua,
Westy, Cairn Schot, Jack
Russel, Pincher, Shi-tzu,
Engelse en Franse Bulldog,
Bull-terrier, Duitse Dog en
Herder, Doberman, Bouvier,
Shelty, Chow-chow, Husky,
Samojeed, Labrador, Gol-
den Retriever, Beagle, Spa-
niel, Heidewachtel, Boe-
mers... Met stamboom en
gar. Tel. 00-32.14679708.
Te k. witte HERDER pups
Am. Canadese herder met
Ned. stamboom, ouders HS-
vrij, getat., geënt en ontw.
Tel. 00-32-11636215.
Te k. lERSE SETTER pups
met prima stamb. ingeënt en
ontwormd. g 045-228433.
Te koop koppel witte GAN-
ZEN en 2 jonge ganzen.
Telef. 04498-57379.
Te koop diverse SIER-
EENDEN o.a. Mandarijn,
Carolina en witoog. Tel. 046-
-373521, na 17.00 uur.
Te koop MALTEZER
LEEUWTJES, ingeënt en
ontwormd. Tel. 045-230129.
Te k. Duitse DOG, 9 mnd.,
met toebeh., vraagprijs

’ 500,-. Tel. 046-525723.

dieren
Te k. mini YORKSHIRE Ter-
riërpups, 9 wkn., ingeënt en
ontw. Telef. 04754-88015.
Gratis jonge POESJES af te
halen. Telefoon 043-610566.
Te k. AQUARIUM 80x40x40
cm mcl. pomp en verwar-
ming, ’ 150,-. 043-477645.
Te koop mooie ras SIER-
jDUIVEN vanaf ’25,- per,koppel. Tel. 046-744947.
Te koop gevraagd KAMER-
VOLIÈRE. Tel. 043-430606.
PAPEGAAIEN: baby grijze
roodstaartjes; baby blauw-
voorhoofd amazones; spre-
kende grijze roodstaarten; 1-
-0 dubbele geelkop; 1-1 o-
ranje kuifkakatoes met
spraak- en levensgar. Ver-
der baby Meijer pap.,

i dwergpap. en tamme baby
Alaxanders v. ’ 250,-. Te-:yens inkoop v. kweek. Er-
kende kwekerij Leo Handels.
Tel. 046-375359.
VOGELS: nieuw nu uit onze
buitenvoilieres: blauwe- en
roodwanggoudvinken, div.
lijsters, Jap. lijster, Shama-
lijsters, Mantelkardinaal.
Deze week roodoorbulbul nu

’ 25,- p.st., Vinksnavelbul-
bul ’25,- p.st., Moz. sijsjes
’25,- p.p. DSZ Handels, Pr.
Mauritslaan 84b, Beek.
Te koop uit gedipl. kennel
PUPS van West Highland
Terriërs, Maltezers, York-
shire's, Collie's, Beagles,
Heidewachtels en leuke
bastaardhondjes. Goede
garantieregeling. Lochter-
weg 8, Budel-Schoot, 04958-
-91851. Ook 's zondags open.
Te koop pups Yorkshire
TERRIÉRS, klein ras. Tele-
foon: 043-434169.
Te k. gevr. langharige Duitse!
HERDER-PUP, teef (zwart/
bruin) zonder stamboom.
045-711277 na 18u.
Te koop BOUVIER, reu, 16
maanden oud, met stam-
boom. Tel. 043-633432.
Te k. MALTEZER Leeuwtjes
en Boomer-pups, uniek! Te-
lefoon: 04405-4033.
Te koop vele soorten VO-
GELS uit buitenvoliére.
Dierenspeciaalzaak W.J.
Peters, Vaarstr. 18, Stem.
Telef. 046-332138.
Te koop SCHOTSE Collie
puppies, zuiver ras, geb. 5-5-
-94. Telef. 04454-63015.
Te k. LEGKIPPEN; mest-
kuikens; kalkoenen; konij-
nen; broedmach. enz. Henk
Ploemen. Rimburg. Tel. 045-
-320229. Alleen zal, of afspr.
Te k. LUIDSPEAKERS,
merk Visatone Profile I, van
zeer hoge kwaliteit, meer
dan 1000 designs leverbaar.
Tel. 046-376067.
Te k. GROENENDAELER-
PUPPIE met stamboom, in-
geënt en ontwormd, reutje,
’450,-. Tel. 045-312189.
Te k. BOXER gestroomd,
teef, 1 jaar oud, t.e.a.b. Telef.
046-752803.

KARPERHENGELS, V 2 prijs.
Dierenpaleis Steine, Suste-
ren
WATERVLOOIEN. Dieren-
paleis Steine, Geleen Sus-
teren.
WAVELOCK paraplu, 2~2Ö
mtr. Nu ’99,95. Dierenpa-
leis Steine, Susteren.
DWERGKONIJNTJES v.a.

’ 15,-. Dierenpaleis Steine,
Geleen;Susteren.
Houten KONIJNENHOK-
KEN v.a. ’89,85. Dierenpa-
leis Steine, Geleen/Susteren.
Te koop gevraagd jonge
VALKPARKIETEN. " Tele-
foon 046-744215.
Te koop sprekende grijze
roodstaart PAPEGAAI plus
kooi, ’ 500,-. tev. wit kees-
hondje geënt, 8 wk, ’225,-
-en Japanse kwartels ’ 10,-
-per paar. Tel. 045-428326.
Vijverpark Schimmert. Va-
derdagaanbieding. Bij be-
steding van ’5,- of meer
portie WATERVLOOIEN
gratis. Op de Bies 66A,
Schimmert.
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage. Kl.
America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. LABRADORS-Retrie-
verpups en langharige
teckels, beide met stam-
boom. _ 04780-81531.

Baby en Kleuter
Babyhuis PICO BELLO: Niet
alleen de allergoedkoopste
in babykamers! Óók uw kin-
derwagen-autostoel of box
tegen zeer concurerende
prijzen. Prinsenbaan 87,
Koningsbosch. Tel. 04743-
-1853, open wo./do. 13.00-
-18.00 uur, vr. 13.00-20.00
uur, za. 10.00-17.00 uur.
Te koop MAXI COSI 2000
met afneembaar zonnedak
en bijpass, voetenzak met
muts. Vaste pr. ’200,-. Tel.
045-275322.
Te k. 3 in 1 KINDERWAGEN
Hauck Orion 1 jr oud
’300,-; wandelw. ’120,-;
loopstoeltje ’ 25,-; baby
autoz. ’ 40,-. g 045-455724.
Te k. KINDERWAGEN, 3-in-
1, pi. campingbedje, baby-
bed, box, samen ’250,-.
Witte tienerkamer, 6 mnd.
oud ’750,-.-045-461976.
KINDERWAGEN Teutonia
Quadro 4 in 1. Tev. pyrami-
de tent, 5-pers. 046-527682.
Te k. KINDERWAGEN, 3-
delig, als nieuw, ’175,-. Te-
lefoon 045-742870.
Te k. FIETSTOELTJE m.
Romer Jocky blauw; twee-
ling wandelw. m. Streng kl.
grijs; buggy. 04405-3244.
Te k. Bebe-comfort 3-in-1
KINDERWAGEN, grijs/mint-
groen, ’ 150,-. g 046-755123.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
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Uitslag van de trekking.
De prijzen zijn al bij elkaar opgeteld. Wanneer op een lot meer dan één prijs is gevallen,

staat achter het nummer dat de hoogste prijs gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.

Lotnummers Eindcijfer(s) of Totale prijzen- Lotnummers Eindcijferls) of Totale prijzen-
eindigenop: lotnummer(s): bedrag: eindigen op: lotnummer(s): bedrag:

1901 100 £* 023146 2.000
2911 1.000 O 4446 1.000

21 50
6731 1.000
9681 1.000

2 2 15 wmm 7 10
12 65 § 507 110

222 115 37 60
832 115 EXTRA PRIJS 008087 1.000.010
152 115 SERIE BC
172 265 TROOSTPRIJS 008087 10.010
272 115 ANDERE SE-

-82 65 RIES

*3 3 45 £$ 034308 100.000
EXTRA PRIJS 089043 250.045 48 5Ü
SERIE AR 58 5°

TROOSTPRIJS 089043 2.545 198 10°
ANDERE SE-
RIES

020463 50.045

4 063404 2.000 Q 419 25°'
6229 500

053729 5.000 '028059 20.000
6699 1.000
999 100

525 50 X"X 029070 25.000
95 50 \m* 80 50

064980 25.050
190 250

Zetfouten voorbehouden
De gewonnen prijzen kunnen vanaf
donderdag 16 juni worden geïnd.

Loten verkrijgbaar bij de bekende J"",",","**rf-*'««-*n'verkooppunten van de Staatsloterij en het %^ -*~»*,„ "*>postkantoor. Bel voor de verkoopadressen "*-,.?
06-300 495 (50 et. per minuut). ISLé

"̂'""«:w»«iiilBejJI

Meerkans, meergeld, in deStaatsloterij.
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In en om de tuin
"

KARCHER
Hogedrukreiniger K-620 M

120 Bar, met start/stop
Kompleet met standaard toebehoren

’ 699,- INCL. BTW

\KISRIV
In de Cramer 31, Heerlen. Telef. 045-716951.

Voor het woelen en frezen
van uw tuin, 60 cent/m2, ook
oude gazons. Tev. maaien
van hoog gras. 045-751653.
Voor AANLEG en onder-
houd van terrassen en oprit-
ten. 8 043-431858/437025.
Aanleg en onderhoud van
TUINEN, terrassen en oprit-
ten. Tevens sierbestrating. g
043-472558.
KINDERKOPPEN, alle
soorten aanzienlijk goedko-
per dan in Ned. Zutendaal.
Telef. 00-32.89-611290.

Te koop 100 soorten FUCH-
SIA'S. Bouwbergstraat 163,
Schinveld, g 045-252115.
Dautzenberg GRASZODEN
1e kwaliteit, bezorgd door
geheel Z-ümburg en aanleg.
Telef. 04450-2131.
Uitgewassen TEGELS (60 x
40 en 50 x 50) 1e keus v.a.

’ 2,50 p.st. Cobblestones
lOV2XIOV2 ’26,50 p.m2.
Geelen Beton, Heerbaan 58,
Posterholt, g 04742-1420.
BARBECUES. Marlens
gereedschappen Geleen.
Telefoon 046-747070.

Opleidingen
Heerlen/Maastricht

Shiatsu
Meditatie, Do-in, Japanse Yoga, shiatsu,

meridiaan-massage, Oosterse filosofie en bewegingsleer.
Zondag 4 sept. a.s. Introductie-les.

Start basis cursus-Shiatsu in september.
Nog enkele plaatsen vrij. Voor ml. en aanmeldingen.

Stichting Shiatsu-school SEI MEI
S 045-420770 (van 9.00 tot 10.00 uur).

RIJ-INSTRUKTEURSopI.
(m/v), opleiding met het er-
kende, door de Minister af-
gegeven vakdiploma van de
INNOVAM. Zaterdagopl.
start 17 sept., avondopl. 20
sept, motor 20 sept., vracht-
auto/busopl. 22 sept., appli-
katie 26 september. Bel nu
de Veldhovense Rij-instruk-
teurs Opl. voor gratis studie-
gids, g 040-530701.
AUTORIJLESSEN? Kwali-
teitsautorijlessen tegen lage
lesprijzen. Bel: Verkeers-
SChooIB.T.V. 045-427172.
ANWB & Bovag erkende
Verkeersschool WISCH-
MANN & ZN voor al uw rij-
bewijzen en chauffeursdi-
ploma's. Europaweg Zuid
340, Landgraaf, telefoon
045-321721. Rij-opleiding
kan in 8 dagen of in 9 weken.

Start 2-daagse cursus theo-
rie voor auto- + motorlessen
op 01-07-94 + 04-07-94;
aansluitend examen op 05-
-07-94. Verkeersschool
WISCHMANN & Zn, telef.
045-321721.
Wilt u snel in het bezit zijn
van het MIDDENSTANDS-
DIPLOMA of Ondernemers-
diploma? Bel Handelsschool
Brunnsum of Handelsschool
Echt, g 045-241156 of Han-
delsschool Maastricht, Han-
delsschool Geleen, Han-
delsschool Gulpen en Han-
delsschool Weert, g 043-
-430477.
ENGELSE Lessen of con-
vers. lessen, privé of kleine
groepjes. Tel. 043-472026.
Te koop MDGO DA- +
MEAO-BOEKEN. Telefoon:
04498-51030. "

Wonen Totaal
Nog enkele luxe

SHOWROOM-KEUKENS
modern en klassiek met
zeer HOGE KORTING

Vossen
Keukens

Glaspaleis Kerkplein 45 en
Eikenderweg-77, Heerlen.

g 045-717555
Te koop AANBOUWKEU-
KEN br. 2.70m. inkl. appara-

'; tuur. Telefoon 04459-1655.
MEUBELSTOFFEERDERIJ
J. Dupont, bekleden van al
uw meubels. 043-634430.
Luxe AANBOUWKEUKENS
mcl. apparatuur nu met 30%
korting. Tel. 04406-40857,
Pieter van Zwanenburg.
Te k. gevr. BAROKMEU-
BELS, antieke meubels en
porcelein. Tel. 04498-51122.
BANKSTELKUSSENS!
Honderden stuks voorradig.
Tevens het adres voor meu-
belstoffen en kuipbankstel-
len. Nergens goedkoper! Bij
de vakman beter uit. Stof-

ifeerderij Savelsberg, Ein-
derstr. 112, Kerkrade.
Maandag gesloten. Telefoon
045-452189.
Te k. gedeeltelijke INBOE-
DEL o.a. omastijl slaapka-
mer etc. Tel. 04450-3022.
Te koop GEVRAAGD onder
schuif bed. Tel. 046-757437.
Te koop massief eiken
WANDMEUBEL, 3.00 m br,
2.30m. h., vaste pr. ’400,-.
Tel. 045-218230.

In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten- en biezen-
stoelen m. gar., echt vakw.,
eigen werkpl. g 045-418820.
Koopje Oriënt TAPIJTEN,
nergens goedkoper! Afm. ca.
240 x 170 cm ’lOO,-; ca.
300 x 200 cm ’150,-; wol-
len kleuren Maroc, Nepal
etc; handknoop karpetten
tot 40% goedkoper dan el-
ders, alleen bij: Mady Oriënt
Tapijten, Import & Export,
Hoogenweg 10, Stem. Tel.
046-333247 (richting haven).
Aanbieding! Zolang de voor-
raad strekt! Eiken 22 mm
massief gelegd, ’llO,- m2;
bourgogne 9 mm eiken rus-
tiek ’l5O,- m2. PARIMPEX
Parket, Willemstr. 44, 6412
AS Heerlen, g 045-720159.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Te koop gevraagd goedkope
eiken en Barok BANK-
STELLEN. Tel. 04746-1869.
Te koop SENIORENBED,
nieuw, electr. verstelbare
lattenbodem, d.eiken, met
matras, compleet ’ 1.000,-.
Tel. 045-452651 na 17.00 u.
Te k. langwerp. eiken EET-
KAMER- tafel met 6 stoelen
riet bekl. (handw.) ’600,-.
Telefoon 046-747705.

—

Meer kans,
meer geld, bij

VERKOOPADRESSEN
STAATSLOTEN

Brunssum Sigarenspeciaalzaak
Cor Hermans

Rumpenerstraat 5, tel. 045-252624
Lotto, spoorwegenstrippenkaarten, lectuur en wenskaarten

Heerlen Tabakspeciaalzaak Bijsmans
Saroleastraat 29, tel. 045-714164

Tevens alle topmerksigaren en excl. tabakspijpen

Heksenberg Wim's Winkel
Mgr. Hanssenstraat 9, tel. 045-232041

Ook tijdschriften, wenskaarten en tabak

Hoensbroek Coiffures Jo Smeets
voor hem en haar

Pius-XII-plein 8, tel. 045-212445
Annex kado- en bijouxshop

Hoensbroek Tabakspeciaalzaak Peeters
Hoofdstraat 26, tel. 045-211445

Ook tijdschriften, lotto/toto en strippenkaarten

Kerkrade De Mijnlamp, Jan Spitz
Akerstraat 48, tel. 045-417175

Boek- en kantoorhandel, tijdschriften

Landgraaf Fa. Gulpers
Markt 5, tel. 045-315751

Ook voor lotto/toto, tabak, lektuur en wenskaarten

in de Staatsloterij.
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Te k. BED, compleet met
matras, 2 nachtkastjes +
commode. Tel. 046-527338.
Te koop eiken KLEERKAST
4-drs. plus 2 nachtkastjes,
eiken salontafel met tegel-
blad en 3-ladenkastje. Po-
monahof 16A, Maastricht.
Telef. 043-432469.
Te k. eiken TV-KAST

’ 200,-; eiken spiegel
’50,-; bed 0.90 x 1.90
’75,-. Tel. 045-718867.
Te koop BANKSTEL 2 mnd.
oud, vr.pr. ’BOO,-. Telef.
043-210038.
Te koop TIENERSLAAP-
KAMER, pr.n.o.t.k. Telefoon
045-752044.
Te koop ant. EETHOEK
’1.500,-; naaimach. Singer
met tafel ’75,-; rookstoel

’ 50,-. Telefoon 04408-
-2950 na 18.00 uur.
Te koop blank eiken EET-
HOEK, ’1.000,-, eiken sa-
lontafel ’300,-. Na 18.00
uur 043-433972.
2800 m 2PROJEKTTAPIJT
v. ’44,50 nu ’9,95 p.m2.
(annulering hotelk.). Min. afn.
100m2. Inl. stalen 02240-
-13444, fax 15392.
Te koop TIENERKAMER wit
met blauw randje: bed, kast,
nachtk. en sekretair ’250,-.
Telefoon 045-452742.
Te koop eiken BANKSTEL
met salontafel ’400,-; eet-
hoek grenen ’lOO,-; diaproj.
en scherm ’95,-; gaska-
chels ’75,- ’40,-; renfiets
(J.Janssen) ’ 125,-; ijskast

’ 35,-; campingbedje ’ 25,-.
g 045-321901 na 17.00 uur.
Te koop BED 2 nachtk.; sa-
lonkast, st.schemer!.; keu-
kent, met 2 stoelen. Tele-
foon 04457-3350.
Te koop eiken KAMER-
KAST met licht, h.1.95m, br.
1.97m, ’500,-. 043-614881.
Te k. weg. omst.h. WATER-
BED, 1.60x2.00(71., 100%
gestab. Nieuwenhuysstr. 11,
Aalbeek/Hulsberg.
Prachtige 5-drs. massief ei-
ken KAST met bijpass, buro
en stoel ’4.500,-. Tel. 046-
-379776/045-214849.
Te koop geloogd eiken
KAASKAST, breedt 2.00 mtr.
Telefoon: 045-231711.
Te k. BANKSTEL 2 en 3 zits,

’ 150,-. In zogenaamde
goede staat. 043-253001.
Te koop glazen SALONTA-
FEL 100 cm x 100 cm, met
chroom voet. Telef. 043-
-633303 na 18.00 uur.
Te koop zwart leren BANK-
STEL 2-zits; renfiets. Tele-
foon: 04498-52854.
Te k. ant. KAST ’1.150,-;
barok tafeltje ’250,-; oud
eik. bureau ’ 250,-; halkast-
je’ 80,-. Telef. 045-216578.
Te koop massief eiken ron-
de TAFEL, doorsnee 1.10
mtr met 6 ronde poten, vr.pr.

’ 1.100,-. 045-250335.

Te k. Art-deco KLEERKAST
m. spiegel, ’550,-, commo-
de m. geslepen spiegel,

’ 475,-, eik. kamerscherm

’ 135,-, grote ant. halspie-
gel, ’250,-, compl. lichtei-
ken oma slaapkamer,

’ 990,-, Art-deco commode,
’390,-, div. andere spullen.
Telefoon 04498-58538.
Te koop l.eiken 2-persoons
SLAAPKAMER, compleet.
Tel. 046-743598 na 17.00 u.
Te koop wit WANDMEUBEL
afscheidingskast ’ 750,-;
eethoek . chroom/zwart

’ 250,-. Tel. 046-746357.
Te koop Mod. crème stof
RELAXSTOEL ’ 600,-. Tel.
046-745593.
Te koop senioren BED, op
wielen, met verstelbare lat-
tenbodem en Geil matras.
Telefoon 04754-85536.
Te k. Barok BANKSTEL +
tafel, blauw stof, nieuw bekl.,
’3.250,-. Tel. 046-529176.
Te koop partij laminaat
PARKET 80 m 2of gedeelte-
lijk, ’30,50 per m2. Telef.
046-377718.
Te k. ZONNESCHERM, plm.
2.50 mtr; salontafel, zwart
met wit tegelblad; 2 hang-
lampen. Tel. 045-229978.
Te koop massief eiken SA-
LONTAFEL rond 1.20m, 7
cm dik. Telef. 045-251550,
na 19.00 uur.
Vrije MARKT hal Geleen.
Veel leuke aanbiedingen w.
o. werkelijk topstukken o.a.
wortelnoten orgelgebogen
porseleinkast. Venetiaanse
zilverkast, rundl. bankstellen
v.a. ’395,-. Rundl. 2 zitters
v.a. ’ 195,-. Eethoeken div.
stijlen v.a. ’95,-. Massief
eiken klerenkast v.a. ’395,-.
Massiek eiken wandmeu-
bels, buffetten en dressoirs.
Een niet op te noemen keu-
ze van mooie spullen, en !
wij ruilen ook nog in! Oude
Maastrichterweg 27, Geleen.
(Deze weg loopt parallel met
Rijksweg Nrd. Let op videoth.
de Kijkdoos, daarachter is
de hal).
Te k. groot beige stoffen
BANKSTEL 3+2 zits, zeer
mooi, pr. ’3OO,- Te bevr.
Grachtstr. 14 Voerendaal
(tussen 18.00 en 19.00uur).
Uw BANKSTEL, stoelen,
kussens enz. binnen 1 week
nieuw bekleed. Stoffeerderij
Kloprogge, Akerstr. 70,
Kerkrade-W. g 045-412735.
Te koop 3-delig eiken SA-
LONKAST, 250x190 cm,

’ 175,-; eiken theewagen,
blad Delfs blauwe tegels,

’ 225,-. Tel. 045-420524.
Te koop prachtige eiken
EETKAMERKAST, breedte
1.82 mtr, hoogte 1.60 mtr.,

’ 450,-. Telef. 046-373664
na 18.00 uur.
Te k. polyester MATRAS
1,40 x 2,00 mtr. f 2 latten-
bodems nog geen maand
oud. g045-423837.

MEUBELBOERDERIJ 1500m 2barstensvol met nieuwe
en gebruikte meubels. Onze
afdeling gebruikte meubels
is niet van nieuw te onder-
scheiden, waarom nieuw,
duur kopen!!! Overtuig u van
onze grandioze aanb. in ei-
ken-bankstel, kasten en
eethoeken. Eiken kuipbank-
stellen in leer al v.a. ’495,-.
Barok en Lodewijk XV meu-
bels. Blank eiken, eethoek
tafel 200x90 cm + 6 stoelen
en 2 kasten o.a. dressoir,
geheel massief. (koopje).
Weekaanbieding: waterbed
met ombouw verw. element
geh. compl. ’1.185,- (zo-
lang de voorraad strekt).
Reserveren en gemakkelijke
betaling mogelijk. Waar Ei-
ermarkt 16 en 18, Roermond-
Maasniel. Tel. 04750-28877.
Donderdag koopavond.
Te koop BIECHTSTOEL,
dekenkist, eiken eethoek,
eiken kamerkast en jonge
dwerggeit zonder horens.
Telef. 04405-4093.
Te koop eiken antieke
SLAAPKAMER, 2 nacht-
kastjes, kaptafel, bed, kast
met geslepen spiegels

’ 1.000,-; zeer complete
Louis Quinze slaapkamer
eiken met kuif met 2 kasten

’ 5.500,-; bronzen hang-
lamp ’ 450,-. 043-671335.
Te k. WANDMEUBEL, br.
3,60, hoog 2,20, diep 0,40
mtr., pr. ’300,-; ronde eet-
hoek met 6 draaistoelen
’200,-. g 045-322123.
Te koop manou EETTAFEL
met 4 stoelen ’150,-; sa-
lontafel eiken 0.90x0.90 m.

’ 75,-. Telef. 04493-4325.
Zkt u 2e hands MEUBELS?
Veel keus, ook antiek. Kou-
venderstr. 208, H'broek.
Professioneel LOGEN van
uw oude meubelen. Tevens
verkoop van antiek. Molen-
weg 2 A, Stramproy. Ge-
opend vrijdagavond 16.00-
-20.00 u. Zaterdag van 9.00-
-17.00 u. Tel. 06-52.974644
Of 04956-3152.
LOGEN van meubelen. Te-
lefoon: 06-52974644 of
04956-3152.
In- en verkoop gebruikte
meubels, INBOEDELS, enz.,
enz. Telef. 045-323077.
Te koop zwaar eiken BANK-
STEL met lichtstoffen bekl.,
z.g.a.n.; grenen babykamer, g
045-272223 na 16.00 u.
Te koop wortelnoten LA-
DENKAST, z.g.a.nw. Telef.
045-455612.
Te koop Amer. witte MEIS-
JESKAMER, hemelbed,
commode, nachtkastje,
speelgoedkist, bijhorende
bijpassende hemel en sprei,
vr.pr. ’ 700,-. groen/wit bu-
reautje ’ 25,-. 04492-5226.
Te k. 2-zits l.eiken BANKJE
met leren kussens en 2 fau-
teuils. Tel. 046-375718.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Muziek *
Muzikale uitnodiging

Musichouse Daan Smit Maastricht-Geleen en Start
Music Hoensbroek nodigen u uit voor een spetterende I
ziekavond gepresenteerd door DE ROLAND DEMO BJ0.1.v. Joep Servais. Presentatie van veel nieuwe produ<|
zoals SC 88 Super-Canvas, GR 09 gitaarsynth, KR <T
E 66, JV synths, TD 7 dig. drums, enz. enz. Deze aflvindt plaats in DE REMIGIUSHOEVE KLEIN HAASIï
63 SCHIMMERT en begint om 20.00 uur. De toegaf
gratis, MAAR...het toegangsbewijs dient afgehaald te Jden bij een van de samenwerkende muziekhandeW
DAT DOET U BESLIST, WANT...via een gratis %
maakt iedere bezoeker kans op geweldige prijzen met],
hoofdprijs EEN ROLAND SC 50 SOUNDCANVAS MÖJLE t.w.v. ’1.645,-. Ook worden verloot 10 stuks Bossl
dalen, 10 Roland T-shirts en 5 sweaters.

UW TOEGANGSBEWIJS IS TEVENS LOTNUMMER.
Dus haal dit toegangsbewijs bij:

nw Music house
UÜ Daan smit bv ".£e7n

1_— Rijksweg zjUJLTJ 1200 meter2 muztekplezler til 046'7546^
of

Hoofdstraat 32, Hoensbroek, g 045-214253. Tot ziens in V
Remigiushoeve op maandaq 20 iuni om 20.00 uur. j

Te k. ORGEL, merk Cavalier
type 1129, pr. ’250,-. Julia-
nastraat 43, Landgraaf.
Gediplomeerd pianodocent
geeft LESSEN aan huis. Tel.
046-374608.
Te koop KEYBOARD PSR-
-300 met standaard, adapter
en boeken ’750,-. Telefoon
045-250690.
Te koop YAMAHA PSR 90,
PSS 680, Korg DS 8, Korg
DDD 1 toebeh., pr.n.o.t.k.
Alleen zaterdag van 10-14
uur 046-745069.
Te koop HAMMOND-OR-
GEL type 134, iets voor de
liefhebber, vr.pr. ’ 2.000,-.
Telef. 045-716690.
Te k. Yamaha PSR 5700 .
KEYBOARD met sequenzer
en diskette, 1 jaar oud. Tel.
043-610262.
BRUIDSPAREN laat uw
bruidsmis muzikaal opluis-
teren door zangeres met
moderne love-songs en Avé
Maria, geheel verzorgd, ook
begeleiding, g 046-753180.
Te koop ORGEL met ritme.
Telefoon 04454-61386.
Te koop ACCORDEON 120
bas, prijs n.o.t.k. Telef. 045-
-410733.
Te koop een alt BLOKFLUIT,
pr.n.o.t.k. Telef. 043-474739.
ACCORDEON, Mignon 80
bs., 6 jr., mcl. koffer, boeken

’ 1.000,-. g 045-353210.

GITAARLESSEN op ""of tabulatuur voor alle W
den spec. lessen voor
deren vanaf 8 jr. ook W
taar. Inl. 046-522269.
Te k. Spaanse GlT*
’200,-; el. gitaar + «J’250,-; studiepiano + J
ken ’ 1.750,-. _ 045-721JJS
Te koop GEM WS2 'discdrive, ’1.850,-. '9
04754-83464. J

Te koop gevr.^
Te koop gevr. DEFÊ*
KTV's v.a. '85 en de»
VHS video's v.a. '87 (tyf
vermelden), g045-723712^
Gevraagd KLEUREN
video's, ladendiep^
stofzuiger, stereotorens ,
videocamera, g 04406-Igj-j
Knip mif uit: Wij W*
POSTZEGELS, munten 'goud. Zelf hebben wij 'prachtige Romeinse m^voor U, maar ook 'Nederlandse. Stamps 'Coins, Kasteellaan l
Heerlen (Meezenbroek).
045-726789. J
Te k. gevraagd SCHUIPj
br. 2.75 t/m 3.50 mtr., h. t
2.10 mtr. Tel. 045-273507^
Wij betalen de hoogste Jvoor al uw oude META^1
Gebr. Swinkels, Beitel
Heerlen. 045-422025. _^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 30

MEHR ALS NUR EIN MÖBELHAU!

f_i_w _y_^w_y__i^

KOOPCENTRUM j
Spot-serie, massief elseboomhout, //C^^ÖS^ArA natuur/zwart U^^^JAlle spots zijn draai- en knikbaar, max 40W, ook in \\^^~^?%to^^//essehout wit verkrijgbaar (zonder lampen) vT^-^W^L //

mÊé Balkspot "fQ I eiland
3 lichtpunten, ■ m*** m 5 luchtkamers_2> 185 cm
lengte 57 cm " "" JÊ

éÊflÊi A UW*mfë
Balkspot CQ _ fsPI_HBB 'SQ -lengte 36 cm " WF m

m^mmmmmmwmwr

1^ Halogeen-plafondstraler
"""^e. zwart, hoogte 180 cm, inkl. 300 W

émx\ —9^ halogeen-lamp en voetdimmer

\mk Wandspot 29■" Bestek M_%1 lichtpunt, ca. 10 cm ■ DCMCR ___ C_l
24-delig, edelstaal roestvrij, heft __B_*_l _ ■

| j s & j. uit ABS-kunststof in wit of zwart, *WW W
l vaatwasbestendig

.<_!# ■ Scnaa' me'
|?:' Keukenhulp 4R ■ MtjÉSS* "^^VwTc . r I V-wWW \Sm^m^*mw*^ ca. 38x30 cm m WWW

oei 6-dehg ■ ■ »■— aluminium —OP/e/cowe __s_lr~Z__, Schaal \ **\ m **9mm9

'"^J " » _fl —t^W —■^parkeerplaatsen *»HH>w>^^^ 4B i^ ! TT.
direkt x9**^ Prijzen in DM
voor dezaak (__---*<r'

Donderdag 16 juni 1994 " 28Limburgs Dagblad



WEERT - Op het eerste gezicht doet het ietwat vreemd
aan. Na een fikse financiële aderlating die de organisatie
van het popfestival Bospop vorig jaar moest slikken,
wordt datzelfde festival nu flink uitgebreid. De ene na de
andere grote naam siert het affiche van de veertiende edi-
tie en men hoopt op zaterdag 18 juni een kleine tiendui-
zend bezoekers te ontvangen op de nieuwe en veel grotere
locatie, het sportpark Boshoven.

" 16 East 17, Vredenburg Utrecht; Die Krupps, Fenix Sittard; Pronge + Life of
Agony, Noorderligt Tilburg

" 17 Moondance, Stereotypes, De Nor Heerlen; Motorhead, Noorderligt Tilburg;
Janse Bagge Bend, feesttent Holturn

" 18 Jean Michel Jarre, Rheinstadion Düsseldorf * «v* -ü-d D; Bospop, met Maril-
lion.John Hiatt, Sportpark Boshoven Weert *; Jackson Browne. Vredenburg
Utrecht *; Crossroads Bluesfestival met o.a. The Juke Joints, Ruthless Blues, Da-
ve Hole, De Kooi Hoogerheide; Stowistow, An(nie) Plakt, KWJ-gebouw Stem;
Fietsefreem, Feesttent lUikhoven;

" 19 Halfway Amsterdam, met John Hiatt. Bettie Serveert. Texas, Willy DeVille,
Orant Lee Buffalo, Crowded House, Urban Dance Squad, Spaarnwoude Halfweg
*; Bunkerpop, Oefenbunker Landgraaf; Het Hart, Torn Torn Heythuysen

" 21 Toten Hosen, Katschhof Aken

" 22 BAP, Katschhof Aken -dir; Mega Music Rock Experience. met Aerosmith,
Sass Jordan, Valentine. Therapy?, Raggende Manne, Goffertpark Nijmegen ir

" 24-26 Route 66 - Harley Davidson Summer Festival, met Deep Purple, Bonnie
Tyler, Steppenwolf. Vliegbasis Wildenrath <r-ö **; Dragon Fly, Dr Londener
Kerkrade;

"hhof Aken ir-ü; Dragon Fly. Dr Londenererkrade; Deep Purple, l'riah Heep.
Brabanthallen Den Bosch; Plunk, Torn Torn Heythuysen; Mighty Jackals, Amen-
cain Sittard; Fietsefreem, KA-gebouw Posterholt;

■ uitverkocht□ busreis

" kaarten bij alle VW-theaterbespreekbureaus

" kaarten by Buro Pinkpop, ®040-752500

** kaarten bij Kasjmir Productions, -046-580100
6* kaarten bij Ticket Express, «045-457273
Opgave van concerten voor de popagenda uitsluitend schriftelijk uiterlijk dinsdag
voor publicatie: Popredactie Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Faxen kan ook: ®045-739264.

Extreme

De zangeres Beverly Jo Scott
verliet op 17-jarige leeftijd het
ouderlijk huis in Alabama om
uiteindelijk in België te belan-
den. Daar werkte ze samen met
ondermeer Soulsister, The Ra-
dio's en The Scabs. Gerugge-
steund door haar eigen band
speelt ze met haar bluesy en war-
me stem vele zalen plat.

Sjako! werd in 1989 tijdens de
Berlin Independent Days door
de internationale pers uitgeroe-
pen tot de meest veelbelovende
band van dat jaar.

Bospop '93 liep uit op een klein
debacle. Het slechte weer en het
op het laatste moment afzeggen
van top-act Tragically Hip zorg-
den voor bedroevende toeschou-
wersaantallen. De gemeente
Weert moest bijspringen om het
financiële gat te dichten. Het
was de organisatie duidelijk dat
het zo niet verder kon en dus
werd contact gezocht met con-
cert-organisator Mojo. Die was
bereid groepen te leveren en fi-
nancieel garant te staan op voor-
waarde dat men in Weert op zoek
ging naar een grotere locatie. De
keus viel op sportpark Boshoven
waar normaliter de FC Oda haar
voetbalwedstrijden afwerkt. De
accommodatie kan twintigdui-
zend bezoekers aan.

De rockband The Scabs uit Bel-
gië werd pas laat aan het pro-
gramma toegevoegd. In eigen
land is de band wereldberoemd.
Het succes begon met het album
Skintight uit 1988 en werd ge-
volgd door onder andere de sing-
le Hard Times en het gouden
album Royalty in Exile.

en worden volgens een bekend
patroon ingevuld. Achlergrond-
vullertjes als The Roehes, bassist
Danny Thompson en Amy Ray's
vader Larry veranderen daar
weinig aan omdat ze net als de
vele andere gasten ondergeschikt
zijn aan de uitgemolken Indigo-
sound. Om met Wim Sonneveld te
spreken: ,JDe Indigo Girls zijn
een mooi boek, maar ik heb het'
al uit."
Eveline & The Groove
Movement - Idem
(Boudisque Records)

DOORRENEVLEMS

DOOR JAN HENSELS

Van onze verslaggevers

DOOR BENTI BANACH

Indigo Girls - Swamp
Ophelia (Sony)

Grant Lee Buffalo brak vorig
jaar door met de debuut-cd Fuz-
zy waarvan de gelijknamige
single een hit werd. Het Ameri-
kaanse trio rond frontman Grant
Lee Phillips creëert een eigen
geluid met een akoestische in-
slag.

Camping
Na negen jaar verandert het fes-
tival van een tweedaags naar een
eendaags evenement. Acht
bands treden op tussen 12 uur 's
middags en 12 uur 's nachts. In
de buurt van het festivalterrein
worden een camping en een gro-
te parkeerplaats ingericht. Om
het publiek alvast in de stem-
ming te brengen, geeft de band
Tuxedo Buck op vrijdag 17 juni
een concert in het jongerencen-
trum De Bosuil, nabij sportpark
Boshoven.

" John Hiatt, een muzikant met wie geen enkele festival-
organisator de plank mis kan slaan. Foto: JOHN smeets

Fun-da-men-tal -
Sense The Time
(Beggars Banquet/PIAS)

De Zweedse formatie The
Creeps werd in 1983 opgericht.
Zes jaar later werden de bandle-
den door hun landgenoten van
Roxette gevraagd om als sup-
port-act te fungeren, maar het
grote succes kwam met de hit-
single Ooh - I Like It van het
derde album Blue Tornato, waar-
mee men de Viewers Award For
Best Non American Clip won.

Aan The Prodigal Sons de taak
om Bospop nieuwe stijl te ope-
nen. Erwin Nijhoff formeerde de
groep in 1990 en via het clubcir-
cuit werd al gauw een grote
schare fans opgebouwd.

NKOTB R.I.P.

ger van 's mans meesterwerk
Bring The Family.
Twee jaar geleden zorgde Fish er
vrijwel in zijn eentje voor dat
Bospop twee dagen was uitver-
kocht, nu komt zijn voormalige
band Marillion naar Weert om
het festival af te sluiten.

John Hiatt is een ouwe rot die
steeds opnieuw weet te overtui-
gen. Het toonaangevendeAmeri-
kaanse muziekblad Rolling Sto-
ne riep hem uit tot zanger en
componist van het jaar 1988 van-
wege het sterk autobiografische
album Slow Turning, de opvol-

I^MEGEN - De popgroep Ex-
w'tte zal niet optreden tijdens
veBa Music Rock Experience op
v,Juni in Nijmegen. De reden is
4fc nt Platenmaatschappij
."'M/Polydor was niet tevredener het afgeleverde materiaal
t°r de nieuwe cd en heeft de
ijj^d. teruggestuurd naar de stu-
\£- Geruchten dat het niet bo-
-sj.j tussen Extreme en A&M|Jeren al van het moment dat
tJ Vorige Extreme-album Three
k^s to Every Story een com-Verciële flop werd.

in de Goffert wordt
jr'l Doctors, de band van de hit*o Princes. Hier bestaan geen
flemen. Van de vorige cd
j. rden wereldwijdruim vijfmil-
|Tri exemplaren verkocht. Net
i 2e week kwam het nieuwe al-P*n Turn It Upside Down uit.
IJ1 Mega Music Rock Experien-
j,'redenvoorts op: Sass Jordan,
L^raPy?, Raggende Manne en

Valentine. Hoofdact op... . Veronica-festival is Aero-*>Uth.

De Nederlandse drummer Eveli-
ne Carels en haar band The
Groove Movement hebben een
werkelijk overrompelend debuut-
album afgeleverd. Carels tam-
boerde eerder bij Candy Dulfer
en Loïs Lane, maar vergeleken
met haar huidige stiel waren die
jobs kinderspel. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat Carels de
zwakste schakel is in het kwintet.
De band wordt gedragen door
trompetist Jarmo Hoogendijk en

saxofonist Ben van den Dungen,
beiden behorend tot define fleur
van de Nederlandse jazz-scene en
de muzikale leiders van het naar
hen genoemde modern jazz-kwin-
tet en van de uitmuntende Latin
jazz-band Nueva Manteca. Het
titelloze album van The Groove
Movement moet zowel veel jazz-
liefhebbers als echte 'poppers'
zeer tot de verbeelding spreken.
Het genre is moeilijk te duiden,
maar met de ruimdenkende om-
schrijving 'compromis- en cliché-
loze mix van acid jazz, funk,
hip-hop en hardbop' zit je altijd
goed. Wellicht om de herkenbaar-
heid te vergroten, maakt de ge-
avanceerde sample-apparatuur
overuren, en schnabbelen twee
rappers, een toetsenist, een per-
cussionist en een welluidend ach-
tergrondkoortje aardig wat bij.
Eveline Carels laat met name in
haar breaks af en toe een steekje
vallen, maar ze verdient een
weelderige pluim voor haar kor-
te, vinnige slag en oerdegelijke,
onverbiddelijkeritmes, waarmee
ze de muzikale capriolen van
haar collega's in het rechte spoor
houdt. Het album mag dan welis-
waar geen naam hebben, maar
is wat mij betreft nu al de onbe-
twiste nummer 1 van dit jaar.

Raga-hip-hop. Zo valt deverplet-
terende dansmuziek van het
Britse gezelschap Fun-da-men-
tal nog het best te omschrijven.
Verwijzingen naar India en Pa-
kistan zijn legio. Eén van derap-
pers noemt zich Propa-Gandhi
en liedjes als Mother India laten
geen twijfel bestaan over de ach-
tergrond en interesses van deze
vertegenwoordigers van de twee-
de generatie van Aziatische
immigranten. Veertien nummers
lang dendert de stem van de jon-
ge allochtonen uit de achterbuur-
ten van Londen voorbij op deze
dubbelaar. Samples van radio-
programma's, flarden Indiase

imuziek en verder hip-hop met aj
en toe een lome reggaebeat. De
militante boodschap - tegen ra-
cisme, onderdrukking van vrou-
wen en religie - komt een enkele
keer wat drammerig over. De
woede van dezerappers lijkt ech-
ter oprecht, al klinken de raps
minder agressief dan die van
Amerikaanse collega's als bij-
voorbeeld Public Enemy. Af-
gaandeop deze muziek broeit het
niet alleen in de voorsteden van
LA maar nemen de spanningen
tussen verschillende bevolkings-
groepen in de buitenwijken van
Londen ook toe.

Hemelbestormende samenzang,
melodieuze ballades en ruige uit-
schieters. De dames Emily Sa-
liers en Amy Ray werken dit
beproefde concept op hun vijfde
studio-album verder uit. Er valt
zoals gebruikelijk genoeg te ge-
nieten op deze Indigo Girls-
schijf Ze hebben blijkbaar nog
lang niet alles gezegd en geschre-
ven wat er op hun lever ligt, en
ook op Swamp Ophelia leidt dit
tot een collectie puike nummers.
Toch komt op diverse plaatsen
pijnlijk aan het licht dat de da-
mes in herhaling beginnen te val-
len. Nummers vertonen een op-
vallende gelijkenis met eerder
werk, neigen naar maniërisme

J.J.Cale komt
naarNederland

New Kids On The Block
(NKOTB) werd tien jaar geleden
opgericht en ontpopte zich vanaf
eind 1988 tot de meest succesvol-

Bh' de presentatie van het 'veel
volwassener' album Face The
Music dit voorjaar distantieerde
NKOTB (vanaf dat moment ook
de nieuwe officiële naam) zich
nadrukkelijk van alle voorgaan-
de muzikale produkties.

Begin 1992 werd NKOTB ervan
beschuldigd op hun platen niet
zelf te zingen, maar de daaruit
voortvloeiende rechtszaak werd
gewonnen.Later dat jaar trok de
groep zich terug om tot rust te
komen. Gedurende die retraite
kwam het tot een breuk met de
geestelijke vader Maurice Starr.

le tienerformatie 'sinds The
Monkees'. In 1991 werd de jaa-
romzet van Maurice Starr en zijn
jongens (Joe, Jordan, Danny,
Jon, Donnie) geschat op onge-
veer één miljard dollar. Daarvan
vormden de inkomsten uit pla-
tenverkopen niet eens de hoofd-
moot: minstens zoveel geld werd
verdiend aan het anderszins ex-
ploiteren van de ontketende rage
via allerlei fan-artikelen en te-
kenfilms.

als 'Kid' kwam opdraven. „Ken-
nelijk is iedereen met zn eigen
dingen bezig. Op deze manier
heeft het absoluut geen zin meer
om nog door te gaan," aldus een
ontgoochelde Knight, die voorts
bekende dat ook hij veel liever
solo verder gaat in de muziek.

AMSTERDAM - New Kids On
The Block bestaat niet meer.
Platenmaatschappij Sony houdt
nog een slag om de arm, maar de
Amerikaanse popgroep zelf heeft
al laten weten dat de opheffing
een feit is. Voornaamste oorzaak:
het floppen van het jongste al-
bum Face The Music, de eerste
plaat die zonder ontdekker en
producer Maurice Starr werd op-
genomen.

De snelle teloorgang van de vijf
tiener-idolen uit Boston werd vo-
rige week pijnlijk duidelijk toen
bij een optreden in Mansfield
nog slechts Jordan Knight (23)

- Voor het eerst■Jas 1976komt de Amerikaanse
J.J. Cale voor een

naar Nederland. De als
i bekend staande Cale, diet^end werd door songs als Af-
bü midnight en Cocaine en al-
|sj als Troubadour, Okie en
«. e> treedt op donderdag 22
i Ptember op in het Congresge-
k^ Uvv in Den Haag. Recent
151 ?tn zijn elfde album uit, geti-kt Closer To You. De kaartver-

°P begint zaterdag 18 juni. Youssou, Busi, Allaaaah en
één minuutje voor Rwanda

Bijna kwart miljoen mensen op Tilburgs festival
TILBURG - Eén minuutje was
het zondagmiddag vrijwel stil in
het Tilburgse Leypark. De
Rwandese zangers Cécile Kayi-
rebwa vroeg de bezoekers van
het Festival Mundial even stil te
staan bij de bizarre oorlog in
haar land. Eén minuutje van ver-
stomming en bezinning. De rest
van de dag bruiste en sprankelde
het festival door klanken uit zo-
wat alle uithoeken van de we-
reld.

Geenslippertje
Simon LeBon

5 £^DEN - Simon Le Bon, deH jv^er van de popgroep Duran

St^an, heeft vrijdag smartegeld
L ëezegd gekregen van het bou-
Vy^dblad Daily Mail wegens

IJ stn me<iedelingen over over-

\ J.^aily Mail en Today hadden
i% e*d dat Le Bon een verhou-
j l^S had met een vrouw in
i %^Gy terwijl zijn eigen vrouw,
l iJ* mannequin, thuis niets ver-
t jja edend op de twee kinderen
\ CJe. De bladen boden in de
t hun excuses aan, niet
\ (io?en aanLe Bon en zijn echtge-
i itc,]^- maar ook aan de in het arti-
\ jL bij naam genoemde vrouw in
i Iw^e. Het bedrag dat de bladen
\ th^1 betalen is niet bekend ge-sr^t.

Naar schatting 175.000 bezoekers
(2,5 keer Pinkpop!) hebben het
gratis Derde-Wereldfestival zon-
dag bezocht. leder jaar weer
weet het Centrum, voor Ontwik-
kelingssamenwerking Midden-
Brabant wereldsterren naar Til-
burg te halen. Youssou N'Dour
uit Senegal was deze keer de to-
pattractie. Met zijn fluweelzachte
en toch volumineuze stem sloot
hij het festival begenadigd af.
N'Dour speelde met het publiek,
toonde zich de zelfverzekerde
wereldster en de vraag is dan
ook wanneer de Afrikaan met
zijn aanstekelijke, maar ook toe-
gankelijke muziek naar het door-
gaans 'blanke' Pinkpop komt.

(ADVERTENTIE)

"IS DATJE ZIEL EN PW3!
ZALIGHEID?" J[J

zou ik ook niet meer willen.
fc*_Jß Nog geen minuut.■PV Klopt, ik overdrijf ook.M Het is gewoon een zaligeK W m keuken. En te betalen.

W Dat blijkt: MIELE, er is geen betere.
■yi^LE-KEUKEN-CENTRUM

E " BEERSDALWEG 95» " tel. 045-729098

" Youssou N'Dour, waardigslot van het Festival Mundial. Foto: john smeets
Even wonderbaarlijk als Busi
Mhlongo's stem was het geluid
van de Pakistaanse Sabri Brot-
hers. Hun religieus-islamitische
qawwali-muziek betoverde. 'Al-
laaaah' gooide het zingende ge-
zelschap in kleermakerszit eruit,
'Allaaaah' galmden duizenden
bezoekers mee. Het optreden,
van de Rwandese Cécile Kayi-
rebwa kwam ondanks een dans
van bonte krijgers en fraai uitge-

/ concertrecensie ]
Behalve de optredens van ge-
noemde en andere grootheden
op de twee hoofdpodia waren er

stapje terugdoen, valt niet mee."
Dat inkrimpen inderdaad moei-
lijk is, bleek dit jaar overduide-
lijk, want zaterdag was er door
toedoen van Van Vugts organisa-
tie voor het eerst een hele dag
pop in het park. Dit festival, dat
de naam Popmundial meekreeg,
moest een lokkertje worden spe-
ciaal voor jongerenen gezien het
bezoekersaantal - 65.000 - werd
het dat ook.

doste zangers en zangeressen
niet uit de verf. Logisch, als je
weet dat de in Brussel woonach-
tige zangeres al maandenlang
niets meer heeft vernomen van
enkele familieleden uitKigali, de
hoofdstad van haar door oorlog
verscheurde vaderland.

ook op tal van andere plaatsen in
het Leypark muzikanten en dan-
sers in de weer. Het doel van de
organisatie - bezoekers in aanra-
king brengen met andere cultu-
ren - werd ruimschoots bereikt.
Met de 175.000 mensen heeft het
Festival Mundial zijn grens be-
reikt. Wil het leuk blijven, dan
moet het niet veel omvangrijker
worden, weet ook coördinator
Hans van Vugt. „Maar ja, een

Eerder liet de Zuidafrikaanse
Busi Mhlongo horen waaraan ze
de lovende kritieken op haar re-
cente cd Babhemu te danken
heeft. Met haar bezwerende
stem, schuddend lichaam en
sterke persoonlijkheid wist ze
het publiek te grijpen en ook nog
aan het meezingen te krijgen.
Een Zuidafrikaans xhosa-lied
galmde - een tikkeltje aangetast
door Nederlandse tongval - over
het festivalterrein.
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Simon Le Bon.

1 (1) Persona Non Grata - Urban Dance Squad
2 (2) A Night In San Fransisco - Van Morrison
3 (3) Gigant - Noordkaap
4 (6) Experimental Jet Set - Sonic Youth
5 (7) God Shuffled His Feet - Crash TestDummies
6 (-) Worst Case Scenario - Deus
7 (8) Live Through This - Hole
8 (9) DaDaDa - The Nits
9 (4) Cure For Pain - Morphine

10 (8) Sabsylma - Zap Mama
De Limburg cd Top 10 wordt wekelijks samengesteld door Omroep Limburg, op
basis van de hitlijsten van 25 Euregionale popjournalisten. Omroep Limburg zendt
De Beste Tien elke zaterdagmiddag om twee uur uit.

Grotere namen en grotere accommodatie na klein debâcle

Bospop forser na
flinke aderlating

Bunkerpop in
Landgraaf
i^NDGRAAF - De stichting
Culturele Produkties Landgraaf
£*ft voor het festival Bunker-
J°P> aanstaande zondag, een

'cast' aangetrokken.v»naf 12 uur tot 20 uur spelen
"der andere de volgende ama-
rbands: Rosemary's Baby,

i^-Unbound, Endless Wire, The
jhoice,Soulcraft en Companion.
e entree bedraagt vijf gulden.

DOOR GÉ BACKUS

JUNI
Extreme voor
straf terug
naar studio

pop

debeste tien

popagenda

Id-cd
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Kachels/Verwarming
Gas! HOUTKACHELS, c~v"
ketels. Keus uit 200 stuks.
Kachelcentrum Jac. Köhlen,
Rijksweg nrd. 104, Sittard.
Tel. 046-513228-514862.
BARBAS openhaarden, gas-
houtkachels, inzethaarden.
Kachelcentrum Jac Köhlen,
Rijksweg Nrd. 104, Sittard. S
046-513228.
ATTENTIE!! Geen paniek
met Ploem-techniek. Voor al
Uw storingen en lekkages.
Centr. verwarming, sanitair,
goten en electra. A. Ploem &
Zn. Kerkrade. 045-452841.
Te k. GASHAARD huisjes-
model. Tel. na 18 uur 043-
-470633.
Te koop blokken HARD-
HOUT. Bellen tussen 13.00-
-15.00 uur: telet. 045-215737.
Te k. GEVELKACHEL merk
Dru, gashaard merk Ben-"
raad, in prima staat, t.e.a.b.
Tel. 045-724454.
GASKACHELS/houtkachels.
Zomerpnjs! Gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmW

Braderieën/Marlden
Deelnemers gevr. voor
ROMMELMARKTEN en
Luikse markten, zo» 19 juni
Berg en Terblijt, zo. 26 juni
Schin op Geul en zo. 3 juli
Valkenburg. Inl. 045-324112.
KRAMEN te huur voor Rom-
melmarkt te Vaesrade op
zondag 28 augustus. Info
045-244394.
ROMMELMARKT 26 juni in
en om het Gemeenschaps-
huis Mariarade, Hoensbroek.
-045-728393/721452
ROMMELMARKT 3 juli in
zaal Drieluik Heerlerbaan.
045-721452/728393/710639.

Telecommunicatie
"^ SEMAFOONS "^zonder abonnementskosten.
Officieel PTT. Enorme be-
sparing v. bedrijf en partic.
Venno tel/fax 04758-2416.
Te koop KERMIT telefoon,
prijs ’150,-. Telefoon 045-
-226229.

Neem de benen voor 'n mooie broek.,

■sjj, 99 BHk':^:': _ HBS* XmmT^mT^mm^Êrw^^^mW'.XWmwl9/ri^/f^/Wf^^^o^K^rt^fm^m\ e_^r^«ra«_i_f fflsSmY-'' ■■^Smmr~~- ■ ■ - ■ ■ ■■"■'■"SüßJb* "'■■'■'wï--.sm^mWmm _E

Klassieke zomerpantalon in A£7 Zomerpantalon in mini-dessin, Pantalon met riem, in diverse Of"^ Zomerpantalon in beige en kaki, O("\ Katoenen pigment dyed short, «Omini-dessin, met riem. Z-j-^J^ met riem. Polyester/viscose. LJkrj ~" kleuren. Qy- polyester/katoen. \_)S/ "~ diverse kleuren. _____! i'
THMJI

Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten.

In de Witte Hal
Met volledige garantie en service!

Koelen-vriezen-wassen-hifi-stereo-kleurenTV-video'setc.waar nieuwe, licht-beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst....

60% korting
OP = OP. Slechts enkele stuks!

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
ZANKER MAGNETRON

MWT 1276, magnetron combi met grill element, 34 liter
inhoud, 700 watt vermogen, digitale tijdinstelling.

GEEN ’ 999,- OF ’ 699,- MAAR:

’ 399,-
BAUKNECHT COMBI-KOELKAST

KVC 2833, 220 liter koeling, 60 liter diepvries inhoud,
verstelbare rekken, automatische ontdooiing.

GEEN ’ 1.099,- OF ’ 899,- MAAR:

’ 599,-
ELECTROLUX DIEPVRIESKAST

EU 2100C, 200 liter inhoud, ladenkast, 4 sterren,
voorvriesvak snelvries-schakelaar.
GEEN ’ 1.399,- OF ’ 899,- MAAR:

’ 599,-
AEG WASAUTOMAAT

LAV.6IO, volautomaat met 850 toeren, kleine wasjes,
diverse wasprogramma's, energiespaarprogramma.

GEEN’ 1.599,- OF ’ 1.199,- MAAR:

’ 899,-
PHILIPS MATCHLINE KLEURENTELEVISIE
25 ML 8305, 63 cm. beeldbuis, teletext met

voorkeuzepagina's, 99 kanalen, stereo, menusturing,
afstandsbediening.

GEEN ’ 3.199,- OF ’ 2.399,- MAAR:

’1.999,-
SHARP VIDEORECORDER

VCA 51, mcl. afstandsbediening, 40 voorkeuzezenders,
OTR voor direkte opname-programmering, stilstaandbeeld.

GEEN’ 899,- OF ’ 799,- MAAR:

’ 449,-
JVC MIDISET

W 45 CD, 2x 40 watt versterker, digitale tuner met
voorkeuzezenders, cassette-deck met autoreverse,

programmeerbare CD.
GEEN ’ 1.199,- OF ’ 849,- MAAR:

’ 599,-
PHILIPS COMPACT-DISC SPELER

CD 624, mcl. afstandsbediening, programmeerbaar,
shuffle play, herhalingsfunktie, repeat.

GEEN ’659,- OF ’ 439,- MAAR:

’ 299,-
WITTE HAL

SITTARD, Bergerweg 51-53, telef. 046-518162.
HEERLEN, Heerlerbaan 273, telef. 045-426842.

MAASTRICHT, Scharnerwea 66-70. telef. 043-633162.
Siemens-Bosch-Zanker-
AEG-Miele WASMACHI-
NES, drogers, koelkasten,
vriezers, vaatwassers. De
laagste prijs! Jac. Köhlen,
Rijksweg N. 104, Sittard.
046-513228/514862.
Electronische WATERONT-
HARDERS te koop. Bel voor
info: EAB 04407-2035.
Te koop dubbeldeurs IJS-
KAST; tafelmodel ijskast; la-
dendiepvries. _ 046-753152.
Te koop zeer mooie VOL-
AUTOMAAT, combi wasau-
tomaat, zeer mooie droger.
Tel. 046-742086.
Te koop luxe WASAUTO-
MAAT; wasdroger en gas-
fornuis. Alles in perfecte
staat. Tel. 045-228582.
Te koop electr. INBOUW-
OVEN en kookplaat, in pri-
ma staat, samen ’ 175,-.
Tel. 045-351224.
Te koop gevraagd Kenwood
MIXER, liefst type "Chef.
Tei. 045-250197.
Te koop goede WASAUTO-
MAAT. Telef. 046-754861.

y 00-(Ui leiei. uhj-oqqio«:.

Te koop WASMACHINE

’ 400,-: afwasautomaat

’ 200,-; diepvrieskast
’300,-. Tel. 045-453109.
2e hands WASAUTOMA-
TEN, zeer goed, vele mer-
ken voorradig, 6 mnd. gar.,
kan bezorgd worden + was-
drogers. Tel. 04493-4883.
Te koop WASCOMBINATIE
AEG turnamat. Telefoon:
045-220027.
Te koop tafelmodel IJS-
KAST en laden diepvries, 1
jaar oud, vaste pr. ’500,-.
Tel. 045-215315.
Te koop WASMACHINE; ta-
felmodel ijskast; dubbel-
deurs koelkast. 045-255578.
Te koop Bauknecht WAS-
DROGER wegens over-
compleet, 7 mnd. oud,

’ 550,-. _ 043-256502.
Te k. DIEPVRIEZER + com-
bi + gasstel. Telefoon 045-
-222258.
Te k. WASAUTOMAAT,
dubb. drs. ijskast, tafel mo-
del ijskast. 046-528315.

■Te koop bolle IJSKASTEN
jaren 60, pr. ’600,-. Tele-

foon 045-462159/353501.
ijskast, gasfom. ’95,-, was-
aut. ’175,-, diepvr. ’175,-,
wasdr. ’ 175,-. 045-725595.

Bel de Vakman
Riet- en BIEZENSTOELEN,
vernieuwen ’ 50,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043-
-435761 b.g.g. 646919.
Fa. ROLLUX voor alumini-
um rolluiken, vrijblijvende
prijsopgave ook voor D.H.Z.
(bij inlevering van deze ad-
vertentie 5% korting), plus
kunststof ramen (renovatie
profiel). Telef. 046-750640.
Rijksweg Nrd. 62, Geleen.
All-round KLUSJESMAN
biedt zich aan voor alle
werkzaamheden. Tel. 043-
-253372 b.g.g. 04409-2336.
SCHILDERS bieden zich
aan voor al uw voorkomen-
de schilderwerkzaamheden.
Tevens stuc- en sierpleiste-
ren. De goedkoopste in Lim-
burg e.o. Bel voor gratis of-
ferte telef. 04750-30175.
KLUSSENBEDRIJF, kan uw
grote of kleine klus nog aan-
nemen. Vrijbl. offerte moge-
lijk. Tel. 043-615799.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte: 045-323178.
Voor vakkundig snoeien of
kappen van (HOGE) bomen
belt u: tel. 045-728893.
HUWELIJKSFOTO'S.
Reportages v.a. ’ 395,-.
Foto Lex Huijts. 045-271693.
De KLUSSENMAN. Voor al
uw sanitairen-, electra-,
schilder-, timmer-, en met-
selwerken. Nieuwbouw, re-
paratie en verbouwingen.
Bel voor vrijblijvende prijs-,
opgave. Tel. 043-218252.
Nu prijsgunstig en vakkun-
dig ONDERHOUDSWERK
aan of in uw huis. Info. 046-
-581420.
TIMMERMAN biedt zich aan.
Met eigen werkplaats. Tele-
foon: 046-376067.
Elektra REPARATIE, was-
machine, droger, ijskast.
Telefoon: 046-528708.
OPRITTEN en terrassen,
gratis offerte. Telef. 04405-
-1568 of 04493-1038.
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen,
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.
DAKDEKKER kan nog werk
aannemen. Repareren en
vernieuwen. Telef. 046-
-750347 na 18.00 u.
Voor SCHILDER-, behang-,
hout-, pleister- en tegelwerk,
specialist in schrootjes met
35 jaar ervaring. Telefoon:
046-750347, na 18.00 uur.

Foto/Film
Camera-service FÖRSTER
reparatie van foto en filmap-
paratuur, Medealaan 29,
Schipperskerk/Born. Tel.
04498-58174. . Geop. van
ma.-vrijdag. 9.00-17.00 uur.
Zat. gesloten, middagpauze
van 12.00-13.00 uur. Aan-
en verkoop foto-apparatuur.
Wij kopen uw super 8
GELUIDSPROJEKTOR.
Alleen Bauer, Eumig, Elmo,
Noris. Tel. 045-725162.
Te koop infra-raod NACHT-
KIJKER, als nieuw. Telef.
045-316264 na 20.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 32
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SPORTS 21

TV 5

Duitsland 2 Duitsland 3 West RTL Television België/TV 1Duitsland 1

Duitsland 3 SWF

België/TV 2
CNN

BBC 1

Nederland 1

RTBF/La Une
BBC 216.25 Vacaturebank. 16.45 Nouba

nouba. 17.35 Charlie's angels. 18.30
Info première. 18.45 Weer. 18.55 Ma-
guy. Serie. 19.30 Nieuws. 20.05 Autant
savoir. Vandaag: Petits crédits: pas
gratuits. 20.40 The freshman. Amer.
komedie. Met Marton Brando e.a.
22.25 Télétourisme. 23.05 Coup de
film. 23.35 Nieuws. 23.50 24 H sur les
marchés.

18.49 Schtroumpfs. 19.12 Zie La Une.
20.00 Champion's 94. 20.33 Wielren-
nen. Samenvatting van de Ardense Pijl
voor amateurs. 21.04 Nieuws. 21.32
Weer. 21.35 24 H sur les marchés.

07.20 Open University. 09.00 Breakfast
news. 09.15 Westminster daily. 10.00
Schooltelevisie. 14.20 Pingu. Herh.
14.25 Christopher Crocodile. Herh.
14.30 Brum. Herh. 14.40 Schooltelevi-
sie. 15.00 Nieuws. Aansl.: Schooltele-
visie. 15.20 Cricket. Engeland - Nieuw-
Zeeland. Live. 16.00 Nieuws. Aansl.:
Westminster Live. 17.00 Sport. Met:
cricket, paardenkoersen van Ascot,
tennis Eastbourne. 20.00 Perpetual
motion. Herh. 20.30 The business.
21.00 Wooldridge on whisky. 21.30
The lost Steptoes. Comedyserie. Herh.
22.00 Naked video 2 1/2. Comedy en
sketches. 22.30 BBC Design awards.
23.10 Small objects of desire. Herh.
Aansl.: Video nation. 23.30 Newsnight.
00.15 Late review. 00.55 Weer.
01.00-01.35 Open University.

17.50 C.O.P.S. Cartoon.
18.00 Vervolg C.O.P.S.
18.15 Paradise Beach. Australische

serie.
18.40 Happy days. Amer. comedy.
19.10 MacGyver. Amer. politieserie.
20.00 Denktank. Quiz.
20.30 Northern exposure.

Amerikaanse dramaserie.
21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws.
22.00 Sport.
22.30 Chicago story. Amerikaanse

actiefilm uit 1981 van Jerry Londen.
Film in het kader van de themaweek
Bestemming Amerika.
Een kind van tien wordt in een parkje
in Chicago neergeschoten en raakt
ernstig gewond. Een oude seniele
man wordt van het misdrijf verdacht
omdat hij in de buurt van het park
gesignaleerd werd met een pistool in
de hand.
De twee chirurgen die de zorg over
het meisje hebben, zijn het met el-
kaar oneens over de behandeling.

00.10 HUI Street blues. Politieserie.
01.05 De draagmoeder. Brazil. soap.
01.35 Hei elei, kuck elei aktuell.

Veronica
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Mega top 50. Muziekprogram-

ma. Presentatie: Gijs Staverman.
17.58 2 vandaag.
18.00 Journaal.
18.15 Actualiteiten.

Presentatie: Riek Nieman.
18.39 Sportjournaal.
18.47 Hoofdpunten uit het nieuws

gevolgd door het weer.
18.55 Newlyweds. Australische

comedyserie. Afl.: De huwelijks-
inzegening.
Op de dag van het huwelijk verloopt
niet alles vlekkeloos. Maar ware lief-
de laat zich hierdoor niet van de wijs
brengen.

19.25 (TT) Veronica reisgids.
Toeristisch magazine.
Vandaag: Clubvakanties.
Presentatie: Menno Bentveld.

19.55 Step by step. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Aloha.
De familie Lambert beleeft een avon-
tuurlijke en bewogen vakantie op
Hawii. Vol herinneringen vertrekken
ze weer richting huis.

20.25 Critical condition. Amerikaan-
se komedie uit 1986 van Michael
Apted.
Met: Richard Pryor, Rachel Ticotin,
Ruben Blades e.a.
In een ziekenhuis valt door een
stroomstoring het licht uit, waarna Ri-
chard Pryor zich ontpopt als de red-
der in nood. Dit leidt tot hachelijke
situaties.

22.00 Veronica film & video. Filmru-
briek. Presentatie: René Mioch.

22.40 Tycoons 2. 7-delige serie over
mensen die het gemaakt hebben in
de zakenwereld. Afl. 3: Niki Lauda.
De carrière van Formule 1-coureur
Niki Lauda bestond uit glorieuze
overwinningen, maar ook uit nacht-
merries. Zoals een afschuwelijk on-
geluk in 1976. Na de racerij werd hij
piloot en richtte hij zijn eigen lucht-
vaartmaatschappij op.

23.35 De Victoriaanse bloementuin.
Afl. 4.

00.05-00.10 Journaal.

JJ«fv/lkon/KRO£■00 Journaal..'■o7 Alles kits. Gev. kinderprogram.ji-35 Journaal.
KRO's Tekenfilmfestival.J-00 Journaal.ïr-07 Kissy Fur. Tekenfilmserie.

J?-28 Journaal.J5"? 1 Topscore met Ted de Braak.
Journaal.

7°7 ik geloof. Afl. 5: Ik geloof in een
"even door de dood. Herh.

""■3B Markant achterland. Afl.: Boe-enbruiloft in Joure 1992. Herh."■OO Kook TV. Culinair.
"■<o (TT) Vrouw-zijn. Herh.
'"10 Nederland zingt. Herh.,'"35 Dokter in de fout? Afl. 12.
£15 Antenne: Khun Sa; De opium-
Keizer wil boer worden... Herh..£|s Peter. Korte sketch. Herh.
I3n° (TT) Journaal-

"o7 Laat mijn zoon vrij (Liberate
/nio figijo). ital. speelfilm uit 1992."40 Van gewest tot gewest. Herh."10 Met je hoofd in de hemel en je

°eten in de hel. Documentaire overe eerste generatieTurkse gastarbei-
lfT?rs in Nederland.
,'"55 Uitz. politieke partijen: CDA.°00 (TT) Journaal.

O, ja!De NCRV in beeld. Serie.
050 NCRV-Dokument: Dag van het
»rote geluk. Documentaire over de

l/r?S3 waarom mensen trouwen.
1» i Cum ,auc'e- Spelprogramma.
1,/15 Sesamstraat. Kinderprogram.
18* TT) Jeugdjournaal.
19 nü Klokhuis-AfL: Minitheater.1.00 Roseanne. Comedyserie.7 (TT) Ja, natuurlijk. Vandaag
v r̂ de Hai Bar-beweging.
jJ-OO (TT) Journaal.
2^*6 Kenmerk. Actualiteiten.-,02 De headhunter (Konsulten).j^edsethriller uit 1993.

Werelden: Amor ... no!
ocumentaire over het omgaan met|* dood bij de bewoners van het

Kl °estijnachtige Andesgebied inNoord-Chili.
£35 Wilde ganzen.
j,"^3 The commish. Politieserie.

Journaal.

Vara
08.53-09.00 en 17.00-17.07 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
17.30 ■ Villa achterwerk: Madicken.

Zweedse jeugdserie.
Afl. 1: Moeders verjaardag. Herh.

18.00 Journaal.
18.17 Comedy op 3: All in the fami-

ly. Amerikaanse comedyserie.
Afl.: Het medaillon.
Nadat Edith een medaillon is kwijtge-
raakt, wil Archie het verzekeringsgeld
besteden aan een nieuwe televisie.

18.45 (TT) Lingo. Spelprogramma.
19.12 (TT) Bureau Kruislaan.

Nederlandse politieserie.
Afl. 5: Vrouwelijk instinct.
De nieuwelinge Jenny Brink maakt
geen beste beurt wanneer ze een be-
langrijke briefing mist en ook nog een
tipgeefster van Brandsma arresteert.
Herh.

19.40 999: Waargebeurde reddings-
operaties.
7-delige Engelse serie gedramati-
seerde reddingsacties.

20.35 Laat je (niet) kennen.
Spel/talkshow met een zoektocht
naar overeenkomsten of verschillen
tussen het imago en de werkelijke
persoonlijkheid van zes bekende Ne-
derlanders, o.a. Leo Beenhakker.

21.25 Seth en Fiona. Nederlandse
comedyserie. Afl. 10: Tante Doris.

22.00 (TT) Journaal.
22.15 Sportjournaal. Aandacht voor

de voorbereidingen van het Neder-
lands elftal in de VS. Verder beelden
van de vierde wedstrijd in de NBA-
finals tussen de New Vork Knicks en
de Houston Rockets (baskelbal).

22.30 Nova. Actualiteitenprogramma.
23.00 Den Haag vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
23.15 Trekking dagelijkse lotto.
23.20 Telltale hearts. 3-delige Engel-

se psychologische thriller van Thad-
deus O'Sullivan. Afl. 3.
Backy wil dat Steadman het graf van
haar dochter aanwijst. Sally confron-
teert John Wilson met het verleden.

00.10 Natuurmoment. Herh.
00.15-00.20 Nieuws voor doven.

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

07.00 Nieuws & krantenoverzicht.
07.07 Bob in the bottle.
07.30 Nieuws & krantenoverzicht.
07.37 The taxi boys.
08.00 Nieuws & krantenoverzicht.
08.08 The bold & the beautiful. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 1. Herh.
09.00 Nieuws & krantenoverzicht.
09.10 Santa Barbara. Amerikaanse

soap. Deel 2.
09.30 You bet your life. Amer. quiz.
09.55 Rescue 911. Amerikaanse ge-

dramatiseerde documentaire. Herh.
10.50 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
10.55 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie. Herh.
11.40 Studs. Amerikaanse datingpro-

gramma. Herh.
12.10 Telekids. Kinderprogramma.
13.10 RTL text.
13.20 Love boat. Amer. serie. Herh.
14.20 Showtime shop. Thuis bellen

en bestellen.
14.25 As the world turns. Ameri-

kaanse soapserie.
15.10 Rad van fortuin. Spel. Herh.
15.40 Santa Barbara. Amer. soap.
16.30 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
17.20 Wie ben ik? Spelprogr. Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.15 Ooggetuige. Reportages. Herh.
18.30 Rad van fortuin. Spel. Herh.
19.00 Full house. Amerikaanse

comdeyserie. Herh.
19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 The bold & the beautiful.

Amerikaanse soap.
20.25 De vakantieman. Informatief

programma.
21.40 Kans voor een kind. Program-

maserie.
23.25 Nieuws en weer.
23.40 David Letterman. Talkshow.
00.25 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.10 As the world turns. Herh.
01.55 Nachtprogramma.

" Peter Jan Rens presenta-
tor van 'Kans voor een
kind. (RTL4- 21.40 uur).

08.30 Step aerobics. 09.00 Eurogolf.
Herh. 10.00 Atletiek. Herh. 11.00 Body
building. Herh. 12.00 Formule 1. Herh.
13.00 Atletiek. 14.00 Tennis. 17.30 At-
letiek. Triathlon Californië. 18.30 Moto-
ren. 19.30 Eurosportnews. 20.00
Kunstrijden op de schaats. Herh. 21.00
Voetbal. De weg naar WK'94. 23.00
Truck racing. 23.30 Tennis. 00.00 Golf.
01.00-01.30 Eurosportnews.

Eurosport

NBC
05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News. 07.00 ITN
World news. 07.15 US Market wrap.
07.30 Business insiders. 08.00 ITN
World news. 08.15 US Market wrap.
08.30 NBC News. 09.00 Super shop.
12.00 Today's business. 13.00 Today.
13.30 FT Business today. 14.00 Today.
14.30 The money wheel. 17.30 FT Bu-
siness tonight. 18.00 Today. 19.00 ITN
World news. 19.30 Documentary show-
case. 20.30 NBC News magazine.
21.30 Masters of the game. 22.00 ITN
World news. 22.30 The tonight show.
23.30 Real personal. 00.00 FT Busi-
ness tonight. 00.20 US Market wrap.
00.30 NBC News. 01.00 Equal time.
01.30 The golden age of rock 'n' roll.
02.30 Executive lifestyles. 03.00 Rivera
live. 04.00 The golden age of rock 'n'
roll. 05.00 Executive lifestyles.

06.00 La maison Deschenes. 06.30
Télématin. Met om 7.25 nieuws. 08.00
Nieuwsflits. 08.03 Canadees nieuws.
08.30 Nieuwsflits. 08.35 Paris lumiè-
res. Herh. 09.00 Nieuwsflits. 09.05
Reves en Afrique. 09.30 Afrique au-
strale. 09.55 Oriënt sur Seine. 10.00
Espace francophone. 10.30 Perfor-
mances. 11.00 Reflets: images d'ail-
leurs. 12.00 Nieuwsflits. 12.05 La
chance aux chansons. 12.40 Weer.
12.45 Zwitsers nieuws. 13.05 La mai-
son Deschenes. Herh. 13.30 Bouillon
de culture. Herh. 14.50 Magellan.
Herh. 15.05 Grand écran. Herh. 16.00
Nieuws. 16.10 Vision 5. 16.25 Des chif-
fres et des lettres. 16.50La cuisine des
mousquetaires. 17.05 Une pêche d'en-
fer. 17.35 Evasions. 18.05 Questions
pour vn champion. 18.30 Nieuws.
18.55 Presse hebdo. 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Zwitsers nieuws. 20.00
Nord Sud. 20.30 Teil quel. 21.00
Nieuws. 21.40 La marche du siècle.
22.15 Tout va bien. 00.15 Nieuws.
00.40 Sept joursen Afrique. 00.55 Inté-
rieur nuit. 01.25 Francofolies. Herh.
01.55 La chance aux chansons. Herh.
02.30 Reves d'Afrique. Herh. 03.00
Afrique australe. Herh. 03.25-Orient sur
oriënt. 03.30 Espace francophone.
Herh. 04.00 Performance. Herh. 04.25
Reflets images d'ailleurs. Herh. 05.20
Eurojournal.

RAI UNO

MTV

05.30 Guten Morgen Deutschland.
Ontbijttelevisie. 09.05 Emergency.
Amerikaanse actieserie. Herh. 10.00
The bold and the beautiful. Soapserie.
10.30 Days of our lives. Amer. soapse-

rie. 11.00 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma. 11.30 Familien Duell. Spel-
programma. 12.00 Punkt 12. Middag-
magazine. 12.30 The guiding light.
Amerikaanse soapserie. 13.15 Santa
Barbara. Soapserie. 14.10 Murder, she
wrote. Misdaadserie. Herh. 15.00 llona
Christen. Talkshow. 16.00 Hans Mei-
ser. Talkshow. 17.00 Whos the boss?.
Amer. comedyserie. 17.30 Married with
children. 18.00 The bold and the beau-
tiful. Herh. 18.45 RTL aktuell. Nieuws,
sport en weerbericht. 19.10 Explosiv -Das Magazin. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Notruf. 21.15
Stadtklinik. 22.10 Spurlos. 23.10 RTL-
Nacht-Show. 00.00 RTL Nacht-Jour-
nal. 00.30 Married with children. 01.00
Die Tracey Ullman Show. 01.30 Whos
the boss?. 02.00 Explosiv - Das Maga-
zin. Herh. 02.30 RTL Nacht-Journal.
Herh. 03.00 Hans Meiser. Herh. 04.00
llona Christen. Herh. 05.00 Gute Zei-
ten, schlechteZeiten. Duitse familiese-
rie. Herh.

06.00 Euronews. 06.45 Unomattina.
Om 7.00, 8.00 en 9.00 Nieuws. 09.30
Nieuws. 09.35 Cuori senza eta. 10.00
Nieuws. 10.05 II richiamo dei boschi.
Speelfilm. Deel 1. 11.00 Nieuws. 11.05
II richiamo dei boschi. Deel 2. 11.35
Utile futile. 12.25 Weer. 12.30 Nieuws.
12.35 Murder she wrote. 13.30Nieuws.
14.00 Rubrica USA '94. WK-magazine.
14.20 II mondo di quark. 15.00 Uno per
tutti. 17.55 Parlementaire rubriek.
18.00 Nieuws. 18.15 Filmrubriek. 18.20
Quantum leap. 19.05 Grazie mille!
19.50 Weer. 20.00 Nieuws en sport.
20.40 Disco estate. 23.00 Ore ventitre.
23.30 Nostra padrona televisione.
01.00 Nieuws. 01.10 Parlementaire ru-
briek. 01.20 DSE sapere. 01.50 Nacht-
programmering.

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 167.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Afl. 964.
Eric vertelt de verbouwereerde Feli-
cia dat zij vanaf nu een volledig eigen
collectie mag ontwerpen. Felicia
haast zich naar Julie om haar con-
tract alsnog op te zeggen.

18.30 Butterfly Island. 46-delige Aus-
tralische serie. Afl. 44.

18.55 Samsonclip.
19.00 Hélène en de jongens (Hélène

et les garcons). Franse serie.
Afl. 14: Een dag studie.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Buren (Neighbours). Afl. 1389.
20.25 Stahlkammer Zürich. Duitse

avonturenserie. Afl. 3: Annunziata.
In een kluis die 25 jaar geledenwerd
verhuurd, vindt de bank een notitie-
boekje en een testament. Dit alles
blijkt toe te horen aan een pas overle-
den multimiljonair.

21.20 Panorama. Documentaires.
22.30 Vandaag en sport. Met een

parlementaire rubriek.
23.00 Programma van het ACV-

Informatief.
23.20 Tekens: De polyfonisten. Se-

rie over polyfone muziek van zan-
gers-componisten uit de Zuidelijke
Nederlanden. Afl. 2. Het Huelgas En-
semble.

00.30-00.31 Coda. Frank de Crits
leest voor uit eigen werk.

06.00 Awake on the wild side. 09.00
Ingo. 12.00 The soul of MTV. 13.00
Greatest hits. 14.00 Simone. 16.00
Sports. 16.30 The report. 16.45 At the
movies. 17.00 News at night. 17.15 3
from 1. 17.30 Dial MTV. 18.00 Music
non-stop. 20.00 Greatest hits. 20.30
The pulse. 21.00 Most wanted. 22.30
Beavis & Butt-head. 23.00 The report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Party zo-
ne. 02.00 Marijne van der Vlugt.
03.00-06.00 Night videos.

08.15 Ochtendgymnastiek. 08.30 Cur-
sus natuurkunde. Afl. 6. 09.00 Aktuel-
les aus dem Videotext. 09.05 ARD-
Morgenmagazin. 10.00 Der Doktor und
das liebe Vieh. Afl. 4. 10.55 Vier unter
einem Dach. Afl. 4: Starke Rückhand.
11.20 Wenn Eltern weinen. 12.05 Bonn
am Rohr. 12.45 Wiedersehen. 14.00
West 3 aktuell. 14.05 Hit-Clip. 14.30
Keine Angst vorm Fliegen. Serie over
vliegangst. 15.00 West 3 aktuell. 15.05
FensterPlatz. 16.00 Gort und die Welt.
16.30 Cursus natuurkunde. Afl. 6.
17.00 Die Sendung mit der Maus.
17.30 Don Quixote. Afl. 2. 18.00 NRW- Nachrichten aus Rheinland und West-
falen. 18.05 KvK - Klön und Klaaf.
18.30 Streifzüge NRW. 18.45 Aktuelle
Stunde. 19.25 Fensterprogramme der
Landesstudios. 19.45 Die Fussbroichs.
Afl. 7: Olè, Olè! 20.15 Grüne neue
Welt. Reportage over de internationale
bouwbeurs IBA in Emscherpark. 21.00
West 3 aktuell. 21.15 A doublé tour.
Franse speelfilm. 22.35 Der Fall Céli-
ne. 23.30 Magnum. 00.15 Photoroma-
ne. 00.30 Nachrichten. 00.35-08.15
Nachtprogrammering.

SAT 1

05-ec; „dj-'1» Brisant. Boulevardmagazine.
j»'?s WM extra. WK-magazine.
tói ARD-Morgenmagazin. Ontbijt-

f^tevisie met o.a. WM extra.
09 j!0 Tagesschau.
Og'jj3 Dallas. Afl.: Hochzeitsglocken.
10 n Tele-gym. Gymnastiek.
lOn Tagesschau.
IQ4 ARD-Ratgeber: Auto verkehr.

"40 ZDF-info Verbraucher. Van-
-I^9: condooms en schoenen.
11 n Tagesschau. Beursberichten.j/r 4 (TT) The adventures of the*"derness family. Amerikaanse
IjPeelfilm uit 1975. Herh.

Urnschau.
13nn Pressescnau-
lJn Ta9esschau.
Ij* ARD-Mittagsmagazin.
I*nri Wirtschafts-Telegramm.
l«n Tagesschau.
14 „ Schim Pf I 9 7 17- Talkshow..30 Die wunderbare Reise des
w'hen Nils Holgersson mit den

Ij JJdgansen.Tekenfilmserie.
'Sn Tagesschau.
Ij'"3 Kinderquatsch mit Michael.
\ ,-30 Fliege. Talkshow. Vandaag: Ich

nr> nicht sehen. Met om ca.
J6 ,°o-16.03 Tagesschau.
1/*° Mit List und Krücke. Afl. 12.
1/j0 (TT) Tagesschau.
,ty'iO Brisant. Boulevardmagazine.
17 0 ARD vor acht.
Vs Tagesschau-Telegramm.

? Din? sda' spelprogramma.
Ijq Marienhof, serie.Ij'^o Tagesschau-Telegramm.
'ö On Trau2eu9e FBI > serie.
)q'"o (TT) Tagesschau.
Vso WM extra- WK-magazine.
h n Tagesthemen-Telegramm.
h'o TT) Der 7- Sinn. Verkeerstips.
cj3 Geschichten aus der Heimat.
Jjsj|e verhalen. Herh.
$3ri (TT) Sa 9 dieWahrheit. Spel.
Sj'fO Tagesthemen.

(TT) Jenseits vom Abseits.
v^Portage over de populariteit van

1v e,t) al bij het 'intellectuele' gedeelte
$3^n de bevolking.

in TT^ Kna" CoPs- Comedyserie.
Öq'-O Tagesschau.
i'*0 ("+TT) Rumble fish. Ameri-

*"l t^nse speelfilm uit 1983.
n?°-01.55 Z.E.N.. Schwabische mi-eren. Afl.: Felderlandschaft.

08.15 Ochtendgymnastiek. 08.30 Cur-
sus natuurkunde. Afl. 6. 09.00 School-
televisie. 11.00 Non-Stop-Fernsehen.
13.30 Landesschau unterwegs. Herh.
14.00 Schooltelevisie. 14.59 Pro-
gramma-overzicht. 15.00 Hallo, wie
geht's? Herh. 15.15 Cursus Engels.
Afl. 10. 15.45 Schlaglicht. Herh. 16.15
Abenteuer Wissenschaft. Herh. 17.00
Cursus nartuurkunde. Afl. 6. Herh.
17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Es war einmal ... das Leben.
18.25 Unser Sandmann. 18.30 Süd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's?
18.50 Lindenstrasse. 19.19 Pro-
gramma-overzicht. 19.20 Landes-
schau. 19.48 Landesschau aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15Kein schoner
Land. Muzikale rondreis. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Politik Südwest. 21.45
Fahr mal hm. 22.15 Kultur Südwest.
22.45 Stirn et Stern. Franse speelfilm.
00.20 Schlussnachrichten. 00.35 Non-
Stop-Fernsehen.

05.15-13.00 Gezamenlijk program-
ma. Zie Duitsland 1.

13.00 ZDF Sport extra.
Met Tennis: ATP-toernooi van Halle.
Met om ca. 15.00, 16.00 en 17.00
heute.
Aansl.: heute-Schlagzeilen.

17.55 SOKO 5113. Duitse politieserie.
Afl.: Glückskinder.
Gangsters Klönne en Charly zijn zo-
juist uit de gevangenis ontsnapt en
ontvoeren de rijke Doris Guthmann.
Ze eisen van haar echtgenoot een
losgeld van drie miljoen Mark. Wat ze
echter niet kunnen vermoeden is dat
Guthmann de ontvoering wil gebrui-
ken om zijn vrouw kwijt te raken en
er zelf met het geld vandoor te gaan.
Aansl.: Guten Abend.

18.00 Vervolg SOKO 5113.
19.00 heute.
19.20 Weerbericht.
19.25 Morgen geht's los. WK-nieuws

vanuit de studio in Dallas, waar mor-
gen de aftrap plaatsvindt van het WK
'94. Presentatie: Thomas Wark.

20.15 Die volkstümliche Hitparde im
ZDF. Volksmuziekprogramma.

21.15 WISO. Sociaal-economisch
magazine. Presentatie: Michael
Opoczynski.

21.45 heute-journal.
22.15 live. Talkshow vanuit de Alte

Oper in Frankfurt.
23.15 Chikago-Massaker (The St.

Valentine's day massacre).
Amerikaanse misdaadfilm uit 1967.
Chicago wordt in 1929 geregeerd
door de rivaliserende gangsters Al
Capone en George Moran. De twee
doen er alles aan om de alleenheer-
schappij over de alcoholsmokkel, de
illegale kroegen en de gokhallen in
handen te krijgen.
Wanneer Jack McGurn, een van Ca-
pone's handlangers, door Moran
wordt doodgeschoten, zweert de
maffia-baas wraak.

00.50 heute.
00.55-02.40 Opernfestival: Richard

Wagner: Die Walküre. Opera in drie
aktes van Richard Wagner, uitge-
voerd door Orkest van de Metropoli-
tan Opera New Vork 0.1.v. James
Levine. Vanavond wordt de tweede
akte uitgezonden. Akte nr. 3 volgt op
vrijdag 17/7.

07.00 Business breakfast. 08.00 BBC
Breakfast news. 10.05 Winter visitors
from the Siberian Taiga. Herh. 10.35
Cooking with Kurma - Great vegetarian
dishes. Herh. 11.00 Nieuws. 11.05
Playdays. Herh. 11.30 Gardeners'
world live. 11.50 Nieuws. 11.55 Cric-
ket. Engeland - Nieuw-Zeeland vanaf
Lords. Live Met om 13.00 Nieuws.
13.55 Nieuws. 14.30 Neighbours.
14.50 Sport. Vervolg op BBC 2. 17.00
Tekenfilm. 17.10 Mortimer and Arabel.

07.30 Moneyline. 08.00 World wide up-
date. 08.30 World report. 09.45 CNN
newsroom. 11.30 World report. 12.30
Business morning. 13.30 Business
day. 14.30 Business Asia. 15.00 Larry
King live. 17.30 Business Asia. 18.00
NewsHour. 20.00 World business to-
day. 21.00 International hour. 22.45
World sport. 23.00 World business to-
day update. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King live. 05.30 Showbiz
today.

05.30 Deutschland heute morgen. Ont-
bijttelevisie. 08.00 Schonen Tag mit
Sat.l. 09.00 Scorch. Herh. 09.30 Love
Boat. Herh. 10.30 Neighbours. Soap-
serie. 11.00 The young and the rest-
less. Serie. 11.55 5 mal 5. Herh. 12.30
Knots landing. 13.30 Love Boat. 14.30
Superboy. 15.05 Bonanza. Westernse-
rie.l6.oo Star trek: The next genera-
tion. 17.00 5 mal 5. 17.30 Ran - USA
'94. Voetbalmagazine. Live. 18.00 Geh
aufs Ganze! 19.00 Sat.l Newsmaga-
zin. 19.15 Regionale programma's.
19.35 Glücksrad. Spelprogramma.
20.15 Wolffs Revier. 21.15 Schreine-
makers live. Aansl.: TopNEWS. 23.30
Kansas Pacific. Amer. western. 00.50
Star trek: The next generation. Herh.
01.40 Hunter. Herh. 02.30 Kansas Pa-
cific. Herh. 03.45 Bonanza. Westernse-
rie. Aansl.: Programma-overzicht.
Herh. 04.35 Wolffs Revier. Herh.

21.30 Journaal en sport.
22.00-23.34 Paris Trout. Amerikaan-

se psychologische speelfilm uit 1991.
Het Amerikaanse Zuiden, eind jaren
veertig: Paris Trout heeft een winkel,
is woekeraar, gewelddadig en racis-
tisch. Deze 50-jarige is getrouwd met
de jongere en gevoelige Hanna.
Op een dag krijgt hij ruzie over geld
met een zwarte familie. In een vlaag
van woede schiet Paris Trout het
14-jarige dochtertje neer. Hij denkt
vrijgesproken te worden wegens wet-
tige zelfverdediging, maar het drama
leidt tot een open conflict met zijn
vrouw Hanna.

TV FILMS VIDEO radio
7.07 Tijdsein 1207 Echo. 14.05
Dingen die gebeuren 17.07 Avro
Radiojournaal. 20 04 Onder tafel
22.04 Hier en nu-sport. 23 07 Met
het oog op morgen. 0.04-7 00
VPRO's nachtleven, met om 0 04
Street beats; 3.02 Het paradijs;
4 02 Grand disco classiaue; 5.02-
-7.00 De gezamenlijke zenders
Peazens & Moddergat.

Radio 1
Elk heel uur en om 7.30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30 en 18.30
nieuws.

landrubriek. 8.30 Regionaal
nieuws. 8.35 Limburg Aktueel 9.00
Tussen debedrijven door, verzoek-
platen van bedrijven en instellin-
gen. 11.00 Ruilbeurs met Hubert
van Hoof 12.00 Limburg Aktueel.
13.00 RadioNieuwsCentrale. bin-
nen/buitenlandrubriek 13 30 Re-
gionaal nieuws. 13.35 Sport 14.00
Licht Limburgs, non-siopmuziek
15.00Horizon, consumentenmaga-
zine. 16.00 Cultuurmagazine Festi-
val. 17.00-18.00 Limburg Aktueel.

riaties op vier 14.00 Middagcon-
cert: Uit Varas matinee archief
16.00 De Nederlanden: Rond
Willem de Fesch. 17.00 Symfoni-
sche blaasmuziek 18.04 KRO
Klassiek 19 30 Het orgel. 20.02
Avondconcert: I. Muz. voor piano.
11. Fodor Kwintet met piano. 22.00
Laudate. 23.00 Deze eeuw. 0.00-
-1.00 Vier na middernacht.

Horergrusslotterie; 7.15 Veranstal-
tungstips; 8.30 Presseschau) 9 10
Gut Aufgelegt Tips und Themen
am Vormittag 12.05 Musik a la
carte (12.30 BRF Aktuell) 13.00
Presseschau. 13.05 Musicbox
16.05 Popcorn 1805 BRF-Aktuell

(Aktuelles vom Tage) 18.40 Jazz a
la BRF. 20 00-20 05 Nachrichten.

Radio 2
Elk heel uur nieuws
7.04 Goedemorgen Nederland.
9.04 Het Willem Weverplein. 12.04
Het hart van twee. 14.04 Bergweg
30. 17.04 Fileradio. 1804 Alle
mensen. 19.04 Tros Schlagerfesti-
val. 19.30 Oud plaatwerk. 20.04
Music all in. 21.04 Voor wie graag
luisteren wil. 22.30 Coulissen.
23.04-24.00 Sesjun.

Elk heel uur nieuws.
5.00 Dauwtrapper 700 De start
met Bart, Bart van Leeuwen. 10 00
Koffiekringen, Jan de Hoop. 12.00
Goedemiddag Nederland, Mare Ja-
cobs. 14 00 De Goudmijn met Jan
van de Putte. 16.00 Vrijheid Blij-
heid, Ron Bisschop 19 00 Zeven
uur Show. 2200 De Goudmijn.
24.00-05.00 RTL Nightshift

HappyRTL Radio

Radio 3
Elk heel uur nieuwe
6.04 Breakfast-club. 9.04 Arbeids-
vitaminen. 12.04 Denk aan Henk.
1404 Carola. 15.04 The magie

friends. 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Avondspits. 19.04 Spoor
7. 20.04 Paperclip magazine.
21.04 Villa 65. 0.04 Tros Nacht-
wacht. 2.02 Mol Of Mark. 4.02-6.00
Pyjama FM.

Duitsland 2
uur - Adventures of theiil^erness Family[JfS-USA).

rja *amilie Robinson besluit van
stad naar het schone,

fv stige platte land te verhuizen.
f>"J van Steward Raffill met
not>ert F. Logan.

Nederland 2
/.-«5 uur - Critical Condition -
b? n voortvluchtige kruimeldief,

'chard Pryor, belandt in het
Vai"igenis-ziekenhuis waar hij
snel de scepter zwaait.ornedy van Michael Apted.

Duitsland 3West
f. -15 uur - A Doublé Tour -g959-F).
(vrste kleurenfilm van ClaudeJjabrol. Hij levert in dit drama
Sic '9e kritiek °P de bourgeoi-

# In de Amerikaanse jeugddrama 'Rumble Fish' koestert de jongere Matt Dillon (l.) veel
bewondering voor zijn oudere broer Mickey Rourke. (Duitsland 1 - 00.20 uur).

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00nieuws
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 NOS
sportief. 7.30 Vroeg op 5 8.55 Wa-
terstanden 9.02 Tros Perspectief.
10.02 De duvel is oud. 11.02Kleur
bekennen. 12.02 Weldenkende
mensen. 13.10 NOS Bijlage. 14.02
Een leven lang. 15.02 Schuim en
as. 17.10 Radio UIT PP: 17.50
CDA. 18.02 Actualiteitenprogram-
ma in drie talen: 18.02 Nederlands
programma; 18.30 Arabisch pro-
gramma; 18.45 Turks programma.
19.00 Waar waren we ook alweer?
19.15 Nieuws en actualiteiten in
het Turks. 19.50 Nieuws en actuali-
teiten in het Marokkaans en Ber-
bers. 20.40 Nieuws en actualiteiten
in het Chinees. 21.00 TEMA. 21 30
Knoop in je zakdoek 11. 22 00 Fina-
le. 23.07-23.58 Met het oog op
morgen.

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal (6.30, 7.00 en 7 30 nws) 8 00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. Muziek
en culinaire geneugten. 10.00
Nieuws. 10.03 Parkeerschijf. Bont
magazine met muziek en heel wat
tips gepresenteerd door Rita Jae-
nen. 11.50 Het koekoeksnest
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Roddelradio. 14.00
Alle donders. Top 30-hits van gis-
teren en morgen. 1700 Radio 2
regionaal. 18.00 Nieuws. 18.10
Over Stuur, wekelijks automagazi-
ne. 20.00 Het Narrenschip. Mense-
likjke emoties in het geschreven en
gezongen woord. 22.00 Nieuws.
22.05 Het Doosje. Met aandacht
voor het Nederlandstalige lied, van
de kleinkunst-boom maar ook van
de laatste lichting. 23.30-6.00
Nachtradio (vanat 24.00 elk heel
uur nieuws).

Duitsland 1
00.20 uur - Rumble Fish -

(1983-USA).
Ultieme . cultfilm van Francis
Ford Coppola met veel jonge
acteurs als Matt Dillon en Ni-
cholas Cage.
Mickey Rourke als de bewon-
derde oudere broer van Dillon.
Veel actie, emotie en prachtige
beelden.

man.
Twee maffiabazen, Al Capone
en George Moran, strijden in
1929 om de macht.
Met: Jason Robards en George
Segal.

Vader blijkt 't met de buurvrouw
te doen.
Mooie kleuren en eerste grote
filmrol voor Jean-Paul Belmon-
do.
Duitsland 2
23.15 uur - The St. Valentine's
Day Massacre - (1967-USA).
Gangsterfilm van Roger Cor-

04 05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie (nieuws om 7.00 en 8 00
uur). 8.55 Overpeinzing. 9.00
Nieuws. 9.05 Musikpavilton (10.00
nieuws). 12.00 Nieuws, Zur Sache.
12.07Gut Aufgelegt (met om 13.00
Mitmenschen. 14.00 Nieuws,
Stichwort Wirtschaft). 15.00 Caté-
Konzert. 1600 Nieuws. 16.05 Hei-
matmelodie. 17.00Der tag urn fünt.
Aansluitend Musikexpress (18.00
en 19.00nieuws; 19.30Ohrenbar).
20.00 Nieuws. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm 21.00
Musik zum traurnen (22 00
nieuws). 22.30-4.05 Nachtexpress.

WDR 4

België/BRF
Elk heel uur nieuws.
6.05Radiotruhstuck tSpiel Glücks-
tretfer (6.15 Wort in den Tag; 6.45

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws
7.00 Limburg Aktueel 8.00 Radio-
NieuwsCentrale, binnen / buiten-

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 nieuws.
7.02 Ochtendstemming. 9.00 Mu-
ziek voor miljoenen. 10.51 Het
ochtendconcert. I. Radio Symt
Ork. met piano-duo; 11. 12.26Muz.
voor viool en pianoforte. 13.04Va-
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RTL4 RTL 5Nederland 3Nederland 2 Poppenserie. Herh. 17.20 Rude dog
and the dweebs. Tekenfilmserie. Herh.
17.35 Uncle Jack and the dark side of
the moon. Jeugdserie. Herh. 18.00
Newsround. 18.05 Blue Peter. 18.35
Neighbours. Herh. 19.00 Nieuws.
20.00 Top of the pops. Muziekpro-
gramma. 20.30 EastEnders. 21.00 The
great bears of Alaska. Natuurfilm.
Herh. 21.50 Bad sports. 22.00 Nieuws.
22.30 Roughnecks. Engelse serie.
23.50 Question time. 00.50 Golf. 01.30
Royal Ascot. Samenvatting van de
paardenkoersen en Ladies' day vanaf
Ascot. 01.50 Cricket. Samenvatting En-
geland - Nieuw-Zeeland. 02.30-02.35
Weerbericht. 04.00-04.30 BBC Select.

televisie en radio donderdag
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Computers

PANASONIC 17" MONITOR
Een beeld van een monitor, maximale resolutie 1280x1024.

Beeldfrequentie 72 Hz. voor een perfect stilstaand beeld.
Monitorinstelling op beeldscherm.

Energiebesparende standby-mode.
Leufkens-Dubois Computers

Heerlen. Sittarderweg 58a - 045-722315.
CompTEC Services Hoensbroek.

Akerstraat Noord 188 - 045-231897.
Onze prijs geen ’ 2.819,-

-maar ’ 1.999,- mcl. BTW._ Zie PC Magazine juni 1994.
AMIGA CD 32 plus 11 spel-
len van ’1.999,- voor
’1099,-. Telegames
Maastricht 043-637763,
TELE GAMES de spellengi-
gant! Grootse keus voor de
laagste prijzen. Inruil spellen
mogelijk! Nintendo, Sega,
Mastersystem, CDI, CD-
ROM P.C., P.C. Games en
meer spellen op 1 cassette
voor Game Gear en Ninten-
do Sittard, 046-583513.
Maastricht, 043-637763.
Te k. SEGA 16 bit met CD
32 bit, met garantie. Telef.
045-312251.
Te k. AMIGA 500 + monitor
en 2e diskdrive, 350 disket-
tes en vele extra's. Telef.
04458-1870.
Nieuw! COMPUTERS v.a.
’1.150,-. Mon. v.a. ’225,-.
Printers v.a. ’ 285,-. Nor-
bertijnenstr. 67, Geleen. Tel.
046-743394.
Te koop SEGA-MEGA drive
16 bit mcl. 2 joy pads, 10
topspelen, ’ 500,-, z.g.a.nw.
Telefoon 043-612520.

Te koop COMMODORE 64
met disk en spellen ’300,-.
Telefoon 043-472829.
Te koop computer ATARI
1040 ST plus software en 9
naalds Matrix printer, plus
div. toebeh. Telef. 04499-
-5643 na 18.00 uur.
Te koop MATRIX Printer, 24
naalds, NEC. P 20, ’275,-,
z.g..a.nw. Na 18.00 uur 045-
-271769.
Te koop SEGA Game Gear,
5 spellen, draagtas, ’275,-.
Telefoon 04450-1535.
BUITENKANS PC-Escom kl.
zw. 486SX/210HD gar.6
mnd. + fax + uitgebr. softw. +
LC24-10 nldprnt. compl.

’ 2.200,-. Tel. 045-429069.
486DX 4R 250 HD ’2.600,-
-486DX 66 250 HD ’2.850,-.
Nieuw. Tel. 046-743394.
COMPUTERS. Bel voor on-
ze aanbiedingen tevens re-
paratie en onderhoud. ECA
045-427172.
Te k. Apple 2C COMPUTER
mcl. printer + softw., ’450,-.
S 045-72.1150 na tS.OOu.

Kunst en Antiek
ANTIEKHANDEL Lodewijk
vraagt te koop antieke in-
boedels, klokken, kleingoed
enz. tegen contante betaling.
Tel. 040-120526.
John van Riessen ANTIEK
in- en verkoop antieke meu-
bels, zoals vitrinekasten,
commodes, nachtkastjes,
compl. slaapkamers, eetka-
mers, bankstellen, Franse,
Jachtstijl en Barok meubels.
Ook voor complete inboe-
dels. Herkenbroekerweg 44,
Valkenburg. _ 04406-16739.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen, lam-
pen, klokken enz. Dorp-
straat 45A, Nuth (in het cen-
trum t.o. kerk). S 045-243437.
Een begrip voor de regio!
Te k. diverse ANTIEKE kas-
ten, commodes, tafels, stoe-
len etc. o.a. eiken en grenen.
Riga, Ambyerstr. Nrd. 174
Maastricht, Wijk 25, _ 043-
-620924, v. 10.00-17.00 uur,
zaterdag 12.00-16.00 uur.
KOOPJE! Antieke, geloogde,
1-drs. eiken vitrine, ’875,-;
vertico, ’ 675,-; commode,
’475,-. Tel. 045-312164.
Te k. Engelse lantaarnklok
CHARLES CLAY LONDON.
Telefoon 043-477453.

Literatuur
Te k. HEAO-CE BOEKEN,
3e en 4e jaar. Telefoon 045-
-271819.
't RAETHUYS antiquariaat
in- en verkoop van de betere
boeken. Raadhuisplein 13,
Heerlen. _ 045-717306.
Te koop Iste jaars MEAO-
BOEKEN, 2 mnd. gebr. v.d.
helft v.d. prijs. _ 046-375616.
Te koop gevraagd STRIP-
BOEKEN. Tel. 043-623623.

Zonnebank,-hemel

Te koop Philips UVA half-
body BRUINER met snel-
brumlampen mcl. statief

’ 150,-. Tel. 045-722420.

i
Nu halen, na de WK-Final
betalen! 10-Lamps zonne-
hemel, compleet v.a.

’ 795,-. Zonnehemelver-
huur met bezorgen, 3weken
voor ’ 175,-; 6 weken voor
’275,-. groothandelscen-
trum AU SOLEIL BV, Markt
38, Kerkrade. s 045-461417

Sla nu uw slag! Superlage
prijzen! GOERGEN Zonne-
hemels. De grootste zonne-
vak-speciaalzaak in de re-
gio. Alles met 3 jaar garantie.
Uit voorraad leverbaar.
Rijksweg Noord 97, Sittard.
Telef. 046-583002 (oude
pand Smeco t.o. ziekenhuis
bij tankstation).

!—'—■ ———
Diversen

Te h. aangeb. STALLING-
PLAATS voor boot of cara-
van. 045-415330 na 17.00 u.
26 juni WINCHESTER City,
Amstenrade. Met o.a. Grand
& Forsyth. Voorverkoop
slechts 1 tientje. Telefoon
04492-4999 of 3659.
Gaat U VERHUIZEN, bel
046-377122, wij verhuizen
U tegen een betaalbare prijs.
Fijne diepwerkende MAS-
SAGE, loslaten en ontspan-
nen In een rustige sfeer. Al-
leen volgens afspraak. Tel.
043-626477.
PARAGNOSTE voorspelt
uw toekomst. Ook voor ge-
nezing. Telef. 046-754314.
TROUW met stijl. Huur een
Cadillac rock & roll vleugel-
auto. 045-274298 na 18 uur.

RADARDETECTORS'
voor Rijksp. + AVD. Test ze
zelf! Niet goed, geld terug!!
Vraag gratis info. Venno Ra-
dardetector _ fax 04758-2416.
Omgaan met hyperventilatie
en STRESS? Assertief zijn?
Dat kan! Info 04408-2406.
Schoenen 1 ■ maat VER-
GROTEN of verbreden met
gar. v.a. ’20,-. Vijgen, A-
kerstr. 30, Spekholzerheide.
KOOPJE! Tapijten aan fa-
brieksprijzen. Voorbeeld: ca. <240 x 170 cm ’lOO,-, ca. i
300 x 200 cm ’150,-. Ner- 'gens goedkoper! Grote keu- :
ze bij Mady, Rijkswg. Nrd 38,
Geleen (t.o. Paterskerk).
Telefoon 046-744529. 'Te k. MARIABEELD, wit :marmer eetkamertafel, boe-
renkeukentafel, Mechelse i
salontafel, ijzeren zieken- i

i huis ledikantje. 0445C2181. , :

FISTELPOT: WestFries
kruidenmengsel, gemengd
met roomboter. Zuivert het
lichaam van onstekingen,
jeugdpuistjes, eczeem, etc.
150 jr. oud, recept van de fa-
milie Ursum tot heil van fistel.
Vraag per briefkaart gratis
brochure bij Drogisterij,
Francaise-Conijn, Westerstr.
47-49,1601 AC, Enkhuizen.
Heeft u problemen, bel PA-
RAGNOSTE. Telefoon: 043-
-473161/046-583811.
Te k. restant KLEDING,
nieuw kleinvak-art. zoals rit-
sen, garen enz.'o43-631912.
POTENTIEPROBLEMEN??
Een oplossing voor U!
Schrijf: Oké, Postbus 487,
6160 AL Geleen.
Te koop Terra cotta
BLOEMPOTTEN, stenen
tuinmeubels, houtskool, te-
gels, vezelcement golfplaten
in grijs en zwart, gipskarton-
platen. L.A.G. B.V. Indu-
strieweg 5, Industrieterrein,
Borrekuil, Geleen.
Te koop witte DOUCHEBAK
met chroom mengkraan,
wastafel met chroom meng-
kraan, toilet met reservoir.
Alles in nw.st., Compleet

’ 200,-. Tel. 045-322582.
Te k. KOLOM-RADIATOR,
48 x 125 cm.; alu-rolluik;
deur + raam (130 x 180 cm.).
Telef. 045-223404.
Te k. DSM-KALENDER van
1976 t/m 1993 + handge-
maakt eiken spinnewiel.
Telef. 046-336480.
Te koop BOSMAAIER

’ 400,-; Toyota Shovelloa-
der type 2 SDK 4 ’15.000,-;
wit bureau ’.100,-. Tel. 046-
-332086.

Te k. 2 LOGEERBEDDEN
inklapbaar, z.g.a.nw.
’200,-; 1 koelkast tafelmo-
del ’ 75,-. Tel. 046-753295.
Te k. CAFÉKASSE ’125,-;
badkamerkast wit h. 1.50, br.
045, ’75,-, Philips Pick-up,
’lOO,- div. singles ’l,- p.st.
alles nieuw. 045-216732.
Te koop hang- leg KAST 3-
drs. met spiegel zwart; tv en
video; Sansui stereo; heren-
fiets Batavus. g 046-582832.
Te koop KANTELPOORT
235x195 ’150,-; 4 alu-vel-
gen voor Opel of BMW
’150,-; trekhaak Kadett D
’75,-; koppel Lady Amherst
fazanten en patrijsleghorns.
Tel. 04498-56704.
Te k. AMSTRAD 200 Satellit
schotel, prijs ’350,-. Tel.
045-231316.
D.bruine eik. KEUKEN mcl.
app., 3.50 mtr., ’900,-. Tev.
zwangersch.kleding mt. 38-
-40, in pr.st. Tel. 045-317053.
Ter overn. aangeb. voor 1e
jaars middelb. Hotelschool
Heerlen: KEUKENKLEDING
e.d. Praktisch nieuw. Tel.
04406-15481 na 18.00 u.
Te koop gevr. TUINHUISJE
en kinderzwemvest plm. 20
kg. Telef. 04498-57379.
Op donderdag 23 juni orga-
niseert St. Zonnevlecht een
BLOEMENSEANCE in het
gemeenschapshuis De
Kepper aan de Gregorius-
laan 1A Brunssum. Deze zal
gegeven worden door de
landelijk bekende helder-
ziende Jeanny Cremers en
zij zal met behulp van bloe-
men helderziende waarne-
mingen doen over o.a. he-
den, verleden en toekomst.
Daarbij zal ze wellicht kon-
takt krijgen met familieleden
aan Gene Zijde. Door haar
geestelijke begeleiders
wordt ze naar diegene in het
publiek geleid voor wie de
boodschap bedoeld is. S.v.p.
bloemen meebrengen. Aan-
vang 20.00 uur. Zaal open
19.00 uur. Entree, ’lO,- per
persoon. Vaste deelnemers
50% korting. Info.: 045-
-212256. .

ITe k. GOKKAST Cashbank,
10 speelmogelijkheden, prijs

’ 950,-. S 045-442489.. STRESS., spanning. Diver-
se massages, magnetiseren,
aura, shakra, healmg etc.
Tel. 043-648890.
Voor ZWEMBAD: afdekzeil. 15x10 m. ’lOO,-, zware
pomp ’200,-, metalen duik-
plank 4 m. ’400,-. Tel.
04499-3010.
Voor braderie, markt en par-
ty's: oorbellen, HAARMODE
etc. Reeds vanaf ’0,15.
Telefoon: 045-726789.
Te koop diverse MUZIEK-
INSTRUMENTEN; antieke
kasten en kleingoed. Tel.. 043-610637.
Te koop FRIESE staartklok,

’ 400,-; ant. dekenkist,
’425,-. Tel. 043-616214.
Te koop bromfiets VESPA
Ciao en APK gek. tot '95
Opel Kadett coupé, nwe.
banden + uitl. 04406-42731.
MASSAGE: stress, gespan-
nen. Masseur geeft ont-
spanningsmassage, 45 min.
’4O,- voor m/v. Telef. 045-
-429995 v. 9.00-21.00 uur.
Te koop CARAVAN Wilk,
bwj. '79, 3-pers., voortent
met aparte slaapcab., luifel,
geh. compl., i.z.g.st.,

’ 4.500,-; weg. plaatsge-
brek zonnebank en hemel,
’300,-. Tel. 04404-1219.
Te koop PIANO en electr.
orgel met drum. Gratis jonge
poesje. Tel. 04492-5350.
Te koop VW KEVER bwj.
1970, kl. wit, rijklaar, pr.n.o.t.

k.; betonmolen 140 ltr.
’350,-. Tel. 04409-2412.
Te koop CARAVAN De Reu,
3 a 4 pers., met goede voor-
tent, nw. banden; Aquarium,
afm. 150x50x60 cm; witte
meisjes omafiets, voor 8 jaar.
Tel. 045-215114.
Te k. gr. WATERONTHAR-
DER, 16 m3. Geschikt voor
bedrijf. 046-754433 na 18 u.
Te k. KANTELPOORT h.
2.11m, br. 2.32m. ’lOO,-,
bedrijfskoffiezetapparaat

’ 100,-. 045-750232.

Te koop WASMACHINE
Blue Air; wasdroger Philips;
2-pers. bed, wit, modern m.
matras en nachtkastjes, 2-
persoons opklapbed met
matras, g 04493-5011.
Te k. PUCH Maxi Starlet,
sterw., verz. 1-5-95, i.g.st.,
kl. allesbrander bewerkt mo-
del, ’125,-, 3,5 m. kachel-
pijp doorsn. 20 cm., dikte 2
mm., kinderwagen m. Koel-
stra 3-1, i.g.st., nieuwe ma-
tras in verpakking 2.10x1.50
m., ’ 100,- onder nieuwprijs.
Telefoon 04455-2629.
ATTENTIE! Attentie! Atten-
tie! St. Zonnevlecht org.:
grote paranormale informa-
tiebeurs op zondag 26 juni in
het Pavillon te Valkenburg
(nabij het Holland Casino)
van 11.00-18.00 uur. Entree

’ 10,- per persoon. Vaste
deelnemers 50% korting. Ca.
70 stands met gasten uit
binnen- en buitenland w.o.
helderziende waarnemingen,
kaartleggen, voetreflexzo-
nen, aura lezen, pendelen,
hypnose, etc Tevens
verkoop van div. esoterische
geschenkartikelen (oliën,
mineralen, boeken, muziek,
homeopat. prod., vegetari-
sche prod. bio-make-up,
etc....) Alle consulten op de-
ze dag gratis. Info.: Esote-
risch Centrum te Hoensboek
045-212256. Tevens kunt u
terecht na telef. afspraak
voor privé-consult.
Te k. prima GASFORNUIS
Atag, tekenstoel, horeca-
koeler, citybike, koelkast
’85,-, gashaard geheel van
koper, blikjesautomaat, eik.
2-zits bankje, gaskookplaat.
Telef. 046-379323.
Oerdegelijke BOLDERWA-
GENS op brede luchtb., 'n
org. kado voor kind of kleink.
v.a. ’ 225,-. 8 04950-33740
Te k. SUZUKI Off the Road
250 cc, ’350,-. Oude GEB-
klinkers, 7Vs m2, ’125,-;
Aquarium, 1 mtr, witte om-
bouw, nw. pomp, ’ 250,-. a
04492-6116 Of 046-740772.
Te koop antiek COMMODE.
Tevens meisjesfiets, t.e.a.b.
Tel. 046-521415.

2 Vaillant GEISERS, 1 voor
onderdelen de ander als
nieuw, samen ’250,-; 4
stoelen (eiken met stoffen
zitting) + uittrekb. ronde tafel
+ bijpassende armstoel, sa-
men’ 250,-. g 043-646483.
Te k. compl. KEUKEN, mas.
sief eiken deuren, mcl. gas-
fomuis en koel-vriescombi-
natie, wasemkap ’ 550,-,
zonnehemel 10 lamps met
electr. ophanging, ’ 250,-.
Telefoon 045-314715.
Te koop WANDKLUIS Ju-
well. Telefoon: 045-251550.
Te koop FLIPPERKAST en
sigarettenautomaat, beide i.
z.g.st. 045-715477.
Te k. eik. KAST, vr.pr.

’ 650,-; kinderwagen Teu-
tonia ’ 275,-. g 045-323551.
Te k. DIEPVRIESKIST
’l5O,- 25 klapstoelen, 15
stalen werktafels 1.90x090,
50 stoelen. Te huur opslag-
ruimte of autostalling. Tele-
foon 046-379323.
COMPRESSOR nieuw, in-
houd 220 ltr. en 220 volt.,
’1.250,-. Tel. 04450-1984.
Te k. eiken BANKSTEL 3-1-
1, met losse kussens ’ 75,-;
tev. klein hondje gevraagd.
Telef. 045-226456.
Te koop KOZIJN met draad-
glas merbau 1.40 x 1.40; rol-
luik 2.50 x 1.00 ’75,-; rolluik
1.50 x 0.53 ’25,-; rolluik
2.00 x 2.00 ’75,-; dames-
fiets ’75,-. Telefoon 045-
-463376 na 18.00 uur.
Te k. IMPERIAL, z.g.a.n.
voor Audi 80; keyboard Ya-
maha PSR 27. g 045-312730.
Te k. t.e.a.b. prof. 2-kops
ESPRESSO-KOFFIEZET-
APP Brasilia + bijbeh. koffie-
molen, i.z.g.st. a 04409-1257.
Te k. GASHAARD huisjes-
model merk Dru ’175,-;
gasfornuis ’ 35,-; Gazelle
fiets met trommelrem ’35,-;
chroom rek voor sportauto
’30,-. Telef. 046-526906.
Te k. houten HOOGSLA-
PER, ’250,-, te koop ge-
vraagd matras 1.90x1.30.
Telefoon 046-376240.

Te k. FITNESS app. «^1kg. gew. ’200,-; *fAinstr. ’ 150,-. a 046-373j^i
Te koop bruin GA">[*
NUIS met gril en klok fl
nw. vr.pr. ’350,-; JuK!3

’ 950,-; div. rommelspullen. Dr. SchaefJÏplein 14, Heerlen Motë^r
Telef. 045-419046. J
Te k. GASFORMJ^Ikoelkasten, diep^J^l
wasdrogers en *zaA\nes, stofzuigers en iL fl
huishoudelijke app. ■* j
video's, stereo app i
boxen, babykleding . e(l;J\
behoren. Porcelein, °J/È
nieuwe en gebruikte sjj #
kleinmeubel, fietsen &M
reedschappen. Het
paradijs, Burg. Lemrfl^J
107. Geleen. _ 046-748>J
Te k. SURFPLANK %
pleet ’150,-; electr. "i
Roland KR-33, pr.n.o.t^ L04498-58588 na 18.00_"5>|
Te koop FRITURE-1^TARIS (wegens beëiJ^Mzaak), o.a. 4-pans "J,
frituuroven (op flesse'^flmet afzuiging en &J?
klok, magnetron, a"\imarie en kleimatenaal.
b. g 046-333227. _^J
Wilt U ZWANGER *$JEeerst naar het Pre^(#
tiespreekuur. Maak a's^ |
043-877855. __^i
Koop/reserv. nu UW
jarige Maastrichtse °bj
DINGSBORDEN, °"||
pen zoals vroeger-
’2s,9s. Alleen verkrijg
de kiosk op de St. &* 0
brug te M'tricht. Tel-
-214800, fax: 043-2183_>/

Reageren op
advertenties ond*'

BRIEFNUMMER
AStuur uw brief (voldoe"!

gefrankeerd) naar he
Limburgs Dagblad*/;'

postbus 2610, 6401 y
Heerlen en vergeet nie' m
onder op de envelopP6j\
nummer uit de adverte I

te vermelden. I
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