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Ex-directeur
LIOFDenver

claimt geld
Van onze verslaggever

[^STRICHT - De vroegere direc-
Fvan de LIOF-vestiging in Den-
t["S) Hans Schut eist van zijn
Pgever een schadevergoeding
iongeveer 100.000 Amerikaanse
rrs. Het LIOF is volgens Schut
f arbeidscontract met hem niet
Kkomen.

's'uiting van het LIOF-kantoor in
'Ver kreeg de directeur de kansrb'j het CBIN (kantoor van het
psterie van Economische Zaken)
r6 Verenigde Staten te gaan wer-
P of om terug te komen naarInricht om daar als acquisiteur
rde slag te gaan.
l":e banen heeft hij geweigerd
Fat ze volgens hem niet overeen-
Pstig zijn arbeidscontract zijn.
f accepteert eventueel zijn ont-
Fi maar wil wel een schadever-P'ng van ongeveer $ 100.000.
t(J wil dat niet betalen. Gisteren5" de zaak voorgelegd aan deP strichtse kantonrechter mrherman.

" Zie verder pagina 17

Overleg over
OV-jaarkaart

duurt voort
HAAG - De Nederlandse

OfWegen, het ministerie van on-
j'.'js en vier organisaties die
?'en voor middelbaar beroeps-
.6rwijs vertegenwoordigen, heb-
gisteren overlegd over de invoe-

? van de OV-jaarkaart voor stu-■fcn.

U'Spoorwegen en het ministerie
|!j6n daarbij de bereidheid bij
MBO om, als dat nodig zou zijn,
.aanvangstijden van het onder-
te verschuiven.'floop weigerden de deelnemers

JJe bijeenkomst zich uit te laten
?de inhoud van het gesprek. De
.or-ganisaties ABB, BBKB, VNG
«esturenraad PCO willen eerst
lt6ens intern en onderling verder
.eti voor zij zich uitspreken over
advies aan hun achterban.

het weer

i^Elend bewolktaS begint met nevelig
l_> maar geleidelijk ont-
St er weer stapelwolkenen
lJTl het zicht op. In de mid-
We.n avond kan uit deze be-
%'nS een bui vallen. De
,^.°P onweer is erg klein en
Ho 'ftd is matig uit noord tot.bloost, «et kwik bereikt

van 17
\ en > terwijl de minimum-

rond 5 graden
KW actuele informatie be-
lih,e,1de het weer in Limburg

'A .l u bellen 06-91122346BJ>AAG:W?P: 06.22 onder: 20.5511°p: 05.55 onder: 22.05

Schuldeisers KEP stoppen procedure
Van onze correspondent

ROTTERDAM - De schuldeisers
van de bankroete paspoortleve-
rancier KEP hebben eendrachtig
besloten hun procedure tegen de
Nederlandse staat te stoppen. De
proceskosten wegen niet op te-
gen de eventuele vordering die
opgestreken kon woeden. Giste-
ren zijn de in totaal 86 schuldei-
sers voor de Rotterdamse recht-
bank tot een schikking gekomen
die inhoudt dat ieder slechts vijf-
tien percent krijgt van de vorde-
ring die men tegen KEP had lo-
pen. In totaal wilden de bedrij-

ven ongeveer zes miljoen gulden
innen.

Volgens curator mr J. Mentink
zou het proces zeker nog zon vijf
tot zeven jaar duren. „De Neder-
landse staat gaat in dit soort za-
ken vrijwel altijd door tot aan de
Hoge Raad. De proceskosten
zouden te hoog worden. We heb-
ben alleen om bedrijfs-economi-
sche redenen geschikt."

Mentink had persoonlijk de zaak
graag doorgezet, omdat het vol-
gens hem juridische 'zeer inte-
ressant' is om er achter tekomen

in hoeverre de staat schuldig was
aan het mislukken van het pas-
poortproject. De kansen om de
procedure te winnen, schatte hij
hoog in.

De zaak van de 86 bedrijven staat
los van de procedure die de ban-
ken NMB en NIB aanhangig
hebben gemaakt tegen de staat.
Deze instellingen zijn er tijdens
het gewraakte paspoortprdject
negentig miljoen guldenbij inge-
schoten, maar eisen in totaal on-
geveer honderdveertig miljoen.
Ook met de Schiedamse drukke-
rij Elba is de staat nog niet klaar.

Defensie
Van de 2,8 miljard gulden aan bezui-
nigingen waartoe het kabinet be-
sloot (een bedrag dat niet keihard
vaststaat), moet 1,4 miljard komen
uit het niet-geven van prijscompen-
satie aan de departementen. Het
gaat dan om 600 miljoen gulden in
1990 en 800 miljoen gulden in 1991.
Door de maatregel wordt het finan-
cieringstekort extra ontlast.

Het kabinet haalt nog eens 335 mil-
joen gulden binnen door het besluit
om de Defensie-uitgaven dit jaar
niet met 0,6 procent te laten stijgen
maar te stabiliseren (opbrengst 70
miljoen) en in 1991 met een procent
te laten dalen, daar waar eerst een
stijging van 0,6 preeent was voor-
zien.

Te zamen met de reeds eerder voor
Defensie bepaalde bezuinigingen
moet minister Ter Beek volgend
jaar 700 miljoen gulden bezuinigen.
Dat bedrag loopt op tot 1060 miljoen
in 1994. In het kabinet werd ook be-
sloten dat verdere bezuinigingen op
Defensie mogelijkzijn. Ter Beek zal
daarvoor in de later dit jaar uit te
brengen Defensienota voorstellen
doen. '

Geen sancties Verenigde Stalen

Moskou verhoogt
druk op Litouwen
MOSKOU - De Sovjetunie
heeft de grenscontrole in Li-
touwen te land en ter zee giste-
ren verscherpt. Goederen-
transporten per trein naar Li-
touwen zijn verboden. Het
verbod betreft vooral levens-
middelen, papier, hout en
bouwmaterialen. Een verte-
genwoordiger van de Sovjet-
veiligheidsdienst KGB zei dat
de verscherpte grenscontrole
noodzakelijk is om 'het smok-
kelen van wapens en munitie'
naar Litouwen te verhinderen.

Amerikaanse sancties tegen Mos-
kou als vergelding voor de blokka-
de tegen Litouwen zullen er voorlo-
pig niet komen. De Amerikaanse
president George Bush toonde zich
gisteren weliswaar bezorgd over de
druk die hetKremlin op de zich on-
afhankelijk noemende Baltische re-
publiek uitoefent, maar sancties
zouden de problemen kunnen doen
escaleren, meent hij.
Na een gesprek met Congresleden
zei Bush niets te willen doen dat de
Sovjetunie zou kunnen aanzetten
'maatregelen te nemen die het hele
proces van vrijdheid in de wereld
zouden verstoren. Washington mag
de ontwikkelingen met Moskou op
andere fronten, zoals ontwapening,
niet in gevaar brengen. De bondge-
noten steunen deze voorzichtige
aanpak, voegde Bush eraan toe en
hij riep Vilnius en Moskou nog-
maals op met elkaar aan de onder-
handelingstafel te gaan zitten.

Waarschuwing
Bushs verklaring volgde op een
waarschuwing van het ministerie
van buitenlandse zaken in Moskou
dat sancties zouden leiden tot wrij-
ving in de betrekkingen tussen de
Sovjetunie en de VS.

De Litouwse president Vytautas
Landsbergis zei gisteravond te vre-
zen dat de Verenigde Staten de be-
volking 'in de uitverkoop hebben
gedaan. Het voorstel de onafhanke-
lijkheid uit te stellen wees Lands-
bergis af als 'nonsens' en 'een pro-
pagandatruc voor de weterse lan-
den.

Over de blokkade zei hij vooral te
vrezen voor de gevolgen van de ac-
ties tegen Litouwen. Niet het dicht-
draaien van de olie- en gaskraan
door Moskou is het ernstigste voor
de republiek, maar de werkloosheid
die 'nog niet vandaag, maar binnen
enkele dagen of weken' een groot
probleem zal worden.

vandaag

" Vitaminepreparaten
meestal overbodig
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" Grootscheepse
plannen voor Belgische
mijnterremen
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" Winkelacties
bereikten gisteren
Zuid-Limburg
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Opbrengst maatregel komt ten goede aan openbaar vervoer

Benzineaccijnsomhoog
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De accijns op
benzine gaat met ingang van 1
januarivolgend jaarmet 5 tot 6
cent per liter omhoog. De
maatregel levert 300 miljoen
gulden per jaar op. Dit geld zal
worden besteed aan het open-
baar vervoer. De lastenverho-
ging is mogelijk binnen 'de
grens zoals die in het regeerak-
koord staat: de collectieve las-
ten moeten onder 53,6 procent
blijven.

Het kabinet heeft hier in het kader
van de besprekingen over de begro-
ting 1991 toe besloten. De Kamer
heeft gisteren unaniem om een brief
over de totale besluitvorming ge-
vraagd.
De 300 miljoen uit de benzineac-
cijns was het enige extra geld dat
minister Maij-Weggen (Verkeer) in
het beraad binnen kon halen. Behal-
ve minister Maij kreeg ook minister
Alders (VROM) extra geld.

Voor het Nationaal Milieubeleids-
plan (NMP) komen geen extra mid-
delen bovenop de gelden die het ka-
binet eind 1989 al vaststelde. Het
gaat dan voor volgend jaar om 1,4
miljard gulden begrotingsgeld.
Minister Braks (Landbouw) zal
naast de 90 miljoen gulden uit de
EG-kas, in de komende vier jaarzelf
ook nog 90 miljoen via zijn begro-
ting aan de noodlijdende , akker-
bouw besteden. Dat belast de rijks-
begroting als geheel niet, hoewel
minister Kok (Financiën) heeft toe-
gezegd bij het uitblijven van de 90
miljoen EG-geld, dat bedrag uit de
schatkist te financieren.

sport
'# Jean Houben weer

jurylid in de Tour.
pagina 23

" Ajax moeizaam langs
FC Den Haag: 1-0.
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# Frans Thijssen aan de
vooravond van de
bekerfinale.
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Duitse politie
voorziet weer

IRA-aanslagen
Van onze -verslaggever

HERKENBOSCH - Het 'Bun-
deskriminalamt' in Wiesbaden
ofwel de Duitse recherche ver-
wacht binnen afzienbare tijd
nieuwe aanslagen van het verbo-
den lerse Republikeinse Leger
(IRA) in West-Europa.

Voorafgaande jaren werden de
aanslagen steeds gepleegd tus-
sen maart en oktober. Volgens
een woordvoerder beschikken
de criminele inlichtingendien-
sten-van de verschillende landen
over informaties dat het dit jaar
niet anders zal zijn.
„Hoewel de IRA dit jaar nog niet
actiefis geweestop hetEuropese
vasteland, duiden de data van de
aanslagen van de laatste drie ja-
ren er op, dat er weer onschuldi-
gen het slachtoffer worden van
geplande moordaanslagen", al-
dus het 'Bundeskriminalamt'.

9 Zie verder pagina 19

'Provincie
fout inzake

WisoSplit'
Van onze verslaggeefster

KERKRADE - Het provin-
ciaal bestuur heeft het Kerk-
raadse bedrijf Wiso Split ten
onrechte verboden om actief
steenkool te verbranden. Dit
stelt de Adviseur Beroepen
Milieubeheer van het Ministe-
rie van VROM in zijn advies
aan de voorzitter van de Raad
van State.

De provincie verbood Wiso Split vo-
rig jaar om door te gaan met actieve
verbranding van mijnsteen ten be-
hoeve van de gravelproductie. Dit
nadat omwonenden, hadden ge-
klaagd over stankoverlast. Door het
gisteren bekend geworden advies
bestaat gerede kans dat de Raad van
State het GS-besluit vernietigt.

De adviseur constateert dat het ver--
bod om actief steenkool te verbranr
den, genomen is op grond van ow-
juiste metingen.

Er kan daardoor niet exact worden
bepaald of Wiso Split door actieve
verbranding van steenkool inder-
daad de grenswaarden voor de uit-
stoot van zwavelwaterstof over-
schrijdt.

Prins Bernhard groet oude vriend

" Zie verder pagina 3Kanaaltunnel bijna
8 miljard duurder

(ADVERTENTIE)

Op 28 en 30 april a.s. houden
wij onze jaarlijkse

OPEN-
DAKEN
DAGEN

autoschade
de Vries bv

I '":- ■ ; ''m

Grasbroekerweg 28
HEERLEN

Tel. 045-722463

#Prins Bernhard nam gis-
termorgen op het Binnen-
hof in Den Haag de cere-
moniële inspectie af van
Ridders en Vaandels der
Militaire Willems-Orde.
De bijeenkomst vond
plaats ter gelegenheid
van het 175-jarig bestaan
van deze onderscheiding,
de hoogste militaire orde
in ons land. Op de foto
ontmoet de prins zijn
vriend Erik Hazelhoff-Roelfzema, beter bekend
als Soldaat van Oranje.

"We zwemmen in
de schulden!"

(ADVERTENTIE)
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Roda JC 5
Als trouw supporter van Roda
JC heb ik dit seizoen alle thuis-
wedstrijden gezien, plus de uit-
wedstrijden tegen PSV, Fortu-
na en MW. Van deze 17 wed-
strijden heb ik één heel goede
gezien, tegen PSV thuis, één
goede tweede helft, uit hij For-
tuna S en één redelijke eerste
helft, thuis tegen Feyenoord.

Alle andere wedstrijden waren
stuk voor stuk matig tot slecht
wat de kwaliteit betreft, on-
danks dat ditwelvaak tot span-
nende wedstrijden leidde, zoals
tegen Utrecht thuis. Na de win-
terstop was het voetbal echter
helemaal niet meer om aan te
zien, zo slecht is het. De oor-
zaak ligt aan de inzet. Het
wordt hoog tijd dat praatjesma-
ker Reker dit ook eens inziet en
niet roept dat Roda, na weer
eens een 'trainingspartijtje' te
hebben gespeeld, weer eens
zijn herkenbare stijl geëtaleerd
heeft.
LANDGRAAF S. v. Melick

Maij-Weggen 2
Hierbij wil ik even reageren op wat
de heer Scharis schrijft. Ik vind dat
Maij-Weggen helemaal gelijk heeft.
Wie auto rijdt en de zaak vervuilt,

\ diemoet ook maar flink betalen (tol-
;heffing, parkeerbelasting, etc). De
iautomobilist komt er nog goedkoop
\vanaf. Waarom moet iemand die
iniet auto rijdt (zoals ik) voor de rot-
zooi van anderen ojpkomen. Ons
zouden ze nog geld toe moeten ge-
ven, omdat we geen gebruik van de
auto maken. Nee, Maij-Weggen
heeft volkomen gelijk. Denk ook
eens aan het milieu. Wie vervuilt

" moet betalen; maar niet over mijn
rug!
BRUNSSUM P. Engels

Maij-Weggen 3
' Mnister Maij-Weggen van Verkeerj en Waterstaat wil de benzine-accijns
" de komende jaren trapsgewijs ver-
" hogen, hoe hoog wordt die trap?
; Waarom moet dat gecompenseerd
" worden met een verlaging van de_ BTW? Waarom dan niet gewoon dat
jBTW-bedrag gebruiken voor de. doelstellingen van de minister? Is
j het niet zo, dat na de jarenvan traps-
j gewijze verhogingen met de een-- wording van Europa het BTW-per-
centage sowieso omlaag moet in
verband met aanpassingaan het ons

" omringende buitenland. Indien dit

' zo is, wil ik mij aansluiten bij de
woorden 'Maij, weg er mee!
BRUNSSUM M. Franssen

Slachtofferin beeld
In het artikel 'cursus voor jeugd-
criminelen helpt' van 14 april jl.
wordt ruim aandacht besteed
aan het leerproject 'Slachtoffer
in beeld' van de Landelijke Orga-
nisatie Slachtofferhulp (LOS).
Een cursus, die als alternatieve
straf kan worden opgelegd aan
jeugdige wetsovertreders. In het
artikel wordt op heldere wijze
verwoord dat de cursus, die tot-
nutoe in het kader van een expe-
riment is uitgevoerd, succes
heeft en dat de LOS streeft naar
een landelijke invoering van
deze cursus. Helaas zijn er enke-
le onjuistheden in het artikel op-

genomen, die wij bij deze graag
recht willen zetten.

Het artikel stelt: „De jongedader
moet zich meer verdiepen in de
positie waarin hij zijn aangeran-
de, mishandelde of bestolen
slachtoffer heeft gebracht." Hier-
mee wordt ten onrechte de sug-
gestie gewekt dat ook dadersvan
zedendelicten in aanmerking ko-
menvoor deze cursus. De cursus
is opgezet voor jongeren die zich
schuldig hebben gemaakt aan
veel voorkomende, door jonge-
ren gepleegde, delicten. De pro-
blematiek bij het plegen van ze-

dendelictenis van een geheel an-
dere orde en dient ons inziens op
andere wijze gecorrigeerd te
worden.
Als tweede stelt de auteur dat er
tot 1 januari 1991 f60.000 is toe-
gezegd, dit bedrag is juist, maar
dit geld is niet alleen bestemd
voor de invoer van de cursus in
slechts een viertal extra arron-
dissementen, maar voor de voor-
bereidende werkzaamheden om
de cursus in alle arrondissemen-
ten in Nederland in te voeren.

Als laatste willen wij opmerken
dat inderdaad aan de kinderrech-

ters, maar niet aan het Openbaar
Ministerie, in Nederland een in-
formatiepakket is toegestuurd.
Hen is niet verzocht hierop te
reageren. Door te stellen dat de
rechterlijke macht nog niets van
zich heeft laten horen, wordt de
indruk gewekt dat de rechterlij-
ke -macht ongeïnteresseerd zou
zijn ten aanzien van de cursus
'Slachtoffer in beeld. Wij vinden
het jammer dat deze suggestie
ten onrechte wordt gewekt.

UTRECHT Ria deWaal,
cursusleider 'Slachtoffer

in Beeld'

Grote nadelen
Oost-westbaan

Het is verbijsterend met welk dilet-
tantisme door deskundigen en eco-
nomen over de uitbreiding van het
vliegveld, zowel in economisch als
milieutechnisch opzicht, gesproken
wordt.
Ik citeer uit het Limburgs Dagblad
van 13 april 1990:
1. „Pas over twintig jaar zal blijken
of de aanleg van de Oost-westbaan
inderdaad een noodzaak was, of dat
er slechts sprake is geweestvan een
duur, maar nutteloos prestige-ob-
ject, met alle negatieve invloeden
op het milieu vandien".
2. „Het staat vast dat de bewoners
van Zuid- en Midden-Limburg een
forse prijs zullen moeten betalen
voor de komst van de baan en de
daarmee gepaard gaande toename
van het aantal nachtvluchten".
3. „Zolang de Belgen weigeren - en
de Belgen zijn hardnekkig - zullen
vliegtuigen in de omgeving van het
vliegveld brede cirkelvormige be-

wegingen moeten maken bij het op-
stijgen en landen. Daardoor zullen
veel meer mensen, verspreid over
een veel grotere regio, met vlieg-
tuiglawaai te maken krijgen".
4. „Volgens deskundigen kan die
nieuwe baan over twintig jaar voor
een uitbreiding van de werkgele-
genheid tot 6000 banen zorgen".
5. „Het kabinet is bereid mee te be-
talen aan de kosten - 200 miljoen
gulden - voor de noodzakelijke ge-
luidsisolatiein een grote straal rond
het vliegveld".

Beoordeling van bovengenoemde
punten:
1. Geen enkele econoom zou uit-
gaande van deze gegevens zijn toe-
stemming voor een dergelijk pro-
ject geven.
2. Zuid- en Midden-Limburg zullen
dag en nacht lijden onder lawaai-
overlast.

3. Als punt 2
4. Laten wij een eenvoudig reken-
sommetje maken:
In 2010 brengt vliegveld Beek
(eventueel?) 6000 banen. Nu zijn er
3.700 banen. Over twintig jaar ko-
men er 2300 banen bij.
Rekenen wij nog verder:
De Oost-westbaan wordt 3500 meter
lang. Nemenwij aan, dat de breedte
100 meter wordt. Dit vergt een op-
pervlakte van 350.000 m2.
Indien men op deze oppervlakte be-
drijven zou aantrekken en schatten
wij het aantal werknemers per 1000
m2op 50, dan zouden 17500 mensen
in plaats van-2300 mensen tewerk-
gesteld kunnen worden.
5. Geluidsisolatie heeft alleeneffect,
als ramen en deuren gesloten blij-
ven. Hoe wil men dit realiseren bij
bij voorbeeld 30°Cin de zomer? Of
is de regering van plan er een air-
conditioning bij te leveren?
Hoe is het met de mensen die even

rustig in de tuin willen werken of
een wandeling maken? Worden die
ook geïsoleerd?

Vatten wij samen, wat de uitbrei-
dingvan het vliegveld ons brengt:

- Waarschijnlijk jaarlijks grote ver-
liezen, die uit algemene middelen
betaald moeten worden, dat wil zeg-
gen minder geld voor noodzakelijke
projecten.- Achteruitgang van de gezondheid
van de bevolking in Midden- en
Zuid-Limburg door vliegtuigla-
waai.- Relatief gezien een verlies van ba-
nen tot 2010 van circa 17500 minus
2300 dus 15.200 banen.- Grote toename van het (vracht-
verkeer.
- Enorme schade aan het landschap
door verbreding van de toevoerwe-
gen.- Verhoging van de luchtvervuiling,
Zuid-Limburg heeft nu al de hoog-
ste luchtvervuiling van geheel Ne-
derland.
- Door toename van de geluidsover-
last terruggang van het toerisme.- Verkeerstechnisch bestaat er voor
de aanleg en uitbreiding geen enke-
le noodzaak, aangezien Brussel en
Düsseldorf vlakbij liggen.- Niet voor niets heeft Düsseldorf
alle nachtvluchten verboden, wat
dat betreft is Beek goed genoeg de
afdankertjes (nachtvluchten) van
Düsseldorf over te nemen.
Nu vraag ik u;
Weegt een dergelijk prestige-object
op tegen deze nadelen?

SCHIN OP GEUL A.J. van Ree

" Actievoerders tegen deOost-westbaan. Archieffoto PETER ROOZEN

recept
Sinaasapplesoufflé
Benodigdheden voor 4-6 personen:
3 grote sinaasappels,5 eierdooiers, 5
el poedersuiker, 1 el geraspte si-
naasappelschil, 1 el citroensap, 2
volle el bloem en 6 eiwitten.
Schil de sinaasappels dik af tot op
het vruchtvlees en snijd de partjes
tussen de vliezen uit. Vang het lek-
kend sap op. Vet de bodem van een
souffléschaal in met boter, verdeel
daarover de sinaasappelpartjes.

Klop de eierdooiersmet 4 el poeder-
suiker tot een dikschuimige lichtge-
le massa.
Scheid het witte bittere deel van de
sinaasappelschil, rasp het oran-
jekleurige deel en voeg toe aan de
lichtgele massa.
Meng het uitgelekt sinaasappelsap
met citroensap en voeg eveneens
toe. Zeef de bloem beven dit meng-
sel en spatel er voorzichtig door.

Klop de eiwitten met de resterende
poedersuiker en schenk dit op de
dooiermassa en spatel voorzichtig
dooreen.
Laat dit mengsel op de sinaasappel-
partjes in de souffléschaal glijden.
Schuif de schaal vervolgens in het
midden van een op 175}C. - stand 3
- voorverwarmde oven en bak de
soufflé in ongeveer 30 minuten
mooi hoog en gaar.

hub meijer

in gesprek

UTP
Het Limburgs Dagblad van 14 april
sprak over een 'open briefvan UTP-
studenten aan de bisschoppen', die
het niet zo hoog schijnen op te heb-
ben met de UTP. Hierbij wil ik drie
korte kanttekeningen maken.. 1. „De uitstraling van de UTP en het
goed functioneren van haar afgestu-

'deerden". De bisschoppen hebben
daar kennelijk een andere mening
over.
2. „Grote aantallen UTP-afgestu-
deerden zijn in heel Nederland
werkzaam en vaak door u zelf aan-
gesteld". Het is wel duidelijk, dat de
bisschoppen in hun maag zitten met
de in goed vertrouwen door hen
aangestelde UTP-afgestudeerden
en lelijk op de 'bekende' koffie zijn
gekomen, of zich in de vingers heb-
ben gesneden.
;3. „De UTP bereidt studenten voor
op missionaire taken in binnen- en
buiteland". Ook is het duidelijk dat
de bisschoppen niet veel vertrou-
wen hebben in het hoévan de oplei-
ding aan de UTP voor missionaire
taken in binnen- en buitenland.

:Vandaar natuurlijk hun gereser-
veerde (of moet ik zeggen afwijzen-
de) houding.
Moeten we ons verwonderen dat de
bisschoppen hun verantwoordelijk-
heid in zulke serieuze zaken serieus
;nemen, en daarnaar ook proberen te
handelen? Laten wij blij en dank-
baar zijn dat ze hun taak góéd pro-
beren te doen.

KLIMMEN Pater Meels

postbus 3100

In deze rubriek neemt de redactie
brieven van lezers op. De redactie
hoeft het niet eens te zijn met de in-
houd. De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in deze
krant. Ze dienen kort en zakelijk te
zijn. Te lange brieven worden inge-
kort of geretourneerd. Een ingezon-
den brief moet voorzien zijn van
naam, adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm en brieven die op-
roepen tot acties of aanzetten tot
geweld of andere onwettige daden
worden niet geplaatst. Dat geldt ook
voor brieven mei onwelvoeglijk taal-
gebruik en beledigingen. Anoniem
ingezonden brieven worden even-
min geplaatst.

Kennedy-mars
Naar aanleiding van de Kennedy-
mars van zaterdag 14 maart jl.wil ik
graag reageren door middel van
deze ingezonden brief.
Hoe milieu-vriendelijk is deKenne-
dy-mars? vraag ik me af.

Veel mensen beleven terecht veel
plezier aan dezewandeling. Wat mij
echter van het hart moet is dat ik
zeer teleurgesteld ben in de mentali-
teit van de wandelaar ten aanzien
van ons milieu. Op mijn dagelijkse
fietstocht door het buitengebied
heb ik honderd meter wandelroute
geïnventariseerd op niet afbreek-
baar afval. Dit heeft geleid tot de
volgende uitkomst. Negen fris-
drankblikjes, vijf geplastificeerde
wegwerpverpakkingen, drie plastic
bekertjes, en drieplastic zakken. T>e
marsroute is 80 kilometer lang. Als
ik dit vermenigvuldig dan hebben
de wandelaars zestienduizend niet
afbreekbare verpakkingen in de
berm gegooid. De wandelaar zelf is
de eerste verantwoordelijke. Even-
zeer is het ook de taak van de orga-
nisatie van de Kennedy-mars om
alle moeite te doen om deze land-
schapsvervuiling te voorkomen.
Opruimen kan nu nog!

SUSTEREN H.Pluijmakers

Honingraatpuzzel
Steeds te beginnen in het links staande ge-
cirkelde vakje ten opzichte van het cijfer en
verdergaande in de richting van de wijzers
van de klok, kunnen rond de genummerde
vakjes woorden van 6 letters van navolgen-
de betekenis worden verkregen:

1 Russische windhond; 2 tegenstelling *kracht; 3 staartster; 4 paarse kleur; 5v
wonding; 6 uitgestrekte vlakte in Rusia'
7 deel v.e. schip; 8 kwajongen; 9 vo'
zaam.

Toertocht
In aansluiting op het artikel van 'j
ter Stiekema van 23 april jl. wil'
mijn gal spuwen over het roekeW
en levensgevaarlijke gedrag <"
sommige ('volwassen??!) pseuo'
wielrenners, die afgelopen zond'
deelnamen aan de Amstel Go>
Race voor trimmers.
Het overkwam mij als automobili*
die niets vermoedend richtw
Übachsberg reed, dat ik onderaf
de Bergseweg opeens geconfr"'
teerd werd met zeker 200-250 re*
ners (dit is zeker niet overdrew
van wie sommigen inderdaad i*'
acht man naast elkaar reden.
Toen de weg voor mij links geh*
vrij was, ben ik uitgeweken om *meute zo voorzichtig mogelijk
passeren. Halverwege echter, r#
er ineens een dwaas naar links om;
slalommend de voor hem rijden^
trimmers te passeren, zonder ac
terom te kijken.
Door mijn snelle reactie kon 'voorkomen dat hij onder mijn vo*
wielen werd vermorzeld, waarbij
zelf bijna links in de greppel 'rechtkwam.
Geschrokken heb ik dit vooff
meteen aan de aanwezige pol#
agent in Übachsberg gemeld. Ij*
laas kon hij ook niets uitrichten.»
gen deze dwazen. De goedwillend^
ten spijt hoop ik dat zoiets n°°
meer mag plaatsvinden. Als ik 1*
voor het zeggen had liet ik de fiets*
van dergelijke dwazen in beslag "men. Misschien dat zij hun zond»
middagen danrustig wandelend "
de Brunsummerheide zouden ga*
doorbrengen.

HEERLEN J. JansS*1
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Plan AbvaKabo
inzake werkdruk
gezondheidszorg

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Voor verminde-
ring op korte termijn van de
werkdruk in de sector zieken-
huiswezenzijn 6.000 tot 8.000 ex-
tra arbeidsplaatsen nodig. Daar-
mee is naar schatting structureel
een bedrag gemoeid van 400 mil-
joen gulden. Met de extra ar-
beidsplaatsen kan de werkdruk
worden teruggebracht tot het ni-
veau van begin jaren tachtig. Dit
staat in een gisteren gepubliceer-
de discussienotavan de AbvaKa-
bao: 'Het kan anders.

Om op korte termijn in deze be-
hoefte aan arbeidskrachten te
voorzien, is volgens de AbvaKa-
bo een groot aantal maatregelen
nodig.

Het gaat hierbij om maatregelen
die erop zijn gericht de te grote

uitstroom van personeel te ver-
minderen en om de sector aan-
trekkelijker te maken als poten-
tiële werkplek.
Zo moeten volgens de bond ex-
verpleegkundigen worden ge-
worven en moeten mensen in de
sector betere carrièreperspectie-
ven worden geboden.

Ook is het nodig veel meer kin-
deropvangplaatsen te creëren,
moet de bedrijfsvoering worden
verbeterd en moet gewerkt wor-
den aan een beter imago van de
sector. Bovendien moeten hoge-
re salarissen worden betaald.

'Terugdringen financieringstekort noodzakelijk'

Ook Duisenberg
wil loonmatiging

Van onze redactie economie
- Eigenlijk

valt er weinig te klagen. Het
dit jaar het achtste ach-

'ereenvolgende waarin de eco-
nomie groeit. De president van
~e Nederlandsche Bank, dr W.

aarzelt niet Ne-tland in de rij direct achtereconomische grootmachten
West-Duitsland en Japan te

Scharen. Maar toch pleit Dvi-
Senberg bij het verschijnen
j^n het jaarverslag van de
P^B andermaal voor verdere'°onmatiging en terugdringen
ï^n het financieringstekort,
■^.werkgeversorganisaties en
?e regeringspartijen CDA en
*"vdA zijn het met hem eens,
*e werknemersorganisaties
liet.
j^isenberg contateert dat de om-
vangrijke staatsschuld leidt tot

rentelasten en dat maakt Ne-tland uitermate gevoelig voor in-
J**nationale rente-ontwikkeling,

het kabinet vanuit de be-
?roting een op vernieuwing gevoerd
geleid wil voeren, bijvoorbeeld op
?et terrein van het milieu en tegelij-
kertijd de koppeling wil handha-en, dan moet aan keiharde voor-
waarden worden voldaan. De rente-

i* asten moeten omlaag en de loon-
ontwikkeling moet uiterst gematigd
Rijven."et financieringstekort over de af-
kopen twaalf maanden tot en metj?aart bedroeg 5,2 procent. De doel-
stelling voor dit jaar is 5,25 procent.
t,r is een aantal bedreigingen diehet

stuwen. Er hoeft niet veel
J® gebeuren om het weer boven de 6
Procent te brengen. Waarmee niet
jJUeen de ruimte voor nieuw beleidv erdwijnt, maar ook bestaand be-
?|d op de tocht kan komen te staan.
jMle voornemens en goede bedoe-
len ten spijt, is er volgens het
Jaarverslag in het afgelopen jaar 5
Vnljard meer uitgeven dan was be-
goot. Ten aanzien van sommige
ontwikkelingen was het kabinet
*?1 te optimistisch, terwijl de ver-

andering van het tekort nog geflat-
,eerd wordt door de incidentele op-
r^ngsten van de verkoop van
taatsdeelnemingen.

Koppeling
gelukkig is het allemaal nog meege-
vallen door de veel gunstiger dan
j.erWachte economische ontwikke-
'^g. En eigenlijk zou de overheid
y°lgens het jaarverslag van de bank
'n deze goede jaren een appeltjeoor de dorst opzij moeten leggen.
s*ll vandaar ook dat Duisenberg
egt dat wanneer de publieke finan-

.'èn uit het spoor dreigen te raken,
eder instrument bespreekbaar
?°et zijn. En daarbij doelde hij dui-
qehjk ook op de koppeling.

y°lgens FNV en CNV houdt de
Pankpresident de werkgevers dejjand boven het hoofd door ze niet
nadrukkelijk een rol te geven in de°estrijding van de werkloosheid.

De Vries moet
ook bezuinigen

Vervolg van pagina 1
DEN HAAG - Minister De Vries
(Sociale Zaken) moet binnen de so-
ciale zekerheid 600 miljoen gulden
bezuinigen. Hoe dat moet gebeuren,
staat nog niet vast. De Vries moet
daartoe zelf voorstellen doen. De
overige departementen moeten sa-
men nog eens een half miljard gul-den ophoesten. De verdeling daar-
van moet nader worden bepaald.

Ten aanzien van de lonen en de kos-
ten van de koppeling is binnen de
ministerraad overeengekomen dat
er met de sociale partners gespro-
ken zal worden over meer werkgele-
genheidsmaatregelen in 1991. Op
die manier moeten meer mensen
aan het werk komen en moet de ver-
wachte loonstijging van 3,25 pro-
cent dalen tot 2,75 procent.

Op basis van de loonstijging voor
1990 (drie procent in plaats van de
verwachte 2,5 procent) is berekend
dat daardoor:n 1994 vijfduizend ba-
nen minder cntstaan dan voorzien.
Mocht de loonstijging in 1991 inder-
daad uitkormn op 3,25 procent (in
plaats van de berekende twee pro-
cent) dan zcu het banenverlies in
1994 uitkomen op 17.000. In de jaren
daarna stijgt dat explosief.
Het kabinet besloot wel de raming
voor de loonstijging in 1991 die op
twee procent stond, te verhogen
naar 2,75 procent. Dat kost voor de
koppeling cngeveer een miljard gul-
den meer. Dat bedrag wordt gefi-
nancierd v.a de bezuinigingen van
2,8 miljard gulden.

Minister Êitzen (Onderwijs) moet
binnen erkele maanden een plan
van aanpak aan zijn collega's voor-

leggen om een te verwachten gat
van 1,4 miljard gulden in 1994 op
zijn begroting te dichten. Er is geen
afspraak dat een deel van die tegen-
valler door zijn collega's wordt op-
gevangen. Bij Volksgezondheid is
er een probleem van circa 1 miljard
gulden (berekend in 1994). Minister
d'Ancona en staatssecretaris Si-
mons (WVC) zijn echter bereid dat
gat zelf door bezuinigingen binnen
de eigen begroting te dichten.

De Maizière en Kohl hard
op weg naar eenwording
Van onze correspondent

BONN - De regeringsleiders van
West- en Oost-Duitsland, Kohl en
De Maizière, zetten haast achter de
monetaire, sociale en economische
unie tussen beide landen. Na een
drie uur durend eerste gesprek in
Bonn verklaarden beide christen-
democraten gisteren alles te zullen
ondernemen om het staatsverdrag
op 2 julivan kracht te laten worden.
Nog déze week zal De Maizière, ver-
gezeld van zijn ministers van bui-
tenlandse zaken, economische za-
ken en defensie en ontwapening,
naar Moskou gaan om de Russische
leider Michail Gorbatsjov te infor-
meren.
De ministers van buitenlandse za-
ken van beide landen, Genscher en
Meckel, besloten, eveneens in
Bonn, nauw te gaan samenwerken.
In de toekomst willen ze in toene-
mende mate een gemeenschappe-
lijk buitenlands beleid voeren. Het
overleg van gisteren stond vooral in
het teken van de eerste vergadering

van beide Duitse staten met de vier
zegevierende machten uit de Twee-
de-Wereldoorlog, volgende week za-
terdag in de Westduitse hoofdstad.

Over een mogelijk DDR-lidmaat-
schap van de NAVO zei Meckel zich
moeilijk te kunnen voorstellen dat
het huidige Oostduitse gebied lid
van het westers bondgenootschap
kan worden, indien dit dezelfde
strategie blijft hanteren. Volgens de
Oostduitse bewindsman kan zon
stap ook niet in het belang zijn van
de oostelijke buurlanden, waarmee
hij wel degelijk rekening wil hou-
den.

Het gespreksklimaat bij het eerste
overleg tussen Kohl en De Maizière
is uitstekend geweest. „We hebben
als vrienden onder elkaar gepraat",
aldus de Westduitse kanselier. Hij
sloot opnieuw belastingverhogin-
gen ter financiering van de operatie
D-mark uit. De Oostduitse minister-
president deelde mee in de maan-
dag doorKohl gelanceerde plannen
een „goede onderhandelingsbasis te

zien, waarover echter nog verder ge
praat moet worden".

Waarschuwing
De Westduitse minister van finan-
ciën en Beierse CSU-voorzitter Wai-
gel waarschuwde de DDR voor
overdreven aanvullendeeisen. „Het
door de regering aangeboden plan
is economisch aanvaardbaar; ver-
langens die verder gaan zijn onac-
ceptabel", voegde hij eraan toe.

De Oostduitse sociaaldemocrati-
sche regeringsfractie gaat in princi-
pe akkoord met het Bonner bod.
Dat verklaarde fractieleider Schrö-
der gisteren in Bonn. Hij zei echter
ook, dat zelfs bij een wisselskoers
van 1 op 1 de koopkracht van de
Oostduitsers praktisch wordt gehal-
veerd. Er moet naar zijn mening re-
kening worden gehouden met het
feit dat er in de DDR door de mas-
sieve subsidies op primaire levens-
behoeften in feite een tweede loon
werd uitbetaald.

Tegenvallers
Het kabinet ging ook akkoord met
een viertal maatregelen om eenma-
lige tegenvallers van 3,8 miljard gul-
den voor 1991 op te vangen. Dat zal
gebeuren door het sneller innen van
vennootschapsbelasting, verkoop
van staatsaandelen, eerder betalen
van premie kinderbijslag en het niet
met de inflatie verhogen van rijks-
bijdragen aan het fonds algemene
arbeidsongeschiktheidswet.
Een extra probleem vormt nog de
onzekerheid rond de doorwerking
van een belastingtegenvaller 'uit
1989 van drie miljard gulden in de
komende jaren. Vooralsnog is gere-
kend met een miljard gulden in
1991. -

binnen/buitenland

Cao-overleg
bejaardenoorden

opgeschort
HOUTEN - Het CAO-overleg voorde bejaardenoorden (70.000 werkne-
mers) is gisteren opgeschort. De
vereniging van Nederlandse Be-
jaardenoorden (VNB), de werkge-
versorganisatie, heeft meer tijd no-digom met het ministerievan socia-
'e zaken te overleggen over de fi-
nanciering van volledige invoeringvan een systeem van functiewaarde-r'ng.

Felle protesten
tegen president
in Roemenië

BOEKAREST - Ondanks de talrij-
ke aanwezigheid van veiligheids-
troepen hebben gisteravond naar
schatting 10.000, vooral jonge, Roe-
menen het Universiteitsplein in het
centrum van Boekarest bezet in een
demonstratie tegen de regering. Zij
eisten het aftreden van president
lon Iliescu, die door verschillende
demonstranten werd uitgemaakt
voor 'de herrezen Ceausescu'.

De menigte was door een cordon
van gewapende agenten gebroken,
die het plein hadden afgegrendeld
nadat daar eerder op de dag demon-
stranten met harde hand waren
weggejaagd.

Vanaf het balkon van het universi-
teitsgebouw werden geïmproviseer-
de toespraken gehouden.Een verte-
genwoordiger van de vereniging
van voormalige politieke gevange-
nen beschuldigde premier Petre
Roman en Iliescu van 'huichelarij.
Een studentenleider riep op tot
steun aan alle onafhankelijke orga-
nisaties die het communisme be-
strijden.

Bejaarden met
klein pensioen
leveren ’ 60 in
DEN HAAG- Echtparen diebeiden
naast hun AOW een aanvullend
pensioen hebben van ongeveer 7000
gulden per jaar, leveren dit jaar 60
gulden aan netto-inkomen in. Dit is
een gevolg van de belastinghervor-
ming volgens Oort, die op 1 januari
inging. Staatssecretaris Van Amels-
voort (Financiën) heeft dit de Ka-
mer in antwoorden op vragen van
het Kamerlid Vermeend (PvdA) la-
ten weten.
Onder Oort zagen de bejaarden hun
netto AOW-uitkering, afhankelijk
van de gezinssituatie, dit jaar met
bedragen tussen 392 en 564 gulden
netto stijgen. Tegelijk werd onder
Oort de belastingheffing voor aan-
vullende inkomsten naast de AOW
verhoogd van 14 naar 18,4 procent.
Voor de bejaarden kan dit een extra
heffing, alweer afhankelijk van de
gezinssituatie, betekenen van 185
tot 302 gulden netto. In het geval
van een klein pensioen naast de
AOW is het belastingtarief zelfs ge-
stegen naar 24 procent, zodat een
netto-daling van inkomen optreedt.

Matiging
Het gaat goed met de Ne-
derlandse economie, mis-
schien wel te goed. Dat is de
boodschap dievalt te destil-
leren uit het jaarverslag van
De Nederlandsche Bank.
Daarbij staat de ontwikke-
ling van de staatsfinanciën
haaks op de gunstige eco-
nomische situatie.
Zo op het oog lijkt er weinig

reden tot klagen. Er wordt fors geïnvesteerd, de werkgelegenheid
groeit,, het bedrijfsleven boekt fraaie winsten. Het is niet onredelijk
dat de werknemers daar ook een graantje van mee willen pikken,
na al die jaren van loonmatiging. Als je het zo beschouwt is de
loonstijging in de tot nu afgesloten CAO's - gemiddeld zon drie
tot vierprocent en rekening houdend met een inflatie van twee pro-
cent - niet echtverontrustend. Ook de werkgevers zijn niet ontevre-
den over de afgesloten CAO's.
Toch heeft het kabinet een beroep gedaan op de sociale partners
de lonen te matigen en inmiddels afgesloten CAO's weer open te
breken. Al heeft Lubbers zijn uitspraken inmiddels weer afgezwakt
en nu voor 1991 op stringente loonmatiging aangedrongen. Vol-
gens Duisenberg is de recente ommezwaai van het kabinet louter
een gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen verplichting
de uitkeringen en de lonen van de ambtenaren te koppelen aan de
lonen in de marktsector. Daarbij had het kabinet rekening gehou-
den met een loonstijging van zon 2,5 procent. Ook moet aangete-
kend worden dat de regering pas erg laat met haar nieuwe visie
kwam, na eerst werkgevers en werknemers de vrije hand te heb-
ben gelaten.Duisenberg steunt in het jaarverslag het recente rege-
ringsbeleid echter nadrukkelijk, tegen beter weten in?
Ondertussen wordt het steeds moeilijker de gemiddelde werkne-
mer uit te leggen waarom zelfs bescheiden loonstijgingen te ver
gaan. Eerst moesten de lonen worden gematigd om de inflatie te
bestrijden. Nadat dat was gelukt, dienden de lonen te worden ge-
matigd om de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te verster-
ken. En nu moeten de lonen niet te fors omhoog, omdat anders het
kabinet met zijn begroting in nog grotere moeilijkheden komt.
De Nederlandsche Bank vindt de huidige rentestand - tegen de
negen procent — niet ongepast voor de huidige hoogconjunctuur,
omdat de rendementen op de investeringen hoger zijn dan de te
betalen rente.
Voor de overheid is die hogerente echter bijzonder ongunstig, om-
dat de regering de begrotingstekorten moet lenen op de kapitaal-
markt en daarover een forse rente dient te betalen. Gevolg: weer
grotere tekorten, met daaraan gekoppeld nog hogere leningen.
Een vicieuze cirkel, waaruit het moeilijk ontsnappen is. Een rente-
verlaging vindt Duisenberg echter niet nodig, omdat in zijn visie de
economie goed genoeg draait en geen extra impulsen nodig heeft.
Wanneer het kabinet de komende jaren een op vernieuwing ge-
stoeld beleid wil voeren moet daarentegen wel aan keiharde voor-
waarden worden voldaan. De rentelasten moeten omlaag en de
loonontwikkeling moet uiterst gematigd blijven. Daarbij dient nu al
rekening te worden gehouden met magere jaren, die ongetwijfeld
gaan komen.

P.S.

puntuit
Bloedbad

Een commando van acht ge-
maskerde mannen heeft in de
nacht van maandag op dinsdag
in Caserte bij Napels een aanval
uitgevoerd op een bar en een
auto waarin ook Tanzanianen
zaten. In totaal doodden zij vier
Afrikanen en een Italiaan en
raakten zeven andere mensen
deels zwaargewond. Vermoed
wordt dat het bij de actie gaat
om een afrekening van de Na-
politaanse maffia 'Camora' irt
verband met de beheersing van
de handel in verdovende mid-
delen.

Stroom
De stroom van immigranten
naar Israël houdt aan. De Israë-
lische minister van immigratie,
Yitzhak Peres, liet weten dat er
sinds begin dit jaar 28.740 nieu-
we immigranten, onder wie on-
geveer 25.000 jodenuit de Sov-
jetunie, Israël zijn binnengeko-
men.

Neo-nazi's
In een bierhal in München is dn
weekeinde een grote groep neo-
nazi's bijeengekomen uit de
Bondsrepubliek en de DDR.
Volgens de politie van de stact,
die de bijeenkomst bevestigde,
ging het om 400 deelnemers. Na
afloop wilden 200 hunner voor;
de Feldherrenhalle een défilé
houden, zoals Hitler daar óp ~23
november 1923 organiseerde,
maar dit werd verhinderd door'
de politie.

Mobutu
De Zaïrese leider Mobutu Sese
Seko wil het eenpartijstelsel in
zijn land afschaffen. Dit heeft
hij gisteren gezegd in een 'rede
aan de natie' op de Zaïrese tele-
visie, waarin hij de 'geboorte
van de Derde Republiek' aan-
kondigde. Om te beginnen zul-
len drie politieke partijen wor-
den toegelaten. Net als enkele
andere Afrikaanse staatshoof-
den is ook Mobutu de afgelo-
pen weken in het nauw gedre-
ven door politieke onrust onder
de bevolking.

Hasj
Na een telefonische tip heeft de
Haagse politie vijf Hagenaars
aanhouden op verdenking van,
handel in verdovende midde-
len. Tevens werd 200 kilogram
hasj met een straatwaarde van
duizend gulden per kilo en
774.000 gulden inbeslaggeno-
men.

Met de
camera op
onderzoek

"Krijn Verweij van
Rijkswaterstaat ging
gisteren op pad om
met behulp van een
speciale bril met ca-
mera het rijgedrag
van automobilisten op
de A-28 tussen Gro-
ningen en Assen te fil-
men. Tot de uitgebrei-
de verkeersveilig-
heidstest werd beslo-
ten, omdat op deze
weg door onverklaar-
bare redenen zon 55
ongelukken per jaar
plaatsvinden. Ook
gisteren gebeurde een
ongeluk zonder direct
aanwijsbare oorzaak.

(ADVERTENTIE)

/^ü _, Met spoed gevraagd
part-time medewerkers

kXfjF\ i \sr«r\\OO^ voor e fur|kne van

ijj_ïB^ Vereisten:
Leeftijd: 18 -25 jaar.
Opleiding: Mavo met type- of
tekstverwerkings ervaring.
Kennis van de Duitse en Engelse taal.

leerling
croupiers m/v
Vereisten:
Leeftijd: 18 -25 jaar.
Opleiding: minimaal Mavo of een
gelijkwaardige opleiding.

CASINO
Ifl Il||%_^f) ft Ut oor c'eze verzorgd
■1*W*"»***« Casino Landgraaf 'n interne

opleiding tot leerling croupier.

CasinoLandgraaf is 24 uur per dag
geopend voor haar leden, daarom
moeten dekandidaten voor boven-
genoemde funkties bereid zijn in

_-"__. an _. i _j f wissel- en weekenddiensten te werken.Moltweg 82 " Landgraaf
045-315080 Sollicaitaties met recente pasfoto richten

aan:
Hoofd Personeelszaken
Casino Landgraaf
Molrweg 82, 6371 BK Landgraaf
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Stille getuigen
Op deze afscheiding volgde een
bloedige strijd. De stille getuigen
van meedogenloze oorlog zijn
veertig jaar later nog te vinden
langs de weg, bij Wattatiri, zeven-
tien kilometer buiten Ambon-
Stad: een door gras overgroeide
bunker, roestig metaal van een
stuk geschut en een herdenkings-
teen met daarin gegrift de namen
van de Indonesische bevelheb-
bers die de invasie hadden geleid.
Hotel Anggrek in Ambon, waar de
RMS werd uitgeroepen, is nu een
vervallen gebouw waar dames van
lichte zeden hun kamertjes heb-
ben.
Den Haag weigerde het zelfbe-
schikkingsrecht van de Zuidmo-
lukkers te erkennen. Nederland
respecteerde wel hun politieke
overtuiging, maar wenste er geen
staatkundige of politieke conse-
quenties aan te verbinden. De fru-
stratie onder de in Nederland wo-
nende ex-Knü'ers, die hun verblijf
als voorlopig zagen, was groot en
vond een uitlaatklep in hun kinde-
ren. Het begon met de bezetting
van de ambtswoning van de Indo-
nesische ambassadeur in Wasse-
naar in 1970, in 1974 de bestor-
ming van het Vredespaleis, in 1975
de treinkaping in Beilen en de
overval op het Indonesische con-
sulaat-generaal in Amsterdam, in
1977 de gijzelingen in Bovensmil-
deen Vries en in 1978 de bezetting
van het provinciehuis in Assen.
Het waren de Molukse jongeren
die tenslotte de stoute schoenen
aantrokken en besloten zelf in In-
donesië te gaankijken om zich uit
de eeste hand te informeren over

de toestand op de Molukken. Zo
ontstonden de 'dialoogreizen', die
hebben geleid tot een betere ver-
standhouding met de Indonesiërs.

Voetbalejub
Yop Lasamahu (55), die in in 1980
een rondreis maakte langs de Am-
bonese kampen in Nederland,
zegt: „De RMS-gedachte op de
Molukken leeft al lang niet meer.
De oude generatie, die die tijd nog
heeft meegemaakt, is verdwenen.
De jongelui weten niet meer wat
die drie letters betekenen. Vraag
de eerste beste jongen op straat
wat RMS betekent en in negen
van de tien gevallen, zegt hij dat
het een voetbalclub is."

Maar Lasamahu ziet toch wel een
gevaar voor de toekomst. Niet
voor een opleving van de RMS,
maar een socialeonrust die het ge-
volg zou kunnen zijn van het be-
leid door de centrale regering. „De
inkomsten van de cengkeh (kruid-
nagel) gaan naar Jakarta.De zeeën
rondom de Molukken zijn bijna
leeggeroofd door de Japanners,
Taiwanezen en Zuidkoreanen, die
de benodigde visconcessies van
Jakarta krijgen. De lokale rege-
ring komt er niet aan te pas. Alle
inkomsten van de Molukse rijk-
dommen verdwijnen in dekas van
de centrale regering", meent hij.
„Jakarta heeft ons verkocht aan
het buitenland."
Er is bovendien het probleem van
de werkloosheid. Veel afgestu-
deerden kunnen geen werk vin-

den. De meesten willen bij de
overheid werken, maar het ab-
sorptievermogen is beperkt. Dit
leger van werklozen is een poten-
tiële bron van onrust.

Autonomie
Een sociale revolutie, die leidt tot
afscheiding van de Molukken van
Indonesië, is volgens Lasamahu,
eens een overtuigd aanhanger van
wijlen Soekarno, niet wenselijk,
omdat de Molukken geen enkele
toekomst hebben wanneer zij zich
van Indonesië losmaken. Daarom
wijst hij een afscheidingsbewe-
ging als de RMS af. Hij denkt
meer aan een constructie, waarbij
de provincies in Indonesië meer
autonomie krijgen, zonder dat de
eenheid er door in gevaar wordt
gebracht. Indonesië zal, volgens
zijn redenering, in de toekomst
die richting opgaan.

De Molukken worden nog gere-
kend tot een minus-gebied of een
achtergebleven gebied. Maar de
laatste tijd begint het Indonesi-
sche zakenleven zich hoe langer
hoe meer te interesseren voor de
Molukken en andere Oostindone-
sische provincies. Langs de kust
van Ambon worden hotels en an-
dere toeristische accommodaties
gebouwd. Het toerisme uit Neder-

land en vooral uit Australië trekt
aan.
De infrastructuur is beter dan vijf
jaar terug. Er is een netwerk van
goed geasfalteerde wegen, dat het
hele eiland veel toegankelijker
maakt. Er is een overdekte markt
gebouwd, een nieuw boulevard
aangelegd langs het Fort Victoria.
De zeeverbindingen met de eilan-
den zijn aanzienlijk verbeterd. Er
zijn meer en grotere schepen inge-
zet op het eilanden-verkeer.
Men ziet op het eiland ook niet
meer zoveel militairen. Het terri-
toriale commando is verplaatst
naar Irian Jaya. Het leger is, in te-
genstelling tot een paar jaar gele-
den, niet meer zo nadrukkelijk
aanwezig. „Dat betekent", zegt
touroperator Salomon, „dat men
geen gevaar meer verwacht van
afscheidingsbewegingen als de
RMS."

binnen/buitenland

Afscheidingsbeweging van Zuidmolullersbestaat 40 jaar

Weinig mensen op Ambon
weten wat RMS betekent

Van onze correspondent

AMBON - De kersvers aan-
gestelde politiebevelhebber,
een Javaan, zingt in de kof-
fieshop van hotel Mutiara
een potpourri van Indonesi-
sche en Engelse liedjes. Hij
wordt aan het orgel begeleidt
door Tjak, een bekende loka-
le musicus. Het publiek zingt
met kolonel Subagyo mee.
Er heerst een zichtbaar ont-
spannen sfeer op Ambon.
Militaire bedrijvigheid in de
straten van Ambon-Stad valt
nauwelijks te bespeuren.

Dit in tegenstelling tot het recente
verleden. Toen werden jaarlijks al
weken voordat de Zuid-Moluk-
kers in Nederland op 25 april de
proclamatie van de RMS in de
Haagse Houtrusthallen vieren,
strenge veiligheidsmaatregelen
genomen. Elk teken van sympa-
thiebetuiging met de RMS'ers in
Nederland werd meteen in de
kiem gesmoord. De laatste actie
van het leger was in 1987 in Poka,
toen aanhangers de RMS-vlag he-
sen. Er werd toen een groot aantal
mensen opgepakt. Maar die zijn
inmiddels al lang vrij, zegt ex-
journalistYop Lasamahu.
De RMS-herdenking vandaag
draagt een speciaal karakter. Het
is op dekop af veertig jaar geleden
dat de Zuid-Molukken zichvan de
deelstaat Oost-Indonesië af-
scheidden, toen president Soekar-
no van de federatieve gedachte af-
stapte en ging streven naar een
eenheidsstaat. De initiatiefnemers
van de afscheiding waren onder
andere.Soumokil, Wairisal, Manu-
sama en een aantal andere promi-
nente Ambonese politici en mili-
tairen van het KNIL. Soumokil
werd later geëxecuteerd. "RMS, de Zuidmolukse afscheidingsbeweging, organiseerde de afgelopen 40 jaar tal van demonstraties tegen het regime van

de Indonesische president Soeharto. De laatste tijd is het echter erg stil gewordenrond de RMS.

Tegenstelling
Maar hoewel de economie lang-
zaam groeit op de Molukken, te-
kent zich toch al een scherpe te-
genstelling af tussen de dorpen en
steden waar christenen en die
waar islamieten wonen. Een te-
genstelling die in de toekomst
ernstige problemen zou kunnen
opleveren voor deze provincie.
Tolehu, noordelijk van Ambon-

Stad, is een stadje dat voorname-
lijk door islamieten wordt be-
woond. Bijna alle huizen zijn
bouwvallig. Electriciteit is er niet.
De straten zijn, na een regenbui,
veranderd in een modderpoel. De
bewoners zien er niet bepaald ge-
zond uit. Op een steenworpaf-
stand liggen de christelijke dor-
pen er welvarend bij. Gordijnen
sieren de ramen, in de woonka-
mers staan tv-toestellen te pron-
ken.

Volgens taxi-ondernemer Djon
Taihattu hebben de Tolehu's dat
aan zichzelf te wijten. „Zij hebben
al hun kruidnagelbomen en gron-
den verkocht en hebben het geld
besteed om een bedevaart naar
Mekka te kunnen maken. Zij heb-
ben geen geld meer over om hun
huizen op te knappen." Deze toe-
stand heeft intussen al gezorgd
voor spanningen tussen de isla-
mieten en christenen. Begin vorig
jaar kwam het tot felle botsingen
in Ambon-stad, die met moeite
door het leger kon worden onder-
drukt.
Taihattu benadrukt evenwel dat
er verschil moet worden gemaakt
tussen Molukse islamieten en de
islamieten die uit Zuid-Celebesen
Sumatra in Ambon zijn neerge-
streken. Tussen de Molukse isla-
mieten en de Molukse christenen

bestaan geen problemen. Het zijn
vooral de 'geïmporteerde islamie-
ten', die volgens hem deze tegen-
stelling veroorzaken en de etni-
sche balans ernstig dreigen te ver-
storen. De verhouding tussen
christenen en islamieten op Am-
bon is bijna gelijk.
Taihattu zegt meermalen op de
weg lastig gevallen te zijn door is-
lamieten. „Ik heb in de auto altijd
een kapmes bij de hand om mij te
verdedigen. De laatste keer dat ik
door islamieten werd overvallen,
kon ik ontvluchten door mijn aan-
valler de hand af te hakken", ver-
telt hij.

Het probleem wordt gecompli-
ceerder door de recente aanstel-
ling van een katholiek tot gouver-
neur van de Molukken, voor het
eerst in de geschiedenis van deze
Indonesische provincie. Zowel de
protestanten als de islamieten wa-
ren weinig ingenomen met de aan-
stelling van ex-generaal Sebastia-
nus Soekoso.
Maar er zijn er ook die menen, dat
dezebenoeming een wijs besluit is
van Jakarta. Het probleem van
een protestantse Molukse gouver-
neur is dat hij geen beslissingen
kan nemen, omdat hij te sterk
beïnvloed wordt door familie- en
andere privé-belangen. En een is-
lamitische gouverneur zou de isla-
mitische bevolking wellichtvoor-
trekken of juist de christenen om
daarmee zich te verzekeren van
hun steun. Het gevolg is dat de is-
lamieten achterblijven. Dat is met
de vorige gouverneur, een isla-
miet, het geval geweest.
De nieuwekatholieke gouverneur
heeft het wat dat betreft veel mak-
kelijker. De katholieken zijn een
minderheidsgroep op de Moluk-
ken. De geestelijke leider van de
15.000 katholieken op Ambon,
monseigneur Andreas Sol, zegt:
„Zolang hij objectief blijft en zich
neutraal opstelt, denk ik dat hij
het wel redt."

Autoriteiten onderschatten uitwerking ramp kerncentrale

Nieuwe evacuaties uit
gebied rond Tsjernobyl

Van onze/edactie buitenland

MOSKOU - Nog eens 14.000
mensen zullen dit jaaruit de
omgeving van de kerncen-
trale in Tsjernobyl worden
geëvacueerd. De ontrui-
ming is noodzakelijk, om-
dat Sovjet-autoriteiten de
uitwerking van de 's we-
relds ergste nucleaire ramp
hebben onderschat. Zo
schrijft het dagblad Pravda.

Volgens de krant van de Com-
munistische Partij is er vier jaar
na de ramp nog steeds heel veel
werk om de schade te beperken
van de explosie in de kernreac-
tor, waarbij volgens officiële cij-
fers 31 mensen de dood vonden.
Het zal tientallen jaren kosten
om de radio-actieve stofin de ge-
varenzone, een gebied van 30 ki-
lometer rond de centrale, te ver-
wijderen.
Een speciale fabriek voor de ver-
werkingvan deradio-actieve stof
moet nog steeds worden ge-
bouwd. Ook moet er een nieuw,

veiliger omhulsel om de bescha-
digde reactor worden opgetrok-
ken.
De nieuweevacuaties zijn het ge-
volg van een late erkenning door
de autoriteiten dat de radio-acti-
viteit over een veel groter gebied
is verspreid dan aanvankelijk
werd aangenomen. In de Oekra-
ïne zijn 32 districten besmet. On-
geveer 60.000 mensen wonen in
het gebied dat nauwlettend
wordt gecontroleerd, maar
200.000 anderen bevolken andere
districten waar ook gevaarlijke
straling is gemeten. Het gaat om
districten die op 50 kilometer
van Tsjemobyl liggen. Met name
daar zullen de nieuweevacuaties
plaatsvinden.
Pravda meldt dat sinds de ramp
al 90.000 mensen hun huizen
hebben moeten verlaten, afge-
zien van de 100.000 die direkt na
de ramp uit de 30 kilometer-zone
zijn geëvacueerd. Vijf miljoen
hectare land in deOekraïne is be-
smet, waarvan 3,5 miljoen hecta-
re bouwland. De partijkrant
wijst er echter op dat aangren-
zende gebieden in Wit-Rusland
niet zijn meegerekend. Volgens

schattingen is daar 20 procent
van het land besmet.

Sluiten
Het persbureau Tass meldde dat
het parlement van de Oekraïne
werkt aan een programma om de
kerncentrale in Tsjemobyl te
sluiten in 1995. Maa- het zal daar-
na zeker nog tien jaar vergen
voordat het complex: is ontman-
teld.
De regering in Moskou heeft in-
middels plannen opgesteld voor
een noodhulpprogiamma van
omgerekend 52 miljard gulden
voor de slachtoffers van deramp.
Afgelopen zondag demonstreer-
den tienduizenden Oekraieners
in Kiev tegen de kerncentrale en
eisten dat de leiders van de repu-
bliek, onderwiepresident Valen-
tina Sjevtsjenko, voor de recht-
bank verantwoording afleggen
waarom zij hebben gefaald de
bevolking in te lichten over het
gevaar van de ramp. Volgens
Pravda geeft de president geen
blijk van juist begrip van de
klachten van de mensen.

" Nog steedswordt er straling gemeten in de woongebieden
in de buurt van Tsjemobyl. Dit jaar is opnieuw een eva-
cuatie van 14.000 mensen noodzakelijk.

Beroepsmilitairen
voor afschaffing
van dienstplicht

Van onze
Haagse

redactie
DEN HAAG - Onge-
veer de helft van de
beroepsmilitairen in
ons land is voor af-
schaffing van de
dienstplicht. Dat
blijkt een enquête
van Euromil, de
Europese organisa-
tie van vakbonden
van beroepsmilitai-
ren. Het onderzoek
is gehouden onder
militairen in Neder-
land, West-Duits-
land, België, Frank-
rijk, Denemarken,
Oostenrijk en Italië.
In ons land hebben
leden van de Alge-
mene Federatie van
Militair Personeel
(AFMP) en de Alge-
meen Christelijk Or-
ganisatie van Militai-
ren (ACOM) aan de
enquête deelgeno-
men.

Volgens woordvoer-
der Visser van de
ACOM (14.000 leden)
is de enquête een
grote mislukking ge-
worden. „De respons
was zeer teleurstel-
lend. In Nederland
heeft nog geen tien
procent meegedaan

en in de andere lan-
den was dat cijfer
nog lager. De cijfers
zeggen dus helemaal
niets. Ik kan er ook
niets mee. Boven-
dien leveren de cij-
fers weinig specta-
culair nieuws op."
Hij wijt de misluk-
king aan het gegeven
dat militairen zich
niet betrokken voe-
len bij politieke ge-
beurtenissen op dit
vlak. „Een soldaat
kiest niet voor poli-
tiek", aldus Visser.
Andere, volgens de
ACOM nietszeggen-
de, uitslagen geven
aan dat 40.000 van de
60.000 Nederlandse
beroepsmilitairen
van mening zijn dat
de NAVO moet blij-
ven bestaan en dat
de beide Duitslan-
den herenigd moe-
ten worden. Met de
uitslag van de en-
quête wil Euromil
aantonen dat de ont-

spanning tussen
Oost en West en de
daardoor onvermij-
delijke afslanking
van het militaire ap-
paraat niet ten koste
mag gaan van be-
roepsmilitairen. De
militairen kiezen
duidelijk voor af-
schaffing van de
dienstplicht, aldus
Euromil. .
Visser stelt dat de
omvang van het le-
ger een zaak is van
regering en parle-
ment, waarop de mi-
litaire vakbonden
geen invloed dienen
uit te oefenen. „Als
de politiek vijftien
procent wil laten af-
vloeien - en dat
komt neer op 19.500
militairen - moeten
wij modellen ont-
wikkelen om te voor-
komen dat er ge-
dwongen ontslagen
vallen. Maar met de
omvang zelf moeten
we ons niet bezig-
houden."

Sovjetunie
Onder de Molukse studenten
wordt druk gediscussieerd over
de ontwikkeling in de Sovjetunie,
waar de deelstaten zich willen af-
scheiden. Er wordt een parallel
getrokken met Indonesië. Enke-
len menen dat dat ook in Indone-
sië zou kunnen gebeuren. Minis-
ter van onderwijs en cultuur, prof.
dr Fuad Hassan, acht dat echter
heel onwaarschijnlijk. „De een-
heid in Indonesië is . diepgewor-
teld. In de Sovjetunie is dat kunst-

matig; de eenheid en de taal zij"
door Moskou opgelegd. In Indo-
nesië is dat wezenlijk anders. He*
Indonesisch wordt overal in Indo-
nesië gesproken. Het is een ster»
samenbindend element, dat d'
zeeën tussen het eilandenrijk
overbrugt", zegt minister Fua"
Hassan. ,
Admiraal Soedomo, coördinerend
minister voor veiligheid en pol}'
tieke zaken, wijst er op dat de Ll'
touwers de Russische troepen al*
bezetters zien, hetgeen het natie-
naai besef onder hen heeft vet'
sterkt. Dat is in Indonesië geenS-
zins het geval, meent hij. Hij le||
vooral de nadruk op het feit, da»
niet alleen de taal, maar ook de
staatsfilosofie Pancasila, het Indo-
nesische volk samenbindt. „Eeï>
van de vijf beginselen is de een*
heid van Indonesië", aldus minis-
ter Soedomo. Ambons bisschop
Sol meent dat sinds deonafhanke-
lijkheid in 1948 Indonesië tot cc»
ondeelbare eenheid is gegroeid'
„Het is sociaal, economisch en p°'
litiek zo nauw met elkaar ver-
strengeld, dat afscheiding van de
Molukken of welke andere pro-
vincie dan ook, zal leiden tot zelf-
destructie."

bob mantir1

Ultra-rechts
geïsoleerd

in Amsterdam
AMSTERDAM - De zittende par«|
en in de Amsterdamse gemeen»
raad gaan de Centrumdemocrate,
(CD) en Centrum Partij '86 (CP'°j
uitsluiten van een belangrijk dr,
van het raadswerk. Zo zullen CD f
CP'B6 geen zitting krijgen in raad*
commissies, geen moties kunnf
indienen tijdens raadsvergaderjj
gen, streng worden beoordeeld ?
interpellatieaanvragen en geen &
nodigingen krijgen voor bijee^
komsten waarvoor geen wettelir
uitnodigingsplicht bestaat.

Raadsleden van de PvdA, CP'
D66, GroenLinks en Groen Amste
dam hebben dat gisterochtend é
zegd op een bijeenkomst in $
stadhuis. De partijen weiger6
iedere vrijwillige medewerking a*
devolgens hun racistische en 'opej
lijke associaties met de Nazi's °v
derhoudende' fracties.

(ADVERTENTIE)

Goederechtsvorm
basis voor gezonde

onderneming
Ondernemen zonderzich te onpartijdig. Hij heeft daarom

verdiepen in de keuze van de oogvoor uw belangen datvan
ondernemlngsvorm, kan ver- de andere betrokkenen zoals
strekkende gevolgen hebben, de compagnonfs), partner of
Dat ondervinden jaarlijkstien- kinderen,
tallen kleine ondernemers die Vraag de notaris niet alleen
in moeilijkheden raken door juridischadvies bij de start van
een bij de start verkeerd ge- uw bedrijf, maarook bij andere
kozen rechtsvorm. belangrijke beslissingen in het

Om dit te voorkomen kunt leven, zoals samenwonen,
u het best een beroep doen huwelijk, voogdij, de verdeling
op een juridisch adviseur: de van uw erfenis, de koop en
notaris. verkoop van een huis, het op-

Ook voor tussentijdse wijzi- richten van een vereniging of
gingen - bijvoorbeeldvan een- stichting,
manszaak naar BV-of andere Een kort oriënterend ge-
problemen, zoals bedrijfsop- sprek met de notaris kost u
volging, is de notaris uwvraag- trouwens niets. Maak dus ge-
baakbij uitstek.Hij kent deweg rust een afspraak..
in de vaak ingewikkelde wets- Hij kan u precies r°<ss>*\regels en kan met u een prak- vertellen hoe uuw (° *£.>( !)
tische oplossing vinden. zaakjes het best %^)I/

Bovendien is de notaris kunt regelen. N^_______2/
REGEL JE ZAAKJES MET DE NOTARIS

Woensdag 25 april 1990»4
limbvrgs dagblad J



OR steunt plan
vrijwilligheid

van Albert Heyn
Van onze redactie economie

f^ANDAM - De ondernemings-
Pjpd van Albert Heijn is verheugd
?*er het voorstel van Albert Heijn*t werken tot half zeven 's avonds"^.Willig te maken. Volgens voor-
?tter R. de Jong van de OR gaat er
*1 'zucht van verlichting' door het
Personeel.

W. Drijver van de Dien-f^nbond FNV zegt van die 'zucht
<*n verlichting' niets te merken,
integendeel", aldus Drijver gister-
JJhtend, „de mensen vinden het
r* 11 slecht voorstel en zien er alleen
j a?r aanleiding in met extra inzet
J-üe te voeren.
* Dienstenbond FNV vreest dat
J^ de vrijwilligheid niet veel te-

In de praktijk zullen
"«risen onder druk gezet worden

t?ch langer te werken, zo meent de
jlenstenbond. OR-voorzitter De
.°ng hierover: „Dat vind ik een
i*alijke opmerking. Zo werkt Al-
ett Heijn niet."

..'fectievoorzitter J- Hunfeld van
j'oert Heijn maakte maandag-
*vond bekend dat de 36.000 werkne-mers zelfmogen kiezen ofzij tot half
?ver_ willen werken of niet. Met dit

hoopt Albert Heijn de hui-
'ëe impasse te doorbreken. De di-

kondigde aan dat de werkne-
j/ers die tot half zeven willen wer-
.6tl> een 'aantrekkelijk voorstel'■ a cht in de vorm van compensatie

tijd of geld.

Dramatische
winstval van

Van der Moolen
AMSTERDAM - De winst van Van
derMoolen (hoekmansbedrijf op de
Amsterdamse effectenbeurs en
marketmaker op de optiebeurzen
van Amsterdam en Londen) is in het
per eind februari afgesloten boek-
jaar dramatisch gedaald van fB,l
miljoen tot f 1,5 miljoen. De winst
per aandeel liep terug van f3,24 tot
f0,61.
De resultaten zijn vooral beïnvloed
door het in de tweede helft van het
boekjaar aanhouden van te grote
posities in aandelen en obligaties in
een qua koersverloop zeer grillige
markt. Met de daardoor ontstane
koersverliezen en de op jaarbasis
aanzienlijk hogere beurskosten en
rentelasten zijn de voornaamste
oorzaken aangegeven van deteleur-
stellende gang van zaken.

beursoverzicht
Vriendelijk

- De koersen ope Amsterdamse effectenbeurs
°r_den zich gsiteren herstellen

J*n de flinke achteruitgang op
/bandag. De beleggers trokken
>sCh weinig meer aan van de

üits-Duitse ruilvoetverhouding
i*1 het eventuele opduiken van■et inflatiegevaar. De obligatie-
kersen die maandag nog achter-
't moesten met een gemiddelde

'a£ 0,3 punten, konden gisteren°k standhouden.
Al ■* in de ochtenduren maakten
1e noteringen op het koersen-

-ordrd een sprong naar voren,aarbij de CBS-stemmingsin-
?* met een h_üf punt omhoog

r,^g- Later op de dag, na een
j.'endelijke opening van Wall
_j reet, trokken de fondsen ver-
t er aan om een voorlopig hoog-
BePunt te bereiken van 117,80rUrtten. Na het sluiten van de'andel sloot de CBS-koersindex

op 117,70. De handel
'.j 98* zeker vergeleken bij maan-
t *6, mager te noemen. Van de to-

f 980 miljoen omzet was f 540
1 "joen afkomstig uit de aande-j^hoek.
f * stemming onder de hoofd-

felsen was vriendelijk bij een
1 stige handel. Koploper was ditrver het biochemische concern
'_j st-Brocades dat gisteren tij-
Yens een toelichtingvan het jaar-

rslag een voorzichtig optimis-e Verspreidde.

&(i
e koers van Gist klom met 7,84

34<4°ent naar een slotniveauvan f
<ja 0> een winst van een rijks-
«aider. VNU was vast gestemd

K ■ftïocht van de beleggers om-
cerm met f 220 op f97 (2,32 pr°"

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vJ_. s.k.
AEGON 117,30 117,40
Ahold 133,00 133,70
Akzo 133,20 133,30
A.B.N. 39,70 39,80
Alrenta 154,00 . 154,00
Amev 54.80 55,10
Amro A. in F. " 88,50 88,40
Amro-Bank 75,40 76,001'
Borsumij W. 80,50 81,30
Bührm.Tet. 63,80 64,20
C.S.M.eert. 81,70 81,30
DAF 35,00 34,60
DordtPetr. 129,40 129,50
DSM 116,50 116,60
Elsevier 83.00 82,70
Fokker eert. 45,50 45,80
Gist-Broc. c. 31,90 34,40
HCS Techn. 14,40 14,20
Heineken 119,80 120,40
Hoogovens 79,80 81,10
Hunter Dougl. 100,00 100,90
Int.Miiller 95,50 96,00
KLM 36,30 36,00
Kon.Ned.Pap. 42,70 42,30Kon. Olie 142.00 141,10
Nat. Nederl. 71,80 72,20
NMB Postbank 49,70 50,20Nedlloyd 91,50 92,00
Océ-v.d.Gr. 314,00 314,00
Pakhoed Hold. 179,50 179,00
Philips 39,20 39,20
Robeco 94,70 94,30
Rodamco 80,00 80,10
Rolinco 92,60 91,70
Rorento 57,90 57,90
StorkVMF 53,50' 54,10
Unilever 143,40 142,80
Ver.Bezit VNU 94,80 97,00
Volmac Softw. 40,60 41,00 '
VOC 37,80 ■ 38,20
Wessanen 69,70 70,00
Wolters-Kluwer 51,80 51,60

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 72,50 72,00
ACF-Holding 39,00 38,50
Ahrend Gr. c 245,00 248,00
Air Holland 33,00 32,50
Alg.Bank.Ned 40,30 40,40
ABN (div'9o) 38,50 38,80
Asd Opt. Tr. 20,20 20,10
Asd Rubber 5,25 5,25
Ant. Verff. 410,10
Atag Holde 102,00 102,50
Aut.lnd-R'dam 117,00 113,00
BAM Groep 98,00 97,50
Batenburg 94,00 93,00
Beers 134,00 134,00
Begemann 164,00 162,00
Belindo 320,00 320,00
Berkei's P. 5,25 5,25
Blydenst.-Will. 31,80 32,00
Boer De, Kon. 331.00 331,00
de Boer Winkelbedr. 67,50 67,50
Bols 177,00 177,00
Boskalis W. 17,05 17,45

Boskalis pr 19,70 21,00
Braat Beheer 45,00 45,00
Breevast 17.00 16,90
Burgman-H. 3300,00 3300,00
Calvé-Delft pr 855,00 825,00
Calvé-Delft c 950,00 940,00
Center Parcs 54,70 5430
Centr.Suiker 81,50 80,50
Chamotte Unie 6.90 6,90
Cindu-Key 292,00 295,00
Claimindo 312,00 310,20
Content Beheer 23,10 23,30
Cred.LßN 49,00 ' 43,00
Crown v.G.c 94,50 95,20
Delft Instrum. 49,60 49,70
Desseaux 245,50 244,50
Dorp-Groep 38,60 d 39,00
DSM(div'9o) 116,00
Econosto 387,00 388,00
EMBA 123.00
Enkshold. 122,50b 123,50
Flexovit Int. 94,40 95,00
Frans Maas c. 113,60 114,00
Furness 139,00 137,50
Gamma Holding 92,00 93,00
Gamma pref 6,10 6,20
Getronics 31.40 32,00
Geveke 49,00 49,80
Giessen-de N. 315,00 318,00
Goudsmit Ed. 421,00 421,00
Grasso's Kon. 128,00 126,00
Grolsch 142,00 143,90
GTI-Holding 194,70 195,00
Hagemeyer 108,50 108,50
ldemV2div.'B9 107,50
HAL Trust B 14,80 e 14,90
HAL Trust Unit 14.90 14,90
H.B.G. 202,00 204,50
Hein Hold 103,50 104,00
Hoeks Mach. 202,50 201,00
Heineken Hld 103.50 104,00
HolLSeaS. 1,11 1,10
Holl. Kloos 487,00 487,00
Hoop Eff.bk. 10,10 10,10
Hunter D.pr. 4,45 4,45
ICA Holding 16,90 16,90
IHC Caland 49,00 49,00
Industr. My 205,00 205,00
Infotheek 29,20 29,00
Ing.Bur.Kondor 614,00 614,00

Kas-Ass. 43,60 43,50
Kempen Holding. 14,00 14,00
Kiene's Suik. 1420,00 1420,00
KBB 82,50 82,20
KBB c. 81,30 82,80
Kon.Sphinx 136,00 136,00
Koppelpoort H. 297,00 290,00 a
Krasnapolsky 210,00 210.00
Landré & Gl. 65,50 65.00
Macintosh 44,60 44,60
Maxwell Petr. 685,00 681,00
Medicopharma 66,00 65,50
Idem (div9o) 59,00
Melia Int. 6,40 6,4.
MHVAmsterdam 27,00 31,00
Moeara Enim 1181,00 1185,03
M.Enim 08-cert 15650,00 15400,00
Moolen en Co 26,90 26.60
Mulder Bosk. 69,00 69.00a

Multihouse 9,30 9,50
Mynbouwk. W. 412,00 412,50
Naeff 300,00
NAGRON 50,80 50,00
NIB 616,00 619.00
NBM-Amstelland 18,90 18,60
NEDAP 370,00 369,00 a
NKF Hold.cert. 327,00 a 328,00
Ned.Part.Mij 42,00 41,80
Ned.Springst. 9600,00 9700,00
Norit 1100,00 1102,00
Nutricia gb 79,00 78,50
Nutricia vb 88,00 88,00
Nijv.t.Cate 101,50 105,00
Nijv.Cate d'9o 95,00
Omnium Europe 13,80 13.80
OrcoBank c. 74,00 73,00
OTRA 224,00 a 218,00
Palthe 106,50 106,50
Philips div.'9o 39,10
Pirelli.Tyre 32,20 31,80
Potygram 36,00 36,20
Polynorm 113,90 113,00
Porcel. Fles 178,00 178,00
Ravast 47,00 46,50
Reesink 73,50 73,80
Riva 52,20 52,20
Riva (eert.) 52,00 52,20
Samas Groep ■ 70,30 70,40
Sarakreek 30,00 30,50
Schuitema 1310,00 1315,00
Schuttersveld 46,00 45,30
Smit Intern. 69,80 70,00
St.Bankiers c. 24,20 23,90
Stad Rotterdam c 46,90 47,00
Telegraaf De 98,00 99,80
Text.Twenthe 354,80 354.00
Tulip Comp. 43,50 45,00
Tw.Kabel Hold 165,00 159,50
Übbink 87,00 87,50
Union Fiets. 36,00 35,00
Ver.Glasfabr. 333,00 335,00
Verto 83,80 84,50
Volker Stev. 80,20 79,70
Vredestein 21,60 23,00
VRG-Groep 70,00 70,20
Wegener Tyl 196,00 197,00
West Invest 24,50 24,50
West Inv. wb. 100,00 100,00a
WoltersKluwer 205,00 206,00
Idem div.'9o 51,00 51,50
Wyers 42,50 43,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,70 37,50
ABN Aand.f. 73,30 73,20
ABN Beleg! 57,80 57,40
ALBEFO 51,30 51,10
AldollarßFs 21,50 21,40
Alg.Fondsenb. 228,00 225,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,50
Amenca Fund 281,00 278,00
Amro Eur.F. 74,20 73,20
Amro Far E.F. 60,40 60,40
Amro Neth.F. 77,00 76,40
AmroN.Am.F. 60,50 60,50
Amro Obl.Gr. 154,20 154,10

Aimabel 76.20 77,30
AsianTigersFd 61,60 61,30
AsianSelFund 48.20 47,50
Bemco Austr. 48,40 48,40
Bever Belegg. 6,20 6,00
BOGAMIJ ' 111,00 111,00
CLN OblWaardef. 101,00 100,90
Delta Lloyd 43,60 43,20
DP Am. Gr.F. 24,80 24,80
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,50 59 70
Eur.Ass.Tr. 10,10 10,50
EOE DuStlnF. 300,00 301,00
EurGrFund 63,00 63,50
Euro Spain Fd 8,80 8,70
Florente Fund 100,00 100.50
Gim Global 50,00 50.00
Hend.Eur.Gr.F. 224,00 223,00
Henderson Spirit 62,20 62,50
Holland Fund 75,00 74,40
Holl.Obl.Fonds 115,60 116,00

'HollPac.F. 104,50 104,30
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 46,90 46,80
Intereff.Warr. 278,00 276.00
Jade Fonds 168,00 167,00
Japan Fund 26,90 26,40
Jap.lnd.Alpha Fd 9900,00 10000,00
JapanRot. Fund yen 8600,00 8700,00
Mal.Cap.F. $ 8,40 8,40
Mees Obl.Div.Fonds 97,20 97,20
MXInt.Vent. 50,30 50,30
Nat.Res.Fund 1350,00 1340,00
Nedufo A 132,00 132,00
Nedufo B 135,50 135,50
NMBDutch Fund 40,90 40,60
NMB Global F. 47,80 47,60
NMB Oblig.F. 34,90 34,90
NMBRente F. 102,60 102,60
NMB VastGoed 38,50 38,60
Obam, Belegg. 217,00 219,00
OAMFRentef. 12,40. 12,30
Orcur.Ned.p. 48,00 48,00
Pac.Dimens. 100,50 100,50
Pac.Prop.Sec.f. 42,80 42,60
Pierson Rente 100,80 100,80
Postb.Belegg.f. 52,10 52,10
Prosp.lnt.High. 7,00
Rabo ObLinv.f. 73,40 73,20
Rabo Obtdiv.f. 48,30 48,20
Rabo Onr.g.f. 84,00 83,80
Rentalent Bel. 132,80 133,00
Rentotaal NV 30,70 30,80
RG groen 50,50 50,50
RG blauw 49,30 49,60
RG geel 47,50 48,00
Rodin Prop.s 107,50 107,50
Rolinco cum.p 89,20 89,20
Sci/Tech 17,30 17,30
Technology F. 17,60 17,60
Tokyo Pac. H. 223.00 223,00
Trans Eur.F. 84,10 84,40
TranspacF. 391.00 395,00
Uni-Invest 116,50 116,50
Unico Inv.F. 79.00 79,00
Unifonds 37,70 37,60
VWN 60,80 60,90
Vast Ned 131.30 131,40 I

Venture F.N. 42,10 42,10
VIB NV 82,60 82,90
VSB Mix Fund 50,80 f 50,90
WBO Int. 71,00 71,00
Wereldhave NV 199,10 199,00
Yen Value Fund 83,50 83,40

Buitenlandse obligaties
83/. EEGB4U) 98,70 98,70 b
3/2 EngWarL 31.50 31,50
5% EIB 65 99,60 99,60

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,20 1,20
Allied Signal Ind 35,50 35,00
Amer. Brands 64,10 63,60
Amer. Expres 28,10 27,60
Am.Tel.& Tel. 40,75 40,00
Ameritech 60,10 59,50
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 26,10 25,60
Atl. Richf. 114,00 112,70
BAT Industr. 7,30 7,00
Bell Atlantic 95,30 94,10
BellCanEnterpr 38,20 38,00
Bellßes.Adlr 0,20
Bell South 53,70 53,00
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17,80 17,60
Boeing Comp. 70,30 70,00
CDL Hotels Int. 0.88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 16,00 15,40
Citicorp. 23,10 d 22,40
Colgate-Palm. 57,00 56,00
Comm. Edison 32,00 31,50
Comp.Gen.El. 570,00
Control Data 19.00 19,00
Dai-IchiYen 2240,00 2200,00
Daiwa Sec. yen 1540,00 1500,00
Dow Chemical 62,70 61,40
Du Pont 38,75
Eastman Kodak. 39.20 38,40
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 142,00
Exxon Corp. 46,50 45,75
First Pac.HKs 1,45
Fluor Corp. 43,75
Ford Motor 48,00 47,50
Gen. Electric 65,20 65,00
Gen. Motors 46,70 46,10
GiUette 51,20 51,00
Goodyear 34,75 34,00
Grace & Co. 29,40
Honeywell 89,00 " 88,20
Int.Bus.Mach. 108,75 109,00
Intern.Flavor 60,60
Intern. Paper 51,75
ITTCorp. 52.50 51,80
K.Benson ® 5017.30
Litton Ind. 71,50 71,10
Lockheed 34,50 33,20
Minnesota Mining 82.00 80,50
Mitsub.Elect. 1030.00
MobilOil 60,80 60,00
Morgan $ 33.60 33.40

News Corp Auss 10,50 10,10
Nynex 80,80 80,40
Occ.Petr.Cocp 27,10 2ftBo
Pac. Telesis 43,00 42,50
P& O.© 5.60 5,80
Pepsico 65,50 65,20
Philip Morris C. 41.00 41,70
Phill. Petr. 24,60 24,30
Polaroid 42,80 43,50
Privatb Dkr 274/10 274,00
Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 650,00 640,00
Saralee 29,10
Sehlumberger 50,25 50,30
SearsRoebuck 37,20 36,50
Sony (yen) 49,00 49,00
Southw. Bell 55,00 54,40
Suzuki (yen) 916,00
TandyCorp. * 31,00 30.60Texaco 57,36 56,75
Texas Instr. 35,20 34,50
The Coastal C. 30,80 30,26
T.I.PEur. 1,87 1,87
ToshibaCorp. 1000,00 1000,00
UnionCarbide 21,00
Union Pacific 68,00 66,80,
Unisys 14,70 14,75
USX Corp 33,50 33,06
US West 70,60 70,00
Warner Lamb. 109,10
Westinghouse 74,70 73,80
Woolworth 60,60 60,30
Xerox Corp. 53,50 53,00

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 46,00 44,00
Am. Home Prod. 193.00
ATT Nedam 77,00 76,00
ASARCO Ine. 44,50
Atl. Richf. 216.00 212.00
Boeing Corp. 132,00 131,00
Can. Pacific 32,50 32,50
Chevron Corp. 130,00 119,50
Chrysler 29,00 29.00
Citicorp. 45.00 42,00
Colgate-Palm. 107,00 107,00
Control Data 3-2,50 32,50
Dow Chemical 116.00 115,00
Eastman Kodak 72,50 71,50
Exxon Corp. 87,00 85,00
Fluor Corp. 79.00
Gen. Electric 123,50 121,50
Gen.Motors 85,50 84,50
GiUette 94,50 96,00
Goodyear 66,00 65,00
Inco 45,00 44,00
I-B.M. 201,00 203,00
Int. Flavors 113,50 11000
ITTCorp. 119,00
Kroger 23,00 23,00
Lockheed 65,00 63,00
Merck & Co. 139,00 138,50Mimi. Min. 164,00
Pepsi Co. 122.00 122,00
Philip Morris C. - 76,00 77,00 ■Phill. Petr. 45.00 45,00
Polaroid 74,00 75,00
Procter & G. 132.00

Quaker Oats 92,00
Sehlumberger 97,00 96,00
Sears Roebuck 70,00 69,00
SheH Canada 59,00 60,00
Tandy Corp. 57,50 58,30
Texas Instr. 66,00 65,00
Union Pacific 128,00
Unisys Corp 29,00 29,00
ÜBX Corp 62,50 62,00
Varity Corp 3,90
Westinghouse 140,50 139,50
Woolworth 113,00 113,00
Xerox Corp. 93,00 91,00

Certificaten overig
Deutsche B. 770,00 760,00
Dresdner B. 410.00 408.00, Hitachi(soo) 1100,00
Hoechst 293,50 293,50
Nestlé 8700,00 8650,00
Siemens 750,00 755,00 a
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 6,20 6,20
Bredero aand. 22,50 22,50
Bredero eert. 20,50 22,00
11 Bredero 23,00 24,50
LTV Corp. 1,50 1,50
5 Nederh. 68-78 24,50 24,50

RSV. eert 0,40 a 0,29

Parallelmark.
Alanheri 27,10 27,00
Berghuizer 36,00 35,90
Besouw Van c. 55,00 54,70
CBI BarinOce 2030,00 2030,00
Comm.Obl.F.l 94,40 94,30
Comm.Obl.F.2 93,90 93,80
Comm.Obl.F.3 94,40 94,30
De Drie Electr. 29,80 29,60
Dico Intern. 112,00 113,00
DOCdata 28,70 29,00
Ehco-KLM Kl. 38,90 38,90
E&L Belegg.l 74,60 73,60
E&L Belegg.2 74.60 74,00
E&L Belegg.3 76,50 76,10
FreeßecSh. 32,00 32,00
Geld.Pap.c. 71,50 70.00
Gouda Vuurv c 107,00 106,80
Groenendijk 36,80 36,80
Grontmij c, 191,30 192,00
HCA Holding 55,30 54,30
Hes Beheer 270,00 269,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,95 3,95.
Interview Eur. 7,90 7,80
Inv. Mij Ned. 46,50 46,30
Kuehne+Heitz 48,60 48,80
LCI Comp.Gr. 16,90 17,00
Idem 8 st. 0,66 0,67
MeUe 305,00 305,00
Nedschroef 130,00 d 128,00
Nevas st.lcert) 0,82 0,80
Nevas st.(cpref) 0,66
Neways Elec. 10,00 10,10
NOG BeLfonds 31,90 31,80

pan pacific 10,70 10,70
PieMed. 12.70 12,70
Poolgarant 9,20 9.20
Simac Tech. 17,60 17,40
Sligro Beh. 54.00 53,80
Verkade Kon. 400,30 400,20
VHS Onr. Goed 13,90 13,90
Weweler 87,30 86,80

OPTIEBEURS
serie omzet v.k.

Abn c jul 40,00 383 1,00 1,10
abn c okt 40,80 250 1,30
aegn p jul 110,00 264 2,20
akzo c jul 135,00 277 2,20
dsm c jul 115,00 233 6,60

' dsm p jul 110,00 433 1,50
dsm p jul 115,00 465 2,90
els c jul 85,00 313 1,80 ■ 1.60-"
coc c mei 280,00 496 6.20 6.80
coc c mei 285,00 477 4,00 4.40
coc c mei 290,00 593 2,60 ■ 2,60
coc p mei 270,00 271 2,80 2.40
coc p mei 275,00 254 4,20 3,70
coc p mei 280,00 616 6,20 s.oCiu
coc p mei 285,00 431 9,00 7,50
coc p mei 290,00 298 12,30b 10,70
gist c jul 30,00 353 3.00 4,20
gist c jul 32,50 299 2,10 3,00
gist c jul 35,00 823 1,40 a_f,lO
gist p jul 32,50 376 2,80 2,20
hoog c jul 85,00 978 1,60 1,80
kim p jul 35,00 229 1,30 1,10
knp c jul 40,00 225 4,60 4,10
knp c jul 45,00 280 1,80 1,80
nedl c jul 100,00 281 2,60 3,00
natn c jul 75,00 555 1,20 1,10
phil c jul 40,00 707 2,20 2^o
phil c jul 42.50 715 1,40- 1,20
phil c jul 47,50 422 0,40 0,40
phü c okt 40,00 371 3,50 3,50
phil c okt 45,00 276 1,70 1,50
phil c 091 55,00 327 2,00 1,90
phil c 093 30,00 408 15,20 15,20 aphil c 094 45,00 250 9,00 8,70
phil p jul 37,50 497 1,00 1,10
phil p jul 40,00 906 2,20 2,20
phü p jul 42,50 382 3,90 3,60
phil p okt 35,00 240 1,00 I,ooa
phil p okt 40,00 245 2,90 2,70
phü p okt 42,50 328 4,00 b 4,00
olie e jul 145,00 251 2,50 2,30
oue c jul 150,00 319 1,40 1,30
olie c 091 105,00 228 39,50 38,50
olie p jul 140,00 223 5,00 5,00
oüe p jul 145,00 221 8,20 8,00
olie p jul 150,00 231 12,20a 12,50
unil c jul. 150,00 284 2,30 2,00
unil p jul 135,00 377 1,80 2,00
unil p jul 140,00 367 3,80 3,80

a=laten g=bieden+ex-diw.
b=bieden h=laten+ei-di*.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-diïidend l=gedaan-fg
e=gedaan+bieden ïk=slolkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk-slotkoers gisteren

Stijging van 62,2 naar 75,7 miljoen gulden

Winst Telegraaf hoger
AMSTERDAM/HEERLEN —
De NV Holdingmaatschappij
De Telegraaf, waarvan ook uit-
geversmaatschappij Limburgs
Dagblad BV in Heerlen deel
uitmaakt, heeft over het boek-
jaar 1989 een winst (na belas-
tingen) behaald van 75,7 mil-
joen gulden tegen 62,2 miljoen
gulden over 1988. In procenten
betekent dit een stijging van
21,7.
Per aandeelsteeg de winstvan f 9,99
tot f 11,54. De kasstroom ging om-
hoog van f 110,3 miljoen tot f 121,6
miljoen. Na de voorgestelde winst-
verdeling bedroeg het eigen vermo-
gen eind 1989 f458,7 miljoen, per
aandeel f69,89.
Holdingmaatschappij De Telegraaf
stelt voor over 1989 een dividend te
betalen van f3,80 in contanten per
aandeel van f4nominaal. Over 1988
werd f 16 contant betaald per aan-
deel van f2O (of f3,20 per f4) plus
een bonus van 5 procent in aandelen
ten laste van de overige reserves.
Het uitkeringspercentage van het
contante dividend neemt toe van 32
procent over 1988 tot 32,9 procent
over 1989, zo heeft de uitgeverij gis-
teren bekendgemaakt.
Het resultaat is onder andere be-
reikt door een stijgingvan de omzet
met 5,5 procent tot f748,1 miljoen,
een toeneming van het resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening na be-
lastingen van f53,5 miljoen in 1988
tot f 73,9 miljoen in 1989, en een da-
ling van het buitengewoon resultaat
van f 8,7 miljoen in 1988 tot f 1,8 mil-
joenin 1989. Meer boeken

verkocht via
boekhandel

DEN HAAG - Het aantal via de
boekhandel verkochte boeken is
voor het eerst sinds jaren gestegen.
De boekhandels verkochten in 1989
ruim een half miljoen boeken meer
danin het jaar daarvoor. Dat staat in
het jaarverslagover 1989 van de Ne-
derlandse Boekverkopersbond
(NBB).
In totaal werden in de boekhandels
bijna 15,5 miljoen boeken verkocht.
In ons land»werden in totaal bijna 27

miljoen boeken verkocht, onder
meer ook via warenhuizen en boe-
kenclubs. Hoewel de gehele boe-

kenmarkt met 400.000 exemplaren
(1,7 procent) daalde, verkochten de
boekhandels 600.000 exemplaren
meer (4 procent). Hun aantal daalde
in 1989 overigens met 25.
Er werden vorig jaar minder boe-
kenbonnen verkocht. Het aantal
daalde met 3 procent ten opzichte
van 1988. De NBB verklaart dit uit
de verminderde promotie en de
groeiende belangstelling voor de
CD-bon.

economie

Eindhoven niet naar
Chinese handelsbeurs

ÖNDHOVEN - Het gemeentebe-
stuur van Eindhoven neemt niet
aeel aan een handelsbeurs die vo-1-
jtende maand gehouden wordt in de
LWnese stad Nanjing. Eindhoven
onderhoudt al vijf jaar vriend-schapsbanden met Nanjing. De or-
ganisatoren van de beurs hadden
Jet college van B en W gevraagd een

mee te sturen. Aanslui-
"end was het Eindhovense college
Jok nog door het gemeentebestuur

Nanjing uitgenodigd om deel te
"ernen aan de beurs.

In een briefaan zijn Chinese ambts-
genoot Wang Rongbing schrijft de
Eindhovense burgemeester Van
Kemenade dat het gemeentebe-
stuur niet aan de handelsbeurs zal
deelnemen. Hij verwijst daarbij
naar het standpunt van de Neder'

landse regering en dat van de EG
om na de gewelddadigheden vorig
jaarvooralsnog niet meer deelte ne-
men aan beurzen en tentoonstellin-
gen in China.
„We koesteren de hoop dat er enig
begrip is voor onze moeilijke beslis-

sing", aldus van Kemenade in de
brief. Daarin wordt tevens de hoop
uitgesproken op een spoedigherstel
van de onderlinge betrekkingen.'
„Zodra de politieke situatie is ver-
beterd", aldus de brief. Het is voor
het eerst dat sedert de gewelddadig-
heden vorig jaar zomer weer een
Nederlandse handelsmissie afreist
naar China. Er doen ongeveer 25
grote en middelgrote bedrijven aan
mee, de meeste afkomstig uit Zuid-
oost-Brabant. Onder de deelnemers
bevinden zich onder andere Akzo,
Fokker, DMV Campina en Philips.

Kennisbond verwacht problemen
ALKMAAR - Van de kermisbedrijven zal 10 tot
20 procent verdwijnen als de plannen voor nieu-
we wetgeving voor de wegenbelasting door-
gaan. Dit verwacht de NederlandseKennisbond
(NKB). Volgens deze organisatie zullen vooral
bedrijven die kleine kermissen bezoeken het
loodje leggen.
Minister Kok van Financiën heeft het voorne-
men om halverwege 1992 de motorrijtuigenbe-
lasting aan de kentekenregistratie te koppelen
in plaats van aan het gebruikaan de weg. De ker-
misexploitanten hebben mreen 60-dagenkaart

waardoor ze veel goedkoper uit zijn, aldus de
NKB.
Volgens een woordvoerder van de bond zal een
bedrijf gemiddeld tussen de 5.000 en 7.000 gul-
den duurder uit zijn. De NKB meent dathet rea-
listisch is om het kermisbedrijf totale vrijstel-
ling te geven van deze belasting. In deBondsrer
publiek gebeurt dat nu ook al. Het kermisbedrijf
rekent op een steeds grotere concurrentie van
collega's uit dit buurland. De NKB verwacht
binnenkort op het ministerie een gesprek te
hebben over de problematiek.

KLM start bouw
van 'superhangar'

SCHIPHOL - De KLM is op Schip-
hol-Oost gestart met de bouw van
de grootste onderhoudswérkplaats
voor vliegtuigen in Europa. Presi-
dent-directeur Jan de Soet gaf giste-
ren het startsein door gelijktijdig

vier palen te heien waarop het enor-
me complex komt te staan.
Hangar 14 zal plaats bieden aan drie
vliegtuigbaaien voor de Jumbo 747.
Het perceel waarop gebouwd wordt
meet bijna zestien voetbalvelden.
Naast de hangar bouwt de KLM
kantoren, werkplaatsen en een par-
keergarage van vier verdiepingen
voor duizend auto's. De hangarbaai-
en beslaan elk een oppervlakte van
100 bij 90 meter.
Met de bouw en inrichting van de
reusachtige hangar, die in het voor-
jaar van 1992 wordt opgeleverd, is
een bedrag gemoeid van 280 mil-
joen gulden. Opmerkelijk is het feit
dat een baai wordt ingericht voor
het wassen van vliegtuigen. Dat ge-
beurt nu nog in de open lucht met
alle gevolgen vandien voor het mi-
lieu. Als de hangar straks klaar is,
zal het afvalwater direct naar het na-
bijgelegen en in aanbouw zijnde
Technisch Afval Centrum vloeien
om daar te worden gezuiverd.
De bouw van de nieuwe hangar
heeft een vertraging van tien maan-
den opgelopen door het onderzoek
naar vliegtuigbommen uit de Twee-
de Wereldoorlog door de Explosie-
ven Opruimings Dienst (EOD). De
EOD heeft nu negentig procent van
het te bebouwen terrein onderzocht
en is op drie bommen gestuit. Twee
zijn ter plekke opgeblazen en één is
afgevoerd. Er bestaan nogvier loca-
ties waar grote concentraties metaal
zijn gemeten. Het is niet uitgesloten
dat zich hier blindgangers bevin-
den.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 24-4-1990 om
14.00 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 22.750-f 23.350,''
vorige ’ 22.880-/23.480, bewerkt ver-
koop ’ 24.950,vorige ’ 25.080 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 275-/345, vori-
ge ’ 275-J 345; bewerkt verkoop ’ 390laten, vorige ’ 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,85 1,97
austr.dollar 1,40 1,52
belg.frank (100) 5,28 5,58
canad.dollar 1,58 1,69
deense kroon (100) 28,00 30,50
duitse mark (100) 110,00 114,00
engelse pond 2,98 3,23
fmse mark (100) 46,10 48,60
franse frank (100) 32,00 34,75
'griekse dr. (100) 1,07 1,27
ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000) 14,30 16,00
jap.yen (10.000) 117,00 123,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,25 ""noorse kroon (100) 27,50 30
oost.schill. (100) 15,65 16.20
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,70 1.86
zweedse kr. (1,00) 29,55 32,05
zwits.fr. (100) 125,25 129,75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,90775-1,91025 '

antillgulden 1,0500-1,0800
austr.dollar 1,4560-1,4660
belg.frank (100) 5,4425-5,4475
canad.dollar 1,64175-1,64425 „
deense kroon (100) 29,530-29,580
duitse mark (100) 112,435-112,485 "'engelse pond 3,1175-3,1225 '
franse frank (100) 33,505-33,555
griekse dr. (100) 1,1020-1,2020
hongk.dollar (100) 24,3750-24,6250
iersepond
ital.lire (10.000) 15.315-15,365
jap.yen (10.000) 120,40-120,50
nwzeel.dollar 1,1080-1,1180
noorse kroon (100) 29,040-29,090
oostenr.sch. (100) 15.9810-15,9910 ,
saudi ar.ryal (100) 50,7750-51,0250
spaanse pes. (100) 1,7760-1,7860
surin.gulden 1,0500-1,0900
zweedse kr. (100) 31,075-31,125
zwits.frank (100) 128,075-128,125 .
e.e.u. 2,3%05-2,3055Industriële

produktie
daalt licht

DEN HAAG - De industriële
produktie, een van de graad-
meters voor de economische
ontwikkeling, lag in februari
(gecorrigeerd voor het seizoen)
een procent lager dan in janua-
ri. Het januaricijfer lag even-
eens een procent lager dan het
produktiecijfer over december.
Het algemene peil van de om-
vang van de industriële pro-
duktie blijft echter hoog. Dat
blijkt uit CBS-cijfers die giste-
ren zijn gepubliceerd.
In vergelijking met de eerste
twee maanden van vorig jaar
lag het niveau in januari en fe-
bruari van dit jaar drie procent
hoger. Over de eerste twee
maanden van dit jaar was de
groei van de elektronische in-
dustrie het grootst. De groei
van het produktievolume van
de metaalindustrie., de papier-
en grafische industrie en - in
mindere mate - van de voe-
dings- en genotmiddelen indu-
Sftrie was in deze twee maanden
eveneens groter dan het indu-
striële gemiddelde.
De produktie in de chemische
industrie lag nagenoeg op het-
zelfde peil als in de eerste twee
maanden van 1989. De bedrij-
vigheid in de hout- en bouw-
materialen industrie nam licht
af. In de delfstoffenwinning en
bij de openbare nutsbedrijven
lag de produktie een procent
hoger dan begin 1989.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
■

CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 195.20 195.10
id excl.kon.olie 188,90 189,40 ,
internationals 194,00 193,10 ■lokale ondernem. 198,40 199,20 'id financieel 146,30 147,00 'id niet-financ. 249,90 250,90 ' .'
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100) 'algemeen 255,80 255,70 'id excl.kon.olie 236,70 237,30 'internationals 262,80 261,60
lokale ondernem. 247,20 248,20 .-
id financieel 192,40 193,20

■id niet-financ. 300,60 301,80
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 117,00 117,70 'intemation 112,40 112,60
lokaal 117,80 118,60
fin.instell - 107,20 107,80 ,
alg. banken 104,70 105,40 !
verzekering 110,30 110.80
niet-financ 121,00 121.80
industrie 122,90 124,10
transp/opsl' 130,60 130.70

AvondkoersenAmsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-
daag):

Akzo 132,90-133,20 (133,30)
Kon. Olie 140,20-141,10(141,10)
Philips 39,00-39,30(39,20)
Unilever 142.00-142,80 (142,80)
KLM 36,00 (36,00) -i

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden ';
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spporwegen en overig transport, 15 .
nutsbedrijven, gevolgd door het geza- ,
menlijke gemiddelde:
Begin 2673.20 1142.43 205.92 988.32-
Hoogst 2686.04 1150.25 208.06 994.5 U
Laagst 2643.69 1128.73 204.73 977.91
Slot 2654.50 1134.07 206.05 982.45-
Winst/
verlies -12.17 -7.27 +0.38 -4.08,
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DDR verbrandt Oost-marken

de bank werkte niet meer zo goed.
Er is nu een nieuwe oven gekocht, die de opgeslagen
biljetten wel aankan. Op die manier komt in de
kluizenruimte vrij om de Oost-marken, diena 1 juli
bij de staatsbank worden aangeboden, op te slaan.
Op die datum wordt de D-mark de Oostduitse
munteenheid.

" Devstaatsbanfc van de DDR is begonnen met de
verbranding van Oost-marken. Dat gebeurde na-
dat de Westduitse regering een voorstel bekend
maakte voor de omwisseling van Oostmarken in
D-marken, grotendeels in een verhouding van 1 op
1. De biljetten die worden verbrand waren al uit de
circulatie genomen. De oude verbrandingsoven van

(ADVERTENTIE)

PRIMEUR IN HEERLEN
DE

HP 48SX
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expandable,
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■2piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters. Mmimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimelerhoogte: ’ 1.20.
Atwi|kende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 ol 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.)
Minimumhoogte: 10 millimeter Folos. logos en
illustraties zijn mogelijk Pnjs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de ie post daags voor 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 donderdag 17.00 uur
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van "advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
ißron CeDuco Summo Scanner) artob

Vermist/Gevonden

Weggelopen zat. 22 april,
kl. licht bruin BASTAARDJE,
naam; Ascan. Had zijn riem
nog om. Wie heeft hem
gezien? Bel 045-225798

Verloren omgev. Terwinse-
len ARMBAND (plaatje B.
M.) zeer hoge emotionele
waarde. Hoge beloning! Tel.
045-410627.

Mededelingen
William Braakman, 1e keer
geslaagd voor het rij-exa-
men. Hartelijk dank Autorij-
school Frans BISSCHOPS.

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.

Voor al uw OPRITTEN,
metsel- en timmerwerk. Tel.
045-250238.

Personeel gevraagd
Gevraagd:

Kotteraar
Constructie bankwerkers

Liefst met ervaring, goede salariëring,
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Hilton Engineering b.v.

Klipperweg 22, 6222 PC Maastricht. 043-622777.
Voor nadere informatie Dhr. Bosma.

Verdien wat bij met enquêteren
Voert u graag gesprekken met mensen over hun doen en

laten, over hun wensen en verlangens,
hun koopgewoontes en gedragingen?

Dan is enquêteren misschien iets voor u; u kunt daar in uw
vrije tijd aardig wat mee bijverdienen.

in opdracht van NIPO worden wekelijks door heel Neder-
land duizenden gesprekken gehouden. Enquêteurs voeren

deze gesprekken zowel overdag als 's avonds, bij de
mensen thuis, in hun regio.

Bent u 21 jaar of ouder?
Heeft u een brede belangstelling?

Bent u minimaal 5 uur per week beschikbaar?

Dan kunt u daarvoor in aanmerking komen.

Schrijf voor nadere informatie:
NIPO 8.V., Barentzplein 7, 1013 NJ AMSTERDAM,

t.a.v. de heer A.J.M. Baars

Baron
Baron Hotel Heerlen

Onderdeel van Baron Hotels International
Zoekt ter versterking van haar team:

Medewerkers Bediening m/v- zowel full-time als part-time- leeftijd 20-25 jaar- enige ervaring in restaurant en bar werkzaamheden- zelfstandig kunnen werken
Kamerwerkmeisjes
- voor minimaal 10 uur per week

- leeftijd 20-25 jaar- werktijden liggen tussen 07.00 en 14.00 uur
Vakantiewerkers m/v '

- voor de periode juni t/m september
- leeftijd 18-23 jaar

Leerl. gastheer/vrouw SVH 3e jr.- vanaf 1 september 1990- vier dagen per week, een dag school

Voor alle functies gelden:- flexibele instelling- gastvriendelijke uitstraling- bereid zijn te werken op zon- en feestdagen en
in wisselende diensten

Sollicitaties kunnen gericht worden aan de direktie van
Baron Hotel Heerlen, Wilhelminapln. 17, 6411 KW Heerlen.
Telefonische inlichtingen zijn te verkrijgen onder nummer
045-713333.

Pullman Grand Hotel
vraagt voor directe indiensttreding
nétte kamermeisjes
(part-time). Leeftijd v.a. 18 jaar.

Gelieve telefonisch een afspraak te maken
met mevr. Becks 045-713846. .

Int. transportbedrijf
W.G. Salari B.V.

te Sittard vraagt:

Produktiemedewerkers
en

Int. chauffeurs
met ervaring.

Tel. 04490-11541.

Wegens uitbreiding van onze zoeken wij voor direkt
zelfstandige

Chauffeurs/bestellers
i.b.v. rijbewijs B, C, D.

Kennis van de Duitse en/of Franse taal vereist.
Sollicitatie richten aan: W.J. Zegel 8.V., Haring en

Zeevisgroothandel, Langheckweg 20, 6468 EL Kerkrade.
Telefoon 045-460140.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den en ijzervlechters. Ook
colonnes. Tel. 045-231336/
230477. Hommerterweg 77,
Hoensbroek.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks geld en hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
-229409 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
ADVERTENTIEVERKO-
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk per
telefoon. Mogelijkheden:
free-lance, part-time, loon-
dienst. Schriftelijke reacties:
Indo Doetinchem b.v.
Postbus 439, 7000 AK Doe-
tinchem
City Tax Kerkrade BV vraagt
voor part-time en vaste
dienst TAXICHAUFFEURS
M/V. Telefonisch aanmelden
tussen 16.00-17.00 uur op
werkdagen, tel 045-452323.
Nieuw privéadres vraagt
dringend charmante ASSI-
STENTE'S. Intern mog. Tel.
04490-75028.
Duits bouwbedrijf Nyda
zoekt ervaren METSE-
LAARS en timmerlieden,
omg. Keulen. Tel. 09-49-
-223481072, na 18.00 uur
045-427194.
Duits bouwbedr. vraagt UIT-
VOERDER voor bestaande
.bouwplaatsen verder uit te
bouwen, en nieuw perso-
neel aan te trekken voor
bouwplaatsen. Br.o.nr.
B-4332, L.D., Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.
Goedlopend en gezellig
privéhuis te Kerkrade zoekt
dringend nog leuk jong
MEISJE. Bel even 045-
-425100 b.g.g. 04490-23203
Dringend DAMES gevr. voor
privé en escort. Tel. 045-
-462805.
Privéhuis Michèle vraagt
leuke MEISJE, hoge ver-
diensten. Tel. 045-228481.
Gevr. zelfst.werkende
brood/BANKETBAKKER.
Tel. 077-731359.
CHAUFFEUR voor school-
busje in part-time verband
gevr. Pers. melden Maas-
trichterstr. 155, Brunssum.
Schoonh.salon, zkt. op
PART-TIME basis, een me-
dewerkster voor 1 of 2 da-
gen per week. 045-352044.

t Nette TAXICHAUFFEURS
gevr. voor dag- en nacht-

" dienst met enige kennis; omg. Heerlen. Persoonlijk

' melden: Kroontax, Anjelier-, str. 123A, Heerlen.. Gevr. MONTAGEWERKER
i 18-25 jaar, i.b.v. rijbewijs.. 04493-1353.

Pretpark de Valkenier vraagt
voor het hele seizoen 1990
(14-4-'9O t/m 30-9-'9O) vas-
te MEDEWERKERS voor
kassa's, restaurants en at-; tracties. Lft. 15t/m 19 jr. Soll.
na tel. afspr. tel. 04406--. 12289.
De Prehistorische Monster-
grot Valkenburg vraagt voor
direct GIDSEN (periode 25--: 4-'9O t/m 30-9-90). Soll. na
tel, afspr. 04406-14992.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time. Pers. aanm. Hom-
pertsweg 12, Landgraaf.

: JONGEMAN voor stomerij-; werkzaamheden. Uniforma
\ b.v. Akerstr.-Nrd. 30,, Hoensbroek. 045-212436.
i Gevr. CO2-lassers en con-

structie-bankwerkers.: HOOG loon. Tel. 04754--;86745.
Gevraagd nette JONGEN
leeft. 16 tot 18 jr. op motor-

[ schip 1000 ton, intern, vaart.
Tel. 04498-55878.
GRILLCOUNTER zoekt net-

■ te jonge man met enige ho-

" recaervaring voor het op-
starten van onze nieuwe; zaak. Tel. 045-351300.

i Gezocht FRITUREHULP
i m/v met ervaring. Tel. 045-

-441857.
Energieke jonge vr. KEN-
NELHULP gevr. voor ca.
10-15 uur p.wk., omg.. Schimmert. 04404-1439.

| Nette CHAUFFEUR gevr.
voor groepsvervoer (klein
bus), ca. 20 uur per wk.
Pers. aanm. Hoofdstraat. 255, Hoensbroek,
De Volkskrant vraagt voor 's
.ochtends tussen 6.00 en. 7.00 uur BEZORGERS voor: Meezenbroek/Schaesber-
gerveld. Inl. tel. 724496.. Hotel De La Frontière te

i Slenaken vraagt voor direkt
SERVEERSTER/Kelner en
kamermeisje. Aanmelden; na tel, afspr. 04456-205.

I Gevr. WINKELHULP in D.H.
Z.-zaak, ca. 20 u/wk. Enige
mat.kennis gew. 045-

-| 252688- Gevr. IJSVENTER in bez. v.■ rijbew., als bijverd., tel. 045-
-253004.

Onroerend goed te huur aangeboden

Parkeerplaatsen te huur
in Centrum Heerlen, ’ 62,50 per maand.

INL. STIENSTRA BELEGGINGSMAKELAARDIJ B.V.
Tel. 045-712255.

Te huur URMOND-Stein,
prachtig gel. groot landhuis,
te bevr. na 18 uur, tel. 045-
-252956.
Te h. BERG A.D. MAAS,
groot halfvrijst. woonhuis, te
bevr. 045-252956.
Te h. gem. APPARTEMENT
te Bleyerheide. Inl. alleen
tuss. 17en18u, 045-423912.
Te huur KERKRADE-Ble-
yerheide, luxueus gezins-
app. met huursub. pr.
’625,- p.mnd. netto. Tel.
04748-2977/06-52980477.
Te h. aangeb. 1-gezins BO-
YENWONING. Hommerter-
weg 216, Hoensbroek.
Te huur EENGEZINSWO-
NING centraal gelegen te
Heerlen. Ind. 3 slpks, ligb.,
aanbouwkeuken en tuin met
carport-, stoft, en meub. Tel.
045-225590.
Te huur te Heelen 1-pers.
APPARTEMENT, pr. mcl.
’525,-. Tel. 045-710384.
KERKRADE te h. woonka-
mer met keuken, douche en
w.c, slpk. en tuin. Tel.
04748-2679, na 18.00 uur.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoft, zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’lOO,- p.w. all-in.
Inl. van 20 tot 22 uur.
045-223482.

Te huur HEERLERHEIDE
15-mei, benedenwoning vor
werkend echtpaar of oudere
heer. Tel. 045-419144.
Te h. voor werkend persoon
APPARTEMENT plm. 35m2, met douche en wc, mcl.
575,- per mnd. 043-642522.
Te h. per 1 mei 1-pers. AP-
PARTEMENT te Brunssum.
Ind.: woonk., slpk., keuken,
douche. All-in ’ 625,-.
Huursub. mog. Inl. 045-
-212843, 9.00-17.00 uur.
Te huur: SCHIMMERT,
Langstraat 17 (hoek dr. Her-
mansstraat). Vrijst. wonnh.
met garage en tuin. Indeling:
0.a.: provisiekelder. Beg.gr.:
entree met parketvl., garde-
robe, toilet, woonk. met par-
ketvl. en schoorsteenpartij,
tuindeuren naar terras. O-
pen aanbouwkeuken v.v. al-
le comfort. Bijkeuken met
tegelvl. Garage met zolder.
Verd.: 4 sl.k. met parket,
badk. met ligb., douche, 2e
toilet en v.w. Zolder via vli-
zotrap bereikbaar. Huurprijs:

’ 1.100,- per maand. Make-
laarskantoor Ruber 04498-
-51900.

Te huur gevraagd
J.m. zkt. i.v.m. baan bij O.U.
appartement of etage in
HEERLEN e.o. Tel. 070-
-3506594.

Onroerend goed te koop aangeboden
Te koop Weiten:

Frankenlaan 23
Fantastische souterrainwoning

Koopje!! ’ 142.000,- k.k.
Mergelseweg 72

In uitstekende staat verkerende drive-in-woning.
Pr. ’131.000,- k.k.

Weltertuynstraat 92
Zeer mooie drive-in-woning.

Pr. ’ 158.000,-k.k.

Inl.: Vijgen Onroerend Goed
045-711617.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Brunssum
keurig halfvrijst. woonhuis
met berging en grote tuin
(mogelijkheid dubb. gar.)
Ind.: beg.gr.; gang, kelder,
Woonkamer, eetkeuken,
toilet, badkamer. Verd.:
2 ruime slaapkamers.

Vraagprijs ’ 92.000,- k.k.

LIVAC bv
Tel. 04490-10855
Tel. 045-220550 ■

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder één dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
Door onze samenwerking
met Duitse Makelaar zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
WIJMAN & Partners Vast-
gbed. Tel. 045-728671.
Gevraagd ouder' WOON-
HUIS in Zuid-Limburg. Op-
knappen geen bezwaar.
Tel. 045-727173.
TAXATIES binnen 24 uur.
Makelaardij Hendriks b.v.
Beëdigd makelaar-taxateur
Sinds 1961. 045-425574.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

HEERLEN, Utrechtstr. 11,
goed onderhouden woning,
kleine tuin, 3 slpks, com-
plete keuken, cv., onderkel-
derd, ’ 87.000,- k.k. Wijman
& Partners Vastgoed. 045-
-728671.

Bedrijfsruimte
Te koop aangeboden

goed renderen-
de banket-

bakkerij annex
brood

goede uitbreidingsmogelijk-
heden, omzet plm.

’ 500.000,-. Gelegen in
grote woongemeenschap in

Heerlen. Groot pand met
riante boyenwoning en ga-
rage. Vr.pr. ’ 325.000,-kk
Br.o.nr. B-4360 L.D., Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen

KERKRADE, St. Pieterstr.
232-234, vrijstaande woning
geschikt vor dubbele bewo-
ning op perceel van ca. 900m2, ’ 150.000,- k.k. Wijman
& Partners Vastgoed. 045-
-728671.

Kamers
Te huur zit/slpk te HOENS-
BROEK. Na 14.00 uur 045-
-229654. ■
Te huur gemeubileerde
KAMERS, Holtskuilenstr. 1,
Eygelshoven.
Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
045-711525.
Te huur mooie gestoft, ka-
mers nabij centr. HOENS-
BROEK. 045-218226.
Te h. per direkt ruime kamer
centrum HEERLEN. Tel.
045-425128.
Te huur in Sittard ruime
KAMER. Tel. 04498-54002.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te k. rollen DAKLEER met
of zonder lei va. ’ 25,-; wa-
tervaste platen 2.44 x 1.22 x
18. Tel. 04490-15338.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Snelle en VAKKUNDIGE re-
paraties van al uw TV- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.

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

Hobby/D.h.2.

SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Winkel & Kantoor

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; 1/2 jaar garantie; vanaf ’ 350,-..

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Geldzaken

Meestal 4 uur later geld!
Leningen v.a. ’ 1.000,- tot ’ 200.000,- mogelijk!

Lopende leningen geen bezwaar. U krijgt vrijblijvend en
deskundig advies van éénvan onze 95 kredietadvieseurs.

Snel:
Wij zijn sneller danveel andere banken omdat wij bij u in
de buurt een kantoor hebben waar u meestal 4 uur later

over kontant geld kunt beschikken. Indoen gewenst brengt
onze buitendienstmedewerker het geld bij u thuis.

Gemakkelijk
Geld lenen via ons gaat gemakkelijk. Wij stellen u tele-

fonisch enkele eenvoudige vragen en wij geven u direct
advies over uw mogelijkheden voor een passende lening.
Bij goedkeuring van uw lening kunt u meestal 4 uur later

nog over uw geld beschikken.
Discreet

Wij helpen u discreet. Geen informatie bij uw werkgever.
Geen kredietonderzoek bij u thuis. Uw aanvraag voor een

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openningstijden

Van half negen 's morgens tot negen uur 's avonds, zater-
dags vgn negen tot vier uur. Hertogstraat 38, Eindhoven.

Voorschotbank Frisia
Tel. 040-122020

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

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Te koop 5,5 ha. weiland

vrij van pacht, langs Nederlandse grens, te Sippenaken.
Stromend water aanwezig. Te bevr. L. Schifflers-Pelzer,

tel. 09-32-87657363.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Fella HOOIBOUWWERK-
TUIGEN. Alle types maaiers
schudders en harken uit
voorraad leverbaar. Profi-
teer nu nog van onze spe-
ciale voorverkoopprijzen.
Collé Sittard. Tel. 04490-
-19980.
Aangeb. groot WEILAND
aan verharde weg, voorzien
van water en degelijke
afrastering, tel 04493-2658

Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284. __
Nieuwe Zetor trekkers voor
superprijzen: 5211, 6211,
7211. 1 Zetor 7211 als
nieuw, 375 uur! COLLE Sit-
tard. Tel. 04490-19980.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.

Auto's

Jos Bogman Specials
Escort Ghia 1400

4-drs., blauwmetallic, 1988, 8029 km.
Escort 1600 i

3-drs. 1989 (vele extra's) 14.000 km., rediand-red
Ford Fiësta 1600 i

3-drs. XR2 i, 1989, zwart, 7578 km

Citroen BK 14 RE
4-drs., 1987, 52.990 km, wit

Mitsubishi Galant 2.0 GLS i
1988, zilvermetallic

<f_Z_@p_j_.S__»
Hamstraat 70, 6465 AG Kerkrade. Tel. 045-423030.

Exclusieve occasions
bij Autoparck Kerkrade

Mercedes 350 SLC, automaat 1973
Mercedes 260E, alle extra's, SECLook 1987
Mercedes 200 Diesel, rookzilver, div. extra's 1986
Mercedes 190 Diesel, veel extra's 1987
Toyota Celica ST, perf.cond., kleur wit 1987
Porsche9ll Coupe, perf.gerest 1971
Porsche 924, grijsmetallic 1977
Alfa Romeo Spider, zomer- winterkap 1979
Mazda RX 7Sport, 1e eig., unieke conditie 1980
Volvo 740 GL, sportw. enz., Blauwmettallic 1986
Opel Kadett 13 S GT, pakket spec. uitvoering 1987
OpelManta9TE 1800, goudmetallic 1984
HondaPrelude EX AT 4, Automaat, nieuwst 1984
BMW 318 i, 1e eig., in nieuwst., 4-drs 1988
BMW 318, metLPG, kleur blauw 1985
Toyota Camry Turbo Diesel, 4-drs, metallic 1984

* Keuze uit plm. 75 mooie occasions
* 100% financiering mogelijk

* Inruil alle merken
* 3 mnd volledige garantie vanaf ’ 10.000,-

-* Autoparck Kerkrade, Locht 44. Tel. 045-426424.

Beter bij Kerp:
BRINK trekhaken - fietsendragers - fietsimperials

automatten - autohoezen - caravanspiegels
kinderautogordels en zitjes

het complete BLAUPUNKT AUTO-HIFI programma
(tevens inbouw)!

In de Cramer 31, Heerlen
Telefoon 045-716951

INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
Te koop gevr. alle merken
AUTO'S. Schade of defect
geen bezwaar: 045-416239.
Wij geven de hoogste prijs in
Limburg voor alle type AU^
TOS, ’ 500,- tot ’ 50.000,-.
045-414372/422959.
Meer geld voor uw auto.
Geen 18,5% BTW. Autobe-
middeling, "Centrum" vraagt
voortdurend APK-gekeurde
AUTOMOBIELEN. 045-
-227395 b.g.g. 04459-1665.
GOLF D '78 ’ 950,-; Ascona
'78 ’ 650,-; Ford '78 ’ 450,-
Lada '81 ’ 850,-; Renault 4
'80 ’450,-; Charade '80

’ 850,-, APK. 04499-3398.
Te k. aangeb. CITROEN
2CV6, zeer goed onderh.,
bwj.1984, iedere keur. mog.,

' te bevr. 04404-2527.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Te k. FIAT 127 Sport, '78,
APK nov.'9o, pr. ’1.100,-.
Kl. oranje en Mini 1000, bwj.
'73, pr. ’750,-. 045-714842
Fiat PANDA 45 '82, zeer
goede en mooie staat, geen
roest, APK gek., ’2 650,-.
Tel. 045-323178.
FIAT 131 Panorama CL
1600 Caravan, 4-drs., LPG-
inst., APK gek., mooie auto,
geen roest, bwj.'B3,
’2.600,-. Tel. 045-323178.
Te k. Fiat PANDA 45, eind
'83, kl. wit, APK, i.z.g.st., vr.
pr. ’ 5.150,-, 04490-39127.
Te koop FIAT Argenta 2000,
bwj. '83, i.z.g.st., vr.pr.

’ 3.350,-. Tel. 04490-27521
Te koop Ford SIERRA bwj.
'85, km. 60.000, 5-drs. Bo-
venderstr. 20, Merkelbeek.
Ford ESCORT Luxe auto-
matiek, goudmetallic, 1e eig.
63.000 km, '84. Autoparck,
Locht 44, Kerkrade.
Ford ESCORT Sport, rood,
nw. model, bwj. '86, super-
mooi; Ford Escort 1300
Sport uitv. '85 5-drs. Auto-
parck, Locht 44, Kerkrade.
Ford FIËSTA 1300 S bwj.
'78, APK 4-'9l, 77.000 km.
st, ’ 1.650,-. 045-720951.
Ford SCORPIO 2.0 CL, 10-
-'B5, bordeauxrood, LPG.
Tel. 04493-1682.
FORD Fiësta 1100 bwj. '78,
grijsmetallic, pr. ’ 950,-. Tel.
045-325671.
Te koop Ford ESCORT
1400 bwj. 10-'B7. Tel. afspr.
na 18 u.: 04493-4089.
Te k. Ford TAUNUS 16 L
bwj.'Bo, vr.pr. ’ 1.450,-. fel.
04490-27517.
Te k. Ford TAUNUS 1600
GL, bwj. '81, 2-drs, APK B-
'9o, apart mooi, ’2.450,-.
045-217404.
Wegens omst.heden leuke
Ford FIËSTA 1100 De Luxe,
mcl. trekhaak, APK, bwj. '80,
vr.pr. ’2.450,-. Willem De
Rijkestr. 11, Kakert-
Landgraaf.
LANDROVER V 8Pick-Up,
mech. nw., km.st. 57.000,
bwj. '79 te bevr. 045-725734
Mooie MAZDA 323 bwj. '80,
APK 4-'9l, vr.pr. ’ 1.950,-.
Tel. 045-225913.
Te koop weg. omst.heden
MAZDA 323 GLX aut.,
compl. met anti-diefstalpak-
ket, bwj. 6-'B9, vaste pr.

’ 24.000,-. 04498-55299.
Te k. MAZDA 323 autom.,
bwj.'77, APK 4-'9l, vr.pr.

’ 750,-. Tel. 045-228236
MAZDA 626 Sedan, bwj.
'80, APK mrt. '91, ’1.750,-.
Torenstr. 27, Oirsbeek. Tel.
04492-4553. _
Mooie MERCEDES 190E,
autom., veel extra's, bwj. '83

’ 27.500,-. Tel. 04990-
-26078 of 28225.
MERCEDES 280 SE nw. ty-
pe, '81, autom., km.st.
130.000, sportwielen, trekh.
electr. schuifd., gekl. glas,
radio-cass., APK tot '91,
nwe. auto. ’ 13.500,-. Tel.
045-323178. ;
Te k. MINI bwj.'79, APK I-
'9l, ’1.200,-. Tel. 045-
-270988.
Mitsubishi GALANT T Diesel
'81, APK 26-1-'9l, trekh., i.
z.g.st., vr.pr. ’2.500,-. Tel.- 04493-1353.
Nissan BLUEBIRD Station-
car Van uitv. 2.0 Diesel, kl.
wit, '87. Autoparck, Locht
44, kerkrade.
Opel KADETT SC sportuitv.
rood, '85, veel extra's. Auto-
parck, Locht 44, Kerkrade.
Opel ASCONA 1600 LS se-
dan '84, antrac.metallic, veel
extra's; Ascona 1600 S zil-
vermet. '85, nieuwst. Auto-
parck, Locht 44 Kerkrade.
Opel KADETT 1600 Diesel
3-drs. kl. wit, 1e eig. '85. Au-
toparck, Locht 44, Kerkrade.

\Te koop Opel MANTA
Hatchb., bwj. '79, nwe. mo-
tor, vr.pr. ’2.000,-. Tel.
045-230273.
Te k. voor liefh. Opel KA-
DETT, bwj.'72, APK 12-'9O,
’550,-. Tel. 045-229418.

Opel KADETT stationcar 1.6
diesel, 10-'B7, bl.met., 1e
eigen. 78.000 km, verk. Abs
nw.st., ’13.750,-. Tel. 045-
-427827
Te koop witte Opel ASCO-
NA 16 S 5-bak, bwj. nov.
'86, 1e eig. Tel. 045-420289
Opel REKORD 2 liter,
schuifd., 4-drs., sportwielen,
APK '91, bwj.'Bl, zeer mooi,
’2.750,-. Tel. 045-323178.
Te koop Opel KADETT bwj.
nov. '84, met APK, vr.pr.

’ 12.500,-. Musschenbroek
34, Heerlen. 045-725077.
Te koop Opel ASCONA s-
drs. bwj. '82, nw. mod., als
nw. ’4.650,-. 045-316940.
Opel ASCONA Berlina 2.0
S, gas, bwj. '80, APK 02-'9l,
t.e.a.b. Tel. 045-327091, na
18.00 uur.
Te k. Opel KADETT bwj.'B3,
kl. wit. Tel. 045-419560.
Opel KADETT 13 S Club
Royal, bwj. nov. '88, km.st.
40.000, schuifdak, grijsmet.,
3-drs., Blaup. radio. Tel.
045-417046.
PEUGEOT 309 XE Allure,
kl. blauw, '88, perfecte st.
Autoparck, Locht 44,
Kerkrade.
Te koop PEUGEOT 505 SX
'85, met grijs get. glas en
veel extra's. 04456-676.
Te k. PEUGEOT 205 XLD v.
part. 48.500 km, bwj. '88, pr.
n.o.t.k. 045-717787.
RENAULT 11 1400 goud-
met. 1e eig., 56.000 km. '86.
Autoparck, Locht 44, Kerk-
rade.
MATRA Simca Rancho, i.z.
g.st., met trekh. en radio. Te
bevr. 045-725734.
Toyota CELICA ST nw. mo-
del, wit, perf. cond. '87. Au-
toparck, Locht 44, Kerkrade.
Toyota CELICA, bwj.'Bl,
nw. koppeling, band., uitlaat
etc, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
Heerlerweg 78, Voerendaal.
VW SCIROCCO automatic,
nw. model, '81. Autoparck,
Locht 44, Kerkrade.
VW POLO bwj. '80, i.z.g.st.,
pr. ’ 1.500,-. 045-422610.
VW POLO L bwj. '77, APK
4-'9l, i.z.g.st. ’1.250,-. Tel.
045-720951.
Te k. GOLF C Diesel, bwj.
06-'B6, kl. rood, ’ 13.750,-.
Van Kamebeekstr. 36,
Heerlen na 17 uur,
Te koop GOLF Diesel bwj.
okt. '79, 1 jr. APK, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 04405-3783.
Supermooie VOLVO 244 GL
1e eig. 130.000 km, '82. Au-
toparck, Locht 44, Kerkrade.
VOLVO 340 DL '87, 37.000
km, veel extra's; Volvo 340
1.7 sedan, grijsmet. '86. Au-
toparck, Locht 44, Kerkrade.
VOLVO 340 '87, i.st.v.nw.,
slechts ’12.500,-. 04490-
-12138.
Van Volvo-medewerker
VOLVO 440 GL, rood; bwj.
'89, mcl. ace. 045-410343.
VOLVO 66 autom. bwj. '81,
als nw., km. 35.000 origineel

’ 2.750,-. 045-453572.
Van Volvo-medew. t.k.
VOLVO 440GLT donkergrijs
bwj. 5-'B9, ’27.000,-. Km.
St. 16.000. 04498-56986.
Te k. VOLVO 343 GL, bwj.
'80, APK 03-'9l, vr.pr.

’ 2.250,-. Tel. 045-224760
Volvo STATIONCARS: Vol-
vo 740 GLE automaat sta-
tioncar, LPG, metallic lak,
stereo, 1987; Volvo 740 GL
Turbo Diesel, stationcar
1987; Volvo 740 GL Station-
car LPG, metalliclak 1987.
Volvo A. Klijn, De Koumen
7, Hoensbroek, 045-220055
Volvo 340 wit, 1400 cc 1985,

’ 8.950,-; Volvo 340 blauw,
5-drs., 1984, ’6.950,-; Vol-
vo 360 grijsmetallic Sedan
1987, ’16.950,-; Volvo 340
DL Sedan diesel 1985,

’ 10.950,-. Volvo A. KLIJN,
de Koumen 7, Hoensbroek,
045-220055.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Kadett 13 LS '87; Kadett Se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 S '84 en '82; Cor-
sa 12 S '84; Kadett 1200 '79;
Fiat Panda"B6. Automobiel-
bedrijf J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
MAZDA 323 '79 ’750,-;
Honda Civic '80 ’ 1.750,-;
Ford Taunus Combi '81
’2.500,-; Alfa Giulietta '80
’1.250,-; Peugeot 305 SR
Combi '81 ’1.750,-; Lada
2105 '82 ’2.250,-; Mazda
626 '80 ’ 2.500,-; Renault 5
'81 ’1.500,-; Opel Rekord
'79 ’ 1.000,-. Trichterweg
109, Brunssum. 045-
-229080.
Nissan Bleubird 2.0 SLX s-
drs. '89; Nissan Sunny 1.6
SLX 5-drs. '88; Nissan
Cherry 1.7 DX Diesel '85;
Nissan Sunny 1.3 LX 4-drs.
'87; Honda Civic 1.3 De Lu-
xe '87; Citroen BK 1.4 '86;
Citroen BK 1.4 E '88; Re-
nault 5 TL '85; Opel Kadett
1.2LS'B6; Lada 1200 S'88;
Lada 2105 1.5 '86; Lada Sa-
mara 1.3 '87. Autobedrijf
CHIARADIA, Trichterweg
122, Brunssum. Tel. 045-
-212843.

Sjirke 50 jaar

3ME&S .;;3*^'.' I

Proficiat met het Pap, Marian, Frans, Su3j
zien van Abraham Sandra, Monique en Jo"

Ford Siërra 1.6 Special Se-
dan '89 1e eig. 13.000 km
’23.750,-; Siërra 1.8 Laser
'86 1e eig. ’ 14.500,-;Siërra
2.3 D '87 1e eig. ’13.500,-;
Siërra 2.3 D '84/'B5 va.

’ 8.750,-; Siërra 2.0 '83/'B5
va. ’ 8.000,-; Siërra 2.3 GL
'83 1e eig. ’9.000,-; Escort
1.6GL'87 1e eig. ’16.500,-
Escort 1.3 GL '81/'B6 va.
’5.250,-; Escort 1.1 Laser
5-drs. '84 1e eig. ’8.750,-;
Opel Omega 2.3 D Combi
'87 1e eig. ’21.500,-; Ome-
ga 2.01 '87 1e eig.
’19.500,-; Senator 2.5 I '84
’12.000,-; Kadett Combi
1.6 S '85 1e eig. ’11.500,-;

Kadett Combi '80 ’ 2.000,-;
Rekord 2.3 D '84 ’ 7.250,-;
VW Golf C Avance '87 1e
eig. ’16.900,-; Golf CLD
'84 ’10.750,-; Golf 1.6 '84

’ 11.750,-; Passat Combi D
'84 1e eig. ’ 10.500,-; Pas-
sat Combi aut. '82 ’ 6.750,-;
Passat Rimini '84 1e eig.

’ 8.000,-; Jetta D'Bs 1e eig.
’12.500,-; Passat D '86

’ 10.500,-; Mercedes 190 D
'84 ’22.500,-; Audi 80 CC
'86 1e eig. 45.000 km
’16.000,-; 100 CS '85
’16.500,-; 100 CS '80/'B3
va. ’ 2.750,-; 90 GT coupé
'81 ’9.750,-; Mazda 323
GLX '87 1e eig. ’14.750,-;
626 '80 ’2.500,-; Toyota
Corolla Combi D '86
’8.750,-; Skoda 120 L '84
1e eig. ’ 3.250,-; Honda Ac-
cord 2.0 t. '87 1e eig.
’15.500,-; Civic GL '85
’10.250,-; Prelude EX '85.
1e eig. ’ 16.500,-; Jazz '85
’7.250,-; Citroen CX 2.0
RE '88 1e eig. 30.000 km

’ 20.750,-; CX 25 GTI Tur-
bo'B6 1e eig. ’ 19.750,-; BK
19 D '87 1e eig. ’ 12.500,-;
BK 14RE '86/'B7 1e eig. va.
’9.750,-; Visa 14 TRS '86
1e eig. va. ’7.500,-; BK 16
RS '84 ’ 8.250,-; 2CV6 '85
’4.750,-; Peugeot 205 Ac-
cent '84/'B6 1e eig. va.
’9.000,-; 305 GR '84 1e
eig. ’6.000,-; Renault 21
GTS Nevada '87 1e eig.
’17.500,-; 25 GTS '86 1e
eig. ’14.250,-; 11 GTL '86
1e eig. ’8.750,-; 9 GTL '83
’3.750,-; BMW 316 4-drs.
'86 ’17.500,-; 316 '82 va.
’5.500,-; 323 I '81
’8.250,-; 320 aut.. '81
’7.250,-; 525 '80/'B2 va.

’ 3.500,-; 728 '80 ’ 3.750,-;
Lada 2104 Combi '85 1e eig.

’ 6.500,-; Volvo 440 GL '88
1e eig. ’22.500,-; 240 Van
D '82 ’6.750,-; 240 GL '81
va. ’3.500,-; 340 aut. '84
1e eig. ’7.750,-; 360 GLS
'82 ’ 4.750,-; Fiat Uno 55 S
'84/'B5 va. ’6.000,-; Mits.
Sunny Sport '87 ’ 14.750,-;
Galant Turbo D '82/'B4 va,
’4,750,-; Galant 1.6 '83
’4.750,-; Saab 900 I '81
’3.500,-; Chevrolet Malibu
Combi '81 ’ 3.750,-. Tal van
goedkope inruilauto's, v.
SINT-MAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum.
045-229080.
Opel MANTA 3x v.a.

’ 3.750,-; Opel Ascona 20 S
4-drs. m. '80 ’ 2.250,-; VW
Derby LX m. '81 ’2.750,-;
Fiat Panda 45 m. '84
’3.950,-; Ford Escort 1600
Sport aut. '79 ’ 1.650,-; Ci-
troen HY camper '74 zeer
mooi. Hoofdstr. 200, Hoens-
broek. 045-227395.
Opel ASCONA '80, Berlina,
spec. uitv.; Ford Fiësta '79,
zeer mooi; VW Jetta '81,
zeer mooi. Grote beurt en
APK ’ 240,-. 045-460734.
Te koop GEVRAAGD auto's
v.a. '82. Lucar. Tel. 045-
-456963.

Autohandel F.v. OPHUIZ
biedt aan: Ford Fiësta
CL, t.'9o; Ford Escort 16
5-bak '85; Ford Escort 1)
Laser 5-bak, div. extra's 'Mitsubishi Galant Turbo
'85; Citroen BK 14 RE 5^11-'B5; Nissan Micra °'85; Opel Ascona 1654-Ó
'83; Mazda 626 GLX 20 0
sel 11-'B4; 2x MitsuW
Saporro 2.L GL '81; Sub*
1800 GLS autom. '82; 'subishi Saporro '80; M&
626 coupé 2 ltr. '82; Citr"
Visa GT 5-bak '83; OfKadett 13 S berl. 5-drs. 'Audi 100 5S '82; Da»
Cherry '80; Peugeot 305'
i.z.g.st. '79; Ford Escort
GL aut. '78; VW Jetta dies
'83; Citroen GSA 5-bak j
Peugeot 504 Ti, autom., 'Fiat 127 speciaal 5-bak
Renault Fuego TX 2.0 |
Volvo 244 DL 1e eig.
’1.750,-; Inkoop, verkC
financiering. Diverse inj
lers. Akerstr. N. 5?
Hoensbroek. 045-2244'
Geop. van 10.00-19.00
Zat. 10.00-17.00 u.
VW GOLF '80 speciale "j
voering ’3.900,-; VW 9,
D '79, ’ 3.600,-; Honda 1

vic automaat '80, ’ 2.9$
Renault Fuego GTL
’3.900,-; Mitsubishi Ga1'
'80 ’1.950,-. Oude L^graaf 101, Schaesb<jj
Landgraaf, tel. 045-3110J3
Ford Siërra 2.0 5-bak Se*
'87; Corsa '83; Kadett I<J'86; Ford Siërra 1600 5-*
'87, nieuw model; f®
Scorpio 2.0 GLi '85; OP
Ascona 1600 5-drs. '82;
Golf CL 130086; Ford S'8
ra 2.0 GL 5-drs. station»
'86; Lada 210784 ’4.00;
Opel Kadett Stationcar 1_
'80 ’3.000,-; Opel Kad"
Sedan '87 automatic; OP
Kadett Sedan '87; Opel fdett 1300 '83 5-0]
’6.500,-; Opel Kadett 1*1
Stationcar '82. Auto's C
Bovaggarantie. Inruil en
nanciering. APK-keurin!)
station. Stan WEBER AO'
bedrijf, Baanstr. 38 Scha61
berg. Tel. 045-314175._^
Wij geven het MEESTE *°uw auto! U belt, wij kom*
045-422610, ook 's avgnj;
Opel 2.0 '84; Kadett 13
'82; Escort 11 '81 5-d'
Kadett 13 Sop gas'B2; a 11"
APK. Tel. 04499-3398.
Te k. mooie Ford TAUN^t. '81, 1.6 GL, 1e eig., vr-P

’ 1.950,-. 04492-5473.
RENAULT 5, GTL , '79, Aj
jan.'91, kl. zwart, sportvl<P
pr. ’ 700,-. 04454-4632^

Sloopauto's .
Te k. gevr. loop-, sloop- \
SCHADE-AUTO'S. Ik bet*
de hoogste prijs in Limbo1'
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SLOOP- (
schade auto's, tev. in- Jverkoop gebr. auto-ond^
O Koffer. Tel. 045-22904>
Te koop gevraagd: l°°-
sloop en SCHADEAUTO^Ik betaal de hoogste prijs
Limburg. Tel. 045-25408>
Te k. gevr. sloop- en SCnJDEAUTO'S van ’lOO,- '■’5.000,-. 04490-43481 -V

SLOOPAUTO'S te koj
gevr. . van ’5O,- 1

’ 20.000,-. Tel. 045-452J5
Te k. gevr. SCHADE- slo°j[
en loopauto's, in- en v?
koop gebr. auto-onderde'
Tel. 045-411480.
Wat VERKOPEN? Ad^
teer via: 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242 -

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
ROBBY'S gebruikte auto-
onderdelen. Inbouwen met
garantie mog. 045-224123.

Aanhangwagens,
Te koop gevr. AANHAN?
WAGEN tot ’400,-. _fjdefect geen bezwaar. '045-229256. V
T.k. BAGAGEWAGEN <Z
deksel, 2 mtr. x 1.50 mtr"
’350,-. Tel. 045-415528^

(Brom)fietsen ,
Te koop

Vespa Piaggio met sterwielen
mcl. helm en slot. Prima in orde, bwj. '87, nw.pf' j

’ 1.425,- vr.pr. ’ 750,-. Tel. 04405-2390 na 18.00Jj!^
Te k. VESPA brom-scooter.
Tel. 04499-2649, na 18.00
uur.
Te k. GEVRAAGD loop- en
sloop bromfietsen Vespa,
Puch Maxi, Zündapp en
Honda's. Tel. 045-750393
of 752574
Te k. VESPA Ciao, bwj. eind
'89, pr. ’850,-. Kempken
38, Heerlen.
Te k. VESPA Ciao, kl. parle-
moer, velg. wit, 5 mnd., pr.
’1.000,-. 045-251964.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Te k. VESPA Ciao (ster*
i.z.g.st. ’BOO,-. Mgr. \-e\
mensstr. 36, Nieuwenhggy
Te k. PEUGEOT sportfi|?.
10 versnelt in z.g.st. ’ 1&
Tel. 045-710765. /

Caravans _/
JAARSTALLING (afge€
ten) voor caravans, bo'.
e.d. te Sittard, ’l5O,- P'
BTW. Tel. 04492-2601^Te k. zeer mooie ruim;? t
pers. BUNGALOWTENIu
g.a.n. pr. ’500,-. '04404-2527.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 1° |
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assortiment
"a.a'r.et.t alleen met 'op ieder mo-
len 't van de dag vers brood' ha-
s^rrT6 bakkers het niet. De con-
>r.eeenten wensen ook steedsbi- 0 verschillende soorten

bjj Cot\sument gaat er vanuit dat
Crois 6re bakker stokbrood,
Uie sants, meer-granenbrood enstokken te vinden zijn. Ook

komen de oude vormen van
brood terug en worden oude re-
cepten van regionale specialitei-
ten weer regelmatig uit de kast
gehaald.

De afgelopen tien jaar is er ook
sprake van 'verbruining'. Die
bruinbrood-trend is vooral opge-
komen door het brood-dieet. Dit
dieet - de ene dag alleen maar
bruin brood en de volgende dag
normaal eten - is al jarenrazend
populair. En dat ondanks de

waarschuwende vinger van een
aantal diëtisten dit dieet niet erg
lang te volgen, omdat het zeer
eenzijdig is.

'Brodoloog'
De bakker wordt langzamerhand
'brodoloog': elke dag 'ontstaat' er
wel een nieuw soort brood. Op
die manier probeert de bakker te
voorkomen dat consumenten er
,voor zwichten even snel brood
mee te nemen bij de supermarkt.
Desondanks winnen de super-

markten op het gebied van brood
nog steeds aan terrein. 54 pro-
cent van alle brood wordt in de
supermarkt gekocht, de warme
bakkers verkopen 33 procent
van het brood terwijl de markt en
de 'bakkers aan de deur' dereste-
rende 13 procent van het brood
aan de man brengen.
De trek naar de supermarkt is
een belangrijke reden waarom *
het aantal vestigingspunten in
ons land in de jaren tachtig met
bijna 10 procent is gedaald tot

3.500. Hiervan zijn 3.400 ambach-
telijke bakkers. Dat aantal zal de
komende jarenvolgens J.H. Die-
kema, directeur van de Neder-
landse Bakkerij Stichting nog
verder afnemen. Dat is ook de re-
den waarom de bakkersbranche
probeert zo goed mogelijk in te
spelen op de wensen van de con-
sument.

Gebruik telefoonkaart wordt sterk gestimuleerd

PTT verdrievoudigt
aantal telefooncellen

Je PTT wil in de komen-"e vier jaar het aantal
eenbare telefoons in
Pps land fors uitbreiden.

bedrijf streeft ernaar
jjoor 1995 per jaar zon
;rieduizend telefooncel-en en andere openbare

te plaatsen, wat
op een verdrie-

voudiging. Nu zijn er in
Nederland nog circa 6200
°Penbare telefoons waar-in 5600 in straatcellen.
üe uitbreiding zal voor-

geschieden met
waarbij

J^et een telefoonkaart be-
moet worden.

JJ Nederland is er momenteelr 2400 inwoners een openbare
De PTT wil dit aantal

j°9r 1995 opvoeren tot één per
inwoners. Ter vergelij-

j!?g: in België en Groot-Britta-
is er een openbare telefoon

r 700 inwoners.

,e meeste nieuwe openbare tele-
-ons zullen in telefooncellenJ^rden gehangen. Ookkomen er

j^tra telefoons aan zuilen of on-er kappen op NS-stations en in
openbare ruimten.

'erder is de PTT op zoek naar
J^dere mogelijkheden om het
'6bruik van openbare telefoons

in Nederland te vergroten. Zo
wordt in Apeldoorn een proef ge-
daan met de combinatie van een
telefooncel en een wachthuisje
voor bus of tram.
De uitbreiding zal vooral gebeu-
ren met kaarttelefoons. Bij deze
telefoons rekent men het ge-
sprek af met een telefoonkaart.
Ze hebben als voordeel dat de
gebruiker geen gepast geld op
zak hoeft te hebben. Verder zijn
deze telefoons minder aantrek-
kelijk voor vandalen, waardoor
het publiek niet zo vaak een ka-
potte telefoon zal aantreffen en
de PTT minder aan onderhoud
van de cellen hoeft uit te geven.

De PTT wil dan ook het gebruik
van de telefoonkaart verhogen.
Naast de gewone groene tele-
foonkaart zal het bedrijf enkele
keren per jaar een speciale serie
kaarten uitgeven met een thema.
Zo zijn er sinds maandag Van
Gogh-kaarten verkrijgbaar. De
kaarten stellen elk een detail
voor uit schilderijen van Van
Gogh. Tot het najaar worden ze
verkocht in plaats van de gewo-
ne telefoonkaart.

Naajst deze speciaal uit te geven
kaarten, wil PTT bedrijven de
mogelijkheid bieden van tele-
foonkaarten met reclame-op-
druk.

" Sinds maandag
zijn er Van Gogh-
telefoonkaarten te koop

Vers brood door introductie 'rem-rijs-kaslen'

Bakkerij wordt
geprogrammeerd

ornputergestuurde ovens,
j computeriseerd samen-
geteld en gekneed deeg en
■ behulp van de nieuwe
.ern-rijs-kast' - ieder mo-

ffit van de dag vers brood.
v^t is het toekomstplaatje
s°or de bakkers. De voort-schrijdende technologie
.^tigt ook hoe langer hoe
l?eer in die branche door.

~^ bakkers proberen met
j.'e middelen die zich aan-
ilenen de consument beterF bedienen en tegelijkertijd
]j^h eigen werk aantrekke-jJker te maken. Hoe, dat
.pst u vandaag in het derde
,^el van onze serie over de
k ekomst van winkels waar
s onze dagelijkse bood-aappen doen.

k^e toekomst kunnen veel bak-rs het voorbereiden en het uit-u^delijk bakken loskoppelen.
behulp van de nieuwe tech-

l lQgie en techniek kan de bak-
i^.

1" steeds later - of liever gezegd
Of*er vroeë ~ beginnen. Ook

et hij door de komst van nieu-
en J^^hiries minder te sjouwen
t6 50rnt de nadruk meer en meer

'ggen op het vakmanschap.

°r de meeste bakkers is er, als
deeg maken, geen weg

_tü^r terug en moeten ze aan een
'tla door werken tot het brood
jj: ar is. Er is nu echter een ma-r om hetrijzen van het deegaf
(jj remmen door het te koelen.
'ati oor z'Jn sPeciale koelinstal-
VJ;s gemaakt, de zogeheten
ü^-rijs-kasten'.
V 6 "akker. kan veel daardoor
eetl flexibeler werken omdat hij
Hik i?cc' van net deeg onmiddel-
restvan gebruiken, terwijl hij de
<Je ri

kan bewaren om dat later op
cQfTa g de oven in te schuiven. De
W,Sri ment die 's middaSs komt
_j s rt

an net zo vers brood kopen
k 0r

~G klant die 's ochtends vroeg " Nederlanders nemen vaker een bruine boterham dan een witte.

consument

Pittige cryptogrammen op goede software
Puzzelen per computer
is een kostbare hobby

Rzzelaars met een PC zitten
'°ortaan op rozen. Topp in Den
laag heeft een serie diskettes
eintroduceerd vol cryptogram-
ten. Een goed stukje 'techniek'

'ant met het speciale hulppro-ramma kan een kind de was
°en. Overigens zijn de crypto-
fammen vrij pittig (tussen 4 en 5llPpen) en dus alleenvoor de ge-
I°rderde puzzelaar.
F er diskette (per halfjaar ver-
fnij nen er vijf) worden 30 cryp-
r'grammen geleverd. PcpuzzelJtt»: zeer eenvoudig op de harde
j"ijf worden gezet maar ook het
"erken via een of meer diskette-

stations levert weinig problemen
op.
Het aardige van Pcpuzzel is dat
er steeds een verbinding is tus-
sen het te zoeken woord en de
omschrijving. In een oogopslag
zijn plaats, aantal in te vullen let-

ters en omschrijving te overzien.
Het hulpprogramma helpt in-
dien gewenst ook een handje bij
het oplossen en wanneer een
puzzel af is kan met de fB-toets
op de vervolgdiskette de oplos-
sing van gemaakte puzzels wor-

den opgeroepen en gecontro
leerd.
Met een extra investering van 79
gulden kan ook Pcwoord-pro-
gramma worden aangeschaft
Een electronisch boek met meer
dan 400.000 woorden waarin met
de f5-toets gebladerd kan wor-
den. Pcpuzzel levert ook nog als
extraatje het zoek-suggestieme-
nu waarbij met de f3-toets en met
enkele gevonden letters invul-
mogelijkheden kunnen worden
opgeroepen.
Met de demonstratiediskette heb
ik menig aangenaam puzzeluur-
tje doorgebracht, ook al omdat

de cryptogrammen geprint kun-
nen worden en er ook in een luie
stoel gepuzzeld kan worden.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen
dat puzzelen per computer een
stuk duurder is. Een puzzelboek-
je kost enkele guldens, een dis-
kette (bij een abonnementje) elf
gulden. Een prisma-puzzelboek-
je enkele tientjes een Pcwoord-
programma 79 gulden
Pcpuzzel is een uitgave van
Topp-software, Van Blanken-
burgstraat 66c, 2517X5, Den
Haag.

rob peters

Pasta & Pizza:
excursie door

Italiaanse keuken
Onder invloed van vakan
tietrips en buitenlandse res
taurants is het Nederlandse
eetpatroon veel gevarieer
der geworden. Een van d.
keukens rond de Middel
landse zee, die daar een be
hoorlijke bijdrage aan le
vert, is de Italiaanse. He
Nederlands Zuivelbureai
heeft daarop ingespeelc
door een nieuw boekje sa
men te stellen 'Parade var
Pasta en Pizza.

Liefhebbers van macaroni, pizz;
en soortgelijke lekkernijen vin
den hierin praktische aanwijzin
gen voor het maken van de vek
soorten pasta, zoals spaghetti, ra
violi, lasagne of macaroni. He
geeft bovendien een basisrecep
voor pizzadeeg.

Na een korte inleiding volgen d.
vier klassieke sauzen, die heer
lijk zijn voor over de pasta er
waarop naar hartelust gevarieerc
kan worden.

Er is een overzichtelijke indeling
gemaakt in soepen, lunch- er
voorgerechten, hoofdgerechter
en vier complete feestelijk,
maaltijden. Deze excursie dooi
de Italiaanse keuken, geheel ir
kleur geïllustreerd, kost ’ 5,95.

Hannover Messe
Nederland heeft op de Hannover
Messe van dit jaar de status van
'partnerland'. Dat betekent dat
de Nederlandse industrie er een
presentatie mag verzorgen die
een centrale plaats krijgt.
De Stichting Industrieel Ontwer-
pen Nederland (ION) deelde gis-
teren mee twee presentaties te
zullen invullen rondom het the-
ma 'design.

Handige vleeswaaier
In supermarkten en slagerijen is vanaf volgende week 'de vleeswaaier' verkrijgbaar. Dit is
een handzaam aaneengeklonken kaartsysteem met prima basisinformatie. De uitgever,
het Voorlichtingsbureau Vlees heeft om te beginnen ruim een half miljoen exemplaren op
de markt gebracht.

Op het eerste gezicht heeft het stapeltje geplastificeerde kaarten wat weg van een kleurenstaal uit de verf-
winkel. Het biedt een schat aan bruikbare informatie en is een welkome aanvulling op de diverse kook-
boeken.

Ook voor wie al kan koken is devleeswaaier een handig naslagwerkje. Hij is ingedeeld in de hoofdstukken
varkensvlees, rundvlees, kalfsvlees, paardevlees en lamsvlees. Bij elke bereidingstip wordt de voedings-
waarde van het gerecht gegeven. Op de achterzijde van de kaarten staan nog tal van gegevens bijvoor-
beeld over pannen, koken in de magnetron en hygiëne in de keuken.
Vanaf begin mei is de vleeswaaier voor slechts ’ 4,25 bij tal van slagerijen te koop.

De in kleur uitgevoerde vleeswaaier

Filialen
Een bakkerij beginnen vergt al
snel een investering van een half
miljoen. Ovens en andere machi-
nes, nodig voor de bereiding van
brood, kosten handen vol geld.
Door deze enorme kosten krijgt
de consument in toenemende
mate te maken met filialisering,
dat wil zeggen dat de bakker in
een nieuwe wijk een winkeltje
opent dat zich uitsluitend bezig
houdt met de verkoop van brood
en aanverwante artikelen.

In 1980 is de Stichting Voorlich-
ting Brood in het leven geroe-
pen. Zij verzorgt reclame voor tv
en radio en in kranten en andere
bladen.Daarnaast organiseert zij
elk jaar een Week van het.Brood
en het Kleinbrood Festival.

De Stichting probeert daarmee
in te spelen op het veranderde
eetpatroon van de Nederlanders.
Veel Nederlanders eten al lang
geen drie maaltijden per dag
meer. Ze eten vaker op een dag,
maar dan minder. De tussen-
doortjes worden steeds populair-
der en met de opkomst van die
tussendoortjes groeit de verkoop
van zogeheten kleinbrood zoals
kadetjes, harde bolletjes, kren-
tenbollen en croissants.

Veel bakkprs spelen op deze
trend in door een kleine coffee-
shop in hun zaak te openen waar
het winkelend publiek allerlei
soorten broodjes kan eten. Daar-
naast worden de 'bakkers aan de
deur', die er altijd gebleven zijn,
straks waarschijnlijk weer veel
populairder.
Hoewel de bezorging van de bak-
ker aan huis aan de ene kant su-
per ouderwets lijkt, is het aan de
ander kant misschien wel hét
beeld van de toekomst. Heel
langzaam steekt namelijk tele-
shopping de kop op. Dit bete-
kent dat de consument vanach-
ter zijn computer boodschappen
bestelt en die dan thuis laat be-
zorgen. Ook de bakkers kunnen
dan op die manier hun waar aan-
bieden waardoor het aantal 'am-
bachtelijke' bakkers weer zal
stijgen.

Vitaminepreparaten
meestal overbodig

Als je de reclameblaadjes
moet geloven, doen we ons
zelf drastisch tekort als we
niet dagelijks allerlei vita-
minepreparaten slikken. De
voortdurende stroom van
'informatie' die ongevraagd
de brievenbus in glijdt wil
ons doen geloven dat we
een compleet ander mens
worden als we maar middel
zus of zo slikken. De vraag
is dan gewettigd of een nor-
male voeding niet genoeg
stoffen biedt. En ander-
zijds: zijn er geen gevaren
verbonden aan een over-
maat van preparaten?

Neem de vitamines A en D, twee
vitamines die uit oogpunt van de
volksgezondheid worden toege-
voegd aan margarine, halvarine
en bak- en braadvet. Vitamine A
bevordert de groei, heeft een
functie bij het zien in de scheme-
ring, houdt de huid in goede con-
ditie en vergroot de weerstand
tegen bacteriën. Vitamine D is
nodig voor het opnemen van cal-
cium uit de voeding en voor het
vastleggen hiervan in de botten
en het gebit.

Vroeger deden zich inderdaad
verschijnselen voor van tekorten
aan deze vitamines; schemer-
blind bij een gebrek aan vitami-
ne A bijvoorbeeld en Engelse
ziekte bij gebrek aan vitamine D.
Sinds deze vitamines aan marga-
rine en dergelijke worden toege-
voegd, komen deze ziekten nau-
welijks meer voor.

Vitamine A en D zijn beide in vet
oplosbaar; ze komen dan ook
vaak in dezelfde voedingsmidde-
len voor. De hoeveelheid wisselt
met het seizoen. Zo zit in (room-
)boter 's zomers meer A en D dan
's winters. De vitamines A en D
komen voor in vette vis, lever,
nieren, volle melkprodukten,
kaas, eieren en zoals gezegd mar-
garine en dergelijke. De mens
kan zelf ook vitamie D maken in
de huid, het is een 'bijprodukt'
van het kleuren van de huid in de
buitenlucht en vooral in de zon.
Vitamine A wordt in ons lichaam
gemaakt uit bèta-caroteen, de

oranje kleurstof uit worteltjes,
gele of oranjekleurigeknollen en
uit koolsoorten en bladgroenten.

De benodigde hoeveelheid vita-
mine A kan in voldoende mate
uit de voeding worden gehaald,
als tenminste een volwaardige
voeding wordt gebruikt. Daarbij
hoort ook margarine of halvari-
ne.
Wat vitamine D betreft: in het al-
gemeen hebben volwassenen
ook daaraan geen tekort. Het
wordt immers in de huid ge-
maakt en bij volwaardige voe-
ding voldoende opgenomen.

Kinderen kunnen daarentegen
wel vitamine D tekort komen.
Daarom raadt het Voorlichtings-
bureau voor de Voedingaan hun,
afhankelijk van de leeftijd, extra
vitamine D te geven, in de vorm
van druppels of tabletten.

Overmatig gebruik
Er zijn ook nadelige verschijnse-
len bekend van een overmatig
gebruik van vitamines, de zoge-
naamde hypervitaminose. Bijna
altijd is dit een gevolg van een
verkeerd gebruik van vitamine-
preparaten. Een teveel aan vita-
mine A kan onder meer ernstige
hoofdpijn, algehele zwakte, mis-
selijkheid en duizeligheid ver-
oorzaken. Met het oog hierop
wordt ook overmatige consump-
tie van lever, dat veel vitamine A
bevat, afgeraden.

Zwangeren moeten zeker niet
vaker dan eenmaal in de veertien
dagen lever eten, omdat een te-
veel aan vitamine A schadelijk
kan zijn voor de ontwikkeling
van de baby. Neem dus zeker
niet op eigen houtje vitamine
A-preparaten.

Een teveel aan vitamine D kan
een verhoogd calciumgehalte
van het bloed tot gevolg hebben.
Daarbij kan kalk neerslaan in
zachte weefsels en bloedvaten,
met als gevolg beschadigingen
van nieren, hart en bloedvaten.
Het gebruik van extra vitamine
D-preparaten kan het best in
overleg met de huisarts gebeu-
ren.

■imburgs dagblad
Woensdag 25 april 1990 "7
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Vakantie en Rekreatie

Voordelig naar Yoegoslavië
Autoreizen: 1 week hotel v.a. ’ 175,-.

Touringcarreizen 10 dagen v.a. ’ 299,-.
Excursiereis 10 dagen v.a. ’ 595,-.

Vliegreizen vanaf Beek, vertrek op 15 en 29 mei a.s.
Trogir hotel Jadran HP. 1 week ’ 550,-; 2 weken’ 750,-.

REISBURO PAUL CROMBACH-VAN DER BURGT
Heerlen 045-740000 - Kerkrade 045-463636
Geleen 04490-53355 - Sittard 04490-26080

SINT-MAARTENSZEE
bungalow, zwemparadijs, 1
mei-weekend vanaf ’ 295,-.
Tel. 02246-3109.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Boek nu rechtstreeks en dus
goedkoper Uw App/villa in
ITALIË. Vraag gratis katalo-
gus tel. 09-3211354326.
Punto Vacanze Rootenstr.
19.8, Genk.

——■ , ■
(Huis)dieren

Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359. 'Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt:
STERILISATIE hond met
inhalatienarcose v.a.
’lBO,-. Cocktail-entingen

’ 32,00. Tel. 045-244247.
Te k. DWERGPINCHER-
PUP 10 wkn. oud, tel. 09-
-49-2456-2091.

■ HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Te k. nestje zeer mooie
WEST HIGHLAND White
Terriërs met stamboom, ing.
en ontw. 08866-1824.
Te k. BOUVIER-Groenen-
daeler pup, pr. ’ 150,-. Tel.
043-617918.
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIER pups. Tel. 04498-
-54002.
Duitse HERDER kennel
biedt te koop aan: teef, 7
mnd., gefokt op schoonheid
en karakter, goede heupen.
Tel. 045-241610.

GRATIS af te halen bas-
taard, kl. wit, reu met alle
inent, papier. Parallelweg 19
Maastricht, (bij station).

In/om de tuin
ïë soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.

Opleidingen
DROGISTENOPLEIDING.
Start in sept. 1 av. p/wk.
Vraag brochure bij: 0.E.D.,
tel. 058-132370 b.g.g. 058-
-130497 of Postbus 3028,
8901 DA Leeuwarden.

Huwelijk/Kennismaking
Cafe-dancing "WINDROSE"
Akerstraat Nrd.lso, Hoens-
broek. Elke woens.-vrij. en
zaterdag, gezellig dansen.
Geop. van woensd. t/m zon-
dag. Koninginnendag
Oranjebal.

Kleurling man, 30 jr., vaste
avontuur relatie m. ongeh. of
geh. VROUW. Br.o.nr. B-
-4365, Limburgs Dagblad,
Pb. 3100, 6401 PP Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman. ■. .
Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Klein BOUWBEDRIJF kan
nog metsel, timmer, stuca-
door, tegelwerk en vernieu-
wen van daken aann. Met
alle andere voork. werk-
zaamh. 045-419764, na
18.00 uur.
OPRITTEN en terassen in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg. Tel. 045-423699
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.

Wonen Totaal

Rechtstreeks van de fabriek
kussens voor eiken bankstellen.

Wij bekleden of vernieuwen uw kussens in alle gewenste
soorten en maten, ook kuipbankstellen. Na telefonische

afspraak komen wij geheel vrijblijvend bij u langs met
stalen en kussens in stof en leder.

Kantoor: Rutgerstr. 11, Roermond.
Fossielenerf 740, Heerlen.

Bel gratis 06-0227300
Nieuw tapijt of gordijnen

Elk tapijt bij Hatéma gekocht, wordt GRATIS gelegd.
Elk bij ons gekocht gordijn, wordt GRATIS gemaakt.

Bovendien deze week bij elke bestelling een gratis deurmat
<

I

♦♦ Hatema. Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.
Ruil in! koop daardoor
spotgoedk. nieuwe MEU-
BELS, en wie heeft deze
prijzen? zoals witte eethoe-
ken v.a. ’ 395,- met kolom-
tafel v.a. ’495,-; ultra mo-
derne witte wandmeubels
v.a. ’ 595,-; grote sortering
bankstellen modern en klas-
siek v.a. ’ 395,-; blank ei-
ken en Reliance meubels;

i schitterende 2-zits banken;
| kolom en toogkasten; rundl.
', kuipbankstellen; grote en

' kleine wandmeubels. Beta-
lingsregeling zonder rente
en! denk aan het inruilen

" van Uw oude spullen
! (scheelt dikwijls enorm in de

" prijs). Ook maken wij 1e klas
\ stoffeerwerk met allermooi-

ste stoffen spotgoedk. O.K.
Hallen, Agnes Printhagenstr
22-24, Geleen-centrum,< vlakbij Alb. Heijn..

Pracht eik. BANKSTEL

’ 875,-; eik. eethoek 6 stoe-
len ’ 975,-. 045-323830.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te k. van part. excl. org.
Perzisch TAPIJT Bachtiari,
afm. 2.05 lang, 1.50 breed.
Tel. 045-226380 na 19 uur.
Te koop EETHOEK voor ka-
mer of keuken. Prijs ’ 200,-.
Na 18.00 uur 045-215950.
Te k. WANDMEUBEL (3 e-
lementen) na 18.00 uur, tel.
045-462547.
Te koop notehouten WAND-
MEUBEL 2.50 mtr. br., met
verlichting. Tel. 045-410695
na 18.00 uur.
Queen-Anne EETHOEK te
k. ’ 250,-, tel. 045-322919.

Zonnebanken Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps,-'4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999..

van Uden zonnehemels
Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief v.a. ’ 698,-.

Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-.
van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655.

Computers
_________________________________________^^

Psssst !!!
Nu voor nog geen 2tientjes p. wk. een PC met begeleidend

Soft-ware pakket in huis.
Bel voor meer informatie:
04998-92062
Óók voor particulieren__
r

;Te koop NLQ-PRINTER, voor Amiga of PC e.d., kleu-
"renmonitor C64, 200 disks

C64. Tel. 045-229256.

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

TV/Video

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

Goede KLEUREN-TV'S.
Met gar. va. ’ 125,-. Reeds
25 jaar tv-occ.centrum Geel.
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.

Kachels/Verwarming
KACHELS, grote keus. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel.: 04459-1638.

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.

Muziek
;

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

Muziekhuis Guus Arons Heerlen
aanbiedingen van:
Keyboards

CasioMT22o ’ 395,-
Yamaha PSR 15 met standaardenz ’ 495,-
CasioDM 100 ’ 550,-
Yamaha PSS 370 ’ 599,-
GEM G2O en stofk. en standaard ’ 895,-
JVCKB 600 N stereo ’ 1.295,-
Yamaha VS 200 (nog 3) nu ’ 1.990,-
Roland E 20 (slechts 20 stuks) ?

betaling va. ’ 40,- per maand (zonder aanbetaling)
Orgels

ViscountFair Lady ’ 1.250,-
Lesliebox Mod. 770,200 Watt ’ 750,-
Wurlitzer (theaterorgel) ’ 2.250,-
HammondSXl (besc.) nu ’ 15.990,-
Yamahaßssn ’ 2.990,-
Hammond SX 2000 uitv. wit lichte kastschade ..’19.990,-
Orla ’ 3.250,-
Yamahaß6os ’ 3.990,-
Technics EX 20 L ’ 3.990,-
GEM G7O inkl. musicoder ’ 3.990,-
Technics EX 25 L ’ 4.990,-
Hammond R 124 (2 stuks) ’ 6.990,-
HammondAurora, ’ 6.990,-
HammondH 143en Lesliebox ’ 8.990,-

-betaling va. ’ 40,- per maand (zonder aanbetaling)
Piano's

Rippen occasion ’ 3.250,-
Bieling occasion ’ 3.990,-
Ronisch occasion ’ 3.990,-
Jordansoccasion ’ 3.990,-
Petrof occasion vanaf ’ 3.990,-
Dörner occasion ’ 6.250,-
Yamaha occasion vanaf '. ’ 6.250,-
Hilger occasion ’ 8.990,-
Forster Löbau occasion ’ 8.990,-
Feurich occasion ’ 12.500,-
Grotrian Steinweg occasion ’ 12.500,-

-betaling vanaf ’ 70,- per maand (zonder aanbetaling)
Vleugels

Bechstein (zonder garantie) ’ 6.000,-
Förster 1.70 occasion ’ 12.990,-

Muziekhuis Guus Arons
Honigmanstraat 5-7-9, Heerlen. 045-717155.

PIANOSTEMMEN en repa-
ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Kunst en Antiek
Te k. antiek HARMONIUM.
Tel. ml. 17.00-19.00 uur
045-724847.

Braderieën/Markten

Enorme Luikse Markt
Zaterdag 28 en zondag 29 april in Geulhal Valkenburg.

Kraamhuur ’ 45,- per dag.
Inl. 040-856693.

Enorme vlooienmarkt
Zaterdag 5 mei, tennishal De Braak te Helmond,

250 kramen. Inl. 040-856693.
Gratis kraam voor kinderen t/m 16 jaar op

Nederlands grootste
kindervlooienmarkt

Zondag 6 mei, tennishal De Braak te Helmond.
Inl. en deelname 040-856693.

Te koop gevraagd

Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

Heeft u nog oude SPULLE-
TJES voor de rommelmarkt.
Wij komen het gratis bij u
ophalen. Tel. 045-724527

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Te koop gevr. 2 KAARTEN
van Phil Collins, ’ 100,- per
stuk. Tel. 045-720453, na
17.00 uur.
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513

Diversen

Nieuw Nieuw !!!
Exclusieve massage bij Blondy en Samantha en

gr. drankje. Tel. 04490-75028.
Voor Limburg LEKKERSTE
gehakt. Slagerij Houtvast
Schinnen.
Vandaag KINDERATTRAC-
TIE in Makado-Beek.
PIGMENTVLEKKEN? hoeft
niet. Bel voor gratis folder
08434-72597 of 72451.
Aangeb. wegens aanschaf
CD's 200 singeltjes ’ 125,-,
150LP^ 200, 125 oude 78
t. platen ’200,-, zes oude
lepeltjes met beeltenis Elvis
Presley ’ 50,-, 6 van ons
Koningshuis ’ 50,-. Tel.
070-3638667/3894543.
Te koop div. maten DONS-
DEKBEDDEN ’lOO,- tot

’ 150,-. Tel. 04490-53871.

Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 93 talen op Ips of
cass. ’ 65,- ook voor bui-
tenlanders, 21 danslessen
op cass. enz. samen’ 100,-
-all-in, tel. 070-3638667/
3894543.
Door jonge masseuses
totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE met leuk
gesprek. en (fris)drankje.
Eens geweest, u blijft
komen!!! Tel. 045-353489.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Te k. WATERPOMP Plun-
jerpomp 220 V; windmolen
mast 8 mtr., wieken doorsn.
2.40 mtr. Tel. 04742-3298.

06-lijnen

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eérï gedachte hebben.

50 c/m
06-320.323.01

Gay-two-Gay
06 voor twee

Direkt apart. Druk of .draai een nul
voor een andere partner.

06-320.327.32
ca. 50 et.p.min.

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

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

320.320.24.
De Nationale

8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis
live-info: 013-321395.

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot. het uiterste

06-320.323.12 - 50c/m

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12 - 50 C/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

de telefoon kan verwennen!
06-320.350.68 - 50c/m

.Grieks!
Marcha 50 et/min. 06-

-320.325.55
Gratis

life telefoonsex
met Mindy het heetste
meisje van Holland.
Bel Mindy's life-lijn

06-320.323.40 (50 c.p/m)

Hardsex
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

Pas als ik je
shirt losknoop,
weet ik wat je

wil!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 c/m

Gratis
real live gesprek

0,50 p.m. 06-

-320.330.62
met beeldtelefoon kunt u
onze meiden ook zien!
Van Club 06, dus goed.

Bel zelf rechtstreeks Lenie.
Info na elk verhaal - 50 c/pm
06-320.324.95
Wek-service
Nieuw in Nederland!
Hete Bianca fluistert

je wakker!
06-340.320.55 -50 et p/m
Lenie's sexspreekuur. Bel

haar met uw vragen (50 cm)
06-320.324.97
!! Wipgracht 9 !!

De beste anonieme
verhalen

06-340.310.15 (50 ct.p.m.)
Zoek je een leuke vriendin?

Bel de
Flirt-Box:

06-320.330.01 - 50 et p/m
Meiden versieren doe je op

de
Afspreekbox

Bel 06-320.330.77 - 50 cpm

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwevrienden kennen de niet
ver weg kunnen wonen. 50 et. p/m

Telefoonsex 2
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

Contacten-lijn 06-320.321.05
Sex-adressen 06-320.322.02
Cora & Willem 06-320.320.03
Groepssex-lijn 06-320.321.04

Mimi Kok verwent 06-320.323.65
Buren begluren 06-320.330.80
Bizarre livesex 06-320.321.01
Hard en streng 06-320.325.70

Homofoon 06-320.321.12
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m
Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320,330.10

Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50'
50 et p/m

Eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69
35 jaar, heter dan heet...o6-320.327.35

Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69
Tele-sex-live laatje hand trillen...o6-320.322.07

Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69
GAY ONLY

Marcel & André anonieme belevenissen...o6-320.320.21
Gay-phone, kun je tegen een stootje.:.o6-320.322.06
Meester Martin, dans naar zijn pijpen...06-320.323.05

Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323.04
SPECIAAL AANBEVOLEN:

Marion deWilde beltwildvreemde mannen op en lokt ze uit
tot telefoonsex. Doen ze het of doen ze het niet?

06-320.326.31
Dag en nacht ca. 50 cent per minuut.

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

al die jongens
06-320.327.01 - 50 et p/m

Natasja
wordt verwend door 2
mannen in de keuken

06-320.327.77 - 50 et. p/m
Buurvrouw Chantal en de ....

waar gebeurd. 50 et p/m
06-320.328.01

Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel
06-320.321.44-50 et p/m

Sex met het
Buurmeisje
en nog veel heter!

06-320.326.01 - 50 et p/m
Meisjes samen onder de

douche. £0 et p/m

06-320.328.88
Lekkere meid zkt. sexcon-

tact bel
De Tippellijn

06-320.330.66 - 50 et p/m
Homo

Het is wel slikken voor die
hete jongens:

06-320.330.88 - 50 et p/m

De meidenbox
kom in kontakt met mooie

meiden.
06-320.329.99 - 50 Ct p/m

Vrouwen zoeken sexcontact
Sex contactlijn

06-320.320.44 - 50 et. p/m
Lekkere meiden willen

verwend worden
Sexrelatielijn

06-320.320.44 - 50 et p/m
Direkt snel sexcontact!

live-afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

homo-feuilleton
Elke dag nieuw. Avonturen
van 2 bi-sexuele knullen.

Met.... alles!!
06-320.329.22 (50 ct.p.m.)

Henny komt voor
lifesex

met een jong stel. Ze doet
het heftig met de man en
dan .. met het vrouwtje.

06-320.326.71 (50 ct.p.m.)
2 heren spreken Tina aan

als ze trimt. Eerst wil ze niet
maar tussen de
struiken

06-320.326.70 (50 ct.p.m.)
In bikini moet ze voor haar

mevrouw het huis doen. Als
loon krijgt ze

lesbisch-life
06-320.330.52 (50 ct.p.m.)
"Vooruit, stof ook onder het
bed". Mevrouw geniet, als

het meisje diep bukt. 't wordt
lesbisch

06-320.330.19 (50 ct.p.m.)

De vrije
jongens-en meidenbox.

Voor alles wat jong en nog
vrij is. Vrij is om

afspraken te maken.
06-320.327.88 (50 ct.p.m.)
Weer vonden vurige bellers

van de
orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40. En
dan de Sexbox, daar draai-
en mannetjes en vrouwtjes
niet om de pot. Die zeggen
hoe ze het willen "doen" op
06-320.322.22 (05 Ct.p.m.)
2 puntgave jongens in de

piepshow. Als ze weten daf
er gekeken wordt gaan ze

origineel
grieks

06-320.323.86 (50 Ct.p.m.)
Dame zoekt gave knul,

meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op
de generatiebox
06-320.326.27 (50 Ct.p.m.)

De Super
contacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar... op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste. De heet-
ste box van NL. op nummer-
tje 06-320.328.29 (50 cpm)

De wip-in-box
heet zo, omdat er heel

wat ge... wordt op
06-320.324.60.

Leuk toch? Trouwens, de
lijfsexbox, daar durven

ze ook en ... jijmag
best meedoen op

06-320.324.90 (50 ct.p.m.)
Hij is wel vaak is gesprek,
maar blijf proberen. De

pornobox
onbeschaamd, maar we 1....

eerlijk. 06-320.320.51
(50 ct.p.m.)

Het leven begint bij 40.
Ook het sexleven. Op de

40plusbox
fijn en ongedwongen met

leeftijdsgenoten.
06-320.327.28 (50 ct.p.m.)

Een mooie meid. Een
donker park en 2 knullen die

haar daar
opwachten

Het lukt ze. 06-320.326.90
(50 ct.p.m.)

Homokontakt
jongenszoeken jongens:
06-320.325.01 - 50 et p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
Sexcontact

06-320.326.33 - 50 et p/m

ÜLady Bizar!!
06-320.324.68...50ct p/m
hete schokkende SM Sex

Eenzame boswandeling van
een meisje. De zwijgende
man, die niet vraagt maar

veel doet.
Grieks

06-320.326.93 (50 et. p/m)

Gekleurde Sex
06-320.323.46...50ct p/m

Rijpe vrouw 41 jr.
De zelfbewuste blonde meid
leert de wereld kennen van
gehoorzaamheid aan S.M.
06-320.330.17

(50 ct.p.m.)
Het hooghartige

blonde meisje
van de winkel krijgt haar

verdiende loon v/d jongen.
06-320.329.24 (50 et. p/m).

Als Nancy haar kleinste
bikini

past, belt de man aan. Zo
gaat ze voor hem uit de trap

0p...
06-320.323.85 (50 et. p/m).

Sex Spel
keuze sex met
6 hete meisjes
Blue * White

doe de sex kwis
win 'n sexartikel

50 ct.p.m. 06-
-320.323.66

Rosie-relatielijn
voor modern sex-contact op
06-320.324.50 (50 ct.p.m.) 'hoor je wensen van

paren en dames.
In Rosie April zie je
hen "naakf-foto's.

2 knullen doen het in een
auto. Plots gaat die deur

open. Een man in
uniform

en dan .... trio. Homo
06-320.326.91 (50 ct.p.m.)

"Dat doe ik niet". Een
vrouwtje met haar man voor

Lifesex ziet die knul
triosex

06-320.321.32 (50 ct.p.m.)
Achter de salon is die S.M.
kamer. Daar leert Vera de

man kennen als haar
totale meester

06-320.330.51 (50 ct.p.m.)
2 lenige knullen in zon

strakke maillot, en dan...
zonder. Spannend.
Life-homo

06-320.321.33 (50 ct.p.m.)
De man legt een mooie

lastige
meid over de knie. Dan ont-

dekt hij dat ze.... wil.
06-320.321.30 (50 ct.p.m.)
John verliest zn avontuurlijk
vrouw aan een strenge man.

Ze leert

gehoorzamen
06-032.326.92 (50 ct.p.m.)

Als de
traliedeur

dichtvalt ondergaat Ina de
naakte sensatie van S.M.

met een strenge man
06-320.330.61 (50 ct.p.m.)

Op de bisexbox
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-
vrouwtje. 06-320.328.38

(50 ct.p.m.)
Body to bodymassage. Zo

maakt Tïna haar
lesbische

vriendin eindelijk weer
gelukkig. 06-320.329.25

(50 ct.p.m.)
Toch pakt de man de liniaal
als ze lastig is. Ze spartelt

verleidelijk
en dan...

06-320.326.72 (50 et. p/m)

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25
Ga 'ns lekker vreemd met 'n

hete meid.
Tippelbox

06-320.326.66 - 50 et p/m

Sex Kennis-
makingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03 - 50 et p/m

De ruilsexbo-
Snel, resultaat. Géi __

geschrijf, geen gew'
Veel plezier nog deze'
06-320.326.99 (50JJ,. Trio-bisex-trt
Voor man vrouw vrflj

man man vrouwrelatie
enige box die de*

contacten waarma»
06-320.326.88 (50JÜ

De trio-box
Nee, superjaloers njjj j
niet zijn als je vriend

vriendinnen zoekt op
06-320.327.37 (50 <j_

Kontakten/Klubs

Club Merci
Ben je wat van plan, wij zetten je in vuur en

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisjeo
Privéhuis Michèle

Het paradijs op aarde
, 045-228481/045-2296^

Ons doel is Uw voldoening

Riversideclub
E9afslag Echt-Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak*

voorbij camping de Maasterp. Open van maandag fdag van 14.00 tot 2.00 uur. Tel. 04755-1855
045-326191
Escortservice. All-in.

Thai Privé
voor sport, Franse en origi--
nele Thaise bodymassage.
Ma.-vr. van 11.00-24.00 uur
Suffolkweg 13, Weert. Tel.
04950t42966.

Nieuw!! Ook zaterdag.
Noenda

Met assistentes, SM en
slavin 04492-5605.

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.

13 Kerkrade-W. v.a. 12.00
uur. 045-413887.
tev. meisjes gevr.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Contactbüro
Geleen

Bern. in privé-adr. op nivo,
met nieuwe inschrijvingen.

Tel. 04490-48768.
Gezellige en sexy meisjes

ontvangen u in pikante
lingerie

Privé
Yvonne

Weer nieuwe meisjes ma t/m
zat. 11-23 u. zond. 15-24 u.

045-425100 kerkrade.

Brigitte
Privé 045-254598.

Privé Cherry
Nu soft-SM, open van ma.

t/m wo. 10.00-19.00 uur, do./
vr. 10.00-02.00 uur. 20.00-

-02.00 uur Escort service.Tel
045-462805.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

St. Tropez Bar
Putstr. 40, Sittard. ledere

dag geop. 21-5 uur. Tevens
meisjes gevr. Tel. 04490-

-15828 na 21.00 uur. 17402.

Contactburo
Maastricht, bemidd. in privé-

adressen 043-635264.
Heropening vrijdag 27-4
Club La Belle

Spekholzerheide, Graverstr.
13, van 14-4 uur. Detlef en
Regina van "de Jachthut".

privéhuis DC1
045-227734en 045-2^

met haar vriendin 11'
Tev. ass. gev^>

Wij zijn ope'
vanaf 13.00 uu'

Madam Butterfly en
meisjes, Hommen1*

Vaesrade.^

’ 50,- all-if1
Katja, Stella en Mof'

Tel. 045-42360°;
Exotische

Massage ■UI.1Diestersteenweg 8, n'
Masseuze gevraag

Gezellige
dames

charmant, discreet "jj |
ken u thuis of in n"

045-3118jjjj
Attentie Attentie

Contactbü'
Yvonne

Deze week specialejien veel nieuwe adre?
Vrangendael 154, SJTegenover Fortuna-Sj

Tel. 04490-2320?
Nieuw Suzafl
Af 10 uur ook zat. en

Tel. 045-721759y

Videoclub.
v.a. ’ 20,-. Tel. 045-7'

Meisje aanwez^
Zat. en zond. 14.00-24;

Ma. t/m vr. 11.00-2*"

Club
2000

Rijksweg Nrd. 22, öf
Tel. 04490-423jj>

Two
Blue EyeS
Escort Service^

04490-80606 of 2j?
Privé, 2 meisjes,

tel. 045-460$
Overnam6

Sex-club in Z. Lirrrf

’ 12.000,-, tel. 0433?
Anita ,

Privs en escort tus|-j
23 uur. 045-352g>

Club Rusti^
V.d. Weyerstr.fy

Kerkrade-W. 045-*]?

_o_T^ m^m\__
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Trompettist
Mathath Haan op

televisie
- De uit Land-

jLaaf afkomstige trompettist
l^th Haan is aanstaande zondag

zien en te horen op het tweede
($■ van de Duitse televisie
t°F). Tijdens een rechtstreekse
pending (vanaf 12.00 uur) van-
\j Kanten werkt de 26-jarige
i ft-burgse muzikant mee aan
>Jj Sonntagskonzert van het

Haan werd door het ZDF
y.'lviteerd naar aanleiding van
(jJl eerste CD/LP die ook in
ü'tsland op de markt kwam.

ia laat hij zondag enkelel%.mers horen. Ook zanger Ro-
k to Blanco neemt deel aan het

°gramma.

Math Haan: zondag te zien
z 1 te horen tijdens een recht-
Jeefcse uitzending van het
ÜF vanuitKanten.

KRO koopt
dertig uur

'Whodunnit'
{■ EERLEN - De KRO heeft vijf-
jj f> afleveringen gekochtvan de
u^tse detective-serie Inspector
l orse. De serie is gemaakt door
b l Engelse Central Television
Ir. priseS- De vÜftien afleve-
Wïlen bestaanuit vier afgeronde
fi rhalen. „Maar iedere afleve-

.S kan afzonderlijk worden be-v»5en"> aldus een woordvoerster
s "* Central Television Enterpri-

'ty Peetor Morse is een typische
toj °dunnit', waarbij de kijker
V"et laatst in het ongerede
dipt.gelaten over wie de misda-
rj-i r is. Inspector Morse is een
4-^hodoxe, in Oxford woon-
Cer..lge politieman. Volgens
W a' Television Enterprises

e serie een goed tegen-
in nt voor het geweld in Ameri-
{vtQ^e series, al zal Inspector
*°nri het uiteindelijk ook nietaer lijkenkunnen doen.

Vor ,^°l van Inspector Morse
*e.e gesPeeld door de Britse
%ï John Thaw- De avonturen
Seba Oxfordse inspecteur zijn
têctfSeerd °P boeken van de de-
Va Ve-schrijver Colin Dexter.
Fe uueer deKRO deze moderne-gave van Sherlock Holmes

6ndt, is nog niet bekend.

Enthousiast
Maat verklaart dat hij het eerste
jaarbij Radio 10 als enorm inspi-
rerend heeft ervaren. „We waren
heel enthousiast over het idee
een commercieel station op te
zetten. De ploeg was enorm ge-
motiveerd. Dat werd het tweede
jaar wel anders. We leefden en
werkten constant met het
zwaard van Damocles boven ons
hoofd. Daar was een aantal oor-
zaken voor. Ik denk aan het mis-
lukken van TV 10, dat tenslotte
dezelfde initiatiefnemers had als
Radio 10. De onderzoeken van
het Commissariaat voor de Me-
dia, het uit de lucht halen van Ca-

ble One, was voor ons ook niet
leuk".
„Uiteindelijk hebben we het ge-
red en mag Radio 10 blijven,
maar gevolg van al deze acties
was wel dat we ons heel lang ge-
deisd hebben gehouden. Geen
ophef gemaakt van het station,
dus weinig adverteerders wisten
de weg te vinden en ook luiste-
raars konden er geen touw meer
aan vast knopen. Ik vergelijk het
altijd maar met een nieuw lekker
zoutje. Als niemand weet dat het
bestaat, koopt niemand het. Ra-
dio 10 is zon lekker zoutje, maar
er moet wel een grote reclame-
campagne komen om het aan de
man te brengen".
„Nu is de zaak in rustiger vaar-
water gekomen, maar er moet
wel actie komen om het station
aan adverteerders en luisteraars
te helpen. Dat geeft opnieuw een
enorme druk. Ik kan daar ge-
woon niet goed meer tegen, daar
kom ik eerlijk voor uit".

Verlaat Maat nu een zinkend
schip? „Nee absoluut niet. Radio
10 gaat het maken. Er werken
goede mensen, maar er moet wel
nog heel veel gebeuren. Toch
lijkt het tij te keren, adverteer-
ders vinden de weg wel weer. Ik
heb niet de indruk dat ik Radio
10 in een kritieke fase verlaat. Ik
kies nu alleen even voor mezelf.

Toch krijgt Ferry Maat bij de
TROS ook een drukke en verant-
woordelijke baan. „Ik ga leiding
geven aan medewerkers en pro-
grammamakers van radio, 1 en 2

van de TROS. Ik krijg nu een or-
ganisatorische baan, zonder dat
ik zelf ook nog programma's
hoef te maken. Bij Radio 10
maakte ik ook nog eens 17 uurra-
dio per week". De Soul Show bij
de TROS keert dus niet terug.
„Martijn Krabbé behoudt zijn
Dance Classics op die uren", al-
dus Maat.

Onder leiding van Ferry Maat
gaat in eerste instantie de TROS
Radio 3 drastisch veranderen.
„Ik kan er nog niets over zeggen,
maar er lag een concept voor ver-
anderingen; ik kan daar aan
schaven en bijstellen. Voorlopig
kan ik alleen zeggen dat er nogal
wat disc-jockeys op andere uren
zullen gaan werken".

Teamgeest
Ligt er een groot terrein braak op
radio 2 en 3 voorFerry Maat? „De
oude garde waarmee ik veel ja-
ren bij de TROS heb gewerkt, is
weg. Toch ken ik de meeste dj's
wel. Ze doen het echt niet slecht.
Dat bewijzen de luistercijfers
ook wel. Toch is er wel wat ver-
anderd als jevergelijkingen met
vroeger trekt. In mijn tijd was er
veel meer teamgeest. Tegen-
woordig zijn de meeste dj's free-
lancers. De sfeer onderling is
harder, er is meer jalouzie".

„Ik wil proberen daar wat aan te
doen. Er moet een sfeer van ver-
trouwen en plezier in eikaars
werk komen. Dat hoor je op de
radio. De zon moet schijnen.
DJ's mogen best kritiek op el-
kaar hebben, maar dan wel open-
lijken niet achtereikaars rug om.
Dat bederft de werkverhoudin-
gen. Daar ga ik aan werken. En
natuurlijk ga ik nieuwe mensen
coachen. Niemand hoeft voor
mijn komst te vrezen. Ik ben niet
van plan uren af te pakken of me-
zelf te promoten. We gaan er iets
moois van maken". " Ferry Maat: „DJ's mogen best kritiek op elkaar hebben,

maar dan wel openlijk en niet achter elkaars rug om."

show

Moravanka
naar

Witten
WITTEM — Het heeftvijfjaar ge-
duurd, maar Jan Slabak en Mo-
ravanka komen weer naar Lim-
burg. Naar Wittem om precies te
zijn, waar fanfare Kunst en
Vriendschap de befaamde Tsje-
chische kapel op zaterdag 19 mei
ontvangt in het kader van het
veertigjarig bestaansfeest van de
vereniging. Moravanka verzorgt
in de feesttent op de parkeer-
plaats voor het Redemptoris-
tenklooster op deze zaterdag een
optreden dat om acht uur begint.
Liefhebbers van op Tsjechische
leest geschoeide volksblaasmu-
ziek mogen zich verheugen op
een bijzonder optreden met bril-
jante solisten.

Op verschillende plaatsen in de
regio gaat morgen, donderdag 26
april, de voorverkoop van start.
Tot en met zaterdag 12 mei zijn
kaarten a 13,50 gulden verkrijg-
baar bij Boekenshop John Jas-
pers, Rijksweg 61, Gulpen; Slij-
terij Corrie, Wilhelminastraat 16,
Bocholtz; Sigarenmagazijn Van
Verseveld, Saroleastraat 80A,
Heerlen en Men-shop Fan-
champs, Maastrichterlaan 42,
Vaals. Telefonisch kan men op
werkdagen (maandag tot en met
vrijdag) tussen negen en vijfuur
reserveren via 04450-2139. Gere-
serveerde kaarten moeten voor
zeven uur op de concertavond
aan de kassa worden afgehaald.

" Moravanka: na vijfjaar weer in Limburg

Ferry Maat keert met gemengde gevoelens terug bij de TROS

'Radio 10 is 'n lekker
maar onbekend zoutje'

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Ferry Maat keert terug naar de TROS, de
omroep die hij in 1988 verliet om programmaleider te wor-
den bij het commerciële station Radio 10. Maat is door de
TROS benaderd met het verzoek hoofd van de afdeling
Popmuziek en Amusement te worden. De 43-jarige Ferry
Maat uit Huizen heeft het aanbod, na enige aarzeling, aan-
genomen en treedt per 1 juni weer in dienst bij zijn voor-
malige werkgever.

Ferry Maat zegt gemengde ge-
voelens te hebben bij zijn be-
sluit. „Natuurlijk ben ik heel blij
met deze baan. Ik heb de TROS
vroeger al eens laten weten zon
coachende baan te ambiëren,
maar daar is men toen aan voor-
bij gegaan. Het feit dat ze mij en
mijn wens niet vergeten zijn,
streelt me".
„Ik denk dat ik een hele leuke
baan krijg. Het vertrek bij Radio
10 doet weleen beetje pijn, maar
voor mijzelf is het een goede be-
slissing. De stress bij dat station
werd me de laatste tijd wel eens
teveel. We werken constant on-
der hoogspanning en ik voelde
dat ik daar steeds slechter tegen
kon. Ikkies nu voor een zekerder
bestaan bij een publieke omroep,
die ik heel goed ken. Ik heb daar
tenslotte bijna dertien jaar ge-
werkt".

Nederlandse
tv-zenders in
Limburg nu

volledig
in stereo

ROERMOND -Na het tweede en
derde tv-net is in Limburg nu
ook Nederland 1 in stereo te ont-
vangen. In de radiotoren van
Roermond is in verband hiermee
de nieuwe televisiezender voor
het programma van Nederland 1
in proefbedrijf genomen. De
oude zender, die sinds 1972 in be-
drijf was, is in opdracht van de
Nederlandsche Omroepzender
Maatschappij (NOZEMA) door
PTT Telecom vervangen. Behal-
ve voor het uitzendenvan stereo-
geluid bij televisieprogramma's
is de nieuwe zender in de toren
van Roermond tevens geschikt
voor tweetalige uitzendingen.

Met de vervangingvan dezender
in Roermond zijn ook de hulp-
zenders in Zuid- Limburg, die
hun signaal van de zender Roer-
mond ontvangen, geschikt voor
stereo-uitzendingen. In de reeks
te vervangen zenders voor Ne-
derland 1 was Roermond de laat-
ste, waarmee nu de stereofonise-
ring van de drie Nederlandse te-
levisie- netten geheelvoltooid is.
Nederland is hiermee het eerste
Europese land dat alle televisie-
programma's in stereo kan ont-
vangen.

Willy Wenmaekers Band
viert eerste lustrum

BERG A/D MAAS - Het in de
Westelijke Mijnstreek populaire
'orkest Willy Wenmaekers Band
viert komend weekeinde het vijf-
jarig bestaan. De big band is op-
gericht, en wordt geleid door de
bekende trompetist Willy Wen-
maekers' uitBerg a/d Maas, die 18
jaar lang deel uitmaakte van de
Willy Schobben Band en enkele
malen als gasttrompetist optrad
bij de Viller Spatzen.

Als 20-jarige begon Willy Wen-
maekers zijn loopbaan bij Willy
Schobben. Hij bleefer 18 jaar tot
Schobben enkele weken geleden
zijn afscheidsconcert gaf.

Ook richtte de trompettist vijf
jaar geleden zijn eigen orkest op,
omdat Schobben het rustiger
aan wilde doen en er tijd vrij

kwam. Het repertoire is bijzon-
der gevarieerd: van typische big
band-muziek a la Glenn Miller
tot 'Tiroler' en Top 40-nummers.
Het feest wordt gevierd in een
feesttent aan de Bergerstraat te-
genover repetitielokaal 'Lom-
bok' en begint vrijdag 27 april
om 19 uur met een receptie en
aansluitendom 20.30 uur een op-
treden door de Willy Wenmae-
kers Band zelf. Zaterdagavond
treedt nog eenmaal voor deze
speciale gelegenheid de Willy
Schobben Band op. Zondagmid-
dag (koninginnedag) speelt van-
af 12 uur opnieuw de Willy Wen-
maekers Band en van 15 tot 20
uur het Maastrichtse orkest Vive
le Vink.

Boekingen zijn mogelijk via tele-
foonnummer 04490-35177." Willy Wenmaekers Band: komend weekend in feeststemming

lerland tegen
Sovjet Unie
live op tv

HEERLEN - De voetbalwed-
strijd lerland tegen de Sovjet
Unie is op deze woensdag in de
vooravond vanaf 18.00 uur live te
zien op Eurosport. Deze oefen-
wedstrijd voor de wereldkam-
pioenschappen in Italië zal door
de Nederlandse WK-fans met ex-
tra aandacht worden gevolgd,
want lerland zit in dezelfde pou-
le als Oranje. Het elftal van de
Sovjet Unie is voor meer dan de
helft hetzelfde als de ploeg die
speelde in het Europees kam-
pioenschap waar Oranje de Rus-
sen in de. finale met 2-0 ver-
sloeg.
Beker
Vanavond om 22.50 uur geeft de
NOS op 3 ook een samenvatting
van de bekerfinale PSV-Vitesse.
De uitzending duurt ruim een
uur.

Erwin Kroll
niet welkom

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - De drie weer-
mannen van het KNMI die beur-
telings het weerbericht in het
NOS-Journaal presenteren, zijn
teleurgesteld over het besluit
van de NOS de presentatie na de
zomer te gaan overlaten aan Er-
win Kroll. Een woordvoerder
van het KNMI bevestigt dat er
gesprekken lopen met de weer-
berichtpresentatoren Han Mei-
link, Henk van Dorp en Frank
Kronenberg. Die gesprekken
zijn nog niet tot ieders tevreden-
heid afgerond.

De drie kregen onlangs te horen
dat de NOS de presentatie van
het weerbericht in eigen hand
gaatnemen. Daartoe werd Erwin
Kroll aangetrokken, nu nog in
dienst van Fokker, maar een be-
kend gezicht voor de kijkers van
het NOS-Journaal. Kroll presen-
teerde al eerder het weerbericht,
maar toen als werknemer van het
KNMI. In diezelfde hoedanig-
heid treden ook Van Dorp, Mei-
link en Kronenberg op.
Kroll komt echter in dienst van
de NOS. Met het KNMI heeft de
NOS volgens hoofdredacteur
Gerard van der Wulp van het
Journaal afgesproken dat het in-
stituut wel de gegevens blijft
aanleveren en bij afwezigheid
van Kroll ook een presentator le-
vert. Dat moet dan Mellink wor-
den of Van Dorp. Kronenberg
komt niet meer in aanmerking
omdat de NOS niet teveel ver-
schillende gezichten wil. Aange-
zien Kronenberg er het laatst is
bijgekomen, valt hij het eerst af.
De drie weermannen voelen er
weinig voor alleen nog hun
dienst te doen als Kroll niet be-
schikbaar is.
Hoofdredacteur Van der Wulp
van het NOS-Journaal heeft wel
gehoord dat er 'wat uitvoerings-
problemen' zijn met het contract
dat hij met het KNMI heeft ge-
sloten, maar als de weermannen
het niet eens zijn met de afspra-
ken tussen deNOS en hetKNMI
moeten zij zich wenden tot de
laatste, hun werkgever, meent
hij.

" Erwin Kroll
...dit najaar weer op tv...

Oranjebal met
René Krans

HEERLERHEIDE - Volop feest
aanstaande zaterdagavond 28
april in het Corneliushuis van
Heerlerheide. Ter gelegenheid
van het 60-jarig bestaan van de
Oranjevereniging kunnen daar
vanaf 20.30 uur de beentjes van
de vloer met muziek van het
dans- en showorkest van René
Krans.
Het festijn van de Oranjevereni-
ging in Heerlerheide wordt geor-
ganiseerd in samenwerking met
Groene Ster, Heidebloem, fanfa-
re St. Jozef, schutterij St. Sebas-
tiaan, buurtvereniging Renne-
mig en De Bokkeriejesj. Kaarten
in voorverkoop (vijf gulden) zijn
in Heerlerheide o.a. verkrijgbaar
in het Corneliushuis.
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Philips Whirlpool bij Dom van den Bergh
GROTE KEUZE, GRANDIOZE KWALITEIT,

GEWELDIGE SERVICE
ppl I !---—jm oo q\ . ■ ■■

_-^*^***^ /^f^_/m\ _-i^> /^_B__l__^?\ Philips Whirlpool volautomatische,
_-*^PhMos Whirlpool |f mVf Ml /jfl _B_l_\ witte voorlader AWG 752 '^*ssi^f^ Witte 1 WL_ _J»„i 1 -**** _____■ ) DCC. Dvnamic Consumption Control. Regelbare __g--^

/ ■ lÜT, awfi73F~ Y^-BTw/ /■ l mL_^—/ centrifugesnelheid 120-1000 t.p.m. Speciaalvoorlader wwv u* \ n3-p______=^' /^ '> _i \ / _ . .. n , .., __*^^I ■"*"* —r-r ",;„„ V J^ \ / centnfugeprogramma. 18 Programma s. ink u- _gr^f nnc Dvnamic Consumption _^ ___«**/ \ / " _ i ■~_,"/ %ü^_mS a^usfißff^^’ !aSB5*-_ -<" Wjr^^uurafzon^^arvan

’ van koud ,!ot AAA BBBBMBBBBt I Spoelstop instelbaar. 11l|l|B \’ 90°instelbaar.l|l|l|r BBBBBBBMMB Kema keur. ml***f Kema keur __r ■»T ■»T"^^^^^^_ iï__ '~' ' ~_

■ i ~ __: "■o Ta - 19M. H| IWPJP^^^^^^^^^^^^^^^^^^^WlBH^,^

_. _. *^_> Philips Whirlpool
S* Philips Whirlpool volautomatische geheel

’ geheel witte boyenladerAWG 699 mm*_joool^ witte boyenlader __tffr^Wél DCC. Dvnamic Consumption Control. Regelbare —*m§ AWG 696/ centrifugesnelheid 120-850t.p.m. 17 Program- Regelbare centrifugesnelheid Zi>I nm^mklusjef wolwas. l^m^t^energie- Jf*» 120-850 t.p.m. 14 Program- -<___■

’ Kema keur. ' 1QQQ. ma's, inklusief wolwas.
I IM Knoppen voor delikaat textiel ■^ >̂>>

_
’ en snelwas-programma.
/ ■M_^_^_^_^_^_^_^_^_n~^ ŝ>

_—
Trommelinhoud 4,5 kg. -^^"’ _________r Kema keur.l^=^^^j) ' h=zj 1199:

WUata||| Philins Whirlpool diepvrieskast 1115il
MÜ^"aïM^ PJÜlJPStweedeurskoel/vrieskasr^^P^ Wit interieur. Ut-?? AP.G 681

"" I -_____________________________________! ____F 2__Z=-=--Fi=f3f "! T55 netto met automatische ontdooiing. "^C^^^
/ ||# I Verstelbare rekken, deurindeling naar -^^/ Mm/ -i. ' ’ -—^~~ >v 1 e'9en keuze. Aluminium binnenwanden. s**«>wL-mMM wgr-Be—Bgai^iß ’ -_^^^^^f' "^^^ I Deuren "V_f__ _f__ r""^W**^ WM I -J I ünksdraaiend lUII_°^1 _ J f "______ZZ___Hs!s_> temaken- "■#■#■

/ Philips Whirlpool Spce Cube 50 .^ -y^^mtt»—^ Philips Whirlpool magnetron/oven
/ magnetron AVM 730 1 "^~~ -""""' «___. komblnatlefIVM 920/WH
J Nuttig vermogen 750 W. Plaats voor 2 borden Jï Inhoud ovenruimte 32 liter. Magnetron

’ naast elkaar. Energie traploos regelbaar. Tijdklok /■ I (700 W) in kombinatie met heteluchtcirkulatie _tto^>'I tot 60 minuten. ■■ Mg\ j (17 00 W), grill of turbo-grill (1900 W). Tijd- -^^^/ Automatische #é__L___Pal / schakelaar tot 60 min. Traploze magnetron

’ ontdooistand. m"T■Pr■ / energieregeling. Traploos instelbare tempera- -^pï
/ il ■■■ ___

mmmm%-^_m_m_J MmmmKwmm tuur(so°-250°C). Mt_g\f_ >_/ _t^m\ \_4MM—M\ M mmmmaa__mti_wMaMamjmM uitgekiende \A*uilH -^r-"^’ -^-.^l^rTSiTll^-K^^^^^^^^^^^f I 1 I energieverdeler. I ___■_. «^ 9w ■

♦CENTRALE VERWARMING - VR en HR-ketels - alle merken

. ~.,,, i . .. ■—.„._■ . .. -~-, .... ■ ifiiii- i.

Epilepsie? Zet jezelfniet buitenspel
Nederland telt ruim 90.000 mensen jaarweer regionale info-markten. JVrf
met epilepsie. Is dat ook bij u deel \(AW
van het leven? Praat mee. De Epi- Voor alle informatie: - EPILEPSIE vereniging NEDERLAND
lepsie Vereniging Nederland is een (030) 66.00.64. Of "_." /"\ "-"belangenverenigingvan en voor men- schrijf: postbus 9840, AVA"-" "^sen met epilepsie. En organiseert dit 3506 GV Utrecht. EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

Hrl_fV2TO- ' 2 paar 2i!«lw"
Katoenen herenslip. Mt 4-7. 6.75 Sportsokken. Mt 35/38-47/48. Heren bikinislip. Katoen/polyes- j

5.75 ter. Mt. 4-7. 6.75

_ÉtM_____H-iiÉifl______-^-IÉ

Heren T-shirt. Mt 46/48-54/56. Nederlandse vlag. 65 x 100 cm. Dames T-shirt. 100% katoen. Mt
16^ 12,75' 38/40 en 42/44. 167-"

■ __^^^^ I "■

JL Id&JIJwlllllU
j^\ t/mzatetdag f\ j

Ö%j; _|w gp __9nnw^9

Witte klemspot. Max. 60 Watt. Opvouwbare damesparaplu. Extra gehard fietsbeugèlslot.
12^5- I_WS 2Ar?5

________________a___________________a

18-delige metalen ladenkast. Jong belegen kaas. Vers van 't Feestelijke oranjetaart met vul-
_2sr?s mes. 1 kg. iJ-80' ling van sinaasappel-gele room

en mandarijnpartjes.

HEMADe normaalste zaak van de werelds, ', ; I
i

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42x 54x 60x

5.000,-148,-122,- 113,-
-8.000,-232,-190,-176-

,-10.000,-290,-238,-22-
0,-15.000,-436,-357,-3-
30,-20.000,-581,-476,--

440, is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 12,2%, andere
bedragen en looptijden zijn

ook mogelijk.
1e hypotheken vanaf 8,9%
2e hypotheken

240x180x120 x
10.000,-117,-127,-149,-
-20.000,-235,-254,-299-
,-30.000,-353,-381,-44-
9,-40.000,-470,-508,-5-

99, overwaarde.
Lopende leningen geen

bezwaar. ' 47888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair
GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

I Keuze uit meer dan 4000
DAMESJAPONNEN EN -PAKJES
van bekende fabrikanten 4RVI flflMaten 38 t/m 54 I J'T.UU
HERENCOLBERTSeffen, ruit- en streepjesdessin
Maten 46 t/m 60, ook lengte- enH OQ Cf)
kwartmaten, vanaf I-__9iUU
BIJPASSENDE PANTALON *g r-{% I
Alle maten vanaf "l«liüU
GROTEC(S

HEMDEN, JEANS, PANTALONS EN JACKS J
___r AmfMmWwtmj/mfMm

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR
MEAO-ers m/v
Het examen is sneller achterde rug dan u denkt!
Wellicht gaat u doorstuderen ofop zoek naar een
baan. Wij praten graag eens met u over uw
mogelijkhedenen wie weet kunt u direct aan de slag
in een baan die past bij uw studierichting.

Medewerker secretariaat m/v
voor een relatie in Sittard. Wij zoeken een kandidaat
die de Engelse taal goed beheerst en over enige
ervaring mét secretariaatswerk beschikt. Wij bieden
u een baan met uitdaging en perspectief bij een snel
groeiend bedrijf.
Voor Informatie:
04490 -2 20 80,Karin Poelman of Marga Hautvast
Sittard, Rosmolenstraat 4

iNiet voor iedereen zijn gezondheidszorg
/gmm»^ en onderwijsvanzelfsprekend.

£A Geef.... ActieW SYMPATIA
Êf^ *H%^. G1R0:17797

*** 'mW"&O^ Actie Sympatia Biltseweg 14,

T fr i j jT^FTBB[ONZE ZOMERKQLI^^ [ SPORTSETJE.^^j PEUTERPYiUVIA.

I ;\&V*«V"^^ fijn streePJe- 19?* A' \^l§JS-^^_l^SB ff ynff Mirf cxv mv aitil mudrfta uniell^ ""'■% S-M-L-XL /' \/ \ ***** rrtt UCfl _£IJfl JUJ U fflCCIf PC UUtLmJrJ



Duitsland 1
$> Tagesschau.. 3 Unter der Sonne Kaliforniens.«ïerikaanse serie. Afl.: Reporter infij^n. (Herh.).
l* Aerobic. Fitness mit Vernunft.
tJ17: De beweeglijkheid van de wer-

\y Tagesschau,
rj,3 Schauplatz der Geschichte.
|__?9°w. (Herh.).
I?° Eine Welt für alle. HundertH^'sterwerke, culturele serie. Van-
-I^9: Hüter des Hauses.
\y Tagesschau.
s- 3 MEiner zuviel an Bord. Duitse
Jreelfiim uit 1935 van Gerhard Lamp-§t- (Herh.).
(.' Showfenster. Amusementspro-f>nna.3'^ Persoverzicht.j]s Tagesschau.
(Jj ARD-Mittagsmagazin.
% Wirtschafts-Telegramm.
|5 Tagesschau.
k * Sesamstrasse. Kinderpro-Sma.
j?° Endstation goldener Fluss.
ü9dserie. Afl. 1: Die Reise mit Lis-

Ijl!" Tagesschau.
J;3 Hey Dad! Australische comedy-
ij'6- Afl. 33: Fachmann in Sachen
l!ne'[«" Chic. Actuele modetips.
KJj Tagesschau.
|u 3 Das Recht zu lieben. Brazi-
«j^se serie naar een roman van Ja-RJfClair. Af1.61.
I^° ARD-Sport extra. W.K. IJshoc-
§*'■ Noorwegen - West-Duitsland.
j^mentaar: Jochen Sprentzel.

P[pvisie-uitzending vanuit Bern.
Werbung.

18.00 Hier und Heute. Actualiteiten.
19.00 Einsatz in Manhattan. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Tod einer Zeuge.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.10 ooARD-Sport extra. Voetbal:

West-Duitsland - Uruguay. Commen-
taar: Heribert Fassbender. Uitzending
vanuit Stuttgart.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ""Heut'abend... De ARD-talk-

show met Joachim Fuchsberger.
Gast: Heinz Reincke.

23.45 ""Full House. De NDR-rock-
show. Vandaag met: Little Steven.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Sascha Hehn, Gaby Dohm en Klausjürgen Wussow in 'Die
Schwarzwaldklinik'. (Duitsland 2 - 17.50 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
tv^el- en CAI-abonnees:
I 0r kanalen zie schema exploitant

% * zwart/wit programma
0* = stereo geluidsweergave
<.■= tweetalig bij stereo-app.

= teletekst ondertiteling

TLEVISIE
C6rland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

"erland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

Belgë/TV 1
Mn
W Samson presenteert. Peppi en
J&. *' bij de Marine, Nederlandse
ty Sdfiim uit 1976 van Nan de Vries.
Crineer kaPitein Plus bedreigd
4r 'Jt door een geheimzinnige schut-
't.Rh aller|ei briefjes op hem afvuurt
%*n pepP' en Kokki te hulp.
>tï Sinja Mosa. Braziliaanse serie

8,0? r ik tak. Animatieserie. Afl. 240.
k,, plons. Afl.: Plons en de opera-Qeres.
\t ame,eon- Doe-programma
f"r 6 kinderen. Vandaag: De fiets.
8.joSentatie:0Sentatie: Danny Verbiest.
Hvy °assie en Adriaan en de ver-

a
n kroon- Nederlandse serie

Ajgri Adriaan van Toor met Bas en
tün aar> van Toor. Afl.: De ontsnap-
iHirVoute- De boeven hebben twee
[tis °°rsprong opBassie en Adriaan,
Aai' assie en Adriaan bereiden een
Ho ~_?ir|de voor.
V vogramma van deKatholieke
ÏS iwie" en Radio-Omroep.

*V,""bedelingen en programma-Soti- ht
*H,0q Nieuws.
Sr. Baraka. Spelprogramma. Pre-
t.6 a»e: Luc Appermont en Donaat'ijj^eker.

9
steek-er-wat-van-op-show.

met Emiel Goelen.
"W a'S: Satelliet-tv en woonvor-

h.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws. Aansl.: Paardenkoer-

sen.
22.45 Even diep ademhalen. 21-deli-

ge Britse comedy-serie. Afl. 17:
Match van de dag. Peter Barnes heeft
een kaartje voor de wedstrijd Enge-
land - West-Duitsland, maar hij raakt
het kwijt en probeert dan zonder
kaartje het stadion binnen te glippen.

23.10-23.15 Coda. Zon, van Patricia
Lasoen.

" 'Peppi en Kokki'.
(België/TV 1-16.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
Veronica
16.00 Jungle book. Amerikaanse

speelfilm uit 1942 van Zoltan Korda.
(Herh.). In de junglewordt een jongen
opgevoed door de wolven.

17.45 (TT)8.0.0.5. Uitzending van
Bart Omroep Organisatie Stichting.

18.35 "«Countdown. Jasper Faber
presenteert popmuziek:

19.25 (TT)Paravisie. Impressie van
de Paravisie-manifestatie 1989 in
Den Haag.

20.00 (TT+»»)Journaal.
20.27 Crimestory. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Vrijgesproken. Ray Luca is
vrijgesproken van al zijn misdaden en
wil nu in Vegas een wereldwijd drugs-
netwerk opzetten.

21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenmaga-
zine.

21.50 Veronica film & video. Filmma-
gazine.

22.35 Married with children. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Steve's baard-
groei. Steve heeft na een vijfdaagse
tocht een baard laten staan. Marcy wil
dat hij zich scheert, hetgeen Steve
hardnekkig weigert...

23.05 Konsumentenlijn. Consumen-
tenmagazine gepresenteerd door llo-
na Hofstra.

23.30 Pin up club. Erotisch magazine.
23.50 Cash. Beleggingsspel live van-

uit Studio Plantage in Amsterdam.
Presentatie: Ton Planken, Mechtelien
Alkemade en Walter van Tiel.

00.15-00.20 ""Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
13.45 Tierportrat. Natuurfilmserie.

Vandaag: Die Lachmöwe, over een
jaar in het leven van de kokmeeuw.

14.00 Szenen aus der Arbeitswelt.
Hoffmanns Geschenke, toneelstuk
van Karl Otto Mühl. Regie: Joachim
Preen.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Die Ewoks. Tekenfilmserie. Afl.:

Der kranke Kaufmann und die
Seeschlacht.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.

16.30 Lausefrei. Afl. uit de serie Bett-
kanten-Geschichten. (Herh.).

17.00 Heute. Aansl. Aus den Landern.
17.15 ""Tele-illustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.50 ooDie Schwartzwaldklinik.
Serie. Afl.: Steinschlag.

18.10 ""Lottotrekking.
18.25 ooDie Schwarzwaldklinik. Se-

rie (vervolg).
18.58 Programmaoverzicht.
19.00 Heute.
19.30 Wie würden Sic entscheiden?

Serie waarin gedramatiseerde
rechtszaken ter beoordeling aan het
publiek worden voorgelegd. Van-
daag:Kündigungsrund Heirat.

20.15 Studio 1. Sporen, feiten en ach-
tergronden bij het nieuws.

21.00 Der Nachtfalke. Amerikaanse
serie. Afl.: Der Herr mit der weissen
Weste. Ene Levon ontvoert Justin Du
Rosé, zoon van een dagbladuitgever,
die verdacht wordt van moord.

21.45 Heute-journal.
22.10 Kontext. Mit dem Herzen hor-

chen. Beschouwingen door de Bene-
dictijnse monnik David Steindl-Rast.

22.40 Filmfest am Mittwoch. Die Tri-
logie des Schweigens, portret van de
Griekse regisseur Theo Angelopou-
los.

22.55 Reise nach Kythera. Griekse
speelfilm uit 1984 van Theo Angelo-
poulos. (Originele versie met Duitse
ondertiteling). Na 32 jaar keert een
oude man uit Rusland terug naar
Griekenland.

01.10 Heute.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
OmroepLimburg: 95,3 e n 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

Nederland 3
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
NOS
09.00 Het verdwenen scheerwijsje.

Afl. 4.
09.30 Agrarisch Nederland. Afl. 1.
10.00 Toen de oorlog begon. Afl. 1.
10.30-11.00 (TT)Schrijvers over de
oorlog. Afl. 1.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Hollandse nieuwe. Jongeren-
magazine. Afl. 9: Dans leeuw dans!!
(Herh.).

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Van gewest tot gewest. Regio-

naal magazine. Onderwerpen: 1. De
oorlogsaffiches van Dr. Roos: 2. Car-
miggelt, De Steeg. 3. Milieumonu-
ment in Amelisweerd.

19.43 Midlotto.
19.49 PP. Uitzending van de GPV.
20.00 ""Journaal.
20.20 Overwinnen. Film van de Stich-

ting Nationaal Fonds Sport Gehandi-
capten.

20.25 Avondvoorstelling. De straat
bij het kerkhof, Joegloslavische film
van Slavenko Saletovic. Luca woont
met haar volwassen zoon Dana sa-
men en probeert een nieuwe echtge-
noot te krijgen. Het leven van beiden
verandert als Dana een vriendin
krijgt.

21.42 100 meesterwerken. Serie por-
tretten van kunstwerken. Vandaag:
Zelfportret voor zijn schildersezel,
van Lovis Corinth.

22.00 Nos-Laat. Actueel magazine.
Presentatie: Maartje van Weegen.

22.50 Studio Sport.
23.55-00.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 117.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

339: Clive moet bijspringen om een
oude romance nieuw leven in te bla-
zen.

19.25 Mededelingen. En programma-
overzicht.

19.30 Journaal.
20.00-23.00 Sportavond. Aansl.: Ver-

keerstip. Motorrijbewijs.

België/RTBF 1
15.45 Schooltelevisie. 16.20 Vacature-
bank. 16.35 Noubaventure, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Les
Schroumpfs, Sous le signe des gé-
meaux en Naturimages. (Herh.). 17.35
Papa Bonheur, Amerikaanse serie. Afl.:
Dance mania. 18.00 Triangle en Ber-
muda, Braziliaanse serie. Afl.: Triangle
en Bermuda. 18.30 Jamais deux sans
toi, magazine. 18.53 Programma;over-
zicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten. 19.30 Journaal en weer-
bericht. 20.05 Strip-tease: 21.10 Bara-
ka, spelprogramma. 21.15Le tiroir se-
cret, 6-delige serie. Afl. 1: La saisie.
Colette verliest haar derde man André

Lemarchand door een vliegtuig-onge-
luk. De elegante psychologe gaat met
de kinderen van haar diverse echtge-
noten woeNge tijden tegemoet. 22.20
Télé 21 a la une. Met: Coup de film,
filmmagazine. Presentatie: Terry Fo-
cant. (Herh.). 22.40 Paardenkoersen,
weerbericht en laatste nieuws. 23.00
Bourse, beursberichten. 23.05 Baraka,
trekking. 23.10-23.20 Le coeur et l'e-
sprit, katholiek magazine.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
06.30 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia.
12.00 Channel E.
12.30 RTL-VText.
14.30 RTL-Matinee. Met om:
14.45 The Edge ofthe Night. Tv-feuil-
leton.

15.15 As the world turns. Tv-feuille-
ton.

16.00 Télékids.

17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-
dagmagazine. Om 17.30 Nieuws en
weer. Presentatie: Dieuwertje Blok.

18.00 Nieuws.
18.15 Prijzenslag.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Fullhouse. Amerikaanse come-

dyserie. Afl.: Tannes vs Gibbler.
19.25 Bulldozer.
19.30 Nieuws. ,
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin.
20.25 JaapAap.
20.40 Video Gala 1990.
22.25 De keus van Koos.
23.15 Nieuws.
23.25 All in the Family. Amerikaanse

comedyserie. Afl.: Archie is worried
about his job.

23.55 Soap. Amerikaanse comedyse-
rie.

00.25 Bonjour les clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 12.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Afl. 2. (Herh.).
10.50 Schooltelevisie.
12.40 Monitor.
13.25 Monitor im Kreuzfeuer.

(Herh.).
13.55-14.10 Ak-zwo. (Herh.).
16.351Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 5.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
(.19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's.). Aansl.: Par-
teien zur Landtagswahl in NRW.
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20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell. Aansl.: Parteien

zur Landtagswahl in NRW.
21.45 Blickpunkt Gesundheit. Brüc-

ken über den Abgrund, reportage
over depressies en de gevolgen voor
het fysieke welzijn (2).

22.15 Rückblende. Vor 50 Jahren ge-
storben: Wilhelm Döpfeld, portret van
deze archeoloog en opgraver.

22.30 Eldorado. Hongaarse speelfilm
uit 1988 van Géza Beremény. Honga-
rije 1945-1956. een handige zaken-
man doet met goud en geld alles om
zijn welvaart, macht en gezin te be-
houden of te vergroten.

00.10 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

België Télé21
19.00 Tribunes philosophiques et reli-
gieuses. Le coeur et l'esprit. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Chal-
lenge, sportprogramma. 21.30 Nieuws,
weerbericht en beursoverzicht. 22.00-
-23.00 Art 21: Mister Manhattan, Woody
Allen. (Herh.).

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Bizness News.
17.15 La chance aux chansons. 17.45
Gourmandises. 18.00 Des Chiffres et
Des Lettres. 18.20 Recreation. 19.00
Montagne. 19.30 TVS Infos et Météo.
19.40 Papier Glacé. 20.00 Carnets de
Route. 21.00 Objectif. 21.30 Decouver-
te. 22.00 Journal Télévisé et Météo.
22.30 Sacrée Soiree. 23.55-00.55 Ex
Libris.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Radio I
Woensdageditie. (7.30 en 12.30
Nws.). 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.10Aktua. 13.32 Jour-
nalistenforum. 14.07 Klantenservi-
ce. 15.45 Hallo met de TROS.
16.05 Tijdsein. (17.30 Nw5).18.45
Waar waren we ookalweer? 18.57
Metterdaad hulpverlening. 19.03
Hobbyscoop. 19.30Akkoord. 20.03
Langs de lijn. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Volgspot: 1.02 Ro-
mance. 2.02 Clair-Obscur. 4.02
Nachtexpress. 6.02-7.00 Van-
daag..donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Will
wil wel. 14.04Terug in detijd. 15.04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu.18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 Moment. 19.04 Water en
vuur. 20.03 Vocaal. 20.30 Bulletin.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music-time.
9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en Alleman. 10.57 Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 No-
zems-a-gogo. 16.04 Mundial.
17.04 Ronflonflon met Jacques

Plafond.lB.o4 De avondspits.
19.03 Krapuul de lux. 20.03 La
stampa. 22.03-24.00 Stompin'.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
:0
00 Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-jnvoor de vrouw."■l5-11.00 TV-fruitmand. Program-,a met geestelijke liederen. Presen-«tie: Heleen van Dijk.
00-13.05 Nieuws voor doven en«'echthorenden.°0 Mag ik es met je praten. Praat-

Pr °gramma gepresenteerd door Fei-
f ter Velde.
"W De muskusrat. Finse natuurdo-

l'55 Jong geleerd. Jonge organis-_n spelen orgel. Presentatie: Petragokhuis.
$ Torn Sawyer. Serie. Afl. 25:
l^eater maken. Er wordt midden in
ij' dorp een toneelstuk opgevoerd.
I-54 (TT)De avonturen van... Metooi:

De dappere drie.

'Q6 Het levensavontuur van Co-

',o Tijdsein 1. Gevarieerd nieuws-
ffgramma.
I*» Avonturenbaai. Canadese

Afl. 9: Afgedreven. GrantMicole raken met een zeilboot in
Son Werve|storm terecht.

u,.° Gospel clip magazine. Presen-
'sr: Jan van den Boscn-
,j' 6 De Campbells. Canadese se-. " Afl.: Horen, zien en vooral zwij-
nt Emma is getuigevan een moordgeen winkelier.
1 s Bunkeren. Alternatief actualitei-
jprogramma.

Aaron Miller. Serie. Afl. 13:J'd goed, al goed. Aaron heeft geen] 'K hetgeen tot problemen leidt.

' 5 God verandert mensen. Praat-
j°9ramma.

e' ° Tijdsein 2. Nieuws, actualiteiten

5,° Liefde kent geen kleur. Pro-
C^rna over hulpverlening aan ge-*ndicapten in Namibië.hu....

23.00 Journaal.
23.10-23.45 De man met het grote

ideaal. Interview met de president
van de Molukse RMS, ir. J.A. Manu-
sama.

" 'Jungle Book'. (Nederland 2 - 16.00 uur)

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 32.
08.30 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 5.
09.00 La vie quotidienne. Les 8.
09.15 Schooltelevisie.
15.45 Monitor. Actualiteiten.
16.30 Die Stimme seines Herrn.
Over de geschiedenis van de muzika-
le reproductie.

17.00 Joseph, nicht nur ein Musical.
Afl. uit de serie Beispiele machen
Schule.

17.30 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 5. (Herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.30 Matt und Jenny. Abenteuer in

Ahornland Kanada 1850, serie. Afl. 3:
Blitz und Donnervögel.

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Spa-
ziergang unter Wasser. (Herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Actueel thema.
20.10 Agatha Christie. Detektei

Blunt, serie. Afl. 5: Tod dem König.
Geïntrigeerd door een advertentie
gaan Tommy en Tuppence naar een
gemaskerd bal. Lady Marivale wordt
vermoord.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Einladung. Guten Abend aus...,
amusementsprogramma met arties-
ten. Presentatie: Barbara Hamischfe-
ger.

22.15 Unschuld. Zwitserse speelfilm
uit 1986 van Villi Herman. Kort na WO
11. Een jonge, knappe vrouw gaat in
een Italiaans dorpje in Zwitserland les
geven.

23.45 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 Het
levendewoord. 8.00 Nws. 8.02 Pla-
tennieuws door Frank Schoonho-
ven. 8.45 Te Deum Laudamus.
9.15 Onder de hoogtezon. 10.00
Vier jaren uit het leven van Mozart
(4). 13.00 Nws. 13.02 Lunchcon-
cert. 14.00 Songs of praise. 14.30
Telekaart. 16.00 Over componisten
gesproken. 17.00 Jacco's
keus. 18.00 Nws. 18.02 CeDéa.
20.00 Nws. 20.02 Canadian Cham-
ber Ensemble in Leiden. 21.30
Voorbij de tijd. 22.30-24.00 Voor
het stil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Leven op leeftijd.
10.00 Oud plaatwerk met Herman

Emmink. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 1230 De spiegel. 13.00
Nws. 13.10 Wereldwijzer. 14.00De
sterren. 14.30 Werk zoeken., werk
vinden. 15.00 Meer over minder.
16.00 Schlagerfestival. 17.00 Die-

renmanieren. 17.40 Basicode 3
magazine. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws. 18.10
Kinderforum. 18.20 Uitzending van
het CDA. 18.30 Astrologica. 19.00

Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Klassieke mechanica. 21.00
Landschapstekenen. 21.30-22.00
Schrijven.

RTL Plus
06.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. (herh.).
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine.
08.30 RTLaktuell.
08.35 Tele-Boutique. (herh).
09.00 RTLaktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.

(herh.).
10.35 Lieber Onkel Bilt. Amerikaanse

serie. (herh.).
11.00 Ragazzi. Muziekmagazine voor

jongeren, (herh.).
11.45 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Schuldgefühle.
(herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL Orkest.

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

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

kaanse serie. (herh.).
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Freund Stanley. (herh.).
15.30 Spiel mit.
15.40 RTLaktuell.
15.43 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
16.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Schizophrenie. (herh.).
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Quincy. Amerikaanse serie.

Afl.: Ein Fail von Fahrerflucht. (herh.).
18.45-RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Die
Schülerbande.

20.15 Immer Arger mit Hochwurden.
Duitse speelfilm uit 1972 van Harald
Vock.

21.50 RTLaktuell.
22.00 Stern Tv. Magazine met Gün-

ther Jauch.
22.30 Das Model und der Schnüffler.

Amerikaanse serie. Afl.: Schulden
und Spione.

23.25 RTLaktuell.
23.35 Stürme des Lebens. Franse

serie. Afl.: Ein Toter kehrt zurück.
00.25 Der Schutzengel von New

Vork. (herh.).
01.25-01.30 Aerobics.

SSVC
13.00 Rod, Jane and Freddy.
13.15 Playdays
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Bazaar.
14.50 Sounds like Music.
15.15 Survival.
15.40 Children s SSVC.
15.55 HokeyWolf.
16.05 OWLTV.
16.25 The new Yogi Bear show.
16.35 Eyespy.
17.00 Palace Hill.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 This is your life.
18.40 News and weather.
18.55 Entertainment.
19.05 Little and Large. Nieuwe serie.
19.45 Coronation Street.
20.10 The Bill.
20.35 Army Lives. Nieuwe serie.
21.15 The equalizer. Nieuwe serie.
22.00 News and weather.
22.30 Making news. Nieuwe serie.
23.29-00.10 Abracadigane.

BBC Europe
09.25 Today's Viewing.
09.30 Gardener's world.
10.00 Public eye: Hong Kong.
10.30 The late show.
11.10 Byways: Up the garden.
11.40 Nature.
12.10 Volgens aankondiging.
13.12 Weather.
13.15 Grandstand.
14.30 Army Lives.
15.00 Trouble Shooter.
15.40 Top gear.
16.10 World snooker.
17.35 The movie game.
18.00 Newsround extra.
18.10 The Gift.
18.35 Volgens aankondiging.
19.00 Nieuws.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.40 Kontiki Man.
21.05 Words apart.
21.50 Points of view.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 A very peculiar practice.
23.30 Nieuws.
00.15 Volgens aankondiging.
00.55 Weatherview.

Eurosport
05.00 International Business report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 Inter-
national motor sport. 09.30 Indoor hoc-
key. 10.00 College basketbal. 11.30
Goals. 12.00 Duitse kampioenschap-
pen voor tourwagens. 13.00 WK ijshoc-
key.ls.oo Woman's Volleyball. 16.00
World Curling championship. 17.00 In-
ternational Gymnastics. 18.00 Voetbal-
len. lerland - Sovjet Unie (live). 20.00
Trans world sport. 21.00 World cham-
pionship boxing. 23.00 WK ijshockey.
01.00 Adventure hour.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
kaanse familieserie. Afl.: Ein Angebot
für Scott. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
SAT.I Sport. Samenvatting van het
ATP-toernooi in Monte Carlo. 09.50 Te-
letip Haushalt. Aansl. Ihr Horoskop.
10.00 SAT.I Bliek. 10.05 SAT.I Tele-
shop. 10.30 Des Teufels Spiegelbild,
Amerikaanse tv-film uit 1986 van Frank
De Felitta. Aansl. Tekenfilm. 12.15
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
SAT.I Sport-live. ATP-toernooi in Mon-
te Carlo. 16.45 SAT.I Teleshop. 16.55
Teletip Gesundheit. 17.00 SAT. 1 Bliek.
17.10 Nachbarn. Afl. Ladys lassen war-
ten. 17.35 Teletip Garten. 17.45 Pro-
gramma-overzicht. 17.50 Raumschiff
Enterprise. Afl.: Platons Stiefkinder.
18.45 SAT 1 Bliek. Aansl. SAT.I Wet-
ter, en programma-overzicht. 19.05
Glücksrad. 19.50 SAT.I Bliek, aansl.
SAT.I Wetter en programma-overzicht.
20.00 Mikp Hammer. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Die Dame sticht. 20.55 SAT.I
Bliek. 21.00 Hunter - Nacktszenen.
Amerikaanse politiefilm uit 1988 van
James Whitmore jr. 22.40 SAT.I Bliek.
22.50 SAT.I Sport. Samenvatting van
het ATP-toernooi in Monte Carlo. 23.25
■ Schwarzes Kommando, Amerikaan-
se Western uit 1940 van Raoul Walsh.
01.05-01.15 Programmaoverzicht.

MTV
00.00 VJ Maiken Wexo. 02.00 Night Vi-
deos. 07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30
MTV at the Movies. 12.00Remote Con-
trol. 12.30 Club MTV. 13.00 Saturday'
Night Live. 13.30 MTV Spotlight. 14.00
MTV's Afternoon Mix. 16.00 Non Stop
Pure Pop. 17.00 3 From 1 at 5. 17.15
MTV's Afternoon Mix. 17.30 MTV's
Coca Cola Report. 17.45 MTV's After-
noon Mix. 18.30 MTV's Greatest Hits.
19.30 MTV at the Movies. 20.00 Satur-
day Night live. 20.30 Club MTV. 21.00
MTV Spotlight. 21.30 MTV's US Top 2Q
Countdown. 23.00 MTV's Coca Cola
Report. 23.15 VJ Maiken Wexo.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, DeBuren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg.
weerber. 17.05 Limburg Actueel.
(Editie Noord en Zuid). 17.25-17.59
De Ronde van Limburg: doorpraten
over actuele kwesties.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en R.V.A.-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers & co 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Het eerste bedrijf.
11.50 Het koekoeksnest. 12.00
Limburg Vandaag. 13.00 Nieuws.
13.10 Made in Germany. 14.00 Ca-
napé. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Rijswiickfoon.
20 00 Funky Town. 22.00 Nieuws.
22.05 Jazz Kadee. 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut Aufgelegt. 13.00Mitmenschen.
14.05 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert. 16.05 Heimatmelo-
die. 17.00 Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30-
-04.05 Nachtexpress.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and wea-
ther. 08.45 The Mix. 09.00 News and
weather. 09.15 The Mix. 16.00 Hotline.
17.00 On The Air. 18.30 Blue Night.
19.45Time Warp. 20.00 ITN News Re-
view. 20.30 Der Spiegel. 21.00 Today's
world. 21.30 Financial Times Business
Weekly. 22.00 News and Weather.
22.15 ITN News Review. 22.45 Finan-
cial Times Report. 23.15 Der Spiegel.
23.45 Today's world. 00.15 News and
Weather. 00.30 Blue Night. 01.30 Time
Warp. 01.45 Late Night Mix.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück (+ Spiel
Gliickstreffer'). 7.15 Wunschkas-
ten. 7.45 Veranstaltungskalender.
8.30 Für die Kranken. 9.10 Musi-
kexpress. 10.00-12.00 Gut aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender. 13.00 Frischauf.
14.05 Musikzeit heute: Lieder,
Chansons und Folk: 15.00 Music
and More. Die C.B.S.Radio Show.
16.05-18.00 BRF International.
18.10BRF Aktuell. 18.40-20.05Or-

gel und Chormusik.

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-stop. 5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-deren 11.00 Treff nach elf. 12.00
RTL-Themen. 12.15 Casino para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik-
duell. 17.50 Sport-Shop. 19.00
Neunzehn Vierundzwanzig. 00.00-
-01.00 Traümtanzer.
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Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / mm m fcj ■ Jfff m W f

*^"§^_^_SS_^w^_^ï_9s^HsWï|i*»/^"'*"""'" .VMUt-fw-T "__er HHfIHHHH H_l^_l _^_H_^_i BHHHHHHH BH

4n_V . Autospuitbedrijf Jan Hoekstra Diaboß.V. ___,
De Koumen 48 Hoensbroek, 045- Diabo B.V. boort en zaagt in alle beton. Filmnnst ____PnflP_T!ff!fflïB .■J-Tv""7^ HWWWBIHWBWW... n „..„.,„„„.„. 216728 * onderhoudsmid. * autolak- Adres: Industrieterrein de Beitel 108 't""1 _^_-_-_By_J_M_l_d_l_l_-_^^__B ■N.J JL____l_ilMi ö44yi4ljj^jka__a_ft_a_B_i_Alii''

NIC DaSSen aanhangwagens spray en grondmat * anti-diefstalsle- Heerlen. Tel. 045-414151. Brunssum 045-254166; Geleen 04-.90- M[IJ iWmua^^mmmmmam
Verk., verh., repar., speciaalbouw. des ydsnrekerboxen * antennes 46089; Heerlen 045-719484; Kerkrade ,A « . . <-JzEJ Qnnrthiiic Ralrtrprc 0_l_l(n Ifin_l
Onderd. v. alle merken. Stationsstr. * luidsprekerboxen * antennes. ________________________________

045-451598; M'tricht 043-620770; Sit- Jü KreutZ mm* rKmJn^Sr^^Vr^-^*-«^°l- mmmMBBBMM "^Hl"" a/SLES0' SSrAWSiM: Bucto.sit.ardo449o.n3oi S3*SSAanhangwagens Jo Knops "«HBn______l
hande|sondeme

_
ing BV w* 3, *__«_»,. 04,3,33,5. ««we^o, -***- ffïttL. JSSSSS.

100 stuks in voorraad. Tevens alle on- Chris AdaiTlS Akerstr.-N. 288-290, Hoensbroek, _^_T x~ _______________PmfWf__mff9<^____________
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid .....,„

or
_ onHp , lltn pn mntnrri; 045-211692. Stalen, roestvrijst., mes- ■(17 M E___l____________B Ki|iMÜiSlliMßJ| | , ~ ■■.„„ ~.„,.■„. f.t ThriQtnffpl

195 Sittard. Tel. 04490-12718. fi Sl!i i fi? ï sing enz. bouten moeren in metr., MÊWÈmÊÊMÊÊM "l*iÉÉ*^^ LaUüien rOllUlken-ZOnwetïng M. UnriSlOnei

Voendaal Tel 045 751718 metr'. fijn, u.n.f., u.n.c. en ww-draad! 4Z/ Gebr Bollen Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus I|?^c
m^IIK

A J^2S% IJVoerendaal. Tel. 045-751718 Tevens inbusbouten, houtschroeven, ms^ . .
" naT"" k „ctctnf r," 21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045- g9. g?is grav. Akerstr Nrd 148.

■^fH.imi.m-.d plaatschr.,ankerwerkv. muurbevest., "- 293. Kunststof ramen- 42384 g/442129 6431 HR H broek. Tel. 045-213386.

lliTnrißlMT *.h*n. HppHph BoWO-rijSCbOOl Charlier enz. Meest uitgebr. ass. in Limburg. Gielen Groentechniek ?&.Slroom BroSSM, Geul
5 _

AUIUbAHANI öUDarU neenen 1988: 25% meer geslaagden danregio- Husqvarna kwaliteit uit Zweden. Vak- le-Meerssen m.h...- u«,«oi h.. —7
Schelsberg 128, 725588. APK-keu- gemiddelde. Vrijbl. informatie: Heer- BBWWGtTWMWGBBB manschap in Schinnen Kettingzagen IWllinra-neroai D.V. Hf B» _tf__n_____r_____E___fl___B
ringsst., off. Subaru-dealer Heerlen len: 045-740564, Eys: 04451-1835. ■_l_U_d_Ü_l_J_i_2iMuJ--l gazonmaaiers heupmaaiers etc Gie- ___ri—-__ Het vertrouwde adres voor al uw rollui- W[W AWWfmfmmmmmmw
e.o. A.P.K. tijdelijk 49,95, mcl. af- len, Wolfhagen 3 Schinnen-Centr. Tel. MM _l_ii__,-.J l l-.dJ_il||ll J ken of onderdelen, kunststof schroten L*Jmeldk. en BTW. RlnprrmtPrii 11p Klnmn" 04493-1995. W\E JÊëmÊmÊmÊmm service of reparaties. Beitel 4,6466 GZ

I ÏPUPr mno/ riilpc BfOemiSierij „Ue WOmp Zj* / Kerkrade.o4s-413049.Liever IUU/onjieS Uw „groen adres voor al uw snijbloe- ~mmms firnpnrpntmm Rnl.. Ipl ?I«rtfi6Auto Hanssen Kerkrade-West dan 30% korting men * bruidsboeketten * grafstuk- /? 7̂
_________________________ SS 5 SJieréSS? *'APK direct-klaar-service Driis 55 - ken. Dorpstr. 70, Brunssum, tel. 045- "_<p-, f— __—__ Fpiipn'c Ippcnnrtpfpnillpc ■fflfTTT_i Bloemisterij

«"
noveniersDeariji

wpinnrlifiVc^ im i^fi ïpfnc .rh Autorijles is een zaak van vertrouwen. 252157 mVdmWW I ei,en S leesPorle'euilles BIUHI:'uW tumctr. en architectuur. Vraag vr>
n\^^JX% Tpi" G3daarom naar de vakman met jaren fW /i^IiJMUM-^P Absbroekstraat 3, Munstergeleen. tuinadv. Uterweg 117, Heerlen-Noord

MW13540 KerKraae"WeSt- 'eL ervaring. Kies een van onderstaande S__2/ Goedkoop en nooit verplichtingen. Bel De MRek | ame Montfort8.8.R.0.-beroepsnjscholen. ■ffi^r^ülbd^-MMJ voorinformatie 04490-11212. Reklameadvies-en ontwerp, relatiege- ——___g
AntnhoHriif horton II n F Autorijschool Leijten.Brunssum P\s JHyÉÜPiiiiiP pu l Q_o.anra.i__ imc. OOKnnn ___.__..__.__-__.. schenken, offset en zeefdruk belette- ■! Ihl'JliVll'illH
AutoDectrijT Kwarten v.u.h. tei 045-251418 TT* / u.v.L. nestauratie, 045-«ouuu _HIT!Ht?BSS!Si ring. Markt 1 Tei. 04744-2442.
Kastanjel. 148 Hoensbroek, 045- Spec. gevelreiniging, renov., kelderaf- RalPriP «.rhnnnhrnnrit214171. Gratis bij APK-keunng: CO. Autorijschool Sjef Dörenberg Heerlen dichtina voeaw vochtwerina 10 ir _........_—^....

üaierie bCnOOnoroOOl
+ koplampen afstellen en nakeuring. 045-2 3735 ~ SL 9.arS'stralen vin meubels H HnpnnPrmanc T U IHHm9 Bloembakken, tuinkabouters beeldej

BORSU Lmburg ITD aa?S J.2 rhassi^tV HoeppermanS L.V. mmmmmmÊ jiSm4m^mim^aMMMMm fonteinen enz. te kust en te keur in fAutorijschool Schulz Hoensbroek "'7. . ~., b. auiopiaatwerK, velgen, cnassis etc. Sanitair, cv, dakwerk, gas, water, . galerijen v/h Droomkasteel, Ganzevve
HensgenS B.V. NieUWStadt 045-211667 Budgetvnendelijke bednjfeautomatise- wateronth, rioolontstop. Emmaplein 8 ..... ... de 115, Heerlerheide. Ingang bij de oli'KrniJpiriP 3 APK keurinn in vooruit a, "" k,o-. u „ k av ï h nn^210,419' Ganzewei" Heerlen. Tel. 045-713265. HupkenS BV Maastricht fanten. 045-211767.zTcrall^edenTnetZV;VSen SSS" H'"ebrand Kerkr3de *"' '" Heer'en' SiebreCo MüUrCOatin9 QVT*r Ti S"voor klantvr. keuring. 04498-53055. Voor muurcoating, gevelreiniging en _Jvrr~__ Ms" v?,n 7°9a 313- biam bPecia" _n7T—~~? -___Autorijschool Nico Zoet Kerkrade _. . p ... vochtwering met garantie. Siebreco béV\j i iiiii rYma^mUmaammm lized en Cycle lech. mikt ÉaWnTTïïmLJl.lVlim045-456772 Piek Service Heerlen Ten Esschen 38, Heerlen Tel 045- "j<’ M_l__l____B_B_^B WJJ 181 llfilirfilTl'f HIIP
Opel BergSteyn Autorijschool Kubben Schimmert Verkoop/verhuur en service: * compu- 752069

RiiiüioWaamorlforc Si/
APK-keuringsstation. Rijksweg 61,' 04404-2339 ters/pnnters/software * Telefoonin- HljWieiZaaK BBCKerS
Bero en Terbliit tel 04406-41700 stallaties en faxapparatuur. Tel.. 045- , „ .. Barrier 81, 6343 RA Klimmen. Tel. _,.ergen ierDii|i,iei.u44uo 4i/uu. Autorijschool Winthagen Simpelveld 719336. Fax 045-740034. 'J^T^TTii ■ m Manege Galop 04405-3422. Daemen Kunststoffen

045-443252 V Rijlessen in groepsverb. en mdiv., on- Verandadakplaten, plexiglas of LexaH'
Garage Sebregts en Co. Autorijschool simons vaals r_v-- ZZLf ïer dfkund- ,leidin9- !nÏÏcF_'?i£?- ThPirZSr«H«°fi?warswe9 7'Gele6"
Off. APK-keuringsstation len 2. dealer 04454-2443 WJ i ■tfTTTiïI7rTTTÏÏÏÏ----M

Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872. Tel. 04490-53865.
Iveco bedriifsauto's ündelauferge- Autor„school Peter Kokkelkoren /

«*U_J_M_t__B_P Haieign LyCie-Lenier HeigerS
wande 8, Voerendaal. 045-752888. HZ" U**§ HnutinrliKtrip Ppl?Pr hu XmMBW^fSTrWtVBBBBX Rumpenerstraat 62-50, Brunssum.Voerendaal 045-750995 hmmJf-.- MOUlinOUSirie feizer DV - H__H_M_o«_BiW_-_l 252709. Raleigh Mountainbikes 625,-. MMMMMMm^mmMMMMMW

Emballage- en industriehout. Eiken, es- Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Lucar autobedrijf MMMMammêm^fmmmamm Tondak Dakafwerkinn sen en Amerika3ns eiken enz Voor Fr ;„en Tu jn pn Dark dw zonder aanbetaling mogelijk. Colour Shop 045-222278
Voor APK zonder problemen. CO en ■JiUiMHiMiU UHU unnainßimiiH vakman en doe-het-zelver. Rijksweg ' ""=" '"'' \"f"*""" n qtihl Het adres voor al behang en schilder
koplampafstelling gratis. Holzstraat 67, Voor alle voorkomende dakwerkzaam- 36, Wittem. 04451-1218. m„?n"?S benodigheden. Erk. schilderspatroon
Kerkrade, tel. 045-456963. Autoscha()eöedriif Jan Vrancken »TS. To^S^ MOUOtainbike-Service 18, Heerlerheide.

Auioscnaoeoeariji jan vrancKen m^- iei. U4D __4_/b. Jo van Tj statenlaan 2i Broek-
Nagelbeek 1, Schinnen, 04493-1832. van Lo° ÜUIPen uwu IDW ,

___^ hem-Valkenburg. Kort bij pretpark De _naiHin||...H
B2__U_E_ï_ï_lïïö_l_2_3 Uitdeuken * spuiten * expertiserappor- _VTTrff!fTr-frß Ingherdorpsstr. 41. Bouwhout, plaat- pf J~L i|il.l|iM,|i|M| I ■__-_■ Valkenier. Tel. 04406-13025. -attÉUU|èèlUÉ^^^

ten. | __L_w_è_ü_M_J_laJ_l materiaal, deuren, kozijnen, cement. f]hjJammmmmmW^ m
SAS Autoshoo De Snecialist" TevenS maatwerk °P beSte"in9 Hmmn Verhujzjn9en
ühö nuiu.iiup „ue opcudHM rarrnccpriPhPririif-antn-Tacrn Bel nu 045-455609 ' .^r?^-? _ Gespee. internat, erkend verhuistVoor auto-accessoires-, car-Hifi, alarm, WlïOSSeneDeanjT AUIO-iaSCO Bei nu UtO 4000U3 ~,,„,.,, ... #>> iTT?ïï7I^;H:IJ.|-|li'i-'l Event. opslagruimte. De Koumen 2»«inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel- Voor schade en spuitwerk van alle mer- en informeer naar een van de vele ge- rL i^,, ■~,,,,, ■, ■ lfr- Veldman naai- en breimachineh. Mfr^k MMl.!ffl.nMM I 6433 KD Hoensbroek 045-218342.
straat 61, Heerlen tel 045-712113 ken. Economiestr. 47, H'broek, bij sta- zellige danscursussen van dansschool Ml j"|ÏÏTry:lfHr'I:mj Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100; l*Z_J

tion, 045-220955, 212539. Lotus, Heerlen en Kerkrade. j^ —sw_»mbwb- Hoßnsbroek, Kouvenderstr. 68, 045- ____________MMV**mi^_B-B----_
213538; Geleen, Raadhuisstr. 14, BJ2J2J22J2J P

■WlfPrïBfnWflWïBW 04490-46480. Rep. alle merken, geen crhi | f| prw Rün m ono Upprlpn

Autoschade-Center Limburg ■ l fflillffflMillliimM- Houben 24.uurs servjce Ge|een voo^kos^n. Roermond, Neerstr. 62, TS^v^TmM^m * Videotheek „Video thuis". |
Autobanden van Son ff «^"SS Boumans Brunssum reVlntt^r^s ISSSÏÏS^ KUSSS.^.Te'i.S^ !HaPe°£9;S 100 K'Ude 9045-453837. Hout, board, triplex ijzerw en 1001 Sr. eSIC^S"^^ E__S_MEE_E_ffla Heerlerb- 134'«" °45-425550' 'Brunssum. Tel. 045-253741. andere doe-het-zelfart. zagen en scha- u-y h- "" ■ \venopmaat.Pers.bediening.Gr.be- _ ~ _,_,-«_«_„« u- n r i ju-j h. i _.' (

Erkend Focwa-adres zorg. Kruisbergstraat. 96.045-252688 -TiTC-. Gaswacht Limburg. 045-227676 vs » Drip„pnt. Nip„pn vicat s „Eroland videotheken
ROUWette Autobanden Klimmen BV Auto Ekas. Autoschadebedrijf en M\ V<9 B[\\M%\Mm*\\\)\im Specialisten voor alle soorten gastoe- "Z SLpI?7 Gespecialiseerd in verhuur, verkop
Alle merken banden leverbaar. spuitinrichting. Kokelestraat 114 Kerk- ._^________PWm!ffffl______________ 7 /-■——~,x.1,,,,!.!.!.!.!.!JJ.i stellen. Ontwerp, onderhoud, installa- g5;aer

Ms.D n_ofisnw' van erotische videofilms. Sittard S
Balanceren + uitlijnen. Putweg 49, tel. rade. 045-454763. ■":"i:"a:"" t.e en verkoop. Litscherveldweg 5 s„t; all

N
p

Lu^ tlonSStr' 31' 0449°-10987' Ma<
04405-1286. Heerlen. voor alle voorkom, schilderwerken. tncht Via Regia i O5 BrusselseDoo^

MMMMMWTT^TWmMmMm I WfflEfflïfflrrTEl Drukkerij L'Ortye b.v. Bijsmanskantoormachines BBBB\TrWÏÏWMMBB\ _....MWTWfffflnTf^B iiJ)i"L _»■■,> ~r.'.M1, .-_lBiUUiüMH Kettingform, drukwerk voor handel en Grispenstr. 23, 6367 HN Übachsberg. BjüJiJ^jJ i»_i_i_U_i_2__i_d__U_S_U_aJL_U_l_^ W\a^ JÈimW^.... industrie, familiedrukw. Kouvenderstr. Tel. 045-752432. Het adres vooral uw 4J__j/
Bij Oonny kijken iS kopen! Aut°P Autoverhuur Sittard BV 35 Hoensbroek. 045-212517. Laat bij kantoormachines en kantoormeubelen. Wand- en OlafondStudiO HakkPnhar nP Rnnnprd 7184??
Voor een bedrijfsauto groot of klein Verh. van pers.auto's, bestelauto's, L'Ortye drukken, het scheelt u stukken. Wa nndhnuw KprkradP B V Bonïü 1?KnTt"adres vonr a , P- h _», ,
moet u bij Donny zijn. Steeds voorradig busjes, kampeerauto's en autoambu- » _MIJI IJJ U1411.1 lIJ HU IJI_M P"» Kerkrafle B-V- Grunbeck Waterbehandeling
±30-40 stuks bussen en bestellers in lance, leasing, long-rent en groepsver- , _-_-_TQ3iHs^Biiiii]Hiii:iaiH^ Landgraaf rrhn.Si^ Waterontharders en filters. Litsche^
alle typen en prijsklassen. Ook diverse voer. Geerweg 2A Sittard. 04490- Drukkerij SchreurS c^r^n m_« _wrh Qhnw ÜBmouubd,imßieM- veldweg 2. Tel. 045-213661, 6413^
luxe auto's. Donny Klassen B.V. 22424. Zandstraat 58 Montfort. Handels- fam -en textieldrukwprk fn d-«i«. u«- , . *=_,« k .!! „L i^ltf ~irl Heerlen-
Meerssenerweg 219 Maastricht. 043- 04744-2345. S Vticïersertent boekh hS" BaSlef Haarkosmetlka bv \T IJI „-„l'Sfn

a 4',oKSn„?r
e _a_a _a_e«eHMeM-_M__i_i-_H_i : J

635222 «prTfißiipS Randweg 58, 6074 NR Melick-Herken- (Chevremont), geopend va. 13.00 uur. WWWÏÏWTWM BBMmmWmrrfTßm>verstr. bö KerKraoe. iel. U45-413045. bosch. Tel. 04750-20040. Gratis cata- H^^jy^^jJJJiJt^^«
Autocentr. Collaris-Europcar l0 9us°paanvraag. y

lIH , , ... . ....■BffiEßl pers auto s, campers, pers.busjes, studio Kerdel zeefdruk/offset SndVfidt^ P- Niesters. Tel. 045-452742
eme4a5U,°HeerLZeÏ4f7SS6 SChelS" Voor a, uw d-ukwerk van kl ,n tol I^IEISBBH Zambon 043"642535 Huidverzorg.ngssalon en zonnestudio r" 5 . Wfws|!'AutO Veneken B.V. Slttard-Beek berg 45, Heerlen. 045-725666. groot, in iedere oplage.

__|_|_|_l_l_Ml_B_ÉU_iJ_l__l_l_l_l_«
systeemp|afo

_
ds _._ Peschbeemdenstraat 3 Kerkrade-Ble.j- gord. op mt. maken Spoorsingel 1^

Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit- Mauritslaan 114 Geleen. Tel. 42964. |#oiiarhllic0 iiarhllic _p„_ pnc fiplppn pasklare oplossing voor'plafondproble- erneiae- Hrl. Tel. 045-727156.
tard, Leyenbroekerweg 27, 15777*. r-^N—7 ' MïllßillUib RBURCH. uciccn men. Al onze syst. zijn eenv. zelf aan te I
Beek, Pr. Mauritslaan 171, 72882" ■D 4 Ü'Mll"|irtJ'ïïTTT'^__M Ringovenstr. 1. 04490-47905. Aan- brengen. Idem diverse Zepka vouw- HnHHMMMMaMMoi^H -r^LT-? —^1W '_T MwmwLmmmmmmmmmüèiiiMMm Drukkprü Vlieoen bouwkeukens + apparatuur, event. deuren en wandkastsystemen op maat. MM "wliWïiM'M1/991" uiurucmj Vll-.6U met compl. verbouwingen. Toonaan- (Kruisberg 46 Meerssen)

ammutÊamimmimmim w[W m^mM^mWmmmw,
tCOlease Plein 14,6466 GG Kerkrade-West. Tel. gevend in keukens. -Tmm^J
Least alle merken, zowel zakelijk als „ ' 045-441432. Een compleet grafisch De Qas j Schoonmaakbedrijf BV
privé. Economiestraat 47, Hoensbroek, Bouwmachines Oamoiseaux bedr|)f Wocom Interieurkeukens Radax BV Platondsystemen Hoofdkantoor: De Boeieiaan 7, 1083 Venetian Blinds b.v. 5tel. 045-217863. Verkoopt en verhuurt méér dan u 0. Veemarktstr. 1, Heerlen. 045- Haefland 23 Brunssum 045-258051 HJ Amsterdam. Tel. 020-443912. Te- zonweringskonstrukties jalouzieë" g,

denkt! Industrieterrein de Beitel 108 —Tg"—, 711864. Ital. keukens - Interieurde- Voor alle soorten plafonds, wanden en lex: 10526. Telefax: 020-443454. markiezen en roll. in alu. staal + PvC 'eGarage Veneken B.V. Heerlen. Tel. 045-411930. Mp ü.mikHJddrHUH-T. sign. betimmeringen. Showroom geopend Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416-[
Limburgs grootste leasefirma. Peter

___^__I_l_^_________________1
_

1_^_________________ / m j^^*^*^^****** ■ ■ van di. t/m za. van 10-17 uur. _^_«««««»»_ie««ee»«^_^ mammamuamaumnmnmmuaaammmmmmmmmamaW\KSchunckstraat Heerlen. Tel. 045- _fTÏÏIWffTï?!fIWB mfWffff^kWÊWfff^W^M W^S^^SÜlm I'l
412641. B^^^y^l^j^,^^^ ■TfHffllWfflfrT.i

fc***fc*Mi*****i|*^^ mmMMmsa^\\Mmm»M9\\MMmw \

Autocentr. Collaris-Europcar Steenmarkt Van Erp B.V. »^le^iafeSL CEMA , _ 1_» ■*Li»^ Tel. 045-241587 ■, tS^SSSTÜS-S.J
Leasing voor korte en lange termijn. Ca. 200 soorten bestratings- en gevel- v. Geffen vakfotografie. Reportages, Geleen, Burg. Lemmensstr. 216, C. 06 Wit B.V. Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verw. T-shirts en sportkleding, naampl-e.yi
24-uur-service: Schelsberg 45, Heer- stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat bedrijfsrep., reclame, portret, model- 04490-47575, keukens - badmeubelen Postzegelhandel, Nobelstraat 41, 6411 Gesp. in Radson en Nefit ketels, gas-. Stationstr. 48, Heerlen. Tel. °len. 045-720202. 17, Sittard, tel. 04490-12481. fotografie. Or. Nassaustr. 17. Heerlen, -sanitair cv. EK Heerlen, tel. 045-710571. " water-insta». Erk. schoorstvegersbedr. 713379. <
___________________________________________________■ mmmaaMMm :ff4_____M_______^^w^ MMMMÊ



De adviseurvan VROM wijst in zijn
advies aan de Raad van State op het
feit dat de provincie slechts op één
plaats heeft laten meten en dat daar-
bij geen rekening is gehouden met
kortbij gelegen fabrieken in Duits-
land. Daar worden cokes geprodu-

ceerd en komt eveneens zwavelwa-
terstof vrij. Ook liggen er op Duits
gebied gelijksoortige passief bran-
dende mijnsteenbergen. Het door
de provincie ingeschakelde bureau
PBI is aan die gegevens voorbijge-
gaan, vindt VROM.

Voetbal(2)
'IVij.^ blijven nog even bij het

aL Het team van de Bewo-
[[ TQ-ad van Welterhof neemtiJ^aandag 7 mei op tegen detracht van Roda JC. Om
h uur klinkt op het terrein
k Welterhof het eerste fluit-Itj;^.. Voor en tijdens de wed-
ij!c' worden loten verkocht,
k^an de opbrengst is be-
\A voor het Frans Jeha-
(^- Dit fonds, genoemd naar

rste ombudsman van Wel-
qs£ verleent bijstand aan
Ijkten die buiten hun schuld

moeilijkheden zijn
afct. Hoofdprijs van de lo-

K *s de wedstrijdbal, voor-
\ _?an a^e handtekeningen
ig^e Roda-spelers. De entree
0- en misschien dat Rodaee n„ wint...

Voetbal
veen serieuze voetbalclub of

wel een reünie. Dat
njj Üan zeker gelden voor één
ljo^e grootste Heerlense ver-l^gen. namelijk Groene
t Op J i mei kunnen de oud-
i^ 1Weer eens verschijnen op
ijj^ote feestavond. En u be-
jf,'het wel: niet alle adressen

(k bekend. Daarom hier het
l(j?e Ster-secretariaat: Pim
Wers' Waterschoot van de
(ew traa£ in °-e wijk

@ 045-213192.

| k u dit leest zit Ed Elands,l^eur van £e jenapian.
(^' in Landgraaf, al enige
jt, °P de fiets. Gisteravond

zeven besteeg hij
lJioiel om koers te zetten

ijj, Texel Dat deed hij niet
ly^jn plezier, maar voor hete doel. Elands hoopt dat, barre (sponsor)tocht naar
i^ddenzee voldoende geld
l„ ert om rubber tegels te
t,,^ leggen onder de speel-
W °P het schoolplein. De
iw eur hoopt vanmiddag
b, J-iuee uur zijn eindbestem-
tt°> -Den Burg, te bereiken,

doortrappen...

Dat bleek gisteren tijdens de be-
roepszaak van de VVDer A. Ver-
meulen voor de Raad van State in
Den Haag.

Het Centraal Stembureau van
Brunssum kan uit de processen-ver-
baal van de 23 Brunssumse stembu-
reaus geen reden voor een dergelijk
'ernstig vermoeden' afleiden. Ver-
meulen meent dat het Centraal
Stembureau geen rekening heeft
gehouden met de gang van zaken in
't Höfke omdat hiervan door de
voorzitter van dit bureau in zijn pro-
ces-verbaal geen melding was ge-
maakt.

De Brunssumse VVD kwam met
een verschil van drie stemmen niet
in aanmerking kwam voor een rest-
zetel. Met name vanwege de voor-
noemde voorvallen vroeg Vermeu-
len de stemmen in zijn gemeente te
hertellen. Dat weigerde de gemeen-
te, waarna Vermeulen beroep aante-
kende.

té heeft een lijst van gezinnen,
die voor hulp in aanmerking ko-
men en zal de komende dagen
voor de verdeling zorg dragen.
Onverwachte hulp kwam er toen
van schoolkinderen, die vanuit
school onderweg waren naar de
godsdienstles in het dorpshuis.
De kapelaan kon hen niet meer
in toom houden en allekinderen
begonnen spontaan mee te hel-,
pen bij het uitladen. Ze werden1
daarvoor rijkelijk beloond door
chauffeur Herman Bosch, die
een aantal dozen boterkoek]es
voor dekinderen aan dekant had
gezet.

Mr Van Malkenhorst zegt dat de
verhuizing weliswaar gemeld had
moeten worden, maar dat het een
correcte beslissing van de voorzitter
van het stembureau was. Bij de ver-
huizing zijn bovendien geen stem-
biljetten kwijt geraakt.

De afdeling rechtspraak doet mor-
gen uitspraak.

Volgens Vermeulen zijn door de
weigering van de hertelling de be-
langen van de kiezers geschaad.
Daarom heeft hij zijn beroep op de
Raad van State ook in de hoedanig-
heid van gedupeerdekiezer gedaan.
Vermeulen is met name verbolgen
over 'onregelmatigheden', die in de

Ontvangst
In de namiddag stond de Schin-
veldse Hoej-delegatie een ont-
vangst te wachten in het ge-
meentehuis van Karlino. Daar
heette de voorlopige burgemees-
ter van Karlino, Jan Ciszek, de
Limburgers welkom.

Burgemeester wil contact met Limburgse bedrijven

Poolse bevolking blij
met Schinveldse hulp

Florczyk twee jaar geleden in
zijn woonplaats Domacyno de
'Hoej-geet' vond. Daaruit ont-
stonden bijzondere contacten
tussen Schinveld en Karlino.

enkele minuten sloeg de
schroom echter om in enthou-
siasme en begon men vrolijk kle-
dingstukken uit te zoeken. Ook
de zeep die was gekocht van in
Schinveld ingezameld geld,
kwam de dorpelingen goed van
pas.

KARLINO/SCHINVELD
De inwoners van de Poolse
dorpen Domacyno en Karli-
no zullen voorlopig niet
meer verlegen zitten om
kleding. De komst van een
grote truck, volgeladen met
hulpgoederen uit Schin-
veld, heeft de bevolking van
beide dorpen voorzien van
voldoende kledingstukken
in alle soorten en maten.

Theij Daemen, één van de op-
richters van het Hoej-Hoej-Co-
mité, legde uit, hoe het tot deze
actie was gekomen. Hij overhan-
digde een brief van burgemees-
ter Ritzer van Onderbanken aan
Ciszek. Heniu Mrugalski, de uit
Merkelbeek meegereisde tolk,
vertaalde de inhoud van de brief.
In het schrijven deed Ritzer
voorstellen om te komen tot een
uitwisseling op cultureel en be-
stuurlijk gebied tussen Onder-
banken en Karlino. ~We gaan
graag in op de voorstellen van
burgemeester. Ritzer. Zowel op
cultureel en sportief gebied, als-
ook op contacten tussen bedrij-
ven. We hebben hier toerisme,
visserij, een spaanplaatfabriek,
zagerijen, aardgas- en olievelden.
Het is voor ons erg interessant
om met Nederlandse bedrijven
in contact te komen. We hopen
dat dit niet het laatste bezoek aan
Karlino is geweest", aldus de
burgemeester van Karlino.

jo reijnders

Vervolgens ging de vrachtwagen
naar het enkele kilometers ver-
der gelegen Karlino, de hoofd-
plaats van de gelijknamige ge-
meente, waartoe ook Domacyno
en nog acht andere dorpjes beho-
ren. In Karlino stond het plaatse-
lijke Charitatieve Comité klaar
om de rest van de lading in het
dorpshuis op te slaan. Het comi-

Het idee voor de hulpactie, op
touw gezet door het Schinveldse
Hoej-Hoej-Comité, werd gebo-
ren nadat de Pool Waldemar

Schroom
Afgelopen week werd het mate-
riaal overgedragen. In Domacy-
no, een dorpje met zon 300 inwo-
ners, werden de dozen vol kle-
ding en voedselpakketten door
de bevolking uit de truck gela-
den en in het kleine dorpshuis
neergezet. Pas na aandringen
van de delegatie uit Schinveld
begonnen de opgetrommelde in-
woners de dozen te openen. Na

Vuurwerk
Sitjl leer Kaanen uit Heerler-
k vindt het jammmer dat
i(j en zo snel dingenvergeten.

2ekrant stond een week ge-
\} een bericht van de jubile-
ke Oranjevereniging uit de
\ die op Koninginnedag
K de eerste keer een groots
d^^erfc zou houden. Nee, zegt

want reeds in mei 1982
ige heerlerheide zijn eerste
ïJ^ vuurwerk. En wel op dei^erg Van de ON 111. Tege-
U 'yd speelde harmonie
i}( j?eph een stuk van compo-
v Kessels: 'De slag bij Water-
\j s we d.e geschiedenis-
-vJes mogen geloven ging die
<im0.o'c gepaard met een be-

lJfc stukje vuurwerk.

Goud
fig °r iedereen breekt eens de
*%an Waarop hij tot de ont-
\^ n 9 komt dat het neet alles
'è. -ls Wat blinkt en neet alles
\q S Wat .sjtinkt. Van onecht
\, zegt men daarom: dat
%^ angs goud gegange en bic
?lje er gesjtange en'kaffe-\®°ud' heet de gouden ver-
\e9 °P serviesgoed. MaarL, en versiering van goud is\^ornmige0rnmige kieskeurige da-
J%p(°9 nie* genoeg - zij wijzen
l q^^skandidaten die niet
ScLSTnaa'c a^ met de uit'% „Dem weul ich nógNop 1"ru^eer hae mit goud be-%,.-' Zo zien we maar Weer:ehied is goud waerd.

# Vrouwen van het Poolse
dorpje Domacyno zoeken
passende kledingstukken
uit, die leden van het Hoej-
Hoej-comité hebben afgele-
verd.

Woordervoerder nar H. van Malken-
horst van de gemeente Brunssum
zei dat de nieuwekieswet hertelling
alleen toestaat als 'een ernstig ver-
moeden bestaat dat door een of
meer stembureaus zodanige fouten
zijn gemaakt dat zij van invloed op
de zetelverdeling kunnen zijn.

Geen melding

DEN HAAG/BRUNSSUM - Het
stembureau 't Höfke (gemeente
Brunssum) blijkt bij de gemeente-
raadsverkiezingen van 21 maart jl.
verplaatst te zijn omdat de stem-
ming werd verstoord door enkele
kieners. En het stembureau in Tie-
der moest verhuizen omdat er
plaatsgebrek was. Bovendien wer-
den twee bejaarden niet tot de stem-
ming toegelaten daar zij hun stem al
bij volmacht hadden afgegeven
maar per abuis toch een tweede
stembiljet hadden ontvangen.

stembureaus Tieder en 't Höfke
hebben plaatsgehad.

Naar aanleiding van het advies van
VROM zal de Raad van State zich
nader beraden. Nog niet zeker is of
dat direct tot een besluit leidt of er
eerst een nieuwe zitting komt. De
Raad van State heeft het advies
eerst gestuurd aan de belangheb-
benden, die in de gelegenheid wor-
den gesteld om hun reactie te geven.

KLIMMEN - De politie van Voeren-
daal is op zoek naar vier jongens, die
zich bezighouden met het stelen
van auto-emblemen. In de afgelo-
pen dagen verdwenen van zeven
auto's in Klimmen de emblemen.
De politie denkt dat nog meer
chauffeurs de dupe zijn geworden
van dergelijke diefstallen. Eventue-
le getuigen worden verzocht zich te
melden: 753500.

VVD'er Vermeulen wil
alsnog in raad Brunssum

Stembureau 7 Höjkeverplaatst naoptreden kienersNostalgie verdwijnt
" Alleen stalen balken en puin herinneren nog aan café
Rutten, beter bekend als Dr Turk in Kerkrade. Het pand
dat meer dan honderd jaar het karakter van de markt be-
paalde, wordt momenteel gesloopt. Dr Turk moet plaats
maken voor een nieuw café met zes huurappartementen.

Foto: FRANS RADE

Nadat de provincie het verbod op
actieve verbranding had uitgevaar-
digd, verdwenen de gezondheids-
klachten van de omwonenden. Ver-
ondersteld werd dat Wiso Split in-
derdaad gestopt was met actieve
verbranding. Nu beweert Wiso Split
dat proces nooit beëindigd te heb-
ben. Uit dit gegeven zou moeten
blijken dat actieve verbranding
geen overlast bezorgt.

Gedeputeerde Staten gelastten
Wiso Split in 1989 met actieve ver-
branding te stoppen omdat dit een
bedreiging zou vormen voor de ge-
zondheid van de omwonenden in
Spekholzerheide. De provincie ba-
seerde zich bij die beslissing op de
meetresultaten van het Projectbu-
reau voor Industrieel afval (PBI).

In 1988 nam Wiso Split de mijn-
steenberg van de voormalige mijn
Willem Sophia over van de metaal-
industrie Caja. Om de produktie
van gravel te verhogen, ging Wiso
Split naast het natuurlijke verbran-
dingsproces actief steenkool ver-
branden.

ActiefMilieu-subsidie
politie Beek/Nuth
NUTH/BEEK - Minister Alders
(VROM) heeft de Rijkspolitiegroep
Beek/Nuth een subsidie van ruim
vijftienduizend gulden toegekend
om beter toe te kunnen zien op de
milieuwetgeving. De politie zal het
geld gebruiken voor scherpere con-
troles bij galvanische bedrijven,
chemische wasserijen, autospuite-
rijen, garagebedrijven, drukkerijen
en de twee stortplaatsen in Schin-
nen en Spaubeek. Verder is de sub-
sidie bestemd voor een intensievere
controle op de naleving van de Af-
valstoffenwet. Daarbij zal vooral
aandacht worden besteed aan ka-
belverbrandingen.

Van onze verslaggever

Emblemen
gestolen
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'Provincie heeft verbranding mijnsteen niet goed gemeten'

VROMvindt verbod
Wiso Split onterecht

LimbrugsDagbladvoor Oostelijk Zuidlimburg
HEERLEN - De po-
litie van Heerlen
heeft begin deze
week een 24-jarige
man uit Hoensbroek
aangehouden, nadat
hij uit twee winkels
aan de Promenade
kleding had gesto-
len, een auto aan het
Raadhuisplein had
opengebroken en
vervolgens ook nog
een inbraak in een
bedrijfsauto had ge-
pleegd.

Na de winkeldiefstal
en de autokraak
werd de man meege-

Hardleerse
inbreker
opgepakt

nomen voor verhoor.
Nadat proces-ver-
baal was opgemaakt,
werd hij weer in vrij-
heid gesteld. Een
uur nadien echter
brak hij een bedrijfs-
auto open. Daaruit
nam hij twee boor-

machines, twee por-
tofoons en een pen-
nenset mee.

De man werd uitein-
delijk, na zijn derde
vergrijp binnen 12
uur, alsnog ingeslo-
ten.

(ADVERTENTIE)
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janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Texel

Vervolg van pagina 1
KERKRADE - Het ministerie van VROM constateert dat het
besluit om het verbranden van mijnsteeh te verbieden door de
provincie is genomen op grond van onjuiste metingen. Er kan
daardoor niet exact worden bepaald ofWiso Split door actieve
verbranding van steenkool inderdaad de grenswaarden voor
de uitstoot van zwavelwaterstof overschrijdt.
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***********************g. Wij zijn blij met de geboorte van J
* onze tweeling #! Shelly en Shari f

Hanneke, Martin en Lars *Op den Kamp __"
* *£ 23 april 1990 *MR

" Willemstraat 62, 6412 AT Heerlen *Tijdelijk adres: St.-Elisabethkliniek, kamer 9 j£

t
Een hart vol liefde en goedheid
heeft opgehouden te slaan.

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie
dingen, waarvan zij in dit leven heeft mogen genie-
ten, is na een liefdevolle verzorging in de ver-
pleegkliniek te Heerlen, kalm en vredig van ons
heengegaan,mijn lieve vrouw, onze zorgzame moe-
der, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Gertrud van Osch-Hell
echtgenote van

Johann van Osch
Zij overleed in de leeftijd van 80 jaar, voorizenvan
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlerheide: Johann van Osch
Eindhoven: Familie Groenen

Wiel, Hilde
Albert, Myrna en Withly
Miranda

Heerlerheide: Familie Franken
Leo, Hannie
Nicolle, Peter
Patrick, Miranda

Heerlerheide, 23 april 1990
Cookstraat 95
Corr.adr.: Ganzeweide 59, 6413 GB Heerlen.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 28 april a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Paulus te Heerlen-In de Wieër,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de Chapelle Ar-
dente van deverpleegkliniek te Heerlen, dagelijks
van 14.00 tot 16.00 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

~ t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, geven wij kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, onze goede en zorgzame moeder, schoon-
moeder en oma

Maria Coenen-Broens
weduwe van

Johannes Coenen
op de leeftijd van 74 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Wiel en Kitty

Coenen-Maas
Petra

Hoensbroek: Gerda en Jef
Drummen-Coenen
Ingrid, Maurice

Hoensbroek: Hub en Els
Coenen-Drummen
Sandra, Joyce

Hoensbroek, 23 april 1990
Corr.adres: Nachtegaalstraat 9
6432 HZ Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 26 april om 11.00uur in deparochiekerk
van O.L. Vrouw Maagd der Armen te Mariagewan-
den-Hoensbroek, gevolgd door de begrafenis op de
centrale begraafplaats aan deRandweg.
Bijeenkomst in dekerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid van 14.00 tot 15.00 uur en van
19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

f
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, toch nog
onverwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-ken, op de leeftijd van 72 jaar, onze goede en zorg-
zame moeder, behuwdmoeder, lieve oma, zuster,
behuwdzuster, tante en nicht

Jozefina Anna (Enny)
Amkreutz
echtgenote van wijlen

Mathieu Scholtes
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Landgraaf: Karel en Louise Scholtes-GriensHeerlen: Werner en Mario Scholtes-Baadjou
Kerkrade: Tjeu en Gertie Scholtes-Hissel

Brian enRémon
Familie Amkreutz
Familie Scholtes

6461 CDKerkrade, 23 april 1990
Kloosterraderstraat 58
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
zaterdag 28 april as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Lambertus te Kerkrade-C, waarna
aansluitend crematie te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar vanaf
10.30 uur gelegenheid tot schiftelijke condoleance.
Vrijdag tijdens de avondmis van 19.00 uur, wordtmoeder bijzonder herdacht in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium ge-
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek,
St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvremont; be-
zoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote verslagenheid vernamen wij het overlij-
den van ons lid, tevens mede-oprichter

Michel Muller
In hem verliezen wij een trouw lid.
Hij zal altijd in onze gedachten blijven voortleven.

Skatclub
Mit Vier, Kerkrade

Hoe vlug gaat toch een jaar,
het lijkt nog helemaal niet waar.
Hoe langzaam gaat toch een jaar,
dag na dag, zonder elkaar.
De leegte die je achterliet,
bracht ons allen veel verdriet.
Maar de liefde die je bood,
is niet te scheiden door de dood.
Al wat je deed en wat je zei,
gaat voor ons nooit voorbij.

Het is weer een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van mijn goede man, onze
zorgzame en onvergetelijke vader en opa

Math von den Hoff
De plechtige eerste jaardienstzal plaatsvinden op zaterdag 28 april as. om 19.00 uur in de
St.-Josephkerk te Brunssum.

Mevrouw M.E. von den Hoff-Muys
kinderen en kleinkind

Brunssum, april 1990 *

Enige en algemene kennisgeving

t
Op 23 april is, in de leeftijd van 68 jaar, overleden

Lucas Nicolaas
Jacobus de Kier

Heerlen: deurw. J.L.G. Jeukens
Heerlen, verpleegkliniek, 23 april 1990
Corr.adres: Vlotstraat 15, 6417 CA Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-
dag 27 april om 15.30 uur in het crematorium in
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst aldaar om 15.15 uur.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela aan de Grasbroekerweg 20 in
Heerlen; " gelegenheid tot afscheid nemen heden,
woensdag, en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.

-K_i--____________«_________,_________ H__.__________a_____,

Diep is de pijn,
stil het verdriet.
Pap, jou vergeten
kunnen we niet!

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen
van hem die wij zo graag in ons midden hadden, onze onvergete-
lijke vader

Math von den Hoff
Je kinderen
Nan en Marianne

April 1990

Verdriet kent geen pijn._______________________
Cher papa,
C'est de nouveau vn an passé
que dieu nous a sépares
il saura nous réunir
ce nest qu'un AU REVOIR!
Vergeten zullen we je nooit.

Marianne en Wiel
Brunssum, april 1990

Onze moeder is overleden.
Na een liefdevolle verzorging in de Verpleegkliniek "Schutters-
hof te Brunssum, heeft deHeer haar op 86-jarige leeftijd tot Zich
genomen

Elisabeth Vek-Dassen
weduwe van

Frans Vek
De bedroefde familie:

Arnhem: Guus en Annie
Landgraaf: Sjef en Philomène
Doenrade: Ruud en Marens
Brunssum: Rosa en Annie
Landgraaf: Jo

Nehren (Dld.): Frans en Evi
Landgraaf: Mien en Maria
Landgraaf: Sjulie
Landgraaf: Philomène

Camloops (Can.): Piet en Mia
Landgraaf: Tiny en Piet

kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Dassen
Familie Vek

Brunssum, 23 april 1990
Verpleegkliniek Schuttershof
Corr.adres: 6442 BG Brunssum, Semmelweisstraat 21

De plechtige rouwdienst, gevolgd door de begrafenis, wordt op-
gedragen op zaterdag 28 april om 11.00 uur in de St. Jozefkerk te
Waubach. "
Samenkomst in dekerk. Geen condoleance.
Vrijdagavond om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk,
vooraf vanaf 18.40 uur rozenkransgebed.
Onze dierbare moeder is opgebaard in de chapelle ardente van
het St. Gregoriusziekenhuis. Bezoektijd dagelijks tussen 17.30 en
18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven dezeals zodanig te willen beschouwen.

Langs dezeweg willen wij een ieder onze hartelijke dank betuigen voor de
belangstelling en het medeleven ons betoond tijdens de ziekte, na het
overlijden en bij de uitvaart van mijn lieve man, onze vader, schoonvader
en opa

Peter Jan (Sjeng) Nies
in hét bijzonder aan de h.h. doktoren en de verpleegkundigen van afd.
3-West en het C.C.U. van het De Weverziekenhuis alsmede aan dr. Hanjé,
pastoor Klein en dhr. J.S. Post voor de fijne begeleiding.

Heerlen: H. Nies-Jagers
Liesie, Louis
Iny en Frans

Heerlen; april 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 28 april om
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Gerardus Majella te Heksenberg-
Heerlen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het vele dat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat van ons is heengegaan, onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Anna Harden-Nagel
weduwe van

Walter Harden
op de leeftijd van 76 jaar.

In dankbare herinnering:
Marelhulz (BRD): Jack en Margret

Hoensbroek: Joep en Toos
haar kleinkinderen

■ 19 april 1990
Marktstraat 277
Corr.adres: Hoofdstraat 400, 6432 GM Hoensbroek
Overeenkomstig de wens van deoverledene, heeft de crematie in besloten
familiekring plaatsgevonden.

Diep bedroefd hebben wij kennis genomen dat ons zeer gewaardeerd be-
stuurslid

Anna Harden-Nagel
van ons is heengegaan.
Zij was 11 jaarbestuurslid en zal steeds in onze herinneringblijven voort-
leven.
Wij wensen de familie veel sterkte.

Bestuur en leden
Anbo - Dem

I- f "I
Diepbedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarmede zij ons ge-
durende haar leven heeft omringd, delen wij u mede, dat heden, na een
liefdevolleverzorging in het bejaardenhuis Elvira te Amstenrade is over-
leden, voorzien van de h. sacramenten der zieken, in de ouderdom van 93
jaar, onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, lieve oma, over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht 'Maria Bernardina

Daemen
weduwevan

Franciscus Xaverius Bachaus
Hoensbroek: C. Offermans-Bachaus

P. Offermans
Brunssum: P. Bachaus
Brunssum: J. Bachaus

C. Bachaus-Hermans
Meerssen: M. van Hees-Bachaus

L. van Hees
Schinveld: B. Herings-Bachaus

L. Herings
Heerlen: P. van der Leek-Bachaus

T. van der Leek
Geleen: L. Willems-Bachaus

H. Willems
Geleen: J. van der Leek-Bachaus

L. van der Leek
Brunssum: J. Bachaus

J. Bachaus-Struys
En haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Daemen
Familie Bachaus

Amstenrade, 24 april 1990
Bejaardenhuis Elvira
Corr.adres: Gebrookerplein 74, 6431 LX Hoensbroek
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van 17.30 tot 18.30.uur in het
mortuarium van het ziekenhuis te Brunssum.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St.-Vincentiuskerk aan de Pr. Hendriklaan te Brunssum zal de
plechtige uitvaartdienst gehouden worden op zaterdag 28 april om 11.00
uur, gevolgd door de begrafenis op het r.k: kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condoléan-
ceregister te schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Vervolg
familieberichten

Zie pagina 18

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons steeds heeft omringd, geven
wij u kennis van het onverwacht overlijden, op de
leeftijd van 60 jaar,van mijn lieve man, onze vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Kestienus Schutte
echtgenootvan

Jacoba Kostwinder
Brunssum: J. Schutte-Kostwinder
Brunssum: Willem Schutte

Ine Schutte-van Arnhem
Laura en Erwin

Brunssum: Arnold Schutte
Chantal Darding
Familie Schutte
Familie Kostwinder

Brunssum, 23 april 1990
Dr. A. Kuyperstraat 37, 6444KR Brunssum
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 27 april
1990 om 10.30 uur in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
voornoemd crematorium.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 17.30
tot 18.30 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij heden, tenge-
volge van een noodlottig ongeval, afscheid moeten
nemen van

Miek Pepels
echtgenote van wijlen

Harie Smeets
Zij overleed op de leeftijd van 65 jaar.

Stem: Ed Smeets
Marian Smeets-Veeders
Dimphy
Familie Pepels
Familie Smeets

Berg a.d. Maas, 23 april 1990
Corr.adres: Hayweghenstraat 37, 6171 HC Stem
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 27 april om 10.30 uur in de H. Michaëlkerk
te Berg a.d. Maas, waarna aansluitend de crematie
in het crematorium te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Donderdagavond om 19.00 uur wordt de avondwa-
ke gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30
uur.
1

. _________________
t ~~lDankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens

zijn leven heeft gegeven, delen wij u mede dat na
een liefdevolleverzorging in het bejaardencentrum
Huize Louise op 90-jarige leeftijd toch nog onver-
wacht van ons is heengegaan, voorzien van het h.
oliesel, mijn lieve man, onze vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

Frans van Ass
echtgenoot van

Wilhelmina Engelen
Brunssum: H.W. van Ass-Engelen
Landgraaf: Sjaak en Mia van Ass-Zagar
Brunssum: Mia en Jan Huntjens-van Ass
Schinveld: Jo van Ass en t Carla Paes
Landgraaf: Ellie en Giuseppe Porta-van Ass
Brunssum: Annie en Gerrit Weening-van Ass

En zijn kleinkinderen
en achterkleinkind

24 april 1990
Bejaardencentrum Huize Louise
Vijverlaan 5, 6443 BA Brunssum
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het bejaardencentrum; bezoek volgens afspraak.
Avondwake vrijdag om 18.00 uur in de kapel van
het bejaardencentrum
In de St.-Vincehtiuskerk, aan dePr. Hendriklaan te
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst gehou-
denworden op zaterdag 28 april om 13.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregister te schrijven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

. +'

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gez>r:;
dat alles voor hem betekende, geven wij met droe»
heid kennis, dat geheel onverwacht van ons »
heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vade'
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Marcel Gielis \
echtgenootvan

Greet Beek
j

Hij overleed op 75-jarige leeftijd in het De Weve'
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. saci*(
ment der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Meezenbroek: Greet Gielis-Beck
Grasbroek: Theo Gielis

Marianne Gielis-Hoevet* i
Vrieheide: Marcel Gielis

Mien Gielis-Ulders
Meezenbroek: Nelly Kwakkelaar-Gieli* \

WannyKwakkelaar li
Meezenbroek: Sjaak Gielis

Ingrid Gielis-Adams >
en al zijn kleinkinderen
Familie Gielis
Familie Beek

6415 HK Heerlen, 24 april 1990
Thorbeckestraat 7
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zate'
dag 28 april as. om 13.30 uur in het crematoriumte
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamervan het crema'f. rivm om 13.15 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven ise
geen condoleren.
Avondmis vrijdag 27 april om 19.30 uur in de paftl'
chiekerk van de H. Geest te Meezenbroek-Heerle"
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkaF
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelir
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge''f
ven dezeannonce als zodanig te willenbeschouw^

t
Er is een tijd van zaaien
En een tijd van oogsten
Een tijd van ploegen '■'"En een tijd van rusten \

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde e( j(
zorg waarmede zij ons gedurende haar hele \e^e
heeft omringd, delen wij u'méde dat wij heden olV'
verwacht afscheid hebben moeten nemen van miJ" 1|
lieve en zorgzame vrouw, moeder, schoonmoede'
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Ninette Debeij
echtgenote van

Pierre Wolfs 'o
in de leeftijd van 64 jaar. .'

Kerkrade: P.B. Wolfs >.

Bunde: Tiny en Wim Peeters-Wolfs
Rachel, Roel

Landgraaf: Carin en Adri Palmen-Wolfs P
Familie Debeij
Familie Wolfs

6463 AW Kerkrade, 23 april 1990
Nassaustraat 68
Avondwake donderdagom 19.00uur in de hierna 1''i
noemen kerk. t
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden word6 1(
op vrijdag 27 april a.s. om 12.00 uur in de parochl*! 'S
kerk van St. Petrus Maria ten Hemelopneming' »;
Kerkrade. . I.De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaa? Fcin het crematorium te Heerlen, Imstenraderwegr \
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is u ttnaam in het het condoléanceregister te schrijve" j^
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks vj?
18.00 tot 19.30 uur in het streekmortuarium aan"' b,
St. Pieterstraat 145 te Kerkrade.
Dit is op het terrein van de Lückerheidekliniek- j
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, f \\lieven deze annonce als zodanigte beschouwen- i

T ;
Zijn handen hebben voor ons gewe^ C
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons
tot het laatst gezocht.
Hij heeft zijn taak volbracht.
Hij ruste nu in Vrede. .

Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld va! 'dankbare herinneringen, geven wij u kennis, <$ i
heden van ons is heengegaan, in de leeftijd van ■>' *jaar, mijn lieve echtgenoot, mijn lieve broer, '^ «
ger, oom en neef, de heer

Johan Sjeng
Grandjean

echtgenoot van
Sybilla Jussen \

Met liefde gedenken wij hem die goed voor °f Jwas.
De diepbedroefde familie: JVaals: Mevr. S. Grandjean-Jusse» |ö

Familie Grandjean
Familie Jussen

6291 BJ Vaals, 24 april 1990
Tentstraat 66 k.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrJ ■.1
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 28 april ° "10.30 uur in de St. Pauluskerk te Vaals.
Vrijdagavond is er om 19.00 uur een h. mis voor <" ei
zielerust van de overledene.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condolé3 J

Ce- disDe overledene is opgebaard in derouwkapel aan 0

Lindenstraat te Vaals. s
Zij die onverhoopt geen kennisgeving moch'e
ontvangen, gelieven deze als zodanig te besen0
wen.I '

! 'Enige en algemene kennisgevi^
t

Heden overleed, na een zware strijd, mijn vade
schoonvader en onze opa

Pieter Mathias
Schrijbers

weduwnaarvan

Hubertina Herpers
Hij overleed op 82-jarige leeftijd, in de HamboS^ 1
niek te Kerkrade, voorzien van het h. sacrarn6
der zieken.

Bleijerheide: -Frans Schrijbers
Anny Schrijbers-Douw
Sandra en Ivo

Kerkrade, 20 april 1990
Corr.adres: 6462 TS Kerkrade, Ursulastraat 71
Op wens van de overledene heeft de uitvaartdie11,, y
gevolgd door de begrafenis, in stilte plaatsge^"

' de° )
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°ERMOND - Binnen tien
r wordt de zogeheten

verdub-
bel. Thans moet per huis-
°Men circa 160 gulden
'arlijks worden betaald. In
Jjjaar 2000 zal dit stijgen
ot ruim 300 gulden.

j blijkt uit de aprilnota van het
.'^rschap Zuiveringschap Lim-
jrB (WZL). Hierin wordt aan hetserneen bestuur van dit schap

om fosfaten en nitratenhet het rioolwater te halen.

i, Van onze verslaggever
"EERLEN/MAASTRICHT - Of het
~«kenhuis Heerlen óf het Acade-
r'sch Ziekenhuis in Maastricht"toet worden aangewezen als regio-

JB3! centrum voor de directe op-ar>g van gecompliceerde ongeval-
(Geïntegreerde trau-

mazorg). Daarnaast moet Maas-pht Airport een van de vijf heli-
'°Pterhavens in Nederland worden,ar> waaruit snelle hulp aan ver-eersslachtoffers kan worden gege-
1>- Door een dergelijk landelijk
*t\verk kan het aantal verkéersdo-
ïft met een kwart dalen.
>e-opzetten van traumacentra enI*helikopterhulp staan centraal op
jl internationale conferentie die

week in Enschede wordt ge-iden.
idee van de vliegende trauma-*ns is niet nieuw. Al eerder heeft

een traumatoloog van de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam om die maatre-
gel gevraagd.
Het ziekenhuis De Wever in Heerlen
heeft reeds pogingen ondernomen
een traumateam te formeren. Dr
Vierhout van het ziekenhuis Me-
disch Spectrum Twente, die samen
met de Centrale post Ambulance-
vervoer in Enschede en een West-
duitse helikopterdienst de confe-
rentie organiseert, zei gisteren dat

Academische Ziekenhuizen de aan-
gewezen instellingen zijn voor de
vorming en trainingvan hulpteams.
Hij geeft echter toe dat in Limburg
de zaak wat moeilijk ligt. „Voor het
zuiden zou dat dus Maastricht
moesten zijn, maar helaas is daar
nog geen afdeling neurochirurgie.
En dat maakt het wat gecompli-
ceerd."
Het ziekenhuis in Heerlen werkt al
regelmatig samen met Duitse hulp-

Op de conferentie zal hoofddirec-
teur mr P. Nouwen van de ANWB
zoals gezegd pleiten voor een net-
werk van vijf helikopterbases. Als
wegenwachtleden ook recht op gra-
tis luchtwachthulp zouden willen,
gaat het lidmaatschap met vier gul-
den omhoog. De ANWB zal het idee
nog dit jaarverder uitwerken.

trokken bij een verkeersongeval.
Nog teveel slachtoffers overlijden
doordat tijdige hulp ontbreekt.

Per jaar komen 6.000 Nederlanders
om het leven tengevolge van een on-
geval. Een derde daarvan was be-

Ongevalcentrum in
Zuid-Limburg nodig

Helikopterludp verkeersslachtoffers bepleit organisaties die in voorkomende ge-
vallen ernstig gewonden per heli-
copter tot bij het ziekenhuis bren-
gen. .

Zuiveringsheffing
drastisch omhoog

Door defosfatering en denitrificatie

Ongeveer 4700 handtekeningen zijn
afkomstig van werknemers uit Lim-
burgse Philipsvestigingen. Ruim
driekwart van de Limburgse Phi-
lipsbevolking heeft via de handte-
keningen te kennen gegeven de in-
zet van de IndustriebondFNV in de
CAO-onderhandelingen te steunen.
Gisteren reden bussen met in totaal
300 Limburgse kaderleden naar
Eindhoven om aan de demonstratie
deel te nemen.

Het overleg over een nieuwe CAO
bij Philips (62.000 werknemers)
ging daar de derde ronde in. De in-
zet van het overleg is een CAO die
op nadrukkelijk verzoek van Phi-
lips een looptijd moet krijgen van
twee jaar. De bonden zijn bereid
daarover te praten maar dan moet
Philips hen wel tegemoet komen
onder andere op het vlak van inko-
mensverbetering en pensioenrege-
ling.
De Industriebond FNV eist onder
andere een loonsverhogingvan acht

procent. Daarnaast is deze bond het
volstrekt oneens met Philips om de
werknemers de gelegenheid te bie-
den zeven verletdagen in te ruilen
voor een jaarlijkse uitkering van 3
procent. Daarmee maakt Philips in
feite de arbeidstijdverkorting ongeJ-
daan, aldus de Industriebond FNV.

Philips heeft de bonden voor 199(
een loonsverhoging geboden
3,75 procent en hen verder laten we»
ten dat de loonruimte in 1991 aart
zienlijk kleiner is.rdoor zal de kwaliteit van de

ï^burgse beken en rivieren verbe-
i6r>- Het oppervlaktewater bevat
j?hs een overmaat aan voedsel,
rdoor sterke algengroei op-

k/dt, die het waterzuurstoflooskkt. 'Sluiting vestiging
was politieke daad'

Advocaat ex -directeur LIOF-kantoor Denver:

Vervolg van pagina 1

Van onze redactie economie

door jos frusch

(ADVERTENTIE)

Poussettes zijn op 2 manieren te (^s!___ /^^B»dragen: " of 5 mm parel op oor
met pegeltje "of alleen smm parel fl} jP^
MOEDERDAG AANBIEDING van f #T- jk A

* PARELSEN BIJOUX \^#

WZL zegt wel bezorgd te zijn
|*r het relatief geringe effect vani?e maatregelen op de kwaliteit
k 1 het Maaswater omdat de ver-
j.°hting is datBelgië in de eerstko-

k^de vijf tot tien jaardeze maatre-
ten niet zal nemen. Het rende-
LjU van de tientallen miljoenenlatende sanering in Limburg zal
** beperkt zijn.

ir. G. van Wijnber-
C- >,Door de fosfaatvrije wasmid-
j*n. is het fosfaat in het afvalwater
jj^et 30 tot 40 procent afgenomen.

k ftioet nog verder teruggedron-
1} Worden. In 1995 mag er nog
Lsr een kwart in het oppervlakte-
tal terecnt komen van de hoe-

die in 1987 in het milieu te:L,ht kwam. Het effect is weliswaar
fc^g, omdat de Belgen voorlopig
k s doen, maar we vinden het toch

Moeite waard".

Gewaagd project op
Vlaamse mijnresten

Plan voor 'Europese cultuurstad' lussen kolengruis " Terwijl binnen Thyl Ghey-
selinck de ambitieuze plannen
voor het mijnterrein in Water-
schei presenteerde, protesteer-
den voor de poort enkele tien-
tallen mijnwerkers tegen zijn
beleid. Ze vroegen zich af
waarom de manager van de
Kempische Steenkoolmijnen
het geld dat hij beschikbaar
heeft voor de herstructurering
gebruikt voor allerlei toeristi-
sche attracties, in plaats van
een fatsoenlijke afvloeiingsre-
geling.

Foto: WIDDERSHOVEN

r Zuiveringschap wil fosfaten en
i Sten verwijderen via een biolo-
i^h proces. Het is de bedoeling
ij hetrioolwater aanzienlijk langer
'J*e reservoirbekkens van de zui-

te houden. Het
tal reservoirs moet daartoe be-

,vrhjk worden uitbreid of ver-F*ot.

Biologisch - een aquisitiekantoor van het mi-
nisterie van Economische Zaken -
heeft de LIOF-vestiging in Denver
altijd als een hinderlijke sta-in-de-
weg beschouwd. Het is dus bepaald
geen gedurfde uitspraak dat de he-
ren Plantinga en VanAardenne - ja-
renlang verbonden met EZ en expo-
nenten van deze opvatting (dat het
LIOF in de USA lastig is voor de
aquisitiebureaus van EZ, red.) deze
gelegenheid hebben benut om het
LIOF-kantoor in Amerika definitief
te liquideren," aldus Coenegracht.
Behalve dit politieke motief noem-

MAASTRICHT - De Raad van
Commissarissen van LIOF nam in
november 1989 de beslissing om het
LIOF-kantoor in Denver in de Ver-
enigde Staten te sluiten. Volgens
LIOF moest dat, „omdat door de
gunstige economische ontwikkelin-gen een andere aanpak nodig was."
De advocaat van Schut, mrCoene-
gracht, gaf gisteren een heel andere
reden voor de sluiting. Volgens hem
hebben de commissarissen Plantin-
ga (thans interim-directeur van het
LIOF) en Van Aardenne bewust de
Denver-vestiging de das om gedaan.
Er zou sprake zijn van een politiek
motief: „Het CBIN in Amerika

soort 'Europees centrum voor cul-
tuur en recreatie' komt; iets wat 'als
een soort stad' zowel elementen be-
vat van een pretpark als van een
museum. Gheyselinkck schilderde
het project als 'een plaats voor jong
en oud, waar de collectieve dyna-
miek van Europa en zijn culturele
verscheidenheid kunnen worden
bezien.
Op het mijnterrein zijn inmiddels
ondermeer concrete plannen voor
een filmstad, met temidden van de
oude mijngebouwen allerlei filmde-
cors uit 'historische Europese
films. Op een ander deel van het
mijnterrein wordt een tuin- en ten-
toonstellingspark aangelegd. Elders
verrijzen een 'Exploratorium' (een
Belgisch Evoluon) en een 'Artefac-
tory'. Dat laatste moet een ontmoe-

tingsplaats worden voor Europese
kunstenaars die er de ruimte krij-
gen hun kunsten te vertonen.
Opmerkelijk zijn verder de plannen
voor een Educatief Centrum, waar
het grote publiek ervaring op kan
doen met de modernste vormen van
informatie-overdracht. En als klap
op de vuurpijl presenteerde Ghey-
selinck het onbescheiden plan om
in een oude mijnberg op het terrein
een liefst 50.000 zitplaatsen tellend
amphitheater uit te graven.£ nieuwe zuiveringsinstallatie

bij Maastricht wordt
g. eerst aangepakt. Deze installatie
ij aanvankelijk 21 miljoen gulden
L ,en. Door extra defosfatering en
[^'trificatie komen de kosten op

' biljoen gulden.

Conservatoriumkoor mag niet meewerken aan 'Beethoven'

Hogeschool brengt
LSO in problemen Men verbaast zich er in toene-

mende mate over, dat door het
College van Bestuur artistiek ge-
zien steeds meer vreemde beslis-
singen genomen worden. Vol-
gens de vakgroep had de toezeg-
ging nooit gedaan mogen wor-
den.

eerste instantie verantwoorde-
lijk isvoor hetkoor, is verbolgen,
omdat men in de hele procedure
niet gekend werd.

WATERSCHEI- Thyl Gheuselinck,
de Nederlander die in Vlaanderen
verantwoordelijk is voor de sluiting
van de laatste steenkoolmijnen,
heeft gisteren een zeer ambitieus
plan gepresenteerd voor het herge-
bruik van het oude mijnterrein in
Waterschei bij Genk. Daar moet
binnen enkele jaren een tenminste
één miljard gulden kostend recrea-
tief -cultureel project uit de grond
gestampt worden. Het biedt volgens
een ruwe schatting werk aan drie-
duizend mensen.
De plannenvoor het toeristisch pro-
ject zijn in een vroegtijdig stadium
gepresenteerd. Het futuristische
ontwerp van een Franse architect is
pas enkele weken geleden goedge-
keurd en over de nadere invulling
van de plannen bestaat nog veel on-
duidelijkheid. Het is zelfs nog
uiterst onzeker of een ander door-
gaat, omdat een nog te houden
marktonderzoek moet uitwijzen of
er wel behoefte is aan een dergelijk
park.
Thyl Gheyselinck, verantwoorde-
lijk voor de herstructurering van
het mijngebied in Oost-Vlaanderen,
presenteerde de plannen daarom
met de nodige slagen om de arm.
Zelfs de naam van het project staat
nog niet vast.
Wel werd duidelijk dat het de be-
doeling is dat in Waterschei een

(k . van de maatrege-
ls 's wel dat de hoeveelheidriools-
HQ^rastisch zal toenemen. Dit slib
Le* ontwaterd en afgevoerd wor-
.," De jaarlijkse slibproduktie zal

circa 40.000 ton droge stof
kragen. De verwerking van dit
.kost 375 gulden per ton. vonden aan het Beethoven-con-

cert mee te werken."
Het afzeggen van het koor van
het conservatorium heeft vol-
gens Van de Braak gevolgen
voor de toekomst. „Wij eisen in
het vervolg grotere zekerheid
van het college. Hoe wij dat pre-
cies gaan invullen moeten we
nog gaan bekijken. In ieder geval
mag dit niet meer gebeuren, dat
kunnen wij ons ook ten opzichte
van ons publiek niet veroorlo-
ven."

MAASTRICHT - Het College
van Bestuur van de Rijkshoge-
school Maastricht heeft het Lim-
burgs Symfonie Orkest in grote
problemen gebracht. Het college
had in eerste instantie toegezegd
het koor van het Maastrichts
conservatorium mee te laten
werken aan de uitvoering van de
Negende Symfonie van Beetho-
ven op 19 mei. Onlangs werd
deze toezegging echter ingetrok-
ken, waardoor hetLSO alsnog de
boer op moest om een geschikt
koor voor deze produktie te vin-
den.

MAASTRICHT - De 34e editie
de Lentebeurs, die van 27 april to«
en met 6 mei plaatsvindt in he.
MECC (Maastrichts Expositie.
Congres Centrum), wordt ook
jaar weer onderverdeeld in een aai>
tal thema's. Alles voor Eva is ei
blijft echter de basis voor deze
beurs, met daaromheen de the:
gezondheid, recreatie & toerisme
interieur en mode.
Alles voor Eva wordt gehouden ii
de Zuidhal met veel stands waar di
bezoekers kunnen proeven, infor-
meren, keuren en kijken.
Het thema Gezondheid bleek vorig;
jaar een schot in de roos, reden ge
noeg om ook dit jaar weer in he
programma op te nemen. Vele ge
zondheidsinstanties informeren
over gezond-worden, -zijn en -blij-
ven. Met deelnemers als het Acadc
misch Ziekenhuis Maastricht, Car__
C'air, de Nierstichting en het Brand
wondencentrum.
Bouwen & Wonen omvat het hel»
wonen. Van financiering tot garage'
poort, van makelaardij tot systeem
bouw, tot en met renovatie toe. Voo
de doe-het-zelver is er het zeer po
pulaire bouwplein.
Complete woninginrichting, zit-
hoeken, keukens, vloeren en slaap-
kamers vormen onderdelen van he
thema Interieur.
Een interessant gegeven blijft Re
creatie & Toerisme. Dit jaar ligt he
accent op de dagtrips en de korte
tweede vakanties.
En niet te vergeten het Modethea
ter, waarin in totaal zestig mode-
shows worden gepresenteerd.
De Lentebeurs is dagelijks geopencr
van 13.00 to 22.00 uur. In het week
end en op Koninginnedag van 11.01-
-tot 18.00 uur. De toegangsprijs be
draagt ’ 8,-. Groepen van 20 perso
nen, kinderen tot 12 jaaren 65+'er:
betalen ’ 6,-.

Deelthema's
succesformule
Lentebeurs '90

De kantonrechter ondernam giste-
ren nog een poging beide partijen
ter plekke tot een vergelijk te laten
komen nadat hij had laten door-
schemeren dat het inderdaad een
normale zaak is dat Schut om een
schadevergoeding vraagt bij beëin-
diging van het arbeidscontract.
Toch kwam het niet zo ver, met als
gevolg dat kantonrechter Houter-
man op 22 mei zelf zal bepalen hoe
groot de schadevergoeding van het
LIOF aan Schut zal zijn.

Advocaat Groen van het LIOF be-
weerde dat met Schut over de slui-
ting goed overleg is gepleegd. Er
zou juist veel aandacht zijn ge-
schonken aan de positie van de ves-
tigingsdirecteur. „Via een vertrou-
welijke nota wist Schut precies wat
er gaande was. Die notitie is een
maand voor de vergadering van de
Raad van Commissarissen waarin
het besluit tot sluiting genomen
werd, aan Schut toegestuurd voor
een reactie," aldus Groen.
Het LIOF beschuldigt Schut er ver-
der van 'het mes in het varken te
hebben laten zitten. Hij zou de za-
ken niet meer afgehandeld hebben
in Denver.
LIOF stuurt nu een medewerker uit
Maastricht met regelmaat naar de
VS om de zaken te behartigen. Een
dure oplossing vindt de advocaat
van Schut: „Tripjes die per bussi-
ness-class en in eersteklas hotels
worden doorgebracht, nog afgezien
van de vakantie-aspecten die de be-
treffende heer daaraan kennelijk
verbindt."
Schuts' contract met LIOF zou per 1
maart 1991 aflopen. Hij verdiende
75.000 dolar per jaar. Hij vraagt dus
het salaris tot het eind van het con-
tract met pensioengeld, verzekerin-
gen (ziektekosten etc), leasekosten
en verdere emolumenten, ongeveer
100.000 dollar in totaal.

Interim-directeur drs Bram Plantin-
ga van LIOF zei ter zitting in een. di-
recte reactie zeer geschokt en bele-
digd te zijn door de uitspraken van
de advocaat van Schut.

Beledigd

de de advocaat ook nog de bestuur-
lijke chaos die bij LIOF te Maas-
tricht heerste als oorzaak voor de
sluitingvan de vestiging in Denver.
Wat 'Denver' oppakte, werd volgens
Coenegracht in Maastricht niet af-
gemaakt.

Als reden voor het niet doorgaan
van de medewerking van het
conservatoriumkoor aan het
Beethovenproject wordt door
het bestuur van de hogeschool
genoemd de overbelasting van
de studenten, die druk bezig zijn
met de voorbereidingen voor
hun examens.

Verbolgen
„Het heeft ons de nodige moeite
gekost om op korte termijn een
geschikt koor tekunnen contrac-
teren", aldus directeur Peter van
de Braak van het LSO. „Vooral
omdat wij binnen de begroting
moesten blijven. Amateur-koren
kunnen in zon korte periode dit
werk niet instuderen, professio-
nelekoren zijn te duurofniet be-
schikbaar. Gelukkig hebben wij
het Philharmonisch Chor van
Siegen, een amateurkoor met ge-
schoolde stemmen, bereid ge-

Binnen het conservatorium .is
men echter bepaald niet geluk-
kig met de gang van zaken. Met
name de vakgroep zang, die in

Desgevraagd laat ook Loek van
Tiggelen, lid van het College van
Bestuur van de Rijkshogeschool
Maastricht weten, het een pijnlij-
ke kwestie te vinden.
„Men heeft zich in eerste instan-
tie hierop verkeken", aldus het
collegelid. „Maar de instituten,
dus ook het conservatorium, zijn
in principe autonoom. Zij beslis-
sen zelf over dit soort artistieke
zaken. Wij gaan nooit uit eigen
beweging contracten aan, dat
verloopt steeds via de directies
van de diverse instituten.
Dat op het conservatorium de in-
druk ontstaat dat niemand meer
bij wat dan ook wordt betrokken
vind ik onterecht. Dit soort reac-
ties zal nog wel iets te maken
hebben met het nieuwe spoor,
dat daar na een organisatorisch
moeilijke periode, op het conser-
vatorium gevolgd wordt. Mensen
gaan danuit een gevoel van frus-
tatie op zon manierreageren."

Onterecht
(ADVERTENTIE)

VRIJWILLIG?
winkelpersoneel staakt. Omdat het

"iet tot half zeven wil werken.
?at maakt 's lands grootste kruidenier bang. Albert Heijn probeert

'et personeel nu te sussen. 'Alleen vrijwilligers zullen tot half zeven
L^ken', is het verhaal. De Dienstenbond FNV gelooft dat niet. De
?°nd heeft al jaren ervaring in winkels. 'Vrijwillig' in de detailhandel

'an9t van je chef af. Nieuwkomers bij AH zullen in ieder geval naessen moeten werken. In de toekomst misschien zelfs tot zeven
sür- Dan krijg je in één winkel twee soorten personeel. Dat geeft
cheve pgen. En dan is het al helemaal met de vrijwilligheid

[paan.
FNV wil geen halfzachte toezeggingen maar

afspraken: zes uur, en geen minuut later!samen met de mensen in de winkels
daan we door met onze acties.

FNV, TELEFOON 03480-75713
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Helikopter

# Zon driehonderd Limburgse kaderleden protesteerden gisteren in Eindhoven om de Philips-'
leiding duidelijk te maken, dat zij vierkant achter de FNV CAO-eisen staan.

Foto: PIERRE VAN DE MEULENHOF!
Van onze redactie economie

Van onze verslaggever

Bussen uit Heerlen, Sittard, Venlo en Weert

Demonstratie voor
goede CAO Philips

HEERLEN/EINDHOVEN - Onge-
veer 600 kaderleden van de Indus-
triebond FNV, werkzaam bij vesti-
gingen van Philips in heel Neder-
land, hebben gisteren in Eindhoven
gedemonstreerd voor een goede
CAO. Ze boden de eerste onderhan-
delaar van Philips, F. van den
Brand, ruim 12.000 handtekeningen
aan die de afgelopen weken in de
verschillende bedrijfsonderdelen
zijn ingezameld.
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Wij dankenu van hartevoor debelangstelling
en het medeleven na het overlijden van mijn
lieve man, onze goede vader, schoonvaderen
opa

Hub Hensen
Het is voor ons een troost dat de pijn en het
verdriet van dit afscheid doorvelen wordt ge-
deeld.

L. Hensen-Bemelmans
kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 28 april as. om 19.00 uur
in de Christus Koningkerk te Hoensbroek-
Zuid.

Voor de vele blijken van medeleven na het overlij-
den en voor uw aanwezigheid-bij de uitvaartdienst
en begrafenis van onze onvergetelijke moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Anna Maria
Brull-Mengelers

zeggen wij u hartelijk dank. De enorme belangstel-
ling heeft ons goed gedaan en er is uit gebleken dat
zij door velen buiten ons geliefd en gerespecteerd
werd.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Hoensbroek, april 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben op
zaterdag 28 april as. om 19.00 uur in de St.-Janskerk
te Hoensbroek.

Voor uw blijken van medeleven, de vele condo-
leances, maar ook de stillehanddruk na het overlij-
den van mijn lieve vrouw, onze goedeen zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma

Hedwig
Roex-Sandrock

hebben ons verdriet enigszins verzacht. Wij heb-
ben hier een grote steun en troost in gevonden en
willen u dan ook hartelijk hiervoor danken.

J. Roex
kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, april 1990
De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 28 april as. om 19.00 uur in de kerk van O.L.
Vrouw Maagd der Armen te Mariagewanden-
Hoensbroek.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij u allen hartelijk dank-
zeggen voor het medeleven tijdens de ziekte en het
overlijdenvan onze dierbarezus, schoonzus en tan-
te

Hubertina Reiners
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 29 april om 10.00 uur in de kerk van de H.
Johannes de Doper te Nieuwstadt.

Familie Reiners-Ohlenforst
Nieuwstadt, april 1990

m■_______

tLies Dings, 79 jaar, weduwe van Piet Lemmen.
Corr.adres: Fam. Reijnen-Lerrimen, Hoogstraat

20, 6085 EG Hom. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden donderdag 26 april om 10.30uur
in de St.-Martinuskerk te Hom.

tßosalia Buligan, 86 jaar, weduwe van Eugenio
Aldeghi, Wilhelminalaan 38, 6061 AZ Posterholt.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
donderdag26 april om 11.00uur in de parochiekerk
van de H. Matthias te Posterholt.

tNelly Geelen, 59 jaar, echtgenote van Emil
Brings, Johannastraat 14, 6102 CV Pey. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 27 april om 10.00 uur in de parochiekerk van
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Pey.

tSophia Vos, 68 jaar, weduwevan Theodoor Mot-
ké. Corr.adres: Hendriklaan 36, 6043 BS Roer-

mond. De crematieplechtigheid zal worden gehou-
den donderdag 26 april om 11.15 uur in het crema-
torium, Somerenseweg 120 te Heeze.

tJoannes Thöni, oud 85 jaar, echtgenoot van Ma-
ria de Louw. 6213 AL Maastricht, Bejaardencen-

trum Jekerdal, Bieslanderweg 46c. De uitvaart-
dienst zal worden gehoudenop donderdag26 april
om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Jozef te
Belfort-Maastricht. Er is geen condoleren.

t Julienne Rompelberg, oud 78 jaar, echtgenote
van Lambert Pinckaers. 6245 CE Eijsden,

Schoolstraat 9. De uitvaartdienst zal gehouden
worden op vrijdag 27 april om 10.30 uur in de St.
Martinuskerk te Breust-Eijsden. Er is geen condo-
leren.

t Maria Breuls, oud 78 jaar, weduwe van Pierre
van Schaijk. Maastricht, bejaardencentrum Ach-

ter de Hoven. Corr.adres: Ahornhoven 7, 6225 GP
Maastricht. De uitvaartdienst zal gehoudenworden
donderdag 26 april om 11.00 uur in deparochiekerk
van St. Walburgis te Amby, Maastricht. Er is geen
condoleren.

ZEG ER EENS WAIVAN
Alcohol en verkeer datkun jenietmaken
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
diemensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijden

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

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

ALCOHOL EN VERKEERDAT KUN JENIET MAKEN

ifSr I WWf//// Veilig Verkeer Nederland
M . , ,BBBWMmWM///

NATUURZIJDEN
ZOMERDEKBEDDEN

Luchtig en licht!
135x200 NÜ 230.-
-200x200 NÜ 350.-
-240x200 NÜ 395.-

SCHAPEWOLLEN
DEKBEDDEN

Heerlijk warm en absorberend!
135x200 van 194,- NÜ 145.-
-200x200 van 292,- NÜ 225.-
-240x200 van 347,- NÜ 265.- I
halfdonzenkussens NÜ 79.- 1

DONSDEKBEDDEN 65%
140x200van 395,- NU 199.-
-200x200 van 599,- NU 299.-
-240x200 van 749,- NU 375.- I
DEKBEDDEN VOLDONS 90%

140x200van 475,- NU 295.- I
200x200 van 695,- NU 450.- I
240x200 van 825,- NU 495.- I
DUBBELE DONSDEKENS 65% I

EEN VOOR HET VOORJAAR EN EEN

VOOR DE HERFST SAMEN VOOR DE
WINTER EEN IDEALE COMBINATIE

VOOR ALLE SEIZOENEN

140x200van 649,- NU 395.- I
200x200 van 895,- NU 625.- I
240x200 van 1050,- NU 750.- I
DUBBELE DONSDEKENS 90% I
140x200van 699,- NU. 450.- I
200x200van 996,- NU 695.- I
240x200van 1125,- NU 795.- I
kussens &zs~-X~~~y~r=r-~$ 7.95 I

CINDERELLA
IRISETTE

DAMAI
ARIADNE e.a.

DEKBEDSETS
140x200 NÜ 59.-
-200x200 NÜ 95.-
-240x200 NÜ 115.-

FRAAIE BEDSPREIEN
vanaf "ö.-

STRAND- EN BADLAKENS
van 49,- voc 29.- I

DIVERSE SOORTEN
HUISHOUDSCHORTEN

PRACHTIGE BADLAKENS EN
DAMASTEN TAFELKLEDEN I

140x140 van 39,- voor 19.-
-140x180 van 59,- voor 29.-
-140x250 van 79,- voor 39.-
DAMASTEN DEKSERVETTEN
100x100 van 29,- voor 10.-

SERVETTEN
60x60van 10,- voor 5.-

DAMES- EN
HERENONDERGOED

TEN CATE -.HOLLANDIA - SCHIESSER -
TRIUMPH - SPLENDID - SLOGGI
, VOLLEDIGE COLLECTIE

DAMESCONFECTIE..... ALLEEN 81J... |

Kabinet tornt nauwelijks aan voorstel M-Limburg

Grote tijdsdruk
bij herindeling
Van onze Haagseredacteur

DEN HAAG - Wil de herinde-
ling voor Midden-Limburg
volgens plan op 1 januari 1991
een feit zijn, dan moet het par-
lement grote haast maken bij
de de behandeling van het
wetsvoorstel daartoe. Uiterlijk
begin september moeten zo-
wel de Tweede als Eerste Ka-
mer ermee hebben ingestemd,
anders is de datum van 1 ja-
nuari onhaalbaar. Dat blijkt
uit de antwoorden van het ka-
binet op de (eerste) schriftelij-
ke vragen vanuit de Tweede
Kamer over het wetsvoorstel,
dat beoogt het aantal gemeen-
ten in Midden-Limburg terug
te brengen van 28 naar 15.

Uit de antwoorden blijkt overigens
dat het kabinet nauwelijks bereid is
tegemoet te komen aan de wensen
van de verschillende fracties. Alleen
de toevoeging van het natuurgebied
Leropperveld aan Roermond wordt
door het kabinet heroverwogen.

De herindeling van Midden-Lim-
burg is inmiddels onder een grote
tijdsdruk komen te staan. „Maar",
zo schrijft staatssecretaris De Graaf
van Binnenlandse zaken aan de
Tweede Kamer, „de regering wil
alle moeite doen om goedkeuring
van het parlement met het wets-
voorstel voor begin september mo-
gelijk te maken. Daartoe moet de
Tweede Kamer er nog voor het zo-
merreces, dat begin juli ingaat, er-
mee hebben ingestemd."

Politieke wil
Volgens hetLimburgse Tweede Ka-
merlid Leon Frissen (CDA), bestaat
daartoe de politieke wil in de Twee-
de Kamer. Door een versnelde be-
handeling van het wetsvoorstel zou
de Tweede Kamer er al begin juni
mee kunnen instemmen.
Daardoor zou ook de Eerste Kamer,
waar de procedures eenvoudiger
zijn, het wetsvoorstel kunnen be-
handelen en aanvaarden. Dat is vol-
gens Frissen ook noodzakelijk, om-
dat de Eerste Kamer kenbaar hééft
gemaakt na het reces (eind augus-
tus) geen herindelingsvoorstellen

meer te willen behandelen die al op
1 januarivan kracht moetenzijn. De
Eerste Kamer wil zich geen haast-
werk meer op laten leggen.
Dat levert een grote tijdsdruk op.
Ook volgens een woordvoerster van
Binnenlandse Zaken is het mogelijk
om het wetsvoorstel er op tijd door
te krijgen als de Kamers meewer-
ken. „Het is niet per definitie onmo-
gelijk, maar dan moet er wel hard
worden doorgewerkt."

Handhaven
Het kabinet is in ieder gevalniet van
plan nog veel wijzigingen aan te
brengen in het wetsvoorstel, zo
blijkt uit de antwoorden op de Ka-
mervragen. Zo laat De Graaf weten
het niet eens te zijn met de kritiek
van de VVD op de geringe uitbrei-
ding van Roermond met Herten, Le-
rop en hetLeropperveld en ook niet
de grote zorgen van de PvdA daar-
over te delen.

Volgens de VVD schiethet herinde-
lingsvoorstel daarmee voorbij aan
zijn oorspronkelijke bedoeling, ter-
wijl de PvdA vreest dat de omruim-
te schreeuwende centrumgemeente
daarmee te weinig mogelijkheden
krijgt op het gebied van woriing-

Themadag Vrouw,
Geloof en Leven

VENLO - De provinciale werk-
groep Vrouw, Geloof en Leven
houdt op zaterdag 28 april in de
Maaspoort in Venlo een themadag
met als titel: Komt de waag in ba-
lans? Er wordt die dag teruggeke-
ken op de Eerste Limburgse Vrou-
wensynode van vorig jaar en het
jaarthema Vrouw en Gerechtigheid
wordt afgesloten.

De dag zal worden ingeleid door drs
Olga van Kollenburg, feministisch
theologe en medewerkster van de
werkgroep Vrouw, Geloof en Le-
ven, 's Middags is er een voorstel-
ling van het poppentheater Rosa.
De dag begint om tien uur en duurt
tot kwart voor vier. De kosten zijn
17,50 gulden inclusief lunch. In-
schrijving kan bij de werkgroep die
telefonisch (04750-19048) bereik-
baar is op maandag-, dinsdag- en
donderdagmorgen.

bouw en industriële ontwikkeling
en zo haar taken niet goed kan ver-
vullen. Het kabinet deelt die zorgen
echter niet.

Woningbouw
Wel erkent De Graaf de grote na-
tuurwetenschappelijke waarde van
het Leropperveld, dat een soort re-
serve-woningbouwgebied voor
Roermond zou moeten worden. Alle
fracties hadden op een nadere be-
zinning over de samenvoeging bij
Roermond aangedrongen en De
Graaf zegt dit nu toe.

Verkenning-
Maastrichtse

literatuur
MAASTRICHT - De Stichting Lite-
raire WandelingenMaastricht houdt
in de maand mei vier wandelingen,
die samen een totaaal beeld geven
van literair Maastricht. Daarnaast
zijn er nog drie wandelingen, die
door een gastspreker worden inge-
leid.

De cyclus van vier verkennings-
tochten door Maastrichts verleden
en heden start op dinsdag 1 mei.
Aan de hand van teksten en gedich-
ten van in de Limburgse hoofstad
wonende of erover schrijvende
auteurs en dichters. Deze volgende
wandelingenzijn op de dinsdagen 8,
15 en 22 mei en beginnen om 10.30
uur.

Bijzondere wandelingen zijn er op
de zaterdagen 12, 19 en 26 mei. Hier-
voor zijn respectievelijk drs Lou
Spronck, dr Angenies Brandenburg
en dr Ludo Jongen uitgenodigd.
Deze laaste zal ingaan opHenric van
Veldekes Servaaslegende. De aan-
vang van deze bijeenkomsten is om
11.00 uur.
Inschrijven voor deze wandelingen
is mogeijk aan de balie van het
VVV-kantoor in Maastricht. De kos-
ten bedragen tien gulden per per-
soon per wandeling.
Voor meer informatie kan gebeld
worden met de stichting Literaire
wandelingen, mevrouw Nelie de
Wit-Krikke, tel. 04756-2782.

Korpschefs endistrictscommandant Rijkspolitie in plan:

Politie 'Limburg-Noord'
omvat zeven deelgebieden

Van onze verslaggever

HERKENBOSCH - „Uiteindelijk
zullen er meer politiemensen 'op
straat' zijn, dankzij de instelling van
de regionale politie in de regio Lim-
burg-Noord." Dat is de eensgezinde
reactie van de vijf korpschefs van
gemeentelijke politiekorpsen en de
districtscommissaris van de Rijks-
politie Limburg 4_>ij de presentatie
van de plannen voor één regionale
politie in Midden- en Noord-Lim-
burg. Het zestal presenteerde giste-
ren, als een van de eersten in Neder-
land, de visie op de toekomstige re-
gionale politie.

'Limburg-Noord' wordt, als het aan
de korpschefs ligt, ingedeeld in ze-
ven zogenoemde werkeenheden:
Venray, Helden, Venlo, Weert, Echt,
Roermond en Beesel. Alles bij el-
kaar worden daar minimaal 740 po-
litieambtenaren tewerkgesteld. Bij
die personeelsterkte zijn overigens
niet meegerekend de bijna 280 me-
dewerkers van de staven van de
rijkspolitiegroepen en de centrale
onderdelen van het rijkspolitiedis-
trict. De verdeling van deze mede-
werkers moet nog ingevuld worden.

De korpschefs hebben er overeen-

stemming over bereikt dat de kern-
taak van de politie de 'basispolitie-
zorg' blijft die dan op lokaal niveau
gestalte moet krijgen. Behalve uit
het verlenen van assistentiebestaat
deze zorg tevens uit het opnemen
van aangiften, het uitvoeren van re-
chercheonderzoeken, het systema-
tisch aandacht geven aan proble-
men van openbare orde en crimina-
liteit en het adviseren van het lokaal
bestuur.

In het plan wordt uitvoerig inge-
gaan op de functietypering van de
regionale korpschef 'Limburg-
Noord. Hij zal gaan fungeren als
voorzitter van het regionaal mana-
gementteam, tevens aanspreekbaar
op het totale operationele functio-
neren van de politie in de regio. De
verantwoordelijkheid ligt bij dege-
ne die de operationele leiding heeft
over een van de zeven werkeenhe-
den.

Die werkeenheden moeten perma-
nent de basispolitiezorg kunnen ga-
randeren. Dat betekent dat er zeven
dagen per week, vierentwintig uur
per dag voldoende bezetting moet
zijn., „Een minimale sterkte van
tachtig personeelsleden is noodza-
kelijk", schrijven de korpschefs.

In 1993 moet de regionale politie
Limburg-Noord een feit zijn.

" De gebiedsindeling voor een
regionale politie 'Limburg-
Noord' zoals de korpschefs en
de districtscommandant van
de rijkspolitie die voor ogen
hebben: zeven werkeenheden
met elk minimaal tachtig poli-
tieagenten.

Lezingen over
ontstaan van
de abstractie

MAASTRICHT - Onder de tite'
'Voor en na de explosie' organ>'
seert het Studium Generale va"
26 april tot 10 mei een drietal l*-
zingen van de Leidse slavist ""Amsenga over het ontstaan va"
de abstractie in de kunst, fof"
grafie en muziek.

De eerste lezing, over het W'
pressionisme en de tweede
over het kubisme en futurisme
vinden plaats in de collegeza»
Nieuwenhof aan de Zwing^J
put 4. Respectievelijk op *>
april en 3 mei.
De laatste lezing getiteld 'Hej
nieuwe zien' is op donderdag 1"
mei in de Aula aan de Tonger'
sestraat.

Amsenga zal uitgaande va"
overeenkomsten en verschiHell
tussen schilderijen, foto's e"
muzikale composities, de gr°'
explosie in het begin van de#
eeuw behandelen: van impres'
sionisme en decadentie tot ak>s'
tractie. De drie lezingen beg"1'

nen om 20.00 uur en de toegaf
is gratis.

s

officiële mededeling

«WATERSCHAPZUIVERINGSCHAP
LIMBURG

BEKENDMAKING g
Het Dagelijks Bestuur van het *terschap Zuiveringschap Limb"Jmaakt, gelet op artikel 31 van
Wet algemene bepalingen milie^giëne, bekend, dat bij besluit *j
het Dagelijks Bestuur d.d. 12-4-1»
onder een aantal voorschriften v,
gunning is verleend ingevolgek)l
Wet verontreiniging oppervla",
wateren aan de gemeente Suste 1,
Raadhuisplein 1 te Susteren V<Jhet lozen van overstortwater, ,
komstig van het rioleringsge^'j
Nieuwstadt op de Vloedgraa'(
overstorten) en de Geleenbee*
overstort) te Susteren (ingesc^
ven onder nummer V9O-17).
De beschikking, alsmede de *j
vraag en andere terzake zijnde sW
ken liggenvanaf 26 april 1990 to\
met 25 mei 1990 ter inzage en Vei- op het kantoor van genoemd *n

veringschap, Kapelaan Sarsst^2 te Roermond op werkdagen']
9.00 uur tot 12.00 uur en van W
uur tot 16.00 uur (afdeling &
mene Zaken);- ten gemeentehuize van de J
meente Susteren, raadhuisplej
te Susteren tijdens de kant^uren (afdeling Grondgebie^
ken) alsmede op de maan^avond van 18.00 uur tot 22.00 »
in de Reinoudhal te Susteren-,

Ingevolge artikel 44, tweede lid j
de Wet algemene bepalingen
lieuhygiëne staat tot het einde v.
de beroepstermijn beroep open,
de Afdeling voor de Geschillen ,
Bestuur van de Raad van State
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig

tikel 20, 21 of 22, tweede lid oh
eerste lid, onder c van de We'a
gemene bepalingen milieuhy^
ne bezwaren hebben ingebra^

d. enige andere belanghebbe^
die aantoont dat hij daartoef^lijkerwijs niet in staat is ge^f(
overeenkomstig artikel 20, 2',
22, tweede lid of 28, eerste lid-j
derc van de Wet algemene nfjj
lingen milieuhygiëne bezv^3
in te brengen.

De beschikking wordt na afloopt
de beroepstermijn van kracht. J
Gedurende de beroepstermijn!
tegen de beschikking beroep rl
den ingesteld bij de Afdeling v 1
de Geschillen van Bestuur vall]
Raad van State. j
Het beroepschrift - dat geen sC"
sende werking heeft - dient in t*
voud ingesteld te worden bij de
deling voor de Geschillen van
stuur van de Raad van State, #"1
terdijk 22, 2514 EN den Haag. j
Voorts kan tot het einde van &
roepstermijn, met toepassing^
artikel 107 van de Wet op de j*
van State, een verzoek tot scho^van de beschikking dan wel to*
treffen van een voorlopige vo"^ning worden gedaan bij de vo<\
ter van deAfdeling voor de GeS^len van Bestuur van de Raad,,

'State, Kneuterdijk 22, 2514 EN "1
Haag. I
De beschikking wordt alsdan *van kracht voordat op dat verzOe
beslist.
Roermond, 25 april 1990
Het Dagelijks Bestuur vnd.

__.

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 5 april 1990
is onder curatele gesteld
Petrus Apollonia Pisters,
geboren te Wijlre op 14 no-
vember 1970, thans wo-
nende en verblijvende te
Schimmert in Huize Op deBies, onder benoeming
van de heer L. Pisters tot
curator en mevrouw
M.P.B. Pisters tot toeziend
curatrice, echtelieden, bei-
den wonende te Wijlre aan
de Brulsweg no. 5.
Mr. A.L.W.G. Houtakkers
advocaat en procureur
Wilhelminastraat 49
6131 KM Sittard

Gemakkelijk, diskreet en snel!
Wij garanderen strikte geheimhouding
Bedrag 96x 72x 60x 42x

3.000,- ■" - 72,- 93,-
-6.000- - 123,- 139,- 181,-

-12.000- 199,- 238,- 271,- 355,-
-18.000- 299,- 358,- 406,- 533,-
-24.000- 399,- 477,- 542,- 710,-
-36.000- 598,- 716,- 813,- 1066,-
-50.000- 800,- 966,- 1101,- 1453,--enz.
Elk bedraa tot ’.200.000,- en andere looptijd mogelijk.
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij
overlijden meestal kwijtschelding,

-l^l'f 'iI-n'fTVfli-V lil-liHiM'liliN!l:rn;T7T7-----i

*

GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

Krediet- p.mnd «ff. rente Theoc
bedrag Incl.rente per jaar - loopt

5.000,- 100,- 14,6% 75 X
11.000,- 220,- 13,9% 73 x
20.000,- 400,- 13,6% 72 x
30.000,- 600,- 13,6% 72 x
50.000,- 1000,- 13,4% 72 x

__T_rmMHT^WPIHHH

HUISBEZITTERS
EXTRA LAGE LASTEN

zonder taxatie-kosten
KREDIET- LOOPTUDIN J
BEDRAG MAANDEN

1ehyp. 2e en 3e hypoth.
360 x 240 x 180 x I2g_^

10.000;- 117,- 127,- 149-' s
15.000,- 176,- 190,- 224,' lf
25.000,- 196,- 294,- 317,- 374.'
40.000,- 313,- 470,- 508,- 59ft' .
75.000,- 588,- 882,- 952,- 1123.' \ia. '
Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 8,6 %. 2e en 3e hyp, en P-- 1;
leningen vanaf 12,1 %. Bij ziekte, ongeval enz. yrijslo |
van aflossen mogelijk. Vraag INFO. _A
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Duits gedaan, dat kon tenminste
in het Spaans vertaald worden.
„Als we een Nederlandse tolk
hadden willen hebben, hadden
we vier maanden moeten wach-
ten."

'Verdachte is misbruikt door anderen'

Nog geen uitspraak
voor ex-trainer MVV

overtuigd," aldus advocaat mr.
Hiddema gistermiddag vanuit
Cadiz.

Van onze verslaggever

CADIZ/HEERLEN - De recht-bank in het Zuidspaanse Cadizheeft gistermiddag nog geen uit-
spraak gedaan in de zaak tegen
de ex-trainer van MVV, de 55-ja-
riëe Maastrichtenaar A.M. Hij
yyvdt ervan verdacht hasj uitMarokko naar het Iberisch
schiereiland te hebben gesmok-
keld. Tégen hem is een gevange-
nisstraf van tien jaaren een boetevan 25.000 gulden geëist. De uit-
spraak van de rechtbank wordt
Verwacht over vijf tot zeventienüagen.

trent verdovende middelen als
een mesthoop wordt be-
schouwd. Men is daar vies van.
Ik heb de rechtbank een wat po-
sitiever beeld kunnen schetsen
van de verdachte en gepleitvoor
vrijspraak. A.M. is misbruikt
door anderen, daar ben ik van

Toen de rechtzaak begon bleek
er overigens een Duitse tolk te
zijn. Hiddema en ook A. M. heb-
ben hun zegje toen maar in het

„De rechtbank hier laat overdui-delijk blijken dat een zaak om-

Dat de rechtbank niet direct uit-
spraak heeft gedaan maar zich
wil beraden over de straf, duidt
op een eventuele gunstige af-
loop. „In ieder geval hebben we
de rechtbank duidelijk kunnen
maken dat A. M. geen crimineel
is. Een brief van de Maastrichtse
officiervan justitie voor zijn col-
lega hier en een brief van de.
voorzitter van MVV hebben
daaraan bijgedragen," aldus Hid-
dema.

HEERLEN - „Ik heb zelf meer dan
veertig jaar lang in het grootwinkel-
bedrijf gezeten, maar hier kan ik
geen begrip voor opbrengen. Dit is
gewoon kinderachtig." De boze
klant gebaart vanachter zijn winkel-
wagentje even naar de lange rij ac-
tievoerders, die bij de kassa's van de
Heerlense Albert Heijn-vestiging 't
Loon staan te wachten om hun wer-
kende collega's aan de kassa's het
leven zuur te maken met een stort-
vloed van piepkleine boodschap-
pen. Hoewel bedrijfsleider A. Tonk
zijn zaak gisteren tot zes uur open
wist te houden, was het er - afgezien
van de luidruchtige protestgezan-
gen - opvallendrustig.

Stakingen in Heerlen, Geleen en Landgraaf

Bonden tevreden over
winkelacties Limburg

Volgens bedrijfsleider Tonk komen
die er ook niet. Leunend op zijn
twee krukken staat hij wat onge-
makkelijk naar de chaotische tafe-
relen bij de kassa's te kijken. „We
hebben onze mensen gisteren in de
kantine duidelijk gemaakt, dat ze
het recht hebben om actie te voe-
ren," zegt hij, waarna hij weer voor
zich uit staart. „Maar morgen gaan
we gewoon weer aan het werk."

Inval
Inmiddels heeft vakbondsbestuur-
der J. Schipper van de FNV-Lim-
burg zich samen met een grote
groep stakers tussen de winkel-
schappen begeven om het belang-
rijkste doel van de 'inval' te kunnen
verwezenlijken: nog meer perso-
neelsleden, die het werk neerleg-
gen.
Bij het inleverloket voor flessen
gaat een werknemer inderdaad zijn
schort uitdoen, maar magazijnbe-
diende M. Keularts houdt voet bij
stuk. „Ik vind dat half uurtje extra
niet erg. Ik wordt er toch voor be-
taald? Jullie als collega's mogen
best wat respect hebben voor mijn
mening." Na enige tijd geeft Schip-

Wanneer de groep AH- personeels-
leden en hun mede-stakers van de
EDAH 's morgens om elf uur bij
hun doel arriveren, is er temidden
van alle opstandigheid toch enige
schroom te bespeuren. „Zouden we
de spandoeken wel mee naar bin-
nen mogen nemen?" vraagt een ac-
tievoerster zich hardop af. Kassière
J. de Wit is echter zeker van haar
zaak. „Ik vraag me af wat we mor-
gen te horen krijgen. Maar eigenlijk
interesseert me dat niet veel, ik ben
niet bang voor represailles."

per het op. „Je weet niet beter, j<
wilt niet beter," mompelt hij, eer
beetje geïrriteerd.
Reden voor irritatie blijkt er inder
daad te zijn voor de stakers, want de
bedrijfsleiding van Albert Heijr
heeft kans gezien om de nodige ex
tra medewerkers op te trommelen
Boos commentaar op dit besmette
werk weerklinkt overal, maar or
sommige plaatsen staan de actie
voerders letterlijk tegen ruggen te
praten.
Maar ook de werkwilligen kamper
zo met hun problemen. Een van d€
stakers gaat, gekleed in zijn lerer
jasjeen met een zwierige zonnebril
op de neus, een blaadje andijvie ha
len en laat dat door de verbaasde
kassiere apart afrekenen. „Voor de
cavia," zegt hij met een brede grijns
om vervolgens vqor een nieuwe,
aankoop weer door het hekje te
stappen. Tonk heeft er zijn hander
vol aan. Om twaalf uur verlaat eer
van de kassières snikkend haai
post.

Bij de uitgang is nog een andere
strijd aan de gang. Actievoerder'
proberen er onthutste klanten te
overreden om hun boodschapper]
ergens anders te gaan halen. Er zijn
veel kooplustigen die zwichten voor'
de argumenten van de stakers er,
vervolgens rechtsomkeert maken'
Dit deel van de actie loopt bijzondei
goed, meent een. tevreden FNV'er
„We mochten van de AH-leiding
niet zeggen dat de zaak gesloten is
Maar aangezien de meeste klanten
wegblijven, lijkt het er op dat deze
actie zeker geslaagd is."

Ook besloten de werknemers van V
en D in Heerlen toch maar niet te
gaan staken. Niettemin toonde de
Dienstenbond FNV zich zeer tevre-
den met de bereidheid tot actie.

Bij de actievergadering die door dedienstenbond gistermorgen in de
Heerlense Stadaschouwburg werd
gehouden, waren meer dan 90 sta-kers uit de regio komen opdagen.

Van onze verslaggever

k^ERLEN - Meer dan 140 werknemers bij twaalf grootwin-
elbedrijven in de omgeving van Heerlen hebben gisteren het
erk neergelegd uit protest tegen de voorgenomen verschui-
lrig van de winkelsluitingstijden. Daardoor bleven filialenar> Albert Heijn en de Edah in Heerlen, Hoensbroek, Bruns-um en Geleen tijdelijk of de hele dag dicht. Bij een vestiging,ari AH in 'tLoon in Heerlen en bij deEdah in Landgraaf wist
e bedrijfsleiding echter voldoende extra personeel aan te
ekken om open te kunnen blijven.

Bondsbestuurder W. Noordman
wees daar nogmaals het voorstel
van Albert Heijn om werknemers
vrijwillig tot 18.30 uur te laten wer-
ken met kracht van de hand. De
Raad voor het Filiaal- en Grootwin-
kelbedrijf (FGB) bestempelde het
voorstel gisteren echter als uiterst
creatief.

Zesde buitenlandse onderneming dit jaar

Amerikaans bedrijf
naar Zuid-Limburg Zusterbedrijf

Informatiemarkt
over epilepsie

HEERLEN - De Epilepsie
Vereniging Nederland (EVN
houdt op zaterdag 28 april ir
Heerlen een regionale infor
matiemarkt over epilepsie
Deze dient ter afsluiting var
een landelijke campagne, die
zoveel mogelijk mensen me
epilepsie en hun familieieder
probeert te bereiken.

In het Verenigingsgebouw Juphui:
zal een film over epilepsie wordei
vertoond. Verder staan er stand:
met voorlichtingsmateriaal. Boven
dien zijn diverse deskundigen aan
wezig om mensen te woord te staan
Ruim 90.000 Nederlanders hebbei
epilepsie. Honderduizenden zijn e
sociaal bij betrokken.

Van onze verslaggever

Met de verkorte versie wordt de op
leidingsduur teruggebracht tot 1,5 £
twee jaar. Maar de kwaliteiten var
de geslaagden voor de verkorte op
leiding moeten (minstens) dezelfde
zijn als die van de verlaters van de
'normale' dagopleiding.

- Opnieuw heeft
j.** Amerikaanse onderneming ge-
k2en voor vestiging in Zuid-Lim-
J^g- De NV Industriebank Liof in
j'astricht zal morgen de naam en
k Vestigingsplaats bekend maken
L net produktiebedrijf, dat met
v^gwaardige milieutechnologie te

heeft. De vestiging levert
w;er dan honderd nieuwe arbeids-
-1 op.
*tj
| Amerikaanse onderneming- die
I Qerigens ook al een vestiging in
v°ot-Brittannië heeft - zal met
k r geavanceerde computerge-
tyj^rde produktiemiddelen gaan

rken. Van het nog te werven per-

soneel op MTS-niveau wordt veel
verwacht, aldus een woordvoerder
van het Liof.

De Industriebank is zeer ingeno-
men met het feit dat het bedrijf uit-
eindelijk Limburg heeft verkozen,
nadat eerder de voorkeur uitging
naar een andere Europese vesti-
gingsplaats.

De nieuwe onderneming is de twee-
de Amerikaanse dit jaar die kiest
voor vestiging inLimburg. Liof is in
de afgelopen vier maanden betrok-
ken geweest bij de komst van vijf
andere buitenlandse ondernemin-
gen.

Hoewel de Heerlense Albert Heijn-
vestiging in 't Loon gisteren de hele
dag open bleef, konden de actie-
voerders een groot aantal klanten
ertoe bewegen, om elders hun inko-
pen te gaan doen. De Edah in Land-
graaf probeerde aanvankelijk per-
soneel van het zusterbedrijf in
Brunssum naar de eigen vestiging
te laten komen. Dit ging niet door,
toen de winkelbedienden in deze
gemeentein de loop van de middag
alsnog massaal het werk neerleg-
den.

"Bij de Heerlense vestiging van Albert Heijn in winkelcentrum 'tLoon kwam het tot een uitge-
breide discussies tussen FNV-vertegenwoordiger W. Noordman (midden) en een vertegenwoor-
diger van de bedrijfsleiding (rechts) over de manier waarop actievoerders gisteren bij de in-
gang van de zaak potentiële klanten tot omkeren prooeerden te bewegen. Dit belette de stakers(uiterst links) echterniet omrustig door te gaan met hun campagne. Foto: MARCEL VAN HOORN

De Albert Heijn in Brunssum was 's
morgens al dicht gegaan, alsmede
filialen in Hoensbroek en Geleen. In
Heerlen moesten verder twee Edah-
vestigingen, Xenos en de Ethos er
aan geloven. Ook de Edah in Hoens-
broek sloot gisteren zijn deuren.

de adjunct-directeur in Sittard, doe
lend op bijvoorbeeld een voltooide
opleiding HBO-Jeugdverzorging o;
Mikojel.

Polititenog bezig met UIA-aanslag Wegberg
Spoedopleiding

leraar in het
basisonderwijs

Bij V en D in Heerlen heerste gister-
morgen een gespannen stemming,
toen ook daar een afvaardiging van
de FNV verscheen om werknemers
tot staken te bewegen. De diensten-
bond beschuldigt de concernleiding
ervan dat ze haar personeel met inti-
midatie van acties heeft afgehou-
den.

Zoekactie naar
auto van daders

SITTARD - De hogeschool
Katholieke Leergangen in Sit-
tard start in augustus van dit
jaar met een verkorte oplei-
dingvoor leraar in het basison-
derwijs. De school loopt daar-
mee vooruit op maatregelen
die de de staatssecretaris van
onderwijs vooral met het oog
op het tekort aan leraren basis-
onderwijs in het Westen van
het land wil nemen. In Lim-
burg manifesteert zich een
dergelijk tekort vooralsnog
niet, aldus J. Demandt, ad-
junct-directeur van de hoge-
school in Sittard.

Herinnering
Een woordvoerder van V en D heeft
verklaard, dat de bedrijfsleiding het
personeel slechts herinnerd heeft
aan de gevolgen van een mogelijke
staking voor het bedrijfzelf en daar-
bij niet gesproken heeft van per-
soonlijke consequenties voor even-
tuele stakers.

Hij is tevens hoofd van de afdeling
Pabo, de tak binnen de hogeschool
die leraren voor het basisonderwijs
opleidt. De andere tak bij de hoge-

Gunstig
Hoewel volgens Demandt hettekori
aan leraren basisonderwijs in Lim
burg nog niet speelt, heeft het aan
bieden van de verkorte opleidings
vorm wel te maken met de situatie
op de arbeidsmarkt. De beslissing
met een dergelijke opleiding te be
ginnen is, zo maakt hij duidelijk
uiteraard wel genomen omdat de
perspectieven op de arbeidsmarki
gunstig zijn. „Het blijft een kwestie
van vraag en aanbod."

school omvat de opleiding voor le-
raren in het voortgezet onderwijs en
die tak kent bijvoorbeeld ook aleen
verkorte opleiding voor tweede-
graads wiskunde-docenten.

Eisen
Aan de studenten voor de verkorte
opleiding leraar basisonderwijs zul-
len hoge eisen worden gesteld, liet

Demandt gisteren weten. Voor de
normale 4-jarige dagopleiding Pabo
is Havo-, VWO- of MBO-diploma
een vereiste.
Maar voor het volgenvan deverkor-
te opleiding zal een HBO- of univer-
sitaire opleiding worden geëist. De
deelnemers moeten verder al in aan-
raking zijn gekomen met bepaalde
aspecten van het lesgeven of om-
gangsvormen met kinderen, aldus

flo Ford Taunus die gebruikt werd bij de laatste IRA-aan-
4Q.9 in Wildenrath en waarnaar de Westduitse en Limburgse
F ltie nu een uitgebreide zoekactie starten.

Vervolg van pagina 1

ItJ^LEN - In het aan Limburg
tiende Wegberg/Wildenrath
%t °P 26 oktober vorig jaar de
l^'e IRA-aanslag gepleegd. De
ijzige Britse korporaal Mahesh-

"^ar Islania en zijn zes maanden
tetj dochtertje Niuruti MaheshL?en> rijdend in een auto die
L zien was van een Brits kente-
*ht or terroristen vermoord. De
1$ §enote van de man overleefde
i^t a nslag, die plaats vond terwijl

ezin de parkeerplaats van een
81>estaurant in Wegberg verliet.

Ji. "'^. °nderzoek is destijds komen
staan dat de daders gebruik

'lito ?n gemaakt van een personen-
'l oF°rd Taunus van het type 2.0

ombi. De auto is echter nooit
k

qëgevonden.
L.
J-(le^ca gold metallic'-kleurige en
'r a to werd yiJf dagen voor
<%(jarislag in het westen van het

fe ,§ekocht door een lers spreken-

!\ ari' zo heeft de verkoper van de
'v^ande Politie verteld. Men gaat

r uit dat de auto na de aanslag
Hjj teruggereden is naar Neder-ig en~ mede gezien het bouwjaar
f^g"" verkocht is aan een sloperij

11 autohandelaar.

Daags voor de aanslag en op de dag
van de aanslag werd de auto meer-
dere keren gezien in de grensstreek
aan Nederlandse zijde. Uit getui-
genverklaringen is gebleken dat de
auto op het moment van de aanslag
voorzien was van een Duits kente-
ken beginnende met DT (Detmold).

Dat is de reden dat deWestduitse en
Limburgse politie nu een uitgebrei-
de zoekactie bij autohandelaren en
sloopbedrijven in Limburg en
Duitsland zijn gestart. „De laatste
strohalm in dit onderzoek", zégt een
woordvoerder. Per post zijn honder-
den pamfletten toegezonden aan
deze bedrijven. Bij de verkoop, in
het westen van het land, werd de
auto voorzien van het Nederlandse
kenteken FP-16-BG.

Met de meest geavanceerde appara-
tuur heeft men zowel boven als
- naar verluidt - ook onder de
grond de auto proberen te lokalise-
ren. Echter1zonder resultaat.
Mensen die inlichtingen kunnen
verschaffen over deze auto of de
handelaar die de auto na de aanslag
weer gekocht heeft en hem moge-
lijk nu nog in zijn bezit heeft, wor-
den verzocht contact op te nemen
met de rijkspolitie Limburg in Her-
kenbosch (S 04750-71515) of met
de plaatselijke politie.

provincie

(ADVERTENTIE)ouwinleg plus de opgebouwderente retour. Een rente die maar liefet 0,25% hoger ligt
dan de rente op een vergelijkbare Deposito Rekening met een looptijd van een jaar.

V / ' * ' rentevvijzigingen voorbehouden 9

._ *»"„'_' De SpaarbankLimburg en dePancratiusbank
?«,. *L-— doenmeervoor creatieve spaarders.
HooFDSPaNsnn spaarbank
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R°xy: Lambada, wo 20.30 uur. The war
°f the Roses, wo 20.30 uur. Studio An-
ders: Honey, I shrunk thekids, wo 20.30
Uur. Weekend at Bernie's, wo 20.30 uur.

SITTARD

18 uur. H5: Tango & Cash, dag. 16.45 19
Jjn 21.30 uur, woe en do ook 14.30 uur.
fhe war of the Roses, dag. 14.15 16.30
°-45 en 21.15 uur. Romeo, dag. 14 16jo-30 en 21 uur. Koko Flanel, dag. 14 16
j°3o en 21 uur. Turner and Hooch, do'8.30 en 21 uur. Dead poets society, za
Ja wo 18.30 en 21 uur. Honey, I shrunk
the kids, dag. 14 en 16 uur.

j%al: Look whos talking, dag. 14.30
'O-30 18.45 en 21 uur. Rivoli: YoungEin-
stem, dag. 15.30 19.30 en 21.30 uur. Ma-
*'ta: Bom on the fourth of july, dag.
«0.15 uur. De Reddertjes, dag. 14 16 en

HEERLEN

President
Daarmee leek de kous af, ware
het niet dat wethouder André
Coumans van Kerkrade even la-
ter geïrriteerd opmerkte dat
Hoogland waarschijnlijk het
liefst president-commissaris van
Brunssum zou zijn om dan het
zaakje met één vergadering per
jaar te besturen. „Dat zou de be-
sluitvorming zeker ten goede ko-
men", reageerde Hoogland als
immer ad rem. Voor het eerst
weerklonk er wat gelach...

Maar goed, dat de kwestie leeft,
bleek ook maandag uitgebreid.
Burgemeester Louw Hoogland
van Brunssum profileert zich
steeds als een soort 'verlicht des-
poot. En merkwaardig genoeg
vocht hij ineens een privé-oor-
logje met zijnKerkraadse collega
JanMans, deopenheid zelve, uit.

HEERLEN - Mensen die geïnteres-
seerd zijn in een 'werkvakantie' in
binnen- of buitenland kunnen con-
tact opnemen met de Heerlense
Vrijwilligerscentrale.

Werkvakantie
vrijwilligers

Niveau
ingesprek

Als het ingezonden stuk van een ze-
kere Franken onder dekop 'CDA' in
de Limburgs Dagblad van 20 april jl
het niveau aangeeft van de Groepe-
ring Heerlen Noord, dan is het maar
goed dat deze groepering door het
CDA buiten het dagelijks bestuur is
gehouden. Het ergste zijn de onwa-
re en beledigende uitlatingen van
Franken aan het adres van burge-
meester Van Zeil. Burgers en amb-
tenaren kennnen deze burgemees-
ter als een sympathieke en hardwer-
kende man die zich met hart en ziel
voor Heerlen en de regio inzet. Hij is
tenminste héél anders van kaliber
danzijn voorganger; die was uitslui-
tend voorzitter van de vereniging
'Reijnen vooruit. Heerlen interes-
seerde hem geen zier. Maar toen
hebben we van Franken nooit ver-
nomen! Heerlerheidekan zich maar
het beste helemaal losmakenvan de
gemeente Heerlen en zich opwer-
ken tot een zelfstandig dorp. Van
dat dorp kan een 'afgekeurd' kamer-
lid burgemeester worden.
HEERLEN G.Th. vanKrimpenTot verbazing van de haast inge-

slapen vergadering viel Hoog-
land Mans openlijk aan over de
formulering van een bepaald
stuk. Het kwam er in kern op

Gaan we een uurtje of wat ver-
der. Aansluitend aan de Heerlen-
se raadsvergadering kwam het
Algemeen Bestuur van het
Streekgewest bijeen. Nu verga-
dert dat slechts een paar keer per
jaar, maar wie denkt dat het dan

Eindredactie: Emile
Hollman. Bijdragen:
Joos Philippens.

neer dat volgens Hoogland het
DB een besluit genomen had
waar niet meer aan te tornen viel,
terwijl Mans repliceerde dat af-
gesproken was om ook de me-
ning van de colleges van de aan-
gesloten gemeenten erbij te be-
trekken. Nou, dat was volgens
Hoogland helemaal niet het ge-

Na verbouwing enuitbreiding van twee miljoen

Raadhuis Voerendaal
'klantvriendelijker'
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In Heerlen is het vooral het kinder-
vakantiewerk dat in diverse wijken
vrijwilligers nodig heeft. In groter
verband is er het vrijwilligersvakan-
tiewerk van de landelijke vereni-
gingen van centrales. Die hebben
een krantje uitgebracht over alle ac-
tiviteiten die tijdens de vakantie-
maanden in Nederland plaatsvin-
den. Daarnaast heeft de centrale in
Heerlen contact met het buro Exis
dat een adressenbestand heeft van
landelijke opererende organisaties,
die jongeren van 16 tot en met 35
jaar in de gelegenheid stellen een
werkvakantie door te brengen in
binnen- en buitenland.

VOERENDAAL - Het gemeentehuis van Voeren-
daal wordt in de nabije toekomst een stuk publieks-
vriendelijker. Een ingrijpende verbouwing en een
forse uitbreiding op het raadhuisplein moeten een
einde maken aan het tekort aan spreekkamers en
vergader- en werkruimtes. De werkzaamheden zijn
inmiddels in volle gang. Begin oktober van dit jaar
moet de ongeveer twee miljoen gulden kostende
operatie zijn afgerond.
In de nieuwbouwkomen de kamers
van burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris, een verga-
derruimte voor college en raadsle-
den, de trouwkamer en de receptie.
De daardoor in het bestaande ge-
bouw vrijkomende ruimte wordt
gebruikt voor de uitbreiding van
het aantal kantoren, vergaderloka-
len en spreekkamers. De spreekka-
mers worden verspreid in het ge-
bouw gesitueerd waardoor ambte-

naren de kans krijgen burgers onge-
stoord te woord te staan.

Het bouwplan is ontworpen door de
samenwerkende architecten Wolfs
(Voerendaal) en Thomas (Maas-
tricht). De bouw wordt uitgevoerd
door aannemersbedrijf Van Zand-
voort. In het nieuwe gedeelte zullen
twee glas-in-loodramen worden ge-
plaatst van de uitKlimmen afkom-
stige kunstenaar Truyen.

HEERLEN
Jj'mburgse Volkssterrenwacht,
chaapskooiweg 95. Werk van kunste-naarsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di

vtin vr en zo 13-17uur, di en vr ook 19.30-
JJ uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
«erk van Walter Swennen. T/m 4/6,
°Pen di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
ïUr- Galerie Signe, Akerstraat 82a.
"teelden en tekeningen van Twan Lend-
'ers. T/m 6/5. Open wo t/m zo van 14-17
Ur- Schilderijen van Berdt Mullenders

?!J Arjen van Prooijen. Vanaf 13/5 t/m'0/6. Open wo t/m zo van 14-17 uur.
stadsschouwburg. Werk van Theo Le-
J.artz. T/m 15/5. Thermenmuseum.

in vogelvlucht. T/m 10/6, open
Nn_i/m vr 10"17 uur' za en zo 14"17 uur', "ÏB bank, Bongerd 13. Pentekeningen
"j*n P.W.J. Verboeket. T/m 30/4, open
*a t/m vr van 9-16 uur. Geologisch Mu-
?*Um. Voskuilenweg 131. Expositie
gieren vroeger en nu. T/m 6/7, open maVrn vr 9-12 uur en 14-16 uur. ABP. Black
J-°untry, foto's van Leo Tillmanns. T/m|*5. Expositie van CarlaLatenstein vanvoorst en Henk Douw. T/m 30/4, open
ïdens kantooruren. Galerie De Nor,beerstraat 302. Expositie 'Verschuivin-|«n' van Alma Vis. T/m 13/5. CBS,

1, Schilderijen van Anja
T/m 7/5, open tijdens kantoor-man.

SCHINVELD
galerie Wunnik, Eindstraat 58. Ten-
oonstelling over Bhutan van Jos vanwUnnik. 28/4 en 29/4, open 13.30-17 uur.

HOENSBROEK
"*BNbank, Fototentoonstelling, Jan La-

T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16"T- ABN bank. Fototentoonstelling
an Jan van Veen. Van 15/5 t/m 15/7,
Pen werkdagen van 9-16 uur. Poortge-ouw Kasteel Hoensbroek, Fotogalerie
J- Foto's van Diederik van Goethem.

met Limburgse auteurs,
?lo's van Theo Jennissen. T/m 1/5.VPen ma t/m vr van 10-12 uur en van'"i-30-17 uur. Za en zo van 13.30-17 uur.

LANDGRAAF
Stadhuis, Werk van Lei Molm. T/m
»"4, open tijdens kantooruren. Galerie
Pomal, Kerkberg 2. Werken op papieran de Amerikaanse kunstenaar Rik
*utchey. Van 29/4 t/m 27/5, open do t/m
2° van 13-17 uur.
UBACHSBERG
Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
geten, schilderijen en sieraden van Ben
«onke. Vanaf 18/3.Open, iedere zondag
.j^n 13-18 uur. Aquarellen van Margriet
'nissen. Zo 22/4 open van 14-18 uur.

CADIER EN KEER
galerie De Keerder Kunstkamer,[>erkstraat 10. Schilderijen van Jacque-
öne van Dongen en brons van Miriam
?6verijns. T/m 29/4, open vr t/m zo van13-18 uur.

Van onze verslaggever

ganisatorert spraken
na afloop van de
oefening van een
succes. Ze roemden
vooral de coördina-
tie en onderlinge sa-
menwerking.
Overigens werd gis-
teravond in Simpel-
veld eveneens een
rampenoefening ge-
houden. Die speelde
zich af in het plaatse-
lijke zwembad.

" Met een brand-
weerspuit wor-
den 'wonden' nat
gehouden.
Foto: CHRISTA

' HALBESMA

handel en de gevolgen voor Colum-
bia, Bolivia en Peru.

Er wordt ingegaan op de oorsprong
van verdovenden middelen in rela-
tie tot onze cultuur en de onderont-
wikkeling van de Andeslanden, de
cocateelt in Bolivia en de ecbnomi-

sche gevolgen, de vernietigende ge-
volgen van de drughandel en er
wordt gezocht naar mogelijke alter-
natieven.
De bijeenkomsten op 9, 16, 22 en 30
mei alsmede op 6 junikunnen gratis
bijgewoond worden. Het is niet no-
dig om alle dagen aanwezig te zijn.
Voor inlichtingen en opgave: elke
woensdagvan 19.00 tot 20.00 uur: _.

045-711980 (Ton Geelen).

HEERLEN - In demaand mei staat
in Heerlen de cocaine-problematiek
centraal. In de Openbare Biblio-
theek is van 2 tot en met 16 mei een
tentoonstelling te zien over dit on-
derwerp, terwijl de werkgroep La-
tijns Amerika Heerlen ook een vijf-
delige cursus geeft over de cocaïne-

Cocaïne onder de aandacht

per persoon

Paulusstichting, Pepijnklinieken en SPZ bundelen krachten

'Betere zorg voor mensen
met geestelijke handicap'

Acht keer
door rood

LANDGRAAF - De politie van
Landgraaf heeft gistermorgen acht
automobilisten bekeurd, nadat zij
door het rode licht waren gereden.
De politie voerde de controle uit tij-
dens de ochtendspits.

HEERLEN - Een hard gelag voor
een twintigjarige inwoner uit Kerk-
rade. Kantonrechter mr Wijnen ver-
klaarde deze week namelijk zijn
bromfiets verbeurd omdat die op
generlei wijze aan de wettelijke
eisen bleek te voldoen op het mo-
ment van aanhouding.
Verkeerschout Bardoul somde in
zijn requisitoir de geconstateerde
mankementen op. Een afgebroken
handgreep, te breed stuur, en on-
juiste in- en uitlaat èn een te grote
zuiger en daardoor een te groot ver-
mogen. Bardoul wuifde hetverweer
van de Kerkradenaar weg. Die zou
bij aankoop niet geweten hebben
dat zijn vervoermiddel 'opgevoerd'
was. „U studeert toch werktuig-
bouwkunde aan de MTS?" Mr Wij-
nen verzachtte de verbeurdverkla-
ring enigszins voor de eigenaar. „Al-
les wat het voertuig meer opbrengt
dan 300 gulden is voor u."

Hard gelag
voor snelle

Kerkradenaar

Het krantje is verkrijgbaar bij de
Heerlense Vrijwilligerscentrale,
S 713971.

HEERLEN - Wat er
kan gebeuren als
iemand met een
brandende sigaret in
de mond een pand
binnenstapt waar
net naar een gaslek
wordt gespeurd,
werd maandag-
avond in Heerlen le-
vensecht in beeld ge-
bracht. Het gebouw
van de dienst Open-
bare Werken was het
toneel van de ram-
penoefening KEES I
van politic, brand-
weer, EHBO en

'Ramp' in Heerlen
GGD. Na de 'explo-
sie' ontstond een ge-
weldige consterna-
tie: overal kermende
en gillende 'slachtof-
fers', toesnellende
hulpverleners en een
opdringerig publiek.
Maar de helpers lie-
ten zich door de alge-
hele paniek niet uit
het veld slaan. On-
verstoorbaar ver-
leenden zij eerste
hulp aan de slachtof-
fers, in afwachting
van de komst van
ambulances. De or-

Popfestival

Manifestatie
alfabetisering

tf jERLEN - Het Missionair Cen-
houdtop 1 mei in deGasthuis-

b6
aat 19 een manifestatie over alfa-

j_ tiseringswerk in Honduras enL u- De situatie daar wordt verge-
L met de activiteiten in Neder-
zet e avond begint om 18.00 uuröjj een gezamenlijke maaltijd.
fci.» 001" kan men zien tot 27 aPrilingeven: 045-711980.

kr-ERLEN - In jongerencentrum
15 j. va in Heerlen vindt zaterdag van-
y uur een popfestival plaats.
tJ; groepen die optreden zijn ach-
u^envolgens: 15.30 uur Jump,
t 30 uur Requiem, 17.00 uur Trini-

!9.00 uur Hot Scramble, 19.45
h "_ 20.45 uur O Revar,
Sw30 uur Choice, 22.30 uur Cold.^at. Tevens zijn er die dag ver-
ellende demonstraties in Nova.

6 entree is gratis.

v^k in Schimmert vindt komend
eekeinde een concert plaats. Pop-

o[°eP The Run treedt dan namelijk
v^ ln het gemeenschapshuis. Aan-
2^g 20.00 uur. Inlichtingen: 04404-

ken, die deskundig is op het gebied
van de vergrijzing, bij ons bijscho-
lingscursussen verzorgd."

SITTARD - De instituten voor gehandicaptenzorg Paulusstichting in Sit-
tard, Pepijnklinieken in Echt en de stichting Sociaal Pedagogische Zorg
(SPZ) in Sittard gaan nauwer met elkaar samenwerken. De drie instellin-
gen hebben inmiddels een contract gesloten waarin het doel van de sa-menwerking is vastgelegd. Ze willen gezamenlijk een beter aanbod ma-ken van hulpverlening aan mensen met een geestelijke handicap.

"A. Reulen.

Afscheid

Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg
kantoor Heerlen,s 045-739284
|f*iile Hollman,s 045-422345
J'Jf-ns Rooijakkers,

Seuntjens, chef
04750-22937

gehard Willems,

Philippens,

Kerkrade,
045-455506

Jeanette Ackens,

Voor klachten
over bezorging

s. S 045-739881

Verder liggen er bepaalde taakver-
delingen tussen de instellingen in
het verschiet. Het gaat daarbij met
name om zeer specialistische func-
ties en in de regel faciliteiten die de
ene instelling al heeft en de ander
niet. Een specialisme van de Pau-
lusstichting is bijvoorbeeld de zorg
voor autistisch geestelijk gehandi-
capten en voor de Pepijnklinieken
de woonvorm voor licht geestelijk
gehandicapten met gedragsmoei-
lijkheden.

niet af doordat de bestaande wacht-
lijsten (in deze regio 40 tot 60 men-
sen van de circa 120 in heel Lim-
burg) nauwelijks korter worden.
Het aantal gehandicapten neemt toe
(door verbetering van de medische
wetenschap leven ze langer), terwijl
de zorg voor oudere gehandicapten
intensiever wordt.

Bij de Paulusstichting (Watersley),
Pepijnklinieken en de stichting
SPZ werken 1.175 mensen. Aan hen
is de zorg toebedeeld voor meer dan
duizend gehandicapten in de 24-
-uurszorg, dagverblijven en gezins-
vervangende tehuizen in de Weste-
lijke Mijnstreek en een deel van
Midden-Limburg. De stichting SPZ
beheert net zoals de twee andere in-
stellingen dagverblijven voor
geestelijk gehandicapten en voorts
vier gezinsvervangende tehuizen in
de Westelijke Mijnstreek. De drie
stichtingen blijven overigens zelf-
standig voortbestaan.

In de toekomst moet door de sa-
menwerking het accent van de drie
instellingen in hun zorgpakket ver-
schuiven. Vroeger lag de nadruk op
interne verzorging, later leidden
nieuwe inzichten tot de vestiging
van andere woonverblijven en ge-
zinsvervangende tehuizen. Het
tweede doel van de samenwerking
is deze ontwikkeling verder door te
laten zetten. 'Opdat deze samenle-
ving de gehandicaptenzorg meer en
meer als een publieke zaak gaat be-
schouwen', zo vinden de samenwer-
kende instellingen.

Hoofdagent A. Reulen (57)
neemt op dinsdag 1 mei afscheid
van deHeerlense politie. Hij gaat
met functioneel leeftijdsontslag.
Reulen trad in december 1958 in
dienst bij de politie in Heerlen.
Daarvoor was hij acht jaar werk-
zaam bij de Koninklijke Mare-
chaussee. Reulen was jarenlang
rayon-agent in Heerlerheide. Na
de gemeentelijke herindeling
werd hij wijkagent in Hoens-
broek.

Centra
Directeur Smeets en zijn collega
drs W. Lambriex, adjunct-directeur
beheer van de Pepijnklinieken, ver-
wachten dat de instellingen zich ge-
leidelijk zullen ontwikkelen tot on-
dersteuningscentra, die het beheer
voeren over een reeks kleinschalige
voorzieningen voor de gehandicap-
ten. Gemakkelijk zal die ontwikke-
ling niet zijn, aldus beide directeu-
ren, omdat aan vele kleine voorzie-
ningen ook (financiële) nadelen kle-
ven: ze vergen relatief meer inzet
van personeel en verhogen de ver-
voerskosten.

De totstandkoming van het samen-
werkingsverband is voor een be-
langrijk deel ingegeven door de fi-
nanciële beslommeringen van de
betrokken instellingen. Ze vinden
dat ze met te weinig centen moeten
rondkomen. De kwaliteit van hun
werk heeft er niet onder te lijden,
vinden de directies, maar de om-
vang van de zorg laat te wensen
over. Dat komt omdat het aanbod
niet volledig is afgestemd op de
werkelijke vraag. Geslaagd

Luc Schri jnemakers uit Heerlen
is aan deKatholieke Universiteit
Brabant in Tilburg afgestudeerd
in de richting econometrie.

Bij het bezegelde samenwerkings-
contract is ook de stichting Gasten-
hof betrokken, die in Limburg drie
ortho-pedagogische instituten be-
heert, waaronder Denishof in Ur-
mond.

De instellingen worstelen ondertus-
sen met een tekort aan plaatsings-
mogelijkheden en een tekort aan
personeel. De problemen nemen

„We denken bijvoorbeeld aan het
verder stimuleren van de poliklini-
sche functies, om het verblijf thuis
makkelijker te maken," geeft M.
Smeets, directeur bewonerszorg
van de Paulusstichting aan. „Maar
we willen ook meer gebruik maken
van eikaars deskundigheid. Zo
heeft een arts van de Pepijnklinie-

tot geweldige uitbarstingen van
actie komt, vergist zich. Schro-
melijk, mogen we wel zeggen.-
Ook maandag behoefde de ver-
gadering bijna nergens over te
stemmen. Men werd alleen geïn-
formeerd over de laatste stand
van zaken op allerlei gebied. De
besluiten worden 'niet zelden'
genomen in het dagelijks be-
stuur, waarbinnen de burge-
meesters in alle beslotenheid
wijze oordelen trachten te vellen.
Dit gebrek aan openheid wordt
erkend en er zijn wijzigingsvoor-
stellen op til.

" Scheidend
wethouder
Hermans
bracht gister-
middag als een
van zijn laat-
ste officiële
handelingen
een gedenk-
steen aan in de
nieuwbouw.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

Oorlogje

Dissident

val geweest. Voorzitter Piet van
Zeil, groot voorstander van be-
stuurlijke eenheid kromde zijn
tenen tot diep in zijn schoenen
en zei met een pijnlijk lachje dat
de kwestie een vervolg zou krij-
gen binnen de DB-vergadering.
Die zal geen cursus schoonzin-
gen bevatten, zoveel is duideüjk.

" Burgemeester Louw
Hoogland van Brunssum." Burgemeester Jan Mans

van Kerkrade.

kiespijn
Wethouder

Speelde hij kort voor de verkie-
zingen nog een beetje de rol van
dissident, nu hij aanstaand wet-
houder is, weet Jeroen van Ges-
sel zich snel aan te passen aan de
heersende normen en regels. Het
Heerlense raadslid heeft zich
met zijn CDA-collega Juliette
Tacken steeds tegenstander ge-
toond van het Wooncentrum dat
op In dè Cramer moet verschij-
nen. Even terzijde: toevallig wer-
den beiden door het CDA-be-
stuur op een onverkiesbare
plaats gezet, waarna een groot
aantal ledenvoor eerherstel zorg-
de. Van Gessel belandde zelfs op
een wethoudersplaats. En dat
bracht hem maandagavond in
een lastig parket. Het zou niet zo
netjes staan om meteen al met
een afwijkend standpunt het col-
lege binnen te stappen. Een nor-
maal mens begrijpt dat niet,
maar in de politiek liggen dat
soort dingen erg gevoelig. Dus
toen het op stemming aankwam,
verliet Van Gessel even de zaal.
Zijn blaas zal wel opgespeeld
hebben...

bioscopen

Forum: Look whos talking, dag. 20.30uur. Koko Flanel, dag. 20.30 uur. Film-
Juis Sittard: Torch Song Trilogy, wo
20.30 uur.

exposities

GELEEN

oostelijke mijnstreek
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IVoile-GardinenSeiden-Schals
Raff-Rollos

All made by Woytschaetzkyü

Lassen Sic sich denRahmen
Ihrer individuellen Ausblicke
auf den Wohnstil schneidern!

Woytschaetzky inszeniert
Ihnen die Umsetzung in der
allerschönsten Konsequenz:

Von der Fertigung im
hauseigenen Atelier bis zum

Styling im Turmfenster...

f..-..)
* . jfnmwmßj
n a sifa a

Woytschaetzky
Seit 1886 /Anspruchsvolle Innenaus-tattungen /

5100 Aachen lakobstrafk2 (Direkt am Markt) Ruf (0241) 31487
Donnerstags bis 20.30 Uhr geöffnet.

PERZISCHE & OOSTERSE TAPIJTEN
gaan nu voor kostprijs en minder de deur uit!

Enkele voorbeelden:
Kashan 300x200 cm ’ 2950- nu ’ 995,-
Tabriz 300x200 cm ’ 4900- nu ’ 1950,-
Bidjar 170x240 cm ’ 3200- nu ’ 1150,-

-sptsnLb^anr! I IBfIMBI Sarouck
"„ l „! ' mWÊJiMWIWm 240 x 170 cmvoor de snelle mmSSSStmmuÊiSM f oord __

beslisser B'^OlTi^J^tT-I^TBnu slechts’ 1695,- nu slechts ’ 595,-

-ledere dag geopend van 10-18 uur. Donderdag koopavond

LimburgsDagblad O
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Goede bijverdienste
Jongens en meisjes vanaf 15 jaar opgelet!

Wij vragen actieve

BEZORGERS

Lvoor Sittard en Munstergeleen.

Inl. Baandert 16, Sittard, 04490-15577 van 8.30-17.00 uur.

1 EUPEN ■ BELGIË |
Internationale kunstveiling

27 tot 29 april 1990
Schilderijen (klassiek en modern), sculpturen, antiek, brons, sieraden
en designdecoraties
Geopend: vrijdag van 14.00 - 21.00 uur, zaterdag en zondag van
10.00-20.00 uur
Sport- en feesthal Kettenis, Aachenerstrasse 236A, tel. 09-32-87-744410

MEPHISTOW
HET SUPER GEMAKKELIJK LOOPWONDER
DE SPORTIEVE WANDELSCHOEN VOOR
DE HELE FAMILIE- Vervaardigd uit eerlijke materialen zoals volnerf anilinegeloold

kwaliteitsleer.
" Zuiver schuimrubberen tussenzolen j-l'l|Jc__\

maken dat Mephisto's zo anders zijn ______SpifSff___a
dan andere. _Sllw^_SaCs3- Rondom gepolsterd. Mede jgSJw»»»"

Nuth, Stationsstraat 224.
—__F Tel. 045-241286.
Jj_^_<*T JcL /f^jg Wyckerbrugstraat 38A,

r'«447 6221 ED Maastricht,
schoenen b.v. Tel. 043-210426.

Donderdag koopavond tot 8 uur.
's Maandags tot 1 uur gesloten.

Li^iM_-H_H_________H___i___________^

_iw|aH_^B ____
IjMMJmMMGPk ____l__________.

Mjß^^^ II Ml _____S^__. ________(-____ . Li,
_v ; // '__l ____ü_:^____Hi I^__*«*.« in.'''jfi___??>-^_\^l

'■-■■■■f 11 ' ::x .j^Bt : B_tt___________ ii-ii_j_^^^mm
S___________________________«»«|^^

~_, -- jêM |^^___!!__| jj-_Mt_iJ| lr_y ïl^lll.Ti i_V_llTiV KriJT ■_■ I ht. iEZii
Wf'^9 wwV/? aS M^wTw^MfMTMml I fcj I_ml____lliii i_wil I _T%iwz*f« 91 "^^B asMf - lit Ti _■_ A ■ _/^__ I . .ml I _r^---i I _T4I Bk Ti I I ____!^H9_F » _- ' -^^^rT_r_7__-------_---W --:.:.*_-.?■:: . ..BH ■__ ffl ___r__L ■ B

____
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m ï v ■■_■ EIS ï « /______ K^f^K^^^^^g^—^^^^m
9\w&___ ■-■^^^^^^^^■■■BliiillPJllliH _k * ~<-J____Bm a_s__i mt ___lp^___|

__________! H-H^^V"' B_K : : '-__k ■
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W/e enthousiast is over een compacte auto, realiseert ontdekken dat de Mazda 121 een ontspannen weggedrag niveaus leverbaar. Test de Mazda 121 óp zn daden.
zich misschien niet dat die vaak alleen maar ruim is rond vertoont en dat het comfort niet is voorbehouden aan de Uw dichtstbijzijnde Mazda-dealer staat in de Gouden Gids. i
de bestuurdersstoel. Wat een plezierige uitzondering is dan bestuurder. Want vanaf de achterbank zult u geen , ,
' ide Mazda 1211 Compact van afmetingen, maar van binnen klachten horen. In de Cabrio-Top versie is die achterbank

ruim genoegvoor passagiers en bagage. De ruimte is zelfs verstelbaar. _________________________ ______________
gezocht in de breedte en in de hoogte. Dat geeft de Mazda Mocht u eens wat anders willen vervoeren, dan is die IC____l__-_UC
121bovendien een apart, sportiefkarakter. achterbank in zn geheel weg te klappen. De achterklep harmonie tussen mens en machine

De Mazda 121 is een ideale stadsauto. Wendbaar, opent tot op de bumper, zodat in-en uitladen uiterst Prijzen md. BTW. Mazda 121vanaf 17.875,-. Aflevehngskosten 395,-.
iv yi A 7 ' rj A 1 _> 1 ' ' 6 jaar carrosseriegarantie.Wijzigingen voorbehouden.
IVI *- ** ' ' I makkelijk te parkeren. Ook op de langere afstanden zult u eenvoudig is. De Mazda 121 is in verschillende uitrustings- importeurAuto Palace deBinckhorst 8.v., Den Haag, Tel.: 070-34894 00.
il : J. . JA.. . i fy 7] LOVEN HEERLEN B.V.

UUI ttPülPf Palemigerboord 401. Heerlen

***** MMJmMMWmVM m |„'.i;..l-.1 Telefoon 045-722451 j

[7~ AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN I"1 AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. r~H AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V. j
Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3, Nieuwstadt j Langheckw.eg.2. Kerkrade

,W-H,!-M Telefoon 04402-71920 \,:--^.'--\ Telefoon 04498-53055 L^'-A Telefoon 045-464646 \
F--] AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF | AUTOBEDRIJF LEYMBORGH (" ~] RADREMA AUTO'S. Klinkenberg 138 Meerssen. i Bomerweg 5-8. Limbricht Galjoenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht
C_2____] Telefoon 043-642697 L.'-'^-'-.l Telefoon 04490-15838 " i..^-'--. Telefoon 043-632250 ,



„Over herinneringen gesproken",
zegt hij. „De dopingaffaire met de
Belg Michel Pollentier op L'Alpe
d'Huez, in de Tour van 1978 zal ik

Jean Houben beschikt over een
twintigjarige ervaring in het wieler-
jurywerk. Hij heeft menig wereld-
kampioenschap en vele andere een-
of meerdaagse wedstrijden meege-
maakt, inclusief Warschau-Berlijn-
Praag, waaraan hij prettige herinne-
ringen bewaart.

evenmin vergeten. Hij werd betrapt
op frauduleuze handelingen tijdens
de controle. Zon gebeurtenis ervaar
je als jurylid op een speciale wijze."
Ook de Tour van 1979 heeft wat dat
betreft onuitwisbare indrukken op
Jean Houben gemaakt. Een keer
maakte hij het mee, dat de verzegel-
de kist waarin de flesjes met urine
zaten, die naar professor Donike in
Keulen waren verzonden voor on-
derzoekop gebruik van anabole ste-
roïden, veertien dagen spoorloos
was. „Toen er voor de laatste etappe
opnieuw zon onderzoek werd ge-
programmeerd besloot ik om de
verzending niet door de Franse
spoorwegen of andere instanties te

Als straks, op 30 juni, in Futurosco-
pe bij Poitiers de 77ste Tour de
France van start gaat begint voor
Jean Houben het dagelijks terugke-
rende ritueel, dat zich hoofdzakelijk
in de onmiddellijke nabijheid van
de etappefinish afspeelt.
„Tijdens derit heb ik de lottrekking
verricht, die bepaalt welke renners
naast de leider van het klassement
en de etappewinnaar naar de con-
trole moeten. Dit wordt in het laat-
ste koersuur bekendgemaakt aan de
ploegleiders via de interne radio-
communicatie in de karavaan. Ook
worden twee reserves aangewezen,
omdat de door het lot aangeweze-
nen weleens de leider of etappewin-

Meldingsplicht
Binnen een half uur na hun aan-
komst is voor de renners meldings-
plicht in de caravan bij Jean Hou-
ben en de dokter. De voor controle
aangewezenen zijn verplicht het ge-
zelschap te hebben van hun ploeg-
leider of een andere verantwoorde-
lijke van het team. Vragenlijstenin-
vullen, handtekeningen zetten, uri-
ne inleveren in het bijzijn van de
arts, die kijkt of er geen fraude
wordt gepleegd. Het is detelkens te-
rugkerende gang van zaken, net zo-
als het coderen en verzegelenvan de
flesjes. „Een met de kleur groen
voor het eerste onderzoek, het an-
der met de kleur rood voor de even-
tuele contra-expertise. De verzen-
ding naar het laboratorium in Parijs
vindt zo snel mogelijk plaats per
spoor of ander open vervoersbe-
drijf. Uiterlijk twee dagen later is
het resultaat van het onderzoek be-
kend."

STEIN- Na een onderbreking van vier jaar keert jurylid
Jean Houben uit Stem terug in de Tour de France. Net als
drie vorige keren ('de eerstekeer in 1977') zal hij de func-
tie van medisch inspecteur bekleden. Een andere keer is
hij als wedstrijdcommissaris in 's werelds grootste wie-
lerevenement present geweest. „Het wordt straks derhal-
ve mijn eerste lustrum", aldus de 52-jarige bedrijfsleider
van Albert Heijn in Brunssum. „Mijn optreden in de Ron-
de van Frankrijk vorig jaar tel ik in dit kader niet mee.
Toen was ik jury-voorzitter in de Tour voor dames."

Beenhakker houdt lippen op elkaar over Oranje
Dan gaat ook de gebruikelijke straf
is, zoals terugzetting naar de laatste
plaats in de rituitslag, tien minuten
straftijd en, naar ik meen, driedui-
zend Zwitserse francs oftewel zon
slordige vierduizend gulden boete.

Ajax weer stap
dichter bij titel " Doelpuntenmaker

John van 't Schip
wordt in volle

vlucht neergehaald
door Den

Haag-speler
Cor Lems.

Miniware begint
met verliesbeurt

" Jean Houben: ,JDe dopingaffaire met MichelPollentier zal ik
nooit vergeten." Foto: MARCEL VAN HOORN„Bij een tweede of volgende over-

treding zijn de straffen vanzelfspre-
kend groter, maar dat zijn allemaal
zaken waarmee ik niets te.makenheb. Ik moet er alleen voor zorgen,
dat alles in de caravan en bij de ver-
zending correct verloopt. Ik meen te
mogen stellen, dat ik wat dat betreft
zowel bij renners als hun directe
omgeving als betrouwbaar bekend
sta. Men weet, dat mijn werk be-
hoort tot de bezigheden, die de wie-
lersport zo zuiver mogelijk moeten
houden."

Van onze verslaggever

PSTERDAM - Terwijl
I PSV de gifbeker nog
F&eds van hand tot hand
pt, werden in Amster-
pn gisteravond reeds
r glazen uit de kast ge-
pld om de champagne
F^ks in uit te schenken.,Oor een uiterst wankelerO overwinning op FCeh Haag kan Ajax het
r^pioensfeestje, waar
9 vurig op wordt ge-
dopt, nauwelijks meer
ingaan.

Van onze basketbalmedewerker
TIBERTLAGARDE

Kempen, Esveldt en De Jager moes-
ten hard aan de kar trekken om in
het spoor van Den Helder te blijven.
Na zes minuten spelenkeken ze nog
tegen een vierpuntenachterstand
aan: 11-7.

DEN HELDER - Miniware Weert
heeft in Den Helder de eerste 'play
off-wedstrijd verlorenvan regerend
landskampioen Commodore Den
Helder (74-64). De thuisclub verras-
te de Limburgers in de eerste minu-
ten met drie driepunters op rij. De
basisvijf Williams, McDuffie, Van

De Weerter Amerikaan Claude Wil-
liams ontpopte als de absolute uit-
blinker en bracht zijn team in de 12e
minuut voor het eerst op voor-
sprong (17-18). De gasten konden
Den Helder redelijk bijbenen ook al
ging dat ten koste van veel persoon-
lijke fouten. Vlak voor rust moesten
ze zelfs toestaan dat Commodore
vier punten weg liep (36-32).

Donderdag is devolgende wedstrijd
in Weert (sporthal Boshoven).

Na de pauze schakelde de equipe
van Ton Boot naar de volgende ver-
snelling. Zowel het tempo alsook de
dosis' agressiviteit werd verhoogd.
Miniware bleef het antwoord schul-
dig.

Van Breukelen
hekelt aanval
Van Basten

Henk Fräser
hervat training

KERKRADE - Henk Fraser hervat
morgen weer de groepstraining. On-
derzoek in het ziekenhuis van Gel-
drop wees gisteren uit dat het losge-
raakte botsplintertje in het heupge-
wricht van de voorstopper weer
vastgegroeid is. De medische staf
zette daarop het licht op groen. Of-
schoon Fraser bij het rennen nog
last heeft van de kwetsuur, ver-
wacht hij zondag weer van de partij
te zijn in de belangrijke wedstrijd
tegen Ajax in Amsterdam.

[? 's te hopen datLeo Beenhakker
j,?rdaad zo stress-bestendig is alsjja over hem wordt gezegd. De.J*ïiisch directeur staat niet alleen
J betreft zijn op handen zijnde
gelling als bondscoach onderj5re druk. Ook zijn taak als trainer
rlAjax bezorgt hem (in-)spannen-tfagen.

j^hakker hield gisteren voet bij
r* dathij zich in de voorafgaande
lwr n*et met °ranJe bad bezigge-
C^en en al zijn aandacht op Ajax
jl gericht. „Afgelopen zondag heb. et Oranje-boek dichtgeslagen en
L Senmiddag om vier uur doe ik
i open".

Ritnodiging

Aanvoering

Ajax-FC Den Haag 1-0
Ajax 32 19 9 447 64-20
PSV 32 19 7 6 45 91-35
Twente 32 15 10 7 40 42-38
Vitesse 32 14 10 8 38 47-30
RodaJC 32 13 12 7 38 48-36
Volendam 32 14 9 9 37 41-34
Fortuna Sittard 32 11 14 7 36 37-31
RKC 32 12 11 9 35 42-41
Groningen 32 9 15 8 33 44-40
Den Haag 31 12 7 12 31 55-56
Feyenoord 32 8 12 12 28 45-44
Sparta 32 11 6 15 28 46-58
Utrecht 32 8 11 13 27 26-42
MVV 32 7 12 13 26 35-55
Willem II 32 6 12 14 24 38-48
NEC 32 5 14 13 24 31-54
BWDen Bosch 32 5 13 14 23 24-45
Haarlem 31 4 6 21 14 20-6»
AJAX - DEN HAAG 1-0(1-0). 3. Van 't Schip
LO. Scheidsrechter: Bakker. Toeschou-
wers: 20.500 (uitverkocht). Gele kaart: Ver-
kuyl (Ajax), Lems, Tjin a Sjoe, Gentile (Den
Haag).
Ajax: Menzo; Blind, Vink, Jonk en Ver-
kuyl; Winter, Bergkamp en Witschge (87.
Frank de Boer); Van 't Schip, Ronald de
Boer (57. Willems) en Roy.
Den Haag: De Jongh; Gentile, Tsjin A Sjoe,
Adam en Van Oosten; Purvis (46. Linde-
naar), Lems, Danen en Schellevis (73. Tor-
ken); Otto en Van derLaan.

(ADVERTENTIE)

RESTAURANT - KASTEEL
HOENSBROEK

Uit in stijl

Overdekt verwarmd terras
Stijlvol dineren in een aparte

omgeving, zowel binnen als buiten

Partijen klein of groot met een extra
cachet

Uw reservering:
045-213976, dhr. Moonen.

kasteelOfit=rf\
De Nederlander, die zondag in
het verloren competitieduel te-
gen Verona na bijna een jaar af-
wezigheid zijn rentree maakte,
heeft van de artsen van AC Milan

AC, datwel een beroep kan doen
op Van Basten en Rijkaard, hield
in het eerste treffen Juventus op
0-0.

" BRUSSEL - Jacques Georges,
oud-voorzitter van de Europese
voetbalbond (UEFA) houdt de
plaatselijke autoriteiten en de poli-
tie mede-schuldig aan de tragedie
bij de Europa Cup-finaletussen Ju-
ventus Turijn en FC Liverpool op 29
mei 1985 in het Brusselse Heizelsta-
dion, waarbij 39 personen om het le-
ven kwamen. De Fransman ver-
klaarde datvoor de Brusselse recht-
bank bij de behandeling in hoger
beroep.

Sibbe Limburgs
kaderkampioen

Proloog Vuelta
zorgt voor
verwarring

spits van de Banesto-ploeg, Delga-
do/Indurain, en derest. Een rest, die
wordt aangevoerd door de andere
Spaanse ronderenners, zoals Lejar-
reta, Pino, Echave, Inaki Gaston,
Chozas, Fuerte, Ruiz Cabestany en
Blanco Villar. Van de Colombianen
mag Herrera bewijzen, dat hij nog
niet moet worden afgeschreven

eredivisie

DEN HAAG - Mocht een gesprek
tussen Rinus Michels en de voetbal-
lers Rijkaard, Van Basten en Gullit
geen opheldering verschaffen, „dan
moeten de jongensdaaruit hun con-
sequenties trekken". Oranje-doel-
man Hansvan Breukelen zei dit gis-
teren in AVRO Radiojournaal. De
keeper van PSV is het oneens met
de aanval van het AC Milan-trio op
Rinus Michels. Ronald Koeman
toonde wèl begrip voor de kritiek.
De speler van Barcelona meende
net alsRijkaard, Van Basten en Gul-
lit dat het sectiebestuur heeft ver-
zuimd naar de mening van de spe-
lers te luisteren.

scorebord

BENICASIM - De proloog van de
Ronde van Spanje (Vuelta), een „in-
dividuele" tijdrit voor drietallen,
heeft niet alleen voor grote verwar-
ring gezorgd bij de wielerliefheb-
bers, maar ook voor aanzienlijke
tijdsverschillen onder de deelne-
mers. Pello Ruiz-Cabestany won de
rit over 11,5 kilometer in de straten
van kustplaats Benicasim, gesteund
door zijn ploeggenoten Anselmo
Fuerte en Melchor Mauri, in 13 mi-
nuten en 22 seconden. Ze raasden
met een gemiddelde snelheid van
liefst 51,621 km/uur over het par-
cours.

SIBBE - Het biljartteam van BV
Sibbe is Limburgs kampioen kader-
spel geworden. In de twee beslis-
singsduels tussen de groepswin-
naars uit de competitie was het trio
Jacques Hendriks, Wiel Rouwet en
Jan Brouwers beide keren met 4-2
te sterk voor Op 't Kantje uit Wau-
bach. Van 11 tot en met 13 mei zal
BV Sibbe biljartend Limburg verte-
genwoordigen tijdens de strijd om
het landskampioenschap in Henge-
lo.

Buitenlandse tegenstanders van het
kaliber Kelly, Millar zijn er niet. Het
PDM-duo Ampler/Raab vormt de
spits van de plöeg-Gisbers. De
ploeg van Hennie Kuiper debuteert
in het grote rondenwerk: vijf Duit-
sers, een Australiër en drie Neder-
landers - Wijnands, Arntz en Nij-
boer.

Als de vlag inderdaad straks wap-
pert aan de Middenweg, kan Neder-
land Ajax bejubelen als de kam-
pioen van de middelmaat. Het jonge
Amsterdamse team herbergt een
flinke hoeveelheid talent, maar echt
indruk weet de ploeg toch zelden te
maken. Ook gisteravond bleef de
prestatie van Ajax flink onder de
maat. De wedstrijd in een uitver-
kocht De Meer kende een dfoom-
start, toen John van 't Schip Ajax al
in de derde minuut met een won-
derschone lob van circa 18 meter op
voorsprong zette. Maar daarna doof-
de het licht erg snel aan Amster-
damse zijde. Weliswaar raakte een
kopbal van Blind na 12 minuten
spelen nog de binnenkant van de
Haagse paal, maar daarmee was de
koek geheel op voor Ajax.

refereerde met die op-
%h ng aan de cJoor deKNVB voor
*.h. aag aangekondigde persconfe-

jn net Feyenoord-stadion,
lil* behalve Beenhakker ook Ri-
1^ Michels en Martin van Rooijen
L^ezig zullen zijn. Hoewel de
ty^-trainer er Seen (zinnig) woord
(ro^kwijt wilde, mag aangenomen
IW,. en dat de voetbalbond de aan-

g van Beenhakker als verant-l^°rdelijk trainer in Italië bekend
Wraken in Rotterdam. „Ik heb

gehad om te ko-
W . trok de man uit Vinkeveen

rookgordijn rond zichzelf op.

baat bij de nieuwe openingsformule
van de Vuelta. Bernard liep een hal-
ve minuut achterstand op, Parra en
Visentini driekwart minuut en Al-
varo Pino, ploegmaat van Matthieu
Hermans, bijna een volle minuut.
De kans is groot, dat vandaag al een
belangrijke schifting is aangebracht
in het peloton.

W «angezien ik een beleefd man
' ben ik op die uitnodiging inge-

Natuurlijk heb ik de afgelo-
lop °°k de kranten gelezen,maar ik
|j6 verder niets mee. Ik heb al
$„ berichten voor kennisgeving
Gnomen".

De 45e Ronde van Spanje moet het
qua deelnemersveld dit jaar afleg-
gen tegen de twee andere grote ron-
den, die van Italië en de Trump
Tour. Van de top-tien in het FlCP-
klassement rijden alleen Delgado,
Rominger en Lejarreta de Vuelta,
de andere grote ronderenners heb-
ben gekozen voor de Giro.

Proloog, voor drietallen met individuele
klassering, 11,5 km: 1.Ruiz-Cabestany (Spa)
13.22 (51,621 km/uur), 2. Fuerte (Spa) z.t., 3.
Mauri (Spa) z.t., 4. Emonds (Bel) op 0.12, 5.
Kuum (Noo) z.t, 6. Elliott (GBr) z.t., 7. Jas-
kula (Pol) Ul3, 8. Saronni (Ita) z.t., 9. Indu-
rain (Spa) 0.15, 10. Gorospe (Spa) z.t, 11.
Delgado (Spa) z.t, 12. Raab (DDR) 0.16, 13.
Ampler(DDR) z.t, 14. Van den Akker (Ned)
z.t, 15. Piasecki (Pol) 0.16; 19. Wijnands
0.23, 20. Arntz z.t, 22. Nijboer 0.27, 37. Ja-
kobs 0.39, 60. Rakers 0.46,74. Hoondert 0.48,
75. Vos z.t., 101. Suykerbuyk 0.54, 104. Her-
mans 0.56.

De Vuelta 1990 lijktvooral een strijd
te worden tussen de tweekoppige

De Belg Nico Emonds, die samen-
reed met zijn ploeggenoten Janus
Kuum en Malcolm Elliott, had een
achterstand van twaalf seconden op
de winnende Spanjaarden. John
van den Akker was de beste Neder-
lander. Hij vormde een team met de
Oostduitse specialisten Uwe Raab
en Uwe Ampler. Dit eerste PDM-
trio eindigde in de ploegrangschik-
king als vijfde op zestien seconden.
Wijnands, Arntz en Holzmann (BrD)
uit de Stuttgart-ploeg van Hennie
Kuiper werden zevende.
Een aantal kanshebbers had weinig

Onder aanvoering van een schoffe-
lende (viermaal in de fout, eenmaal
geel) Cor Lems kreeg Den Haag
steeds meer vat op de wedstrijd. En
net als afgelopen zondag tegen Wil-
lem II wisten de Amsterdammers
ook nu niets te beginnen met een te-
genstander die het initiatief duide-
lijk naar zich toe trekt.

Gullitmist bekerfinale opdracht gekregen zijn zoveel
geplaagde knie zeker vier dagen
rust te geven.

'4
V> summiere> onbevredigende
_t l^en gingBeenhakker snel over
*e. orde van de dag- Hoewel hij
l) Jert het woord 'kampioenschap'
iee^ mond te nemen, beseft ook
lst jakker dat de kans zéér groot
kjJ^iax, na vijf seizoenen met lege
l&t ?^n gestaan te hebben, op 6 mei
W^ste landskampioenschapin de
P_Hj bistorie kan behalen. „Maar we
tyj ** niet de fout maken om met
öj) rekenmachine in onze te gaan
&.j n yoetballen. We hebben nu al-
*i,, ?igen hand. Gewoon drie pun-
NtirrJ de komende twee wedstrij-
-1 thuis, NEC uit) halen".

MILAAN - Ruud Gullit komt
vanavond in de tweede finale-
wedstrijd van de strijd om de Ita-
liaanse beker tegen Juventus
niet in actie.

Pas een minuut of tieri na de rust
leekAjax echt los tekomen. Met uit-
stekend voetbal van met name
Witschge, Winter, Jonk, Van 't
Schip en (eindelijk) Roy werden de
Haagse verdedigers bij tijd en wijle
dolgedraaid. Het schop-, trek- en
schoffelwerk van Gentile, Tjin A
Sjoe en Lems hield Ajax echter van
verdere treffers af.

Jurylid uit Stem opnieuw gekozen tot medisch inspecteur

JeanHouben terug in Tour
door wiel verheesen naar kunnen zijn, die toch al zouden

moeten opdraven."Limburgs Dagblad sport Betrapt
En als er iemand betrapt wordt op
gebruik van verboden stimulantia?
Jean Houben: „Zodra ik bericht
krijg uitParijs stel ik de juryvoorzit-
ter hiervan in kennis. Gezamenlijk
brengen wij daarna derenner op de
hoogtevan de uitslag. Hij krijgt dan
de gelegenheid een contra-expertise
aan te vragen. Pas als ook die slecht
voor hem uitvalt wordt het nieuws
via de officiële Tour-communiqué's
bekendgemaakt."Woensdag 25 april 1990 "23

hem."

laten doen. Ik zette het ding in mijn
auto en leverde het hoogstpersoon-
lijk bij de professor in Keulen af.
Dat heeft men mij in verschillende
kringen kwalijk genomen, in de
trant van: 'Hij is roomser dan depaus. Ook in Nederland dacht men
zo, vooral toen bekend werd dat
Joop Zoetemelk positiefwas bevon-
den. Zoetemelk was enorm populair
en het publiek koos partij voor



Woensdag 25 april 1990" 24Limöurgs UagöLaïï

bedrag 72x 60x 54x 42x
5.000 99.- 113,- 122,- 148,-

-10.000 193.- 220,- 238,- 290,-
-15.000 289.- 330,- 357,- 435,-
-22.000 425,- 484- 524,- 639,-
-32.000 644,- 730,- 788,- 954-
-enz.

Elf. jaarrentevanaf 12,2%
Elk bedrag tot 100.000,- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2% AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair

\weekendkoopjes\—*

Koeikast/diepvriesdozen. Plantenbak Topper van 100% Wij kochten een partij schitte- Koekepan 032 cm Terrasmeubelsethoezen. Inklapbaar woldroogrek. Reisstrijkijzer met afneem- Onder het fleurig getinte J
2L of 1.5 L per stuk 7.95 kunststof. „ rende dames- en herenhorlo- Van 17.95 voor 14.95 Voor 4 stoelen en ovale tafel, Speciaal bedoeld voor het bare handgreep. Omschakel- scherm van deze jumbo-
-2 stuks van 15.90 voor 11.90 39x39 cm. NU 8.95 ges van het bekende merk, 028 cm. Van 14.95 voor van 35.-voor 29.95. Voor veilig laten drogen van baar van 110-220 Volt. parapluie, worden 2 mensen
1.3Lof 1.1 L per stuk 6.95 SABRE". Diverse modellen. 12.95 024 cm. Van 11.95 4 stoelen en ronde tafel, van truien, pull-overs enz. Inklusief reis-etui. zeker niet nat.
2 stuksvan 13.90 voor 10.40 32x32 cm. NU 5.95 Per stuk adviesprijs 79.- voor 9.95 Steelpano 16 cm 29.95 voor 24.50.V00r _--._,_.___..__-.
0.2 L per stuk 3.95 Van 11.95 voor 9.95 4 stapelstoelen. EENMALIG _~ .
Nu 2 stuks |-ppi| Plantenbak ■■■■ Mnn-| 014 cm MmMmWÊM Van 14.95 WFWmmM hhmh Nll __PW____i Van 14-95 VWtlvan 7.90 _hW.lt_il Coupe Mr* myÏKm Onze prijs p_ljMjlr| van 9.95 VZmSIaH voor IP-JKSmI Van 6-95 _V_J_-_I^V B_lr<S I voor ■>J|*l_Jm^m^mj^ BkSSmmM mjgmmmm§\voor _____B__SJ_| mj^ug^j^m^ voor ____B_____B Kb-b-H m^g^gj
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__________________________________________^ -J

■ Super I
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9 Game
GaStVTOUW gevraagd
in Geleen

fy Leeftijd tussen 25 en 30 jaar

Werkzaamheden bestaande uit:
liet serveren van koffie, frisdrank en hapjes;

r- het beheren, samen met een collega, van de kassa;
Goed kunnen iünktioneren in teamverband.
Moet bereid zijn in wisselende diensten, 's.avonds en in de
weekenden, te werken. Goede contactuele eigenschappen.
Sollicitaties na tel. afspraak. Tel. 045-715185 71296

»
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!Jo_m 'mr "f") at is pnma geregeld op zon open-huis-dag van
Mf'W M Techno-Time. Daar maak je kennis met tientallen
HjfcF S tijdelijke funkties in de techniek. Stuk voor stukvakatures

met prima toekomstperspektieven. Je doet ervaring op in
yt || m diverse vakgebieden. Dan weet je wat er te doen is en

maak je de juiste keuze. Dat is maar goedook, want een. JÊÈÊk■"■Ék__> vaste baan begint vaak meteen tijdelijk dienstverbandvia

Welke informatie kun je op die dag Praat eens tijdens de borrel met de
zoal verwachten: adviseursvan Techno-Time.
"de voordelen van werken bij Techno- Dan praat je met vakgenoten, van huis

Time; uit allemaaltechnici, die klaar staan om
" vakatures inde regio; samen met jou devolgende stapte zet-
" vakatures in het buitenland; ten.
" vakatures voor schoolverlaters;

; " vakatures in de studierichtingen: Kom en kies voor je karrière op- LTS donderdag 26 april 1990van- MTS/MsVs/MLO 14.00 tot 20.00 uur- HTS/HsVs/HLO/HAS oponskantoorteHeerlen.Nobelstraatl,
-TU 6411 EK Heerlen.

Een volgende stap in je loopbaan?
Met een goed salarisen /^^Vuitstekende arbeids- /y —\^voorwaarden? i^\ teChnOtime t>V

_ Verhinderd of meer informatie: bel 045 - 717183 (24 uur per dag bereikbaar) ofkom langs bij
>', Techno-TimeUitzendorganisatievoortechnischpersoneel.Nobelstraat 1,6411EK HEERLEN.
■ ■
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I ESPRIT - KLIPFISK ■ BARBARA FARBER - POINTER - KÖNINGSMÜHLE -
I MEXX- PEPE - OVERDRESS -McGREGOR - K'NEELTJE- PAHS BOUM -
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deratie, hangt Myricks een-
schorsing van twee jaar boven
het hoofd indien hij voor de
tweede keer positief wordt be-
vonden.

" De Oostduitse atlete Heike
Drechsler, die een jaar vrijaf
nam om een zoon te krijgen, wil
dit seizoen in Split haar Europe-
se titels verdedigen. De 25-jari-
ge Drechsler opent het seizoen
naar alle waarschijnlijkheid
met de Grand-Prixwedstrijden
in Bratislava (20 juni) dan wel
de ontmoeting van 4 juli in
Oost-Berlijn.

Verspringer
Myricks
positiefFrans Thijssen krijgt

weer de kriebels

Hoeouder je wordt, des te groter wordt de drang om je waar te maken' RALEIGH - De Amerikaanse
atleet Larry Myricks is ge-
schorst omdat hij positief heeft
gereageerd op een dopingtest.
In de urine van de verspringer,
wereldkampioen indoor en
winnaar van brons tijdens de
Olympische Spelen van Seoel,
werd het verboden stimuleren-
de middel phenylpropanolami-
ne aangetroffen. The Atletics
Congress, de Amerikaanse
bond, sloot hem voor drie
maanden uit.

de afgelopen winter een griepje
te lijf was gegaan. „Het zou me
niet verbazen als een nieuw on-
derzoek weer positief zou uit-
vallen. Want ik ben deze winter
vier of vijf keer getest". Volgens
de regels van de lAAF, de Inter-
nationale Amateur Atletiek Fe-

Myricks verklaarde dat het ge-
wraakte middel afkomstig was
van een medicijn, waarmee hijVan onze verslaggever

JOLDEN- Frans Thijssen is er nog een van de oude stempel,
P 1echte liefhebber, die voetbalt voor zn plezier. letwat con-
j^atiefbuiten het veld. „Frans vindt het maar niks dat onze,°chter van 16 al verkering heeft". De jongste, net 12, keept bij
£hana Malden. Ze heeft volgens Vitesse-doelman Raymond
.<& der Gouw talent en durf; vader Frans ziet haar liever in de
Fizaal.

een voordelig saldo van niet mindec
dan tien miljoen Zwitserse francs.
Omgerekend komt dat neer op zon
slordige 14 miljoen gulden.Een deel
daarvan wil de UEFA nu ten goed-
latenkomen aan de aangesloten lan-
den. Zo zullen het komende seizoen
alle reiskosten worden vergoed van
de scheids- en grensrechters bij de
EK-wedstrijden. Van hoog tot laag.
Dat kan er gemakkelijk af, nu de
UEFA-inkomsten uit tv en reclame
elk seizoen hoger worden.

Pettersson
gepasseerd
STOCKHOLM - Stefan Pettersson
kijkt vanavond werkeloos toe als
het Zweedse voetbalelftal in Stock-
holm in een vriendschappelijk duel
Wales ontmoet. Bondscoach Nordin
heeft Pettersson gepasseerd. Diens
plaats wordt verrassend bezet door
de 20-jarige debutant Thomas Bro-
lin van Norrköping, die in de laatste
twee competitieduels vijf keer
scoorde. Peter Larsson staat wel in
de basis. „Er wordt niemand opge-
steld alleen omdat hij een dure prof
is", luidt het standpunt van Nordin.

Duels op 1 mei
ZEIST - De eredivisiewedstrijden
Volendam - FC Utrecht en Haarlem
- FC Den Haag worden op 1 mei ge-
speeld.

De Mos onder vuur
BRUSSEL - Het imago dat Aad de
Mos in België heeft opgebouwd al
succestrainer heeft de laatste wekeii
wat deuken opgelopen. Nadat De
Mos eerder KV Mechelen aan dé
landstitel had geholpen, werd hij dit
jaar bij Anderlecht binnengehaald
om dat kunstukje te herhalen. Doof
de 3-0 nederlaag afgelopen zondag
tegen concurrent Club Brugge kar>
de Brusselse ploeg het landskam»
pioenchap echter wel vergeten.

Twintig jaar na zijn debuut in de
eredivisie (met NEC) weet de su-
perslanke technicus nog steeds niet
van ophouden. „Zolang het voetbal
mij nog redelijk afgaat en mijn in-
breng door de trainer en de spelers
gewaardeerd wordt, zo lang ga ik
door". Voor zichzelf heeft-ie al beT

sloten ook volgend seizoen weer het
veld in te gaan. Hij denkt op korte
termijn. „Ik kijk niet verder dan de
winterstop. Daarna zie ik wel of er
nog een heel seizoen inzit".

IöEN HAAG - Het bestuur van
JNederlands Olympisch Comité
(3 besloten tot de formele op-
trjting van de Stichting Neder-

Olympisch Fonds. Het ligt in
F bedoeling dat het fonds namens
C Sportfederatie en het NOC de
püsenwerving voor alle topsport-
jjjden in Nederland gaat verzor-(?" Het sportmarketingbureau

zal de werving in handen

J*EERLEN-Rob Ehrens en Mar-
j'Oufour maken deel uit van de
rterlandse springruiterselectie,
C van 25 tot 29 april deelneemtaan
§ CSIO in Rome. Rob Ehrens
jJJtfaan de start met zijn paarden

fjebeurs Attention R en HCS
Jnnology. Marcel Dufour is pre-
nt met Simply Magie en Haha.

middels, aan de vooravond van de
bekerfinale met Vitesse tegen PSV,
„moet ik met mijn routine en inzicht
goedmaken".

De 'baas' van een 'stel goede man-
dekkers' weet dat-ie achterin niet
meer een op een hoeft te gaan spe-
len tegen een snelle aanvaller. „Dat
zou voor de ploeg niet goed aflo-
pen". De jaren tellen. „Ik voel me
het beste als ik veel kan inschuiven
en gaten kan creëren voor de spit-
sen. Ik ben nooit het type voetballer
geweest, dat het van zn loopvermo-
gen moet hebben. Die zijn wat snel-
ler opgebrand. Ik kan daardoor wat
langer mee".

grijs in zn haren ver-
dat-ie niet meer een van de

"6sten is; de positie die hij tegen-
rdig op het veld inneemt even-ins- „Wat ik aan snelheid tekort

zegt Frans Thijssen, 38 in-

door ivo op den camp

Krentz

NEC 2-RKC 2 1-3
Roda JC 2-MVV 2 4-0
RKC 2-Eindhoven 2 1-3
Fort. Sittard 2-NAC 2 2-0
NEC 2-RBC 2 3-1

PSV 2 19 14 3 231 50-15
RKC 2 21 13 4 430 50-30
Fort. Sittard 2 2110 7 427 43-17
Roda JC 2 21 9 7 525 42-33
Eindhoven 2 21 8 8 524 37-35
Willem II 2 19 10 3 623 51-22
NEC 2 22 9 3 10 21 35-44
Den Bosch 2 21 6 6 9 18 35-41
RBC 2 21 6 5 10 17 40-50
Helmond Sp. 2 20 4 6 10 14 24-41
VW2 21 6 2 13 14 30-51
MW2 22 3 8 11 14 28-55
NAC 2 21 3 6 12 12 24-55
Programma:
Donderdag a.s.
Helmond Sp. 2-PSV 2
Willem II 2-Den Bosch 2
Dinsdag 1 mei 19.30 uur:
Roda JC 2-PSV 2
RKC 2-Helmond Sp. 2
Fort. Sittard 2-NEC 2
Den Bosch 2-Eindhoven 2
VW 2-NAC 2
Willem II 2-RBC 2

P°or deze beslissingen is binnen
'et NHV een spannende periode

waarin het handbal-
**bond zelfs dedreiging van het

'"'haken van internationals en
Mentiële sponsors boven het
?Qofd hing. Doordat het bestuur
ï door tegaan met Ton van
pnder als technisch coördina-
-Pr> restte er namelijk onvol-
doende armslag om Cantelberg
.^ri volledige baan als mannen-eer aan te bieden.

" Frans Thijssen, hier op een archieffoto tijdens een duel van Fortuna, staat vanavond voor de
derde maal inzijn carrière in definale om deKNVB-beker. Ditmaal met Vitesse.

Foto: PETER ROOZEN

Inmiddels heeft Anderlecht-speler
Milan Jankovic het functioneren
van De Mos in de Belgische pers ter
discussie gesteld. De kritiek van dé
30-jarige Joegoslavische midden-
velder moet vanuit het perspectief
van een bankzitter worden gezien,
desalniettemin krijgt De Mos er be-
hoorlijk van langs. De voormalige
speler van Real Madrid verwijt De
Mos vooral een overdreven harde
aanpak, die verlammend werkt op
het elftal.

echte voetballers voor wie ik naar
het stadion zou gaan, diezijn er niet
meer. Ik zie te weinig spelers die
nog iets extra's hebben. Je ziet het
zelfs bij PSV. Zonder Vanenburg
heeft die ploegweinig of geen crea-
tiviteit".

„Als voetballer heb ik de laatste ja-
ren eigenlijk alleen maar positieve
dingen meegemaakt. Dat begon in
Groningen, vorig jaar met Vitesse
was het net zo. Nu hebben we kans
op Europees voetbal. Dat spreekt
toch aan in Arnhem, je merkt het
aan alles. Maar dat geldt ook voor
mij. Uit m'n periode bij Twente en
Ipswich weet ik hoe mooi dat is. Dat
wil ik nog graag een keer meema-
ken".

(jEERLEN - Morgenmiddag van-
(J4.oo uur vinden op het terrein
l^ f de VV Groene Ster in Heerlen
l^tiales van de schoolvoetbalcom-JJtie plaats. De winnende teams
P^n op 2 mei (dames) of 9 mei

K tero aan de Nederlandse kam-
(j,?lschappen schoolvoetbal. Fi-
jjpten: heren: Doolgaard (Horst),
L Scharn (Maastricht), Op gen
r> An der Put (Landgraaf), Sint
L^f (Thorn) enkampioen Heerlen,
l^'e-indeling meisjes: St.-Jan

St.-Christoffel (Maastricht),
r'Pioen Heerlen, St.-Sebastianus
ji^kenbosch), Op jen Bies (80-
-01tz), Wambeke (Tegelen).

Reserveteams
Roda en Fortuna
pakken puntenHEERLEN - Het gaat de Europese

voetbalunie financieel voor de
wind.Penningmeester Jo van Marie
isloot vorige week de boeken af met

UEFA: veertien
miljoen winst

Voetballers
voor rechter
DEN HAAG - De Uruguayaanse
strafrechter heeft besloten tot de
vervolging van 16 spelers van de
twee voornaamste voetbalclubs in
Uruguay, Penarol en Nacional. Spe-
lers en supporters van de twee clubs
gingen afgelopen donderdag mas-
saal met elkaar op de vuist tijdens
een wedstrijd om het landskam-
pioenschap. Van elk elftal zullen
acht spelers zich voor de rechter
moeten verantwoorden. Ze riskeren
een boete variërend van 250 tot
7.000 gulden per persoon.

sport in cijfers

Bekerfinale
Met Vitesse staat hij vanavondvoor
de derde keer in dè vaderlandse be-
kerfinale. Eerder lukte hem dat
twee keer metFC Twente, zijn twee-
de club in een lange reeks. Via een
aantal omzwervingen (onder andere
bij Fortuna Sittard) kwam hij in
Arnhem terecht. De trainingen kun-
nen hem tegenwoordig echter ge-
stolen worden. Hij geniet daarente-
gen nog van elke wedstrijd die hij
speelt. „In principe sla ik geen trai-
ning over, maar als het me beter uit-
komt om een dagje rust te nemen,
geeft dat geen enkel probleem. De
wedstrijden kan ik nog steeds niet
missen. Het is gek, maar hoe ouder
je wordt, des te groter wordt kenne-
lijk de drang om je waar te maken".

Fans naar Waalwijk
en Amsterdam

KERKRADE/SITTARD - De sup-
portersvereniging van Roda JC en
Fortuna Sittard organiseren zondag
een busreis. Kaarten naar Ajax voor
de aanhangers vanRoda JCkunnen
donderdagavond in de kantine van
sportparkKaalheide afgehaald wor-
den tussen 19.00 en 21.00 uur. Kos-
ten f. 15,00(leden) en f. 20,00 (niet-le-
den). Vertrektijden zondag 08.30
Markt Kerkrade, 08.45 Sportpark,
09.00 busstation Heerlen. Fortuna-
fans kunnen zich donderdag tussen
18.30 en 20.00 uur opgeven in het
spelershome stadion De Baandert.

Knap
Hoe knap de prestatie van Vitesse
voor de buitenwereld is, de 14-vou-
dige international loopt net iets te
lang mee om diep onder de indruk
te raken van het niveau in de eredi-
visie. „Er wordt keihard gewerkt",
vergelijkt Thijssen, „maar het voet-
bal is allemaal een stuk minder ge-
worden. Als ik sub-toppers als
Twente en Fortuna zie, dat voetbal
is in feite niet om aan te zien. De

Met Europa Cup-voetbal in aan-
tocht krijgt Thijssen weer de krie-
bels. Het is voor hem een nieuwe
uitdaging om te kijken hoever zijn
krachten reiken. Dat wordt anders
als Vitesse op de valreep toch nog
overal naast zou grijpen. Daar gaat
hü voorlopig echter niet vanuit.

h _
iCe halve finale voor de afdelings-jjJ^rtussen Heidebloem en Amici-
Leindigde in een 1-1 gelijkspel.Bij

L .Hemen van strafschoppen was
L^citas beter, waardoor de ploeg
L,Plaatste voor de finale. Score:
Cl 0-1 Rust. Oleinik 1-1. Scheids-
(**ter Kusters. De andere halve fi-

tussen Swolgense
bjs en Rios '31 wordt morgen ge-
fWd op terrein van eersteklasser
dingen. Aanvang 19.30 uur.

Thijssen verbaast zich daarom niet
eens over de hoge positie die Vites-
se nu inneemt. „Het tweede jaar",
waarschuwt hij echter, „is vaak het
moeilijkste. Nu het wat minder
draait, merk je al dat een deel van
het publiek negatief reageert. Als
we volgend seizoen een stapje terug
moeten doen en in plaatsvan vierde
zesde of zevende worden, zal dekri-
tiek alleenmaar toenemen. Daar zal
de club rekening mee moeten hou-
den. Het is daarom belangrijk dat
Vitesse spelers als Van de Brom en
Laamers kan houden en zich verder
versterkt. Want deze basis is te krap
om ook volgend seizoen bovenin
mee te draaien".

Vertrektijden van de bus: Geleen
11.30 uur, Sittard 11.45 uur, Suste-
ren 12.00 uur. Kosten f. 13,00 (leden)
en f. 18,00 (niet-leden).

WIELRENNEN
Pratteln (Zwitserland) - Ronde van War-
tenberg voor profs en amateurs: 1.TonyRo-
minger, 135 km in 3.40.05; 2. Fabian Jeker
(am.) op 1,38; 3. Acacio da Silva op 2,56; 4.
Roman Jeker (am.) 4,53; 5. Chanton (am.); 6.
Schaer (am.) op 5,03. La-Roche-sur-Yon
(Frankrijk) - Ronde van Vendée, profs: 1.
Lemarchand, 200 km in 4.52.32; 2. Casado
op 1,57; 3. Van Holen 2,03; 4. Peiper 2,05; 5.
Dernol 2,33; 6. Gansler; 7. Cornillet; 8. Wam-
pers; 9. Leblanc; 10. Theo de Rooy; 17. Pie-
ters. Caserta (Italië) - Ronde van Campa-
niê, profs: 1. Ballerini 189 km in 4.36.47; 2.
Collage; 3. Fanelli; 4. Mariuzzi; 5. Ghirotto.

reserve divisie C

SITTARD - Een bij vlagen goed!
ispelend reserveteam van Fortuna'
behaalde een verdiende 2-0 zege opj
NAC 2. In de eerste helft verzuimde'
men reeds de strijd te beslissen'
waardoor het bij een 1-0 magere;
ruststand bleef door een doelpunt
van Thaihuttu halverwege de eerstel
helft. Meteen na de hervatting ver-|
hoogde Van Hoof de stand naar 2-0. j
Scheidsrechter Janssen.
Roda JC 2 behaalde in de strijd te-|
gen MW 2 een ruime en verdiendel
4-0 overwinning. Vooral in de eerste!
helft domineerden de Kerkradena-I
ren en haddenbij rust reeds een vei-
lige 3-0 voorsprong door treffers van,
Haan 1-0, Dooper 2-0 en Van Der
Linden 3-0. Na de rust zakte het
spelpeil zienderogen. Walraven-
zorgde in de 67e minuut voor de 4-0
eindstand. Scheidsrechter De Wit.

BOKSEN
Inglewood (VS) WK lichtvedergéwicht,
WBC versie: Banke (VS, uitdager) verslaat
Zaragoza (Mexico), interventie negende
ronde.Guus Cantelberg nog

twee jaar bondscoach

Bernhard Krentz proeji sfeer bij Blauw Wit
jJUNNIK- Het Nederlandshandbal Verbond heeft een
6lride gemaakt aan een lan-
jteperiode van onzekerheid.

Cantelberg kan als-
{|0g op full-time basis als
b°ndscoach twee jaar lang
?^n de slag met het nationa-
le mannenteam. Zoals Oiet
?P al meldde zal Ton van
ginder dekomende jaren de

van technisch coördi-
nator toebedeeld krijgen.
Wens wordt Van Linder,
j^pmenteel op uitleenbasis
M het Oostenrijkse Hypo-
P^nk Südstadt werkzaam,
jjondscoach van het natio-

damesteam.

TENNIS
Monte Carlo mannen, 1,9 miljoen gulden:
eersteronde: Arias - Muller 6-1 6-3, Aguilera
- Nargiso 6-1 6-3, Courier - Stich 6-3 4-6 6-4,
Skoff - Kroon 6-0 6-4, Mancini - Van Rens-
burg 6-2 6-4, Leconte - Witsken 6-1 6-4, Ros-
set - Cortes 6-4 6-4,Perez-Roldan - Perez 6-2
6-3, Muster - Filippini 6-2 6-2, Forget - Haar-
huis 6.3 7-5, Korda - Noah 6-1 3-6 6-2. tweede
ronde: Engel - Markus 7-5 6-4, Emilio San-
chez - Vajda 6-1 6-1, Tsjesnokov Carbonell
4-1 opgave, Becker - Piolini 7-5 6-4, Arrese -Krickstein 7-5 6-2.

Kwantum Blauw Wit heen zijn
stoute plannen om al volgend
seizoen weer een greep naar de
landstitel te doen kracht bijgezet
met depresentatie van Bernhard
Krentz, de eerste Oostduitse top-
handballer die bij een Limburg-
se club in dienst komt. Gisteren
vertoefde Krentz in Limburgs
om alvast een beetje vertrouwd
te raken met de omgeving waar
hij over enkelemaanden zal gaan
werken. Het is de bedoeling dat
de cirkelloper van SC Leipzig
per 1 augustus als trainer/speler
bij de Neerbeekse club in dienst
komt.

IJSHOCKEY
Bern WK voor A-landen, negende dag
Zweden - Canada 1-3 (1-0 0-1 0-2)

VOLLEYBAL
Brno Liberation Cup, vrouwen: Sovjetunie- Nederland 1-3 (15-7 11-15 11-15 7-15).

BASKETBAL
Gdansk Internationaal toernooi, vrouwen
Australi'e - Nederland 81-68 (40-31).

Blerick, jubileuméuel: Blerick-VW 3-3.
Wezep Kentich Cffc (militair): Nederland -België 0-4 (0-0). Doelpunten: Coremans (AA
Gent) 2, Albert (KV Mechelen) en Verhijen
(Berchem Sport). Scheidsrechter Keanin,
toeschouwers 500.

VOETBAL

Blauw Wit en Bernhard Krentz
zijn al tot een definitief akkoord
gekomen. Ook de clubs zijn het
in grote lijnen met elkaar eens.
Roet in het eten zou slechts het
ministeriekunnen gooien, dat de
Oostduitser een arbeidsvergun-
ning moet verstrekken. Bern-
hard Krentz, dieal meer dan tien
jaaraan deOostduitse top speelt
en zich binnen afzienbare tijd
met zijn vrouw Lolita en twee
dochters van vijf en twee jaar
oud in Geleen of Beek hoopt te
vestigen, stelt zich veel voor van
zijn Nederlands avontuur. „Ik zie
het als een uitdaging om mijn
scholing en ervaring in dienst te
stellenvan Blauw Wit. Ik heb be-
grepen dat het handbal in Neder-
land volop in beweging is. Ik
hoop daar een positieve bijdrage
aan te leveren door bijBlauw Wit
goed werk neer te zetten", zegt
Krentz, die in vaste loondienst
komt en betaald wordt uit de
sponsorpot van Blauw Wit.
Inmiddels heeft Blauw Wit de
onderhandelingen met Henk
Groener bijna afgerond, terwijl
er na de play-offs in België ook
weer gesproken zal worden met
Wil Jacobs.

" Bernhard Krentz maakt kennis met voorzitterAd van Veldhoven (links) en Guus Christ
van Blauw Wit. Foto; peterroozen

waarbinnen internationals op
zijn minst gedeeltelijk worden
vrijgekocht om de trainings- en
wedstrijdintensiteit op te voeren.

De mannenploeg van Herschi/V
enL komt in de halve finales om
de Nederlandse handbalbeker
uittegen dewinnaarvan het duel
tussen bekerhouder Aalsmeer en
Holbox/Swift. V en L speelt een
uitwedstrijd. In het andere duel
stuiten Tachos en Hermes op el-
kaar.

l*uUs Cantelberg maakte vanaf
J* begin duidelijk dat hij alleenj.'lde doorgaan als hij een volle-re baan aangeboden zou krij-
r*l- „Alleen dan is het mogelijk
i"ft de in het topsportplan van
f.et NHV uitgestippelde weg
ichting wereldtop inderdaad in

slaan", liet de Gelener steeds
j eten. Als dat niet zou gebeuren,
(P^den diverse internationalsJJet Cantelberg vetrekken. Hoe-
-3^l het NHV-bestuur niet wilde
n^Sgen hoe de financiële kloof
|6dicht is, bleek dat er voor de
j/^riendetwee jaarvoldoende fi-
(C^ciële armslag is onstaan nu

van hoofd technische
/>Ker_ Frans Ammerlaan, wegens
v beisongeschiktheid komt te
gallen. Cantelberg blijft dus
Q ' en met de WK-kwalificatie
t.._er twee jaar in Oostenrijk trai-er van de mannen.

Auto Caubo lason uit Valken-
burg heeft via een 15-1O-zege (8-
-5) op Quick 20 de halve finales
van de Nederlandse handbalbe-
kerbereikt..

vrijkopen
e Geleense oefenmeester, die

gisteren voor een kleine ingreep
in het ziekenhuis werd opgeno-
men, liet weten zeer verheugd te
zijn met de aanstellingen zo snel
mogelijk te willen beginnen met
de voorbereiding op de WK-kwa-
lificatie. Cantelberg heeft van het
NHV 'carte blanche' gekregen en
wil zo snel mogelijk met spon-
sors rond de tafel gaan zitten om
een situatie als voor d.e EK-kwa-
lificatie in Finland te creëren

De nieuwe competitie-opzet, met
regelmatig een dubbel week-
eindprogramma en play-offs,
past in dat kader. Voor het sei-
zoen voorafgaand aan de WK-
kwalificatie wordt zelfs overwo-
gen de internationals langere tijd

Binnen het handbalverbond is er
ook nog sprake geweest om Can-
telberg de functie van technisch
coördinator te geven met daar-
naast de job als Oranje-trainer.
Omdat men de Limburger meer
als 'veldtrainer' ziet dan als
iemand die ook vanachter het
bureau actief moet zijn, viel de
keuze weer op Ton van Linder.

vrij te makenvan competitie-ver-
plichtingen.
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(ADVERTENTIE)
" "Miele inbouwapparaten voor

optimaal komfort in uw keukon
.y- M —

[f ' ~ _-^-_r_____=___________i_____ ________i ■* ▼ F^vs^_!^J
rotüi "wltfmirHM
Miele-Keuken-Centrum Rouppe.
Breukerweg 3, tel. 045-719700.

Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
Stationsstraat 58, tel. 043-252578- _~
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m extra sterk bus a Etos Tandenborstels I II 1 SMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊfIMÊ^ l^iiS^^ÉiiiÉÉi^^Mf lËllès^^^ I :^É_HH_k
■' 400 ml..3^ medium recht of antiplaque, H
■"■ /^V/^V per stuk ]<4fL/L/Ll 1

"%___ 13 I II 1 I H

I «s&mmÊt §____■* & **fl JüS!______________lf *^B l^^_# B «
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*Bs^ .lm #" * ff .Il m m # m m/m/m m. X. ► ww^»

""*"' ’ Etos Schuimgel,
t/o^^ ./V^X/^Vl^ bus a 250 ml. 3*55"

EtosScheerschuim, 1 l\ II C\C\

' devoordeelregel toe. t
1188 SSuks&agrJoi^/^ ■ IWm WÊÊÈ §,S±7i^/ tscHutap

* ..^«.éA^ frisof zacht' flak'on a 500 m1.^45
B_Rs&. m\ f ~^W /^ fl ■____[* ■ .A4s&BtëB&&®%fö&**.

'm 9^ =?zxr m*. Etosßodymiik, CjCj m Ünormaal of met cacaoboter, __ ____x k___x _H 11
flakona3ooml. 3^4 JL"k__>^ \^S -»-«*-^ HH igfe

Met het eigen merk van Etos bent u net zo goeduit als met ’* m r̂
\ m de bekende merken. Alleen betaalt u veel minder. Vooral deze & .|

week, want we doenbij 16 Etos-artikelen flink wat van de toch flk |
al zo lage prijs af. Een mooie kans om heel voordelig met het I tj
eigen merk van Etos kennis ?XTr^VPFßl^s^f O A I^\ I

llSi??fresh^l.yy Bij Etos word jepas echt verwend. i
Geleen, Raadhuisstraat 10, Heerlen,Bongerd 4, Kerkrade, Mersprinkstraat 2F, Maastricht, Grote Staat 49, Scharnerweg 112, Sittard, Limbrichterstraat 26, Roermond, Steenweg 16c.
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