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Overvallervangt
twee keer bot

VAALS- Een ongeveer 25-jarige

'ongeman heeft gisteren tweeReer achter elkaar nul op het re-
West gekregen bij zijn pogingen
p en winkel in Lemiers en daarna
'n Vaals te overvallen. Eerst ver-scheen de man, in eerste instan-
tie slechts gewapend met een
j?°k, kort na vijfuur in de zuivel-
["andel van de familie Plummen
ii3*""* de Rijksweg in Lemiers.
j/°en de niets vermoedende me-
j^ouw piummen de klant wildegaan helpen, trok hij onder het
Kien van "^e kreet ..Dies ist ein

plotsklaps een mes.Revrouw Plummen opende ver-,°lgens de achterdeur en riepnaar man te hulp, waarna de
overvaller ijlings op de vlucht
Sloeg.

?*n paar minuten later vond eenherhaling van het voonfal plaats
i 1 de foodshop van de familie
*:°ls aan de Maastrichterlaan in
*aals. De Duitser volgde hier
j^ecies dezelfde werkwijze. Al-

sloeg hij in deze winkel met
yin stok zodanig op de kassa dat
!j,eze blokkeerde,
■'oen mevrouw Cols vervolgenseveneens haar man te hulp riep,«oeg de overvaller opnieuw op~e vlucht. De beide verbouwe-
nde dames konden geennauwkeurig signalement ver-dekken.

Nationalisten
Kroatië winnen

Van onze correspondent

.°EDapesT - Bij de eerste vrije
,s"kiezingen in de Joegoslavische

Kroatië heeft de nationa-
«tische Kroatische Democratische
Jtiie (HDZ) de absolute meerder-
,e*d weten te veroveren. Hoewel de

uitslag van de zondag
tweede ronde nog wel

'6n op zich kan laten wachten, is
fker dat de HDZ tussen de 200 en
® 250 zetels van de 356 zetels in hetdement heeft gehaald.

r^ enige andere partij die in Kroatië
l"ï een beetje meetelt, zijn de com-
munisten, die al met al rond de 100L . baalden. Dat ze in een nieuwe
l gering een rol krijgen, is overi-
Fjfts uitgesloten. De HDZ wil abso-
ut niet met hen samenwerken.

het weer

JJ^INIG VERANDERING
tj) de eerste helft van de och-vnd komt er mist of nevel
to°.0r- Na het optrekken van de

lst ontstaan er weer stapel-
°lken. In de middag en

vvond kunnen hieruit buien
jj'len. Deze kunnen gepaard

**,an met onweer en hagel. De
(."""d is eerst zwak en veran-
t*r,ijk en neemt in de middag
L°e tot matig uit zuidwestelij-
I* richting. De temperatuur
ö°°Pt 's middags op tot 22 gra-
hei>, terwijl hetkwik komende
y*cht daait tot 8 graden,
t °°r actuele informatie be-
kende het weer in Limburg

*u»t u bellen 06-91122346
-VANDAAG:
b?n °P" 05.55 onder: 21.18
""aanop: 21.38 onder: 05.10

Gifmenger vrij
door foutje in
dagvaarding

DEN BOSCH - De41-jarige L. B.
uit Venray is gisteren door de
rechtbank in Den Bosch vrijge-
sproken wegens een foutje in de
dagvaarding. De man bekende
dat door hem in januari 1988 ze-
ven mensen waren vergiftigd. Ze
moesten in een ziekenhuis wor-
den opgenomen. In de dagvaar-
ding stond dat hij op 5 januari

koffie had vergiftigd. Hij deed
dat echter op 2 januari.

B. zat in groepstherapie voor al-
coholverslaving in een kliniek in
St. Oedenrode. Hij paste daar
niet en werd overgeplaatst. Uit
wraak deed hij scopolamine hy-
drobromide, een zwaar verdo-
vend middel, in de koffiebus van
de betreffende groep mensen.
De officiervan justitie had al re-
kening gehouden in haar eis met
de succesvolle behandeling die
de man momenteel ondergaat en
had zes maanden voorwaardelijk
en verplichte voortzetting van de
behandeling geëist.

AMSTERDAM - Wetenschap-
pers houdener rekening mee dat
de omvangrijke ijslaag van de
Zuidpool binnen afzienbare tijd
in elkaar stort. Daardoor zal de
zeespiegel met zes meter stijgen,
zo meldt de Nationale Stichting
voor Wetenschappen van de Ver-
enigde Staten in Washington.

Robert Bindschadler, als glacio-
loog verbonden aan het Goddard
Ruimtevaartcentrum van de
NASA, spreekt van een periode
van tientallen jaren tot enkele
eeuwen. Hij is het niet eens met
collega's diezeggen dat er deeer-

Ineenstorting
voorspeld van

ijslaag Zuidpool
ste honderd jaar niets te vrezen
valt.
Een groep van Amerikaanse des-
kundigen op het gebied van ijs-
vorming, oceanen, aarde, het
weer en klimatologische omstan-
digheden in de oudheid consta-
teerden onlangs snelle verande-

ringe'i in de ijslaag van West-An-
tarcf.Ci. Deze drijvende ijslaag is
verreweg de grootste ter wereld.

Tot hun niet geringe verbazing
zagen de onderzoekers dat de
normale afkalving van de ijsber-,
gen, de stroming van het ijs e__
het smeltproces veel sneller ver-
lopen dan werd aangenomen.
Over deze snelle verandering in
het gedragvan de ijsstromen ma-
ken de wetenschappelijke on-
derzoekers zich zorgen. Zij wil-
len hun studie voortzetten om
meer inzicht in het proces tekrij-
gen.

Steekspel
De NS kondigt in de brief aan zich
op 'overmacht' te zullen beroepen
als het overleg over de invoering
vastloopt. In de praktijk zal dat be-
tekenen dat de NS het contract voor
de OV-jaarkaart opzegt; een oude
wens van de spoorwegen. Het mi-
nisterie van onderwijs verwacht
dat, als het zover komt, een langdu-
rig juridisch steekspel zal ontstaan
over de schuldvraag en schade-
claims.
Op 24 verschillende plaatsen in ons
land zal de komende maanden over-
legd worden tussen de regionale
vervoersbedrijven en afzonderlijke
scholen. De scholen moeten hun
aanvangstijden aanpassen om de
spits te ontlasten: MBO-scholen
moeten een half uur eerder begin-
nen; HBO-scholen en universiteiten
een half uur later, aldus Ritzen.
'Marginale aanpassingen', aldus
Ritzen en Maij. Overleg afgelopen
vrijdag tussen de overkoepelende
organisaties van het onderwijs, het
ministerie en de vervoersbedrijven
stemde de ministers hoopvol.

Ruding geen
directeur bank
Oost-Europa

DEN HAAG - Oud-minister van Fi-
nanciën dr Ruding (50) wordt geen
directeur van de nog op te richten
Herstelbank voor Oost-Europa. Hij
heeft derace om het directeurschap
verloren, van de Fransman Jacques
Attali, zo meldt de Financial Times
van gisteren.

Ingewijden in Den Haag bevestigen
dat het besluit over het directeur-
schap afgelopen weekeinde in Was-
hington tijdens het overleg van de
G7, de zeven belangrijkste economi-
sche grootmachten in de westerse
wereld, is genomen. Ruding zelf
was niet bereikbaar voor commen-
taar. .
Met het besluit komt een einde aan
een maandenlange lobby-campag-
ne van de Nederlandse regering die
Ruding naar voren schoof. Neder-
land moest het daarmee opnemen
tegen de Franse regering, die Attali
steunde. Attali is behalve vertrou-
weling van de Franse president,
Mitterrand, ook de geestelijk vader
van de bank.

Sovjet-militairen in Litouwen worden ongeduldig

Stijgende spanning in
Baltische republieken

Van onze correspondent

MOSKOU - Een hoge Sovjet-mili-
tair in de Litouwse hoofdstad Vil-
nius heeft gisteren met ingrijpen
van het leger gedreigd als de span-
ningen in deze Baltische republiek
verder oplopen. Tijdens een ont-
moeting met buitenlandse journa-
listen zei luitenant-kolonel Valeri
Sjoroepov, dat het legerleiding niet
staat te trappelen om in actie te ko-
men. „Maar we kunnen daartoe wel
gedwongen worden", zei hij.

Sjoroepov meende ook dat het, om
bloedvergieten te voorkomen, beter
zou zijn wanneer presidentieel ge-
zag over Litouwen zou worden afge-
kondigd. Sovjet-president Gorbats-
jov heeft daartoe sinds zijn verkie-
zing tot staatshoofd de bevoegdhe-
den. Hij kan de Litouwse regering
ontbinden en het parlement naar
huis sturen.

Het is niet de eerste keer dat van mi-
litaireen conservatieve zijde een be-
roep op Gorbatsjov wordt gedaan
om zijn bevoegdheden als president
te gebruiken, Totnogtoe heeft de
Sovj et-leider alleen gezegd dat er
een situatie kan ontstaan, waardoor
hij zich gedwongen zou voelen pre-
sidentieel gezag af te kondigen.
Volgens Sjoroepov willen gewone
soldaten actie uit wraak voor de wij-
ze waarop ze behandeld worden. Ze
zijn aangevallen, beledigingen zijn
aan de orde van de dag en er is zelfs
op militairen geschoten, aldus Sjo-
roepov. „Er moet snel verandering
komen, dat is ook beter voor de Li-
touwers zelf', zo zei hij.

Parades
De spanningen in de Baltische re-
publieken kunnen vandaag verder
oplopen, omdat de Sovjet-garni-
zoenscommandanten militaire pa-

rades in de centra van de hoofste-
denRiga, Tallinn en Vilnius willen
houden. Vandaag wordt in het hele
land de militaire overwinning op
Hitler-Duitsland herdacht.
Het Estse parlement nam gisteren
een aantal besluiten dat het Krem-
lin niet welgevallig zal zijn. Zo wer-
den de toevoegingen 'socialistische
Sovjet' uit de naam van de repu-
bliek geschrapt. De 'republiek Est-
land' heeft sinds gisteren weer het
oude volkslied uit de korte periode
van onafhankelijkheid tussen de
beide wereldoorlogen en ook de na-
tionale driekleur, zwart-blauw-wit,
is in ere hersteld.

AbvaKabo: niet ophouden
bij werkweek van 35 uur

DEN HAAG - Verdere arbeidstijd-
verkorting mag van de AbvaKabo,
de FNV-bond van ambtenaren en
trendvolgers, niet ophouden bij 35
uur. Het AbvaKabo-congres sprak
gisteren in Den Haag tegen de zin
van het bondsbestuur uit'dat de 35-
-urige werkweek 'een stap is op weg
naar verdere arbeidsduurverkor-
ting. Een einddoel wordt niet ge-
noemd.De uitspraak heeft geen on-
middellijke gevolgen, omdat voor-
rang wordt gegeven aan verbetering
van de inkomens van ambtenaren
en trendvolgers, nodig om gelijk op
te lopen met het bedrijfsleven.

Het eendaagse extra congres van de
grootste bond van ambtenaren en
trendvolgers in ons land was giste-
ren nodig omdat het driedaagse
congres van eind maart te weinig
tijd had om het beleid voor de jaren
1990-1994 volledig uit te zetten. Tij-
dens dat congres nam deAbvaKabo
afscheid van voorzitter J. van de
Scheur. Gisteren zat zijn opvolger
C. Vrins voor het eerst voor.
De Bouw- en Houtbond, die dit jaar
wel verdere arbeidstijdverkorting
wist binnen te halen, vindt dat het
voorlopig bij 35 uur moet blijven.

Op 1 juli definitiefbesluit over openbaar vervoerkaart studenten

Groen licht voor OV-kaart
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG- Minister Ritzen
(Onderwijs) mag van een
meerderheid in de Senaat
(CDA en PvdA) de OV-jaar-
kaart voor studenten op 1 ja-
nuari 1991 invoeren. Maar
wanneer de komende twee
maanden uit overleg tussen
het ministerie, NS en scholen
blijkt dat de invoering op te
veel problemen stuit, is het
hele project alsnog van de
baan. De NS heeft aangekon-
digd het OV-contract dan niet
na te kunnen komen.
Dat is het resultaat van een debat in
de Eerste Kamer over de OV-jaar-
kaart. Ritzen verwacht van de scho-
len dat ze hun lestijden komend sei-
zoen met een half uurtje vervroegen
of verlaten, om zo de drukte in de
ochtendspits te verminderen.
Het debat in de Senaat stond geheel
in het teken van de grote problemen
die de tegenstanders verwachten bij
de invoering. Die discussie bereikte
pal voor de stemming een climax,
toen D66-senator Glastra van Loon
voorspelde dat de treinen zo vol
zouden worden door de toeloop van
studenten, dat een effectieve con-
trole opzwart rijden onmogelijk zou
worden. Verkeersminister Maij ant-
woordde daarop dat invoering van
de vervoerskaart voor studenten be-
tekende dat 600.000 mensen minder
in de verleiding zouden komen on-
zwart te rijden.
Minister Ritzen meldde in de senaat
gisterochtend een brief te hebben
gekregen van de NS, waarin de
spoorwegens schrijven de invoe-
ringsproblemen voor 1 juli te willen
oplossen. Anders kan de invoering
per 1 januari 1991 niet fatsoenlijk
plaatsvinden, aldus de NS.

Dans endprotest woonwagenbewoners

" Ruim 750 woonwagenbewo-
ners demonstreerden giste-
ren op het Binnenhof in Den
Haag om te protesteren tegen
het integratie-beleid van
staatssecretaris Heerma
(Volkshuisvesting). De be-
windsman wil de grote regio-
nale centra sluiten. De woon-
wagenkampen moeten opge-
splitst worden in meerdere
kleine-kampjes. Met het grote
kamp in Heerlen is dat al ge-
beurd; in Maastricht en Sit-
tard moet de operatie nog
plaatsvinden. Met de opsplit-
sing wil de staatssecretaris
de integratie van woonwa-
genbewoners bevorderen. De
actie, die rustig verliep, werd
met een symbolisch deuntje
zigeunermuziek beëindigd.
Harde acties dreigen even-
wel, alsHeerma zijn plannen
niet wijzigt.
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Geheime nota:
abortuswet
rammelt

Van onze parlementsre"dactie

DEN HAAG - Topambtenaren van
het ministerie van WVC vinden dat
wijziging van de abortuswet op een
aantal punten 'niet onwelkom' is,
maar voorspellen dat het onder-
werp 'politiek nogwel taboe zal zijn'
gedurende een groot aantal jaren.
Zij schrijven dat in een geheime
ambtelijke notitie aan staatsecreta-
ris Simons (Volksgezondheid). De
notitie is per ongeluk aan leder
de Tweede Kamer gestuurd. De
ambtenaren constateren grote pro-
blemen rond de overtijdbehande-
ling, de abortuspil, de registratie
van abortusgevallen en de abortus
van gehandicapte embryo's.

De notitie van de ambtenaren telt
slechte drieëneenhalf velletje, maar
bevat een onthullende analyse van
de totstandkoming van de abortus-
wet, de praktijk in klinieken en de
problemen die zich in de praktijk
voordoen. De notitie was bedoeld
als voorbereiding voor Simons op
de beantwoording van schriftelijke
vragen uit deKamer over de abortu-
spraktijk. Maar in plaats van de ant-'
woorden stuurde WVC de notitie
mee. Het stuk is inmiddels door de
Kamer teruggestuurd.

De kleine christelijke partijen wil-
len opheldering van Simons over
het stuk. De SGP'er Van der Vlies
eist dat Simons in een Kamerdebat
tekst en uitleg geeft over de 'veel-
zeggende' nota: „Het maakt feiten
zichtbaar die ontkend werden, en
heeft ons aan het denken gezet over
de benadering van het 'spel' tussen
regering en fracties". Het CDA zei in
een eerste reactie van het kabinet te
willen weten welke 'status' het stuk
heeft, en hoe het kabinet over de
ambtelijke uitlatingen denkt.

Gaddafi wilde
VS-bases op

Kreta aanvallen
ATHENE - De Libische leider
Muammar al-Gaddafi heeft beves-
tigd dat hij in 1986 van plan was ra-
ketten af te vuren op deAmerikaan-
se bases op het Griekse eilandKreta
na deAmerikaanse aanval op Tripo-
li, zo meldt de Griekse pers gisteren.

„Ik heb de Griekse regering (die
destijds geleid werd door Andreas
Papandreou) van mijn besluit op de
hoogte gesteld, zodat de bevolking
geëvacueerdkon worden", aldus al-
Gaddafi tijdens een gesprek per sa-
telliet met deelnemers aan een in-
ternationale conferentie over de vei-
ligheid in het Middellandse Zeege-
bied. De twee Amerikaanse bases,
Souda Bay en Gournès, liggen aan
de noordkust van het eiland.

(ADVERTENTIE)
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Tsjernobyl en de gevolgen
Vier jaar is het geleden dat de ramp
in Tsjernobyl plaats vond. Gelukkig
hebben toen een paar dappere
brandweerlieden en helikopterpilo-
ten hun leven danwei hun gezond-
heid opgeofferd om nog erger te
voorkomen. Bij gebrek aan onder-
dak is nu pas een gedeelte van de
drie miljoen inwoners uit de omge-
ving geëvacueerd. Veel van hen zijn
ernstig ziek. Jaarlijks sterven dui-
zenden aan de gevolgen van de ra-
dioactieve straling.

De kernenergie-lobby houdt niet op
om ons. te vertellen, dat onze kern-
centrales veel veiliger zijn. En dat
zullen ze ookwelzijn, maar honderd
procent veilig zijn ze geen van alle.
En als aan de bouw van de centrale
in Tihange dezelfde mensen ge-

werkt hebben die in België bruggen
bouwen die al instorten voor ze
goed en en wel in gebruik zijn, dan
houden wij ons hart vast.
Als hier iets dergelijks gebeurt als in
Tsjernobyl moet een minstens even
groot gebied geëvacueerd worden
en dan gaat het gezien de grotere be-
volkingsdichtheid om meer dan 15
miljoen mensen. Die kunnen dan
have en goed voor altijd verlaten.
Ja, ook die paar duizend mensen in
Valkenburg, voor wie bedden in de
grotten klaar staan.

Aan negen van de tien mensen gaat
echter de ernst van de situatie vol-
komen voorbij. Hun belangstelling
gaat veel eerder uit naar de komen-
de wereldkampioenschappen voet-
bal in Italië. Veel liever breken zij

zich het hoofd over de nieuwe tegels
in de badkamer of de kleur van de
nieuwe vloerbedekking. Zij laten de
'grote politiek' zoals zij dat noemen
liever over aan de politici. Nee, niet
aan politici die vierkant tegen kern-
energie en kernwapens zijn, want
die beloven niet nog meer luxe en
welvaart. Veel liever leggen zij hun
lot in handen van politici, die ge-
steund door de atoomlobby de men-
sen een schrikbeeld voor ogen
trachten te toveren van een terug-
zinken in de tijd van de middeleeu-
wen, als wij geen of geen goedkope
stroom meer hebben voor onze kof-
fiezetapparaten en tosti-ijzers.

KERKRADE Lei Gisberts,
Stichting 50 plus

tegen Kerngeweld

Vervuilers
De auto is niet de grootste vervuiler,
dat zijn de grote bedrijven. De grote
bedrijven worden ook niet aange-
pakt door de regering. Veel bedrij-
ven hebben ook geen lozingsver-
gunning. Het is een schandelijke
zaak dat men de gewone man de
auto wil afpakken. Het wordt tijd
dat men de échte vervuilers geen
kans meer geeft!

Het is zonder meer heel erg wat er
gebeurt. Via het riool komen grote

hoeveelheden zware metalen en
gechloreerde koolwaterstoffen in
het oppervlaktewater terecht. De
waterzuiveringsinstallaties kunnen
dat niet verhinderen. Zo worden op-
pervlaktewater, rivierbodems en
uiteindelijk de Noordzee verpest.
Maar die vervuiling komt niet zo
maar uit de lucht vallen, die wordt
aangevoerd vanaf het land, door de
rivieren. En die rivieren worden
weer gevoed door het water van de
zuiveringsinstallaties, naast de
rechtstreekse industriële lozingen
op het oppervlaktewater. Dat er via
het riool zoveel vuiligheid wordt

aangeleverd komt omdat niemand
bedrijven daarbij een strobreed in
de weg legt. Bovendien houden die
bedrijven in hun produktieproces
geen rekening met het afval dat ze
produceren. Ze kijken alleen naar
hun directe winst, niet naar het ver-
lies dat er het gevolg van is voor de
samenleving als geheel. Dat bedrij-
ven ongecontroleerd hun vuil via
het riool kunnen afvoeren is voor
een groot deel te wijten aan de lakse
houding van de overheid.

HOENSBROEK BenTarici

In gesprek

Tegenwerking voor toertocht
Als voorzitter van de organisa-
tie van de eerste 'Amstel Gold
Race voor toerfietsers' zou ik
graag willen reageren op het
artikel vanPeter Stiekema van
maandag 23 april jl. Hierin
stelt u het gedrag van een aan-
tal deelnemende toerders aan
de kaak. Dit verhaal ken ik al.
Een gefrustreerde politieagent
die zelf stelde 'anti-fietser' te
zijn vertelde mij dit reeds op
zaterdag 21 april, toen onze
mensen bezig waren met het
uitzetten van de route door
middel van speciale pijlen.

Op de gemeentegrens van Gulpen
werd een van hen aangehouden en
nam de politie een aantal pijlen in
beslag. Een proces-verbaal werd op-
gemaakt, alleen omdat wij (de orga-
nisatie) vergeten hadden in deze ge-
meente vergunning aan te vragen
voor het ophangen van de pijlen.

Een gesprek mijnerzijds met deze
politieagent, die de toerder of trim-
mer voor een 'zootje' en 'tuig' uit-
maakte, leverde niets op. Integen-
deel. De agressie die deze man ten
toon spreidde ten aanzien van de
trimmers riep bij mij helaas ook
agressie op.

Volgens de betrokken politieman
verschenen er minstens 3 a 4 keer
per dag automobilisten op zijn bu-
reau met een klacht dat trimmers
een deuk in hun auto hadden gesla-
gen, of de antenne van het dak had-
den gerukt. Een fatsoenlijk gesprek
was onmogelijk.
Zij (de beide rijkspolitiemensen)
zouden de verdere bepijling in de
gemeente Gulpen weghalen en pro-
ces-verbaal opmaken. ledere pijl
zou een boete van 500 gulden ople-
veren. Dat is natuurlijk een la-
chertje. Nadat een gesprekmet deze
heren dus zinloos was gebleken,
heb ik op zaterdagavond telefonisch
contact opgenomen met burge-
meester Vossen van Gulpen. Óok
deze man was nietvan plan om mee
te werken en alsnog toestemming te
verlenen yoor het ophangen van pij-
len binnen de gemeente Gulpen.
Als 'goederaad' gaf hij dewenk mee
om Gulpen maar te omzeilen, want
op zondag waren er toch al genoeg
mensen in Gulpen. Dat is 'Gulpen

promotion' op zijn best. Gelukkig
hebben wij als organisatie dit pro-
bleem kunnen opvangen.

Voor wat betreft het gedrag van de
trimmers op onze Limburgse wegen
het volgende: georganiseerd of niet,
het valt niet te ontkennen dat door
deze mensen wel eens verkeersfou-
ten gemaakt worden, maar welke
automobilist durft te verklaren dat
hij die niet dagelijks, als hij achter
het stuur zit, maakt? Hij werpe de
eerste steen.
Het is zo normaal geworden dat de
openbare wegen bestemd zijn voor
het gemotoriseerde verkeer. Er is
geen plaats meer voor de fietser met
of zonder 'krom' stuur. Men schrijft
en praat wel over de agressie die de
toerders bij de automobilisten op-
roepen, maar niet over de situatie
andersom. Vaak is het die automo-
bilist die al jaren niet meer op een
fiets gezeten heeft, diezich agressief
opstelt ten opzichte van de trim-

mers. Het is ook zo normaal gewor-
den dat in het seizoen de Limburgse
wegen overvol zijn met milieu-on-
vriendelijke auto's. Geen mens dië
zich hieraan stoort. Geen burgerva-
der die zal zeggen 'laat Gulpen maar
links liggen. Is dit niet een schrille
tegenstelling in onze maatschappij?
In Friesland starten jaarlijks 12.000
trimmers voor de alternatieve Elf-
stedentocht voor toerders. Hier
worden hele wegen voor afgesloten,
al twaalf jaar lang!

In Limburg is een dergelijk evene-
ment in het klein blijkbaar niet mo-
gelijk. De paar tegenstanders zijn
klaarblijkelijk machtiger dan de ve-
len die wel plezier aan de fiets bele-
ven. Het zou erg jammer zijn, wan-
neer dit stukje 'Limburg Promo-
tion' een volgende keer niet meer
zou kunnen plaats vinden.

GELEEN JohnMaessen,
voorzitter Wielerclub De Ster

" De Amstel Gold Race voor trimmers op zondag 22 april. De drukte bij decontrolepost in Ubachsberg.
Archieffoto: DRIESLINSSEN

Rob de Nijs
Over de concerten, onder de titel 'de
Reiziger' van Rob de Nijs te Sittard
(24/4) en Kerkrade (1/5) wil ik het
volgende kwijt. Hoe strikt ik ook de
kranten bijhoud, er was geen enkele
recensie te bespeuren over de spet-
terende shows van Rob de Nijs.
Uitverkochte of niet-uitverkochte
zalen in Limburg doen niets af aan
het enthousiasme van Rob en zijn
fans! De sfeer in het theater liegt er
niet om. Wie zijn show bezoekt is
verkocht! Een live-concert is in

geen enkel opzicht te vergelijken
met een LP! De vaste kenners van
Rob's repertoire tref je ook regelma-
tig aan, waar ook in Nederland. Als
'de Reiziger' zo verschijnt Rob op
het podium. Een koffer in de ene,
een landkaart in de andere hand.
Met een gezellig inleidend gesprek-
je brengt hij het publiek in vervoe-
ring. Rob betrekt zijn publiek bij
wat hij zegt en zingt en lokt ze uit
hun tent. Jammer dat daar in de
krant niets over was te lezen.
HOUTHEM-VALKENBURG

H. Megens

Alders
Nauwelijks bekomen van de lach-
stuipen als gevolg van diverse door
onze ministers Maij-Weggen, Ritzen
en Hirsch-Ballin gelanceerde waan-
ideeën meent excellentie Alders,
eveneens een nieuweling in de rij
artiesten, niet achter te kunnen blij-
ven door het doen van een uit-
spraak, die dermate ridicuul is, dat
het nieuws zelfs op 30 april jl. de
voorpagina haalde. Wat is het geval?
„Minister Alders wil twee soorten
leidingwater". Hoe lang heeft de
heer Alders over dit probleem nage-
dacht om tot de voor elk welden-
kend mens zo onbenullige uit-
spraak te komen, nog wel voor de
Avro-microfoon? Of moeten wij
deze bewindsman als een onverbe-
terlijke grapjas zien?
Het is zonde om het toilet door te
spoelen met het kostbare drinkwa-
ter. De oplossing is eenvoudig.
Twee soorten water op de markt zou
het ei van Alders zijn namelijk
drinkwater en spoelwater, verge-
lijkbaar met consumeerbare spiri-
tualiën en gedenatureerde spiritus.
Over deze nonsens zou een serieuze
discussie aangezwengeld moeten

worden. Hoe heeft hij het kunnen
bedenken. De discussie is hiermee
eigenlijk feeds gesloten.
Het gehele Nederlandse waterlei-
dingnet met pompstations en alles
wat er verder nog aan vast zit moet
gedupliceerd worden. Maar dat niet
alleen. Bij alle aangeslotenen moet
het waterleidingsysteem dubbel
uitgevoerd worden. Naast de be-
staande drinkwateraansluiting een
nieuwe spoelwateraansluiting.
Dubbele watermeters, dubbele ta-
rieven en dubbelerompslomp.
Loodgieters opgelet! Er volgen voor
u gouden tijden!
Nog een aardig ideetje voor de heer
Kok van Financiën. Accijns op
drinkwater heffen (zoals bij alcoho-
lische dranken) en wellicht he.t
spoelwater denatureren om onei-
genlijk gebruik te voorkomen. Wel-
licht zou deze inval zelfs de wereld-
pers halen!
Dan nog de opmerking uit het voor-
paginanieuws: „In ons land worden
vijfkeer zo veel chemische midde-
len gebruikt dan elders". Dat weten
we dan tenminste ook weer. Men
zou net zo goed kunnen zeggen:
„Zomers is het warmer dan buiten".
HEERLEN O.J. Götz

Prijzen
Een tijd nadat de oorlog van 1914-
-1918 voorbij was, werden alle pro-
dukten dietijdens de oorlog schaars
en duur waren geworden weer
goedkoper. Na de Tweede Wereld-
oorlog komt er echter geen einde
aan de oplopende prijzen. Ondanks
dat er overproduktie is, wordt alles
steeds duurder. Het produktiepro-
ces is met machines, automatisering
en computer tot een veelvoud toe-
genomen, komt dit komt niet in een
prijsdaling tot uitdrukking.
Men is beslist op de verkeerde weg.
Het gevolg is dat de met zoveel op-
offeringen opgebouwde pensioenen
altijd achterblijven als het op beste-
dingen aankomt.

Men heeft wel de AOW-uikering tij-
delijk verhoogd om de pil van de
premieheffing over de AOW en pen-
sioenen wat minder hard te laten
aankomen, maar de opgebouwde
pensioenuitkering wordt naast de
prijsstijgingen ook extra verlaagd
door deze premieheffing.
Deze regering heeft voor de eerste
keer ook de ouderen belast met pre-
mieheffing en daardoor mijns in-
ziens onrechtvaardig een aanslag
gepleegd op de jarenlange moeilijk
opgebouwde pensioenrechten.
Straks kan de pensioengerechtigde
van die opgebouwde rechten
slechts een pakje sigaretten kopen.
Voor mij hebben deze regeringspar-
tijen bij verkiezingen afgedaan.
BRUNSSUM F. van Geenen

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 met onwelvoeglijk taal-
gebruik en beledigingen. Anoniem
ingezonden brieven worden even-
min geplaatst.

Maij-Weggen 4
„Waarom moet iemand die niet auto
rijdt voor de rotzooi van anderen
opkomen"? Dat is de vraag van P.
Engels uit Brunssum in 'Maij-Weg-
gen 2' (25-4). Engels, die per fiets of
te voet naar zijn werk gaat en bood-
schappen doet, beseft blijkbaar niet
dat de hele economie letterlijk op
wielen draait.

Zijn/haar dagelijks brood, kleding
en andere benodigdheden (dus ook
een fiets) worden met behulp van
machines, voertuigen en energie ge-
produceerd en getransporteerd.
Een en ander brengt vervuiling met
zich mee, en dus iedereen, óók En-
gels, veroorzaakt direct of indirect
'rotzooi. Kortom, hoewel Engels
géén eigen auto heeft, is óók hij/zij
indirect volledig afhankelijk van de
infrastructuur en het verkeer, en
kan hij/zij zich niet vrijpleiten van
de 'rotzooi van anderen. Realiseert
Engels zich wel dat zijn/haar inge-
zonden srtuk zonder energie en ver-
voermiddelen nooit in een krant
had kunnen verschijnen??

SWEYKHUIZEN F.Budé

RUITENPUZZEL
Steeds te beginnen in het vakje boven het
cijfer en verdergaande in de richting van de
wijzers van de klok, kunnen rond de ge-
nummerde vakjes woorden van 4 letters
van navolgende betekenis worden verkre-
gen:

1 zangstuk; 2 tweetal; 3 Turks pond; 4">i
weinig; 5 hoofddeel v.e. toneelstuk; 6ie
doel treffend; 7 danshond; 8 ambtsfei
v.e. rechter; 9 opgeld boven de parikwi

recept
Gevulde camembert
Deze camembert kan als voorge-
recht, nagerecht maar ook als on-
derdeel van een buffet of bij een
glaasje wijn geserveerd worden.
Benodigdheden: 1 camembert, 100
g danish blue, 1 el koffieroom, 2 el
boter, ca. 45 g hazelnoten.

Halveer de camembert met een lang
scherp mes zodanig dat er twee ge-
lijke plakken overblijven. Wrijf de
danish blue met de koffieroom en
de boter tot een smeuïige massa.
Smeer de danish-blue-crème op on-
geveer 1 el na tussen de plakken ca-
membert en zet de plakken weer op
elkaar tot een geheel. Verpak de
kaas in plastic- of alu-folie en leg de
kaas minstens een half uur in de

koelkast. Neem de camembert uit
de folie en bestrijk de zij- en boven-
kant met de achtergehouden da-
nish-blue-crème. Hak de hazelnoten
niet al te fijn. Druk ze eerst in de bo-
venzijde van de camembert (de be-
streken zijde) en 'rol' de camembert
vervolgens met de zijkanten door de
gehakte noten. Druk noten- voor-
zichtig met de vingertoppen aan.
Snijd de kaas voor het serveren in
punten.

hub meijer

Drugtoerisme
Als een der oorzaken van het d ,
probleem in Maastricht noei<JJ]
Peters van het CAD de sluitin!
mijnen in België. Van alle jeuüHE
Belgische druggebruikers die <oij<j
lijks de straten in Wyck bevövai
heeft niemand ooit een mijn.ng<
binnen gezien. Hoe verzin je h'hir

ten
Wethouder Hoen geeft eerlijkaltj
dat hij gedurende de afgel^ro
twaalf jaren geen greep heeft' 0p
nen krijgen op het drugproblfle
In plaats van belastinggeld te "tonderen aan huiskamer-opvan. c
bed-bad-brood voorzieningen ;t hdruggebruikers, waar beide !*__.,_
zich sterk voor maken, dief.
meer geld en bevoegdheden na<
politie te gaan. De belangrijkste
zaak is echter de politieke onwi
verantwoordelijken in dit land,
de veel te lage strafmaat en de
ingebouwde handicaps voor p<
en justitie. ,
Sluiting der drugkoffieshops *
een eerste stap behoren te zijn.
ter zelfs na jarenlangeprotesten
omwonenden kunnen de dru. |
ploitanten hun belastingvrije a'
teiten voortzetten. Dit treft men
gens ter wereld aan.

Tot slot een tip voor de softe
doogheren: minstens 75 procent
druggebruikers in Maastricht
staat uit drugtoeristen. Zorg er
dat in dit land Europese maatst"
aangelegd Worden en de Nederl
se burgers zullen eindelijk vd
worden van deze onverdiende e'Sl
de. -bj

AASTRICHT J. Geer^|'

Oplossing van gistere.
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Albanië naar
CVSE-overleg

WENEN/PRAAG - Albanië wil
dit najaar deelnemen aan de
tweede grote CVSE-conferentie
over veiligheid en samenwer-
king in Europa waarbij alle Euro-
pese landen plus de Verenigde
Staten en Canada aanwezig zijn.
Dat heeft premier Adil Carcani
gisteren in het parlement be-
kendgemaakt.

Carcani's verklaring volgt op uit-
latingen van de Albanese leider
Ramiz Alia die zich vorige
maand bereid toonde diploma-
tieke betrekkingen aan te gaan
met de Sovjetunie en de Ver-

emgde Staten. Na bijna 3U jaar
politiek isolement lijkt het laat-
ste stalinistische bolwerk in
Europa steeds meer toenadering
te zoeken tot de twee super-
machten en derest van Europa.

Albanië was het enige Europese
land dat in 1975 niet deelnam aan
de Conferentie over Veiligheid

en Samenwerking in Europa
(CVSE). Dat overleg resulteerde
in augustus van dat jaar in de on-
dertekening van de Akkoorden
van Helsinki. In 1977 (Belgrado),
1983 (Madrid) en 1988 (Wenen)
volgden CVSE-conferenties,
waarin de Helsinki-akkoorden
werden getoetst en/of bijgesteld.

Tirana stelde dat het hele CVSE-
overleg werd gedomineerd door
de Sovjetunie en de Verenigde
Staten. De twee supermachten
gebruikten hun bondgenoot-
schappen om hun politieke en
strategische doelen te bereiken.

Sovjet-president uit kritiek op strijdkrachten

Gorbatsjov predikt
hervorming leger

e'SKOU - President Michail"batsjov heeft gisteren ge-
,r(a.gd om hervorming van hetdet-leger en oproepen van

e gepensioneerde officie-
de 'anti-socialisten' hard

të pakken, van de hand ge-
-en. Gorbatsjov opende

e^ een toespraak in het Bosl-Theater in Moskou de offi-e viering van de 45e Dag
1 de Overwinning op 9 mei.

die dag herdenkt de Sov-
jniehet eindevan de Twee-
Wereldoorlog.

"ytil het Sovjet-leger zich op-Jkte voor militaireparades in het
iv, en z'Jn macnt te tonen, zei
batsjov dat de perestrojka moet

en uitgebreid naar de strijd-
"*ten. „Wij zijn verre van tevre-
°ver de huidige toestand in het

|r '■ Dit kan niet buiten het be-■ van de kritiek staan, voegde hij
'n toe.
1 ontwerpwet over hervorming

de strijdkrachten wordt mo-reel bestudeerd door een parle-
commissie, zei hij. De metStallen medailles gedecoreerde

j)e officieren en veteranen in de
; hoorden zijn toespraak met sta-
igezichten aan.

alin
rvr

aS niet duidelijkwat voor her-mmgen Gorbatsjov precies voor
in heeft. Wel viel hij fel uit tegen
tator Jozef Stalin, die binnen heter nog veel als een held wordtprd.
President, dieopperbevelhebber1 de strijdkrachten is, zei dat Sta-
pc tijdige en betrouwbare waar-
inWingen van zijn militaire advi-es negeerde, dat de nazi's op het
jl stonden de Sovjetunie aan te,en- Hij gaf zijn generaals zelfsacht niet te reageren op de eer-
aanvallen uit vrees dat Duits-. daarmee een aanleiding zou

Igen voor een totale oorlog tegenSovjetunie.
oatsjovs toespraak stond in fel'trast met zijn rede van vijfjaar
den, toen hij pas aan de machten Stalins oorlogsprestaties

■f de hemel in prees onder luid ap-'Us van de generaals.

Haringrace
gaat niet door

g HAAG-Er zal dit jaarvoorvet eerst sinds jaren geen haring-
en/0?. Piaatsvinden. Het Nationaal
Kwisbureau heeft dat gisteren be-

kendgemaakt.

m°0T de vermindering van de
'°eveelheid haring die op de

oordzee gevangen mag worden
b-p de grote capaciteit van de hui-

'Se visserschepen is deelnamean derace niet langer rendabel.

),Verigens gaat Vlaggetjesdag op
' gewoon door. De afgelo-.en jaren was er steeds minder
,| arigstelling voor de haringra-
[ ; vorig jaar waren er slechts
ent deelnemers.

Irak maakt
nucleaire
ontstekers

:65e^ D ~ Irak maakt zelf onder,
,£ " aie volgens de Verenigde Sta-
lpor innen dienen als ontsteking
ÓL, kernwapens. Dit heeft de
7jn " President, Saddam Hoes-
-1! ' gisteren gezegd.

Tfea beschikt over een exem-r Van zon ontsteking van Ame-
aJ?nse makelij. Naar zijn zeggen
bot *rak nu zelf vergelijkbare

6*5 H°nische onderdelen.
rjJ en Groot-Brittannië zeiden

dat op de Britse luchtha-
ja Weathrow een lading Ameri-

ka e ontstekers, bestemd voorjl*K< Was onderschept.
&. raakse president liet twee in
i h e^aDriceerde ontstekers zien.. et ~ naar zijn zeggen - Ameri-jjdnse exemplaar. „Kan dit een
De

m laten afgaan?"> vr°eg
s nS.fem- -^ heb geen kernbom ge-

Bondskanselier noemt voorstel Aioskou nu 'fatale ontwikkeling'

Kohl wil militaire status
vóór hereniging regelen

BONN - De Bondsrepubliek is te-
gen het plan van de Sovjetunie om
de intern-Duitse en internationale
aspecten van de Duitse eenwording
te ontkoppelen. Dat heeft bonds-
kanselier Helmut Kohl gisteren na
een bijeenkomstvan de parlements-
fractie CDU/CSU bekendgemaakt.
Kohl noemde een mogelijke ont-
koppeling van de interne en inter-
nationale aspecten - met name een
eventueel NAVO-lidmaatschap van
het verenigde Duitsland - een 'fata-
le ontwikkeling.

De bondskanselier gaf aan dat voor
het aanstaande CVSE-overleg aanhet eindvan dit jaarde internationa-
le aspecten met betrekking tot de
Duitse eenwording geregeld dienen
te zijn. De Duitse hereniging kan
dan in 1991 voltooid worden. „Het
voorstel van de Sovjetunie maakt
onderdeel uit van Moskous poker-spel bij de onderhandelingen", al-
dus Kohl.

Sovjet-minister van buitenlandse
zaken Edoeard Sjevardnadze stelde
zaterdag tijdens het twee-plus-vier-
overleg voor, de kwestie van een
eventueel NAVO-lidmaatschap van
een herenigd Duitsland tot na deeenwording uit te stellen.
De andere deelnemers aan het over-
leg - de Verenigde Staten, Groot-
Brittannië, Frankrijk, de Bondsre-
publiek en de DDR - toonden zich
Wel voorstander van een onmiddel-
lijk NAVO-lidmaatschap van een
herenigd Duitsland. Daarbij zegden
zij Moskou wel toe dat er na de Duit-
se hereniging geen NAVO-troepen
op het grondgebied van de huidige
DDR worden gestationeerd.
Kohl achtte het gisteren niet onmo- ■gelijk dat na de hereniging nogvoor
korte tijd Sovjet-troepen gestatio-
neerd blijven op het grondgebied
van de huidige DDR.
„In het kader van het herenigings-
proces is het mogelijk dat - met vol-
ledige instemming van het ver-

enigde Duitsland - voor een korte
overgangsperiode Sovj et-troepen
gestationeerd blijven", aldus Kohl.
Hij benadrukte dat een dergelijke
regeling een soevereine Duitse han-
deling zal zijn waarmee de bevol-
king dient in te stemmen.

Sovjet-president Michail Gorbats-
jovverklaarde gisteren dat een her-
enigd Duitsland de verplichting
heeft een vredesverdrag te onderte-
kenen. Daarin moet dan 'de veilig-
heid van de bevolking van de Sov-
jetunie worden gegarandeerd om-
dat die het meeste onder de Duit-
sers heeft geleden tijdens de Twee-
de Wereldoorlog.

PvdA: kwaliteit
woningbouw
beneden peil

DEN HAAG- De PvdA-fractie in de
Tweede Kamer vindt de minimum-
eisen voor de nieuwbouw van wo-
ningen van staatssecretaris Heerma
'onder het maatschappelijk gewen-
ste kwaliteitsniveau. De nieuwe
woordvoerster M. van der Burg
heeft dat gisteren gezegd in het de-
bat over de herziening van de Wo-
ningwet uit 1901.
De regeringsfracties van CDA enPvdA hebben overigens verder wei-nig kritiek op de plannen van Heer-
ma tot modernisering van de Wo-ningwet.
De sociaal-democraten vinden de
minimaletechnische eisen in het zo-
geheten bouwbesluit te licht, maarzij zullen er geen halszaak van ma-
ken. Van den Burg zei gisteren wel
dat 'wandelend in een nieuwbouw-
wijk, je nu al nauwelijks beseft of
dat in Amsterdam, Enschede, Nij-
megen, Zoetermeer of Houten is.
Samen met CDA-woordvoerder
Van Noord diendezij eenvoorstel in
om gemeentebesturen het recht te
geven aanvullende eisen te beden-
ken voor de woningbouw. „Tenslot-
tekan dat verstarring van het bouw-
beleid, welk gevaar wel degelijk
aanwezig is door de centrale bouw-
regelgeving, voorkomen", aldus de
PvdA-woordvoerster.

Roemeens studentenleider belaagd

"De Roemeense studentenlei-
der Marian Munteanu (mid-
den) staat een horde journalis-
ten te woord na tien minuten
met president Iliescu te hebben
gesproken. Na weken van de-
monstraties en onrust leek het
er gisteren even op dat rege-
ring en oppositie in Roemenië
een betere vorm van samen-
werking zouden vinden. Op
voorstel van president Iliescu
was een afvaardiging van de
oppositiepartijen naar hem
toegekomen om over de onvre-
de in het land te praten. De op-
positiepartijen vinden dat nog
teveel voormalige communisti-
sche functionarissen hoge
functies bekleden. Na tien mi-
nuten stonden ze al weer op
straat, omdat de president
vond dat in hun kielzdg teveel
demonstranten en buitenland-
se journalisten waren meege-
komen.

binnen/buitenland

Akzomaakt in
nina spiraaltjes
'[HEM/PEKING - Akzo gaat

leveren aan de oplos-
van het vraagstuk van de be-

in China door met
■ninezen een onderneming teten voor de vervaardiging vanaltjes in Nanjing in de óostelij-
?rovincie Jiangsu, vooruitlo-
j-op plannen voor de produktie
°e pil. De produktie van deze
Conceptiemiddelen zal geheel

de Chinese binnenlandse
£t bestemd zijn.

Onenigheid in kabinet over dekking

'Regiopolitie' kost
330 tot 450 miljoen

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Invoering van regio-
nale politie gaat in de periode van
1990 tot 1995 330 tot 450 miljoen gul-
den kosten. Dit blijkt uit een notitie
die ten behoeve van intern kabi-
netsberaad is opgesteld door ambte-
naren van Binnenlandse Zaken,
Justitieen Financiën. Over de hoog-
te van de kosten zijn de departe-
menten het niet eens, evenmin als
over de dekking van de kosten.

Uit de bij Veronica-radio uitgelekte
notitie blijkt dat, afhankelijk van de
uitgangspunten, vooral de kosten
voor het personeel en het sociaal be-
leid erg hoog zullen uitvallen: 140
tot 230 miljoen. Het ministerie van
Financiën denkt dat het met veel
minder geld ook kan. De ambtena-
ren van dit departement trekken
'slechts' 67 miljoen voor personeels-
kosten uit.

Over de vraag hoe de kosten moeten
worden gedekt, is de notitie erg

vaag. Minister Dales heeft in een ge-
heime brief aan haar collegavan Fi-
nanciën, Kok, geschreven dat zij
'een uiterste inspanning' zal leveren
de kosten voor de integratie van
rijks- en gemeentepolitie te dekken
'door temporisatie (uitstel) van an-
dere materiële uitgaven voor de po-
litie. Het gaat hierbij echter slechts
om een deel van de kosten.

De personeelskosten die het gevolg
van zijn van de integratie, hebben
de departementen van Binnenland-
se Zaken en Justitie niet binnen
hun eigen begroting kunnen vin-
den. Financiën vindt echter dat alle
kosten door de beide departemen-
ten moeten worden gedragen.
Minister Kok heeft drie weken gele-
den, tijdens de besprekingen over
de begroting van 1990, laten weten
dat Dales en HirschBallin dekosten
zelf moeten betalen. Kok is hoog-
stens bereid een deel van de op-
brengst van efficiencyverbetering;
bij alle ambtenaren, aan de reorga-
nisatie te besteden. Besluiten wil hij
echter pas begin juli nemen, wan-
neer het kabinet over de begroting
1991 verder praat.

De TweedeKamer is bang dat,nu in
het kabinet geen overeenstemming
bestaat over de kosten van de reor-
ganisatie, de hele operatie ernstige
vertraging zal oplopen. De beide be-
windslieden hadden eerder laten
weten dat begin mei de Kamer een
gedetailleerd financieel overzicht
zouden krijgen. Nu dat niet lukt,
kunnen de geplande vergaderingen
over de regionale indeling geen
doorgang vinden. Volgens het D6-
6Kohnstamm kan de ope-
ratie daarmee maanden achterop ra-
ken.

Bewindsman
akkoord met
boeten-plan

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Staatssecretaris
Van Amelsvoort (Financiën)
kan instemmen met een voor-
stel van PvdA en CDA om een
wetsvoorstel waardoor boeten
niet langer aftrekbaar zijn voor
de belastingen, uit te breiden.
De Staat krijgt daardoor tus-
sen 70 en 80 miljoen gulden
per jaarmeer in het laadje.

Het vorige kabinet kwam eind 1988
met een wetsvoorstel waardoor
geldboeten opgelegd door de Ne-
derlandse strafrechter, en geldsom-
men betaald aan de Staat ter voor-
koming van strafvervolging in ons
land, of in verband met gratieverle-
ning, niet langer voor de belastin-
gen aftrekbaar zouden zijn. Blij-
vend wilde het kabinet zo tien mil-
joen gulden per jaar extra binnen-
halen.

De Kamerleden Van der Vaart
(PvdA) en Vreugdenhil (CDA) wil- *
len de werking van het wetsvoorstel
echter uitbreiden. Boeten en verho-
gingen van aanslagen in het kader
van de Algemene wet inzake rijks-
belastingen, De Algemene wet inza-
ke douane en accijnzen en de Coör-
dinatiewet sociale verzekeringen
mogen ook niet langer aftrekbaar
zijn.

De vertegenwoordigers van derege-
ringspartijen stelden tevens voor
ook boeten opgelegd door een EG-
instelling of een strafrechter in een
andere EG-lidstaat niet langer af-
trekbaar te doen zijn voor de belas-
tingen.

punt uit
Aanval

Het hoofd van de Colombiaan-
se gerechtelijke politie (DUIN),
kolonel Oscar Pelaez, heeft de
drugmaffia ervan beschuldigd
een aanval voor te bereiden op
zijn hoofdkwartier in Bogota.
„De drughandelaren proberen
alle woningen rond het gebouw
van de DUIN op te kopen te-
gen exorbitante prijzen ten ein-
de er dynamiet tekunnen plaat-
sen om ons gebouw op te bla-
zen", aldus de kolonel.

Drenkeling
Het leven van een drenkeling
kan worden gered als degeen
die hulp verleent, de juiste
technieken toepast en ervoor
zorgt dat hij ofzij terstond, 'ver-
pakt' in folie, naar een zieken-
huis wordt gebracht. Dat zegt
de Utrechtse expert in spoedei-
sende hulpverlening Peter
Spek. Te gauw wordt een dren-
keling al aan de waterkant
doodverklaard, is zijn ervaring.

Burgemeester
Een onderzoek van zijn haar
heeft uitgewezen dat de burge-
meester van Washington, Ma-
rion Barry, herhaaldelijk coca-
ïne heeft gebruikt voordat hij
op 18 januarivan dit jaarwerd
garresteerd. Dit bewijs heeft de
Amerikaanse justitie gepresen-
teerd aan de rechtbank in Was-
hington.

Kanon
Britse bedrijven hebben ook
onderdelen gemaakt en gele-
verd voor het nieuwe Al Fao-
kanon dat vorig jaar door Irak
werd gepresenteerd. Dit meldt
dinsdag het Britse dagblad
'The Independent. De onder-
delen zijn eerst naar Spanje ge-
bracht en vervolgens in april
1989 aan Bagdad geleverd.

Pil-roof
„Dit is een overval", riep een
van de zes jonge vrouwen die
samen een apotheek in de Chi-
leense hoofdstad Santiago bin-
nenvielen. Een ander haalde
een revolver tevoorschijn om
de zaak kracht bij te zetten. Tot
grote verbazing van de apothe-
kers was de vrouwenbende niet
geïnteresseerd in de inhoud
van de kassa of verdovende
middelen, maar eiste ze de
voorraad voorbehoedsmidde-
len öp.

UNITA
De Angolese verzetsbeweging
UNITA (Nationale Unie voor
de Totale Onafhankelijkheid
van Angola) heeft in Lissabon
bekendgemaakt dat zij de rege-
ringstroepen bij Mavinga, in
het zuidoosten van het land,
heeft verslagen. UNITA heeft
'na 137 dagen van hevige ge-
vechten' het leger teruggedron-
gen uit Mavinga, de laatste be-
langrijke strategische basis op
weg naar het UNITA-hoofd-
kwartier in Jamba.

Kazerne
De 350.000 man sterke Sovjet-
troepen in de DDR kregen vo-
rig jaar oktober de opdracht in
de kazernes te blijven toen de
Oostduisters op een bloedige
revolutie leken afte stevenen in
hun pogingen de stalinistische
regering af te zetten. Met die
boodschap reageerde de Sov-
jetambassadeur in de DDR,
Vyatsjeslav Kotsjemasov, gis-
teren op geruchten die in de
DDR de ronde doen dat de Sov-
jetunie geprobeerd zou hebben
een burgeroorlog of een 'Chi-
nees' optreden van de Oost-
duitse autoriteiten tegen de be-
togers te voorkomen.

Doden
De voortgaande strijd in het
christelijke oostelijke deel van
Beiroet en de omliggende ge-
bieden heeft in de nacht van
maandag op dinsdag aan min-
stens 23' mensen het leven ge-
kost. Naar schatting 40 perso-
nen liepen verwondingen op.
De gevechten begonnen toen
aanhangers van de christelijke
generaal MichelAoun in de ha-
ven van Jounieh een schip met
wapens in brand staken.

Waterflora
Door de toenemende verzuring
van het oppervlaktewater ko-
men de zeer-zachte-water-ty-
pen in ons land vrijwel niet
meer voor. Eens zo karakteris-
tieke waterplanten als de wa-
terlobelia zijn zo goed als ge-
heel uit onze natuur verdwe-
nen. Het verdwijnen van water-
planten uit zacht water is toe te
schrijven aan de zure neerslag
en de uitstoot van schadelijke
stoffen als ammoniak, zwavel-
dioxide en stikstofoxide.

Relatie
De Vietnamese partijleider
Nguyen Van Linh is bereid om
de betrekkingen met China te
normaliseren. Van Linh heeft
dit volgens het Japanse persbu-
reau Kyodo gezegd tijdens een
gesprek met een hoge functio-
narisvan de Japanseregerende
Liberale Democratische Partij
(LDP), Watanabe.
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(ADVERTENTIE)

Miele maakt de mooiste
en de beste keukens

Daarvan overtuigen wij u graag jffj SSjflJfSfflSH

Miele-Keuken-CentrumRouppe.
Breukerweg 3, tel. 045-719700.

Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
Stationsstraat 58, tel. 043-?52578.

(ADVERTENTIE)

Voort leukste cadeau
moetu zondagmoeder

even mee uit nemen.
Moeders worden zondag in deHolland Casino's extra

verwend met'n uniekkookboek. "Met Holland Casino's aan
tafel" is 'nprachtige uitgave vol verrassende recepten.

En natuurlijk kunt u haar daar- /j^..,,-fQ
van meteen 'n voorproefje geven in "SI
één van onze sfeervolle restaurants. \A _Jr/

Dus wiemoeder wil verrassen \\\
met een wel heel bijzondere _____^~~Z—^m;:'w"

moederdag, is zondag s*^ „ *--
vanaf14.00uurvan harte —-.

-Holland
(as ino's

In deHollandCasino'skom jeogentekort.
HOLLAND CASINO'S AMSTERDAM BREDA GRONINGEN■ NIJMEGEN ROTTERDAM SCHEVENINGEN VALKENBURG ZANDVOORT

LEEFTIJD MINIMAAL 18JAAR, CORRECTE KLEDING EN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT



~i LimburgsDagblad

<§piccolos
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. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ .1.20.

" Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat' en
'Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed' en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's

' Over 1 of 2 kolom, in 4 mogeli]ke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.

" Advertenties onder nummer: ’ 7.50.. Bewi|snummers 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-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.

I 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.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) 2230 b

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin- RU-INSTRUCTEUR zkt.
nen- en buitenschilderwerk- part-time baan, Ifst. voor
zaamheden: 045-210020. Sittard en omg., tel. 04498-
DAKDEKKER kan nog werk 52956-aannemen Tel. 045-229242 Wat VERKOPEN? Adver-
tussen 18.30 en 20.00 uur. teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd

Charmante masseuse

gevraagd voor

NIEUW !!!

privé
massage adres

04490-75028
" Intern mogelijk

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.

Gevraagd ervaren
ijzervlechters

; Goede verdiensten. Tel. 04743-1613.
'Wegens uitbreiding van onze export zoeken wij voor direct

zelfstandige
Chauffeurs/Bestellers

] i.b.v. rijbewijs B-C, kennis van de duitse en/of franse taal
vereist. Sollicitatie richten aan:

W.J. Zegel B.V.
Haringen- en Zeevisgroothandel, Langheckweg 20,

6468 EL, Kerkrade. Telefoon 045-460140.
0.8.L. beveiliging- en bewakingsbedrijf zoekt per direkt

Beveiligingsbeambten
voor werkzaamheden door geheel Nederland.

Ook part-timers.
Functie-eis: minimaal basis-diploma, event. vakdiploma,

eigen vervoer. Geboden wordt: uitstekende arbeids-
voorwaarden en uitstekende salariëring., Pers, aanm. tel. 04404-1695.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direkt werk voor:

Kelner/Serveerster
Dij een sportclub in Voerendaal. Deze sportclub beschiktpyer een restaurant met een kleine kaart en een a la carte

Restaurant. Onze gedachten gaan uit naar een representa-
tieve kandidaat met serveerervaring. Het betreft een full-
time baan voor langere tijd. De werktijden zijn variabel, ookin de avonduren en in de weekeinden. Leeftijd: 18 - 35 jaar.
JHebt u interesse in deze leuke baan? Neem dancontact op
of kom langs.

(Voor meer informatie:
045 - 71 83 66, Anita Dolk

HEERLEN, OP DE NOBEL 1 / AKERSTRAAT

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft direkt werk voor:

Produktie-medewerkers m/v
bij een bedrijf in Landgraaf. De juiste kandidaten zijn goed
-gemotiveerd, bereid de handen uit de mouwen te steken en
jn 3-ploegendienst te werken. Er wordt een goede salarië-
ring en reiskostenvergoeding geboden. U gaat in een pret-
tige werkomgeving. De banen zijn voor langere tijd.

Voor informatie:
045-71 83 66, Cilly de Wildt of Ingrid Driessen
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT
Produktie-medewerkers m/v

bij een bedrijf in Brunssum. Kunt u 1 of meerdere dagen
"per week een dag-, middag- of nachtdienst draaien, dan is
ytit een baan voor u. Het is ook mogelijk om alleen in het
weekend te werken. Leeftijd vanaf 18.jaar. Kandidaten zijnbij voorkeur woonachtig in Brunssum of omgeving. Eigen
vervoer is noodzakelijk i.v.m. de bereikbaarheid. Ook

werkstudenten komen in aanmerking.
Voor meer informatie:

045-71 83 66, Anita Dolk
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

AlteA Hotel Limburg zoekt zo spoedig mogelijk:
Zelfstandig werkende kok en

Medewerker voor de spoelkeuken
Telefonische reacties 043 - 64 21 31

AlteA Hotel Limburg, Vliegveldweg 19, 6191 SB Beek.
Voor HEERLEN - ZESWEGEN vragen wij

Bezorgers m/v
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen.
Melden: Limburgs Dagblad, Geerstraat 5, Heerlen.

Tel. 045-717719
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-
-229529 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Alleen de ARC heeft in ge-
heel Ned. plaats voor meer
dan 200 RIJ-INSTR. Studie-
kostenverg. voor asp.-rij-
instr. Bel. 070-3501726/
3548306.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS (event. in vaste
dienst) tevens Centralist,
dag-nacht-weekenddienst,
evt. WAO-ers. Julianastr. 6,
Brunssum.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
TAXICHAUFFEURS gevr.
full-time. Pers. aanm. Hom-
pertsweg 12, Landgraaf.
Wij zoeken een enthou-
siaste FRITUREHULP. Tel.
045-272554. (Te Brunssum)
Wij vragen voor onze party-
service afd. MEDEWERK-
STER voor het bereiden en
gameren van o.a. salades,
specialiteiten en vleesscho-
tels en evt. uit-serveren van
koude buffetten. Keurslage-
rij Lochtman, Einderstr. 22,
Kerkrade. 045-452517.
Privéhuis Michelle vraagt
leuk MEISJE, hoge verdien-
sten. Tel. 045-228481.
RECEPTIONISTE gevr.
Aanmelden Camping Mooi
Bemelen, Gasthuis 102,
Bemelen. Tel. 04407-1321.
DAMES gevr. v. privé, goe-
de verdiensten, werktijden in
overleg. 045-462805.
Wij vragen ervaren ADVER-
TENTIE-VERKOOPER
(STER) voor de provincie
Limburg, i.b.v. auto. Bel voor
afspraak 02520-23991.
Gezocht op korte termijn
nette HULP voor cafetaria/
friture. Tel. 045-352013, na
13.00 uur.
FRITUREHULP gevr. m/v
voor vaste dienst. Tel. 045-
-422307 na 12 uur.
Voor direct gevraagd:
VRACHTWAGENCHAUF-
FEURS voor vrachtauto met
aanhanger. Frans Beiten
Transport b.v. Galjoenweg
68, Maastricht. 043-631888.
St. Tropezbar zoekt BAR-
DAMES, gar. loon. 04490-
-15828, na 21 uur 17402
Bouwbedrijf vraagt all-round
METSELAARS. Tel. 04120-
-32721 / 35687.
Bovag-rijschool van Bentum
zoekt INSTRUCTEUR m/v
voor de avonduren en op
zaterdag. Tel. 045-217487
Gevr. leuk MEISJE of j. vr.
voor privéwerk, geen club.
Gar. loon ’ 1.000,- per
week. 045-254598.

2 nette FRITUREHULPEN
gevr., werktijden in overleg,
ervaring niet vereist geen
vakantiewerk. Bel na 12.00
uur 045-244475 of pers?
melden na 15.00 uur Vaes-
rade 67 Nuth-Vaesrade.
Gevraagd allround vakbe-
kwame dames- en heren-
kapster. Min. Ift. 21 jaar.
Haarmode LIGNE, Wijlre.
Tel. 04450-1973.
Gevr. KEUKENHULP en er-
varen kelner of serveerster.
Melden na tel. afspr. 045-
-228858.
BIJVERDIENSTE??? De
SWOV zkt. enthousiaste
mensen die v.a. 1 juni a.s.
op free-lance basis, ver-
keerstellingen willen gaan
doen. Meetplaatsen langs
de "autoweg", in omg. v.
Helmond en Sittard. Vereis-
ten: eig. auto, nauwkeurige
inst. en de bereidheid om op
wisselende tijden te werken.
Goede vergoeding van au-
tokosten en gewerkte uren.
Reacties bij mevr. Hendrik-
sen: 070-3209323.
VAKANTIEWERKSTERS
gevr., leeftijd 17 a 18 jr.,
voor direct, het hele sei-
zoen. Telef. aanmelden na
20.00 uur: 04490-49361.
Nette FRITUREHULP ge-
vraagd. Tel. 045-325268, na
15.00 uur.
STRATENMAKER en op-
perlieden gevr. Erk. straten-
makersbedrijf P. Zweiphen-
ning, Orrsbeek. Tel. 04492-
-5316 of 04493-1038.
Gevr. VAKANTIEWER-
KERS voor div. werkzaam-
heden. Erk. stratenmakers-
bedr. P. Zweiphennig, Oirs-
beek. Tel. 04492-5316 of
04493-1038.
Gevr. met spoed VAKAN-
TIEHULP voor souvenirs-
winkel, tel. 04406-12001.
Meisje of jonge man voor
onze BLOEMKWEKERIJ,
met tuinbouwopleiding en/of
ervaring. Tuinbouw Stokker-
mans, Esschenweg 70,
Heerlen.

_^

Aank. KAPSTER gevr. plm.
18 jr., Kaps. Maritta, tel.
045-456811.
HUISH. MEDEWERKSTER
voor poetswerk in de peu-
terspeelzalen "Kruimeltje"
en "Nijntje" voor 6 uur p.wk.
Bruto sal. p.mnd. ’ 96,64 tot
’212,40. Datum aanv. 9-6.
Soll. te richten aan: Stg. Kin-
deropvang Kerkrade, Ham-
molenweg 9, 6466 KT Kerk-
rade, 045-457682.
GRILL-RESTAURANT
zoekt nette jongeman met
enige horeca-ervaring voor
het opstarten van onze
nieuwe zaak. Tel. 045-
-351300, na 15.00 uur.
Gezocht FRITUREHULP
m/v met 'ervaring. Tel. 045-
-351300, na 15.00 uur.
Zwembad Simpelveld vraagt
voor het nieuwe seizoen
BADMEESTERS MA/ v.a.
18 jr. (gedipl.). Inl. na 18.00
U. 043-436813/045-442556

Onroerend goed te huur gevraagd— ■ ■■■■■ ■— ■—~— i ■

Gevraagd tijdelijk onderkomen
ca. 1 jaar, in Heerlen, voor

14 jongeren met begeleiding
(meisjes). Ook gedeelte hotel, klooster cd.

Br. met huuropgave o.nr. B-4508, LD, Postbus 3100,
6401 PP Heerlen.

Gezocht 4-kamer woning, r]
omg. HEERLEN/Hoens- QG te huur
broek/Voerendaal. Tel. o- —r .„ u„ ,—r
verdag 070-3887512/ J? n E£!.n*.roe,k
992828, avond 070- W?°NS"o £^?si ull 2lt"
3996173 b.g.g. 045-751787 s'pk- "?\ keukenblok dou-
Woonhuis te huur gevraagd str. 10, Hoensbroek.
in de gemeente BRUNS- zr—r ;—TTTTZZZT^TT-
SUM. Telefonische aanbie- I?nn

huu
RVS/wf,h^raffl"dingen 043-616288. 9'n 9 BAR/Klub Mirabella,

—^ Burg. Franssenstr. 4, Kerk-
Piccolo's in het Limburgs rade. Geh. ingericht. Borg
Dagblad zijn groot in RE- vereist. Reakties aan bo-
SULTAAT! Bel: 045-719966. vengenoemd adres.

Bedrijfsruimte
Te k. 2-delige woonwagen, Landgraaf (Schaesberg), de
md. 3-kamers, gr. keuken, Wendelstr., ca. 100 m2, BE-
gr. badk. met toilet en ligb., DRIJFSRUIMTE te huur,
zeer geschikt als KANTOOR geschikt voor kantoor,
e.d. opp. plusm. 55 m2. Tel. showroom, handel etc. Inl.
045-751687. 045-414573.

Kamers aangeboden/gevraagd
Te huur, ZONNIGE kamer Te h. 3 gemeub. kamers te
met eigen kookgelegenheid. KERKRADE. Tel. 045-
Tel. 04459-2120. 421662 b.g.g. 045-427224.
Te huur zit/slpk. te HOENS- Nabij centrum Heerlen KA-
BROEK. Na 14.00 uur 045- MER in net studentenhuis(4
229654. pers.), voor student of sta-
KAMER te huur bij Centrum giaire. Tel. 045-721268.
Kerkrade. Tel. 045-461870 Wat VERKOPEN? Adver-'
of 452269. teer via: 045-719966.

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu- T.k. electrische lamellen
ren, sectiedeuren met of ROLPOORT br. 304 cm,
zonder afstandsbediening in hoog 270 cm, tegen ieder
23 maten direkt leverbaar, aannemelijk bod, 045-
Afstandsbediening compu- 219205.
ter gestuurd, geschikt voor 0alle soorten garagedeuren Reparaties
compl. met zender voor uw TaTTTT^TÖ! Z—Z—T~
auto Fa. Straten, Eijkskens- "°E° re Paj;atie- Zonder
weg 18, Geulle. 043-641044 voorrijkosten^ Gorgens. In-
—-—■ dustneterr. Abdissenbosch-
DAMOISEAUX Heerlen ver- Landgraaf. Tel. 045-314122
koopt en verhuurt meer dan q„^m„ »» ~ai^i mm^r—
u denkt! (Verhuur zonder f"9"? en VAKKUNDIGE re-
borg). Tel. 045-411930. E?^tlBS

fT1 3' UW, TV' 6n
—2Z Hifi-toestellen zonder voor-
BETONKLINKERS sièrbe- rijkosten. W.R. Klawitter,
strating en tuinmateriaal. Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Betonfabriek Gebrs. Creu- Tel. 045-352727.
gers, Economiestr. 46, VROKO voor Uw koelkastHoensbroek. Tel. 045- en diepvriesreparaties.213877. (achter Herschi). 045-441566 17 u. 461658.
Een PICCOLO in het Lim- Diepvries- en KOELKAST-
burgs Dagblad helpt u op REPARATIE zonder voorrij-
weg naar snel succes. Bel: kosten. Bel Geleen 04490-
-045-719066. 45230 Service binnen 24 u.

Onroerend goed te koop aangeboden

Bouwplannen?

Maastricht
Te koop twee mooi gesitueerdebouwkavels, opp. per kavel

plusm 700m2, prijzen ’ 125.000,- v.o.n.
Heerlen

Exclusieve villa-terreinen aan de Zandweg
van 700 m2tot 1200 m2. Prijzen vanaf ’ 101.000,- v.o.n.

Grubbenvorst
Exclusieve villa-terreinen gelegen aan

de Maas in het b.p. "Gebroken Slot", opp. vanaf 563 m2.
Prijzen vanaf ’ 90.000,- v.o.n.

Meerssen
In het b.p. "de Burcht" te Bunde

riante bouwkavels v.a.568 t/m 875m2. Prijzen v.a.

’ 85.000,- t/m ’ 97.500,- v.o.n.
Simpelveld

Bouwkavels voor vrijstaande landhuizen in
"De Huls", opp. vanaf 570 m2. Prijzen v.a.’ 82.000,- v.o.n.

Schinveld
Bouwkavels geschikt voor de bouw van

vrijstaande eengezinswoningen gelegen aan de Broekstr.
Percelen van 285 m2tot 870 m2. Prijzen vanaf

’42.000,- v.o.n.

Swalmen
Riante villa- en bungalowterreinen vanaf 575 t/m 2500m2.

Prijzen vanaf ’ 71.000,- v.o.n. t/m ’ 149.800,- v.o.n.
Sittard

Plan Beekdal, prachtig gelegen tussen Sittard,
Munstergeleen en Geleen, terreinen voor villa's en eenge-
zinswoningen v.a.259 m2. Prijzen vanaf ’ 35.000,- v.o.n.

Stem
Laatste bouwkavels in het plan "De Bramert Zuid"

te Urmond, geschiktvoor villabouw en eengezinswoningen
vanaf 609 m2tot 1298 m2. Prijzen vanaf ’ 56.000,- tot

’ 80.000,- v.o.n.

Susteren
Mooi gelegen kavels geschikt voor de bouw

van landhuizen. Percelen tot 1400 m2.
Prijzen vanaf ’ 65.000,- v.o.n.

GROUWELS/DAELMANS tel. 043-254565.
Zaterdags tussen 10.00-13.00 uur: 043-641321.
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

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

MUREN
Vraag gratis het boekje
VOCHTPROBLEMEN
EN DE BESTRIJDING

Door Nico Lardenoije
Beëd. vochtdeskundige

Postbus 3115 Maastricht
Tel. 043-436162.

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 metkennis van zaken.
Door samenwerking met
DUITSE Makelaar, zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671.
BEEK, Kasteel Genbroekstr.
7, halfvrijst. huis met 2 gara-
ges: te koop ’ 145.000,-.
Tot, opp. 7 are.
SITTARD, Broekstraat 16,
rustig gel. klein boeren
woonhuisje, te renoveren,
met (parkeer)plaats, geen
tuin, pr. ’32.000,- k.k. Inl.
04490-80087.

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

Fotocopieerapparaten
Nieuw en gebruikt; Vz jaar garantie vanaf .’ 350,-.

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Telefooncentrales
v.a. ’ 1.499,-

Semafoon.
v.a. ’ 289,-

Autronic-tls 04492-3888.
Bedrijven/Transacties

n ! . i ,

Ter overname aangeboden
Huur-café, met koop van inventaris. Overname inventaris

’ 80.000,-, min. benodigd eigen kapitaal ’ 25.000,-.
Inl. tel. 045-352848

Te koop Faema HORECA-
KOFFIE-AUTOMAAT 3
groeps, nog in bedrijf te
zien, pr. ’2.700,-. Te bevr.
04406-13102.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO devolgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.- :—■ ——Landbouw en Veeteelt, IN': :.-::::■:

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.

Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.

Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Te koop SCHARRELKIP-
PEN, bruin en zwart. Zil-
straat 20, Dicteren. Tel.
04499-1341.

Karcherservice bij Kerp:
DEMONSTRATIE VAN HET COMPLETE
HOGEDRUKREINIGERS PROGRAMMA!!

* Eigen servicedienst!
* Reparatie ALLE Karchers!

* Totaalprogramma van onderdelen en accessoires!

K£gp ßV

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel. 045-716951.

Koop nu uw Fiat Uno en betaal
'pas over 12 maanden.

Fiat Uno 45 1985 rood
Fiat Uno 45 1986 wit
Fiat Uno 45 Fire 1986 beige
Fiat Uno 45 Fire 1987 zwart
Fiat Uno 45 Carrara 1987 wit
Fiat Uno 45 1987 rood
FiatUno4s 1987 wit
Fiat Uno 60 1988 blauw
Fiat Uno 45 Champ 1988 blauwmet.

Fiat Sitty Car,
-Pres. Kennedysingel 8-12, Sittard. Tel. 04490-17544.

Te koop gevraagd alle mer- SKODA Rapid Coupé '84,
ken auto's. Tel. 045-416239 ’ 3.500 -. 045-211071.

RENAULT
Top-occasion
diverse merken

met 1 jaar garantie
12 maanden garantie

6 maanden uitgestelde. betaling
12 maanden 0% rente

24 maanden 4,9% rente
36 maanden 6,9% rente

Max. te financieren bedrag
’lO.OOO,-

Kerres b.v.
Dom. Mynstr. 25, Kerkrade

Tel. 045-452424
Wij geven de hoogste prijs in
Limburg voor alle type AU-
TO'S, ’ 500,- tot ’ 50.000,-.
045-414372/422959.
CITROEN DS 19, special t.
k. v. particulier, bwj. '74, 2e
eig., i.g.st., interieur, als
nieuw (rode bekl.), kleur
beige/wit, APK-gek. vr.pr.

’ 11.000,-. Tel: 045-242771
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572 _

i
_

Te koop Alfa ROMEO 33
1.3, 1e eig., 78.000 km, bwj.
8-'B6, in uitst. st., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-316769.
AUDI 100, 1980, APK t/m
april '91, pr. ’600,-. 045-
-740041 b.g.g. 751632 -
Te koop BMW 316 bwj. '81,
APK 5-'9l, ’2.600,- zeer
mooi. 045-223681.
Te koop weg. omst.heden
zeer mooie CITROEN BK
1.9 Diesel, APK '91, bwj.
'84, vr.pr. ’6.750,-. Tel.
045-272006.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. FIAT 127 Sport, '78,
APK nov.'9o, pr. ’1.100,-.
KI. oranje en Mini 1000, bwj.
'73, pr. ’ 750,-. 045-714842
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.
Te k. leuke Fiat PANDA 45
S, rood, 5-bak, bwj. '83.
Steeg 33, Stem.
Te koop FIAT 600, bwj. '66,
i.g.st. Tel. 045-443903.
Ford SIËRRA 2.0 CL nw.
model, '88, kl. rood, 5-bak,
trekh., centr. vergr. stereo,
kat., 42.000 km, schadevrij,
1e eig., niet van nieuw te
onderscheiden. Uiterste pr.
’15.500,-. Drievogelstr.
116, Kerkrade-W.
Ford Siërra 1.6 L STATION-
CAR kl. wit, 6-'B5, LPG,
trekh., stereo enz. 1e eig.
schadevrij, ’ 10.750,-, in
splinternw. st. 04455-2588.
Ford FIËSTA 1300 S, bwj.
'78, 77.000 km, APK 4-'9l,

’ 1.450,-. 045-720951.
Ford ESCORT bwj. '84, s-
drs., kl. wit, plus schuifdak,
nwe. banden, i.st.v.nw. vr.
pr. ’ 8.750,-. 045-259654.
Te koop Ford TRANSIT, '79,
t.e.a.b. Tel. 045-711090.
Te koop Ford TAUNUS 1.6
GL, bwj. '81, LPG, APK,
’2.250,-. Tel. 045-217404.
Te koop Ford FIËSTA 1100
de Luxe, i.z.g.st., APK 6-'9l,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-225454.
Te koop Ford FIËSTA zeer
mooi, zwart, sunroof,

’ 1.950,-. Tel. 045-256115.
FORD Escort 1100 Laser
'84; Ford Fiësta 13 S '80;
Ford Fiësta 1100 '80. Kissel
42, Heerlen.
LADA, bwj.'7B, APK tot '91,
koppeling def., vr.pr. ’ 300,-
Donatusstr. 117, Nuth.
MAZDA 323 SP, met.zwart'
bwj.'79, met APK, pr.n.o.t.k.,
na 17 uur 045-413386.
MAZDA 1.3, 1984, LPG,
zeer goed, pr. ’ 7.500,-.
045-740041 b.g.g. 751632
MAZDA 626 Stationcar 2.0
GLX, wit, bwj. '88, stuurbekr.
get. gl., electr. ramen, pr.n.
o.t.k. Inr. mog. 045-414659.
MB 220, LPG, model 115,
'73, in goede conditie, pr.

’ 3.000,-. 045-740041
b.g.g. 751632
Te k. MITSUBISHI Colt, s-
drs. eind. '82, metallicgrijs,
auto is als nw. ’4.250,-.
Tel. 04490-39127.
Te k. Opel KADETT 12 S
Hatchback, bruinmet., met
LPG, bwj. '80. Bernhardstr.
12, Munster-Geleen.

Kadert 13 LS '87; Kadert Se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 LS '86;
Kadett 12 GLS 5-drs. '85;
Kadett 12 S '84 en '82; Cor-
sa 12 S'B4; Kadett 120079;
Fiat Panda '86. Automobiel-
bedrijf J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Te k. KADETT Hatchback
13S, bwj. '81. Tel. 045-
-241248.
Te koop Opel ASCONA 1.9,
bwj. '78, ’ 2.000,-. Na 17.00
uur Drieoortsput 19, Heerlen
Te k. KADETT C, i.z.g.st.,
APK 4-'9l, vaste pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-226589_
Opel KADETT 1300 bwj.
nov.'BB, ’ 17.500,-. Te bevr.
Dassenln. 33, Schaesberg._
Te k. Opel KADETT 1978,
i.z.g.st., pr. ’1.500,-. Tel.
045-444579.
Opel MANTA GTE 2.0, bwj.
'83, zeer mooi; Opel Ascona
13 S bwj.'B3. Kissel 42,
Heerlen.
Te k. RENAULT 5 bwj.'B7,
nw. model, km.st. 36.000,
i.z. mooie st. 045-228469.
Te koop RENAULT 4 bestel,
grijs kenteken '80, kl. wit,
km. 80.000, i.g.st., APK tot
10-7, vr.pr. ’1.450,-. In de
Meigraaf 19, Schinveld. Tel.
045-257213.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966. .

Te koop SAAB 900-i Special
3 deurs, zwart, 1987, 55.000
km., perfect onderhouden.
Tel. 045-425.425
Talbot HORIZON LS, type
'82, kl. rood, benzineverbr.
1-15, APK tot 5-'9l, i.st.v.
nw. weg. omst. ’ 2.350,-.
Tel. 04490-29612.
Te k. VW GOLF GTi, 1980,
kl. rood, ATS-velg. 7x15, i.z.
g.st., zeldzaam mooi,
’7.000,-. 045-441342
Te koop JETTA Diesel, 4-
drs., bwj. '86, apart mooi,
’11.500,-. 045-218925.
Te k. VW GOLF LS, APK 3-
91, i.z.g.st. ’975,-. Tel.
045-230346.
VW Golf CABRIOLET GLI,
prachtige staat, verlaagd,
Im-velgen, ’17.500,-. Ken-
nedylaan 7, Limbricht.
Te koop VOLVO 440 GL,
bwj. juni '89, km.st. ca.
10.000, kl. wit. Tel. 04499-
-1697.
Te koop VOLVO 343, aug.
'79, i.z.g.st, pr. ’1.000,-.
Tel. 045-270776.
Te k. VOLVO 343 DL oct.'79
blauw, APK, vr.pr. ’ 1.350,-.
Tel. 04490-16379.
VOLVO 340 automaat bwj.
dec'B2, i.z.g.st., pr.

’ 3.600,-. Tel. 045-462682.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-427671.
Te k. 25-50 AUTO'S van
’5OO,- tot ’3.000,-, APK.
Handelsweg 12 Susteren.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Manta
2.0 GSI, beige metal. bwj.
'85; Opel Kadett GSI wit '86;
Opel Corsa 1.2 rood type
'88; Ford Siërra 2.0 5-drs.
blauwmet. '85; Fiësta zilver-
met, type '85; Daihatsu
Charade KG blauwmet. '82;
Fiat Panda 1000 S grijsmet.
'87; Golf 1.6 CL rood, type
'85; VW Golf 3-drs. geel '81;
Mazda 323 1.3 4-drs. zilver-
met. '82; Toyota Corolla
coupé zilvermetallic '79
’1.500,-; VW Caddy Diesel
wit '85. Inruil en financiering
mog. Garantie en service in
eigen werkplaats. Tevens
het adres voor reparatie en
onderhoud.
Volvo 440 GL '88 1e eig.
’22.500,-; 740 GL '85 1e
eig. ’16.500,-; 340 aut. '84
1e eig. ’ 7.750,-; 360 GLS
'82 ’4.750,-; 240 GL '81-
-'B3 va. ’ 3.500,-; 240 Van D
'82 ’ 6.750,-; Saab 900 I '86
1e eig. ’ 16.500,-; 900 I '81
’3.500,-; Opel Omega 2.3
D Combi '87 1e eig.

’ 21.000,-; Senator 2.5 I '84

’ 11.500,-; Kadett Combi
1.6 S '85 1e eig. ’ 11.500,-;
Rekord 2.3 D '84 ’ 7.250,-;
Ascona 1.6 S '82 ’ 5.500,-;
VW Golf C Avance '87 1e
eig. ’16.900,-; Golf CLD
'84 ’10.750,-; Golf 1.6 '84
’11.750,-; Passat Combi
aut. '82 ’6.750,-; Jetta D
'83 ’ 6.500,-; Passat D '86

’ 10.500,-; Passat GL '88
1e eig. nw. model ’ 29.000,-
Mercedes 190 D '84
’22.500,-; Honda Accord
2.0 '87 1e eig. ’15.500,-;
Civic 1.5 GL '85 ’10.250,-;
Prelude EX '85 1e eig.
’16.500,-; Jazz '85
’7.250,-; Nissan Bleubird
Combi 2.0 GL '85 1e eig.

’ 10.750,-; Micra '83

’ 6.250,-; Toyota Celica ST
'83 ’ 8.750,-; Corolla Combi
D '86 ’ 8.750,-; Mazda 323
GLX '87 1e eig. ’ 14.750,-;
626 2.0 LX '84 ’8.750,-;
Mits. Galant Turbo D '82-'B7
va. ’ 4.750,-; Galant 1.6 GL
'83 ’4.750,-; Ford Scorpio
2.0 CL m. '88 1e eig.
’18.750,-; Scorpio 2.0 GL
'87 1e eig. ’19.500,-; Scor-
pio 2.0 CL '85 ’13.500,-;
Siërra 1.8 Laser '86 1e eig.
’14.500,-; Siërra 1.6 '84
’8.750,-; Escort 1.6 GL '87
1e eig. ’16.500,-; Escort1.3 GL'Bl-'B6 va. ’5.250,-;
Siërra 2.3 GLD '86 1e eig.
’13.500,-; Audi 80 GT
Coupé '81 ’9.750,-; 100
CS '80-'B3 va. ’ 2.750,-; 80
CL '82 ’ 4.000,-; Citroen BK
19 D '87 1e eig. ’12.500,-;
BK 14 RE '86-'B7 va.
’9.750,-; Visa 14 TRS '86
1e eig. ’7.500,-; 2CV6 '85
’4.500,-; Peugeot 205 Ac-
cent '84-'B6 va. ’9.000,-;
Renault 25 GTS '86 1e eig.
’14.250,-; 11 GTL '84
’4.750,-; 9 GTL '83

’ 3.750,-; BMW 520 I '88 1e
eig. ’47.500,s 316 '82
’5.500,-; 323 I '80-'Bl va.

’ 6.500,-; 520 '80-'B2
’3.500,-; Lada 2104 Combi
'86 1e eig. ’6.500,-; Fiat
Uno 55S '84-'B5 va.
’6.000,-; Alfa Romeo 75
1.8 '87 1e eig. ’17.500,-;
Chevrolet Malibu Combi '81

’ 3.750,-. Tal van goedkope
inruilauto's, van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.
Opel Kadett Stationcar '80
’2.000,-; Renault 5 '81

’ 1.250,-; Datsun Cherry '80
’1.250,-; Lada 2105 '82
’1.750,-; BMW 316 '80
’2.750,-; Skoda 120 L '83
’1.750,-; Honda Civic aut.
m. '81 ’1.500,-; Alfa Giu-
lietta '80 ’ 1.000,-; VW JettaS '80 ’2.750,-; Peugeot
305 Stationcar '81 ’ 1.500,-;
Opel Ascona '81 ’ 1.250,-.
Trichterweg 109, Brunssum.
Meer geld voor uw auto.Geen 18,5% BTW. Autobe-
middeling, "Centrum" vraagt
voortdurend APK-gekeurde
AUTOMOBIELEN. . 045-
-227395 b.g.g. 04459-1665.

(3fjaMath

Prettige dag gewenst van dr auwe Hap. |_.
Lauren en Erik. Vandaag ook op LDB

GOLF D '78 ’1.450,-; Ke-
ver '71 ’ 1.250,-; Kadett '79

’ 950,-; Escort ’ 950,-;
Fiësta '79 ’ 1.250,-; Datsun
'79 ’ 950,-. 04499-3398.
AUDI 100 diesel met nw.
motor en koppel. '83; Fiat
Uno 75 SX 1,5 IE '88; Ford
Fiësta 1300 S '80; Daihatsu
Van Charade Diesel '85; Al-
fa Sud 1300 S '79; Ford
Fiësta 1100, bwj. '80, Lada
2105,81. Kissel 42, Heerlen
Autohandel F.v, OPHUIZEN
biedt aan: Ford Fiësta 11i
CL, t.'9o; Mazda 323 GLX
1.3 5-drs. '88; Ford Escort
16 CL 5-bak '85; Ford Es-
cort 1100 Laser 5-bak, div.
extra's '84; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '85; Citroen BK
14 RE 5-bak 11-'B5; Nissan
Micra FDX '85; Opel Ascona
16S 4-drs. '83; Mazda 626
GLX 20 diesel 11-'B4; Opel
Kadett 12 S '80; Subaru
1800 GLS autom. '82; Mit-
subishi Saporro '80; Citroen
Visa GT 5-bak '83; Opel Ka-
dett 13 S berl. 5-drs. '81;
Audi 100 5S '82; Peugeot
305 GL i.z.g.st. '79; Ford
Escort 13 GL aut. '78; Ci-
troen GSA 5-bak '83; Fiat
127 speciaal 5-bak '82; Re-
nault Fuego TX 2.0 '81;
Honda Civic '78; Peugeot
504 Tl aut. '78 ’ 1.500,-. In-
koop, verkoop, financiering.
Diverse inruilers. Akerstr. N.
52C, Hoensbroek. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
Opel KADETT 12N '80

’ 3.500,-; VW Golf'Bo

’ 3.900,-; VW Derby'79’2.200,-; VW Golf D'79

’ 3.600,-; Renault Fuego
GTS'BI ’ 3.900,-; Ford
160079 ’1.950,-; Honda
Civic aut.'Bo ’2.900,-; Mit-
subishi Galant'Bo ’ 1.900,-.
Oude Landgr. 101 Schaes-
berg-Landgr. 045-311078.
Opel ASCONA 1.6 m. '84,
’5.900,-; Opel Kadett 1.2
'80 ’ 2.900,-; BMW 730 au-
tom. '79 ’2.900,-; BMW
320.6 LPG '81 ’3.500,-;
Nissan Cherry m. '83

’ 3.750,-; Renault Fuego
'81 ’2.750,-; Mazda 323
GT '81 ’2.900,-; Taunus
1600 '79 ’1.850,-; Audi 80
’2.250,-. Inr. mog. 045-
-211071, Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
VW PASSAT turbo diesel,
'87; Mitsubishi Colt GL die-
sel '86; Opel Manta 4x, o.a.
2.0 GTE '83; Opel Monza 30
CE, autom. nw.st.; VW Der-
by LX m.'Bl; Fiat Panda 45
m.'B4; Ford Taunus Combi
'80; Ford Escort Sport au-
tom., '79; Opel Ascona m.
'80; Citroen HY Camper '74;
Triumph TR7 cabriolet '80,
USA-uitv. nw.st.. Hoogstr.
200 Hoensbroek. 045-
-227395.

Opel KADETT t. "^
’2.550,- APK; VWB
bwj. '79, zeer mooi.B

’ 1.950,-; onderdelenß
cedes 280 S, kl. mem
Nuytsstr. 157, HeerleH
(Hitjesvijver) W
Ford Siërra 2.0 5-bak &|
'87; Corsa '83; Kadettll
'86; Ford Siërra 16001
'87, nieuw model; OpJB
cona 1600 5-drs. '89
Golf CL 130086; Fordlß
ra 2.0 GL 5-drs. statiU
'86; Opel Kadett 3-driM
automatic; Opel KadefpP
dan '87; Opel Kadett.
Stationcar '82; 2x Opej^jj
sa 1200 S '87; Opel rfl1300 '82 ’5.500,-; rj|
Civic aut. '83; Opel fl
1600 '85; Mitsubishi CM
'79 ’1.750,-. Auto's»
Bovaggarantie. Inruil <H
nanciering. APK-keuß
station. Stan WEBER M
bedrijf, Baanstr. 38 ScF"~
berg. Tel. 045-314175.^ n
Wij geven .het MEESTE2 e?
uw auto! U belt, wij ko
045-422610, ook 's avo ,
AUDI 100 5 cyl., autod 'bwj. '79, APK 2-'9l, |

’ 1.600,-. 045-230346.^
Tek. DATSUN 1808, cf
bwj. '79, APK tot '91, K i
metal., ’1.000,-. Wilr» I
nastr. 56, Nieuwenhagfl ■
Te k. MAZDA 320, bwj "’ 1.250,-. Tel. 045-316 g
Te k. MERCEDES 190»
sel, bwj. '84, ’ 22.500,-,
045-458126 r

Tek. SUZUKI Jeep410
'82 cabrio i.z.g.st., ’ 7.2mr. evt. 045-453572.
VOLVO 480 ES, inj. t
uitv., bwj. 1986, wit, Pc -1
str. 27, Geleen. ■_ ,

Sloopauto's
Te koop gevraagd: Jjp-,
sloop en SCHADEAUT^Ik betaal de hoogste pr(^ J
Limburg. Tel. 045-2540fen
Te k. gevr. loop-, sloopelf
SCHADE-AUTO'S. Ik bfek
de hoogste prijs in Lirrto u
Tel 045-254049. c/Te k. gevr. SLOOP-anschade auto's, tev. in" 'verkoop gebr. auto-on<
C. Körfer. Tel. 045-229ftat
Te k. gevr. SCHADE- *«,
en loopauto's, in- en 'ie
koop gebr. auto-onderttep
Tel. 045-411480. Jge

-det
Bedrijfswagens^

Wij kopen alle luxe tin
DRIJFSAUTO'S en bu»lat
vanaf 1979. Donny Kla»ee
BV. In- en verkoop. MftTe
senerweg 219, MaasKetTel. 043-635222 of (te
634915. kj

'letAuto onderdelen en accessoires.... , t .... ..^

Carrosseriedelen ÏV
origineel - imitatie - overzet ielAlle Europese- en Japanse automobielen ; 0r

Geevers Nuth p
Tel. 045-244242 . Jer

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.
Te k. PIONEER auto-stereo
met magnat-speakers, 2 jr.
oud, nw.pr. ’ 6.500,- gevr.
pr. ’ 1.500,-. 045-441342.
Te koop weg. aanschaf an-
dere auto orig. SCHEEL-
STOEL, (zwart), i.z.g.st.,
nw.pr. ’ 1.500,- nu ’500,-.
4 nieuwe winterbanden Unie
Royal 155SRxl3 op nieuwe
Renaultvelgen samen

’ 500,-; sneeuwkettingen

’ 75,-. Margrietstr. 75 Beek.

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
Ixb 1.70x1.00 ’375,-. Tel.
045-312189.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

«ig
(Brom)fletsen 'e<

Te koop mooie KRElD^ei
en Crossmotor. Tel. 04*le
2432. ' pp;
Te koop MAXI Puch.^ei
18.00 uur Mergelsweg *>le
Heerlen. _^ei
Te koop gevr. VESPA C
of bromscooter. Tel. c
419260. }Ü
Tek. VESPA Ciao en s[}a
brommer, z.g.a.n. Kerre
33, Übach o. Worms. ftr

Watersport ta
Te koop gevr. KIND VaZWEMVEST en kinderC
set (mast-giek-zeil). ,*,
045-314959. Kl— ! -OIV

Sport & Spel 'ti
«* e

DARTBORDEN Nodor nfeQ’50,-, 3 stuks of mL
’44,50. Topsport, Beröi,;
25, Sittard. 04490-2591\

' ~ !—»„
Vakantie en Rekreatle J,

Te huur 4-6 pers. ZOMER-
HUISJES en stacaravans,
met licht, water en w.e. in
bosachtige omgev. van de
Overijsselse Veght. Vrij po-
ny-rijden en zwemmen.,
05246-1229, Gramsbergen-
Overijssel.

Vakantie aan zee in RE-,
NESSE, kamers en caravan
5 min. van zee, bel. 01116-
-1354.

SINT-MAARTENSZEE je.bungalow bij strand, zw*JlJ
paradijs, weekend/mid 6̂
v.a. ’250,-,-. juni 'v <
’495,-. Tel. 02246-3109;
App./villa door heel Itali^A
juli, 5-pers, v.a. ’ 492,-f
week. Tel. 0932-11354fcPUNTO Vacanze, Roote^
19 bus 8, Genk 3600 (Bjfr,
Wat VERKOPEN? Ad*-
teer via: 045-719966., -^

Caravans/Kamperen
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’l5O- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
CARAVAN Astral, type '80,
4-pers., vr.pr. ’ 2.250,-. Tel.
04490-74101, na 18.00 uur.
Te k. GEVRAAGD alle mer-
ken tourcaravans en vouw-
wagens. Contant geld. Tel.
045-323178.
Z.g.a.n. CARAVAN te koop,
mcl. alle toebeh. en voortent
Tel. 04498-57925.

Ford CAMPER, bovenst
4-pers., fabrieksopbö;
bwj.'79, gerev., benz. rrw
APK 3-'9l, staat klaar t
uw vertrek, pr. ’ 19.00
Brunssum, tel. 045-2702 J
Camper MERCEDES #
compl. ingericht o.a. tf
douche, ijskast, radio tf
Te bezicht. tankst^
Brouwers, Heerlerbaan.
en verkoop automobtë
Jos Wetenkamp.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6 \
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Tobben
L et zijn heldere conclusies die de'""nmissie Van Wieringen trok. Om

de HAVO nog iets deugdelijks. J^aken, moet die grondig worden
i rzien. De jammerklachten van degelopen vijftien jaar over het ni-au en de vaardigheden van de
'e "h ngen hebben weinig opgele-
gd- Goedwillende leerkrachten op
)ft) "AVO, maar ook bij de vervolg-
meldingen, spanden zich in om er?' beste van te maken. Maar hetr pe?f tobben, de studieresultaten"beterden niet echt.

HA\r net noS steeds groeiend aantal. AVO-leerlingen dat doorstroomt
Jjaar het hoger beroepsonderwijs, is
K navist een wezenlijk probleem
fjorden voor de hogescholen. In
\T°5 ging het nog om 60.000 studen-
tje en voor dit jaarwordt rekening
Fjlouden met 76.000 jongeren die
jj*n de HAVO doorstromen naar
Öip En het eind van
iJ: groei is nog niet in zicht.
I'jj, in steeds'grotere moei-
RNttieden te komen," zegt H. Ker-
n r̂. voorzitter van de HBO-raad, be-
|^Jgd- „Als er niets gebeurt, krijgen
Uit ,maken met een dramatischet.Val." Kemner liet niet na erop te. Jzen dat er maar liefst twaalfrou-
HBr$ n om terecht te komen op een
|e ;~. c-Pleiding. Voor de hogescho-
iiik *S net daardoor vrijwel ondoen-
t£ iedere nieuwkomer op maat bij
i, ,sPykeren. Wie aan confectie nietboende heeft, valt af.

Mammoetwet
HAVO is in 1968 ingevoerd als

o-erdeel van de herschikking van_t voortgezet onderwijs, die niet

zonder reden Mammoetwet werd
gedoopt. In de oorspronkelijke op-
zet moest deze leerlingen voorberei-
den op het hoger beroepsonderwijs.
Tegelijkertijd moesthet een eindop-
leiding zijn voor degenen die niet
voelden voor verdere studie.
In de praktijk is van de tweede mo-
gelijkheid nauwelijks meer sprake.
ledereen weet dat HAVO alleen
geen basis is voor een mooie loop-
baan in welke branche dan ook.
HAVO is evenmin als lager beroeps-
onderwijs, MAVO of VWO eindon-
derwijs.Pijnlijk genoeg is de HAVO
ook geen goede voorbereiding voor
het hoger beroepsonderwijs.

Helemaal hopeloos is het echter niet
gesteld met het hoger algemeen vor-
mend onderwijs. Maar dan moet er
wel aan het algemene karakter van
de opleiding worden gesleuteld, al-
dus de commissie Van Wieringen.
Nu de grote fusieoperaties in het ho-
ger beroepsonderwijs zo langzamer-
hand hun beslag hebben gekregen,
is volgens prof. dr. A. van Wieringen
wat duidelijker aian te geven wat de
student moetkunnen en kennen om
in deze sector van het hoger onder-
wijs te slagen.

Van Wieringen meent dat alle HA-
VO-vakken toe zijn aan herijking.
Van een aantal moet het niveau wat
omhoog en bij andere kan met wat
minder worden volstaan. Op die
manier verwacht hij de ruimte te
vinden voor de één of twee extra
vakken, zonder het onmogelijke te
vergen van de leerlingen.
De extra vakken moeten gericht
zijn op de vervolgopleiding in de
sector die de leerling voor ogen
heeft. Wie een technische opleiding
wil gaan doen, doet er verstandig
aan technologie toe te voegen aan
zijn vakkenpakket; en wie een baan
ambieert in de public relations, kan
zijn voordeel doen met hetvak orga-
nisatiekunde en communicatie.
De commissie kwam op dit idee
doordat de mensen uit het middel-
baar beroepsonderwijs - die wat
praktischer zijn geschoold - het in
het HBO beter doen dan de havis-
ten. Van de andere kant doen havis-
ten die een keer doubleren in het
HBO en daardoor wat extra prakti-
sche ervaring krijgen, het ook heel
behoorlijk.

Sinds de eerste klaagzangen over de
HAVO zijn er al heel wat suggesties

gedaan om het niveau van de oplei-
ding op te krikken. Opheffen vindt
de commissie Van Wieringen niet
verstandig, omdat dat de structuur
van het voortgezet onderwijs wel
erg ingrijpenc' aantast.

Integratie met het VWO klinkt min-
der erg, maar maakt de HAVO tot
het achterlijke broertje van het
VWO. Eveneens ongewenst, aldus
de commissie. Verlenging van de
opleiding met een jaar is evenmin
een oplossing.

pje commissie geeft er vooralsnog
de voorkeur aan de HAVO zo op te
tuigen dat die vrijwel naadloos
overgaat in het hoger beroepsonder-
wijs- Uitwisseling van leerlingen en
docenten moet de cultuurschok en

de overstap van leren naar studeren
gemakkelijker maken.
Van Wieringen denkt dat het moge-
lijk is in goed overleg met het voort-
gezet onderwijs in twee jaar een
nieuw HAVO-concept te ontwikke-
len.Twee of drie jaardaarnakan het
alzijn ingevoerd. De nieuwe HAVO-
leerling is dan waarschijnlijk min-
der vaak dan nu voorzien van een
MAVO-diploma. Maar hoe het pre-
cies allemaal gaat lopen, kon ook
Van Wieringen niet zeggen. Im-
mers, de invoering van de basisvor-
ming zal daarop de nodige invloed
hebbén. De hoogleraar benadrukte
echter dat modernisering van de
HAVO niet afhankelijk is van de in-
voering van de basisvorming want
„voor deze leerlingen duurt de ba-
sisvorming geen drie jaar."

binnen/buitenland

Commissie: beter afstemmen op het hoger beroepsonderwijs

Grondige herziening
HAVO noodzakelijk

Van de onderwijsredactie

'EN HAAG -Er zijn fundamentele wijzigingen nodig om van
e HAVO nog iets fatsoenlijks te maken. De opleiding deugt
-nvoudig niet, vriend en vijand zijn het daarover eens. De
&lft van de hogeschool-studenten met een HAVO-diploma op
ik, haalt de eindstreep niet. De hogere beroepsopleidingen,
f het nu gaat om de sociale academie of de hogere technische-hooi, zijn voor de mensen meteen HAVO-diploma, de havis-
!ri, te moeilijk.

fat ligt niet zozeer aan de studen-
fn> als wel aan hun vooropleiding.
Pc is met zes vakken eenvoudig te
j?Perkt en bovendien begint me-[jëe havist aan een HBO-opleiding

Pet een verkeerd vakkenpakket,
taarnaast speelt nog een rol dat de
\\ v9'leerling niet echt gewend is
Hn eigen boontjes te doppen. Van,an,mng en studievaardigheidett hij geen kaas gegeten. En dat
jeekt zich, want een examenpak-L van zes vakken is voor de groot-
." chaoot nogwel te overzien. Maar
'U twaalf tot veertien vakken lukt

1 niet meer zonder beleid.

!■■■■■■—wmm— ■ ■ HllllllimillllllMMII l ■:■, ■,■;-:■■■■■-- ■■—■ ->.-■■-■-,,'am .'j. ,_.._.„ „..:. ... ■ ■
____ . . ■ ■ ' ' ~:■.:■

Tussen hoop en vrees.... Komende maandag is het weer zover. Voor tienduizenden scholieren in hei hele land beginnen dan
'■eindexamens.

Racisme
Nu heeft in Noord-Italië altijd een
sterk racisme bestaan ten opzichte
van de mensen uit hetzuiden. Het is
nog niet zo lang geleden dat er op
talloze café's en pizzeria's in Noord-
Italië bordjes hingen met het op-
schrift: „Verboden toegang voor
zuiderlingen."

Maar de afgelopen maanden is er in
Italië een verontrustende explosie
geweest van racisme en geweld ten

opzichte van de immigranten, die
op dit moment vanuit Noord- en
Midden-Afrika naar Italië trekken.
Parallel daarmee is nu een opleving
te zienvan het 'interne' racisme van
Noorditalianen tegenover Zuidita-
lianen.
Partijen als de 'Lega Lombarda' of
de 'Liga Veneta', die in de streek
rond Venetië opereert, hebben dan
ook als hoofdthema van hun pro-
gramma: iedereen die 'van buiten'
komt moet uit de streek worden
verwijderd.
Deregering en de politiek in Rome
zouden volledig in handen zijn van
'maffioseklieken' uit het zuiden, die
de rijkdom uit het noorden komen
wegslobberen. De door de maffia
beheerste verkiezingscampagne die
de afgelopen weken in het zuiden is
gevoerd, en vele doden heeft ge-
vergd, en de schandalenwaarin een
aantal christendemocratischeen so-
cialistische ministers onlangs weer
verwikkeld zijn geraakt, hebben ze-
ker niet bijgedragen aan de ont-
krachting van deze separatistische
redeneringen.

Verwacht
Het verlies van de communistische
partij (van 30,2 procent bij de regio-

nale verkiezingen van vijfjaar gele-
den, naar rond de 23 procent nu),
was min of meer verwacht. Over de
naamsverandering was binnen de
partij een heftige strijd losgebrand.

Het was echter vooral de manier
waarop deze verkiezingen in Zuid-
Italië beheerst werden door het ge-
weld, en de moordpartijen van de
maffia, die de top van de communis-
tische partij een grote nederlaag de-
denvrezen. De communisten zijn in
Italië nog steeds de enige partij die
niet besmet is met depraktijkenvan
de maffia.
Toch is de nederlaag van de com-
munisten ook in het, niet door de
maffia beheerste, noorden overwel-
digend. In traditioneel communisti-
sche bolwerken als de provincies
Emilia Romagna en Toscane heeft
de partij verliezen geleden van 7 tot
9 procent. In een eerste commen-
taar noemde de leider van de Ita-
liaanse communisten de nederlaag
van zijn partij 'onrustbarend. Het is
niet duidelijkof de nederlaag zal lei-
den tot de roep om aftreden van de
leidervan de communistische partij
Achille Occhetto.

marjon van royen

ANC-vertegenwoordiger in Nederland Kumar Sanjay:

'Boycot van Z-Afrika nu
belangrijker dan ooit'

HEERLEN - „Het is bijzon-
der jammer dat de Neder-
landse regering onlangs de
LOTA (Lagere Overheden
Tegen Apartheid, waarbij
een dertigtal gemeenten
zijn aangesloten, red.) heeftverboden om bedrijven die
contacten met Zuid-Afrika
onderhouden, uit te sluiten
van gemeentelijke opdrach-
ten. De zwarte bevrijdings-
beweging ANC ziet de eco-
nomische boycot toch als
het belangrijkste en meest
doeltreffende protest van
het buitenland tegen het
apartheidsbeleid van Preto-
ria. Juist nu Nelson Mande-
la en Frederik de Klerk de
eerste onderhandelingen
hebben gevoerd, is het bij-
zonder belangrijk dat de
pressie vanuit het buiten-
land aanhoudt. De gesprek-
ken in Grote Schuur kun-
nen inderdaad een histori-
sche doorbraak worden ge-
noemd, maar het mag. de
Zuidafrikaanse regering
niet in de veronderstelling
brengen dat de wereld nu
tevreden is." Dat zegt de of-
ficiële ANC-vertegenwoor-
diger in Nederland, Kumar
Sanjay (50).

Volgens Sanjay beseffen de wes-
terse landen nog te weinig hoe
belangrijk de sancties voor de
anti-apartheidsstrijd van de
zwarten zijn. „Mandela heeft niet
voor niets in een van zijn eerste
boodschappen direct na zijn vrij-
lating verkondigd dat het sanc-

tiebeleid consequent moet wor-
den doorgezet. Het is ridicuul te
beweren dat juist de zwarten ge-
dupeerd worden door de econo-
mische maatregelen. Zoiets
doms kan alleen maarThatcher
zeggen. Ikzelf heb nog nooit één
zwarte moeder in de 'townships'
horen roepen dat ze bij het op-
voeder! van haar kinderen in de
problemen komt door de sanc-
ties. Sterker nog: die mensen
vragen zelf om de boycot. Want

niemand anders dan de bewo-
ners van de zwarte woonsteden
merken dat de blanken bang zijn
voor deze maatregelen; dat het
de blanke machtspositie aan het
wankelen kan brengen", aldus
Sanjay.
Het spijt hem dus 'vreselijk' dat
juist een van de 'beste' initiatie-
ven in Nederland om de anti-
apartheidsstrijd te steunen, de
LOTA, door Den Haag 'uitge-
kleed' is. „Het is een bijzonder

ongelukkige ontwikkeling. De
LOTA kende in feite een dubbel
effect: het trof het 'kapitalisti-
sche' apartheidsregime in het
hart en maakte tevens de bevol-
king bewust van de ontwikkelin-
gen in Zuid-Afrika, omdat de ge-
meentebesturen kort bij de men-
sen staan. Maar nadat de minis-'
ters Van den Broek (Buitenland-
se Zaken) en Dales (Binnenland-
se Zaken) in januari het voor-
keursbeleid van de gemeenten
verbood, is toch eigenlijk een
beetje het 'vuur' uit die organisa-
tie."

De ANC-vertegenwoordiger
meent dat er in Nederland een
soort accentverschuiving in de
anti-apartheidsstrijd moet optre-
den. „Het initiatief moet meer bij
de kerken komen te liggen in
plaats van bij de overheid. Let
wel: ik zeg niet dat de overheden
minder moeten ondernemen.
Maar de kerkgenootschappen
zouden méér moeten doen. Ze
staan midden in de samenleving,
bereiken heel veel mensen en
hebben vaker een grotere over-
tuigingskracht."

% Kumar Sanjay: „Te vroeg om conclusies te verbinden
aan doorbraak in Groote Schuur." FOTO: Peter Roozen

Instructeur
Kumar Sanjay opende in 1988 in
Amsterdam op verzoek van bur-
gemeester Ed van Thijn de eerste
officiële ANC-vertegenwoordi-
ging in Nederland, ondanks pro-
testen van onder meer de WD-
fractie in deTweede Kamer. San-
jay beheert helemaal alleen het
kantoor: „Ik slaap er, ik poets, ik
kook, regel de post en de admini-
stratie, geef er interviews en voer
er politieke onderhandelingen."
Voordat hij . naar Nederland
kwam, werkte de sociaal antro-
poloog en geschiedkundige San-
jay negen jaar lang als politiek

instructeur voor ANC-leden. Dat
gebeurde in Mozambique, omdat
het ANC toen nog in Zuid-Afrika
illegaal was. Daarvoor zat hij tien
jaar als politiek gevangene vast
op Robbeneiland. „Daar sprak ik
enkele malen met Nelson Man-
dela. Voor de rest heb ik hem
eigenlijk nooit ontmoet. Toen
Mandela onlangs even op Schip-
hol was, was ik toevallig in het
buitenland."

Werken in Nederland noemt
Sanjay bevredigend. „Nederland
speelt internationaal een bijzon-
der belangrijke rol in de anti-
apartheidsstrijd. Het is een klein
land, maar geeft wat betreft de
protesten tegen het blanke regi-
me in Pretoria mede de toon aan.
De ANC-leiders in Zuid-Afrika
erkennen dat en ik weet zeker
dat er zeer positief over Neder-
land gedacht wordt." Maar waar-
om duurt het danzo lang voordat
Mandela ingaat op de uitnodi-
gingvan minister Van den Broek
om naar Nederland te komen?
„Ik denk dat hij wacht tot de tijd
rijp is. Wanneer dat is weet ik
niet. Het ligt natuurlijk voor een
belangrijk deel aan de houding
van de regering in Den Haag. Die
is momenteel iets té positief ten
opzichte van Pretoria."
Hoewel hij zijn werk bevredi-
gend noemt, staat Sanjay niet
echt te juichen. „Maar dat heeft
te maken met mijn eigen voor-
keuren. Diplomatie en public re-
lations - momenteel mijn hoofd-
taken - behoren niet tot mijn fa-
voriete werk. Ik zou liever in de
'townships' tussen de zwarten
aan de slag gaan. Zodra het ANC
een vervanger gevonden heeft,
vertrek ik naar Zuid-Afrika."

De succesvolle besprekingen
tussen de vice-voorzitter van het
ANC, Nelson Mandela, en presi-
dent Frederik de Klerk op het
landgoed Groote Schuur bij
Kaapstad juicht ook Sanjay toe.
„Al is het nog iets te vroeg om
daar de conclusie aan te verbin-
den dat de problemen en de
apartheid Zuid-Afrika uit zijn.
Maar het is niet de inhoud van
het overleg wat belangrijk is, het
feit dat het ANC en de regering
elkaar hebben ontmoet is histo-
rie. Het kan zeker een nieuw
hoofdstuk in de Zuidafrikaanse
geschiedenis genoemd worden.
Sedert 1912 hebben de blanken
en de zwarten niet meer met el-
kaar gesproken."

math wijnands

Italiaanse verkiezingen zorgen voor 'aardschok' in Noorden

Separatisten winnen met
racistische programma's

Van onze correspondente
ROME - De regionale en plaatselij-
ke verkiezingen in Italië hebben
zondag en maandag verrassende
verschuivingen laten zien. Een
doorbraak van de separatistische,
regionalistische bonden en partijen
die de laatste tijd vooral in hetrijke
Noord-Italië als paddestoelen uit de
grond zijn geschoten. Een grootver-
lies voor de Italiaanse communisti-
sche partij, die een paar maanden
geleden besloten heeft van naam te
veranderen en het communisme af
te zweren. Het is een bijna Oosteu-
ropese-resultaat dat gisteren na de
eerste tellingen uit de stembus
kwam.

Het meest onverwachte resultaat
van de verkiezingen is de giganti-
sche doorbraak van de separatisti-
sche partijen in Noord-Italië. Na de
aardbeving van dit weekend in het
zuiden, wordt de overwinning van
deze separatistische partijen in
Noord-Italië door de politieke com-
mentatoren 'de aardschok van het
noorden' genoemd. Met rond zes
procent van de stemmen zijn de
Noorditaliaanse regionale partijen
nu de op drie na grootste politieke
formatie van heel Italië geworden.

In Lombardije, de streek rond Mi-
laan, haalde de separatistische re-
gionalistische partij 'Lega Lombar-
da' vanuit het niets plotseling rond
de 20 procent van de stemmen. De
'Lega Lombarda' werd een aantal
jaren geleden opgericht door een
groepje mannen, die van mening
was dat 'de eigen cultuur' van Lom-
bardije 'onder de voet gelopen
werd' door de 'horden' uit Zuid-Ita-
lië.

De vele immigranten die in de afge-
lopen dertig jaar vanuit het arme
zuiden naar het noordenzijn getrok-
ken om in de fabrieken te werken
zouden slechts 'de rijkdom komen
opeten. Alleen al door hun aanwe-
zigheid zouden de Zuiditalianen
een regelrechte bedreiging vormen
voor de Noorditaliaanse cultuur. Ze
zouden de 'oorspronkelijke bevol-
king' willen 'knechten', en het noor-
den tot een 'kolonie' maken die ze
dankzij de steun van de politici in
Rome naar eigen goeddunken kun-
nen 'uitbuiten.

: (ADVERTENTIE)

Ouders regelen
voogdij zelfin

belang van kind
Vaak blijkt dat als beide langrijke beslissingen in het

ouders overleden zijn, erniets leven, zoals samenwonen,
of bitter weinig geregeld is huwelijk, de verdeling van uw
voor de verzorging van de erfenis, de koop en verkoop
kinderen. van een huis, de keuze van

Niet opzettelijk, maar een ondememingsvorm, het
omdat het moeite kost om oprichten van een stichting of
stil te staan bij pijnlijke ge- vereniging
beurtenissen als overlijden. De notaris is onpartijdig.
Begrijpelijk. Hij heeft daarom oogvoor uw

Maar als er niets is vast- belang en datvan de andere
gelegd, bepaalt de rechter betrokkenen, zodat onenig-
wie de zeggenschap over de heid achteraf zoveel mogelijk
kinderen krijgt. Waarschijnlijk wordt voorkomen,
heeft u zelf wel gedachten Een kort oriënterend ge-
over aan wie ude zorg voor sprek met de notaris kost u
uw kinderen zou willen toe- trouwens niets. Maak dus
vertrouwen. Die wens moet gerust een af- .^i^xu dan vastleggen bij de spraak. Hij kan u /*rffcb*\notaris. Hij adviseert u daarin precies vertellen L Jg*k A
ook verder. hoe u uw zaakjes l| féml 5)

Vraag de notaris ook juii- het best kunt %'I^J/disch advies bij andere be- regelen. x^brcJ/
REGEL JE ZAAKJES MET DE NOTARIS

(ADVERTENTIE)

Poussettes zijn op 2 manieren te (^lfÜi
dragen: " of 5 mm parel op oor
met pegeltje "of alleen smm parel Jfy ~Tr
MOEDERDAG AANBIEDING van f £#- È. 2

49'"!! ft* PARELS EN BIJOUX v^#
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(Huis)dieren
Te k. Schotse TERRIËRS
met prima stamboom en in-
enting. Tel. 045-726318.
Te k. D-Pony, Welch Ara-
bier, 100% betrouwbaar.
Tel. 045-442868.
VOGELS voor in buitenvo-'
lière. Trichterweg 102,
Brunssum.
Te k. gevr. Duitse HERDER
of dwergpoedeltje. Tel.
045-321231.
Mooie langhaar TECKEL-
PUPPIES te koop. Cobben-
hagen, Grasbroekerweg 42,
Heerlen. Tel. 045-725260.

HONDENTRIMSALON
Charèl, St. Hubertuslaan 10
Terwinselen. 045-423400.
Te k. zeer mooie BOUVIER-
PUPS zwart en gestroomd,
beide ouders aanw., tel.
04406-16516.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt
COCKTAILENT. ’32,- ent.
Rabies, ’26,-. Steril. poes,

’ 65,-. Tel. 045-244247.

Yorks en Fox-terriërs, BOE-
MERHONDJES, Tekkels.
04459-1237, Walem 11a.

In en om de tuin

Tuinmeubelen
Alvorens elders te zoeken, kom eerst bij Gns kijken.

Uitsluitend grote merken t.w.

Hartman, Kurz, Kettler,
Alibert, Capisa, enz.

Speciale aanbieding:
4 Hartman Ambassador wit a ’ 99,- ’396,-
-1 gardentafel ovaal ’ 159,-
-totaal ’ 555,-
-korting ’ 60,-
CCLprijs ’495,-

CCL Tuinmeubelcentrum
Industriestraat 19

6135 XE Sittard (achter Jan Linders)
Tel. 04490-17235.

Vandaag nog modder er
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 pei
m2. Jawell 045-256423.
TUINHOUTVAKMAN lm-
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.
Nu TUIN verzorging, aftaste
ring, sierbestrating, metsel
werk enz. Bel 045-272093
na 18.00 uur.

. 1e soort GRASZODEN. ’ 3,50 p.m2va. 50 m gratisr thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor

] uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende

' offerte. Tel. 045-323178.

Opleidingen

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

8901 DA Leeuwarden.
Huwelijk Kennismaking

MAN, gesch. 43 jr., zoekt
vriendin voor ser. rel. Br.o.
nr. B-4507 L.D., Postbus
3100, 6401 PP, Heerlen.
Weduwe zkt. leuke VRIEN-
DIN voor gezelligheid enz.
Ca. 65 jr. (niet lesbisch) Br.
o.nr. B-4522, L.D., Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
PERSOON gez. i.b.v. auto
die slechtlopend persoon
ger. kan vervoeren. Br.o.nr.
B-4523, L.D., POstbus
3100, 6401 DP Heerlen.

HEER 62 jr. ongehuwd zkt.
kosthuis, tel. 04160-34968
tuss. 14.00-17.00 uur.
J.man 28j. zkt. J.VROUW
20-33J. Kind. g.bezw. Br.
met foto worden beantw. Pb.
2038, 6460 CA Kerkrade.

Mode Totaal
Te koop BRUIDSJURK, mt.
38, wit met rosé, met naar-
krans, zeer mooi, pr.n.o.t.k.
Beatrixstr. 8, Landgraaf. Tel.
045-317323, na 12.00 uur.

Bel de Vakman
■ iiiiiiimiJm ■— - ■■ - - -.■■■

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit en vakman-
schap, Stratenmakersbedrijf
Nico Gerards. Vrijblijvend
prijsopgave en advies. Tel.
045-313956.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
GEVELREINIGING, uitkap-
pen en voegen. Tevens ook
nieuwbouw. Schelsberg 17,
Heerlen. 045-724462.

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230 Service binnen 24 u.
OPRITTEN in klinkers of
sierbestrating tuinaanleg.
045-423699.

Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Pracht antieke VITRINE-
KAST noten m. kuif geen 2e
zo mooi vr.pr. ’ 2.250,-geen
handelaren 045-323830.
Te k. d. bruin massief eik.
BANKSTEL met d. groene
kussens ’ 200,-. Massieve
tafel, eethoek en 4 stoel,
groen bekleed ’150,-. Tel.
045-253987 na 12 uur.
Te k. DRAAIPOOT voor TV,
’35,-; 1 Zanker halfaut.
wasmachine (9 mnd. gebr.)
’400,-; 1 strijkplank ’ 15,-.
Tel. 045-217341
Te k. 2 2-zits BANKEN, kl.
TV, Eng. halkast. Tel. 045-
-712802.

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.

Computers

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

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

TV/Video
KLEUREN TV 'grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV's,
enorme sort. Philips groot-
beeld va. ’ 125,- met gar.
TV Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

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

Kachels/Verwarming
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!!!

PIANOSTEMMEN en repa- To , . nDl ..,__, T
,

ratie "De Tuner" Tel. 045- nL„Po^PRUMoSLEL' TeL
231326 04455-2354 na 18.00 uur.

Braderieën/Markten
mi ■ , , i

enorme vlooienmarkt
24 mei Hemelvaartsdag evenementencomplex

'T VEN, Venlo. Inl. 040-856693.

enorme luikse markten
Zondag 27 mei centrum Grevenbicht en

zondag 27 mei centrum Montfort
staangeld ’ 45,- per kraam. Inl. 040-856693.

franse markt
Vrijdag 1 en zaterdag 2 juni, 1e en 2e pinksterdag

in Geulhal Valkenburg
staangeld voor 4 dagen ’ 90,-. Inl. 040-856693.

Te koop gevraagd
Gevr. BANKSTEL, eethoek,
ijskast, diepvries, gasfor-
nuis, kleuren tv enz. Tel.
045-725595.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911

Gevr. SNORBROMMER,
schotelantenne, video, kleu-
rentv's en stereotorens.
04406-12875.

Diversen
Vandaag KINDERATTRAC-
TIE in Makado-Beek.
PIGMENTVLEKKEN? hoeft
niet. Bel voor gratis folder
08334-72597 of 72451.
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
GEBIT gebroken? Boonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.
De massage van VERONI-
QUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Te koop MEISJESFIETS 5-
-7 jr. en 7-11 jr.; Kipcaravan
met voortent. Na 14.00 uur
045-229654.

De massage van VERONI-
QUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.
Te k. WASAUTOMAAT Phi-
lips, droogtrommel Philips,_
4-pits gastoestel, gashaard,"
2 damesfietsen, alles in z.g.
s.t. Tel. 045-229739.
HALTER-FITNESSBANK
’350,-; gasfornuis ’50,-;
eiken salontafel ’ 125,-. Tel.
045-710185.
Nieuw! - Nieuw! - Nieuw! Nu
ook op zaterdag totale
ONTSPANNINGSMASSA-
GE door jonge masseuses.
045-353489.
18 k. KETTING met diam.
van ’ 2.850,- vr.pr.
’1.100,-. Cert. 045-750587

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 eéiï gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
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-adressert 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

H0m0b0x.....06-320.325.50
50 et p/m

Hardsex
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

-!! Wipkracht 9 !!
De beste anonieme

verhalen
06-340.310.15 (50 et.p. m.)

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25
ÜLady Bizar!!

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

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

Rijpe vrouw 41 jr.

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

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12-50 c/m

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

Men Only
luister hoe dit meisje u via

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

Sex-spreekuur. Bel haar,
met uw vragen. Info via
06-320.324.97

(50cpm)

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

320.320.24.
Nimf Linda

Geniet van 2kanten, 50 cpm

320.320.14

Sexlijn 10
Sonja

06-320.320.10
Evelientje durft!

06-320.321.10
Met zn allen?

06-320.323.10
Mooiste meisjes

06-320.320.50
LIVE-SEX-BOX

06-320.325.30
50 et p/m

*Wek-Sex*
gewekt worden door Bianca

oh la 1a.......!!!
06-340.320.55 (50ct p.m.)

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Je lijkt zo
onschuldig

ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m
Ouderwets bestraft. Me-

vrouw pakt de
mattenklopper

om het meisje manieren te
leren. Lesbisch.

06-320.330.19 (50 et. p/m)
Pas na deze
strenge

straf voelt Hannah hoe on-
gelofelijk het is om te mogen

gehoorzamen...S.M.
06-320.330.51 (50 et. p/m).

Marion komt voor 't eerst
voor lifesex. Met nog een

vrouw en 2 mannen doet ze... alles. Frans en
Grieks.

06-320.330.52 (50 et. p/m).

De vrije
jongens-en meidenbox.

Voor alles wat jong en vrij is.
Vrij is om afspr. te maken.
06-320.327.88 (50 et.p/m).

Na werktijd
zoekt Els volwassen man-
nen op, om alles te leren en
te doen wat....nog niet mag.
06-320.326.70 (50 et.p/m).

Lifesex, een

Grieks
trio, waarbij het zo

waanzinnig toegaat, dat we
moesten stoppen...

06-320.326.71 - 50 et p/m
Als de hand van de

strenge
man gloeitna de bestraffing,
gebeurt er iets met 't blondje

06-320.326.72 - 50 et p/m
Ze kan er niet meer onderuit

Fanny betaalt hem haar
schuld af. Een maand in 't

Rose-Hotel.
06-320.330.17-50 et p/m

De Ruilsexbox
snel resultaat, geen

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 - 50 Ct p/m
Een mantel en daaronder

alleen haar
zongebruinde

huid. Zo dwaaltze door het
bos totdat 2 mannen...

06-320.326.90 - 50 et p/m
Haar man brengt een vriend

mee. Met zijn drieën gaan
ze op de S.M. tour. Zij

Beveelt...
06-320.326.92 - 50 et p/m

Eenzaam in de duinen leert
een zonnende knul een man

kennen die het hem leert.
Homo

06-320.326.91 - 50 et p/m

De triobisexbox
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze

contacten waarmaakt.
06-320.326.88 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen.
De pornobox

onbeschaamd, maar wel...
eerlijk.

06-320.320.51 - 50 et 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 sex-box, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op
06-320.322.22 - 50 Ct p/m

Bevend van opwinding doet
die zongebruinde jongen

alles wat die grote
bevelende man eist.

Homo
06-320.321.33 - 50 et p/m

Ina is mooi, sexy en
getrouwd. Wat haar man
niet geeft krijgt ze van 2

stevige
Knullen

06-320.321.30 - 50 et p/m

Als hun
zwembroekjes
te drogen hangen doen 2
knullen het ongeremd met

een toeschouwer.
06-320.323.86 - 50 et p/m

2 knappe mensen uit Dordt
een stel dat voor 't eerst
voor Lifesex

komt met nog een knul...
06-320.323.85 - 50 et p/m

Bij hem thuis leren 2 heren
een knul hoe hij hem moet

verwennen. Homo.
Grieks...

06-320.329.22 - 50 et p/m
's Nachts komen er plots 2

mannen
in Ellie's tuinhuisje, die geen

enkel uitstel toestaan.
06-320.329.24 - 50 et p/m
Na haar baan bedient ze in

dat huis
Dames

Gekleed in kousen en op
hoge hakken...

06-320.329.25 - 50 et p/m
Met de sportieve

vriend
van haar man leert mooie

Tina dingen dieze nog nooit
beleefde

06-320.326.93 - 50 et p/m

De Trio-Box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nummer.
06-320.327.37 - 50 et p/m

Op de
Bisex-Box

vinden eerlijke mensen
elkaar die weten dat er meer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje...

06-320.328.38 - 50 et p/m
Lifesex op dit nummer is

Lifesex
Eerlijk, soms schreeuwend.

Met alles uit...de naakte
waarheid.

06-320.321.32-50 et p/m
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m
Het leven begint bij 40, ook

het sexleven. Op de
40-plus Box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 - 50 Ct p/m
Opwindende vrouwen en

hete meiden willen
sexcontact

06-320.326.33
50 et p/m

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid.

Tippelbox
06-320.326.66 - 50 et p/m

Natasja doet het met
2 mannen

Keukensex
06-320.327.77 - 50 et p/m
Buurvrouw Chantal voor

echte ordinaire sex
06-320.328.01

50 et p/m
Meisjes samen onder de

douche
06-320.328.88

50 et p/m
Meiden versieren doe je op
De afspreekbox

Bel 06-320.329.99
50 et p/m

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43

50 ct.p.m.
Zoek je een leuke vriendin?

Bel de
Flirt-Box

06-320.330.01 - 50 et p/m

De Meidenbox
kom in kontankt met mooie

meiden
06-320.330.77 - 50 Ct p/m

Zoekt u 'n vrouw?

06-910.910.22
50 cpm. Dames inspr.

01720-33202.
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
Lekere meid zoekt
sexepntact bel de
Tippellijn

06-320.330.66 - 50 et p/m

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington
0,50 et. p.m. 06-

-320.320.22.

Super-contacten-box
De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden- en vriendinnen.

Probeer het maar 0p...
06-320.324.30

Trouwens als je nog andere
verlangens hebt, dan is er

de beste.
De heetste

box van NL. op nummertje.
06-320.328.29 - 50 et p/m

Wïp-ln Box
deze heet zo, omdat er heel

wat ge...wordt op
06-320.324.60.

Leuk toch?
Trouwens, de Lijf-Sex-Box,
daar durven ze ook en...jij
mag beste meedoen op

06-320.324.90 - 50 et p/m
De Rosie-Relatielijn, voor

modern
Sex-contact op
06-320.324.50 - 50 et p/m
hoor je wensen van paren

en dames. In Rosie mei, zie
je hen, 'naakt-foto's'.
Het gebruinde meisje

ontdekt 't geheim. Nu is zij
de .... Meneer en mevrouw

worden haar.... SM
06-320.330.61 - 50 et p/m

Meisjes zoeken sexcontact
Sex contactlijn

06-320.320.33 - 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

Homokontakt
Jongens zoeken jongens
06-320.325.01 - 50 et p/m

Sex kennismakingslijn
allemaal kanjers!!

06-320.328.03
50 et p/m

Homo
Het is wel slikken voor Jos,

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

' Homo
Het is wel slikken voor de

hete jongens.
06-320.330.88 - 50 et p/m

*Sexlijn*
06-320.320.09

Nymfomaan-live 50c.p.m.
06.320.326.09.

Kontakten/Klubs
Echte Sex kent geen tijd!!!

Riversideclub
E9afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak 100 mtr

voorbij camping de Maasterp. Open van maandag t/m
vrijdag van 14.00 tot 2.00 uur. Creditcards accepted.

Tel. 04755-1854.

OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???
WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR Uü! h
Club Nirwana. De boetiekü! -ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN W

KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33Jl£GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENDJE
Club Merci ****** "Vive La Franc *
We laten ons weer gaan: 25 mei hebben we alleen \t n

tels, slipjes en boa's aan. u
Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje gevrj p

Privéhuis Michellet
V

a hole in one "<
tel. 045-228481/229680;

Club Pin Up !
Sexy pin-up girls, excl. serv. Geop. vanaf 14.00 ui> (
Pr. Hendriklaan 312, Brunssum. Tel. 045-27292^ ]

Eindelijk zijn we zover.
Erotisch open-sex Paleis.

De Olifant
waar u 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-in P
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24)1

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze temp^
mentvollé dames vrijen en knuffelen met U aan on*

knusse bar. Paar uren vrij?Kom gewoon langs en profil
de sfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen. films,!

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en s\i\
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u. *RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.

045-326191
Escortservice. All-in.

Exotische
Massage

Diestersteenweg 8, Hasselt.
Masseuze gevraagd.

privéhuis Donna
045-227734 en 045-229718

met haar vriendinnen.
Tev. ass. gevr.

Partnerlijn
Nederland
Zoekt u 'n man
06-320.322.54,

of 'n vrouw 06-320.322.55.
Wilt u zelf gratis inspreken?
Bel 020-274825, 50 et p/m

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393. meisje gevraagd.
Nieuw!! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.

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

Club La Belle
Spekholzerheide, Graverstr.
13, iedere dag geopend, van

14-4 uur. 045-416143
Detlef en Regina van de

Jachthut.

’ 50,- all in
Katja, Stella en Monique.

Tel. 045-423608.

Contactburo
Geleen

Bern. in privé relax ad
Tel. 04490-48768.
Inschr. dames gevrj

Diana escdj
tel 045-32032! i

tot 03.00 uur 's nacrjja

Diana priv^
045-320343 'met Liane en Lorry^ (

"

Privé Cherry [
ook soft SM

open ma. tot vr. 11-24 u
Tel. 045-462805.^*
Nieuw bij ]
Yvonne
’125,- I
Heel uur all-in

Kapelweg 4, Kerkrat E

045-425100 ma-zat. 3
11-24 uur zon. 15-24 üjE

Buro Yvonne
Vrangendael 154, Sittai

bij Fortunastr. 04490-23?'
Gezellige

dames
charmant, discreet, beil

ken u thuis of in hote'
045-311895^

Brigitte
Privé, 045-254598.^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8 ■

! ; : j(

DONDERDAG 10 T/M ZATERDAG 19 MEI

TOYOTA+CARAVAN-SHOW BIJ
MENGELERS IN LANDGRAAF

In samenwerking met Caravancentrum Beckers B.V organiseren wij van donderdag 10 t/m zaterdag 19 mei
a.s. een speciale Auto-Caravan-Show. U bent van harte welkom op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot

18.00 uur en donderdag (koopavond) van 9.00 tot 21.00 uur.
Tevens een gebruikte Kip-camper, 5-pers., en een VW-camperbus, beide met div. accessoires.

Wij geven u dan graag, samen met onze collega's van Met een Toyota kunt u er met een gerust hart op uit
Caravancentrum Beckers, hoofddealer KIP-caravans voor de trekken, want alle Toyota's hebben nu ook een milieu-vriende-
hele regio Zuid-Limburg, alle informatie over de verbluffende lijke 3-weg katalysator. Eerst bent u /CZO\ TOYOTAtrekker-capaciteiten van de verschillende Toyota-modellen. echter van harte welkom op onze show. vJZv' IvTwIM
Want de extra power, geleverd door de standaard op alle i \ , I
nieuwe modellen geleverde multikleppen-motor met multi- \ _ o^_a— ~~|^^"
point injectiesysteem, maakt van een Toyota een ongeëve- - —^—-_./ ISflNlfe :^&' ' B-^
naar de caravan-trekker. \ |lj jßjSjjjfe'f^■ -De Corolla Hatchback, Sedan, Liftback en Stationwagon, _^1 ""^~tl^^^— iSS^Üt^
ze voelen zich helemaal in hun element als trekker op verre 4?ïfc_-MmÊÈÊÊ/ W/M//JUIII IvV/AVAV^ y//yy^^^^^
vakantie-trips. Maar ook de ruime Carina II en de comforta- ,-cmifiKJll IHJfIHPrPr n 'iPi^i '' " -ii~]mr
bele Camry brengen uw vakantiehuis op wielen probleemloos -4iJ^J|^g "^Kfflffi 2SBr^t;QSf

En voor wie écht de natuur in wil trekken is er het Toyota ■ I|^_^ mmTT —■

4WD-programma met debefaamde LandCruiser en de sensa- ;—J-—____ |
tionele 4-Runner. Stoer, sterken heel mooi! Met krachtige, Al JTORFDRIIF MENGELFR^ RVzuinige benzine-en dieselmotoren. o *"ij fTirvic £?000£. ii i u* n „ Baanstraat 129, Landgraaf. Tel. 045-318888.Trouwens ook als u er zonder caravan op uitwilt trekken ' 6

ALLE NIEUWE TOYOTA'S HEBBEN 3 |AAR GARANTIE fi^ PH|^^H 35PS S»
EN 6JAARCARROSSERIEGARANTIE CONFORMDE HfSfSTOTKÏH E*?*VfiCm^ WPJK
TOYOTA BEPALINGEN-VRAAG UW DEALER/AGENT. Llillliüil: WM Z 'Kil Wm".^WÊ
WIJZIGINGEN IN UITVOERING VOORBEHOUDEN. 52 B{ "' ■■ ' iIhV «f* K '-Jflß



Zeven vette jaren krijgen vervolg

Chemie blijft
optimistisch

) Van onze redactie economie
?
,'EIDSCHENDAM - De verwachtingen van de chemische in-- üstrie voor 1990 zijn over het algemeen gunstig, hoewel er een

lï^ntai onzekere factoren bestaat. De internationale groei lijkt-z, s geringer te worden, de gevolgen van de veranderingen in
°st-Europa kunnen nog moeilijk worden beoordeeld, de geld-

lijkt toe te nemen, terwijl het internationale rente-
en de Nederlandse loonkosten dreigen te stijgen. Dat

/ fhrijft de Vereniging van de Nederlandse Chemische Indu-
irie (VNCI) in haar verslag over 1989.

ii

"" n» edriJfstak gaat uit van een strj-- 4IS van het produktieniveau in Ne-
l^nd met 3,5 a 4 procent bij ge-

' blijvende of iets lagere prijzen
Van gelijkblijvendeof iets gerin-ge investeringen. De eenwording

in ?Ur°pa, de verhoudingen tus-
ïu

" en West-Europa, de mi-
Ie 'Uzorg, het onderwijs en de beeld-
j^pi^'ng van de industrie zulleni ei aandacht vragen.

J/et
2
' 0r de chemische industrie is 1989

een voorspoedig jaar geworden; zij
heeft zeven jaren achter de rug die
bevredigend kunnen worden ge-
noemd, terwijl 1990 er ook positief
uitziet. Het lijkt er dus, volgens
VNCI-voorzitter (en tevens DSM-
bestuurder) ir. R.E. Selman op dat
„na die periode van zeven vette ja-
ren niet meteen zeven magere jaren
volgen". Deze positieve lange-ter-
mijnkijk is gebaseerd op de ver-
wachting dat de energieprijzen re-
delijke stabiel en niet te hoog zullen
blijven, en op het feit dat voor de
meeste chemische produkten de in-
vesteerders een beheerst gedrag
vertonen.

De ontwikkelingen in Oost- en Mid-
den-Europa zullen van grote in-
vloed zijn, onder andere doordat
voor de Westeuropese chemie naar
verwachting een belangrijke taak
zal zijn weggelegd bij het helpen
wegwerken van de grote milieuver-
vuiling van Oost-Europa.

Ir. Selman tekent ook 'een paar don-
kere wolken aan de hemel. Hij
noemt het onderwijs, dat van le-
vensbelang is voor de chemische in-
dustrie. Op milieugebied acht hij
het gewenst dat het constructieve
overleg met de overheid overeind
blijft. „Onze bedrijfstak kan en wil
meewerken aan het verder terug-
dringen van milieu-overlast",
schrijft hij. In het afgelopen jaar is
de produktie van de chemische in<-
dustrie in Nederland met 4,5 pro-
cent toegenomen, is het gemiddeld
prijsniveau 4 procent hoger uitge-
vallen en zijn de investeringen toe-
genomen van f2,9 miljard tot f4,1
miljard. De omzet van de chemische
industrie steeg van f44,2 miljard tot
f47,5 mjiljard, de uitvoer (zonder
doorvoer) van f33,8 miljard tot
f35,6 miljard en de invoer van f25,0
miljard tot f32,3 miljard.

Fokker:nieuwe
geluiddemper
straalmotoren
Van onze redactie economie

- Fokker heeft in sa-
met Stork VECO een

Uwe geluiddempende construc-ontwikkeld voor straalmotoren.
*t materiaal dat rondom de inlaat

~* m°torgondel wordt aange-«cnt, heet 'Perfolin' en is afkom-
jiuit de grafische wereld. Het gaat
aarttwee aluminiumplaten met
■lu Vssen een honingraatstruc-
ar tn deb°venste plaat zijn ontel-rae gaatjes aange-
Qn t

Fokker heeft Patent op de
aangevraagd en werkt

"lenteel aan de fabricage van'speciale gondelinlaat. Het mate-
*' werkt volgens Fokker geluid-

6c?heind biJ de Start Met hoeveel
Ju u net geluidsniveau wordt te-sgebracht, is nog niet exact te
l(mn' Fokker zal dit jaarmet een
j,i Proeven uitvoeren. Het mate-wl kan dan later op de F-28 Fel-

Snip worden toegepast.

beursoverzicht
Verliezers

- Er was dinsdag
(j^lniq te beleven op de Amster-

effectenbeurs. De meeste. ersen veranderden nauwelijks
1 opzichte van het niveau dat

jjaa^dag aan het einde van de, dr»del werd bereikt. De twee
oofdfondsen uit Eindhoven,

zelfs leden van de
rnavede Kamer zien al zorSen
Vo vn waren de opvallendste

Onf moest twee kwartjes terug
fonH '30" MaandaS had het aut°-
B^K per saldo n°g een stijging
?eDoekt van f 1,50. Philips ver-
mor drie dubbeltjes op f32,80,
difhK 'Dleef daarmee nog vier
vr°keltjes boven het laagste peil
re ikt r' dat vriJdag werd be"

f 50a anc*e^ m aandelen bedroeg
ties f m^J°en' terwijl in obliga-
at £674,9 miljoen werd omge-
Ser n °bligaties noteerden ho-
Cj ,' e rente op de nieuwe spe-
-0 "f beleningen is met 0,1 pro-
j>h.f.verlaagd tot 7,9 procent.
f62 4

S as met een omzet van
VPIV miljoen veruit het meest
Oli Kdelde fonds- Koninklijke
rript benaalde een tweede plaats
Ook" omzet van f 35-8 miljoen,
liti °P de optiebeurs werd Phi-
(jgjS wederom het meest verhan-

Sn ,uitSevers boerden dinsdag
f5* d-Wolters Kluwer wonf1op
f 9^'rj ging f I'^®vooruit naar
f o?-30 en Elsevier pakte f 1,30 op
b°°>t>o. De Telegraaf wist deze
HiMeglng op de lokale markt
fdo „te volgen en verloor f4op
k ö>Bo.
Q^ directievan Bols mag toastenfP een stijging van f4,50 op174,80.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hnnfrifnnrkpniuiuii u
AEGON 121,10 121.5
Ahold 136,60 136,6
Akzo 120,40 120,4
A.B.N. 38,10 38,0
Alrenta 154,00 154.0Amev 56.30 56.2
AmroA. in F. 88,60 88,6
Amro-Bank 75,20 74,9
Borsumij W. 80,00 79,
Buhrm.Tet. 64,70 65.4
C.S.M.eert. 83,20 82,9
DAF 29,80 d 29.3
Dordt.Petr. 129.00 129.1DSM 114,20 114,6
E!sevler 84,30 85,6
Fokker eert. 47,80 .47,2
Gist-Broc.c. 33,30 33,5
HCSTechn. 14,30 15,4
Heineken . 120,60 120,1
Hoogovens 81,20 81,3
H"n'er„Dou«l- 107,70 107,5
Int.Muller 93,50 93.0
KLM 34.60 34,4
Kon.Ned.Pap. 44,80 44,6
Kon. Olie 141,70 142.1
Nat.Nederl. 72,40 71.9
NMB Postbank 50,80 50,
Nedlloyd 88.00 f 87,5
Océ-v.d.Gr. 315,00 314,5
Pakhoed Hold. 182,20 183,5
Phii^PS 33,10 32,8
Robeco 94,50 94,7
Rodamco 79,70 . 79,6
Rolinco 92,80 93,1
Rorento 58,00 58,2
StorkVMF 54.20 e 54.8
Urnlever 142,90 143,6
Ver.Bez.tVNU 93,80 95,3
VolmacSoftw. 41,20 41,0
VOC 39,00 38,6
Wessanen 70,80 70.3
Wolters-Kluwer 51,00 52.0

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 7500 75 0
ACFHoldmg 40!00 37.0
AhrendGrc 259 00 260,0
toHolland 31 0 316
Alg.Bank.Ned 3730 37.7
AsdOpt.Tr. 19,00 19,0
Asd Rubber 4.95 5,2
AntVerff. 410,10
Atag Holde 105,60 106,5
AuUnd.R'dam 114,00 113,0
BAM Groep 101,00 101,0
Batenburg 95,00 98,0
Beers 136,00 132,0
Begemann 164,30 164,3
Belindo 321,50 321,
Berkel'sP. 5,10 5.1
Blydenst-Will. 33,20 33,5
Boer De, Kon. 322,00 322,0
deßoerWinkelbedr. 69.00 69.9
Bols 170.30 174.8
BoskahsW. 18.50 18,6
Boskalis pr 21.00 21,0

Braat Beheer 44,50 44,50
Breevast 17.00 17,00

0 Burgman-H. 3300.00 3300.00 a0 Calvé-Delft pr 815,00 815,00
0 Calvé-Delft c 962.00 964,00
0 Center Parcs 50.80 51,00
0 Centr.Suiker 82.00 82.500 Chamotte Unie 6.90 7,00
0 Cindu-Key 280,00 277,00
0 Claimindo 310.00 309,50
4 a Content Beheer 25,20 25.20
0 Cred.LßN 45.80 45.00
0 Crownv.G.c 108,00 109,50
0 Delft Instrum. 51,00 50.60
0 Desseaux 242,00 242,00
0 Dorp-Groep 37.50 37,50
0 Econosto 423.50 425,00
0 EMBA 123.00 .
0 Eriks hold. 123.00 122.50
0 Flexovit Int. 94.00 93,50
0 Frans Maas c. 119.00 119,80
0 Furness 136.70 137,40
0 Gamma Holding 99,50 98,50
0 Gamma pief 6,20 6*20
0 Getronics 32,00 32,50
0 Geveke 49,50 49,70
0 Giessen-de N. 269,00 270,00
0 Goudsmit Ed. 419,70 417,00
60 e Grasso'sKon. 123,00 120,10 d0 Grolsch 142.00 142 00
0 GTI-Holding 207,00 206,00
0 Hagemeyer 105,00 105 50
0 HAL Trust B 14.70 14,50
0 HAL Trust Unit 14.70 14,60
0 H.B.G. 207,00 207 50
0 Hein Hold 102,70 102 50
0 Hoek's Mach. 195,00 192,00
0 Heineken Hld 102,70 102 500 Holl.Sea S. 1,17 1190 Holl. Kloos 490,00 490 00
0 HoopEff.bk. 10,80 10,70
0 HunterD.pr. 4.10 4,25
0 ICA Holding 16.00 16.000 IHC Caland 48.30 48.50Industr. My 203.00 203,00

Infotheek 30,00 30,00
0 Ing.Bur.Kondor 614.00 618.00
0 Kas-Ass 45.50 46,20
0 Kempen Holding 14.10 14,20
0 Kiene's Suik. 1420,00 1420,00
0 KBB 82.50 83.50
0 KBB c 8,0 83,50
0 Kon.Sphmx 140,0 140,50- Koppelpoort H. 293.0 293,00
0 Krasnapolsky 21 ,0 215,00
0 Landre & Gl. 64,30 64,30
0 Macintosh 44.40 44,30
0 Maxwell Petr. 682.00 682,00
0 Medicopharma 62,00 61.30
0 Wem (divW) 59,00. -
50 b Melialnt. 6,50 6,50
5 MHVAmsterdam 48.00 48.00
0 Moeara Enim 1165,00 1164,00
0 MEnim 08-cert 15050,00 15200.00
0 MoolenenCo 26.80 26.80
0 Mulder Bosk. 69.30 69.30
0 Multihouse 1040 10,60 I
0 Mynbouwk. W. 414.50 414,50 |

Naeff 300.00 -
NAGRON 50,00 50.50
NIB 591,00 591.00
NBM-Amstelland 16,40 16,00
NEDAP 367.00 367,00
NKFHold.cert. 330.00 331.50
Ned.Part.Mij 45,00 45,30
Ned.Springst. 9600.00 -Norit .1215,00 1200.00
Nutriciagb 84,50 84.50
Nutricia vb 94,50 94,40
Nijv.t.Cate 111.00 107.70
Omnium Europe 13,70 14.00
Orcoßankc. 74.20 74.10
OTRA 228.00 228,00
Palthe 108,00 111,00
Pirelli Tyre 30.30 30.10
Polygram 36.60 36.90
Polvnorm 117.70 117.70
Porcel. Fles 178.00 178,00
Ravast 45.00 45.00
Reesink 74.50 75.50
Riva 53.00 52.50
Riva (eert.) 53.00 52.50
Samas Groep 70,00 70.30
Sarakreek 29.00 29.10
Schuitema 1340,00 1340.00
Schuttersveld 50,00 50,50
Smit Intern. 73.00 72.50
St.Bankiersc. 25.20 25.00
Stad Rotterdam c 47,80 47.40
TelegraafDe 102.80 98.80
TextTwenthe 363.00 360.00
TuUp Comp. 46.00 46,40
Tw.Kabel Hold 155.80 155.50
Übbink 88.90 88.90
Union Fiets. 41,00 40.90
VerGlasfabr. 360 50 357.00
Verto 85.00 85.00
VolkerStev. 8180 81.50
Vredestein 22.80 23.40
VRG-Groep 71,90 71.50
WegenerTyl 206.00 208.00
West Invest 24,70 24.70
Westlnv.wb. 105,00 105,00
WoltersKluwer 200,00 199,50
Idem div.'9o 50.80 51.00
Wyers 42.70 43,00.„, ....Beleggingsinstellingen
AegonAand.f. 37.60 37.70
ABN Aand.f. 72,50 72.70
ABN Beleg.f. 58.10 58.00
ALBEFO 51.40 51,40
AldollarßFs 21.40 21.40
Alg.Fondsenb. 232.00 232.00
AllianceFd 10.20 10,20
Amba 46.10 -
America Fund 283.00 286,00
Amro Eur.F. 74,30 74,90
Amro Far E.F. 60.60 60.90
Amro Neth.F. 76.40 76.70
Amro N.Am.F. 60.50 60.70
Amro Obl.Gr. 154.60 154.60
Amvabel 75.00 74.30
AsianTigersFd 61.10 61.20
AsianSelFund 47,00 46.70
Bemco Austr. 47,50 47.30

Bever Belegg. 5,80 5.80
BOGAMIJ 110,20 110,00
CLN Obl.Waardef. 101.20 101.40
Delta Lloyd 43.40 43,40
DP Am. Gr.F. 25,20 25.50
Dp Ehergv.Res. 45.00 -Eng-H011.8.T.1 9.30 9,30
EMF rentefonds 59.80 59.60
Eur.Ass.Tr. 10,50 10.50
EOE DuStlnF. 300.00 302 00
EurGrFund 63,50 63.80
Euro Spain Fd 8.10 8.10
Florente Fund 101,60 101.60
Gim Global 49.70 49.40
Hend.Eur.Gr.F. 226.00 225.00
Henderson Spirit 61.70 61.50
Holland Fund 75.60 75.30
Holi.Obl.Fonds 116,50 116.50
Holl.Pac.F. 104.00 104.00
Interbonds 495.00 495.00
Intereff.soo 46.60 46.70
Intereff.Warr. 281.00 280.00
Jade Fonds 164.50 164.50
Japan Fund 26.50 25.50
Jap.lnd.Alpha Fd 10100.00 10300.00
Japan Rot. Fund yen 8700,00 8850.00
Mal.Cap.F. $ 8.20 8,40
MeesObl.Div.Fonds 97,40 97.40
MX Int.Vent. 49.00 49.00
Nat.Res.Fund 1310.00 1310.00
NedufoA 132.00 132,00
Nedufo B 135.50 135.50
NMB Dutch Fund 40.00 39 80
NMB Global F. 47 00 47.30
NMB Oblig.F. 34,50 34,80
NMBRente F. 10240 10240
NMB Vast Goed 39.00 38,50
Obam. Belegg. 213.50 213 50
OAMFRentef. 12.20 12.25
Orcur.Ned.p. 47,00 46,80
Pac.Dimens. 101,60 101,90
Pac.Prop.Sec.f. 42,40 42.40
Pierson Rente 101.30 101.50
Postb.Belegg.f. 52.10 52,20
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 -Rabo Obl.inv.f. 73,30 73,30
Rabo Obl.div.f. 48.40 48.40
Rabo Onr.g.f. 83.80 83,70
Rentalen! Bel. 131,80 132.30
RentotaalNV 30.80 30.90
RG groen 50.70 50,60
RG blauw 49.70 49.50
RG geel 48,20 48,30
Rodin Prop.s 107.80 108.00
Rolinco cum.p 89.20 89.00
SclTech 17.50 17.50
Technology F. 17.60 17.60
Tokyo Pac H. 222.50 222.50
Trans Eur.F. 84.20 84.30
Transpac.F. 390,00 395.00
Um-Invest 113.50 113.50
Un.co Inv.F. 79,20 79.20
Unifonds 38.50 38.50
VWN 59.80 59,80
VastNed 124.00 124.10
Venture F.N. 41.80 41.00
VIB NV 82.20 82.20
VSB Mix Fund 50.90 50 90

WBO Int. 67.80 67.80
Wereldhave NV 199 00 199.50
Yen Value Fund 83 60 83 40_ .Buitenlandse Obligaties
&■. EEGB4ÜI 98 50 9840
31/, EngWarL 30 30 30 30s*j EIB 65 99*60'„. "1OÏHJ. n.ameriK. aandelen
Alb Fisher 120 120
Allied Signal Ind 35*50 3500
Amer Brands 64*00 6450
Amer Expres 26*60 2670
Am Tel & Tel 40*50 4040
Ameriteeh' 60*20 60*50
AmprovestCaD 115*00 '-Amprovest Ine 218*00 -
ASARCO Ine' 24*25 24 20
Atl Richf' 111*90 112*80
BAT Industr 6*Bo 6*90
Bell Atlantic 48*80 49*20
BellCanEnterpr 38*20 38*40
BeUßesAdlr 020
Bell South 54*00 54 00
BET Public 2*60 '-Bethl Steel 17*60 17 70
Boeing Como 7375 7330
CDL Hotels Int o*BB '-ChevronCorD 7025 -Chryster 600 1625CiticÓTn 22 70 2260cS'Palm 58 0 590
Comm Ed son 3 0 33 0
CompGenEl 6 500 -cTtrolData 850 19 20Dai-"hi Yen 2330 00 233000
Da wa Sec yen 0DowChemica? 6120 62 00
Du Portt 8
Eastman Kodak 37 70 37 50
Elders IXL 2*90 -
Euroact.Zwfr 142 00 -Exxon Corp. «00 46 50d
First Pac HKS - 145 -FluorCorp 4340 -Ford Motor 45*70 45 75
Gen. Electric 65*00 65*50
Gen. Motors 45 40 4600■ Gillette 5200 52 75
Goodyear 35^0 3üj>o
Grace&Co. '29.40 -Honeywell 89,90 92.00
lnt.Bus.Mach. 110.00 110,10
Intern.Flavor 60.60 -Intern Paper 49.70 -ITTCorp. 52.20 52,60
K.Benson® 5017,30 -
Litton Ind. 72,50 72.10
Lockheed 3iBo 32.30
Minnesota Mining 78.80 80.00Mitsub.Elect. 1030.00 -
Mobil Oil 60.00 d 60,00
MorganS 34.70 35.25
NewsCorpAuss 10.00 -
Nynex 82.00 82.10
Occ.Petr.Corp 26,80 27.00
Pac.W^is 43.00 43.00

P.&O.® 5.80 5.80
Pepsico 68.20 67.70
Philip Morris C. 42.80 43.10
Phill. Petr. 25.60 25.80
Polaroid 43 70 43.80
Privatb Dkr 283.70 282,00
Quaker Oats 47.00 -St.Gobin Ffr 635.00 -Saralee 26.00 27.00
Schlumberger 54.50 54.40sears Roebuck 36.20 36.00
Sonylvenl 48,30 48.50
Southw. Bell 53,80 53.90
Suzuki (ven) 916.00 -Tandy Corp. 31.80 31.60
Texaco 58.60 58.40
Texas Instr. 35.40 36.20
TheCoastalC. 31.30 31,50
T.I.P Eur. 1.55 1.55
Toshiba Corp. 1035.00 1070.00
Union Carbide 21.00 -
Union Pacific 69,80 69.80
Unisys 15.20 15.00
USXCorp 34.00 33.50
US West ' 70.80 35.10
Warner Lamb. 109.10 109.00
Westinghouse 73,30 74,50
Woolworth 61.00 61.60
Xerox Corp. 47.80 47,50

Certificaten Amerika.m7! "!n „*,Ine.' 45.50 45.00
A^" ome Prod' '^ , "AÏÏ D

Nedam 74'^ 74'°°
A^o C0lnC' 4H° "^£" ' ?'?oem„g Corp' l?A '^£"' Pacl"c ,'° 324°
Chevron Corp. »»"» „ "
r h

(
ryS'er

'" 'Sn
r t,'Cu.rp'

D
, 3ln ,no"rifTn" m* ', n '*Ront"'Dala, ,?J'°° ,??'SS°0W Cheml«' 112'00 114-00

Eastman Kodak 68.00 68,00
ExxonCorp. 86,00 86,00
F'"orCorp. 79,00 -Gen. Electric 120,00 121.50
Ge"-Motors 82,00 83.00
Gillette 97.00 97,00
Goodyear 66.00 66,00
n" 45,00 46,50
B,M„ 202.50 202.00

avors 110.00 112.00'"Corp. 119,00 -
Kr°gf 23,00 23.00
h°Ckheocd 6080 6070
Merck & Co. 135,50 137.50Minn.Min. 146.00 147,00
l^ Co. 125,00 124,00
Ph'üp Morris C. 78,00 79,00
Ph'H. Petr. 46.00 46,50
P°laroid 73.50 73,50
P"ter& <""■ 131,00 -Quaker Oats 92,00 -Schlumberger 99.00 99,50

Sears Roebuck 67.00 66.00
Shell Canada 58.50 59.00
Tandy Corp. 58.00 56,50
Texas Instr. 65.00 65,00
Union Pacific 130.00 130,00
UnisysCorp 28,50 28.50
USXCorp 62.00 62,00
Varity Corp 3,90 -Westinghouse 136.00 137.50
Woolworth 113,00 113.50
Xerox Corp. 82,00 82.00

EurO-ObliaatieS & COnVa
~„Aegon warr 12,60 -

10'/2 A8N87 92,50 92.DÜ
13A

A
mevBs .pB'o,o, 98°"

10 AmevBo 101.60 101,60
U,Amev 88 91.40
101:!Amro 86 95.30 95,30
10 Amro 87 93.50 93,50
s'^ Amro 86 91,00 90,00
Amro Bank wr 10.30 10.30
Amrozw 86 70.75 70,40
9BMH ecu85-92' 95.00 95,50
7BMH 87 '94,75 94,75
lO'/.EEG-ecu 84 99,00 99.00

85 95.00 95,25
12', HIAirl.F 95,25 95.25
11'/, NGUB3 100,00 100,00
2'ANMBPb.B6 84,00 83,80
NMB Postb.war. 82,50 82,50
ffi'4 Phil. 86 96.00 95.50

99,00 99,00
11Rabo83 10150 10150
9 Rabo 85 9450 9450
7Rabo M 9375 9375

Paralletmarkt"«"e""»""
M"hen 26-90 26.80
Berghuizer 41,00 41,00
Besouw Van c. 56,20 56,10
CBI Barin Oce. yen 2020,00 -Comm.Obl.F.l 94,80 94.70
Comm.Obl.F.2 94.00 94.20
Comm.Obl.F.3 94.70 94.80
De Drie Electr. 29,40 29.00
Dico Intern. 112,00 112,00
gOCdata 22.50 22,00
Ehco-KLMKI. 42.0 41,50
f&Lßeegg.l .50 71,80
E&LBeegg.2 ,30 73,0
E&L Belegg.3 5,60 75,0
Free Rec.Sh. 32,30 32,30

70,50 67.0 M
Gouda Vuurv c 10,0 17,50
Groenend.jk 36.10 36,00
Grontmij c. 200.0 20.00
HCA Hold.ng -54,70 54.a0
Heivoet Hold.ng 60.30 60,50
ges Beheer 261,00 260,00
H.ghLDevel. 14,70 -Homburg eert 3,80 3.70
ntemevv Eur. 7,10 7,00

Inv Mij Ned. 46.30 46,30
Kuehne+He.tz 48.40 48.00

LCI Comp.ür. 16,60 16.30
Idem 8 st. 0.67 0.66
Melle 309.00 308.50
Nedschroef 131,50 129,50
Nevas st.(cert) 0.81
Nevas st.(cpref) 0,65
Neways Elee. 9.80 9,80
NOG Bel.fonds 32,00
pan pacific 11,00 10,50a
PieMed. 14,00 14.00
Poolgarant 9,40
SimacTech. 18,40 18.50
Sligro Beh. 55,00 56.00
Verkade Kon. 403,00 403.50
VHS Onr. Goed 14.00 13.90
Weweler 81,00 72,50b
OPTIEBEURS
ah c jul 140.00 176 3.60 3.50
akzo c okt 130.00 249 3.00 3,30
amro p okt 70,00 200 1,301.30bdsm cju 25,00 81 1,00 1,00
dsm p jul 115.00 178 3,30 b 3,10
els cju 85.00 263 2,70 3.30
els c jul 90.00 211 1,00 1,20
coc c mei 280,00 282 4.60 3,90
coc c mei 285,00 174 2,30 1,80
coc p mei 2.5.00 259 1,50 ,40
coc p mei 285,00 177 5,40 5,70
goud c mei 380,00 705 2,00 a1,30agoud c aug 430,00 650 2,00 a 1.30
hem cokt 120,00 04 8,00 ,00
hoog cju 70,00 433 11,00 11,00
hoog cju 80,00 537 2,80 2,40
hoog ° JU' P° 227 I'S lMhoog C °kt 85'°° 2'c PSH2gP JU &Ea * 'SHm ° JS ''IS '"S" C°V' °n ? ** *okim p jul 33,00 224 1,8 1,90
"£ P aUg 'SS'SS VA HJ* VSob p nov 92.50 250 2.10 2,0
Phü cju 3.5 42 .3 2,0
Phü cju 35,00 293 1.20 1,00
P*^ cju 47,50 296 0,0 0 0
P" c Jf1 =0.00 200 o,loa 0,10

P^ '°k ff 6f M*|f0P^ c<* 35,00 369 2,30 a 2,20
PhU Cok 40 00 305 0,90 0,80
PhjJ C okt 45,0 424 0,40 0,40

Phg an "28 }30 \fPhd co 9 55,00 26 1,20 ,30

P^ eO9 M,UU w 2,802,70aW e 093 JU.oo 147 10,50 10,30
P" < °a 4 «""« "> 5,90 5,60

P^ P'^ 3»'° 286 .50 0,00

P^ potó 3,00 329 ,80 ,10
P Jan 28D 3,40 d,bO

P^ P«» 915 350 370
Pn" * .«■"" 302 3800a 3800oüe c 091 03.0 U 3U2 J»,uua JS.uu
°"e P " "«""" '<< «"'« *■«""c c " 4U,uu zou z,uu i,su
"c c jui «,uu s^ u,/u u.au
"c eok id» 3,m iw
voc c oki «,uu *iv ,au ,au
wes Jul 'D'uu l-ls ''iv

Plem wordt aandeelhouder kerncentrale

EPZ grootste
electraproducent

MIDDELBURG - De NV Elektrici-
teits-Produktiemaatschappij Zuid-
Nederland EPZ, is vanaf 1 juni 1990
met een totaal vermogen van 40.691
megaWatt de grootste elektriciteits-
produktiemaatschappij in Neder-
land. Op die datum wordt het pro-
duktie-onderdeel van de Provincia-
le Zeeuwse Elektriciteitsmaat-
schappij (PZEM) in het samenwer-
kingsverband van PLEM en PNEM
ondergebracht. Vertegenwoordi-
gers van de drie zuidelijke elektrici-
teitsmaatschappijen en de EPZ te-
kenden hiervoor maandag in Mid-
delburg een overeenkomst.

De samenwerking van de produk-
tie-onderdelen van de drie elektrici-
teitsmaatschappijen is, zo stelde
toekomstig directeur ir. A. Tiktak
van de EPZ, een direct gevolg van
de Elektriciteitswet. Uitgangspunt
daarvan is dat geleidelijk drie tot
vijf grote produktiebedrijven wor-
den gevormd. De PLEM (Provincia-
le Limburgse Elektriciteitsmaat-

schappij) en de PNEM (Provinciale
Noordbrabantse Energiemaat-
schappij) sloten begin 1987 een sa-
menwerkingsovereenkomst waar-
bij de EPZ werd opgericht.

Van de PZEM gaan 620 personeels-
leden over naar het samenwerkings-
verband. De resterende 25 arbeids-
plaatsen in het produktie-onderdeel
van de PZEM verdwijnen door een
terughoudend personeelsbeleid. In
de toekomst zullen hierbij volgens
Tiktak echter geen ontslagen vallen.

" De kolen- en kernenergiecentrale in Borssele, sinds medio 1990 ondergebracht in de EPZ

Tarief
Het opgaan van de Zeeuwse pro-
duktie in een groter verband bete-
kent volgens W. Don van de raad
van commissarissen vari de EPZ
echter ook de zekerheid van de
bouw van de nieuwe volgende ko-
lencentrale in Borsele. „Naast een
omvangrijke investering houdt het
ook een aantal extra arbeidsplaat-

sen in de produktiesfeer in", zei hij.
De EPZ telt per 1 juni 1990 2.142
werknemers. In de toekomst kan
dat aantal overigens lager komen te
liggen omdat de organisatie op per-
soneelsgebied „gestroomlijnd" zal
worden om tariefsverlaging moge-
lijk te maken, aldus EPZ-directeur
drs. H. van Meegen.

Volgens ir. L.M. Kretzers, voorzitter
van de raad van commissarissen
van de EPZ, kent EPZ het laagste
tarief in Nederland.Door de samen-
werking krijgen de drie zuidelijke
provincies een regionaal basistarief.

economie

Zestig miljard dollar

Uitbreiding
middelen IMF

Washington - DeJanden van het Interna-tonale Monetaire*onds (IMF) zijn erin
geslaagd overeenstem-
ming te bereiken over
uitbreiding van het ka-
pitaal van het fonds met
vijftig procent ofwel

miljard dollar.urt heeft de ministervan Economische Za-
ken van Argentinië, An-
|onio Herman Gonza-
'ez, in Washington ge-
zegd.
De overeenstemming
moet nog officieel wor-
den bevestigd door het
Interimcomité van het

IMF. Dat zal later op de
dag gebeuren. Eerder al
waren de zeven grote
industrielanden (G-7)
heteens over een verho-
ging van vijftig procent.
Met de kapitaalverho-
ging, waarover twee

jaar is onderhandeld,
kan het IMF beschik-
ken over 180 miljard
dollar. De ontwikke-
lingslanden hadden een
verdubbeling van de
IMF-middelen gewild.
Die landen hebben nu

de verzekering gekre-
gen dat de gelden die
beschikbaar komen
voor Oost-Europa niet
ten koste zullen gaan
van de steun die ze ont-
vangen, aldus minister
Gonzalez. Vooral de
Verenigde Staten wil-
den niet verder gaan
dan een kapitaalver-
groiting van vijftig pro-
cent. De ontwikkelings-
landen hebben zich
voorts bij de vijftig pro-
cent neergelegd omdat
de volgende kapitaal-
vergroting voor 1993 op
de agenda en niet voor
1995, zoals de bedoeling

Belastingdruk neemt toe

Telegraaf onzeker
over winst in 1990

AMSTERDAM/HEERLEN - NV
Holdingmaatschappij De Telegraaf,
waarvan ook het Limburgs Dagblad
in Heerlen deel uitmaakt, durft nog
niet te zeggen of deresultaten over
dit jaar die van 1989 zullen evena-
ren. Het aanbod van advertenties is
wisselvallig en de belastingdruk
neemt dit jaar toe. Het concern
meldt dit in het maandag versche-
nen jaarverslag.

De invloed van de nieuwe commer-
ciële televisiezenders op het adver-
tentievolume is volgens De Tele-
graaf nog niet merkbaar. Het divi-
dend zal, 'onvoorziene omstandig-
heden voorbehouden', gelijk blij-
ven.
De Telegraaf boekte vorig jaar een
nettowinstvan f75,7 miljoen op een

netto-omzet van f748 miljoen. De
betaalde oplage van het dagblad De
Telegraaf nam vorig jaar met 0,5
procent toe. De betaalde oplage van
alle landelijke dagbladen samen
groeide met 0,6 procent. Het aan-
deel van De Telegraaf in het adver-
tentievolume van de landelijke dag-

bladen daalde van 29,9 tot 29,5 pro-
cent.
De Telegraaf, Nieuws van de Dag en
Limburgs Dagblad behaalden in
1989 22,8 procent van de totale ad-
vertentie-omzet van de dagbladen
van f 1,52 miljard. In 1988 was dat
22,3 procent van f 1,45 miljard.
De Telegraaf krijgt dit jaarte maken
met een hogere belastingdruk, om-
dat de gemengde kosten als gevolg
van Oort niet meer volledig aftrek-
baar zijn. Het resultaat van 1989
werd gunstig be invloed door bui-
tengewone baten van f2,9 miljoen.
De Telegraaf behaalde een boek-
winst van f 1 miljoen door de ver-
koop van eigen aandelen, ontving
f 1,3 miljoen als aanvulling op de
uitkering uit het Bedrijfsfonds voor
de Pers voor de exploitatie van De
CourantNieuws van de Dag in 1985.

Begin dit jaar heeft De Telegraaf
een bedrag ontvangen van f 1,3 mil-
joenvoor de exploitatie van Nieuws
van de Dag in 1986. De minister van
WVC heeft laten weten de compen-
satieregelingniet toe te passen voor
1987 en 1988.

Sligro ziet
meer winst
in verschiet

VEGHEL- Sligro Beheer in Veghel
(keten van 21 zelfbedieningsgroot-
handels, met onder meer een vesti-
ging in Maastricht) zal over 1989 een
dividenduitkeren van f 1,05. De net-
towinst van het vorig jaar septem-
ber aan de Amsterdamse effecten-
beurs geïntroduceerde fonds zal dit
jaar, na de stijging met 30 procent
tot f 6,25 miljoen in 1989, verder stij-
gen. Dit heeft de directie bekendge-
maakt.
De netto-omzet is vorig jaar met 12
procent gestegen tot f4lB miljoen.
Er was een duidelijke belangstel-
ling voor specialistische markten.
De gunstige ontwikeling van de Sli-
gro's internationale horecamarkten
past geheel in ditbeeld. Via deze ge-
specialiseerde vestigingen heeft het
bedrijf zijn positie in de horeca aan-
zienlijk kunnen versterken.
Sligro verwacht dit jaareen autono-
me groei te bereiken die ten minste
gelijk is aan die van 1989. De groei
wordt bevorderd door uitbreidings-
investeringen in verscheidene vesti-
gingen. Maar ook wordt gedacht
aan overnemingen.

EG-subsidie voor Philips
BRUSSEL - De Europese Com-
missie is akkoord gegaan met de
55 miljoen gulden aan subsidie
die de Nederlandse regering wil
toekennen aan Philips voor zijn
deelneming aan twee zogeheten
Eureka-programma's voor tech-
nologische vernieuwing. Philips
neemt met enkele andere grote
televisiefabrikanten deel aan het
programma ter verbetering van
het televisiesysteem, ook wel be-
kend als 'high definition televi-
sion' of HDTV. Voor onderzoek
en ontwikkeling heeft het con-
cern in 1989 67 miljoen gulden

uitgetrokken. Daarvan wil Den
Haag zon 25 miljoen gulden be-
talen.
Voor het JESSI-project voor de
ontwikkeling van mega-chips
bedraagt de beoogde subsidie
een kleine dertig miljoen gulden,
op de totale uitgaven van onge-
veer 87 miljoen gulden. Volgens
de Commissie is deze Haagse
steun niet in strijd met het EG-
verdrag omdat ze ten goede
komt aan de uitvoering van pro-
jecten 'die een belangrijk ge-
meenschappelijk Europees be-
lang dienen.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTKKDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 8-5-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 21.990-/22.590,
vorige ’ 22.030-/22.630 bewerkt ver-
koop ’ 24.190, vorige ’ 24.230 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 265-/ 335, vori-
ge ’ 265-/ 335; bewerkt verkoop ’ 380
laten, vorige 380 laten.

Advieskoersen
amenk.dollar 1,79 1,91

austr.dollar 1,34 1,46
belg.frank (100) 5,29 5,59
canad.dollar 1,54 1,65
deense kroon (100) 28,00 30,50
duitse mark (100) 109,80 113,80
engelse pond 2.97 3,22
finse mark (100) " 45,95 48,45
franse frank (100) 32,00 34,75
griekse dr. (100) 1,06 1,26
ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000) 14,30 16,00
jap.yen (10.000) 114,00 120,00
joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18,25
noorse kroon (100) 27,40 29,90
oost.schill. (100) 15,65 16,20
port.escudo (100) 1,18 1,36
spaanse pes. (100) 1.71 1,87
turkse pond (100) 0,060 0,095
zweedse kr. (100) 29.35 31.85 'Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,86025-1,86275
antill.gulden 1,0225-1,0525
austr.dollar 1,4030-1,4130
belg.frank (100) 5,4425-5,4475
canad.dollar 1.59875-1,60125
deense kroon (100) 29,565-29,615
duitse mark (100) 112,425-112,475
engelse pond 3,1115-3.1165
franse frank (100) 33,440-33,490
griekse dr. (100) 1,0920-1.1920
hongk.dollar (100) 23,7250-23,9750
ïerse pond 3,0120-3.0220
ital.lire (10.000) 15,295-15.345
jap.yen (10.000) 117,85-117,95
nwzeel.dollar 1,0640-1,0740
noorse kroon (100) 28,865-28,915
oostenr.sch. (100) 15,9770-15,9870
saudi ar.ryal (100) 49,4750-49,7250
spaanse pes. (100) 1,7910-1,8010
surin.gulden 1,0200-1,0600
zweedse kr. (100) 30,805-30.855
zwits.frank (100) 129.860-129.910
e.e.u. 2.3005-2.3055

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 194,00 194,20
id excl.kon.olie 187,30 187,40
internationals 189,80 190,20
lokale ondernem. 200,50 200,60
id financieel 147,30 146,70
id niet-financ. 253.20 253,80
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 256,30 256,70
id excl.kon.olie 237,70 237,80
internationals 259,00 259,60
lokale ondernem. 252,30 252,40
id financieel 196,10 195,40
id niet-financ. 307,00 307,70
Stemmingsindex (1987 = 100)
algemeen 117,40 117,70
internation 107,40 107,40
lokaal 119,20 119,50,
fin.instell 108,10 107,80*
alg. banken 104,00 103,70
verzekering 112,90 112,80
niet-financ 122,50 123,00
industrie 125,60 126,00
transp/opsl 129,40 129,00

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondvejjkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):

Akzo 120,40 (120,40)
Kon Olie 141,50gb-142,20 (142,10)
Philips 32,60-32,80 (32,80)
Unilever 143,60 (143,60)
KLM 34,40 (34.40)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2721.17 1153.63 210.39 1004.22
Hoogst 2739.41 1169.10 212.71 1013.61
Laagst 2710.36 1150.43 208.88 1000.09
Slot 2733.56 1165.01 212.09 1010.91
Winst/
verlies + 11.94 + 10.49 + 1.58 + 6.28

W oensdag 9 mei 1990 <7
iimburgs dagblad
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2x 40 Watt met afstandsbediening. mm mmmJÊ SftfW E2S2^^SB32E2ï^S3l MultiTech combi-magnetron met hete lucht, rote- kan"^ '"^nrttplfo wsi£erm"

CD-wisselaar voor 6 CD's, digitale IWËÈ I WÊÈLmÊJ Braun staafmixer/hakmolen- kne rend draaiplateau, inhoud 24 liter, 650Watt. Kap en Dorsieuje E m
tuner met 19 voorkeurstations, dub- ijjKi i combinatie met transparante QQVD 5-standen schakelaar, digitale■■r^^^'fe *#**♦ m,it }i|||affi^O>
bel cassettedeck, platenspeler en M maat-/mengbekeren wandhouder. W^* timer 99 minuten in 4 fasen. IC» ■■ M mt^^^^^m^mm^^^^m^mt^m «TITT

■^s^a^^^mßM^Mß»' _—-~~~ bare thermostaat met -l^^jjj^j^yj^gjj^ capuccino. ■
_^~~-— kontrolelampje. I ; Moulinex kompakte keukenhulp

~,,.,<,,,,,,. Qjauknedit f >—

Philips semi-professionele handhaar- WËÊÊÊÊÊ iMm '%So^® ~ ' I+J++ reinigen. *\t§+ ÉÊImXXï |M^ Tefal elektrische barbecue voor bin
droger, zeer geruisloos. Schakelstand liP \ " . en buiten. Geëmailleerd stalenrort!
1000/2000 Watt, instant- _-^ Vf M"H< IllpiË "AiK^BUww. P»Sk55 met waterreservoir tegen rookontvvj
cool op hoge en lage snel- ■%0 . Tfilp^iui■11 oc 1111 Petra automatisch v*«P^ eüSPj^k. \mC^m ling, grillrooster methitte-^heid, speciaal opzetstuk. ""# ♦ Hmuio || broodrooster met quartz- ’ %W?w2sll :' bestendige handgrepen. |^7]

buitenwand. Morphy Richard reis- wwmmwmmwmmmmmmmmmmmMm TEfAL i»-*^^^^^!
noDiin ""* Braun airstyler, _ II strijkijzer met thermo- „.^^ K i g-iTlBRHUfI warme-lucht haar- ■%Q95 staat, 110/220 Volt. T^^iT^^^^^^jf f -- stylermet2warm- J7* . Teflon zool, afneem- Baßyliss Hot Sticks. 20 verwarm- fgÉ^ j^gÉÉg^

ÉPïSSi 4KF «-'-- testanden, uitrol- baar handvat, mcl. etui /""# ■ „-rmffiffÜ de haarkrulrollers, netspannings- m,f%^^| PmS 3L*ÉM I -''""
' mechanisme met OQ « FWfflg-Erilfffli 0Q95 %M|iflfl^^ mdicatielampje. —g 95 jP**^

SP^" ' i^y^jjjt^gj
tefal || jg^QjQj|^Q|gj| llÉÉs^ Bosch wasautomaat met 18 was-e

?4#s»wp i\,s^ _ speciaalprogramma's. Programma-
mtmmmmm* ..^ WÈ^fa*. Tefal Multi Snack Reverso ""' ... ,--,, -s. > schakelaar, vrije temperatuurkeuzejmr««"«>"-'- ■ p- met verwisselbare tosti- _ j '"-"■'■ *>-■ spaartoets, keuzeschakelaar centfl!!■,mzmÊk Irt "^ '" en poffertjesplaten, voor- „^ — - PHILIPS '— 600/800 t/min. Kapaciteit 4,5kg, trA"^W ' '^x^O'/ zien van anti-aanbaklaag. ~" ,„ . x mei en kuip roest- 44 AOlP^ __# jj» "^^ Regelbare thermostaat # Philips lichtgewicht --'" —M6W x vrij edelstaai. ITT Tf'llrf*é«liUttiÉÉ«aÉiUUbJfcökèiU« T^''' en kontrole-— Mf% f *m®êê>* &l stoomstrijkijzer met I fli^KPhilips handmixer met 3 snelheden, inelu- lampje. w*Ww+m /Jmmw^*\ 2 stoomstanden, be-

s | S IQI fr|T^Pjj*]P^''^p^PjPj
sief aangedreven roterende mixerkom en *■ ■ ■* ♦

-^^^ # veiligd tegen over- | 4WE iw ■■■^■■■■■■■^^■■■■■■■^■^■^■■■■■■^■^
garden/kneedhaken. AA .^ fTIVWTnV9ffMBI'IHIHIi'Hn''''^H W verhitting. »■ g» \^l§lP^

ESSSSmHHBHHHH « -1 ZANUSSI

(philips 1 ff l^gy^ggjjjgjgMniSiir" *^k s
GRunwo l

J

-—J..JTM Saßax'SSf" ■ * I i G-ndigkk.kradio met FM/MG. BOSCH
-^rlHMßplr MMILIPb 10 kopjes, netschake- it 1 Digitale 24-uurs LED-aanduiding, *3Q _ ,

mmmm£r"" '"<--O laaren warmhoudPlaat- ; MIS repeat-weksignaal en sluimertoets. Zanussi tweedeurs koelkast met 4-ster- | S
t^- K i | Philips keukenmachine met elektronisch MÊ Q C | kaDacitei?3kaf24 'uur °Koelaedeeite Épl

*.:;■', i Ij regelbare snelheid en momentschakelaar. #■ ÉÏGSir """'"^^^^^^^^^■^^ 195 liter, volautomatische ontdooiing, 1* ,v Jt .
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Kontakten/Klubs
J. vr. volslank ontv.

thuis
Tel. 04406-41916.

St Tropezbar
Putstr. 40 Sittard. ledere

dag geop. 21-su. Tev. meis-
jes gevr. Tel. 04490-15828,

na2lu. 04490-17402.

Videoclub
nieuwe films aanwezig v.a.
’20,-. Tel. 045-718067

Meisje aanwezig
Club Rustica

v.d. Weyerstr. 9,
Kerkrade-W„ 045-412762
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Kleine lettertjes
Mr dr Gerhard Rijken is project-
leider van de projectgroep con-
sumentenrecht binnen de vak-groep privaatrecht aan de uni-
versiteit in Maastricht. „We zijn
*"s projectgroep natuurlijk blij
°}et de aanvraag voor deze leer-doel.Het is toch een soort erken-
tUng van consumentenrecht als

rechtsgebied en het zal
°ns bijvoorbeeld gemakkelijker

toegang geven tot organisaties in
het buitenland diezich op dit ge-
bied inzetten."

Eén van de onderzoeksgebieden
waar deRL zich nu al mee bezig
houdt en waar ook de nieuwe
hoogleraar bij betrokken zal zijn
is het gebied van de 'algemene
voorwaarden. Mr Léon Molen-
berg, lid van de projectgroep
consumentenrecht: „Zeg maar
de 'kleine lettertjes', de rechten
en plichten van een consument.
Die algemene voorwaarden, bij-
voorbeeld bij het boekenvan een
reis of het sluitenvan een koop-
contract, zijn over het algemeen
opgesteld door de ondernemer,
en vaak zonder overleg met een
consumentenorganisatie. Als
daar problemen over ontstaan,
kan tot nu toe alleen de indivi-
duele consument optreden in
een civiele procedure. Vanaf 1 ja-
nuari 1992 treedt er echter een
wet in werking waarby ook con-
sumentenorganisaties ten be-
hoeve van een consument actie
kunnen ondernemen."

Als deze nieuwe wet in werking
treedt, zal de Consumentenbond
dus op het terrein van de algeme-
ne voorwaarden moeten gaanon-
derhandelen en procederen. Rij-
ken: „Dan zal de betrokkenheid
met de universiteit in ieder geval
toenemen, omdat we de weten-
schappelijke 'know-how' kun-
nen leveren voor zulke zaken."

Eenwording
Bij de eenwordingvan Europa is
ook de eenwording van het recht
aan de orde. Rijken: „Wij hopen
dat we op het gebiedvan consu-
mentenrecht toch een paar
bouwstenen kunnen aandragen.
Kijk, er zijn zoveel gebieden die
daar onder vallen: produktaan-
sprakelijkheid, produktveilig-
heid, huurcontracten, georgani-
seerde vakantiereizen. En tot
nog toe was het voor een consu-
ment niet altijd gemakkelijk om
aan zijn recht te komen."

Terreinwinst
De slagers hebben in 1989, wat de verkoob
van vlees betreft, voor het eerst sinds de op-
komst van de supermarkt geen stukje van
hun marktaandeel ingeleverd aan deze le-
vensmiddelenzaken. Op het ogenblik koopt
bijna 36 procent van de mensen vlees bij de
slagers. Ruim 57 -procent koopt vlees in de
supermarkt en de rest gaat naar de markt of
naar een rijdende winkel.

De supermarkt wint echter als het om vlees-
waren gaat nog steeds aan terrein. In het af-
gelopenjaar heeft deze branche opnieuw een
half procent van het marktaandeel in vlees-
waren van de slager kunnen afsnoepen,
waardoor de supermarkt nu ruim 75 procent
van alle vleeswaren verkoopt.

Net als onder bakkers en groenteboeren zijn

" K.H.Rademakers van de Neder-
landse Ambachtelijke Slagersorgani-
satie is ervan overtuigd dat er een toe-
komst is voor slagers die een kok in
dienst nemen.

er onder slagers in de afgelopen decennia for-
se klappen gevallen. Tussen 1960 en 1975
daalde het aantal slagerijenin Nederland van
9.600 tot 7.500. De afgelopen vijftien jaarzijn
er nog ruim 1.400 slagers verdwenen. Van de
6.100 overgebleven slagerijen zijn 5.500 spe-

ciaalzaken. De andere 600 zijn zogeheten
concessionairs, slagerijen gevestigd in super-
markten of zelfbedieningswarenhuizen.

consument

Wereldprimeur voor universiteit Maastricht

RL krijgt leerstoel
consumentenrecht

De Rijksuniversiteit Limburg krijgt dit jaar als eerste
universiteit ter wereld een bijzondere leerstoel consu-
mentenrecht. Deze leerstoel is aangevraagd en zal ook
gefinancierd worden door de Consumentenbond.

[tet is nog niet bekend wie de
'eerstoel zal gaan invullen. De ju-
ridische faculteit in Maastricht
gaat er van uit dat op zijn vroegst
« het najaar de hoogleraar met
zijn werkzaamheden zal begin-gen.
Wereldwijd is er nog niet veel
systematisch wetenschappelijk
onderzoek gedaan naar de
rechtspositie van de consument.
■"Het feit dat deze eerste leerstoel
ter wereld op dit gebied juist in
{Nederland komt, is niet toeval-
"g." aldus direkteur D.M. Wes-
tendorp van de Consumenten-
bond. „De Consumentenbond is,
j'ergelekenmet soortgelijke bui-
tenlandse organisaties, Vrij
Sr°ot. Ongeveer 10 % van alle
Nederlandse huishoudens is bin-
den onze bond georganiseerd.vanuit dat oogpunt bekeken is
"tet danook niet vreemd dat juist
Nederland deze primeur heeft."

Binnen de juridische faculteitJ^an de Rijksuniversiteit Lim-?urg bestaat sinds 1986 een pro-
jectgroep consumentenrecht enKunnen vierdejaars studentenrechten een keuzeblok (zes we-

Ken durende periode van keuze-
onderwijs) consumentenrechtv°lgen. Westendorp: „In princi-pe kan een bijzondere leerstoel
"$ iedere universiteit aange-
jaagd worden. In Maastricht
specialiseerde men zich echter allangere tijd op het gebied van
consumentenrecht, en zodoende
's, overigens in overleg met een
aantal andere universiteiten, deKeus op de Rijksuniversiteit
Limburg gevallen."

Vloeibare
pijnstiller
Ouders weten uit erva-
ring, dat het toedienen
van tabletten, pillen en
poeders aan een ziek
kind vaak een lijdens-
weg is. Bovendien moe-
ten tabletten eigenlijk
opgelost worden, dus is
het logischer om het ge-
neesmiddel als drankje
in plaats van in tablet-
vorm aan te bieden.
Binnenkort komt er
voor kinderen een pijn-
stiller in vloeibare
vorm: paracetamol
vloeibaar. Het pijnstil-
lende en koortsverla-
gende drankje is ge-
schikt ter bestrijding
van hoofd-, kies-, ze-
nuw- en spierpijn, ver-
koudheid en na vacci-
natie.
Het geneesmiddel kan
desgewenst ook door
volwassenen worden
ingenomen in aangege-
ven hogere doseringen
Speciaal voor de
kleintjes heeft het een
lekker smaakje gekre-
gen(passievrucht en si-
naasappel), hoewel een
beetje bittere nasmaak
niet te vermijden is,
maar dan heeft hetkind
het geneesmiddel al
binnen.
In een aantal andere
Europese landen is het
heel gebruikelijk dat
geneesmiddelen . zowel
in vaste als in vloeibare
vorm verkrijgbaar zijn.
Zestig procent van de
Engelsen neemt als
pijnstiller een drankje,
inFrankrijk ligt dat per-
centage op circa 40.
Paracetamol vloeibaar
is bij apotheker en dro-
gist verkrijgbaar in fl%-cons van 100 ml.

Wijn, ham en sauzen doen groente meer tol zijn recht komen

Combineren met asperges
De Nederlandse consument
krygt langzaam maar zeker de
smaak van verse asperges te pak-
ken, met name de Limburgers en
Brabanders weten er wel raad
mee. Gecombineerd met passen-
de wijn en sauzen komt deze
groente nog beter tot zijn recht.

Asperges zijn natuurlijk op tal
van manieren te bereiden. Een
heel bijzonder voorbeeld zijn as-
perges met kreeftensaus, een
kopje geblancheerde verse spi-
nazie en een kalfsmedaillon. En
wat te denken van bijvoorbeeld
een groene aspergesalade met
pijnboompitten en tomatencou-

lis of asperges met sabayonsaus.
Maar de traditionele combinatie
-asperges, ham, gekookt ei en
gesmolten boter - is waarschijn-
lijk toch het meest geliefd. Hier-
op inspelend heeft vleeswarenfa-
briek Snijders in Bom achter-
ham met aspergesmaak ge-
maakt. Deze ham wordt gekookt
in aspergenat. Op de ROKA '90,
de internationale levensmidde-
lenmanifestatie, die van 13 tot 17
mei in Utrecht plaatsvindt,
wordt de met aspergenat gepar-
fumeerde achterham gepresen-
teerd.
Wie echt iets bijzonders wil ma-
ken van een aspergemaaltijd,
zorgt voor een goed glas wijn. De
groentevraagt doorgaans om een
licht alcoholische wijn (10-11%).
Wijn van een zwaarder kaliber
verdringt het lichte zoet van de
asperges. Veruit favoriet is de Pi-
not Blanc uit de Elzas, ook wel
Klevner genoemd. Van nature
een zachtdroge wijn, licht zoet,
zacht en soepel van smaak. Maar
ook een Sylvaner zal aan de
smaak van asperges geen af-

breuk doen. Al met al biedt de
Elzas een aantal karaktervolle
wijnen, die iedervoor zich uitste-
kend te combineren zijn met
deze 'koningin der groenten.

Over het koken van asperges
heeft Herman van Ham, 27 jaar
chef-kok van restaurant De Ha-
mert in Wellerlooi, een uitge-
sproken mening. Koken in de
magnetron is taboe. Deze expert
op het gebied van aspergerecep-
ten, doet de schillen en de afge-
sneden houterige uiteinden on-
derin de pan, daarover een scho-
ne doek en daarop de asperges
metruim water, zodat de groente
net onder water staat. Wat zout
toevoegen, aan de kook brengen
en tien tot 15 minuten laten naga-
ren. Het kookvocht kan als basis
dienen voor een bouillon of fond.
Ouderen onder ons willen nog
wel eens watnootmuskaat of sui-
ker toevoegen. Dat betekent ech-
ter de doodsteek voor de delicate
smaak van de asperge. Beter is
om er wat fijngeknipte peterselie
bij te doen.

" Een lichte witte wijnpast goed bij asperges. Foto: peterroozen

Videoshow in
Heerlen en
Maastricht

Videoliefhebbers kunnen op 16
mei in de stadsschouwburg in
Maastricht en op 21 mei in de
stadsschouwburg in Heerlen
hun hart ophalen. Tijdens een
publieksshow demonstreert de
firma Vogelzang de laatste ont-
wikkelingen op het gebied van
videotechnieken. Er worden le-
zingen gehouden door A. van der
Mei (Sony) en Tjako Fennema,
secretaris van de Stichting hi-
five. Uitgebreide demonstraties
tonen de beeldkwaliteit van
nieuwe videosystemen. Het gaat
hier om technieken als Super-
VHS en Hi-8 en om Laser Vision.
Bovendien kan de bezoeker zien
hoe tv-programma's gemonteerd
worden, compleet met ondertite-
ling, bijzondere effecten en af- en
aankondigen. De zalen gaan om
19.00 uur open en de entree is
gratis.

Malen en zetten
in een machine

Veel werk in keuken en huishou-
ding gaat tegenwoordig machi-
naal. Maar soms word jeweleens
dol van al die verschillende ap-
paraten. Een slim idee dus om
een tweetal machines, koffiezet-
ter en koffiemolen, tot één sa-
men te brengen. De Café Pronto
van Philips is zon koffie/com-
pactapparaat. Na instellen van
het aantal kopjes koffie dat men
wil schenken wordt de molen
met de koffiebonen gevuld. Zo-

dra de bonen fijn genoeg gema-
len zijn, wordt dit maalsel naar
het filter gesluisd. En uit zichzelf
begint de machine dan met het
zetproces.

Niet alleen praktisch is dezeCafé
Pronto, hij ziet er nog fraai uit
ook door zijn compacte, slanke
vormgeving en zwarte design
uiterlijk. Het apparaat is vanaf
juli verkrijgbaar, de adviesprijs
is 220 gulden.

Opkomst scharrelvlees door belangstelling voor gezondheid

Slager kookt steeds
meer maaltijden

Een slager met een kok in dienst, dievoor de
kant-en-klare maaltijden zorgt, is over een
paar jaar geen uitzondering meer. Nu kan je
deze slagers echter nog op devingers van één
hand tellen. In het vijfde en laatste deel van
de serie over de toekomst van winkels waar
we onze dagelijkseboodschappen doen, aan-
dachtvoor de slager.

Drs. K.H. Rademakers, woordvoerster van
de Nederlandse Ambachtelijk Slagersorgani-
satie(NAS) is er van overtuigd dat er een toe-
komst is weggelegd voor slagers die een kok
in dienst nemen.Kant-en-klaar-maaltijden
winnen nog steeds terrein en met name de
slager heeft een grote rol gespeeld in de op-
komst van dit 'makkelijke' alternatief.

Uit een onderzoek door het Economisch In-
stituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
blijkt dat er een groeiend marktaandeel is
weggelegd voor slagerijen die fastfood,
snacks en kant-en-klare maaltijden verko-
pen.

Merkvlees
Het gekke is dat veel klanten niet beseffen
dat al dezeambachtelijke slagers zelfnogvee
kopen en slachten. Vleeswaren, worst en
vlug-klaar vlees zoals blinde vinken worden
zelf vervaardigd. Daarom is het zaak voor de
slager ditaan hun klanten bekend te maken.
Zo langzamerhand begint de slager met de
verkoop van het zogenaamde merkvlees. De
klant vraagt dan bewust naar Schots of Ne-
derlands rundvlees, of Limousine-vlees van
specialeFranse runderen.
In ons land is dat merkvlees voor de consu-
ment nog niet herkenbaar, maar bijvoor-
beeld in Duitsland is dat al wel zo. De op-
komst van dit vlees is te danken aan het
groeiende gezondheidsbewustzijn van de
consument.

Ook de snelle opkomst van scharrelslagers
en biologisch dynamische slagers heeft te
maken met het gezondheidsbewustzijn. Na-
tuurlijk spelen hierin het milieu en het dier
zelf eveneens een grote rol. Op het moment
zijn er in Nederland 160 scnarrelslagers en 16
biologisch dynamische slagers.

Voor de slagers en scharrelslagers betekent
de gezondheidstrendin de praktijk voorlopig
alleen dat het gemiddelde vleesgebruik in
Nederland iets daalt. Nederlanders geven in
totaal wel meer geld uit aan vlees, omdat ze
voor een betere kwaliteit kiezen.
Deze trend kan het einde van de groei en
'bloei' van de discount-slagers tot gevolg
hebben. Deze slagers, die vooral aan het eind
van de jarenzeventig als paddestoelen uit de
grond schoten, zitten vooral in grote steden.
Voor de kwaliteit-slager betekent de dis-
count-slager net als de supermarkt zware
concurrentie. Maar niet alleen discount-sla-
gers en supermarkten beconcurreren de am-
bachtelijke slager in de grote steden. Ook het
groeiende aantal islamitische slagers ver-
overt langzaam een marktaandeel.

De positie van een slager in de grote stad ver-
schiltduidelijkvan.die in eenkleinere stad of
dorp. Opvallende veranderingen zoals boven
omschreven zie je daarom alleen in de stad.
Op het platteland is de klantenkring van een
slager lang niet aan zulke ingrijpende veran-
deringen onderhevig als die in de stad.

Zevende Blue
Band kookboek

Het zevende deel in de serie
kookboeken van Blue Band is
uit: het boekje 'gebak. In dit
'kookboek' staanruim 130 recep-
ten van allerlei soorten taarten,
gebak, petit fours, koekjes en
bonbons. Dank zij de stap-voor-
stap-methode en verhelderende
kleurenfoto's kunnen ook niet
ervaren taartenbakkers zonder
problemen heerlijke taarten en
gebakjes klaarmaken. Bij de re-
cepten staat niet vermeld voor
hoeveel personen het is omdat
dit heel persoonlijk en afhanke-
lijk van de gelegenheid is. Het
stuk gebak bij de koffie is vaak
groter dan wanneer het als nage-
recht geserveerd wordt. De sa-
menstellers geveneen goed over-
zicht van de benodigde keuken-
gereedschappen, de meest voor-
komende deegsoorten en een
aantal tips voor de 'thuisbakker'.

Andere stickers
medicijnen bepleit
De gele en rode stickers op ge-
neesmiddelen die aangeven dat
de medicijnen de rijvaardigheid
beïnvloeden, moeten worden
vervangen door een genuanceer-
der waarschuwingssysteem. Dat
vindt de overleggroep „Genees-
middelen en reactievermogen".
Omdat de meeste mensen zich
weinig van de waarschuwings-
stickers aantrekken, meent de
overleggroep dat er een systeem
moet komen dat aangeeft in wel-
ke mate een geneesmiddel het
reactievermogen beïnvloedt.

(ADVERTENTIE)
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De bankservice
van de BBL

kent geen grenzen.
Een bankrelatie in België? Beleggen op korte of lange

Vlakbij. Geen gek idee. De termijn, vermogensbeheer, een
zekerheid datalles binnenkamers spaarrekening of gewoon een
blijft, want uw geldzaken gaan advies, onze service kent geen
niemand anders aan. grenzen.

De BBL is de tweede Belgische
grootbank. Met een full-service Kom ons eens opzoeken. Dan
diekan bogenop jarenlangeinter- merkt u meteen dat een bezoek
nationale ervaring en dynamisch aanBelgië niet alleen prettig maar
vakmanschap. ook voordelig kan zijn.

3590 Hamont Stad 20, bus 1 ® 09/32/11/44.58.71
3500 Hasselt de Schiervellaan 10 09/32/11/29 5211
3688 Kinrooi-Molenbeersel Weertersteenweg 163 09/32/11/86.41.43
3760 Lanaken Gemeenteplein 1 09/32/11/71.44.77
4000 Luik Rue G. Clemenceau 13 09/32/41/20.25.11
3680 Maaseik Markt 37 09/32/11/56.40.57
3630 Maasmechelen Rijksweg 401 09/32/11/76.47.73 s
377lRiemst Tongersesteenweg 29 09/32/12/45.18.26 5
3700 Tongeren Statielaan 1 09/32/12/23.39.71 l
4540 Wezet (Visé) Rue Haute 34 09/32/41/79.18.32 CQ

D
" —— —-^ Cv

/

IMBHBBIHBB—,I

m ~ —■i^ :I i

limburgs dagblad J
Woensdag 9 mei 1990 "9



Limburgs Dagblad Woensdag 9 mei 1990 " 10
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4-voudig verstelbare fauteuil Strijktafel met metalen Doorweegschaal. Door de Gemengd kunstzijden rozen- 4-dlg. pannenset (kookpan Lichtgewicht stoom-sproei- Voor de magnetron! " W Personenweegschaal. Weegt Als deze lamp brandt, ont- x //)""Festival", met de nieuwe stoomdoorlatend (speciaal unieke "0" instelling kunnen boeket in sierpot. Blijft altijd 16, TB, 20 cm + steelpan 16 strijkijzer(1200 Watt), met 3-vaksbord (tot 140°C) tot 130 kg. zeer nauwkeurig, staat er een boeiend glitter- s yy'/ ""dubbelschaal"-konstruktie. voor stoomstrijkijzers), extra ingrediënten steeds in de mooi. Van 17.95 voor 9.95 cm.). Geschikt voor gas, extra stoomstoot en aanslag Adv.prijs 19.95 Nü 9.95 Met anti-slip profiel. Noteert lichtspel met steeds weer ~ *&( (
Voor moeder per stuk nu nog breed strijkvlak. zelfde schaal worden toe- Kleiner boeket, elektrische-en keramische werende zool. Type SE 50. Afdek-deksel voor borden als lichtgewicht voordeel- andere patronen. Werkt op I / ( '■voordeliger! Adviesprijs 84,50 gevoegd. Cap. 2 kg. plaat en ovenvast. Adviesprijs 99,- tot 26 cm 0. prijs hetlichtnet. f \ \ V IAdv.prijs 169,- Voor Moeder Voor moeder Adviesprijs 279,- Adv.prijs 15.75 voor moeder Voor moeder s, \\\

WFWSÊM WV9P¥ËÊ PfVH VWfV PVÜP^H iPlfl Voor moederW^ÊFWSM PWfü Van 39-75 VWHI s \-\ * iKkT Voor moeder*T(l»Jfcr/r« van 29.95 KrKJlJlil Van 14-95 ItWÏriß Voor moederKlTt*! Voor moederf2ifJtri 11 KSKSmY Van 17.95 iKi»«lr*l voor B^J-aK 1 ~ \\ \NU '^Jggji^i mt^^^^m voor 'y^^'riaififl voor m^Bmm^U KhhmJl voor *^^Qj^^ 11 \ \

———|VERTROUWD en VOORDELIG |——■——m

Wonen op niveau
xm.an het groene Oranjeplein, direct

grenzend aan het levendige centrum van
Maastricht, worden representatieve,
selectieve kwaliteitsappartementen met
privacy, sfeer, stijl en niveau gebouwd.

" fraaie architectuur, geïntegreerd in het
bestaande stadsbeeld

" royale balkons met doorzichtig front

" 2 of 3 ruime slaapkamers

" riante woonkamer vanaf 40 m 2

" luxe keukenuitrusting en betegelde
wasruimte/berging

" complete badkamer met ligbad, douche
en 2 vaste wastafels

" inpandigeparkeergarage en bergingen
met lift bereikbaar

" hoog afwerkingsniveau met o.m. isole-
rend glas, spouwisolatie,veel elektrici-
teitsaansluitingen, tegelwerk en natuur-
steen

" op loopafstand openbaarvervoer en
stedelijke winkelvoorzieningen

Koopsommen vanaf / 253.500,- v.o.n.

B RUIJTERS
makelaardij onroerend goed- sittard maastricht heerten
6221 ED maastricht■ wycker brugstraat 62 - tel043- 218941

I BELANGRIJKE SPOEDVERKOOP I
I LUXE KWALITEITSBESTEKKEN I

Messcherpe prijzen door direct import uit Solingen.
Het mooiste bestek koopt u nu rechtstreeks van de importeur uit Solingen.
Diverse modellen zowel klassiek en modern in 18/10 edelstaal, edelstaal
met 23 krt goud-decor en 100 g hardglans verzilverd.

KORTINGEN tot 70% op de vergelijkbare winkelprijs
zijn geen uitzondering.

Speciale Moederdag-aanbieding:
18/10 edelstaal 70-dlg. 12 persoons van ’ 1385-
-nu voor ’ 395-
-(Zolang de voorraad strekt)

Op donderdag 10 mei a.s. van 11.00 tot 21.00
uur in v.d. Valk Motel Heerlen, Terworm 10

(bij de autosnelweg).

* Vervaardigd in 1ekwal. 18/10 edelstaal.
* Vaatwasmachine bestendig. 7746?

* Schriftelijke fabrieks- en importeursgarantie op kwaliteit.
* Reservering van diverse modellen mogelijk.
* Let op!!! Deze verkoop is slechts 1 dag. I
Hermes r.g., Postbus 1111, 6040 XC Roermond, tel. 04750-28114.

*T 0 S_m» Nuth, Stationsstraat 224.
&\*4ZL&&4*Ó Tel- 045-241286.

Wyckerbrugstraat 38A,
schoenenb.v. 6221 ED Maastricht.

Donderdag koopavond tot 8 uur. Tel- 043-210426.
's Maandags tot 1 uur gesloten.

1 A
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COMBI ZIJLSTRA
FOTO «VIDEO"AUDIO

NIKON F3Ol met Nikkor 35.70 AF zoom '

"tïshwjßlfffla*l iMteroiß Pw*

EENMALIGE AANBIEDING ’ 999--

J—k ZIJLSTRA
■ B Saroleastraat 60 Heerlen
V W en natuurlijk:

uw kleurenfoto's in l uur
met de kwaliteit van de vakman.

; X

r Mogen we even aandacht voorde moederdag-top 6?— i
<i%, fr~3ï * (Want zondag 13 mei is het zover.)

r^m if^i Braun sapmachine MP Z4. Moulinex Masterchef 65.Il Compacte citruspers met -■» nnQiin flT^fï . „ Elektronische keuken-J| sap-reservoir van 250 cc. I PHILIPS p> IBRHUnl BRHUn f| IJ machine met blender. Ge- TEFAL
I Met afneembaar sap-reser- f|g 1 j§ schikt voor onder andere

j|f het snoer. Braun-prijs 42- -^4 Jf «1 en hakken. Inhoud van de
"^rraarjrjrjsi»^^ ' Onze prijs JJ 50 P" »»«*** |j|j kom is 2% liter De snel- \^ .
IWÈÊ i.ïï.ïü.J talen schijven en een

.iM.ii«M jiiiii.'li-..mM»»niwwn) i g||f IÊÈ patel. Moulinex-prijs
| -t»*"""^ v 299,-'Onze prijs —Tefal broodrooster. Geschikt voor alle soorten brood. Met Philips staafmixer HR1374. Ook voor pureren, mengen en malen. Braun koffiezetapparaat KF42. Voor 10koppen. Met Tefalfriteuse 7122. Met anti-reukfilteren voetjes-

regelbare thermostaat (6 standen) en broodkruimel-gleuf. Maakt bijvoorbeeld milkshakes en babyvoeding, verwerkt ijsblokjes gesloten filtersysteem, wegdraaibare filter, druppel- die wegglijden voorkomen. Dubbelwandig. Met
In wit. Tefal-prijs 99,-Onze prijs LQ — tot "crushed ice". Inclusief spatel, 2 praktische kommen en een stop, schaalaanduiding en opbergruimte voor het » traploos regelbare thermostaat. Capaciteit Vi kg

9 wandhouder. Philips-prijs 99- Onze prijs "TQ snoer. In wit. Braun-prijs 100-Onzeprijs TQ totes. '"^oud 1 liter. Snoerlengtel meter. OQI LIL IL v Wordt steeds leuker hiiV&D —^Aanbiedingengeldigt/mzaterdagl9meiofzolangdevoorraadstrekt. f W f TV/I UI "JL^V^VJ.J IWIIXV«1 WIJ IlAl»'



Duitsland 1
°° Tagesschau.

-; J Unter der Sonne Kaliforniens.'^ikaanse serie. Afl.: Wie Du mir,Ji*iDir. (Herh.).
? ° Fit und frisch. Gymnastiek. Les

?JJ Tagesschau.
e orwarts ur,d schon verges-
„2" Pr°gramma voor het Theater-!*en 1990. (Herh.).N.'° Eine Welt für alle. Hundertlon rwerke' culturele serie. (Herh.).

Jn, Tagesschau.
Jj"3 «Föhn - Sturm in der Ost-" , n d- Duitse speelfilm uit 1950 van'°'f Hansen. (Herh.).
V;s Sketch-Parade. Sketches metJ''o Schenk.) '*5 Persoverzicht.
U "O Tagesschau.l
/ "S ARD-Mittagsmagazin.

■?5 Wirtschafts-Telegramm.. "0 Tagesschau.

' « Sesamstrasse. Kinderpro-

J°Endstation goldener Fluss."gdserie. Afl. 8: Die Sprengung.
Oi Ta9ej>schau.
lui? :adchen> Madehen. Met een

q° Tagesschau.
Das Recht zu lieben. Brazi-

letn"^? serie naar een roman van Ja-
-30 R' air- Afr 68-

-" '4" D|e Trickfilmschau.

' ° soDie Kinder vom Mühlental.
! °ehge jeugdserie. Afl. 12: DerI ssen Sprung/Wenn die Tiere re-

t'H Tagesschau.
r 'S Trickparade.
Afi Einsatz in Manhattan. Serie.■ °er Handlanger.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Die Glückliche Familie. Serie.

Afl.: Familienurlaub.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 ooDas Ende eines langen

Winters. Tv-spel van Gemot Friedel.
9 april 1945. Samen met drie andere
Oostenrijkers wordt Georg in het Aus-
seerland gedropt om een verzets-
groep op te zetten die het laatste bol-
werk van de nazi's moet aanvallen.

21.55 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ""Heut'Abend... ARD-talk-

show met Joachim Fuchsberger.
Gast: Prof. Wolfgang Leonhard.

23.45 ""Ohne Filter. Muziekpro-
gramma gepresenteerd door Felix
Parbs.

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Voo?" en CAI-abonnees:
kanalen zie schema exploitant

% 2wart/wit programma
a ~ stereo geluidsweergave
I^. - tweetalig bij stereo-app.

!* teletekst ondertiteling

Revisie
lerland 1: 5, 26 29, 46. 51, 53 en 57erlar>d 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59 _
RTL Veronique: satelliet RADIO
Duitsland 1: 9, 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37 Radio 1: 95,3en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58 1251 kHz (240 m)
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56. Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
België TV 1: 10 en 44 frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
België/TV 2: 25 en 47 Radio 3: 103,9 en 90,g mHz
België/RTBF 1:3 en 8. Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
België/Télé 21: 28 en 42. Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
Sat 1: satelliet BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
MTV Europe: satelliet 97,5 en 97,9 mHz)
SSVC: 33, 40 49 en 59 Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
Sky Channel- satelliet RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-1900) - FM 6 en
Super Channel: satelliet 33 (88,9 en.97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
TV 5: satelliet WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 1
fcrs ,amson presenteert. Weglo-Jrüst i de serie Touch the sun,
W sche ieugdfilm van Jackie°oDt"t?rr,y" Als Alice van nu's we9"

' 'ie ' ?mt ze haar vriend Mick tegen,
*t>ori ° net is we99eloPen- Mick is!tam^'na' en samen gaan ze zijn

'■ *en n opzoeken. De stam woont in
'e rt

°Unbevo|kte streek en al snel zijn,
3ode*weg kwijt.

\fl. Jre "woudlopers. Engelse serie.
"S<s L. 9ame reserve.
■00 ï!.,euws-
■OS Dik tak- Animatieserie. Afl. 254.
'wa=Llons- Afl.: Plons en het ver-
,lrf£e eendje.
'°or £ame|eon. Doe-programma
"W Klnderen. Vandaag: Glasramen,
"■'ei,. ta,ie: Danny Verbiest en Ellen
"3S W

B
a
ae9en''tyen ss,e en Adriaan en de ver-

'an a^? kroon- Nederlandse serie
Wi= aan van Toor met Bas en
'einV911 Van Toor. Afl. 23: Een ge-
"On Dnr"9e vondst.r 6| Pl"ogramma. Van deKatholieke

'?S iw' e" en Radi°-°mroep.
>v 6r . ededelingen en programma-

fcent Baraka. Spelprogramma. Pre-
Luc Appermont en DonaatQ^aeker.c0 il<ken en wegen. Maandelijks

tiSl UrTlentenmagazine met: Finan-
I,.

6 actualiteit; Autotest; La bellaI In..

machina! Nieuwtjes in de autosalon
van Turijn; Het meest archaïsche ele-
ment van de maatschappij; De leve-
ring van water.

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

sen.
22.45 Even diep ademhalen. 21-deli-

ge Britse comedy-serie. Afl. 19: Als
de kat van huis is. Terry wedt voor vijf
pond met Peter dat hij, door het hu-
welijk in slaap gesust, vergeten is hoe
hij een meisje moet versieren.

23.15-23.20 Coda. Badplaats in de, winter, van Jürgen Becker, in een ver-
taling van Hans W. Bakx.

" Luc Appermont, de pre-
sentator van 'Baraka'. (Bel-
gië/TV 1 - 20.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
Veronica
16.00 (TT)Superchamps. Sportspek-

takel in zeven delen met vier teams
van zes jongensen meisjes tussen 8
en 13 jaar. Deel 2.

16.55 Abilene Town. ,Amerikanse
speelfilm uit 1946 van Edwin L. Marin
over een sheriff die een conflict tus-
sen ranch-eigenaren probeert bij te
leggen.

18.25 The edge and beyond. Specta-
culaire sporten en stunts. Afl.: de
droom van een cameraman.

18.40 ""Countdown. Popmuziek ge-
presenteerd door Jasper Faber.

19.25 Behind the scènes of Tour of
Duty. Een kijkje achter de schermen

van deze serie.
20.00 (TT+«»)Journaal.
20.27 Crime Story. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Liefdesperikelen. Wanneer
Luca zijn imperium wil uitbreiden, be-
sluit hij een kijkje bij de filmindustrie te
nemen. Aldaar wordt hij verliefd op de
mooie filmster Teddy Butler.

21.25 Nieuwslijn. Actualiteitenmaga-
zine.

22.00 The fly. Amerikaanse speelfilm
uit 1986 van David Cronenberg. In
een gentische transportmachine wor-
den de genen van de geleerde Seth
Brundle per ongeluk verwisseld met
de genen van een vlieg.

23.35 Pin upclub. Erotisch magazine.
23.55 Cash. Beleggingsspel, live van-

uit Studio Plantage in Amsterdam.
00.25-00.30 ""Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
12.25 ZDF sport extra. Tennis: Inter-

nationale Duitse kampioenschappen
voor heren, vanuit Hamburg. Com-
mentaar: Rainer Deike, Eberhard Fig-
gemeier en Hermann Ohletz.

17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.15 ooTele-lliustrierte. Magazine
met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.50 ooDie Schwarzwaldklinik. Se-
rie. Afl.: Der Infarkt.

18.10 "Lottotrekking.
18.25 ooDie Schwarzwaldklinik. Se-

rie. (Vervolg)-
-18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Doppelpunkt. Discussiepro-

gramma. Thema: Mem Auto fahrt
auch ohne Wald, jongeren discussië-
ren over auto's, verkeer en miliebe-
scherming.

20.15 Studio 1. Sporen - feiten - ach-
tergronden.

21.00 Der Nachtfalke. Amerikaanse
serie. Afl.: Die Dreckschleuder. De ij-
dele Rivers doetalles om Killian zwart
te maken. Hoewel onschuldig, is het
voor Killian niet makkelijk zich tegen
Rivers' vuilspuiterij te verweren.

21.45 Heute-Journal.
22.10 ZDF Sport extra. Met Voetbal:

Europacup, f'nale voor bekerwin-
naars, vanuit Göteborg; Tennis: Inter-
nationale Duitse kampioenschappen
voor heren, samenvatting.

23.20 Filmfest am Mittwoch. Zeit der
lllusionen. Spaanse speelfilm uit
1984 van Carlos Saura. Na de dood
van zijn vrouw heeft Angel geen zin
meer in het leven. Door toeval weet
zijn buurvrouw Teresa hem van een
zelfmoordpoging te weerhouden. On-
danks het leeftijdsverschil en haar hu-
welijk beginnen Teresa en Angel een
relatie.

00.55 Heute.

Nederland 3
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
NOS
09.00 Op zoek naar... Afl. 2.
09.30 Agrarisch Nederland. Afl. 3.

10.00 Toen de oorlog begon. Afl. 3.
10.30-11.00 (TT)Schrijvers over de
oorlog. Afl. 3.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Hollandse nieuwe. Jongeren-
magazine. Afl. 11: Twee Turkse moe-
ders leren hun kind deelnemen aan
de Nederlandse samenleving.
(Herh.).

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

naal magazine. Onderwerpen: 1. Wa-
terleiding naar Ameland. 2. Het
Schulthuis. 3. Zoomgebied - Badpol-
ders.

19.49 PP. Uitzending van de VVD.
20.05 Studio sport. Voetbal: recht-

streeks verslag van definale Europa-
cup II in Göteborg, Zweden. Eerste
helft (In pauze: SOCUTERA: Maak
van Moederdag een wereldfeest).

21.15 Studio sport. Voetbal: recht-
streeks verslag van definale Europa-
cup II in Göteborg, Zweden. Tweede
helft.

22.10 Nos-Laat. Actueel magazine.
23.00 Studio Sport.
23.30-23.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet. Gym-

nasstiek. Afl. 10.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
10.50 Schooltelevisie.
12.25 Report.
13.10-13.25 AK-zwo. (Herh).

16.35 Téletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 7.
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.

20.00 Gesucht - Gefunden. Beurs
live vanuit Düsseldorf.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Eff-Eff. Vrije tijd en fitness.
22.30 Rückblende. Vor 50 Jahren:

Die untergetauchte Kamera, docu-
mentaire over Hollandse fotografen in
het verzet.

22.45 «Die Sonne geht wieder auf.
Italiaanse speelfilm uit 1946 van Aldo
Vergano en Guiseppe de Santis. Na
de capitulatie van Italië in 1943 wil
Cesare zich aansluiten bij de partiza-
nen om met Laura te kunnen trouwen,
maar hij mist de afmars omdat hij
werd verleid door de corrupte rijke
Matilde. Laura is wanhopig...

00.20 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

4

" De Engelse soulvokalisteRuby Turner in 'Ohne Filter - Mu-
sik Pur. (Duitsland 1 - 23.45 uur)

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 123.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

349. Peter en Paul beseffen dat hun
plan wel eens zou kunnen mislukken.
Peter neemt dan ook drastische
maatregelen..

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00-23.00 Sportavond. Met Voet-

bal: finale van de beker voor beker-
houders vanuit Göteborg; Autosport:
New Race Festival in Zolder, eerste
Manche van de BBL-cup om het
Vlaams uithoudingskampioenschap;
Atletiek: Dwars door Europa. Aansl.:
Verkeerstip. Cargym - Fitness aan
het stuur.

België/RTBF 1
15.00 Schooltelevisie. 16.20 Vacature-
bank. 16.35 Noubaventure, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Les
Schtroumpfs, Sous Ie signe des gé-
meaux en Naturimages. (Herh.). 17.35
Papa Bonheur, Amerikaanse serie. Afl.:
Week-end a la maison. 18.05 Triangle
en Bermuda, Braziliaanse serie. Afl.:
Les condors ne passeront pas. 18.30
Jamais deux sans toi, magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten. Aansl.:

Paardenkoersen. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 C'est a voir, reporta-
ges. Vandaag: Pologne: beau temps
pour les riches. 21.10 Baraka, spelpro-
gramma. 21.15 Le tiroir secret, 6-delige
serie. Afl. 3: Top secret. 22.15 Télé 21 a
la une. 22.20 Coup de film. Filmmaga-
zine. Aansl.: Weerbericht. 22.40 Laat-
ste nieuws. 23.00 Bourse, beursberich-
ten. 23.10 Baraka-trekking. 23.15-
-23.25 Le coeur et l'esprit, katholiek ma-
gazine.

RTL Veronique
06.00 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.
14.40 RTL-Matinee. Met om:
14.45 The Edge of the 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 j
weer. :

18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag.
18.45 de Fabeltjeskrant.
18.55 Fullhouse. Amerikaanse come- :

dyserie. Afl.: Working mothers.
19.20 Bulldozer.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin.
20.40 All in the family.
21.10 De keus van Koos. i
22.00 Body heat. Speelfilm. Ned Ra- j

cine, een jonge advocaat in Florida, i
wordt verliefd op dè getrouwde Matty. iZij brengt hem ertoe haar man te ver- i
moorden.

00.00 Journaal.
00.10 Monsters.
00.25 Bonjour les clips.
01.00 Rete Mia.
03.00 Atoukado.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitschland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 42.
08.30 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 7.
09.00-10.45 Schooltelevisie.
15.45 Report. Uit München.
16.30 Vulkanismus im Süden. Afl. 2

uit de serie Italien.
17.00 Aids-Aufklafung. Schwach-

punt Lehrer? Afl. uit de serie Schau-
platz Schule.

17.30 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 7. (Herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Matt und Jenny. Abenteuer in
Ahornland Kanada 1850, serie. Afl. 5:
Die verlassene Kirche.

18.52 Philipp. Kinderserie. (Herh.).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Met thema van de

week.
20.05 Agatha Christie. Detektei

Blunt, serie. Afl. 7: Der Mann im Ne-
bel.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Einladung. Amusementspro-
gramma uit Mainz.

22.15 BEine Fresse zum Verlieben.
Franse speelfilm uit 1937 van Jean
Grémillon. Onderofficier Lucian Bou-
rache is een echte versierder en heeft
bijna alle vrouwen in de garnizoens-
plaats Orange het hoofd op hol ge-
bracht. Als hij een erfenis op moet ha-
len ontmoet hij Madeleine. Voor haar
zwaait hij af, hoewel zij nogal wispel-
turig is.

23.45 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00Le coeur et l'esprit, katholiek ma-
gazine. 19.30 Journaal met simultaan-
vertaling in gebarentaal en weerbericht.
20.00 Challenge, sportprogramma.
21.45 Journaal. Herh. Aansl. weerbe-
richt en beursoverzicht. 22.15-23.15Art
21: Les ballets duKirov, documentaire.
(Herh.).

TV 5
16.05 TVS Infos. 16.15 Striptease.
17.15 La chance aux chansons. 17.45
Cuisinez avec. 18.00 Des Chiffres et
Des Lettres. 18.20 Iniminimagimo.
18.35 C'est pas juste. 19.00 Montagne.
19.30TVS Infos et Météo. 19.40 Papier
Glacé. 20.00 Envoyé Spécial. 20.50
Objectif Économie. 21.30 Decouverte.
22.00 Journal Télévisé et Météo. 22.30
Sacrée Soiree. 00.00 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, 13.10 Aktua. 13.32 Jour-
nalistenforum. 14.07 Klantenservi-
ce. 15.45 Hallo met de TROS.
16.07 Tijdsein. (17.30 Nws). 18.45
Waar waren we ook alweer? 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 de tijd. 15.04
Nederland Myziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereldzingt Gods
lof. 18.53Moment. 19.03 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. 18.04 De avondspits.
19.03 Krapuul de lux. 20.03 La
stampa. 22.03-24.00 Stompin'.

televisie en radio woensdag

Nederland 1

P° Vrouw zijn. Gevarieerd magazi--9 voor de vrouw.P5-11.00 TV-fruitmand. Program-
■^met geestelijke liederen.
■""-13.05 Nieuws voor doven en■echthorenden.

■*> Wilma. Gesprek met deze Suri-»amse vluchtelinge in Frans Guya-
-30 Ronduit muziek. Gospelmu-

Vandaag: Gospellarch 1990.
*6 Onder het ijs. Nieuwzeelandse''uurdocumentaire over het zeele-!" onder het Zuidpoolijs.
■J? Torn Sawyer. Serie. Afl. 27: Hetlnlatoneel.
2 (TT)De avonturen van Tobie.
Il 2e dappere drie.

0 Het levensverhaal van Graaf
jcolausLudwig von Zinzendorf.
"£ ""Journaal.
0 Tijdsein 1. Gevarieerd nieuws-r °gramma.

«8 Avonturenbaai. Canadese
Afl. 11: Vergane glorie.

°evallig ontdekt Nicole dat de moe-r van Jenny Thompson door een
"geluk in een rolstoel is terechtge-
Dmen.J ""Journaal.0 Highlight. Praatprogramma.'||t: Larry Howard.
*6 De Campbells. Canadese se-

Afl-: Gefeliciteerd. Neil Campbell
sluit t.g.v. zijn vaders verjaardagar huis te gaan. Een ontsnapte cri-

'neel gooit echter roet in het eten.
5 Bunkeren. Alternatief actualitei-'nProgramma.
5 Als de dag van gisteren. Ge-
arriatiseerde documentaire over de
"ld m mei 1940 rond de Maasbrug-■?""-> Rotterdam.Om Sions wi1..., Koorzangpro-. amma t.g.v. het 40-jarig bestaan

f" de staat Israël.I ' J'j of niks. Reportage over ion-

gerenprostitutie in Manilla.
22.25 Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek.
23.00 Journaal.
23.10-23.40 Op de avond van de ne-

gende mei. Portret van de predikant
Dr. Werner Koch.

" Geena Davis en JeffGoldblum in 'The Fly'. (Nederland 2 -
22.00 uur)

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 Het
levende woord. 8.00 Nws. 8.02 Pla-
tennieuws door Frank Schoonho-
ven. 8.45 Te Deum Laudamus.
915 Onder de hoogtezon. 10.00
Kamermuziek uit de Barok. 10.30
Orkestpalet: Radio Filharm. Ork.
met piano. 12.10 In de schaduw
van de meesters. 12.40 Promena-
de. 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.lB.oo Nws. 18.02 CeDéa.
20.00 Nws. 20.02 Voorbij de tijd.
21.00Een verrassende avond? Fo-
rumdiscussie. 22.30-24.00 Voor
het stil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.50 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. 12.30 De spiegel. 13.00
Nws. 13.10Wereldwijzer. 14.00 De
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
de P.V.D.A. 18.30 Aslrologica.

19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20 30 Klassieke mechanica.
21.00 Landschapstekenen. 21.30-
-21.45 Slapen kun je leren

RTL Plus
06.00 Du schon wieder. Amerikaan-
se serie. (Herh.).

06.25 Hallo Europa. Guten Morgen
Deutschland, gevarieerd magazine.

08.30 RTL aktuell.
08.35 Tele-Boutique. (Herh).
09.00 RTL aktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. (Herh.).

10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.
(Herh.).

10.35 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
serie. (Herh.).

11.00 Ragazzi. Muziekmagazine.
(Herh.).

11.45 Ein Schicksalsjahr. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Die Nachricht.

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

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan.
14.15 Die Springfield Story.
15.00 Lieber Onkel Bill.
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Reich und Schön.
16.30 Hulk. Amerikaanse serie.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

gepresenteerd door Harry Wijnvoord.
17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Quincy. Amerikaanse serie.
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Der Schutzengel von New
Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Show Pirat.

20.15 Das Madel aus dem Böhmer-
wald. Duitse speelfilm uit 1964 van
August Rieger.

21.55 RTL aktuell.
22.00 Stern TV. Magazine met Gün-
ther Jauch.

22.30 Das Model und der Schnüffler.
Amerikaanse serie. Afl.: Spate Ra-
che.

23.25 RTL aktuell.
23.35 Stürme des Lebens.
00.25 Der Schutzengel von New

Vork. (Herh.).
01.10 Das Modell und der Schnüf-
fler. (Herh.).

01.55-02.00 Aerobics.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
kaanse familieserie. Afl.: Sarah oder
Daphne. 09.00 SAT. 1 Bliek. 09.05 Love
Boat. Afl.: Ehe zu viert. 09.50 Teletip
Haushalt. Aansl. Ihr Horoskop. 10.00
SAT.I Bliek. 10.05 SAT.I Teleshop.
10.30 Blutsverwandte. Amerikaanse
speelfilm uit 1969 van Sidney Lumet.
12.15 Glücksrad. 13.00 Telebörse.
14.00 Programma-overzicht. 14.05
ALF - Erinnerungen an Melmac. 14.30
Teletip Gesundheid. Aansl. Horoskoop.
14.35 Blickpunkt. 14.40Love Boat. Afl.:
Mitgift: Teppiche. 15.30 Vefliebt in eine
Hexe. Amerikaanse familieserie. 15.55
SAT.I Teleshop. 16.05 Verrückter Wil-
der Westen. Amerikaanse serie. Afl.:
Die Nacht der Flüchtenden. 17.00
SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn. Afl. Die
Verwandlung. 17.35 Teletip Garten.
17.45 Programma-overzicht. 17.50
Raumschiff Enterprise. Afl.: Wen die
Götter zerstören. 18.45 SAT 1 Bliek.
Aansl. SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad.
19.50 SAT.I Wetter, aansl. SAT.I
Bliek. 20.00 Mike Hammer. Amerikaan-
se serie. Afl.: Wirklich ein sinnloser
Mord? 20.55 SAT.I Bliek. 21.00 Der
Spatzünder. Amerikaanse komedie uit
1960 van Blake Edwards. 22.50 SAT.I
Bliek. 23.00 Seid nett zu Mr. Sloane.
Engelse komedie uit 1969 van Douglas
Hickox. 00.30-00.40 Programmaover-
zicht.

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 Musié.
15.15 Survival.
15.40 Children's SSVC.
15.55 HokeyWolf.
16.05 OWL TV.
16.25 The New Yogi Bear Show.
16.35 Eyespy.
17.00 Palace HUI.
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.
19.45 Coronation Street.
20.10 The Bill:
20.35 Army Lives.
21.15 The equalizer.
22.00 News and weather.
22.30 Making News.
23.20-00.45 Sportsnight.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, 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.

België/Radio 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. 14.00Ca-

napé. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon.
20:00 Funky Town. 22.00 Nieuws.
22.05 Jazz Katfee. 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

België/BRF
6.35 Radiofrühstück (+ Spiel
'Glückstreffer'). 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 CBS.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-
derer. 11.00 'Treft 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.'i 17.50 Sport-Shop. 19 00
Neunzehn Vierundzwanzig. 00.00-
-01.00 Traümtanzer.

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.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Open Air.
10.20 Gloria.
11.00 News and Weather.
11.05 Match Point Quiz Game.
11.30 Playdays.
11.55 Five to Eleven.
12.00 News and Weather.
12.05 Open Air.
13.00 News and Weather.
13.05 Daytime Live.
14.00 News.
14.30 Army Lives.
15.10 Gardeners' World.
15.40 Look, Stranger.
16.05 Volgens aankondiging.
17.00 Top Gear.
17.35 The Movie Game.
18.00 News.
18.10 Moondial.
18.35 Country File.
19.00 News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.40 Kontiki Man.
21.05 Words apart.
21.50 Points of view.
22.00 News.
22.30 A very peculiar practice.
23.30 News.
00.15 The Late Show.
00.55 Weatherview.
01.00-01.05 Thursday's Viewing.

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 TRAX.
Sportmix. 10.00 Tennis: WITA toernooi
vanuit Hamburg. 11.00 Autosport: Duit-
se kampioenschappen voor tourwa-
gens. 12.00 EK turnen voor dames
vanuit Athene, samenvatting. 13.00 In-
ternationaal tennis. 17.00 Monster
trucks. 18.00 EK turnen voor dames
vanuit Athene, samenvatting. 19.00
TRans world sport. 20.00 WK boksen.
22.00 Voetbal. Finale Europacup 2.
00.00-01.30 Internationaal tennis.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 News and
Goodyear Weather Report foliowed by
Hello Austria Hello Vienna. 08.45 The
Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On The Air.
18.30 Blue Night. 19.45 Time Warp.
20.00 ITN News Review. 20.30 Der
Spiegel. 21.00 Inside view. 21.30 Fi-
nancial Times Business Weekly. 22.00
World news and Goodyear Weather
Report. 22.15 ITN News Review. 22.45
Der Spiegel. 23.15 Financial Times Re-
port. 23.45 Inside view. 00.15 News
and Goodyear Weather Report. 00.30
Blue Night. 01.30-01.00 Time Warp.

MTV
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 MTV
at the Movies. 12.30 Club MTV. 13.00
VJ Kristiane Backer. 14.00 MTV's Af-
ternoon Mix. 16.00 Non Stop Pure Pop.
17.00 3 From 1 at 5. 17.15MTV's After-
noon Mix. 17.30 MTV's Coca Cola Re-
port. 17.45 MTV's Afternoon Mix. 18.30
MTV's Greatest Hits. 19.30 MTV at the
Movies. 20.00 Saturday Night live.
20.30 Club MTV. 21.00 VJ Ray Cokes.
21.30 MTV's US Top 20 Countdown.
23.00 MTV's Coca Cola Report. 23.15
VJ Maiken Wexo.
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Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / I v U m j||i / /

■^ss^ Autospuitbedrijff Jan Hoekstra Diaboß.V. * . ____ JDe Koumen 48 Hoensbroek, 045- Diaboß.V. boort en zaagt in alle beton. Fjlmnnct BOWfflfiWHß =d^V—i JSRfflffflfflfffl
ii;n n,„«B oonhonnmonono 216728 * onderhoudsmid. * autolak- Adres: Industrieterrein de Beitel 108 H,HUi>l BiIiMiUUUIB HR ■A Ü;|i||||||'d'|NIC DaSSen aanhangwagens spray en gronurnat. * anti-diefstalsle- Heerlen. Tel. 045-414151. Brunssum 045-254166: Geleen 04h90- M[iT MmMmÊÊÊÊÊ!*
Verk., verh. repar speciaalbouw. des * luidsprekerboxen * antennes. 46089; Heerlen 045-719484: Kerkrade .„ . 4Z!L/ SDOlthuiS Bakkers 04493-1604ÉOnderd. v. alle merken. Stationsstr. v

m^^imm^^^m^ 045-451598; Mtricht 043-620770; Sit- J0weUC rK t, f n c^8-10, Kerkrade. 045-455088/452501. tard 04490-25363; Weert 04950- Speciaalzaak in' HiFi-KTV-video. Het 1 dr 9 ' 7? ' 3
■MWfHfIMI 11lt''nhlT''1''"ll111>^ 32464. Uw adres voor betere toto's. vertrouwde adres v. al uw reparaties. BuCkX Sittard 04490-11301 P tiPnS * ratZ^S

Aanhangwagens Jo Knops " Smezo handelsonderneming BV B^**3^100 stuks in voorraad. Tevens alle on- CtlhS AdaiDS Akerstr.-N. 288-290, Hoensbroek, ■ff? Ü**gT!f7!T?r.l:MlJ;tJl
ANWB erkende auto- en motorrij- 045-211692^ Stalen, roestvrijst., rrjes- W\fJ 1.,mi}lMJLm^ ■il'iiTlf:lTHiMnH J LaiimPn mlluiken-ZOnwerinü St. CtlNStüffel !195 Sittard. Tel. 04490-12718. . . Mirharhctraat u fi ofi7 rw sing, enz. bouten, moeren in metr., s,~Zjf Ldlimeil ruilUlKeil-zuilweniiy .. *""'"'' JsoeStoM?M?7sl7lB metr. fijn, u.n.f., u.n.c. en ww-draad. Gebr Bo|| en Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus ÏS^lc

m^a,IIK
AI,10-20-S5

H
% ,!

MÊÊ^mmmm^^ V°erendaal* Tel ü45/b ö Tevens inbusbouten, houtschroeven, "'n " « „ctctnf ramon 21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045- g[ftis gray. Akerstr NrdJ■SSBHI plaatschr.,ankerwerk V. muurbevest., Te'- 043-64 293. Kunststof ramen- 423848/442129 6431 HR H broek. Tel. 045-213386{
AUTOGARANT Subam Heerlen SR^'W'h -z. Meest uitgebr. ass. m Limburg. Gielen Groentechniek 3AUIUüftHANI oUDaru neenen 1988:25% meer geslaagden dan regio- Husqvarna kwaliteit uit Zweden. Vak- le-Meerssen iiuu.... u»„„„i w., =sf 3 1 -s»Schelsberg 128, 725588. APK-keu- gemiddelde. Vrijbl. informatie: Heer- WWÊmWWrWIHfrWfffÊKÊM manschap in Schinnen Kettingzagen mlinra-neroai D.V. Wlm ÊKM!^ÏÏW!mmringsst., off. Subaru-dealer Heerlen len: 045-740564, Eys: 04451-1835. ■uiidMiahMLièui^i gazonmaaiers, heupmaaiers etc Gie- rr~—7 ' Het vertrouwde adres voor al uw rollui- W[W MÊmmÊÊÊmÊBit
e.o. A.P.K. tijdelijk 49,95, mcl. af- len Wolfhagen 3 Schinnen-Centr Tel ■■ JMl33*^MJdddllïlij ken of onderdelen, kunststof schroten, sj*/ h
meldk. en BTW. RlnpmktPrii np klnmn" 04493-1995. wLf service of reparaties. Beitel 4,6466 GZ \

LiPVPr mn% riilPC BlOemiSierij „ue MOmp 7^* ’>"■■-— Kerkrade 045-413049Liever lvv/o rijieb Uw „groen adres voor al uw snijbloe- rmonnanfnim Dmv (ai ourtltfAuto Hanssen Kerkrade-West dan 30% korting men * bruidsboeketten * grafstuk- jraeneenrum hok - teziwr

SarsfT^S'TSss^- Autorij.es is een zaak van vertrouwen.
-O-pstr. 70, Brunssum, tel. 045- , ifT^MT^ Feijen'S leesporteleuilles ■■BOHH SS^^ ar^itJSuur^t^ïïrSpleiSLllwS.lS: Ga daarom naar de vakman met jaren ' * f^| ’lUimiMl^ Absbroekstraat 3, Munstergeleen. tuinadv. Uterweg 117, Heerlen-Ne^

[\ACAiic A{\ ervaring. Kies een van onderstaande Goedkoop en nooit verplichtingen. Bel r»p Ruit Roklamp Mnntfnrt i
BBR -O-^eraepsriJscholen. gS^----^^ »00, ,n(ormatie 04490-11212. Eïï!?e)f'oZrp ïelatiege-

A^obejrij^Kwarten V.OT. Lei ite" B,„„ssum W^mmOOBSÊSm g.V.L. Restauratie. 045-226000 jj^^^^^ tjfêffifJfiÏÏtè** m "|
214T7T' GraWsS'biiHAPK-Skbe°rlnb: "o"" Autorijschool Sjel Dorenberg Heerlen Si„r»oeow %SZ,iw7t!t Galerie SchOOnbfOOdt !
+~*—» °45-213735 BORSU Limburg SBrtó^KT H. Hoeppermans CV. ■■IHI ESSRX!«

_„*„ Autorijschool Schulz Hoensbroek ..TTV,, , , autoplaatwerk, velgen, chassis etc. Sanitair, cv , dakwerk, gas, water, galerijen v/h Droomkasteel, Ganze*
HensgenS B.V. NieUWStadt 045-211667 Budgetvnendelijke bedrijfsautomatise- wateronth, rioolontstop. Emmaplein 8 nll „ de 115, Heerierheide. Ingang bij de»
Krui Jeide 3 APK keurinn in vooruit- a.■■k,o- . u„ „ *u,*

nng. Telefoon 045-210419, Ganzewei- Heerlen Tel 045-713265. HupkenS BV Maastricht fanten. 045-211767.Kruisweiae ó. AHK-Keunng in vooruit- Autorijschool Piet Hillebrand Kerkrade de 127, 6413 GD Heerlen. Qiphrprn Mimrrnatinn ~,,w c, cA n/n 9i^«fi« «nnr Pxrizicht, alle reden snel afspr. te maken 045-415597 öieoreco MUUrcoaiing Markt 53-54, 043-2lsöbö voor cxci. <
voor klantvr. keuring. 04498-53055. Voor muurcoating, gevelreiniging en k/t-—, fietsen van Koga Miyata. Giant bpecia- — »

Autorijschool Nico Zoet Kerkrade vochtwering met garantie SiebrecO bVL M*mm~~mm^mm— lized en Cycle Teen. fiVL ÉMIII 111l 11111 iIUTT045-456772 Piek SerVlCe Heerlen Ten Esschen 38, Heerlen. Tel. 045- mÜj JÊÊmmÈKKKËÊ PI/^HHBHHp!Opel BergSteyn Autorijschool Kubben Schimmert Verkoop/verhuur en service:^ compu- 752069 . /-mJj Dii„,io|,ool, nQol,oro 421/
APK-keuringsstation. Rijksweg 61, 04404-2339 ters/pnnters/software * Telefoonin- iB^s^ HlJWieiZaaK beCKerS }
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700. . t .. , 1J(. t

.. stallaties en faxapparatuur. Te1..04- «««««« r,inn Barrier 81. 6343 RA*Klimmen. Tel. _
u ■}

Autorijschool Winthagen Simpelveld 719336. Fax 045-740034.
~.„^— "'ane9e "a,OIJ 04405-3422. Daemen Kunststoffen «045-443252 Mll jflE]3S9SiJUli^^ Rijlessen in groepsverb. en mdiv., on- Verandadakplaten, plexiglas of LeX**

Garage Sebregts en Co. Autorijschool simons vaais _r^—T IZ*r Ter diskunf ,leid^9* ffi-RiS'SS- ?fTSlQnr«H0«?warswe9 7'Gele'!Off. APK-keuringsstation len 2. dealer 04454-2443 BiV Tl W^m Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872.
D.. , p . » . ufl|nflW

Tel. 04490-53865. \
Iveco bedrijfsauto's, ündelauferge- Autoriischool Peter Kokkelkoren Wïê MmÊÊmmÊÊ^ Haieigil Lycle-Lenter HelgerS j,
wande 8, Voerendaal. 045-752888. f S i^«e"Keiraren /■r/ HnutinriiKtrip Ppl7Pr hv ■^■rWfff^TTVfinHßH Rumpenerstraat 62-50, Brunssum. ■rfflSfflTOSVoerendaal 045-750995 LmmJ HOUlinauSUie fdZer 0V ■.M.U.Ut.'.rTJIJiT» 252709 Raleigh Mountainbikes 625,-. W^mmmUiWM^^*. , .... Emballage-en industriehout. Eiken, es- Sport- en stadsfietsen + reparaties. [Lucar autooeorijt Toodak Dakafwerkino sen en Amerikaans eiken enz voor cr j„pn Tu jn pn nar(( Bv zonder aanbetaling mogelijk. Colour Shop 045-222278voor apk zonder problemen, co en ■JiHiMM.-Hiia lül,u« "«diwenung vakman en doe.het.ze,ver Rijksweg rnssen iuin en parK bv. . Het adres
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Van onze verslaggeefster West-Europa, die in een steeds
sneller tempo verdwijnen. Mi-
lieuproblemen, economische
oorzaken en vaak onmogelijke
lokaties maken ingrijpende sa-
neringen noodzakelijk-

Derde verdachte
etalagekraak
aangehouden

LANDGRAAF - 'Black Coun-
try. Onder die titel exposeert fo-
tograaf Leo Tillmanns uit Le-
miers zijn werk over mijnmonu-
menten en -landschappen in het
gemeentehuis in' Landgraaf. De
expositie wordt aanstaande vrij-
dag geopend en duurt tot en met
23 mei.

Tillmans studeerde sociale geo-
grafie en legde zich later toe Op
documentaire fotografie. Inmid-
dels staan er al tien exposities opx
zijn naam.

BRUNSSUM - De etalagekraak die
vorige week in een Brunssumse
sportzaak werd gepleegd, en waar-
bij voor 20 mille aan artikelen werd
gestolen, blijkt niet door twee maar
door drie daders te zijn gepleegd.
Nadat de politie eerder al twee
Heerlenaren in de kraag greep,
werd' gisteren nog een negentienja^
rige plaatsgenoot aangehouden.
Ook .hij werd in verzekerde bewa-
ring gesteld..

vergaderingen die geleid gaan wor-
den door de kersverse CDA-wet-
houder Els Haenen, niet zullen uit-
monden in een 'Poolse landdag.
Hummel vroeg zich dit af nadat tij-
dens de vorige vergadering was ge-
bleken dat de kandidatuur van Hae-
nen niet door de voltallige raad ge-
steund werd. Overigens maakt
Hummel zelf geen deel uit van de
commissie Onderwijs, Cultuur,
Sport en Recreatie waarvan Els
Haenen voorzitter wordt.
Burgemeester Piet van Zeil gaf
Hummel te verstaan dat het voorzit-
terschap van commissies altijd be-
kleed wordt door de respectievelij-
ke portefeuillehouders. „Er is geen
aanleiding om van die regel af te
wijken", hield Van Zeil zich op de
vlakte.

HEERLEN - Rein Hummel van de
fractie Heerlen-Noord heeft gister-
avond tijdens de raadsvergadering
het college gevraagd of commissie-

Tillmanns drukt dia's af op spe-
ciaal materiaal en bereikt daar-
mee opvallende effecten. Grau-
we en sombere terreinen en
voorwerpen, lijken kleurryk en
krygen een onwerkelijk karak-
ter. Wethouder Thei Gybels
opent de tentoonstelling vrijdag,
om 20 uur. De inleiding wordt
verzorgd door ir P. van Dun die
bij deRijksdienst Monumenten*
zorg werkzaam is op de afdeling
industriële archeologie.

Centraal in 'Black Country' staan
de zwarte industrieterreinen in

SP tegen subsidie
parochie St.Joseph
HEERLEN - De Socialistiese Partij
vindt dat de gemeente geen subsi-
die moet verlenen aan de parochie
St. Joseph Heerlèrbaan om het uur-
werk van de kerk te herstellen. De
SP stemde als enige fractie tegen
een collegevoorstel om een kleine
5000 gulden daarvoor uit te trekken.
Woordvoerder Jan deWit vroeg zich
af of er in dit digitale tijdperk nog
mensen zijn die de tijd aflezen van
een kerkklok. „Bovendien zijn er
kerken die brj de tijd zijn en kerken
die achterlopen", sprak De Wit dub-
belzinnig. De SP vindt dat de kerk
zelfdit soort reparaties moet bekos-
tigen.

Het voormaligeKamerlid legde Van
Zeil vervolgens de vraag voor of het
college nog gesproken heeft over
maatregelen tegen de zwakke posi-
tie van wethouder Haenen. Van Zeil
lietHummel weten dat hijzich daar-
over de komende vier jaar geen zor-
gen hoeft te maken.

'Economische steun niet bedoeld voor Oost-westbaan'

Groen Links wenst geld
voor regio te behouden

HEERLEN - De raadsfractie Groen
Links in Heerlen is geschokt door
de kabinetsplannen om geld dat be-
stemd is voor de economische ont-
wikkeling van de Oostelijke Mijn-
streek te reserveren voor de isolatie
van woningen in de omgeving van
Maastricht Airport. Deze huizen
moeten worden geïsoleerd in ver-
band mét de aanleg van de Oost-
westbaan. Het kabinet zou voor
deze operatie 20 miljoen gulden wil-
lenvrijmaken.

genheid kan opleveren, maar vindt
dat de gemeenten in de Oostelijke
Mijnstreek daar niet aan mee hoe-
ven te betalen. „Er-moet met actief
gestreefd worden naar bevordering
van het aantal banen op 15 tot 20 ki-
lometer afstand, maar daar waar de
meeste werkzoekenden zijn", aldus
Groen Links in een briefaan het col-
lege.

Gelet op de kabinetsplannen virtdt
Groen Links het geenszins van be-
lang dat de gemeente Heerlen zich
positief opstelt ten aanzien van de
aanleg van de Oost-westbaan. Ook
al omdat een aanvullende Milieu Ef-
fect Rapportage heeft uitgewezen
dat een groot deel van de bevolking
van Hoensbroek geluidoverlast zal
ondervinden van deze baan.

Groen Links vindt het onaanvaard-
baar dat dit geld niet ten goede
komt aan de bevordering van de
werkgelegenheid in deze regio. De
fractie spreekt zelfs van oneigenlijk
gebruik van overheidsgelden.
Groen Links wil wel eens weten
hoeveel banen er minder geschapen
kunnen worden als er 20 miljoen
wegvalt. De fractie gelooft best dat
de Oost-westbaan extra werkgele-

Verdeling van
portefeuilles
in Simpelveld

SIMPELVELD - Het nieuwe colle-
ge van B en W in Simpelveld heef
de portefeuilles verdeeld. Burge
meester Fons Teheux neemt alge
mene coördinatie, financiën, perso

neelszaken en organisatie' economi-
sche aangelegenheden en toerisme
voor zijn rekening. Wethouder Bèr
Frijns (tevens loco burgemeester)
gaat zich bezighouden met openba-
re werken, woningbouw en huisves-
ting, ruimtelijke ordening, grondza-
ken, milieuzorg en vuilverwerking.

- Nieuwkomer Harry Ewals tenslotte
t zal de portefeuille welzijn, sociale- zaken, onderwijs, cultuur, subsi-- dies, recreatie en volksgezondheid- beheren.

voor de afwisseling vliegt zeu eens niet over Sweikhuizen,
j^arkomt ze er spelen. We heb-

het over de kapel van de
£?}inklijke Luchtmacht die op

ydag ] juni het 115-jarig be-■ Q-p-n van mannenkoor Sweik-
komt bijzetten.

**" jubileum wordt gevierd in
£} speciaal hiervoor opgetrok-
jrjfeestpavüjoen en het optre-
r* van de kapel is gratis toe-"nkelijk. Het uit 56 beroeps-

bestaande gezel-
Ij^ap staat onder leiding van
IJ** van Diepen en verwierf in
X* Jaren zeventig bekendheidet zijn befaamde 'Swinging-

Luchtmacht

Lm kapsalon Valerio Borgos
y> ln de Honigmanstraat in
r ccrlen wordt morgen voor het|°ede doel geknipt. De op-
Len9st van permanentjes, wa-
L 9°lfjes en wat dies meer zij
L^dioijTit nu eens niet in de
g?*rs. van de kapper, maar
Q
Qat in z ijn gehee i naar Huize

" P de Bies, een zwakzinnigen-nchting in Schimmert.

Knippen

Berenbos(2)
in-at laatste probleem wordt
Q[jle^er geval opgelost. Voor de
()o

erkleinsten komt er in Beren-
*ieffeen speelhoek. Jantje Beton
?io 1 tr°uwens kennelijk een
Keu voor °^e speeltuinen in
l^fcrade. Speeltuin Prikbosch
j££ nog niet zo lang geledenre-
in~nen op eenfinanciële bijdra-
t, 5500 gulden.En de Stich-
q]% Speeltuinen mocht eerderl*soo gulden op haar bankre-

lr*g bijschrijven.

Berenbos
r speeltuin Berenbos in Kerk-
«jk kan zevenduizend gulden

aernoet zien van het Natio-a?a' Jeugdfonds, beter bekendC JantÓe Beton. En dat geld
W?ien ze in kerkrade goed ge-
''Orrf want de speeltuin isa aan vernieuwing toe. Een
hoa]dvoerste-r van het Natio-
l^ch ■ eu°dfonds noemt de in-fn-!}} ln9 van het terrein vlak en
Lt(isieloos. Bovendien ontbre-
Hpl-001"zieningen voor de jong-e kinderen.

f gJ,ver kinfleren zijn er enkele
h^pden die veel ouders van
d^. onderschrijven.Zo-
k[n £rTn lüjts hout en rieke-lüjts
s(a^e?* zint gaw groeët. Dat
kqS: °P hout dat voortijdig ge-

' Jo?f V3ordt en kinderen die zeer
t ua?f trouwen. Omdat men ze
i obe

Ze Q-oed kent, is men mit na-
.(■rur kinger en naober ringer.

ék-in ren) neet gaw bedraoge.
Isj0 9er motte gein groetelujts

Zii-Ji ao-ndoeë. lets krachtiger
ki^ H.eu,eringen als : Ichmaog e
k. 1■ e. kriege es dat neet waor

VSes r^ëüer es kind gesjtórve dan
fi^Oo an bed-órve. En dan zijn eri/Rol sXperts5Xperts men zeat: Hae züt1 rtet

n «e u>eegof 't kind kak haat,
kir?een. een spottende opmer-

J*ee 9 die gemaakt als iemand
■ r snel merkt wat er aan de

Kind III
Plat du jour

Spreekminuut
U~~e lokale partij Burger Be-

«9en in Kerkrade houdt
lo Indelijks een spreekuur
kinarin de plaatselijke bevol-
Vor? grieven kan spuien.
kj r2*tter Krasouec heeft daarüp^ddels, nu de verkiezingen

*» l! (*e ru9 zVn' waar een
n eek-halfuurtje van gemaakt.

g verwachtingen luiden dat
ste!,9e2ien de minimale belang-
fne n

°> °ver een tijd het feno-,
i)7in van een spreek-minuut

Qen noteren.

In de Cramer afgesloten
HEERLEN- De weg In deCramer in Heerlen wordt in verband mét
werkzaamheden de komende maanden grotendeels afgesloten. Het
gaatom het gedeelte tussen het bedrijfEussi-fruit en het spoorweg-
viaductbij hetLimburgs Dagblad. De afsluiting gaat tot eind septem-
ber duren. Het verkeer zal worden omgeleid. De op In de Cramer ge-
vestigde bedrijven blijven bereikbaar. De werkzaamheden houden
verband met de aanleg van een bedrijventerrein of de plaats van het
voormalige woonwagencentrum. Het terrein wordt onder meer ver-
hard en van riolering voorzien.

Advies commissaris Heerlen:

'Meer parkeerruimte
in het Eikenderveld'

einde komen aan de verkeerspro-
blemen in deze Heerlense wijk.
Bewoners klagen er over dat cursis-
ten door een gebrek aan parkeer-
plaatsen in de omgeving van het
Educatief Centrum hun auto's vaak
zeer hinderlijk in de straten parke-
ren. De Heerlense politie heeft daar
in hetverleden al diversemalen ver-
baliserend tegen opgetreden. Maar
dat is volgens Berendse bepaald
geen structurele oplossing. Vandaar
zijn dringende advies extra parkeer-
plaatsen aan te leggen bij het Edu-
catiefCentrum.

HEERLEN - Commissaris, Berends
van de Heerlense politie heeft bur-
gemeester Van Zeil geadviseerd het
aantal parkeerplaatsen bij het Edu-

catief Centrum voor Volwassenen
in het Eikenderveld uit te breiden.
Alleen dan kan volgens hem een

'Bewoners Molenberg lijden ook psychische schade'

Wijk wil aanpak vandalen
IrMoeders doen er goed aan I
J*1 Q-Q-nstaande zaterdag reeds Iode vroegterichting Heerlen- I
iiarfct te gaan. Als ze tenmin- Ie tüilien profiteren van de ac- Ie die de marktkooplui dan in I

j^oand met moederdag hou- I
rj 1- Marktmeester Jacob Kep- I
.** 'aat weten dat er vijfhon- I
J^d gratis beauty-sets worden I
"jQedeeld. En dat alles onder I
(

wiotto 'op is op. Dus enige I
lijkt ons geboden.

HEERLEN- Bewoners van de
Bruningmanstraat en de Kerk-
raderweg in de Heerlense wijk
Molenberg hebben via een
brief van een maatschappelijk
werker bij het gemeentebe-
stuur en de politie aangedron-
gen op een hardere aanpak
van vandalen.

En juist dat laatste schoot bij een
aantal fracties in het verkeerde keel-
gat. „Nonchalance ten opzichte van
mede-burgers", noemde Thijs Wij-
nen van Heerlen-Noord dat.

Vandaar dat de gemeente om hulp
werd gevraagd. Besloten werd om
het systeem aan te passen. De kos-
ten daarvan bedragen 125.000 gul-
den. De gemeenteHeerlen zou daar-
van 30 mille voor haar rekening ne-
men, de woningvereniging de risi-
co's. De bewoners moeten dan 15
gulden per maand gaan betalen plus
een bedrag van vijf guldenvoor elke
keer dat gebruik gemaakt wordt
van het systeem.

HEERLEN - De Groepering Heer-
len-Noord, D66, Groen Links en de
SP in de Heerlense gemeenteraad
hebben gisteravond vergeefs gepro-
beerd de bewoners van de aanleun-
woningen nabij Huize Tobias (com-
plex De Haagdoorn) niet op te las-
ten draaien voor de.aanleg van een
'nieuw' alarmsysteem. Een amende-
ment van Groen Links werd slechts
met een minderheid gesteund.
Aanvankelijk was het de bedoeling
dat in de aanleunwoningen een zelf-
de systeem zou worden geplaatst als
in het bejaardencentrum. Daar
bleek echter geen geld voor. Wo-
ningvereniging Heerlen koos voor
een goedkoper alternatief met als
consequentie dat het personeel van
het verzorgingshuis bij elk alarm
zou moeten gaan kijken in de aan-
leunwoningen wat er aan de hand is.
En dat bleek weer een te grote be-
lasting voor Tobias.

Ouderen
betalen
'alarm'

LANDGRAAF - Onbekenden heb-
ben afgelopen weekeinde vernielin-
gen aangericht in speeltuin De
Voort inLandgraaf. De daders knip-
ten een gat in de omheining, be-
schadigden een trampoline en na-
men de bal van de kegelgalg mee.

Vernielingen
in speeltuin

Wethouder Dorien Visser gaf aan
dat er door de woningvereniging en
Tobias fouten zijn gemaakt. „Wij
hebben alleen geholpenmet een op-
lossing."Zij ontkende dat de bejaar-
den de dupe worden van de rege-
ling. Verder was ze het eens met de
kritiek van de raad. Ook CDAer
Vankan en VVDer Wil Houben be-
kritiseerden de woningvereniging.
Maar hun fracties gingen niet ak-
koord met het amendement van
Groen Links omdat anders de hele
regeling op de helling zou komen te
staan, terwijl er haast geboden is
met de aanpassing van het alarm-
systeem.

Mijnmonumenten in
de schijnwerpers

" Dezefoto van de oude mijnschacht inKerkrade-Nulland
isop de expositie ook te zien. Foto: LEO TILLMANNS

Bij de politie bleek de bewuste brief
gisteren nog niet aangekomen. Ook
liet een woordvoerder weten niet op
de hoogte te zijn van de uit de hand
gelopen problemen in de wijk.
Een woordvoerder van de gemeente
Heerlen zei gisteren dat burgemees-
ter Piet van Zeil wel op de hoogte is
van de excessen door vandalen in
de wijk Molenberg. Van Zeil rela-
teert de problematiek evenwel aan
het braakliggen van het schoolge-
bouw. Zijnwoordvoerder: „Onlangs
is besloten het schoolgebouw te ver-
bouwen. Er komt daar een Groene
Kruisgebouw. Wanneer dit gebouw
gereed komt, zal ook dé baldadig-
heid ter plekke afnemen."

Volgens de maatschappelijk wer-
ker, die net als de meeste bewoners
uit angst om represailles anoniem
wenst te blijven, is de overlast al va-
ker bij de politie aangekaart.
„De politie is vaak gebeld. Maar dan
kwam de patrouille pas anderhalf
uur later of helemaal niet. Toch zal
er sneleen eind aan deze uitspattin-
gen moeten komen. Want de bewo-
ners hebben niet alleen te maken
met materiële schade. Zij lijden ook
psychisch en vrezen lichamelijk ge-
weld."

De bewoners beweren dat een
groep jongeren uit Heerlen al jaren
de leefbaarheid in hun buurt aan-
tast. De jongerenzouden eerst hun
vernielzucht hebben botgevierd op
de leegstaande Maria Theresia-
school. En daarna zouden de woon-
huizen hun doelwit zyn geweest.
Regelmatig zouden stenen doorrui-
ten van woonhuizen aan bovenge-
noemde straten vliegen, waarbij
persoonlijke ongelukken op den
duur niet meer te vermijden zouden
zijn.

Hummel stelt positie
Els Haenen aan orde
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Dankert totpolitiechefs in Maastricht:

Samenwerken politie
in grensstreken
wettelijk regelen

Professor Leune optimistisch in Heerlen

'Herwaardering voor
onderwijs en leraar'

MAASTRICHT - Staatssecreta-
ris Dankert van Europese Zaken
pleit voor wil de bestaande
grensoverschrijdende samen-
werking uit het schemerdonker
halen en juridische kaders
scheppen die voldoen aan de
eisen van doeltreffendheid en
controleerbaarheid. De staatsse-
cretaris vindt dat Nederland het
initiatief zou moeten nemen om
een sterkere samenwerking tus-
sen de Europese politie-diensten
te laten ontstaan.

ken en Financiën nog zeker en-
kele jaren in de diverseEuropese
voorzitterssteden en in Brussel
zijn tenten zal moeten opslaan.
De staatssecretaris geeft de voor-
keur aan de Europese weg boven
de intergouvernementele weg
die uitmondt in akkoorden tus-
sen regeringen, maar de twaalf
landen geven er vooralsnog de
voorkeur aan het vrije personen-
verkeer onderling te regelen.
Zolang de Europese oplossing
nog niet te verwezenlijken is,
moet volgens Dankert naar alter-
natieve wegen worden gezocht
die de voordelen van de Europe-
se oplossing zo dicht mogelijk
benaderen. Uitstel kunnen we
ons niet permitteren. De politiek
mag niet bij de praktijk achter-
blijven, aldus de staatssecretaris'

deskundige optimist gelooft ech-
ter dat ditzelfde voor de twaalf
landen van de Europese Ge-
meenschap op 1 januari 1993 kan
zijn verwezenlijkt", aldus Dan-
kert die denkt dat het reizend cir-
cus van ambtenaren van de mi-
nisteries van Justitie, Binnen-
landse Zaken, Buitenlandse Za-

van een vrij personenverkeer
sprak.

„Het vrije personenverkeer tus-
sen de landen van het Schengen-
akkoord (de Benelux-landen,
Frankrijk en de Duitse Bondsre-
publiek) kan als alles goed gaat
begin 1992 een feit zijn. Geen

Staatssecretaris Dankert van
Europese zaken zei dat dinsdag
in Maastricht op een conferentie
van hoofdcommissarissen, van
politie waar hij over de gevolgen

HEERLEN - „De jaren negentig
staan in hetteken van hetrealistisch
idealisme, waarin het onderwijs er-
kend en herontdekt wordt als voer-
tuig voor maatschappelijke ontwik-
kelingen. Kwaliteitsverbetering en
verhoging van de effectiviteit en het
rendement vormen de belangrijkste
streefpunten waarvoor het onder- Veel mensen zouden te hoge rekeningen hebben ingediend

Twijfels over correcte
afhandeling stormschade

wijs op weg naar het jaar 2000 zich
gesteld ziet."

Dat beeld schetste prof dr J.M.G. .
Leune (Erasmus Universiteit Rot-
terdam) deze week tijdens een le-
zing in het Bernardinuscollege te
Heerlen.

De leraar wordt volgens professor
Leune na de maatschappelijke de-
gradatievan devoorbije twintig jaar
herontdekt in zijn spilfunctie.

„Maar rust aan het onderwijsfront
kan ik de docenten niet in het voor-
uitzicht stellen. Het kabinet heeft
voor deze 'revitalisering' maar een
schijntje in het licht der noden over,
doch er is sprake van een trend-
breuk. En dat is al heel wat! De pe-
riode van welhaast systematische
aanslagen op het onderwijsbudget
lijkt gekeerd," beweert Leune, te-
vens adviseur van minister Ritzen
en als zodanig deel uitmakend van
de 'denktank' voor het Nederlandse
onderwijsbeleid.

van de eenwording van Europa en
de jongste aardverschuivingen in
het Oostblok achtte prof. Leune een
herwaarderingvan de drie moderne
vreemde talen op haar plaats, waar-
bij hij het verdwijnen van Frans in
de onderbouw als 'blunder' kwalifi-
ceerde. Een harmonisatie en betere
stroomlijning van diploma's over de
grenzen heen is wenselijk.

Meer aandacht moet er komen voor
de verschillen in leertempo, be-
gaafdheid en persoonlijke interes-
ses. Verder voorziet Leune het ver-
dwijnen van specifieke meisjes-
vakpakketten en van de zogenaam-
de meisjesloopbaan. In het licht van
de historie noemde hij het feit dat
over drie jaar evenveel meisjes als
jongens aan Nederlandse universi-
teiten studeren 'een revolutie.

Nieuw
verfje voor
Trimetal

Van onze redactie economie
mensen aan het denken en aan het
rekenen. De offertes beperkten zich
dientengevolge veelal tot een be-
drag waarvoor net geen schade-ex-
pert werd gestuurd".
Bij steekproeven bleek in een aantal
gevallen groot onderhoud meege-
nomen te zrjn maar vanwege de lage
grens valt de 'schade' voor de verze-
keraar nog mee, is de algemene me-
ning.

GELEEN - De bedrijfs-
brandweer van DSM is gis-
teravond moeten uitrukkeJ1

voor een brand bij de polyH
theenfabriek in GeleeU'
Rond 22.15 uur ontstond Ü 1

achtereenvolgens twe£
reactorvaten van de fabriek
overdruk, waarna het*
etheendampen ontsnapte!*1
en vlam vatten. Volgens eev\
woordvoerder van het che-
mieconcern bleef de schad*
zeer beperkt.

Brandje bij
DSM-fabriek

MAASTRICHT/TILBURG -
De Bond van Verzekeraars in
Nederland zal vandaag achter-
gronden en cijfers vrijgeven

die betrekking hebben op de
assurantie-aspecten van de re-
cente voorjaarsstormen. Die
gegevens worden met enige
spanning tegemoet gezien na
tegenstrijdige verklaringen
van verzekeraars over het op-
treden van verzekerden en re-
paratiebedrijven.NOS-Laat over

Japan in Limburg

MAASTRICHT - De verffa-
briek Trimetal in Maastricht
heeft zichzelf een nieuwe likje
verf gegeven. Vrijdag opent
burgemeester Houben een af-
haalcentrum voor professione-
le klanten en op dezelfde dag
wordt ook een computerge-
stuurde kleurenmengmachine
in gebruik genomen.

Positief
Overigens vindt hij de vaderlandse
onderwijssituatie verre van hope-
loos. „De gemiddelde intelligentie
in Nederland stijgt. Dit heeft niets te
maken met genetische manipulatie,
maar alles met ons onderwijs. Een
jaarlijks onderzoek bij recruten
toont dat telkens aan." Op het ter-
rein van wiskundig inzicht scoort
Nederland na Japan het beste ter
wereld. Er is dus geen reden tot
somberheid, eerder tot positiever
beeldvorming voor ons onderwijs.

Door de kleurenmenger kunnen
schilders voortaan zonder lange
wachttijden over elke gewenste
kleur beschikken. De verffabriek
heeft de laatste jaren veel tijd en
geld gestopt in de ontwikkeling van
nieuwe milieuvriendelijker produk-
ten.

„Maatschappelijk verkopen we ons
zo slecht. De berichtgeving is vaak
zo negatief. We hebben beslist meer
te bieden dan spijbelaars, drop outs,
leerlingen die het niet meer zien zit-
ten. En meisjes die het niet weten te
maken.

Negatief

Trends
Leune speelde ook voor futuroloog
door een aantal trends en ontwikke-
lingen voor het laatste decennium
van deze eeuw te voorspellen. Zo zal
de werkgelegenheid in het voortge-
zet onderwijs door de onvermijdelij-
ke terugloop van leerlingen met on-
geveer dertig procent dalen. Daarte-
genover staat een economische
groei, die straks weer een betere
persoonlijkheidsontplooiing moge-
lijk maakt. In dat verband zei hij te
voorzien, dat „de overdreven waar-
dering voor de exacte vakken
plaatsmaakt voor een betere balans
tussen alfa-, bèta- en gammavak-
ken."

Terwijl manager Haan van Interpo-
lis in Tilburg niet de indruk heeft
dat zijn maatschappij extra en op
breed front getild is bij het uitbeta-
len van stormschades, beweert de
Limburgse schade-afhandelaar
Etienne Piters dat 'er druk is gere-
kend en vooral door dakdekkers en
andere reparateurs nogal eens met
de vork is geschreven. Ook andere
verzekeringskantoren in Limburg
hebben de indruk dat niet alle aan-
gemelde en niet gecontroleerde
schade 'smetteloos' is maar hard
maken wil of kan men deze bewe-
ring niet.

Dat leidde onlangs ondermeer tot
de introductie van grondverven en
laksoorten die met water verdund
kunnen worden en een alternatief
vormen voor de traditionele verven
op basis van oplosmiddelen. Trime-
tal maakt sinds begin dit jaar deel
uit van de Groep Casco Nobel, on-
derdeel van Nobel Industries Swe-
den.

Eén schooltype werd door Leune
over de knie gelegd: de Pabo. „On-
der het mom van academisering is
op Pedagogische Academies over
de hele linie het eindexamen afge-
schaft. Geen inspecteur of gecom-
miteerde komt er meer aan te pas.
Ik acht dit volkomen onjuist!"

Technologische ontwikkelingen en
verschuivingen op de arbeidsmarkt
werken het belang van informatica
en techniek in de hand. „Vergele-
ken met het buitenland lopen we
met ons amateuristische computer-
onderwijs ver achter." In het licht

De DSM-brandweer had de zaal!
binnen korte tijd ondercontroiej
De regionale brandweer, die niel
ingeschakeld hoefde te wordei^
werd van de melding op de hoog'!
te gebracht. Uit voorzorg is kom
tijd een gedeelte van de dichtbij
gelegen snelweg door politie 3*l
gezet.

De reactoren van de fabriek
waar grondstoffen worden gö
maakt voor plastic zakken, zij?
voorzien van een overdrukbeve*
liging. De noodstop, waarbij o*
druk automatisch wordt ontlaS*
ging gisteravond gepaard m*
een hevige klap. De schade do"1
de vlammen bleef beperkt tot d<
uitmonding van de installatie
waar het etheen ontsnapte, e'
het aangrenzende tweede reac
torvat.

HILVERSUM - NOS-Laat besteedt
morgenavond uitgebreid aandacht
aan de sterk toegenomen interesse
van Japanse investeerders voor
Limburg. , Naast vertegenwoordi-
gers van het bedrijfsleven in Japan
komen ook de scheidende gouver-
neur Kremers en prof. dr. Okinaga
van de in Ulestraten te vestigen Ja-
panse Teikyo Universiteit aan het
woord.
Tv-opnames zijn ondermeer ge-
maakt bij het Limburgs Dagblad
waar de Europese editie van de Ja-
panse financiële krant NihonKeizai
Shimbun wordt gedrukt. Beelden
zijn er ook van het openingsfeest
van de Japanse fabrikant Plalloy
diezeer tegen de zin van concurrent
DSM in Kerkrade kunststofkorrels
kleurt en mengt.

De schadebedragen die aan verze-
kerden werden uitgekeerd liggen
tussen de 1500 en 4000 gulden. Be-
trouwbare cijfers over het totale
schadebedrag in Nederlandzijn nog
niet voorhanden. Zo wachten tal
van verzekerden door schaarste aan
bouwmaterialen zoals dakpannen,
en gebrekaan mankracht bij aanne-
mers nog altijd op definitieve repa-
ratie.

Dakdekkersbedrijven zelf zeggen
dat in de drukte zeker fouten zijn
gemaakt met ingediende rekenin-
gen maar van een bewust 'tillen' is
geen sprake. Wel is er door de grote
vraag en het gebrek aan voldoende
personeel niet altijd gaaf werk afge-
leverd en er zijn dan ook meer
klachten dan normaal geregis-
treerd. Ook de Consumentenbond
heeft meer klachten gekregen.

Een Sittardse intermediair: „Het
toeschrijven van schade naar een
zeker niveau kon niet uitblijven, na-
dat AMEV in een paginagrote ad-
vertentie liet weten schades tot 2500
gulden blind te accepteren. Dat zet
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Na een leven van toewijding en zorg voor allen die
hem liefwaren, is heden van ons heengegaan,onze
dierbare broer, schoonbroer, oom en neef

Adam Fischer
Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar, voorzien van
het heilig sacrament der zieken.

Kerkrade: J. Fischer
L. Fischer-Kelleter
René en Maria
Mare
Familie Fischer

Kerkrade, 6 mei 1990
Bleijerheiderstraat 96
Corr.adres: Luchesiusstraat 7, 6462 BK Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 11 mei as. om 11.00 uur in de parochiekerk
van St.-Antonius van Padua te Bleijerheide, waar-
na aansluitend begrafenis op de algemene begraaf-
plaats Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Er is geen condoleren.
Voor vervoer van de kerk naar de begraafplaats is
gezorgd.
Donderdag 10 mei zal de overledene bijzonder wor-
den herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in
bovengenoemdekerk.
Mochten wij zijn vergeten u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondigingals zodanig
te beschouwen.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
overlijden van onze oud-medewerker, collega en
goede vriend

Adam Fischer
Tijdens de jaren dat hij bij ons werkzaam was, als-
ook na zijn pensionering, hebben wij hem meege-
maakt als een hulpvaardig en optimistisch iemand.
Het is juist zijn persoonlijkheid die als een groot
verlies en gemis door ons allen wordt gevoeld.
Onze steun en medeleven gaan uit naar zijn naaste
familie en vrienden.

Directie en personeel
Helio Repro BV
Kerkrade

De plechtige eerste jaardienst voor onze moeder,
oma en overgrootmoeder

Maria
Piotrowski-Smeets

zal plaatshebben op zaterdag 12 mei as. om 19.00
uur in de parochiekerk van de H. Montfort te
Hoensbroek-Zuid.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

6135 EP Sittard, mei 1990
Reigerstraat 5

t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede dat, toch nog onver-
wacht, van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Maria Theresia Peters
echtgenote van

Frans Hubert Kessels
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Nieuwenhagen: F.H. Kessels
Bleijerheide: Mia Kriechelberg-Kessels

Tony Kriechelberg
Luciènne en Harald

Schinveld: Peter Kessels
Astrid Kessels-Walraven
Gitte

Nieuwenhagen: MayKessels
MarlyKessels-Vaessen
Joyce en Jean

Kerkrade: Fieny Theunissen-Kessels
Jo Theunissen
Claudia enLaurent
Familie Peters
Familie Kessels

Landgraaf, 8 mei 1990, Burg. Gijsenstraat 58
Corr.adres: Apollolaan 12, 6373 HB Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 12 mei as. om 11.00uur in de parochie-
kerk Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhagen,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, op vrijdag 11 mei om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
t

Voor de vele blijken van medeleven ons betoond
bij het plotselinge overlijden en de begrafenis van
mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoon-
vader en lieve opa

Sjo Damoiseaux
betuigen wij allen onze oprechte dank.
Het was een grote steun voor ons te weten dat Sjo
door zo velen gewaardeerd en gerespecteerdwerd.

Tiny Damoiseaux-Bouwens
kinderen en kleinkind

6365 EN Schinnen, mei 1990
Vloedsgraafl
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
zaterdag 12 mei om 19.00 uur in de St.-Dionysius-
kerk te Schinnen.

tßiet deKoning, 70 jaar, echtgenotevan Cor de 4/ Maria Sliepen, 77 jaar, weduwe van Emil Duda,
Kleijn, Bredeweg 267, 6043 GH Roermond. De * Zonnedauwhof 40, 6043 XE Roermond. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden don- plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden don-
derdag 10 meiom 11.00uur in deparochiekerk van derdag 10 mei om 14.00 uur in de H. Hartkerk te
het H. Hart te Roermond. Roermond.

tLéon Prikken, oud 57 jaar, echtgenoot van Nelly
Nijsten. 6218 GK Maastricht, Velijndonk 12. 4-Nettie Janssens. Maastricht, Miserecordeplein

Eucharistieviering in de parochiekerk van het H. \ 3- Corr.adres: Celestastraat 8, 6217 XJ Maas-
Hart van Jezus, Oud-Caberg te Maastricht, op tricht. Eucharistieviering in de parochiekerk van
woensdag 9 mei om 11.00 uur. Schriftelijk condole- st- Matthias, Boschstraat te Maastricht, op donder-
ren in de kerk. dag 10 mei om 10.30 uur. Geen condoleren.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons heeft omringd, delen wij u mede
dat, geheel onverwacht, van ons is heengegaan,
mijn lieve man en vader

Johannes Hubertus
Henricus

van der Heijden
echtgenoot van

Johanna Bouwhuizen
Hij overleed op 72-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Schaesberg-Eikske: Johanna van der Heijden-
Bouwhuizen

Langen (BRD): Harry van der Heijden
Jutta Hans

6372 VB Landgraaf, 8 mei 1990
Blauwsteenstraat 48
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 12mei as. om 11.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Michaël te Schaesberg-Eikske,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op het r.-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake vrijdag 11 mei om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 uur tot 18.15
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Graag zeggen wij u oprecht dank voor de vele blij-
ken van deelneming ondervonden bij het overlij-
den en de crematie van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, " dochter,
schoondochter, zus, schoonzus en tante

Hilda
Dorscheidt-Daniël

JoopDorscheidt
Marcel en Angelique
Ramona en Jan

Heerlen, mei 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 12 mei 1990 om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Josephte Heerlerbaan.

Lieve Frans
Een jaar is 't geleden dat we je plotseling moesten
verliezen.
Pas 25 jaar, nog zo jong, ging jebij ons weg, en we
missen je, jebehulpzaamheid, je liefde en toewij-
ding. .
Je bent er niet meer, en toch ben jebij ons iedere
dag.
Je stond midden in het leven, je was een groot
mens.
Bedankt, lieve Frans, voor de weg die je ons wees
om verder te gaan.
Vandaag denken wij aan jou zoals jij 't wilde.
De plechtige eerste jaardienstvoor Frans Kruissen
zal worden gehouden op zaterdag 12 mei as. om
19.00 uur in de H. Hartkerk te Mariarade-Hoens-
broek.
Zijn ouders: Frans en Mariet Kruissen-Jamar

Broer: Rob - Caroline
OmaKruissen en alle familieleden,
vrienden en vriendinnen

t
Naeen leven, getekend door liefde, eenvoudeneer-
lijkheid is heden van ons heengegaan in het Maas-
landziekenhuis te Sittard, mijn inniggeliefde echt-
genote, onze lieve en onvergetelijke moeder,
schoonmoeder, oma, dochter, schoondochter, zus,
schoonzus, tante en nicht

Tilla Paulus
echtgenote van

Jan Peeters
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed
zij in de leeftijd van 53 jaar.

Nieuwstadt: JanPeeters
Nieuwstadt: Jo Peeters

Grace Peeters-Fenech
Steven, Lesley

Nieuwstadt: Anita Peters-Peeters
André Peters
Wendy

Nieuwstadt: Francien Claessen-Peeters
Bert Claessen
Kevin

Nieuwstadt: Henriëtte Muurmans-Peeters
Ron Muurmans
Richard
Familie Paulus
Familie Peeters

7 mei 1990
Corr.adres.' Markies de Schenkweg 50A
6118 EG Nieuwstadt
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 11 mei om 11.00 uur in de parochie-
kerk van H. Joannes deDoper te Nieuwstadt, waar-
na de begrafenis plaats zal vinden op de algemene
begraafplaats aan de Elsenewal aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Het rozenkransgebed, gevolgd door de avondmis
zal gehouden worden op donderdag 10 mei om
18.45 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheidtot afscheidnemen van Tilla in de
rouwkapel van het Maaslandziekenhuis te Sittard,
dagelijksvan 17.30 - 19.00 uur.
Een persoonlijk woord van dank aan de doktoren
en verplegend personeel van afd. 16 Maaslandzie-
kenhuis te Sittard.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Tot ons leedwezenberichten wij u dat op zaterdag 5
mei 1990 is overleden, onze gewaardeerde mede-
werker de heer

J.B. Claase
Eggelstraat 1
6134 VT Sittard
Wij verliezen in hem een fijne collega met wie
iedereen altijd goed heeft kunnen samenwerken.

Directie en personeel
PTT Telecom district Maastricht

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voo
alles wat zij voor ons deeden betekend heeft, geve'
wij u kennis, dat toch nog onverwacht van ons i
heengegaan, mijn dierbarezus, onze tante, oud-tan
te en nicht

Anna Delille
weduwe van

Johannes van Bekkum
Zij overleed op 79-jarige leeftijd in het De Weve'
ziekenhuis te Heerlen.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: M. Wetzels-Delille
neven en nichten

6372 JB Landgraaf-Schaesberg, 7 mei 1990
Past. Schattenstraat 74
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worde'
op zaterdag 12 mei a.s. om 11.00 uur in de dekena'1
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg
Hoofdstraat, waarna aanslutiend de begrafenis #
plaatsvinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is i
geen condoleren.
Het rozenkransgebed tot intentie van onze dierbar*
overledene wordt gebeden op vrijdag 11 mei o«,
18.45 uur in voornoemde dekenale kerk, aansluj|
tend avondmis.

't
ti

-;
Enige en algemene kennisgeving

t
Na een kortstondig ziekbed is, in de gezegend'
leeftijd van 83 jaar, voorzien van het h. oliesel, va"
ons heengegaan, mijn man, onze zorgzame vadef
söhoonvader, opa, broer en zwager

Dominicus Hubertus
(Mienus) de Bock

echtgenoot van

Petronella Maria van Vorselefl
Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

Treebeek : P.M. de Bock-van Vorselen
kinderen en kleinkinderen
Familie De Bock
Familie Van Vorselen

6444 VC Brunssum, 4 mei 1990
Monulfusstraat 2
Op wens van de overledene heeft de uitvaartdienst
gevolgd door de crematie, in besloten kring plaatS
gevonden op dinsdag jl.I A

| In'

Wegens sterfgeval van onze mede-directeur de heer

W. Römgens
is Rotax-Hoensbroek donderdagochtend 10 mei vanaf 7
uur tot vrijdagochtend 11 mei 7 uur gesloten.
Hoofdstraat 255, 6432 GE Hoensbroek.

', : : '



rondom Brussel vooral ook 's
nachts door koeriersdiensten
zeer veel geluidshinder op-
treedt. Zo kunnen ze concurre-
ren met Maastricht Airport... ".
Dr Kremers vindt dat de Bel-
gen overigens wel degelijk pro-
fijt hebben van de aanwezig-
heid van het vliegveld onder
andere Ford Genk.

eens milieuwetgeving. Via de
Maas krijgen we al jaren de
groots mogelijke troep binnen.

PvdA-fractie steunt
openhouden drafbaan

Rapport: 'Schaesberg' al uit rode cijfers MAASTRICHT/LANAKEN -Scheidend gouverneur dr
J. Kremers vindt dat de Belgi-
sche minister van Verkeer
'voortdurend met een rood
hoofd moet rondlopen' vanwe-
ge een serie schaamteloze op-
merkingen over de gevolgen
van de uitbreiding van vlieg-
veld Zuid-Limburg voor het
milieu. In het blad 'ABP-we-
reld' zegt Kremers: „Als je in
het Belgische grensgebied ver-
toeft, word je nota bene door
laag vliegend Belgische straal-
jagers van je fiets geblazen."

„In België hebben ze, waar het
vliegtuiglawaai betreft, niet

Wij kennen het probleem van
de nachtvluchten, die in Ne-
derland aan een streng regiem
zijn gebonden. Dat soort be-
perkingen kennen ze in België
helemaal niet. Dat betekent dat

Van onze Haagseredacteur

HAAG - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer zal mor-
'eri tijdens mondeling overleg met minister Gerrit Braks van

en Visserij diens besluit om de Draf- en Renbaan
(DRL) in Schaesberg open te houden, steunen. Met

""Jn besluit negeerde Braks eind januarieen advies van de Ne-
Herstructureringsmaatschappij (NEHEM) om

Schaesberg' te sluiten. Volgens de Limburgse PvdA-woord-'oerder Servaes Huys is de baan in Schaesberg (economisch)evensvatbaar.
alleen nog maar verlies opleverde,
op korte termijn blijvend winstge-
vend is te maken.

-s._'■" baseert zich daarbij mede op gis-
S*n door de DRL gepresenteerde

''p?s' waaruit in tegenstelling tot
a erdere berichten blijkt dat de baan» 1989 al een licht positiefresultaat

°ekte. De DRL is bovendien van
om het aantal stallen flink uit

jt,:.geiden, zo meldde bestuursvoor-
jn ,lter Hub Haenen gisteren in Den
>r laaê aan Huys.

Hij wijst daarbij op de concept-ver-
lies- en winstrekening over het jaar
1989, opgesteld door het accoun-
tantsbureau Moret en Limpberg.
Die cijfers geven weliswaar een ver-
lies aan van 892.000 gulden, maar
dankzij een WIR-subsidie werd een
licht positief resultaat van 313.000
gulden geboekt.

Van onze verslaggever

ving te kunnen bekostigen. Tijdens
het vooronderzoek nam justitie bi;
het merendeel spaarbankboekjes
op Curacao in beslag. leder hac
daarop bedragen die de ton aan An
tilliaanse guldens ruim overstegen.

„Allemaal verdiend met gokken
zeiden de verdachten. „Dan hebber
we hier te maken met een zeer ge
lukkigefamilie die als geen ander ir
Nederland geluk heeft in het spel
ironiseerde de president.
Het gerechtshof doet uitspraak Of
dinsdag 22 mei.

Vermistin Benidorm

Nog geen spoor
van Geleense

Van onze verslaggever

GELEEN - Ruim vier maanden na
haar verdwijning in de omgeving
van de Spaanse toeristenplaats Be-
nidorm, is nog geen spoor gevonden
van de 61-jarige Elly Brink uit Ge-
leen. De vrouw verdween eind de-
cember van het vorig jaar tijdens
een uitstapje. Toen de wagen waar-
in zij zat in slechte weersomstandig-
heden strandde, ging mevrouw
Brink te voet verder. Sindsdien is zij
spoorloos. Zij was naar Spanje ver-
trokken voor een vakantie.
Een woordvoerder van de Neder-
landse hulporganisatie SOS Inter-
national zegt dat er niet meer aktief
wordt gezocht door de autoriteiten
in Spanje. „Het is nu afwachten. Af-
wachten in de hoop dat je ooit nog
eens een telefoontje uit Barcelona
krijgt", aldus de zegsman.
Volgens de Nederlandse ambassade
in Madrid is mevrouw Brink het
slachtoffer geworden van de storm
die rond de jaarwisselingde Spaan-
se kust teisterde.

Het besluit om de DRL open te hou-
den zal morgen waarschijnlijk ook
de steun van het CDA krijgen. Vol-
gens Huys zit het CDA op dezelfde
lijn als de PvdA. De CDA-woord-
voerders waren gisteren niet voor
commentaar bereikbaar.

P^ bestuur van de DRL denkt ech-
kaï, de Daan winstgevend is te
Blut en dus feiteljk al is, onderpatere door nevenactiviteiten alsKjj^kpop. Braks, en nu dus ook def'dA, willen de DRL daar de tijd°0r geven.

Pleidooi
Haenen kwam gisteren in Den Haag
nog eens pleiten voor het voortbe-
staan van de DRL. De DRL-voorzit-
ter wees ook op de vereiste mede-
werking van de NDR om 'Schaes-
berg' volwaardig mee te laten draai-
en. Onlangs ontnam de NDR de
DRL een aantal koersavonden.

r "wordt teweinig gewed, er komen
Is e'ni§ paarden aan de start en erluirieen Paardencultus' in Limburg,
L Qt de kritiek. Schaesberg slorpt
Cjdeen maar prijzengeld weg, terwijlF aers meer koersavonden kunnenL °rden gehouden als de DRL erT cc stopt, luidt het verder.

" De spoorbrug in Maastricht die gedoemd is te verdwijnen. Foto: widdershoven

Spoorbrug Maastricht
mogelijk naar Brabant

G`oederenlijn naar Lanaken opgeheven
Huys vindt verder dat de DRL nog
veel te kort bestaat om nu al op te
heffen. De baan moet eerst maar
eens een goede kans krijgen. Bo-
vendien is hij optimistisch over de
groeiende deelname van Belgische
paarden aan de races in Schaesberg
en wijst hij op de bouwplannen van
Schaesberg.

Deze cijfers zijn overigens in strijd
met de begin februari 1990 gepre-
senteerde meerjarenbegroting,
eveneens opgesteld door Moret. Die
vermeldde een tekort van twee ton
in 1989, terwijl debaan in 1990 uitde
rode cijfers zou zijn.

Advies
j NEHEM adviseerde vorig jaar. DRL te sluiten als onderdeel van
j

n saneringsplan voor de noodlij-
u "^e draf- en rensport in Neder-
S» .' De Stichting Nederlandse
jaf- en Rensport (NDR), de over-P ePelende organisatie, nam dat ad-,es over (in totaal zouden vijfof zesnen voldoende zijn) en ook de ze-

,g andere banen in Nederlandzien
liever vandaag danorgen de poorten sluiten.

Management
Co wiJst °P de uitstekende ac-. "ttinodatie en het goede manage-
iat'ï Van de baan- HiJ gelooft erin

1 de baan, diein zijnkorte bestaan

DEN BOSCH - Vier broers uit
Heerlen, Hoensbroek en Kerkrade
en een Amsterdammer hebben gis-
teren jarenlange gevangenisstraffen
tegen zich horen eisen bij hun straf-
zaak in hoger beroep voor het ge-
rechtshof in Den Bosch. De vier
werden eind vorig jaar door de
Maastrichtse rechtbank schuldig
bevonden aan langdurige handel in
heroïne en cocaïne vanuit hun
woonhuizen.
De Amsterdammer werd be-
schouwd als de leverancier vanuit
Amsterdam en tegen hem vonniste
de rechtbank destijds maar liefst
zes jaar gevangenisstraf. De procu-
reur-generaal eiste gisteren zeven
jaar celstraf tegen de man en terug-
gave van een kwart miljoen gulden.
Dat zou het bedrag zijn geweest dat
hij verdiend had aan de handel.
Tegen elk van de drie broers eiste zij
vijfjaren celstrafen tegen devierde
broer een gevangenisstraf van vier
jaar. De procureur-generaal eiste in
totaal teruggave van een half mil-
joen gulden.

De vertegenwoordigster van het
openbaar ministerie omschreef de
vier broers gisterenals topdealers in
Heerlen. Dankzij de arrestatie van
de broers zou de plaatselijke drugs-
scène een belangrijkeklap zijn toeg-
diend. Maar de raadslieden vroegen
de president die uitspraak van de
procureur-generaal 'te relativeren',
zoals raadsman mr Bedaux dat zei.
Tevens wees hij er op dat de
'procesorde' ernstig geschaad was,
aangezien zijn cliënt jarenlang door
de politie in de gatengehouden was.
Het wetboek van Strafvordering
zegt dan vervolgens dat politie en
justitie zo snel mogelijk moeten
overgaan tot handelen indien een
stafbaar feit gesignaleerd wordt. En
dat is volgens Bedaux absoluut niet
gebeurd.
Allen beweerden ze te hebben ge-
deald om hun enorme gokversla-

een enkele spoorverbinding -
hoog genoteerd, aldus de secre-
taris van deze plaats. „De komst
van een dubbele spoorbrug is ur-
gent".

Voor nadere informatie verwijst
hij naar de Nederlandse Spoor-
wegen, die op hun beurt een
eventuele verplaatsing van de
brug van Maastricht naar Raven-
stein naar het rijk der fabelen
verwijzen. Vast staat echter dat
het ministerie van Defensie be-
zwaren heeft tegen het wegval-
len van deze brug in Maastricht.

De spoorbrug in Maastricht werd
in de vroege septemberdagen
van 1944 door de bezetters ver-

MAASTRICHT - De goederen-
spoorlijnvan Maastricht naar La-
naken(en Hasselt) verdwijnt met
ingang van 26 mei. De spoorbrug
in Maastricht is dan doelloos ge-
worden en gedoemd te verdwij-
nen. Uit betrouwbarebron wordt
vernomen dat deze brug metter-
tijd naar Ravenstein, gelegen
tussen Oss en Grave in Noord-
Brabant, gaat verhuizen. De be-
treffende instanties zeggen van
niets te weten.

nield. Na een Amerikaanse nood-
brug is de tegenwoordige spoor-
oeververbinding over de Maas
gebouwd. In 1956 ging daar voor
de laatste keer volgens het spoor-
boekje, een personentrein over,
sindsdien is deze brug alleen
maar gebruiktvoor goederenver-
vervoer. Dit is de laatste jaren in
belangrijke mate afgenomen en
verdwijnt nu helemaal. Het goe-
derenvervoer vindt vanaf einde
mei zijn (spoor)weg naar onze
zuiderburen via Eijsden en Visé.
Op de prioriteitenlijst van de
Brabantse gemeente Ravenstein,
ook aan de Maas gelegen, staat
een dubbelspoorbrug - er ligt

'Broers-in-drugs'
horen hoge eisen

Raadslieden bepleiten vrijspraak in hoger beroep

Arrestatie aannemer
wegens fraude

Ook onderzoek rol CDA -raadslid Brunssum

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De politie van
Brunssum heeft gisteren, in samen-
werking met de Fiscale Inlichtingen
en Opsporings Dienst (FIOD) en het
Sociaal Fonds Bouwnijverheid
(SFB) de 50-jarige aannemer M. L.
uit Doenrade gearresteerd.

Wel wist de politiewoordvoerder te
vertellen dat nu ook het Brunssum-
se CDA-r'aadslid J.P. verdacht
wordt van betrokkenheid bij deze
zwendel. Het raadslid zou zich bezig
hebben gehouden met de boekhou-
ding van de aannemer. Van Opstal
liet gisteren weten dat onderzocht
zal worden in hoeverre P. van de
zwendelpraktijken door de aanne-
mer afwist.

Naast het onderzoek in de richting
van J.P.wordt ook bekeken hoeveel
werknemers vervolgd zullen wor-
denvanwege het opstrijken van een
werklozenuitkering, terwijl ze in de
bouw werkzaam waren.

Hij wordt verdacht van bedrieglijke
bankbreuk en valsheid in geschrifte
tijdens het faillissement van zijn be-
drijf in 1988/'B9. Bovendien zou
M. L. tussen 1985 en '90 zwartwer-
kers bij verschillende bouwprojec-
ten hebben ingezet. Voor hen zou-
den geen premies en loonbelasting
zijn afgedragen.

Van onze verslaggever

Nieuw bedrijf
kost Sekisui

13 miljoen

Verregaande automatisering is
daarvan de oorzaak. Nieuwe
technieken zorgen ervoor dat de
fabriek zeer schoon kan produ-
ceren. De fabriek aan de Keulse-
baan heeft het bedrijf verkocht
aan Rockwool-Lapinus. Roc-
kwool wil daar een brikettenfa-
briek in vestigen.

- Over drie
baanden zal in Herkenbosch de
§rootste fabriek van SekisuiHushi BV buiten Japan in ge-
bruik worden genomen. Met de
bouw en de inrichting zijn circa*3 miljoen gulden gemoeid.

De hoogste snelheid die gemeten
werd bedroeg 115 kilometer per
uur, terwijl 0p de brug maar 70 kilo-
meter per uur gereden mag worden.
Eenieder die harder reed dan 100
km kan een boete van ten minste
140 gulden tegemoet zien.

MAASTRICHT — De Maastrichtse
politie heeft gistermiddag van half
twee tot kwart voor vier, op de
Noorderbrug in de provinciehoofd-
stad een intensieveverkeerscontro-
le gehouden. Met een radar-installa-
tie, die op 'de -vangrail in het mid-dengedeelte van de burg was beves-
tigd, controleerde de politie 2258voertuigen. Daarvan reden er 248 te
hard. De bestuurders krijgen te zij-
ner tijd een bekeuring.
„Herhaaldelijk ontvingen we klach-
ten dat er te hard gereden werd op
de brug. Er gebeurden ook enkele
ernstige ongelukken op de kruising
aan devoet van het viaduct. Al met
al reden om een stevige controle te
houden," aldus een woordvoerder
van de politie gistermiddag.

Jioewel de produktiecapaciteit
r n opzichte van de 'oude' fa-briek aan de Keulsebaan te Her-

verdubbelt, stijgt het
Aantal personeelsleden niet of.huwelijks.

Bij de onthulling van de 'eerste'
steen liet directeur Peters weten
dat de bedrijfsleiding met het
idee heeft gespeeld om de
nieuwbouw in Brunssum neer
te zetten. Dit vanwege de grote
premies waarmee Zuid-Lim-
burg investeerders probeert te
lokken. Uit sociale motieven;
heeft men uiteindelijk toch ge-
kozen voor nieuwbouw op het
industrieterrein te Herken-
bosch. Bij het bedrijf werken 50
mensen.

" De radar-installatie die anders
in onopvallende auto's wordt ge-
ïnstalleerd voor snelheidscontro-
les, stond gistermiddag op de
vangrail van de Noorderbrug in
Maastricht.

Voor verkeerscontrole:

Radar op
vangrail
van brug

Inval
Op dit moment is nog niet duidelijk
voor hoeveel de aannemer de ge-
meenschap door het niet afdragen
van sociale lasten heeft benadeeld.
Ook is nog niet duidelijk hoe groot
de winsten zijn geweest, die hij tij-'
dens zijn faillissement boekte en
niet aan de curator zou hebben op-
gegeven.

Zoals bekend deed de FIOD mcdi
april vijf invallen in Brunssun
Hoensbroek en Doenrade. Ook b:
de CDA-er J.P. viel de opsporing'
dienst binnen. De FIOD nam daa
delen van een administratie in bt
slag. J. P. gold toen evenwel no,
niet als verdachte.

Overigens was advocaat Hiddema
uit Maastricht, die voor de tweede
keer de belangen van P. in een
bouwfraudekwestie behartigt, gis-
teren niet voor commentaar bereik-
baar.

Weliswaar werd eerder in deze frau-
dezaak gewag gemaakt van een
schadepost van ruim één miljoen
gulden en een totale bedrijfsomzet
(sinds 1985) van ongeveer 3 miljoen
gulden. Maar noch de politie van
Brunssum noch officier van justitie
mr. Van Opstal wilden gisteren iets
zeggen over de juiste hoogtevan het
fraudebedrag.Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze correspondent bevrijders naar Nederland te ha-
len. Onze wijze van fondswer-
ving is helemaal niet agressief,
zoals wordt beweerd. Gelukkig
heeft een groot aantal mensen
dat door en is er genoeg geld bin-
nengekomen om de veteranen
hun verdiende reis naar Europa
te kunnen laten maken."

Amerikaanse bevrijders
bezoeken Zuid-Limburg

Op uitnodiging Stichting Nederland-Amerika
HEERLEN - Vijftien veteranen
van de Amerikaanse 7th Armo-
red Division zijn morgen op be-
zoek in Zuid-Limburg op uitno-
diging van de Stichting Neder-
land-Amerika. De vijftien horen
bij een groot gezelschap vetera-
nen, die momenteel in Neder-
land verblijven ter gelegenheid
van de viering van 45 jaarbevrij-
ding.

Voorzitter A.Bom: „Desondanks
is het ons gelukt, een grootaantal

Inmiddels hebben de bevrijders
al een hele 'liberation tour' door
Nederland achter de rug. Niet al-
leen waren ze aanwezig bij de na-
tionale dodenherdenking op de
Dam in Amsterdam, ook bezoch-
ten ze Rotterdam, Arnhem en
Nijmegen. Vrijdag vertrekt de
groep weer naar de Verenigde
Staten.

komst van een groep veteranen
naar Nederland. Onlangs nog
werd er nogal wat kritiek geuit.
op de manier, waarop de Stich-
ting aan fondswerving heeft ge-
daan.

Stichting Nederland-Amerika.
Ook aan de overkomst van de
rest van het gezelschap, dat el-
ders in Nederland verblijft, is
door de Stichting een flinke duit
bijgedragen.

Nadat vervolgens de Awacs-
vliegbasis in het Duitse Teveren
is bezocht, gaat het gezelschap
richting Margraten. Daar zal op
het Amerikaanse oorlogskerkhof
een krans worden gelegd.

Morgen brengen de leden van de
'Lucky seventh' een bezoek aan
Brunssum. Daar zijn 's och-
tends te gast op het Afcent-
hoofdkwartier, waarna een rond-
leiding volgt op het materieelde-
pot van het Amerikaanse leger.

Het bezoek van de vijftien G. I.'s
wordt volledig betaald door de

De Stichting Nederland-Ameri-
ka organiseert jaarlijks de over-

wBurgemeester Houben van Melick en de heer Goto, mana-
Qer-directeur van Sekisui JushiB.V. in Werst-Europa, ont-bullen samen de 'eerste' steen. Foto: jeroenkuit.

Kinderen krijgen er 4_ _ de leukste ' j
MOEDERDAG-IDEEËN 'j

L LEDERWAREN J
GELEENSTRAAT 16 HEERLEN <1
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Kremers leest
Belgen de les
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Op zaterdag 12 mei a.s. zal door veilingbedrijf
Olympic, t.o.v. de weledelgestrenge heer S.M.J.
Quaedvlieg, gerechtsdeurwaarder te Kerkrade bij
opbod worden geveild.

EEN PARTIJ GEREEDSCHAPPEN
w.o. diverse handgereedschappen en elektrische
gereedschappen, w.o. boormachines, lastravo's, ta-
felboormachines, lintzagen, slijpmachines, Co2-las-
apparaten, compressoren en diverse luchtgereed-
schappen, enz. enz.
Verder een

PARTIJ NIEUWE T.V.'S EN VIDEO'S
een partij stereo-apparatuur, w.o..prachtige stereo-
combinaties met CD, losse CD-spelers, stereo-bo-
xen, transistorradio's, wereldontvangers, auto-ra-
dio's enz. enz.
Verder een
PARTIJ ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE
GEBRUIKSVOORWERPEN
w.o. stofzuigers, magnetronovens, koffieapparaten
enz. enz., tinnen en koperen siervoorwerpen, delfts-
blauw aardewerk, horloges, klokken, régulateurs,
verlichting, een partij eiken kleinmeubelen, dekbed-
den, tuinmeubelen, w.o. tuinstellen, stretchbedden,
relaxstoelen en wat verder ter tafel wordt gebracht.
De veiling wordt gehouden in de grote zaal van het
Hubertushuis, Hoofdstraat 55 te Kerkrade.

Kijkuur: 12.30 uur
Aanvang veiling: 13.30 uur
Veilingbedrijf Olympic, Benedictushof 13, Vianen,
tel. 03473-72783 77105

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

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

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

ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JE
NIET MAKEN

Werk je goed dan
verdien je^unique

Bouwkundig» m/vmet 3-ploegendienst.
opleidingHTS-Boowkunde
van ca. 35jaarvoor Administratief medewer-
dtverse projecten bij een kar m/vop HAVO-niveau
groot architectenbureau, van ca 20jaar. Wijzoeken
Dewerkzaamheden een flexibelpersoon met
bestaan uittekenwerk Inzet. Daarnaast hebJe
voor zowelwoning-alsutlll- een goedetelefoonstem,
terfsbouw. DezebaanIs ervaringmettypen en WP
voor langere tijd. 5.0 en benjevoor langere

tijd beschikbaar.
Vorpte«gkundiae/Zieken-
verzorger m/v voor een Boorder/Frezer m/v op
middelgroot bejaardente- LBO-nlveau voor het
huisIn Heerlen. Je gaat machinaal bewerken van
vast in denachtdienstwer- metaal bij een groot
ken; 1 week werken. 1 bedrijf In deLandgraaf,
week vrij.Wij hebben Deze baanisvoor langere
diverse banenvoor korte tijd.
en langeretijd.

Houtbewerkersm/v van
Produktiemedewerkers ca. 20jaar opLBO-niveau
m/vvoor diversetextielbe- bijeen bedrijf inHeerlen
drijvenin deregioHeerlen, voor hetmachinaal
Opleiding op LBO-niveau. bewerken van hout.Deze
bij voorkeur in detechnl- baan is voor langeretijd.
scherichting. In verband
met een interne opleiding Ben je geïnteresseerd In
vragen wijkandidaten jon- een van bovenstaande
ger dan30 jaar. Er zijn banen? Bel ofkom langs.
mogelijkhedenvoor 5-en

Emmaplein 2,6411 JPHeerlen
Telefoon 045-718170

Vraag naar Marfèlle Dahmen

(> unique uitzendburo
werk )e goed. danverdien Je unique

■ ~6ÖÖO= Ï2V 139'" W/I«& !»■ 2
3
3
5r S. ;"■1 18.000,- 299,- 358,- 40b, o _

1 36.000,- 598,- 716,- 813, " .
■ 50.000,- 831,- 995,-11^.■ J",wv ' en jaarrente vanaf 12,1%

FINANCIERINGSKANTOOR jMI HÉL

Scharnerweg 108 Maastricht «j mf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

dagelijksvan 11.00" 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereneniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

llfl
Uhunt

het moorden
stoppen.

Op dit moment, terwijl u deze regels
leest, verkeren tientallen olifanten
in doodsnood.

Meedogenloze stropers hebben
het op hun ivoren slagtanden ge-
munt. Daar moet absoluut een
einde aan komen.

Het Wereld Natuur Fonds pro-
beert daarom zoveel mogelijk oli-
fanten aan een veilig leefgebied te
helpen. Uw hulp is een geweldige
steun in de strijd tegen het uitroeien
van deze prachtige dieren.

Vergeet daarom vooral niet op
uwbank- of giro-overschrijving, ten
gunste van Wereld Natuur Fonds,
giro 25, Zeist, melding te maken
van 'Olifanten.

Wanneer u minimaal f 27,50
overmaakt, bent u bovendien voor
een jaardonateur en uontvangt ons
tijdschrift 'Panda.

Maar het meest belangrijke is,
dat u er op die manier <,«"""«
voor zorgt dat iedere giA * \
cent op de juiste * wfff,
plaats terechtkomt... wwf

CIRO2SZEIST |

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. j;88s
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair
GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

Aantrekkelijke bijverdienste
Jongens en meisjes vanaf 15 jaar opgelet!

Wij vragen actieve

bezorgers
in de regio Valkenburg, Vaals, Wittem en Gulpen.
Inl. Limburgs Dagblad Valkenburg, tel. 04406-15045.

Limburgs Dagblad

PjaiviËsjTpÖnnË^
maten 38 t/m 52, normaal 159,50 nu w w ■ WW

I DAMES- EN HERENSHORTS HA Qf| I
vanaf I 419 U

T-SHIRTS g Qr
vanaf (#■ WW

HERENHEMDEN -f Q Qf|
vanaf 1 WB WW

H KAPITALE VERKOOP
ORIENT-KARPETTEN

o.a. KABUL, HAMADAN, TABRIZ
Deze uitzonderlijke collectie in grote verscheidenheid, zal door een voor-
aanstaande importeur wegens speciale omstandigheden worden ver-
kocht. Een deelvan dezecollectie bestaat uit honderden stuks Kabul-kar-
petten in de volgende afmetingen en prijzen:

70x140 cm 35.00 140x200 cm 95.00
85x170 cm 50.00 150x230 cm 120.00

100x150 cm 55.00 170x240 cm 135.00
100x200 cm 70.00 200x300 cm 198.00
125x185 cm 75.00 250x350 cm 285.00■ I BERBERS I
170x240vanaf 150.00 200x30» vanaf * 225.00

Donderdag 10 mei 10-21 uur
Vrijdag 11 mei 10-18 uur■ » HUBERTUSHUIS «

77247 Hoofdstraat 55 Kerkrade

I
'

Mensen,kinderen,wat valt er
veel te halenbij de Hema.

Luxe draaispiegel in div. modieuze kleu- Leren huishoud-, beugelportemonnee of
ren. &rf^S tTf Cf\ #* SÉtt&^ geldmapje, in div. kleuren.

!■ u &K ij r\ nu

1 kg- I^rotT "1 "I DA \ s il S#j<éH|i Quartz mini-wekker. 1 jaarHema-garantie.

van kip/kerriesalade met huzarensalade, JJgjjS' Kersenbonbons, zakje met 200 gram.
600 gram. A&r A r)K B 3.25 2 voor n yC

Alle damesnachthemden 15% !^^^^^ÊÊ W fmk

W^^^^^,^*»* Il " Magnetron. Inh. 15 1., aansluitvermogen
W*b t̂~~ Jjgp 220 V/1100 Watt. Nuttig vermogen 600

&.rf«m,iu»u ij j, 4. -,en Watt. 3 Standen: ontdooien, verwarmenAutomatische koudwand-toaster, 750
\a/ou r~,. u-i *. u * en koken. Roterende energieverdeler,Watt. Geschikt voor hetroosteren van vele „ ■ ,
u,An,4~ u i u j- m tijdklok 30 min. en binnenverlichting.broodsoorten, o.a. halve broodjes. Kema ~i/„.„ „„ i ■ u Kema Keur en 1 jaarHema-garantie.Keur en 1 jaar Hema-garantie. 6- 59.- ""385.-
Koffiezetapparaat voor 2-10 kopjes. Met ' l||fl» iiÉffff " NU gereChten Snel Waar èn
anti-nadruppelvoorziening en opbergmo- | 1 1 een bruinkois,]e!
gelijkheid voor snoer. Kema Keur en 1 jaar I 11 ■ Magnetron/grillcombinatie,inh.l6l.Nuttig
Hema-garantie. è^ nn I vermogen 550 Watt. 7 Standen, roteren-

■^"^ — I H de energieverdeler en tijdklok (30 min.)

scheerblad en zowel rechte als gebogen
tondeuse. Kema Keur en 1 jaar Hema- PjprtlwJ Toilettas in div. kleuren en dessins.
garantie Jèfr^ rn TJ nr\ KjJUSJUMIïLJLJi «&?5 VJ nr\

\J JL■ Een kus voor moeder: een feestelijke slagroomtaart met moederdag-decoratie. JL ■

HEMADe normaalste zaak van de wereld. .



jjjj^^ I % ■ I Saai -Sr'l- HHhSsmN BBSsË vïix %# xi Mr x ?-^sSfeï*t- ■ ■■::■■,: h BP?BIJ J'-LJ *S^b — ——: 6

jptW m^K mM^m\m^m^M 1 ::: jBS ■ § <^SB BB t^e " V *.^^Bflß Bl^^^^
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Br. ~ t .'. " .... ::: .'-' ...1 W-Am m^. Am m^ "* A

IVlerK-cionb©uwK©ulc©ii, * i H V ,&i^mX?'t*^^mr Mi i mm
blank eiken, voorfront eiken- BBT^'in^PlT^T'rï *«^^^« *M^ WAm \m\ j/k 'jSt-' 1
fineer met massief houten *y>J Inii 1 t k, *p»J *B^ J I Wfl B^ itfjü^ ïlijsten, ca. 285 cm breed, ■ mvffifffffi^ffffffiffal v ■■ N r r BI Fl *B wF'" I
alle prijzen in DM | Het grootste woon-warenhuis in Aken en omgeving

j—^ /JT**"**^*''^. /""""n^l^^^-^^^^

..... _ . . . ' Openingstijden: Ma.-Wo. 10.00-18.30 uur, Do. 10.00-20.30 uur,
Wilrselen-BrOlChWeiden Kaninsberg, am Autobahnkreuz Aachen Tel. 09.49.24.05.6020 vr. 10.00-18.30 uur, za. 9.00-14.00 uur, Lange zaterdag 9.00-16.00 uur
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De vereniging, die 65 leden telt,
bestaat 25 jaar en dat wordt za-
terdag gevierd met een grote
plantenbeurs in het gemeen-
schapshuis aan de Dorpstraat in
Schimmert. Talloze 'succulen-
ten', cactussen en vetplanten die
veel vocht in hun weefsel kun-
nen opslaan, worden tentoonge-
steld.

Expositie
cactussen

Schimmert
Het aantrekkelijke van cactus-
sen en vetplanten is volgens Es-
sers dat ze nauwelijks verzorging
behoeven. Gedurende enkele
maanden hebben ze geen water
nodig. „Als we op vakantie gaan,
hoeft de buurvrouw onze plan-
ten geen water te geven."

Bovendienkost de hobby weinig
geld. „Onderling wisselen we
veel soorten uit. En ook buiten
devereniging leer jeveel mensen
kennen, van wie je stekjes kan
krijgen. Alleen al inLimburg zijn
duizenden soorten verkrijg-
baar", aldus Essers.

Van onze verslaggever

NUTH/SCHIMMERT - Cactus-
sen en vetplanten zijn het mooist
wanneer er bloempjes uitkomen.
Dat is voor de meeste leden van
de afdeling Zuid-Limburg van
Liefhebbers van Cactussen en
andere Vetplanten dan ook de
drijfveer voor hun hobby, zegt
bestuurslid JanEssers. „De gril-
lige vormen, gekke doornen.
Voor iedere liefhebber is het
weer een verrassing als er na een
intense droogperiode wat geks
tevoorschijn komt."

" Fraaie cactussen, in de
kas van een verzamelaar.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Dat een referendum een vergei
derde vorm van democratie is,
kan ik goed vinden, evenals het
zenvan functionarissen als cornt
sarissen van de koningin en bul
meesters. Dat er vooraf een degl
ke en duidelijke voorlichting rt
plaatshebben en dat de zitte
raadsleden de bereidheid mo(
tonen de volksmening te accel
ren, dat is moeilijk, aangezien
centrale overheid dit niet bij we'
geit en persoonlijke belangen
rol kunnen spelen bij de afvaa
ging.Dat u in uw commentaar é I
voor deze democratische bei |
singsvorm toewijst aan burgere!
ter Ritzer en dit verbindt met <Ü
partij D66, vind ik onacceptabel
dien Ritzer bij de vorige raad,
over de miljoenen van Awacs m'
beslissen, dit voorstel had g»
ceerd, dan had hij een pluim ,
diend. Ritzer zijn verdienste bes |
slechts hieruit dat hij binnen I
paalde tijd in een andere p'
wordt benoemd met waarschijn
geen hinderlijke leefpatronen, * .
de burgers van Onderbanken
mcc zijn opgezadeld.
BRUNSSUM J. Snij*l
1

Burchtfeest
in Schinnen

Van onze verslaggever

SCHINNEN- In het uit de 13e e'
daterende kasteel Terborg wol'
zaterdag en zondag de Schinitf
burchtfeesten gehouden. De orê
satie is in handen van het un>
mencomité van fanfare St CaeC
Met de opbrengst van dit feest
men de muzikanten in een nie'
outfit steken.

Zaterdag is een dansavond me'
Puther Bergkapel en zondag S 1
geheel in het teken van de boe'
bruiloft. Om 10 uur vertrekt va*
Hegge de boerenoptocht naar 'teel Terborg waar om 12 uur de
welijksceremonie begint, gevi
door receptie en boerenkoffietë
Toegangskaarten voor de kas*,
feesten kosten 17,50 gulden. V
mcc heeft men op beide dagen'
gang. De boerenbruiloft is êl
seerd op een idee uit de dertige'
ren.

Geïnteresseerden kunnen voor
meer informatie bellen naar be-
stuurslid Ria Waltmans: ©045-
-245079, in Nuth.

Aderlating voor toneelvereniging Excelsior

Nieuwe start na
vertrek spelers

ting voor de vereniging, maar het
bestuur hoopt nu dat derust binnen
de vereniging terugkeert. # Het gouden paar Mees-

ters-Schmelzer.
Foto: MARCELVAN HOORN

Van onze verslaggeefster

KERKRADE - Toneelvereni-
ging Excelsior uit Kerkrade is
afgelopen week een aantal
zeer belangrijke spelers kwijt
geraakt. Zij kiezen voor de on-
langs opgerichte stichting
Volkstoneel.

Inmiddels heeft de club van Vrien-
den van Excelsior zichzelf opgehe-
ven. Dit alles betekent een aderla-

'Ambras' in
Grand Theater

LANDGRAAF - Jeugdfanfare
Aloysiana en toneelgroep Ambras
verzorgen op 12 mei vanaf 20.30 uur
in het Landgraafse Grand Theater
een muziek- en toneeluitvoering. De
jeugdfanfare speelt enkele populai-
re stukken waarna Ambras de een-
akter 'Dat hotste gedach' op de
planken zal brengen.

De jeugdfanfare, onder leiding van
dirigent Jos Kuipers, bestaat uit on-
geveer dertig muzikanten in de leef-,
tijd van 8 tot 18 jaar, aangevuld met
enkele oudere leden voor de zware
instrumenten.
De dialectklucht 'Dat hotste ge-
dach' handelt over Maria Reinders-
Gulpers die 70 jaar wordt en haar
dochter Agnes. De rollen worden
gespeeld door Marly Reumkens-
Franck, Marjos Voncken-Franck,
Wil Franck, Lambert Muys en spe-
ler/regisseur Hub Theunissen.
Op 13 mei, moederdag, is er om
11.00 uur een koffieconcert in het
Grand Theater.

gingen actief mochten zijn", zegt
voorzitter Hans Bosch. „In het be-
lang van onze verening willen wij
aan de nieuwe stichting geen steun
geven. VoorKerkrade zou de komst
van deze toneelgroep een verrijking
kunnen betekenen. Het is echter
ook mogelijk, dat door een te sterke
concurrentie op termijn geenvan de
twee over blijft." Bosch zei het ook
vreemd te vinden, dat Piéfer het do-
nateursbestand van Excelsior heeft
doorgelicht op potentiële sponsors
voor zijn vereniging.

uit een gezin met 5 meisjes. Zij
was de jongste.A15.14-jarig meis-
je begon zij met poetsen in ker-
ken en huishoudens. Ook werkte
zy in de wasserij van de Vroed-
vrouwenschool te Heerlen. In'
haar vrije tijd mag Liesje graag
kienen, dansen, televisiekijken
en aan gymnastiek doen. Het
echtpaar kreeg twee kinderen.

Concert door
leerlingen

muziekschoolDienstjubileum

Het echtpaar Meesters-Schmel-
zer uit Bocholtz viert vrijdag het
gouden huwelijksfeest. De
feestelijkheden beginnen met
een eucharistieviering in de pa-
rochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere in Bocholtz. De viering
wordt voortgezet in café-restau-
rant Paul Stassen te Baneheide.
De receptie is van 19 tot 20 uur.

per persoon

Gouden paar
in Bocholtz

Eisen
Enige tijd geleden werd bekend dat
Excelsior in november een Franse
klucht zal brengen in plaats van een
tragikomedie door Hans Stelsman.
Deze zou te hoge eisen gesteld heb-
ben wat rolverdeling en regie be-
treft. Publiekstrekkers Marjan Lips,
Aggie Wiertz, Arno Deckersen Joy-
ce Ploum wilden graag hierin mee-
spelen. Tevens vertrok penning-
meester Jo Piefer om een eigen to-
neelvereniging op te richten en het
bewuste op te voeren. Toen het vier-
tal zich voor de keuze gesteld zag,
besloten deze spelers niet te wach-
ten totdat het stuk in een later sta-
dium gebracht zou worden.

Liesje Meesters-Schmelzer komt

" De heer H.Giesen viert vrij-
dag zijn 40-jarig dienstjubileum
bij het schildersbedrijf Botter-
weck BV. De receptie vindt
plaats om 19.30 uur in 'Auberge
de Rousch' aan de Kloosterweg
17 te Heerlen.
De heer Giesen trad als 16-jarige
in dienst bij Botterweck en is
nooitvan werkgever veranderd.

BRUNSSUM - Leerlingen enj
centen van de Brunssumse mu^l
school gaan komende zaterdag
volgende week zaterdag op uitn1
ging van Brunssum Promotioi1

het winkelcentrum van de "mijnstad musiceren. De winkel"*
(Rumpenerstraat, Kerkstraat,
Parel) geldt op beide zaterdal
van 11 tot 13 uur als podium.

Gevangenen vol lot
over veranderingen

Jacob Meesters (77) stamt uit een
gezin van 8 kinderen. Dertig jaar
was hij werkzaam als electro-
monteur bij onder andere de
PLEM en de mijn Wilhelm Sop-
hia te Spekholzerheide. Zijn gro-
te hobby's waren voetballen, bil-
jarten en uitgaan.

De verwachtingen voor de toe-
komst van Excelsior zijn deson-
danks positief. In het afgelopen jaar
werd ook al een produktie op de
planken gezet, zonder medewer-
king van de vier spelers die nu weg-
gaan. Bovendien groeide het aantal
nieuwe leden en de opwaartse lijn
die bespeurbaar is, wil men voort-
zetten. Op dit moment wordt er ge-
werkt aan een zogenoemde eenak-
ter dieeind augustus gereedzal zijn.
Dit stuk zal ook buiten de grenzen
van Kerkrade opgevoerd worden.

Positief

Concurrentie
Het bestuur zegt de gang van zaken
zeer te betreuren. „Het was een de-
mocratisch besluit van de ledenver-
gadering darzij niet in beide vereni-

Van onze verslaggever

Automobiliste
vrijuit na
ongeval

Van onze verslaggever

SITTARD - De Sittardse kanton-
rechter mrH. van Oppen heeft gis-
teren een verdachte die vorig jaarin
Beek een bejaarde fietser omver
reed ontslagen van rechtsvervol-
ging. Hij ging daarmee een stapje
verder dan officiervan justitie mrL.
van Dijk die eerder 'schuldigzonder
straf had geëist.

De verdachte reed indertijd over de
Markt in Beek en wilde rechtsaf
slaan. Vóór haar fietste een bejaarde,
man die eveneens de rechterbocht
nam en plotsklaps van richting ver-
anderde, zonder zijn hand uit te ste-
ken.

Na het ongeluk kwam vast te staan
dat de bejaarde dronken op zijn fiets
zat. „Hij had zeven glazen bier en
een borrel op", zo wist de officier.
Zij was van mening dat het slachtof-
fer het ongeluk strikt genomen aan
zichzelf te danken had.

Kerkrade

Thema-avond
COC Heerlen

Toch ging in haar ogen de automo-
biliste niet geheel vrrjuit. „De be-
jaardestak weliswaar geen hand uit,
maar wie doet dat tegenwoordig
nog? Automobilisten moeten op
dergelijke manoeuvres voorbereid
zijn."

Schuiver de sloop. Persoonlijke onge-
lukken deden zich niet voor.
Het verkeer ondervond wei-
nig hinder van het ongeval.
De politie was wel de hele
middag in touw om derava-
ge op te ruimen.

bestuurder verloor de macht
over het stuur, waarna de
caravan kantelde en tegen
de vangrail belandde. Auto
en caravan waren rijp voor

# Een auto met caravan
maakte gistermiddag op de
autoweg Heerlen-Maas-
tricht een flinke schuiver.
Ter hoogte van camping De
Bron in Hulsberg begon de
caravan door nog onbeken-
de oorzaak te scharen. De

Zijnreactie volgt op het besluit van
de directie het zogeheten regime
van beperkte gemeenschap waaron-
der de langgestraften volgens een
beschikking van justitie vallen, in
die zin te versoepelen dat de gedeti-
neerden langer mogen sporten en
luchten. Ook zullen allerhande acti-

gen meer personeel in dienst tel
men om voor de langgestraj
weekendbezoek mogelijk te mA

„De celdeuren staan nu veel vaker
open. Eerlijk gezegd hadden wij
niet verwacht dat men ons zover te-
gemoet zou komen. Er zijn natuur-
lijk nog wel enkele zaken die anders
moeten, maar als de gevangenis
eenmaal draait, zal ook daarin onge-
twijfeld verandering komen. Ik
moet zeggen dat de directeuren het
personeel zich prima voor ons heb-
ben ingezet", aldus een tevreden
Schoeller.

Oefenen voor
Telematicaloof
HEERLEN - Als voorbe'
ding op de Heerlen TelerA1
caloop wordt aanstaande $
dag een trainingstocht gell'
den. Deze oefenloop gaat'
10 uur van start op het Erfl'
plein. Een half uur eerder
gint de warming up.
De deelnemers worden verd'
over groepen met verschuiflooptempo's. De organisatie 's
handenvan de dienst welzijnva'
afdeling sport en recreatie val1
gemeente Heerlen met mede*
king van de AVON en looptra1
Jos Janssen. Voor meer inforrfl'
S 045-764559.

Popmuziek
Landgraaf

SITTARD - De langgestraften
in de gloednieuwe Sittardse
gevangenis De Geerhorst zijn
vol lofover dewijze waarop de
directie in nog geen week tijd
veranderingen hfeeft doorge-
voerd waardoorzij meer bewe-
gingsvrijheid hebben gekre-
gen. Dat heeft woordvoerder
A. Schoeller van de gedeti-
neerden laten weten.

Foto: WIDDERSHOVEN

viteiten georganiseerd worden zo-
dat de gevangenen minder vaak op
cel zitten. Bovendien heeft de direc-
tie van de Geerhorst desgevraagd
van hogerhand toestemming gekre-
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Schinveld. Deelnemers kunnen op-
gehaald en thuisgebracht worden.
Voor 15 mei aanmelden bij me-
vrouw Cleven, 55033.

HEERLEN - Het afvalverwerk»
bedrrjfMetrex, dat een vestigii"
realiseren op industrieterrein
Beitel, heeft het Heerlense IVN
genodigd voor een gesprek, W*
het bedrrjf zijn milieuvriend^
status wil aantonen.
Directe aanleiding is een klad?;
het IVN heeft gedeponeerd bil
ministerievan VROM. Men vre*
dat de Metrex-vestiging een te ("jbelasting van het milieu vormt',
name omdat er geen garanties 'den zijn van afnemers van het
produkt gips.

LANDGRAAF - In Exit in G,
podium van de Oefenbunke'
Landgraaf, treden vrijdag 11/twee hard-core bands Op: D.T.M
Heerlen en No Sence uit Vaals-
concert begint om 21.00 uur. De
tree bedraagt ’2,50.
In het Grand Theater in Wauf
wordt op die avond vanaf 21.30
een Rolling Stones-avond ge'
den. Een week later treden "Jagger en co op in Rotterdam-

Metrex wil
IVN spreken

HEERLEN - Het COC Heerlen
houdt op 16 mei vanaf 20.30 uur een
discussie-avond over relaties in het
COC-gebouw aan de Honingman-
straat. Voorzitter van het COC in
Zuid-Limburg, Hans van den Boo-
men, zal de thema-avond inleiden.
De toegang voor leden is gratis.
Niet-leden betalen 7,50 gulden.

" In Sjek, een afdeling van SCEW
(Sociaal Cultureel Educatief Werk
Kerkrade) kan gestart worden met
een naaicursus voor Marokkaanse
vrouwen. Inlichtingen: S 045-
-351931, vragen naar mevrouw Hou-
ben.

Heerlen

" Bij de familie Benedyczak aan de
Meezenbroekerweg 8 te Heerlen
kunnen op donderdag 17 mei van
14-18.30 uur pakketten voor Polen
ingeleverd worden. De pakketten
moeten dichtgeplakt zrjn en voor-
zien van een stevig touw en mogen

L_l

geen brieven of tijdschriften bevat-
ten. Informatie: S 045-724484.

" Scouting Trinidas houdt zondag
een rommelmarkt met fancy fair
aan de Zutphenstraat in het Schaes-
bergerveld (achter 't Leiehoes). De
markt duurt tot 17.30 uur.

Landgraaf

" Het le bataljon O.V.W. van het
Garderegiment Jagers houdt zater-
dag in de Oranje Kazerne aan de
Deelseweg te Schaarsbergen een

. 1

reünie. Van 14 tot 15.45 is de ont-
vangst. Inlichtingen: S 03403-78058,
de heer Kamperman.

Bingelrade

" De harmonie St. Cecilia maakt
van 16 tot en met 23 juliper touring-
car een concertreis naar Berg/Drau-
tal in Karinthië. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij. Inlichtingen: de heer
Goffin, S 3669.

" De ouderensoos gaat op dinsdag
15 mei naar het 'Nonke Buusjke' in

Klimmen

" Het jeugdkoor de 'Klimmender
Nachtegalen' viert dit jaar het twee-
de lustrum. De feestelijkheden be-
ginnenzondag met een eucharistie-
viering in de parochiekerk te Klim-
men om 11.30 uur en een optreden
van het koor.

Bocholtz
"De Vastenactie in Bocholtz
bracht 3904,40 gulden op.
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Referendum
in gespret

bioscopen

" HEERLEN
Royal: Look whos talking, dag. 16.30
18.45 en 21 uur, wo ook 14.30uur. Rivo-
li: Always, dag. 15.30 18en 20.30 uur. De
Reddertjes, wo 14uur. Maxim: She De-
vil, dag. 15.30 18.15 en 20.30 uur. H5:
Tango & Cash, dag. 14.30 19 en 21.30
uur. The war of the Roses, dag. 14.15

.18.45 en 21.15 uur. Internal Affairs, dag.
14 18.30 en 21 uur. Romeo, dag. 18.30 en
21 uur, do ook 14 uur.Koko Flanel, dag.. 14 18.30 en 21 uur.

" MAASTRICHT
Mabi: Look whos talking, wo en do 21
uur, wo ook 14.30 uur. Young Einstein, .
wo 2.30 uur. The cook, the thief, his wife
and her lover, dag. 21.15 uur. De Red-
dertjes, wo 14.30uur. Bom on the fourth
of july, dag. 21.15 uur. She devil, do
21.30uur, wo ook 14.30uur. Cinema-Pa-
lace: Tango & Cash, dag. 19en 21.30 uur,
wo ook 15 uur. Koko Flanel, dag. 18 en
21 uur, wo ook 15 uur. Honey, I shrunk
the kids, wo 15 uur. The war of the Ro-
ses, dag. 18.30 uur. Dead Poets Society,
dag. 21.15 uur. Lumière: A dry white
season, dag. 20 uur. Afrika-special, dag.
beh. Wo 21 uur. Le Million, wo 21 uur.
Sweetie, dag. 22 uur.

exposities

" HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Werk van kunste-
naarsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di
t/m vr en zo 13-17uur, di en vr ook 19.30-

-' 22 uur. Stadsgalerij, Raadhuisplein 19.
Werk van Walter Swennen. T/m 4/6,

" open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17

' uur. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Schilderijen van Berdt Mullenders enj Arjen van Prooijen. Vanaf 13/5 t/m 10/6.

; Open wo t/m zo van 14-17 uur. Stads-- schouwburg. Werk van Theo Lenartz.I T/m 15/5. Thermenmuseum. Heerlen inr vogelvlucht. T/m 10/6, open di t/m vr 10-
-17 uur, za en zo 14-17 uur. Geologisch
Museum. Voskuilenweg 131. Expositie
'Dieren vroeger en nu. T/m 6/7, open ma
t/mvr 9-12 uur en 14-16 uur. ABP. Black
Country, foto's van Leo Tillmanns. T/m
13/5, open tijdens kantooruren. Galerie
De Nor, Geerstraat 302. Expositie 'Ver-
schuivingen' van Alma Vis. T/m 13/5.
CBS, Kloosterweg 1. Foto-expositie van
de Fotokring Geleen. T/m 4/6, open tij-
dens kantooruren. NMB, Bongerd 13.
Expositie van mevr. Captijn de Ridder.
T/m 30/6, open ma t/m vr 9-16 uur.

" HOENSBROEK
ABN bank, Fototentoonstelling, Jan La-
merichs. T/m 15/5, open ma t/m vr 9-16
uur. ABN bank. Fototentoonstelling
van Jan van Veen. Van 15/5 t/m 15/7,
open werkdagen van 9-16 uur. Slotge-
bouw Kasteel Hoensbroek, Beelden-
tentoonstelling van Jo Ramakers. T/m
4/6, open dagelijks van 10-17 uur.

" NUTH
Galerie Jac Vinken, Stationsstraat 282.
Schilderyen van Pierdomenico Regaz-
zoni en beelden van Lo van derLinden.
T/m 15/6, open di t/m vr van 9-18 uur en
za van 9-17 uur.

" LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Werken op
papier van de Amerikaanse kunstenaar
Rik Ritchey. T/m 27/5, open do t/m zo
van 13-17 uur.

" ÜBACHSBERG
Atelier Ben Bonke, Hunsstraat 58. Ob-
jecten, schilderijen en sieraden van Ben
Bonke. Vanaf 18/3. Open, iedere zondag
van 13-18 uur. Werk van Thijs Hekkens.
Zo 13 en zo 20 mei, open van 14-18 uur.

" MAASTRICHT
Galerie Signature, Kapoenstraat 24.
Permanente expositie van steeds wisse-
lende objecten. Open wo t/m vr 13-18
uur, za 13-17uur. Galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43. Werken van Felix Ste-
phan en Hans van Meeuwen. Van 12/5
t/m 30/6, open di t/m za van 11-17 uur.
Bonnefantenmuseum, Dominikaner-
plein 5. Tekeningen van Richard Serra.
T/m 27/5. Open di t/m vr 10-17 uur, za en
zo 11-17 uur. Galerie La Dependance,
OL Vrouweplein 24. Stockexpositie.
Open wo t/mzo 12-17.30 uur.Kleuretsen
van Anthonie van Lieshout. T/m 3/6,
open wo t/m zo van 12-17.30uur. Galerie
Dis, Een beeld van de workshop porse-
lein, olv Babs Haenen en Netty van den
heuvel. T/m 13/5, open wo t/m zo 13-18
uur.Kamer vanKoophandel, Het Bat2.
Expositie van Bert Roijen. T/m 14/6,
open van ma t/m vr tijdens kantooruren.
Stadsschouwburg, Expositie van Re-
naud Levigne. T/m 18/6. Galerie Henn,
St. Nicolaasstraat 26c. Werk van Jack
Ox. T/m 19/5, open wo t/m za van 16-20
uur. '
Mei-feesten

Nieuwenhagen
LANDGRAAF - Corina Gorski en
haar vriend Roger zijn uitgeroepen
tot Mei-paar 1990 in de Landgraafse
kern Nieuwenhagen. Op zondag 13
mei wordt in deze kern het Mei-feest
gevierd. Om 11.00 zal het Land-
graafs Mannenkoor St-Jozef uit
Übach over Worms de mis opluiste-
ren in de H. Hartkerk van Nieuwen-
hagerheide. Om 16.00 uur gaat de
traditionele optocht van start vanaf
de Voortstraat richting Oude Land-
graaf. Drie kwartier later wordt de
nieuwe Mei-koningin gekroond op
het Sunplein. Om 20.00 uur vindt in
de Harmoniezaal in Nieuwenhagen
■het traditionele mei-bal plaats met
medewerking van de Holzberger
Muzikanten.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Kantoor Heerlen,
S 045-739284
Emile Hollman,
S 045-422345
Hans Rooijakkers,
S 045-714876
Frank Seuntjens, chef
S 04750-22937
Richard Willems,
S 04406-15890
Joos Philippens,
S 04455-2161
Kantoor Kerkrade,
S 045-455506
Jeanette Ackens,
S 045-351740

Voor Machten
over bezorging
S 045-739881
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Pie Medical wordt volgens de Ka-
mer van Koophandel sindsdien
voortgezet door H. B. Pieters. En
met die persoon schijnt de raad van
commissarissen nu weer in onenig-
heid te leven. Zonder de werkelijke
oorzaken te noemen lieten alle drie
de commissarissen: ir A. van der
Klooster, drs G. Heerkens en B. A-

" Uitgerust met spandoeken togen woonwagenbewoners en zigeuners naar het Binnenhof om te
protesteren tegen het woonwagenbeleid van het kabinet.Foto: GPD

mesz gisteren in een schriftelijke
verklaring weten „dat dooreen aan-
tal opeenvolgende gebeurtenissen
het onderling vertrouwen tussen di-
rectie en commissarissen nu ont-
breekt, hetgeen verdere samenwer-
king onmogelijk maakt".
Onder die omstandigheden achten
zij het niet juistom in functie te blij-
ven. De aftredende commissarissen
benadrukken dat de huidige finan-
ciële stand van zaken en de toe-
komstverwachtingen geen aanlei-
dingvormen tot hun beslissing. Een
woordvoerder van de directie wilde
gisteravond niet ingaan op de ach-
tergronden van de vrij zeldzame ge-
beurtenis.

Een van de politierechters, mr
Hermesdorf, had er nu al moeite
mee om gedurende de hele zit-
ting telkens dezelfde argumen-
ten te moeten aanhoren. De eisen
van de officiervan justitiewaren
ook weinig afwisselend en ook
het vonnis was op den duur geen
verrassing meer.

Vredelievend protest
tegen woonwagenbeleid

Wel harde acties als eisen niet worden ingewilligd

ke rechten. Nu de Hoge Raad
bepaalde, dat deze methode toch
wettig is, zal justitie voorlopig de
handen vol hebben aan zoge-
noemde inhaalmanoeuvres.

zoek mogelijk is, zulks in tegen-
stellingtot debloedproef waarbij
dat wel mogelijk is. Daardoor
achtte men deze methode in
strijd met het beginsel van 'gelij-

Inhaalmanoeuvre
van politierechter

Veel rijders onder invloed voor hekje
MAASTRICHT - In de beklaag-
denbankjes bij twee politierech-
ters in Maastricht stonden giste-
fen allemaal mensen die onderinvloed gereden hadden. Veertig
in getal. Allemaal zaken, die van-
afbegin november vorig jaar wa-
ren aangehouden in afwachting
van een beslissing van de Hoge
Raad inzake het bepalen van de
mate van de invloed van alcohol.
Het Haags Gerechtshof had des-
tijds bezwaar tegen de ademtest
met de nieuwe ademanalyse-ap-
Paratuur. De test zou niet rechts-
geldig zijn, omdat er met deze
apparatuur geen tegenonaer-

De meeste overtreders kregen
1000 gulden boete, zes maanden
ontzegging van de rijbevoegd-
heid en als er iemand bij was, die
zich al eerder aan een soortgelij-
ke overtreding had schuldig ge-
maakt, dan wilde er ook nog wel
eens twee weken voorwaardelij-
ke, celstraf bij zitten.

Chaos bij Pie Medical
Ernstige vertrouwenscrisis apparatenbedrijf

Van onze verslaggever

Wij zijn geen concurrenten, maar collega's'

Chefkoks vieren
koperen jubileum

" Piet Janssens en Jan Vossen, bestuursleden van de jubilerende Limburgse afdeling van
deNederlandse Vereniging voor Chefkoks. Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze verslaggever

De grote ambities die Pie Medical
zes jaar geleden koesterde toen het
bedrijf als paradepaard op de paral-
lelmarkt werd binnengehaald zijn
inmiddels getemperd. In de afgelo-
pen jaren heeft de door jonge com-
putergenieën opgezette fabriek van
medisch-elektronische systemen
zeer uiteenlopende resultaten ge-1
boekt, terwijl ondertussen wel de
afzet over de hele wereld werd uit-
gebreid.

DEN HAAG - Om een uur 's mid-
dags zijn er op het Binnenhof in
Den Haag nog meer demonstranten
tegen abortus dan tegen het woon-
wagenbeleid van staatssecretaris
Heerma van VROM te vinden.
'Abortuskliniek in Nederland -= Dachau', staat op een spandoek
te lezen, terwijl enige tientallen me-
ters verderop voor de tekst 'Hitler
toen. Heerema nu?' is gekozen. DeTweede Wereldoorlog als verbin-
dend element.

Na enkele jarenmet kleine winsten
draaidePie Medical in 1987 zelfs een
verlies van ’ 3 miljoen. In 1988 werd
het resultaat weer opgechroefden
vorig jaar groeide de winst met vier
ton tot ruim ’ 1,1 miljoen.

rijke eis. Verder wordt gepleit voor
behoud van de trekvrijheid en er-
kenning van de woonrechtenvan zi-
geuners.

De belangrijkste grief geldt echter
de opheffing van de grote woonwa-
gencenra en de gedwongen verhui-
zing naar kleine kampjes. Een regel-
rechte aanval op de cultuur en de
identiteit van de woonwagenbewo-
ners, zo wordt dat beleid ervaren.
„Ze willen dat we langzaam uitster-
ven, dat we op een vriendelijke ma-
nier kapot gaan", zegt Frans Haren
(25).
Hij woont op het grote kamp in Sit-
tard, waar de nog verblijvende be-
woners zich fel verzetten tegen
overplaatsing naar kleine kampjes.
„Ze willen alles en iedereen uit el-
kaar rukken." Waarom?, vraagt hij
zich af. „De grootste criminaliteit
vind je toch in de kleinste
kampjes?"

De bereidheid tot verdergaande en
hardere actie als de politiek niet aan
de wensen van de woonwagenbe-
woners tegemoet komt, was giste-
ren in .ieder geval veelvuldig te be-
luisteren. „Dan is heel Nederland
nog te klein", zegt Frans Haren. De
bewoners van Vinkenslag (met dat
van Sittard het laatse grotekamp in
Zuid-Limburg) bezetten enige tijd
geleden al het stadhuis van Maas-
tricht. „Misschien gaan we nu wel
het gouvernementbezetten."

Een kwartier later moeten de reli-
gieus getinte protesten het defini-
tief afleggen tegen de wereldse kri-
tiek op het woonwagenbeleid. Eni-
ge honderden woonwagenbewo-
ners komen op deze landelijke ac-
tiedag het Binnenhof opgemar-
cheerd. Zij komen uit alle delen van
het land, waarbij Limburg met gro-
te delegaties uit Sittard en Maas-
tricht goed is vertegenwoordigd.

Afzet
Over 1989 bedroeg de omzet ’36
miljoen en steeg daarmee elf pro:
cent ten opzichte van het voorgaand
jaar. De afzet van produkten groei-
de vorig jaar met ruim eenvijfde tot

’ 22 miljoen, terwijl de omzet naar
ianden in Noord- en Zuid-Amerika
en derest van dewereld gelijk bleef.

Een van de belangrijkste officiële
argumenten van het kabinet voor
het spreidingsbeleid is de integratie
met de 'burgermaatschappij', door
de nieuwe kampjes dicht bij be-
staande woonwijken te situeren.
„Dat lukt nooit", zegt Klompen Jan.
„Woonwagenbewoners laten zich
niet integreren, nu niet en over vijf-
honderd jaar niet."

Eind vorig jaar werd een nieuwe
scanner geïntroduceerd, waarvan
het bedrijf hoge verwachtingen
heeft. De scanner, model 1150, moet
aan de marktleiderspositie van Pie
Medical in de gynaecologie bijdra-
gen, aldus een woordvoerder van
het bedrijf enkele weken geleden.

Onderweg hebben de woonwagen-
bewoners hun grieven al geuit door
vertragingsacties op de autowegen.
Uit Maastricht is men met circa 80
man van het grote kamp Vinkenslag
in 35 wagens op pad gegaan.
Ook de woonwagenbewoners van
het grotekamp in Sittard. De groep,
ongeveer 80 man sterk, is met 25 wa-
gens met camper op pad gegaan,
deels maandag al.

Theo sniekers

Fotograaf
bedreigd
Van onze verslaggever

MAASTRICHT — Bij een actie
van bewoners van de Banruwe in
de Maastrichtse wijk Malberg, is
gistermiddag een fotograaf van
het dagblad De Limburger be-
dreigd. Niet alle bewoners van
de straat waren blij met de actie
voor meer verkeersdrempels.
Eén bewoner en zijn twee zoons
die zich vermoedelijk persoonlij-
ke aangesproken voelden door
de actie, vielen de fotograaf Paul
Mellaart aan. Deze wilde net een
foto maken van de actievoeders
en een groep kinderen, die zelf-
gemaakte verkeersborden met
daarop '30 km' wilden ophangen.
De fotograaf kreeg enkele klap-
pen.

Zeven jaar
cel voor extramer

MVV

Vernietigen
De Heerlenaar is een van de officiële
sprekers en meteen een van de fel-
ste. „We demonstreren hier vrede-
lievend voor onze vrijheid. Maar als
we onze zin niet krijgen, dan komen
we terug en zal er hier geenruit heel
blijven", roept hij uit. „Wij laten
onze cultuur niet vernietigen",
voegt hij een delegatie van één van
de Kamerfracties die een petitie
krijgen overhandigd toe.

Om voor het lidmaatschap in
aanmerking te komen moet een
kandidaat-lid minstens drie jaar
als chefkok hebben gewerkt en
bovendien minstens 28 jaar oud
zijnen daarnaast door de ballota-
ge komen.

koks om zich heen te verzame-
len. Beide initiatieven mondden
uit in de oprichting van een
NCCK in onze provincie. Negen
chefkoks traden toe.

Na afloop van de demonstratie, te-
gen drie uur, licht hij zijn bezwaren
tegen de gedwongen spreiding nog
eens toe in zijn camper nog eens toe.
„Koffie, tweedrank of een mes in de
rug", vraagt hij eerst nog grappend.

Hij zccht een goed heenkomen
in zrjn auto en vroeg van daaruit
om politie-assistentie. Die kwam
ook snel. Toen de politie arri-
veerde was echter de ruzie al bij-
gelegd, althans de zaak was ge-
sust.
„In onze straat wonen erg veel
kinderen. We willen dat er min-
der hard gereden wordt, daartoe
ondernemen we af en toe actie.
Er is een blokkade geweest, we
hebben spandoeken opgehan-
gen en vanmiddag hebben we
die bordjes opgehangen.

Opgewacht
In Den Haag worden de woonwa-
genbewoners opgewacht door de
politie en onder begeleiding naar
het Binnenhof gebracht. Zonder
campers wel te verstaan, want die
moet men aan de rand van de stad
laten staan. Alleen een kleine groep
Joegoslavische zigeuners is er on-
der leiding van de alom bekende
Heerlense woonwagenbewoner Jan
Schneider - 'Klompen Jan' - in alle
vroegte in geslaagd een vijftal cara-
vans op het Binnenhof te parkeren.
Klompen Jan is daar zelf ook in ge-
slaagd met zijn camper.

Sinds kort kunnen ook chefkoks
die in de Belgische en Duitse
grensgebieden werken lid wor-
den van de organisatie. Voorts
kent de Club nog Japanse, Ita-
liaanse en Hongaarse chefkoks
die in een Limburgs restaurant
de scepter zwaaien.

MAASTRICHT - De afdeling
Limburg van de NederlandseClub voor Chefkoks (NCCK)
viert maandag 14 mei aanstaande
net 12'/2-jarig bestaansfeest meteen grotereceptie in Hotel Maas-
tricht aan de Ruiterij van 19.30
tot 21.00 uur. Speciaal voor die
gelegenheid verschijnt het boek
>>De bronzen koksbuis" waarinhefst 57 leden van de Club elk
drie recepten prijsgeven en te-vens hun levensloop beschrij-
ven. Het eerste exemplaar wordt
aangeboden aan oud-staatssecre-
taris mevrouw Ginjaar-Maas.

De afdeling Limburg groeide
daarna gestaag. Lange tijd
schommelde het ledental rond
de 20, maar in de tweede helft
van de tachtiger jaren groeide de
Club explosiefuit tot het huidige
aantal van 62 leden. Daarmee is
de afdeling Limburg de grootste
in Nederland en de belangrijkste
chefkoks zijn toegetreden.

Pc Club stelt zich vooral ten doel
het vak van kok in de belangstel-
ling te plaatsen en jonge koks inhun opleiding te stimuleren. Jan
yossen en Piet Janssens, respec-
tievelijk voorzitter en secretarisv.an de NCCK, behoren tot de op-
richters van de Club.

„We zijn vooral blij dat jonge
koks zich aanmelden. De gemid-
delde leeftijd van onze leden is
ongeveer 35 jaar", zegt Jan Vos-
sen niet zonder trots. Uit de groei
blijkt dat de Club steeds meer
wordt geaccepteerd.

Toch maar tweedrank. „Bij gedwon-
gen verhuizing naar de kleine
kampjes krijg je oorlog met de men-
sen bij wie we in de buurt komen te
wonen en dat willen we niet. Zij wil-
len ons niet, en wij willen ook in af-
zondering wonen. Wij hebben oor-
log met de mensen die daar zitten te
vergaderen", zegt Klompen Jan,
wijzend naar het gebouw van de
Tweede Kamer.

Van ongeregeldheden is overigens
geen sprake. De organisatie heeft de
zaakjes goed in handen, de opge-
trommelde politie die het gebouw
van de Tweede Kamer afschermt
kan werkeloos toekijken. De stem-
ming onder de woonwagenbewo-
ners is uitstekend, mede als gevolg
van het goede weer en de opzwe-
pende muziek die de zigeuners ten
gehore brengen op het Binnenhof.
Alleen de sprekers zijn vaak grim-
mig in hun kritiek op Heerma.

Helpen
„We hoeven geen vrienden te
zijn," zegt Piet Janssens, „maar
langzaam is toch het besef door-
gedrongen dat wij ook geen con-
currenten van elkaar zijn maar,
elkaar als collega wel degelijk
kunnen helpen en ondersteu-
nen."

Net toen de fotograaf daarvan
een foto wilde maken, kwamen
die man en zijn twee zoons aan-
gereden en die wilden dat ver-
hinderen. Er werd geslagen en
ook geschopt," aldus een woord-
voerder van het actiecomité van
de Banruwe.
De politie van Maastricht
spreekt van een incident, dat nog
in de hand gehouden kon wor-
den. „Toen wij aankwamen
stond de fotograaf alweer buiten
zijn auto en werd er overlegd.
Er is geen schade geleden, dus
het valt allemaal nog mee,"
meent een woordvoerder van de
Maastrichtse politie.

Jan Vossen constateerde 12V2
Jaar geleden, toen hij in Kasteel
Wittem een Michelin-ster ver-
dierf, dat de contacten met ande-re collega's te wensen overliet.
Piet Janssens was in diezelfde
Periode ook al bezig wat chefs-

Wedstrijd
Tot de jaarlijkse activiteiten van
de Limburgse NCCK behoren de
kookwedstrijden voor jonge
koks (op de 888 in Maastricht)
en culinaire excursies naar tel-
kens andere gebieden. Bij haar
evenementen weet de afdeling
zich gesteund door de„Vrienden
van de Club van chefkoks". Zij
betalen minimaal een jaarlijkse
bijdrage van f250 en ontvangen
in ruil daarvoor het NCCK-blad
„Keuken internationaal."Boven-
dien mogen zij vaak mee op ex-
cursie.

De Maastrichtenaar werd oktober
vorig jaar door de Spaanse politie
opgepakt toen in de auto waarmee
hij het land binnenkwam de hasj en
de hasjolie werd gevonden. De offi-
ciervan justitie ter plekke eiste tien
jaar gevangenisstraf en een boete
ven 25.000 gulden. De Maastrichtseadvocaat mr. Th. Hiddema toog 24
april persoonlijk naar Cadiz om de
verdediging van A. M. op zich te ne-
men. De uitspraak luidt nu zeven
jaar gevangenisstraf. Tegen dat von-
nis zal door mr. Hiddema in hoger
beroep worden gegaan, dat is gister-middag door het kantoor van de ad-
vocaat bevestigd.

MAASTRICHT — De 55-jarige ex-
tramer van MVV, de Maastrichte-
naar A. M. is door de rechtbank in
Cadiz in Spanje veroordeeld tot ze-
ven jaar gevangenisstraf. De recht-
bank acht bewezen dat A. M. 50 kilo
hasj en 25 kilo hasjolie heeft ge-
smokkeld van Marokko naar Span-
je. A. M. zelf beweert door een Ne-
derlandsechtpaar, dat hem een auto
leende waarmee hijvan Tanger naar
Spanje kon-reizen, in de luren te zijn
gelegd.

Kleine kampjes zijn voor hem even-
tueel nog wel aanvaardbaar, mits ze
duidelijk buiten de woonwijken
worden geplaatst zodat de woonwa-
genbewoners hun vrijheid behou-
den.

VrijheidVerhoging
De staatssecretaris moet de verho-
ging van het staandplaatsenbeleid
ongedaan maken en ervoor zorgen
dat de sterk gestegen woonlasten
weer omlaag gaan, luidt een belang-

I - Het centrum voor
1 Activering en verpleging in Heer-

' fj1' oftewel de Heerlense ver-
|i weegkiinieken, houdt vrijdag 11

j! 1̂ een symposium over de zorg-, waliteit in de verpleging.

Symposium over
gezonheidszorg

fVa symposium wordt gehouden
N t
l4"17 uur- sPrekers zi Jn Tineke

' fr» .enbos, vice voorzitter van de
v^ctiecommissie volksgezondheid

de PvdA, Wim Eggens, mede-
I 6inr^er van e Nederlandse Vereni-

tip Belangen Verpleeghuisbewo-, p.rs en Cora van der Koorj, ver-
j fj?"Sgkundig onderzoeker van het, 2Q^I- Informatie: S 718418, toestel

da? Pers°neel zal het symposium -
p, l een dag voor de dag van de ver-

ding wordt gehouden - aangrrj-
i (jpl^ool actie tevoeren voor een goë-j CAO in de gezondheidszorg. Erordt zondagsdienst gedraaid.
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Van onze correspondente

(ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE)

t
Het enige echte Dubbel genietenvan

Grieks moedeidag.VA/1 Specialiteiten- IJ»M,4J|jjJ ji.il

'''''^- X Restaurant ËliSlËii^iil
is aevestiad in Heerlen Übbb^ji JWfTn*!'*"
■"** IJJ w *■ "5J ■■■ ■ i^^^*i ■ V*1 ■ ■ Met Hemafoto's krijgt u prima kwaliteit voor een haarscherpe prijs. Nu bij elk duopak Hema

nant7onhornctraflt 17P fid.ll I A Hoorbn Tpl OAK T\QX>AA Super SRkleurenfilms: waardebon met 3.75 korting op ontwikkelen en afdrukken. Klein-uaUÏZermergSTraat l/<~, CKH I LA lieerien iel. U^O/iaO^ Afhglen beeldloolSO2x24opnamenl4.so,2x36opnamenl7.soenpockemlm2oolSO,2x24 S
Dagelijks geopend van 16.30 - 23.30 UUr jS opnamen 11.50. Diafilm ÏOO ISO, 2x 36 opnamen 2150 met 3.50 korting op diaprints.

„ op 10 mei-s avonds live-muziek door duo Athene "^| | HEMADe normaalste zaakvaii dewereld I

Van onze redactie economie

MAASTRICHT - Vanwege een ernstige vertrouwenscrisis zijn
- de commissarissen van Pie Mêdical NV in Maastricht met on-,
■ middellijke ingang opgestapt. Daarmee is de chaos compleet

biJ de Maastrichtse fabrikant van medische elektronica. Het is
1 £°g maar enkele weken geleden dat de vennoten J. Beier en

S- C. Latsers ook al uittraden.
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PERZISCHE & OOSTERSE TAPIJTEN
gaan nu voor kostprijs en minder de deur uit!

Enkele voorbeelden:
Kurdistan 197x298 cm’ 3250,- nu ’ 1125,-
Bidjar super 170x240 cm ’ 8500,- nu .... ’ 2500,-
Shirwan 195x298 cm ’ 2850,-nu ’ 775,-

Onvoorstelbaar ■|f?ü!fhT/If^^l KdTSHerat 340x258 voor de mWJmÊÊa9WrMÉiM 174x127’ 2750
snelle beslisser WSErnKmÉÊSmSM Nu slechtsNu slechts ’ 975,- Bll'ifflj'lffiri'lifiHlljWiTiïïB f 975 -

ledere dag geopend van 10-18 uur. Donderdag koopavond

KASTEEL-TERBORGFEESTEN
te Schinnen

s^~7~*) op 12 +13 mei
L/-ROGRAMMA

Zaterdag 12 mei: gezellige ouderwetse dansavond
m.m.v. de Puther Bergkapel.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: ’ 2,50.

Zondag 13 mei BOEREN BRU ILOFT
Vanaf 15.00 uur: spatschoppen met het internationaal
bekende amusementsorkestThe Philomena Boys.

Entree: ’ 2,50.
Taxistandplaats aanwezig. ?660e

U bent van harte welkom op kasteel Terborg, Heisterbrug 123 te Schinnen.

Uniformencomité fanfare St.-Caecilia Schinnen.

tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR
Secretaresse m/v
voor een grote ondernemingvan een multinational in
Heerlen. U gaat alle voorkomende werkzaamheden
voor meerdere chefs verzorgen. Zelfstandig kunnen
werken, een secretariële opleiding en kennis van
WordPerfect 4.2 zijn vereist. Het gaat om een
part-time baan met goedetoekomstmogelijkheden.
Herintredende vrouwen met secretariële ervaring
worden met name gevraagd te reageren.
Voor informatie:
045 - 71 8332, Marie-Cecile Willems
Heerlen, Op deNobel 1

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. jaarrentevanal 12,2%
Elk bedrag tot 100.000,- en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2%AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratisadvies bij uw intermediair

/ VLEES VAN EURO: '^^*N HARTIGE HAP OP 'N WARME PAO>
VERSE RIBJES GRILLWORST VARKENSPOULET KUIKENDRUMSTICKS

298 £48 Q9B fi9B
I kilo Q| kilo Q| kilo RJ|

HAMBURGERS kftfl FRICANDELLEN fto RUNDERHART ftfl ROSBIEF _ _
00<*190 12 stuks <>190 Q9o m C"o[ s stuks Q, I SlpvraEsooos VI l | kHo VI | l kil° ■VI l

LOEMPIA'S HAMLAPPEN KIPFILET ZIGEUNERSCHNITZELS
stkKp 468 Q9B I*9B J498

p. stuk kilo 3| kilo |Vl kil° |"Tl
GEKRUIDE KOGELBIEFSTUK KALKOENFILET BOMBAYSCHNITZELS

«Tïï 598 2598 1498 1498
kilo VI J kilo 'MVI j I kilo I■! | | kilo I■! |

EEN GOED STUK VLEES NO NÓG VOORDELIGER
Veestraat m Êm^Êm^^m WkWÊM Lindeplein

Heerlerbaan 108 kW ■ir'r^rir'r'r^rirw ■,*i<^^

X=" IH*MMsi:IWH.'B.',I:J.UsM.m y
BRUNSSUM HEERLEN-SITTARD-MAASTRICHT: woensdag vanaf 12.00 uur open.

Donderdag koopavond. (Sittard geen koopavond).

Steun de nationale AVO-collecte: 21 t/m 27 mei rWW/Tnlft
J&£ _ mjïïï'sr/ï/ jéP* /*^k GehandicaPt? ledereen kan het overkomen.

'v^^^mim^^xl r^ oiïiwk AVO helpt daadwerkelijk; bij werk, scholing, fccT r^w*VT'tf^pltv'w/ \ i^*^@sÈ recreatie. Steun ons werk. Geef ook nu.

J^^K <lr^^ll«i AVO, tel. (033) 75.33.44 I N TEG R A TIJ *

B&i^fliLi Beschermvrouwe H.M. deKoningin GEHANDIKAPTE'

1 'Wie geeft denkt aan een ander' Bfi3JE§3P

ALS UNU MOEDER WILT f
VERWENNEN.KOOP DAN VOOS
HETZELFDE GELD ZON 5 LP'S

KDAAR KUN JE GERUST I
MEE AANKOMEN W' '
WmmWGmWÉSÊKmyÊÊmWËÊmWKÈÈ Wm^WÊ^Êm^Ê^MmJt^mWÊmW^m\ Ê '"' '

mt BB «lil

ollaagste prüs. *^W ft De 'aagstep°^& He"°' ££

wyiïmtë — SM 5H '

Wsra3P!=s^^ (|3BJft*ri 135^51:k-sk^. ** IjSEJ^j epr 4W '
0T -f^* OFFICIEEL SPONSOR

fJLfsUIMIM ZtfN PLATEN W.NKILI^/ f^Y^r i'raranrara 80 FILIALEN IN NEDERLAND! ,frCfJiZlfcJ Bel voor het dichtstbijzijnde filiaal tl0104H4&

ER SPEELT ZICH HEELWAT AF INDE WINKELS VAN FREE RECORDSHOP



Cupfinal op tv

Van onze sportredactie

Van onze sportredactie

MAASTRICHT - MW gaat
met ingang van 1 augustus dit
jaar de dagelijkse leiding in
handen van drie mensen ge-
ven. Naast hoofdtrainer Sef
Vergoossen, verantwoordelijk
voor het technisch gedeelte,
en manager interne zaken en
personeel Ron Weyzen, komt
Hans Erkens in dienst als ma-
nager commercië1e zaken. De
ex-profvoetballer zal vooral
actief zijn op het gebied van
sponsorcontacten en public-
relations. " Het driemanschap van

MW. Van voor naar achter:
Hans Erkens, Ron Weyzen en
Sef Vergoossen.

Foto: WIDDERSHOVEN

GRONINGEN - Wim Koevermans
stopt als betaald voetballer. De 29-
-jarige ex-Fortunees en verdediger
van FC Groningen heeft besloten
zich te laten afkeuren, omdat hij ge-
teisterd wordt door een chronische
heupblessure. Het ligt in de bedoe-
ling datKoevermans wordt opgeno-
men in de technische staf van FC
Groningen.

Wim Koevermans
afgekeurdDe aanstelling van Hans Erkens, in

een grijs verleden ook korte tijd als
voetballer actief bij de Maastrichtse
club, past in hetbeleidsplan voor de
komende vijf jaren zoals MW dat
onlangs de sponsors heeft gepresen-
teerd. „Om invulling aan ons be-
leidsplan te geven, is het noodzake-
lijkdat we iemand in dienst hebben
die zich full-time bezighoudt met
sponsors en p.r.", verduidelijkte
voorzitter Bert Lieben de keuze
voor een commercieel manager.

Roda lonkt naar
Michel Vonk

Hans Erkens, op dit moment nog in
dienst bij Sportservice Limburg in
Sittard, verbloemt niet dat hij de
laatste tijd ambities had om weer te-
rug te keren in de voetbalsport. On-
langs was hij nadrukkelijk in beeld
by FC Twente, dat pas op het laatste
moment afhaakte. „Ik ben blij dat ik
weer kan gaan werken in het be-
taald voetbal. MW is bovendien
weer een goed geleide club. Ik denk
dat ik erg veel nuttig werkkan doen
om uitvoering te geven aan het be-
leidsplan voor de komende jaren",
aldus de nieuwe MW-manager.

KERKRADE - Roda JC heeft inte-
resse voor Michel Vonk van AZ. De
21-jarige speler, die een grote toe-
komst wordt voorspeld, werd afge-
lopen seizoen voornamelijk als
voorstopper ingezet, maar kan ook
als aanvaller goed uit de voeten. De
Alkmaarder, voor wie ook een twee-
tal buitenlandse clubs in de markt
zijn, moet naar verluidt ruim een
half miljoen gulden kosten. Mocht
de transactie met Michel Vonk niet
slagen, dan is Arno Arts van NEC
een gegadigde om de Kerkraadse
ploeg te komen versterken.

Indonesië
Vanmorgen in alle vroegte is de
hoofdselectie van MW voor een
ruim twee weken durende trip naar
Indonesië vertrokken. Het eerste
reisdoel is Medan op Sumatra, waar
van 12 tot en met 18 meiwordt deel-
genomen aan een toernooi. Na af-
loop reist MVV verder naar Jakarta
op het eiland Java. Vrijdag 25 mei
wordt MW weer terug verwacht in
Maastricht. Guy Francois zal als eni-
ge de trip niet meemaken. Hij ver-
wacht een dezer dagen gezinsuit-
breiding.

Dat de keus uiteindelijk is gevallen
op Hans Erkens was enigszins ver-
rassend. Vier jaar geleden was de
voormalige profvoetballer ook al
eens in beeld bij de Maastrichtse
club, maar toen werd de voorkeur
gegeven aan Jean Boelen, die later
weer naar NAC verhuisde. „Op dat
moment paste Boelen beter in ons
plaatje", aldus Lieben. „Nu hebben
we echter iemand nodig die zich
zeer nadrukkelijk bezig gaat hou-
den met de financiële kant van de
zaak en daar is Erkens in onze ogen
de geknipte figuur voor. Hij is bo-
vendien bekend in de regio en kent
de voetballerij door en door".

Volleybalsters in finaleronde
Australië officieelvoor de finale-
ronde van de B-wereldtitelstrijd
in Spanje, waarvan de beste drie
naar het A-WK in China mogen.

Joegoslavië is vrijdag de eerste

Hans Erkens manager MVV
'Blij dat ik terug ben in betaald voetbal'

Van onze rtv-redaetie
HEERLEN - Veronica, via Nederland 2, en BRT 2-teievisie brengen
zaterdagmiddag een rechtstreekse reportage van de Engelse Cupfi-
oaJ- In hetLondense Wembleystadion strijdenManchester United en
Chjystal Palace om dezebeker. De wedstrijd begint om 16.00 uur. Te-
loren, om 15.30 uur en eveneens op Nederland 2, geeft Veronica een

van de wedstrijden, die voorafgingen aan het jaarlijkse
v°etbalevenement in Engeland.

tegenstander in de finaleronde.
Het duel met Australië was bin-
nen veertig minuten afgelopen:
15-2 15-2 15-3. Oranje had geen
enkele moeite met de Australi-
sche vrouwen.

China is niet meer zo heel ver
weg voor de volleybalsters van
de nationale ploeg. Nederland
plaatste zich gisteren dankzij een
simpele overwinning van 3-0 op

JEREZ DE LA FRONTERA

Valse akkoorden
bij ouverture
stadstoernooi

Van onze medewerker

Fortuna: p.r.-werk en
bezigheidstherapie

" Ruud Hesp ging even op de
knieën tijdens de wedstrijd te-
gen de amateurs. ,MiJn tijd
komt nog wel."

Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze sportredactie

Eagles start
voortvarend

voorzitter Paul Boels aan de orde,
een treffen tussen de huidige selec-
tie en een verzameling oud-Fortune-
zen. Verder volgen voor de zomer-
pauze nog een mogelijke wedstrijd-
in Nice tegen de Verenigde Arabi-
sche Emiraten en het toernooi op
Mallorca.

ben, Fortuna Sittard neemt zich die
tijd ten opzichte van de andere spe-
lers met aflopende contracten. „Ik
heb nog niets gehoord," zei Loek
Frijns. „Buurman Richard Custers
al evenmin. „We zullen eerstdaags
wel een briefje in de bus vinden,
waarop we moeten reageren. Ik ben
benieuwd."

de afsluiting van het seizoen, die op
Mallorca zal gaan plaatsvinden. On-
der het motto 'verbroedering met de
amateurs is allemaal aardig en leuk'
ging er toch meer zorg uit naar' de
profstatus van iedereen afzonder-
lijk. In dat kader kon Ivo Joordens
(Almania), terugzien op een redelijk
geslaagde test, die precies een helft
.duurde.

SITTARD - Het Sittardse Stads-
toernooi voetbal heeft eenzelfde
vervelende opening gekregen als de
editie van verleden jaar, toen het
duel tussen Almania en Sanderbout
werd gestaakt. Gisteravond was het
voortijdig inrukken. geblazen voor
de elftallen van Sittardia '80 en
SVM. Na twintig minuten hield
scheidsrechter Heykant hetvoor ge-
zien. Op hetruilformulier motiveer-
de hij zijn besluit met de medede-
ling dat 'hij zich door woorden en
gebaren bedreigd en beledigd had
gevoeld.

DEVENTER - Go Ahead Eagles
heeft de openingswedstrijd in poule
A van de nacompetitie tegen Hee-
renveen met 3-2 gewonnen. De eer-
ste wedstrijd in Groep B tussen Wa-
geningen en Heracles werd na de
eerste helft gestaakt. Een hevig on-
weer maakte het veld op de Wage-
ningse berg in korte tijd onbespeel-
baar. Scheidsrechter Blankenstein
kon na de reglementaire wachttijd
van een half uur niets anders doen
dan de wedstrijd staken. De stand
bij de rust was 0-0. Het duel wordt
vanavond overgespeeld.

Fortuna Sittard-Limburgs amateurselec-
tie 2-1 - Scheidsrechter Hulsbos. Toeschou
wers 500.
Fortuna Sittard: Hesp (75. Van Zwam),
Maessen, Liesdek (25. Boessen), Barmenfc
100, Danny Hesp, Mordang, Van Helmond
Reijners, Brusselers (75. De Vries), Joor-
dens (46. Sneekes), Clayton.

feTARD ~ Fortuna Sittard maakte
.teren een gebaar naar de ama-

in Limburg. Niet alleen
Mgf.sPortief vlak werd het tempo te-
JgJ 1de Limburgse selectie op een
■l^darüg peil gehouden dat ook de
■itfj ateurs konden bijbenen, veel
Ir) !fr nog werd de band met de
laan uit h°°fd- en eerste klasse
|va {phaald. „Die ploegen hebben
I W a^s sparringpartner voor ons
I Mjvf(*e elftal gefungeerd. Daarom
I se j. nwe nu, aan het eind van het
I t^''^ 11' iets terugdoen," verklaardeanager Jacq. Opgenoord.

FC Groningen
polst Vincent

MAASTRICHT - FC Groningen
heeft geïnformeerd naar Hans
Vincent, maar verder dan een
oriënterend gesprek is het nog
niet gekomen. De aanvallerheeft
bovendien nog een doorlopend
contract en de MVV-leiding is in
principe van plan Vincent aan
die overeenkomst te houden.
MW is druk doende om de aflo-
pende contracten te verlengen.
Manager Ron Weyzen verwacht
in Indonesië met de meeste spe-
lers tot een akkoord te komen.
Alleen met Alfons Arts en Frank
Verbeek verlopen de gesprekken
tot nu toe zeer moeizaam. Arts
heeft de nieuwe aanbieding niet
geaccepteerd en voor Frank Ver-
beek wordt het steeds moelijker
om het voetbal te combineren
met zijn maatschappelijke loop-
baan.

Amateurs: Veldman, Bergrath, Van Dijk,
Gilkens, Janssen, Winkelmolen, Senden,
Custers, Golding, Loontjens, Hensels, Ver-
geer, Derrez, Keizers, Ruiters, Segers,
Smeets en Magermans.

Sittardia '80-trainer Nico Gerris:
„De scheidsrechter had al meteen
een ongelukkige start. Hij ver-
scheen te laat, de spelers waren al
op het veld. Hij dacht dat de wed-
strijd om zeven uur moest begin-
nen." Het aanvangstrjdstip was
18.30 uur.

Fortuna Sittard zal hoe dan ook de
beide huurlingenBrusselers en Far-
rington inlijven en Clayton en De
Vries laten vertrekken. Naast de
komst van Fred de Jong zal er in Sit-
tard hooguit nog ruimte zijn voor
versterking in de breedte. Geen pe-
perdure aankopen; geen spectacu-
laire transfers. Han Berger zei im-
mers weken geleden al, dat hij in
grote lijnen met deze ploeg verder
wil.

moeid

" HAMBURG - Hamburger SV
heeft Thomas Doll en Frank Rohde
van de Oostduitse club FC Berlin
gecontracteerd. Met de transfer van
beide internationals is een bedrag
van ruim 2,5 miljoen gulden ge-

Ongunstige loting
werpt Grift terug

Na de troosteloze eerste helft leidde
Heerenveen door een doelpunt van
Dijk. De wedstrijd, tot dan geen mo-
ment boeiend, leek beslist, toen Bijl
vijf minuten na de rust de tweede
treffer voor de Friezen maakten..Binnen het kwartier sloeg Eagles
voortvarend terug. Hofstede scoor-
de 1-2. Vervolgens bogen Linford en
Decheiver de stand alsnog om in
een verrassende 3-2 zege voor de
thuisclub.

GELEEN- Will Raven uit Geleen,
onlangs gekozen tot voorzitter van
de Europese kick-boks-associatie,
heeft zijn functie als praeses van de
Nederlandse Professional Karate
Association neergelegd. Hij trok
zich terug, omdat belangen en be-
leidvan de twee organisaties niet al-
tijd met elkaar stroken.

Op stap
Ruud Hesp had de teleurstelling
van afgelopen zondag, toen bekend
werd dat niet hij, maar Stanley Men-
zo mee naar het WK mag, al wegge-
werkt. „We zijn lekker op stap ge-
gaan. Vervolgens hebben we ons
over de vakantiefolders gebogen en
onze campingvakantie naar Frank-
rijk uitgezocht. En voor de rest? Ik
ben pas vierentwintig en heb nog
een heel keepersleven voor de boeg.
Mfjn tijd komt nogwel." Vervolgens
verbaasde de doelman zich erover
dat hij had vernomen, dat er inmid-
dels een gesprekzou nebben plaats-
gevonden tussen Fortuna en PSV
en dat hij dat van Fortuna-zijde niet
bevestigd kon krijgen.

Afscheid
Zondagmiddag om 14.30 uur is de
ludieke afscheidswedstrijd voor

W y*lerj-dschappelijke geste resul-
C V o|s uiteraard in een overwinning

\va
r de professionals. De acteurs

ka
, en gebaat met een leuke voet-

-sfsav°nd.sav °nd. Vandaar dat er van een
(U araffing voor de een, of een bla-
tr, 8e voor de ander geen sprake

t zi^n' TeSen die achtergrond
\vQsr de 2-1 uitslag dan ook gezien
*0r h" Mordang en Van Helmond
teJ^..en voor de Fortuna-produktie,
(^ w'Jl Ruiters (Almania) iets terug
tic doen voor de amateurselec- Uefa-praeses steunt

gratieverzoek AjaxVjn *? belangrijk dat je je omge-
ja 8 niet uit het oog verliest," vond
ijj 2' Opgenoord, die onlangs nog

Strali"e vertoefde. „Wij gaan
h 0[n?.tld jaar proberen de verstand-
ig |.nS en de samenwerking met
bet lrnburgse amateurclubs te ver-eren en te intensiveren."

Sittardia-aanvoerder Christo Side-
ris: „Even voordat SVM de stand op
0-1 bracht, vlagde onze grensrech-
ter (Nico Gerris, red.) voor buiten-
spel. De scheidsrechter negeerde
dat signaal. Een van onze spelers
begon daarover te mopperen."Side-
ris stuurde de mopperende speler
weg en ging vervolgens zelf naar de
heer Heykant. „Om te vragen waar-
om hij niet reageerde op het vlag-
gen. Ik kreeg als antwoord, dat er
niet gevlagd was. Een teamgenoot
van mi| maakte daar weer een op-
merking over en werd daarna door
de scheidsrechter 'achterlijk' ge-
noemd. Mijn reactie was: 'U moet
op uw woorden letten. Toen kreeg
ik een boeking".

De directe aanleiding voor het af-
blazen van de wedstrijd was een
protest van de Sittardia-doelman,
die in sneltreinvaart op de leidsman
toeliep, toen die weer een vlagsig-
naal niet wilde honoreren. Er waren
overigens geen problemen tussen
de spelers van' Sittardia '80 en SVM.
Ook van handtastelijkheden ten op-
zichte van de arbiter was geen spra-
ke.

Mark Farrington, massaproducent
tegen Volendam, ontbrak gisteren
wegens een enkelblessure. De Brit
staat al even laconiektegenover zijn
contractverlening. Hij bevindt zich
in een ideale onderhandelingsposi-
tie. Zeven doelpunten tijdens de
laatste twee thuiswedstrijden, daar
kan niemand omheen. Bovendien
heeft Fortuna, door het lichten van
de optie, een duidelijke voorkeur
voor het definitieve vastleggen van
Farrington gegeven. „Ik wacht rus-
tig de dingen af," aldus de Brit. „Ik
heb geen haast. Dat gesprek, met
Fortuna zal er ongetwijfeld komen.
Dan zien we wel hoe de zaken er-
voor staan."

De eerste koers werd een fraaie zege
voor de Noorse rijder UlfThoresen.
Hij beheerste de draverij van start
tot finish met medefavorie* .Cherrif

In de overige koersen was Hennie
Grift door de ongunstige loting min-
der succesvol. De tweede en derde
draverij werden gewonnen door de
taktisch rijdende Zweed Ake Svan-
stedt. Grift legde beslag op respec-
tievelijk de elfde en de negende
plaats. De laatste draverrj werd een
prooi vóór de huizenhoge favoriet
Count of Holland, die vakkundig
naar de zege werd gestuurd door de
Europese titelverdediger Birger
Jörgenson. Vandaag gaan de twaalf
deelnemers naar Duindigt voor het
tweede kwartet dr'verijen.

Van onze medewerker
HANS SINNIGE

HILVERSUM - Na de eerste dag
van het Europees kampioenschap
voor beroepspikeurs voert de Deen
Birger Jörgensonhet lassementaan
met 46 punten. Hij heeft slechts één
punt voorsprong op de uit Zweden
afkomstige Ake Svanstedt, die op
Hilversum twee van de vier koersen
won. De Schaesbergse pikeur Hen-
nie Grift staat na zijn debuut in het
toernooi op de zevende plaats. De
nationale kampioen trof het niet bij
de loting, die hem minder sterke
dravers toebedeelde.

Oldeson. Hennie Grift, die in deze
rit met een van zijn weinige kansrij-
ke paarden startte, werd door een
sterke eindsprint derde met Delga-
dotranss R.

Contracten
Schijnt Farrineton alle tijd te heb-

Voorproefje
v 0 erenavond was daarvan al eenL '"Proefje te zien in de bestuurs-
lUu er van Fortuna. De bittergarni-
tg ren de pils vonden gretigaftrek,
<jnwijl scheidend voorzitter Boels
g 6 2lJn opvolger Kreijn her en der

■ &t' ineerd praatten met hun colle-
' 8hps,uit het amateurvoetbal. Voor deJ^ "rs zelf was de ontmoeting pure

T2lgheidstherapie met het oog op
Poule A: Sanderbout-GVCG 3-0; SVM-Sit-
tardia'Bo 1-0 (gestaakt). Poule B: DVO-SVM
2 3-1; Sittarc-OVCS 1-1.

DEN HAAG - Lennart Johansson,
de nieuwe voorzitter van de Europe-
se voetbalunie, heeft zich gister-
avond in de uitzending van Sport
Studio niet onwelwillend getoond
over het gratieverzoek van Ajax. De
Uefa-praeses vindt dat alle clubs die
geschorst zijn, weer moeten kunnen
deelnemen aan de Europese voet-
baltoernooien, ook de Nederlandse
kampioen.

bekijken. Johansson zal het Neder-
landse Uefa-bestuurslid Jovan Mar-
ie, die zondag de wedstrijd in Nij-
megen bijwoonde, om een objectief
oordeel vragen.
Johansson heeft het ideee, dat het
uitsluiten van de ene na de andere
club niets oplevert. „Je dupeert bo-
vendien de supporters, want alle el-
lende wordt door een zeer gering
aantal zogenaamde fans veroor-

Hij verbond aan zijn bereidwillig-
heid wel restricties. Zo wil hij eerst
de rapporten over de gebeurtenis-
sen tijdens het kampioensduel van
Ajax tegen NEC afgelopen zondag

zaakt," aldus Johansson. Jo van
Marie acht dekans klein datde Uefa
Ajax de strafvan eenjaar schorsing
kwijtscheldt. „Johansson mag dan
wel een voorstander zijn, maar hij
beslist niet alleen", aldus van Marie.
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Bobby Fischer onttroonde in
1972 in Reykjavik de toenmalige
wereldkampioen Boris Spasski.
Hij zette zijn titel daarna niet
meer op het spel en ging een te-
rugggetrokken leven leiden. Vol-
gens JanTimman is er in Brussel
niet gesproken over de mogelijk-
heid dat Fischer ooit nog eens
achter het schaakbord zal plaats
nemen.

GTR/NIP in lastig parket
Stefan Koch vist

achter het net
HEERLEN - Door een kardinale
nederlaag van Stefan Koch in de
uitwedstrijd tegen Thor RW Den
Haag is tennishoofdklasser
GTR/NIP in een lastig parket ver-
zeild geraakt. Koch verzuimde de
puntenwinst te grijpen, die nodig
was om de concurrentie voor te
blijven. Nu verloor het Limburg-
se team met 8-0. Dat betekent, dat
GTR/NIP tegen Leimonias min-
stens een gelijkspel moet behalen

om in de twee afsluitende wed-
strijden het klassebehoud in
eigen hand houden.
In de eerste klasse boekte SLTC
1 een fraaie 5-3 zege op ELTV 3 in

Eindhoven. Jenny Tielman had
een goede dag. Zij won haar drie
partijen. Daarnaast liet Pieter
Klinkers zien, dat hij weer in
vorm begint te komen. Hij won
zijn enkelspel van Adriaan
Arends met 6-3; 1-6; 7-5 en ook
nog het tweede gemengd dubbel.
In de tweede klasse won Ready 1
in Goirle afgetekend met 6-2 van
Pellikaan Tennis 3. Katja Rett-
berg gaf het enkelspel prijs en
ook het damesdubbel ging verlo-
ren.

HEERLEN - In de tussenstand van
de merkenploegen met het oog op
rechtstreekse kwalificatie voor
deelname aan de Tour de France
staat het Buckler-team van Jan
Raas bovenaan. Panasonic bezet de
tweede, PDM de vijfde en TVM de
vijftiende plaats. Het Portugese Si-
casal sluit de rij als vijftigste.

Laatste kans Anderlecht
Europacup voor bekerwinnaars moet mislukt seizoen redden Op 18 mei (na onder andere de Ron-

,de van Romandië en Ronde van
Spanje) wordt een nieuw klasse-
ment opgemaakt. De beste zestien
per die datum krijgen een Tourtic-
ket. Voor zes andere formaties heeft
de Tourorganisatie dan nog een
wild-card. Aan de Tour (30 juni-22
juli)wordt deelgenomen door twee-
ëntwintig teams van negen man.

Stand individueel: 1. Fignon 906,85 pun-
ten; 2. Mottet 820,20; 3. Rominger 749,29; 4.
Delgado 676,42; 5. Kelly 671,72; 6. Rolf Sö-
rensen 617,98; 7. Fondriest 614,42; 8. Bugno
572,15; 9. Bauer 542,03; 10. Gölz 522,63; 11.
Indurain 521,64; 12. Lejarreta 518,07; 13. Nij-
dam 514,24; 14. Rooks 506,62; 15. Le Mond
502,40; 16. Maassen 464,71; 17. Roosen
461,04; 18. Argentin 457,88; 19. Adrie van
der Poel 450,99; 20. Planckaert 450,97; 21.
Museeuw 434,81; 22. Vanderaerden 424,45:
23. Hampsten 400,59; 24. Criquielion 396,21;
25. Chiappucci 378,16; 30. Theunisse 368,34;
31. Breukink 364,42;45. Hermans 282,53; 54.
Cordes 248; 58. Talen 235,73; 121. Winnen
127,74; 137. Wünands 111,40; 232. De Rooy
62,79.

In het individuele klassement,
waarop de namen van ruim acht-
honderd renners staan, bezet Lau-
rent Fignon de eerste plaats, ge-
volgd door zijn landgenoot Charly
Mottet en de Zwitser Tony Romin-
ger. Bestgeklasseerde Nederlander
is Jelle Nijdam: dertiende. Alle
wedstrijden op de internationale ka-
lender komen voor dit klassement
in aanmerking.

deraerden en Van Hooydonck ge-
zorgd.

Het ploegenklassement wordt op-
gemaakt aan de hand van het pun-
tentotaal van de vijfbestgeklasseer-
derenners uit ieder team in de indi-
viduele FICP-rangschikking. Voor
de puntenoogst van Buckler heb-
ben Gölz, Nijdam, Maassen, Van-

'OTEBORG - Vujadin Boskov wordt vandaag 59 jaar. Hij wilah de spelers van Sampdoria maar één verjaardagsgeschenk:eEuropacup voor bekerwinnaars. Die kan de Italiaanse club
ahavond in Göteborg veroveren door winst op Anderlecht,a* zelf de beker hard nodig heeft om het mislukte seizoen teedden.
rig jaar stond Sampdoria ook in

' finale, tegen Barcelona. Toen
|5? het 2-0 voor de club van Johan
'im^'- Sampdoria miste in die, ustrijd de belangrijke pion Vier-°Wod, de spijkerharde mandek-
■ en organisator van de verdedi-
'elf Bovendien speelden Vialli,
es t

nni en Mancini met blessu-
i' *n Göteborg is Sampdoria cor-

net. Alleen de Braziliaan Cerezo is
e nfet bij. Hij loopt al maanden in

met een knieblessure,
heeft een grotere repu-

f.
e in het toernooi van de beker-

jni?aars dan de ploeg uit Genua.
cv.Belgische club stond drie jaar
itereen in de eindstrijd en won<cckeer, beide malen door 'bevlie-

"Trgen' van Rob Rensenbrink. HetLangemens' nam in 1976 tegenest Ham United (4-2) twee doel-iten voor zijn rekening. Twee
Jr later kopieerde hij die verrich-

tegen Rapid Wien (4-0). Tussen-or verloor Anderlecht van Ham-Ut*ger SV (0-2).

Aad deMos mist in Göteborg de ge-
schorste verdediger Henrik Ander-
sen. De Anderlechttrainer heeft wel
de beschikking over Van Tiggelen
en Degryse, die begin deze week
voorzichtigheidshalve werden vrij-
gesteld van de training. Ook aan-
voerder Grün lijkt na een lange
blessure inzetbaar. Hij doorstond de
laatste fitheidstest.

De Europacup II is voor Anderlecht
de laatste kans om een teleurstel-
lend seizoen goed te maken. In het
toernooi om de Belgische beker
werd de miljoenenploeg verrassend
uitgeschakeld door Standard Luik.
In de competitie moest Anderlecht
afhaken in de titelrace met Club
Brugge. Aad deMos wijt de terugval
aan het cosmopolitische karakter
van deploeg. De selectie is een soort
vreemdelingenlegioen met negen
Belgen, twee Nederlanders, twee
Joegoslaven; een Deen, een IJslan-
der, een Zambiaan, een Braziliaan
en een Nigeriaan.

Produktie Australische
hockeysters stagneert

'Vorstelijk' contract

Ploegenklassement: 1. Buckler 2299,81
punten;'2. Panasonic 1825,50; 3. Ariostea
1795.52; 4. Castorama 1750,20; 5. PDM
1739,10; 6. RMO 1711,38; 7. Chateau d'Ax
1642,33; 8. Banesto 1642,27; 9. Histor
1588,31; 10. Z 1429,76; 11. Seven Eleven
1420,50; 12. Weinmann 1397,14; 13. Lotto
1278,08; 14. Del Tongo 1275,63; 15. TVM
1235,21; 16. Helvetia 1226,35; 17. Carrera
1140,41; 18. Toshiba 1117,74; 19. ONCE
1044,28; 20. Seur 891,09." NIEUWSTADT - De halve finales

van het toernooi om de Limburgse
zaalvoetbalbeker zijn op maandag
14 mei. In sporthal Glanerbrook in
Geleen speelt Jabeek tegen Eijsden
(20.00 uur). De andere halve eind-
strijd is RFC Timoil-Nederweert
(sporthal Donderberg Roermond,
19.45 uur).

" ULESTRATEN - Het eredivisie-
team driebanden van Iwan Simonis
speelt morgen, donderdag, thuis te-
genVolmac. De wedstrijd is een dag
vervroegd. Vanaf 19.30 uur ver-
schijnt Volmac aan de tafel met on-
der meer Christ van der Smissen.

" LANDGRAAF - Bij gelegenheid
van het veertigjarig jubileum speelt
SV Abdissenbosch een huldigings-
wedstrijd tegen Alemannia Aken.
De wedstrijd is morgen in het sport-
park aan Europaweg te Landgraaf.
Aftrap 18.30 uur.

sport in cijfers

MEERSSEN- De kans bestaat, dat
de twee Limburgse voetbalbekers
dit jaar in Meerssen terechtkomen.
In beide finales treedt namelijk een
Meerssense club aan, in de KNVB-
eindstrijd SV Meerssen tegen Ven-
ray en in de finale van de Afdeling
Limburg SV Amicitas tegen Swol-
gense Boys uit Reuver. De 'grote' fi-
nale tussen Meerssen en Venray is,
zoals bericht, komende zaterdag om
19.00 uur in Venray. De eindstrijd
Amicitas - Swolgense Boys is don-
derdag 17 mei om 19.00 uur in Roer-
mond. Voor beide wedstrijden wor-
den supportersbussen vanuit
Meerssen ingezet. Fans kunnen zich
aanmelden in respectievelijk de
kantine van SV Meerssen en bij
Chris Rosier, telefoon 043-644552.

Meerssen mikt op
twee bekers

TENNIS

" BRUNSSUM - Limburgs sterk-
ste dammer, Eddy Budé, gaat zyn
geluk beproeven in Polen. Op voor-
spraak van bondscoach Harm
Wiersma kreeg de 24-jarige econo-
miestudent een uitnodiging voor
het jaarlijkse internationale dam-
toernooi in Trzcianka. Budé, die bij
de Tilburgse hoofdklasser TDV in
de picture staat, bindt van 3 tot en
met 10 juni de strijd aan in een zes-
tienkoppig deelnemersveld. Drie
sterke Russische grootmeesters zijn
eveneens van de partij.

Hamburg, mannen, eerste ronde: Riglews-
ki-Apell 6-1 6-2; Hlasek-Stich 7-6 6-4;, Gus-
tafsson-Bruguera 6-2 6-4; Forget-Novacek
6-4 7-5, Agenor-Jelen 7-5 6-4; Santoro-Korda
6-2 3-6 7-6; Yzaga-Srejber 6-2 6-3; Arrese-
Skoff 3-1, Skoff geeft op; Tsjerkasov-Zöcke
6-2 6-2; tweede ronde: Berger-Kühnen 6-2
6-2; Courier-Haarhuis 6-2 6-1; Becker-Cane
7-5 6-1. Rome, vrouwen, tweede ronde: Sa-
batini-Grossman 7-6 6-0; Martinez-Faber 6-0
6-2; Kelesi-Lapi 6-2 6-0; Rajchrtova-Gilde-
meister 6-4 7-6.

'ÖNEY - De Australische hoe-dsters hebben de eigen aanhang
°nzekerheid gelaten. Een fikse
|re tegeh Japan had het doelsal-
van de Olympische kampioen
hoog kunnen opschroeven, dat

J; Plaats in de halve finales van
WK alleen bij extreme omstan-

digheden nog in gevaar had kun-
nen komen.
De Australische produktie bleef
echter steken bij twee doelpunten
van Jacquie Pereira.

Probleem bij Australië was de
voortdurende radeloosheid bij
strafballen en strafcorners. In de
Nederlandse poule kwalificeerde
Zuid-Korea zich na Oranje overtui-
gendvoor de medaillestrijd.
De ver teruggezakte Amerikaanse
hockeysters kregen bijles: 0-9.

AUTOSPORTBernard speelt mooi weer
" Jean-Frangois Bernard in goede weersomstandigheden op weg naar de snelste tijd.

Hagelbuien versloren tijdrit Vuelta-favorieten
Rally van Corsica, eerste deel derde etap-
pe: 1.Auriol (Lancia) 3.34.06; 2. Sainz (Toyo-
tami^^jhatrioUßMW^^^^^^.
SCHAKEN

" VAESSEN - Bij een verkeerson-
geval is de zwemmer Edward
Schlingemann om het leven geko-
men. Op weg naar het zwembad in
Epe raakte Schlingemann door on-
bekende oorzaak van de weg. Hij
kwam met zijnauto tegen een boom
terecht. De 23-jarige Schlingemann
maakte deel uit van de Nederlandse
estafetteploeg 4x200 meter vrije
slag, die tijdens het EK '85 brons
veroverde.

München, grootmeestertoernooi, stand na
achtste ronde: Beljavski 6 punten; 2. Goel-
ko, Nikolic, Van der Sterren, Joesoepov 4V2;
Kindermann,Ribli 4.

Poule A: Australië-Japan 2-0; Argentinië-
China 0-2. Stand: 1.Australië 4-7 (8-2); 2. En-
geland 4-7 (4-0); 3. Bondsrepubliek 4-5 (6-3);
4. Argentinië 4-2 (1-4); 5. China 4-2 (3-8); 6.
Japan 4-1 (0-5).

Poule B: Zuid-Korea - Verenigde Staten 9-0;
"Nieuw-Zeeland - Spanje 1-1. Stand: 1. Ne-
derland 4-7 (9-0); 2. Zuid-Korea 5-7 (17-1); 3.
Nieuw-Zeeland 5-5 (8-6); 4. Spanje 5-5 (7-12);
5. Canada 4-3 (2-5); 6. Verenigde Staten 5-1
(3-22).

{V^STRICHT/ROOSENDAAL -
6 et voorlaatste competitieduel in
an l rve divisie C verloor MVV 2
'Os i?°S van e reserves van Den
Qr cn. De MVV'ers speelden een
fj s'echtewedstrijd en keken al na
fiti ill'nuten tegen een achterstandH door een doelpunt van Larisiza.
'at hadden nogal

omzettingen plaatsgevonden,
rj^ezien vijf basispelers voor de
0" naar Indonesië aan MVV's
&m dmacht, waren toegevoegd. Di-

"\a rust profiteerde Heerenveen
Ijy de slechte organisatie bij de
i|u jClub, waarna Larisiza de uitge-ste MVV'ers tien minuten laterr een voldongen feit stelde: 0-3.

Nederlagen
reserveteams
MVV en Roda

lep JC 2 verloor in Roosendaal
vAvnet kleinst mogelijke verschil

van RBC 2. De Roda JC'ers
ir?kten in dit duel hun hoge klas-
rJ^g in het geheel niet waar. RBC
jj de betere ploeg en kwam na
!>ro een nalfuur verdiend op voor-
op toen een prima voorzet van
iH. J°ngeneel bij Dick Ernst be-
let j ' die vervolgens geen moeite

de afronding had: 1-0.

reserve divisie C
fep ?1Jd sP-Fort. Sittard 2 1-3k »soda Je 2 1-0Lh4"W»'lem II 2 1-3l^noven 2-VW 2 0-0'Den Bosch 2 0-3

XC % 21 15 4 234 54-18
it £.. 22 14 4 432 52-31
Wè£ Trard 2 23 11 8 430 48-20
Mam H 2 22 12 3 727 56-25W JC 2 . ' 23 9 8 626 45-37
fSC, Ven 223 8 9 625 37-37
6iib 23 9 4 10 22 37^16
&C » sch 2 24 8 6 10 22 40-12
Vy, 23 8 5 10 21 43-51
Wtn„ . 23 7 3 13 17 34-53
VV ,nd Sp. 2 23 4 613 14 26-47K^i 23 3 8 12 14 28-58

23 3 6 14 12 27-62

&',nma:
iV »»e 19.30 uur:»>sa;RKc 2
*t «Je 15 mei 1930 uur:
Bc ?'uard 2-PSV 2
ty ,helmond Sp. 2
SU 2-MW 2
><la ti 1 2-Eindhoven 2
tC%JC2-NAC22-RBc 2

(v^EENWICH VILLAGE - Ivan
öcKt *s vader geworden van een
'«rel " Marika- Hetkind kwam ter
W d in het ziekenhuis van Green-
&tn Village in Connecticut. Moe-en dochter maken het goed.

Dronken WK-fans worden
meteen naar huis gestuurd
ROME - Antonio Matarrese,
voorzitter van de Italiaanse voet-
balbond, heeft gezegd, dat dron-
ken supporters tijdens de eind-
ronde om de wereldtitel zonder
pardon naar huis worden ge-
stuurd. Relschoppers lopen het
risico gedurende het toernooi
achter de tralies te verdwijnen.
Matarrese, die ook vice-voorzit-
ter van de Uefa is, gaftoe dat een
algeheel alcoholverbod niet te
verwezenlijken is.

„Alcoholische dranken zijn op
iedere straathoek te koop. In
bars, restaurants en supermark-
ten. Rond en in 'de stadions kan
de verkoop van alcohol gecon-
troleerd worden. Daarbuiten is
het moeilijk", aldus Matarrese.

De volgers in de karavaan van de
Ronde van Spanje beginnen zich
langzaam af te vragen ofGiovannet-
ti niet onderschat is. Hoewel de
Vuelta nog een week duurt, staan
niet echt lastige etappes meer op het
programma. De Italiaan eindigde op
meer dan vijf minuten van Bernard.
Op Delgado verspeelde hij bijna een
minuut. Diens ploeggenoot Indu-
rain, kopman van Banesto, werd
ook gehinderd door de plotselinge
hagelstorm. Beste Nederlander was
Luc Suykerbuyk die sneller naar
boven ging dan Delgado, Indurain
en Giovannetti, maar Suykerbuyk
had tijdens zijn rit te maken met
goede weersomstandigheden.
Ronde van Spanje, vijftiende etappe, tijdrit
24km: 1.Bernard 52.14, 2. Poelnikov 1.03,3.
Louviot 1.41,4. Ampler 3.01, 5. Llach 3.04, 6.
Mejia zt, 7. Julian Gorospe 3.05, 8. Jaramillo
3.06, 9. Ruiz-Cabestany 3.26, 10. Juan Marti-
nez-Oliver 3.34, 11. Freitas 3.39, 12. Zadrobi-
lek3.46, 13. Herrera 3.47,14. Holzmann 3.52,
15. Suykerbuyk zt, 16. Ivanov zt, 17. Mon-

toya 4.04, 18. Rondon 4.09, 19. Delgado 4.19,
20. Schepers 4.23, 70. Van den Akker 6.56,
75. Jacobs 7.08, 87. Hoondert 7.47, 89. Wrj-
nands 7.54, 94. Nijboer 8.10, 137. Vos 10.55.
Algemeen klassement: 1. Giovannetti
65.03.08, 2. Fuerte 1.31, 3. Ruiz-Cabestany
1.32, 4. Delgado 2.00, 5. Gorospe 2.01, 6. Iva-
nov 2.29, 7. Parra 2.35, S. Indurain 2.53, 9.
Pino 3.02,10.Farfan 4.34,11. Vargas 5.02,12.
Unzaga 5.17, 13. Cadena 5.20, 14. Cardenas
5.39, 15. Jaramillo 5.55, 16. Roux 6.00, 17.
Herrera zt, 18. Camargo 6.09, 19. Francisco
Rodriguez zt, 20. Gaston 6.50, 75. Suyker-
buyk 51.42, 113. Van den Akker 1.28.44, 124.
Jacobs 1.34.48, 133. Wijnands 1.44.00, 134.
Nijboer 1.45.08, 137. Vos 1.48.30, 141. Hoon-
dert 1.52.25.

Het was de tweede zege voor Ber-
nard. Eerder dit jaar won de Frans-
man de afsluitende tijdrit in Parijs-
Nice. De besten van het klassement
moesten onder barre omstandighe-
den de tocht naar de top afleggen.

Zo verloor de grootste kanshebber
op de dagwinst, Pedro Delgado,
ruim vier minuten op de winnaar.
Delgado, vorig jaar de beste in de
tijdrit en tevens triomfator in de
Vuelta,kwam niet verder dan de ne-
gentiende plaats. Hij won twee
plaatsen in het algemeen klasse-
ment.

.VALDEZCARAY - Hagelbuien,
storm en regen hebbenbelet dat een
van de kanshebbers op de eindzege
van Ronde van Spanje zijn favorie-
tenrol al kon bevestigen. Marco Gio-
vannetti moest weliswaar tijd inle-
veren, maar de gele trui bleef na de
zware klimtijdrit naar de top van de
Valdezcaray (1950 meter, buiten ca-
tegorie) om zijn schouders. Jean-
Francois Bernard, die onder goede

weersomstandigheden derit van 24
kilometer tegen de klok kon aflegt
gen, werd winnaarvan de vijftiende
etappe.

Dekker geen
coach Miniware

De Britse minister van Sportza-
ken Colin Moynihan, die een
werkbezoek brengt aan Italië
met het oog op het WK, vroeg na-
drukkelijk de verkoop van alco-
hol zo veel mogelijk aan banden
te leggen in de plaatsen waar En-
geland zijn wedstrijden speelten
in Genua, waar een groot aantal
Engelse supporters arriveert.
Moynihan zei ook een plan ge-
reed te hebben dat moet verhin-
deren dat Engelse en Nederland-
se fans op elkaar zullen stuiten in
Cagliari (Sardinië) waar beide
landen in de voorronden tegen
elkaar uitkomen.

" Fiorentina speelt dereturn van
de Uefabekerfinale tegen Juven-
tus volgende week woensdag in
Avellino, tachtig kilometer ten
oosten van Napels. Als gevolg
van supportersrellen mag Fio-
rentina het duel niet in het eigen
stadion in Florence afwerken.
Juventus won de eerste wed-
strijd met 3-1.

wordt dat hij na afloop van het
WK bij devoetbalbond in dienst
treedt als algemeen manager.
Zijn functie als bondscoach
wordt, zoals bekend, overgeno-
men door Berti Vogts.

Sportverslaggever
" Cabaretier Youp van 't Hek
krijgt voor het WK toch een A-ac-
creditatie als sportverslaggever.
De Stichting Nederlandse Sport
Pers (NSP) wildeVan 't Hek aan-
vankelijk slechts een B-accredi-
tatie toekennen, die journalisten
echter minder faciliteiten biedt.
De NSP was van mening, dat
Youp van 't Hek, die columnist is
bij het NRC Handelsblad, geen
echte sportverslaggever is en dus
ook geen recht heeft op de volle-
dige faciliteiten. Derechter heeft
nu bepaald, dat de cabaratier als
sportjournalist moet worden
aangemerkt. Dat betekent, dat
hij straks als 'volwaardig sport-
verslaggever' in Italië op de pers-
tribune mag zitten.

Return

" PEC Zwolle is uit de financiële
problemen. De voetbalclub kan
van de gemeenteZwolle een sub-
sidie van vier miljoen gulden te-
gemoet zien. De gemeenteraad
ging akkoord met het reddings-
plan van B en W. Door de groot-
scheepse verbouwing van het
stadion en de aankoop van te
dure spelers dreigde de club fail-
liet te gaan.

Mercedes

" De Westduitse voetbalbond
heeft èen algemeen sponsor:
Daimler-Benz, beter bekend als
Mercedes. De autogigant betaalt
iets meer dan een miljoen mark
per jaar, in ruil waarvoor de spe-
lers de naam van het automerk
op de trainingsjacks en shirts
dragen. Het vierjarig contract is
voorbereid door coach Franz
Beckenbauer, van wie verwacht

" In de vorstelijke omgeving van kasteel Oost in Valkenburg tekende PSV-speler MichelBoerebach (26) gistermiddag een contract voor het leven met de 25-jarige Dora Luth. Hethuwelijk werd voltrokken voor burgemeester Paul Gilissen in de trouwkamer van het slot.Van de (trouw)partij waren manager Kees Ploegsma en een tiental spelers van PSV, on-der wie Eric Gerets en Gerald Vanenburg. Namens Roda JC, de vorige club van MichelBoerebach, maakten onder meer Johnvan Lpen en Gêne Hanssen hun opwachting. Ook Re-ne Eijkelkamp, met wie de bruidegom voorheen bij Go Ahead Eagles speelde, was present.
Foto: WIDDERSHOVEN

WEERT - Miniware Weert moet op-
nieuw op zoek naar een coach voor
het eerste team. Ex-international
Jan Dekker, de zekere kandidaat,
heeft namelijk niet voldoende tijd
voor de functie bij de Weertse bas-
ketbalclub. De samenstelling van de
selectie voor volgend seizoen ver-
loopt daarentegen vlot. De Ameri-
kaan Claude Williams heeft voor een
jaar bijgetekend. Miniware Weert is
ook bijna rond Richard van Poel-
geest. De andere Weertse Ameri-
kaan, Kevin McDuffie, vertrekt defi-
nitief. Hij heeft aanbiedingen uit
België, Zwitserland en Frankrijk.

Van onze sportredactie
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Buckler leidt
Vier Nederlandse ploegen bij eerste zestien

Van onze sportredactie

sport kort

steld een ontmoeting te arrange-
ren om te filosoferen over het
schaken. De ontmoeting zou wel
geheim moeten blijven. Toen het
viertal echter een bezoek bracht
aan een restaurant, werd Bobby
Fischer ontdekt.

Bobby Fischer
even in de

openbaarheid
BRUSSEL - Na een jarenlang
bestaan in volstrekte anonimiteit
is oud-wereldkampioen schakenBobby Fischer dezeweek plotse-kng in Brussel opgedoken. In de
Belgische hoofdstad had de
Amerikaan een ontmoeting met
Jan Timman en Boris Spasski.
Jan Timman toonde zich uiterst
verrast dat hij deberoemde scha-
ker uit het begin van de zeventi-
Ser jaren had ontmoet. „Hij was
*3°g heel herkenbaar. Ik heb nietde indruk dat hij veel ouder is ge-,
Worden. Wel had ik het idee dathij niet meer zo alert was als

By de ontmoeting was ook Bes-
selKok, de voorzitter van de ver-
eniging van grootmeesters, aan-
wezig. Fischer had zelf voorge-

vroeger," vond Jan Timman.
„Wat me vooral opviel, is dat Fi-
scher zich nog altijd als de ware
wereldkampioen beschouwt."

Limburgs dagblad g\ sport

voetbalpanorama
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Zonnige tricot jurk. Ecto blouse. Katoen. Ook in T-shirt metcirkelrok. Voile Yessita blouse. Canda itoppenblouse. Tricot streepshirt. Met Kreuk-stretch badpak. Baby Club T-shirt. Ecco noppen T-shirt.
Polyester/katoen. 140-158 25" terra/rood. M-L 29" Polyester/katoenen tricot. Viscose/katoen. M-L 39" Viscose/polyamide. 38-46 49" knoopjes. Polyester/katoen. 16r In lila en abricoos. 36-44 39." Wit katoen. 62-86 5" Diverse beuren. Polyester/ JEcco broekrok. Katoea Ook 116-176 Voile Yessica rok. Viscose/ Canda bandplooibroek Witte katoenen broekrok. Rodeo printshort. _ Baby Club bloemenbroek. katoen. M-L 2,9» \in terra/rood. M-L 35" 2-Detig39." katoen. M-L 49" Katoen Metriem 38-46 39" Ookin marine en beige. Katoen. 38-44 25" Met ruche. Polyester/katoen Ecco noppen kuitbroek. 1

m 40-48 29," 68-86 I2r Polyester/katoenen tricot. 35?
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Katoenen bermuda. 29" nge'° '■'trico poloblouson. Felgekleurd streep-T-shirt. Rodeo dessinhemd. Club 15 T-shirt. Katoen met Canda poloblouson. Meerkleurig dessinhemd. Avanri bandplooibroek. Angelo Litrico poloblouson.
Met rits. Mêlee tricot. 35r Met skate-print. Katoen. m Bedruktkatoen. 39." atleten-print. 152-182 19." Polyester/kotoen. 39r Bedruktkotoen. Polyester/katoen. Met riem. 69«" Katoen. 29/Angelo Litrico bandplooi- 164-18219.- 140-158 1Z" Rodeo dessinshort. Club 15 short. Katoen met Canda zomerpantalon. 116-13419.- 86-110 16" Angelo Litrico bandplooi- _
broek. Polyester/katoen. 75? Felgekleurd streepshort. Bedruktkatoen, gevoerd. 29»" atleten-print. 152-182 19" Polyester/wol. Metriem. 89" Katoenen twill bermuda. broek Met riem. 75»

ZOM-024 Katoen. 164-18219r 140-158JA" Ook in bermuda. 29." 116-13414.- 86-110 12r
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