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Overvallers richten bloedbad aan in AH-filiaal
Geen spoor moordenaars
medewerkers supermarkt
Van onze correspondent

OOSTERBEEK - De politie heeft
nog geen spoor van de twee daders
die gisteren een overval pleegden
op een filiaal van Albert Heijn in
Oosterbeek en daarbij twee werkne-
mers doodschoten. Het Recherche
Bijstands Team houdt vooralsnog
geen rekening met een mogelijke
betrokkenheid van de Bende van
Nijvel bij dezeoverval. „De dramati-
sche gebeurtenis in Oosterbeel: is

uniek voor Nederland. In dit kader
sluiten wij geen enkele mogelijk-
heid uit," aldus politiewoordvoer-
der G. Mons.

De overeenkomsten tussen de over-
vallen in België en die in Ooster-
beek zijn evident. Het feit dat super-
markten het doelwit van de overval-
lers vormden, de koelbloedigheid
waarmee de slachtoffers werden
neergeschoten, het gebruik van

'riotguns', het ontbreken van een
buit en het gebruik maken van
Volkwagens (Golf) als vluchtauto.
De Bende van Nijvel gebruikte ech-
ter zeer snelle Golf GTl's, terwijl de
in Oosterbeek gebruikte Golf een
ouder, niet speciaal snel, type was.

Uit de verhoren van de drie mede-
werksters die zich op het moment
van de overval op het AH-filiaal in
de winkel bevonden, is gebleken

dat detwee overvallers blanke man-
nen zijn, tussen de 1.70 en de 1.80
meter lang en waarschijnlijk jonger
dan dertig jaar. Beiden spraken be-
schaafd Nederlands. Ze droegen
donkerkleurige bivakmutsen.

Het tweetal drong om zeven uur het
filiaal binnen en trof daar zes perso-
neelsleden aan. Zij eisten een sleu-
tel van de kluis, die de personeelsle-
den echter niet hadden. De overval-
lers namen toen drie mannen in gij-
zeling. Eén van de mannen probeer-
de te vluchten en raakte daarbij
zwaargewond. Hij ligt volgens de
Renkumse politie in zorgwekkende
toestand in het ziekenhuis.

De andere twee mannen, de 24-jari-
ge R. Hageman uit Renkum en de
34-jarige R. Otten uit Arnhem wer-
den zonder pardon met een 'riot-
gun' door het hoofd geschoten.

Kt-otionele taferelen speelden zich af bij de supermarkt toen
tefsoneelsleden op de hoogte werden gesteld van het drama.

Nuook joodsegraven geschonden in Zweden en West-Duitsland

Fransen betogen tegen racisme
PARIJS - Onder aanvoering
van president Francois Mitter-
rand en opperrabijn Joseph
Sitruk hebben tienduizenden
Fransen gisteren deelgeno-
men aan een stille mars in Pa-
rijs tegen het toenemende ra-
cisme en antisemitisme in
Frankrijk. Mitterrand sloot
zich aan bij religieuze en poli-
tieke leiders en vele duizenden
anderen om te protesteren te-
gen de weerzinwekkende
schending van het joodse
kerkhof in Carpentras.

Het was een van de grootste demon-
straties die de Franse hoofdstad de
afgelopen jaren heeft gekend. Alle
politieke partijen - behalve het ex-
treem-rechtse Front National - alle
vakbonden en alle geestelijke stro-
mingen en religies riepen op aan de
betoging mee te doen. De voorzitter
van het Franse episcopaat, mgr Al-
bert Decourtray van Lyon, liep aan
het hoofd van de rooms-katholieke
delegatie. Het is voor het eerst, dat
een aartsbisschop meeliep in een
demonstratie.

Veel van de betogers droegen kep-
peltjes en jodensterren. Volgens de
politie namen zeker 50.000 mensen
aan de manifestatie deel. Organisa-
toren schatten dat dat aanjal uitein-
delijk zou oplopen tot 200.000.

In de nacht van zondag op maandag
zijn opnieuw 32 joodse graven be-
smeurd en geschonden. Deze keer
op een begraafplaats in Clichy-sous-
Bois, een voorstad van Parijs. Met-
rode verf werden er onder andere
hakenkruizen op geschilderd, de
derde anti-semitische actie sinds de
graf- en lijkschennis in het Zuid-
franse Carpentras. Op de gevels van
joodse winkels in het Franse stadje
Quimper werden het afgelopen
weekeinde met rode verf David-
sterren geschilderd.

De demonstratie in Parijs was in fei-
te gericht tegen deracistische en an-
tisemitische uitlatingen van het
Front National van Le Pen. Decour-
tray was overigens niet de enige die
in Parijs betoogde. Ook premier Mi-
chel Rocard, Jacques Chirac, de lei-
der van de gaullisten, Georges Mar-
chais de voorzitter van de commu-
nistische partij en parlementsvoor-
zitter Laurent Fabius liepen in de
betoging mee.

Niet alleen in Frankrijk waren jood-
se begraafplaatsen doelwit van ra-
cistische en antisemitische acties.
In het Zweedse Lund werden op
een kerkhof van slachtoffers van de
Duitse concentratiekampen 15 gra-
ven vernield en met rode verf be-
smeurd. In het Westduitse Türk-
heim werd in het weekeinde een ge-
denkplaats voor slachtoffers van
het concentratiekamp Dachau het
doelwit. Op het terrein werden graf-
stenen van hun plaats gerukten ver-
nield.

In Nederland betrapte de Rotter-
damse politie in de wijk Spangen
een 19-jarige 'skinhead' op heter-
daad toen hij het Spiekman-verzets-
monument beklad had met racisti-
sche leuzen én hakenkruizen.

" Tienduizenden demonstranten, verzameld in Parijs op de
Place de la Republique, waar ze uiting gaven aan hun afschuw
over de golf van antisemitisme in hun land. De demonstratie
was met name gericht tegen de racistische en antisemitische op-
stelling van het extreem-rechtse Front National van Le Pen.
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Overleg herstel
betrekkingen
VS-Albanië

WASHINGTON - Amerikaanse en
Albanese functionarissen zijn voor
het eerst in bijna 50 jaar onofficiële
gesprekken begonnen over een mo-
gelijk herstel van de diplomatieke
betrekkingen.
Vice-onderminister van Buiten-landse Zaken, Curtis Kamman,
heeft twee weken geleden in NewVork met Albanese afgevaardigden
een onderhoud gehad.
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Twee man uit
Philips-top
Van onze redactie economie

EINDHOVEN - „De resultaten wa-
ren ongekend slecht. Maar als on-
dernemer moet je dan wat eelt op je
ziel hebben. Veel erger was dat er
verwachtingen waren gewekt en de
cijfers niet zon klein beetje daaron-
der lagen, maar ongehoord laag wa-
ren", aldus dr. Wisse Dekker, voor-
zitter van de raad van toezicht van
Philips, gisterochtend op een pers-
conferentie in Eindhoven.

Dekker bevestigde dat Philips-top-
man Corvan derKlugt, maar ook de
verantwoordelijke man voor 'chips'
en voor computersystemen, dr. G.
Lorentz, per 1 juli opstappen bij
Philips. „Zonder gouden hand-
druk", aldus Dekker, „want die ken-
nen we bij Philips niet". Rond de
datum van aantreden van opvolger
Jan Timmer en IJ. "Bouwkamp als
tweede man, eveneens per 1 juli,zal
een buitengewone vergadering van
aandeelhouders worden georgani-
seerd om de benoemingen goed te
keuren.

Naar de gang van zaken die ertoe
leidde dat de Philips-top pas in een
zo laat stadium van de slechtekwar-
taalwinsten op de hoogte was,
wordt volgens Dekker een diep-
gaand onderzoek ingesteld. Welke
maatregelen verder worden over-
wogen, kon hij niet zeggen, om „niet
op de stoel van Timmer te gaan zit-
ten".

Gorbatsjov
wijst oproep

Balten af
Van onze correspondent

MOSKOU/VILNIUS - President
Gorbatsjov heeft gisteravond de on-
afhankelijkheidsverklaringen van
de drie Baltische republieken Let-
land, Estland en Litouwen 'illegaal
en van nul en generlei waarde' ver-
klaard. Het tv-nieuws werd gister-
avond voor deze verklaring onder-
broken.

De harde reactie van Gorbatsjov
komt een dag nadat de drie presi-
denten van de Baltische republie-
ken Gorbatsjov gezamenlijk had-
den opgeroepen tot het openen van
onderhandelingen over de onafhan-
kelijkheid. Gorbatsjovs verklarin-
gen zijn tevens de eerste reactie van
hetKremlin op het uitroepen van de
onafhankelijkheid door Letland op
4 mei.
Volgens Gorbatsjov schenden de
drie Baltische republieken de Sov-
jet-Grondwet en de recente wet die
afscheiding van de Sovjetunie mo-
gelijk maakt. Hoewel in de verkla-
ringen geen stappen worden aange-
kondigd, zoals bijvoorbeeld de eco-
nomische maatregelen tegen Litou-
wen, duidt het karakter ervan wel in
dierichting.
De verklaringen van Gorbatsjov lij-
ken de deur naar onderhandelingen
tussen hetKremlin en de sinds afge-
lopen weekeinde gezamenlijk op-
trekkende Baltische republieken
dicht te slaan.

(ADVERTENTIE)

i 2brillen halen, 1betalen i
i ' ITegen inlevering van dezebon!
| (Geldig t/m 23 juni 1990)

I "D* gratis tweede bril is bestemd "In de gratis bril gaan normale,
voor dezelfdepersoon die ook de blanke glazen in dezelfde sterkte
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Spontane presentatie
van ensemble Slava

KERKRADE - „Jullie zien dat wij
veel te weinig repeteren". Met deze
woorden excuseerde dirigent Jean
Lambrechts zich voor een verkeer-
de inzet, ergens tijdens het tweede
'gedeelte van het concert, dat zijn
koor Slava zaterdagavond in het
Wijngrachttheater in Kerkrade gaf.
Deze vriendenclub, bestaande uit 25
Zuidlimburgse zangers, die hun
hart hebben verpand aan religieuze
en volksmuziek uit het Oostblok,
liet echter overduidelijk horen, dat
zij op de goede weg is, het kennelijk
gebrek aan repetitie-ijver ten spijt.

Wat mij aan dit concert van Slava
erg kon bevallen, was de ontspan-
nen wijze waarop dit optreden -muzikaal, als ook qua presentatie -verliep: Slava presenteerde zich als
een koor zonder pretenties, dat wel
degelijk goed stemmateriaal in huis

heeft en bovendien in de korte tijd
van zijn bestaan tot een hecht en-
semble is gesmeed.
De ludieke, nonchalante manier
waarop Jean Lambrechts het zeer
gevarieerde programma aan elkaar
praatte en de ontspannen, heel na-
tuurlijke manier van zingen zorg-
den voor sfeer in hët overigens maar
matig bezette Wijngrachttheater.

De in nieuwe witte blouses gesto-
ken zangers - „Zijn het niet net en-
geltjes?" aldus de dirigent - lieten
horen hun liefde voor de Oosteuro-
pese muziek te kunnen vertalen in
welluidende klanken, vol expressie
en emotie gezongen en heel mooi
van opbouw en dynamiek. De aan-
pak van Slava wordt verder geken-
merkt door spontaniteit en charme,
een verademing in vergelijking met
de gekunsteldheid en onnatuurlijke

pathos, waarmee deze muziek zo
vaak ten gehore wordt gebracht.

De geslaagde afwisseling tussen re-
ligieus (de Joodse en Russisch/or-
thodoxe eredienst) en wereldlijke
repertoire (Joegoslavische, Roe-
meense,Russiche volksliederen) en
de veelvuldige inzet van solisten
zorgde voor een gevarieerde, vlot
verlopende concertavond.
Het enthousiasme en de overtuiging
waarmee Slava zich tijdens dit con-
cert manifesteerde, mag - gezien
het kort bestaan van het koor - op-
merkelijk worden genoemd. Met
betrekking tot de koorklank bleven
alleen wat het tenorregister betreft
nog wat wensen onvervuld.
Maar dat het koor een samenraapsel
zou zijn, zoals de gedreven dirige-
rende Jean Lambrechts tijdens een
van zijn causeries het publiek wilde
doen geloven, was tijdens het con-
cert in het Wijngrachttheater in
ieder geval niet hoor- of zichtbaar.
Ook al had de sympathieke dirigent
grote moeite met de namen van zijn
solisten.

jos frusch

Concertreizen van
Limburgse musici
GREVENBICHT - Op uitnodi-
ging van de Antilliaanse regering
maakt het fluitkwartet Quadrofo-
nia van 20 mei tot 6 juni opnieuw
een tournee naar de Nederlandse
Antillen. Het kwartet, in 1984 op-
gericht en gevormd door de flui-
tistes Heleen de Witte, Inge Jöe-
rissen, Christianne van Gelder en
Armemarie van den Bereken,
geeft met pianiste Gera de Best
concerten op Curagao, Bonaire,
St.Eustatius, Saba en St.Maarten.
Het ensemble was reeds in 1988
op de Antillen te gast.
De succesvolle concertreis die
Quadrofonia in augustus 1989
door Tsjecho-Slowakije maakte,
heeft geleid tot een uitnodiging
voor een nieuwe reeks concerten
aldaar in de maand oktober a.s.
Verder heeft het ensemble nog
diverse andere invitaties in de
concertenportefeuille zitten,
maar kan om financiële redenen
de meeste aanvragen niet hono-
reren. Een geëigende sponsor zou
in deze uitkomst kunnen bieden.
De Maastrichtse fluitist Jéróme
Minis is van 15 tot 20 mei te gast
bij het Festival Oude Muziek te
Oackland in Nieuw-Zeeland. Hij
is uitgenodigd om voor het Rec-
order Symposium een tweetal le-
zingen te houden en masterelas-
ses te leiden. Daarnaast zal hij en-
kele concerten geven, waarvan
tevens radio-opnames gemaakt
worden. Jéróme Minis is als
hoofdvakdocent blokfluit en tra-
verso verbonden aan de conser-
vatoria van Maastricht en Kopen-
hagen. Hij maakt verder deel uit
van het barokensemble Prattica
Musica." Quadrofonia, op tournee naar de Antillen

recept
Ijsbergsla met
roquefortdressing
Ondanks het feit dat ijsbergsla veel
knapperiger blijft dan onze gewone
'Hollandse' kropsla, is ook deze sa-
lade het lekkerstwanneer alle ingre-
diënten pas op het allerlaatste mo-
ment gemengdworden.

Benodigdheden voor 4 personen: 1
krop ijsbergsla, 2 el olie, 1 el citroen-

sap, 2-3 stengelsbleekselderij, 1 dik-
ke plak gekookte achterham, 100 g
roquefort of een andere blauwkaas,
2 el yoghurt, 1 el mayonaise en pe-
per.
Was en droog de ijsbergsla. Klop
olie en citroensap dooreen. Snijd de
schoongemaakte bleekselderij in
dunnereepjes. Verdeel de plak ham
in blokjes. Verkruimel de blauwa-
derkaas en wrijf de brokjes kaas
met een vork fijn onder toevoeging
van yoghurt en mayonaise. Meng

vlak voor het serveren het olie-ci-
troenmengsel door de sla. Verdeel
de bleekselderij en blokjes ham
over de sla en meng opieuw. Kruid
naar smaak met versgemalen peper.
Schenk de dressing over de salade
en serveer direct.

TIP: Deze salade combineert goed
met 'rood' vlees, maar is ook ge-
schikt om als lunch of voorgerecht
te dienen.

hub meijer

kunst

David Robertson,
een gedreven dirigent

HEERLEN - De uit Californië af-
komstige dirigent David Robertson
mag dan geen muzikale tovenaar a
la Roberto Benzi zijn, met zijn ge-
dreven aanpak tilde de 31-jarige
Amerikaan het LSO afgelopen vrij-
dag in de Heerlense Stadsschouw-
burg naar minstens hetzelfde muzi-
kale niveau als maïtre Benzi een
week tevoren. Robertson leidde het
Limburgs Symphonie Orkest in het
tweede concert van de Beethoven-
cyclus, dat de ouverture Coriolan,
de symfonie nr.B en het Tripelcon-
cert bevatte, waarbij als solisten op-
traden Larissa Groeneveld (cello),
Gil Sharon (viool) en Karin Lechner
(piano).

David Robertson inspireerde het
LSO tot een gestructureerde uitvoe-
ring van Coriolan, waarbij de twee
tegengestelde thema's dynamisch
klinkklaar, en zonder overdrijving
uit de muzikale ouverture-doeken

werden gedaan. In Beethovens
Achtste toonde hij zich nog duidelij-
ker een gedreven voorganger; met
zijn directe handbewegingen, ge-
speend van elke vorm van podium-
pathetiek, kreeg de 'kleine' symfo-
nie van de Weense maestro een stra-
lende en qua stijl onmiskenbaar
klassieke vertolking.
De muzikale gratie van de beide
hoekdelen klonk onverholen en het
allegretto scherzando, het zoge-
naamde Malzel-deel, liep als een
Zwitsers precisie-uurwerk. Het is
alleen jammer dat Beethoven in het
scherzo-trio van zowel de Eroica als
de Achtste zulke ongemakkelijke
hoornpartijen heeft geschreven.

De uitvoering van het Tripelconcert
was door de voortreffelijke samen-
werking van dirigent en solisten
eveneens een boeiende aangelegen-
heid. Celliste Larissa Groeneveld
die als gangmaker van het ad hoc-

trio fungeerde, zette onmiddellijk
na de orkestrale inleiding met haar
dwingende speeltrant voor Gil Sha-
ron en Karin Lechner de muzikale
lijnen uit, dieze gedrieënin het hele
werk iedervoor zich en toch in een-
drachtige samenwerking doortrok-
ken. Ondanks het feit dat het indivi-
duele spel van de leden van dit 'su-
pertrio' onderling wat verschilde,
was de muzikale optelsom van dien
aard, dat het publiek al na het eerste
deel spontaan applaudisseerde. Dat
de accurate begeleiding van het or-
kest voor de drie solisten een grote
ruggesteun betekende, was zonder
meer een verdienste van de diri-
gent. Het LSO zou er beslist goed
aan doen om ondanks het beperkte
symfonische deel in het nieuwe ta-
kenpakket deze 'golden boy' vaker
als gastdirigent te engageren.

peter p. graven

Harrie Bosch soleert
bij Marinierskapel

WITTEM - Het concert, dat de be-
faamde Marinierskapel onder lei-
ding van Gert Buitenhuis maandag
21 mei in Wittem geeft, kent een wel
heel bijzonder programma-onder-
deel: de uitvoering van Variaties en
rondo voor fagot en orkest op. 57
van de Tsjechische componist en
violist Johann Wenzel Kalliwoda.
Het werk werd door majoorBuiten-
huis speciaal bewerkt voor solist
Harry Bosch en de Marinierskapel. "

Harry Bosch werd geboren in
Hoensbroek. Hij kreeg zijn eerste
muzieklessen bij de familie Stal-
meier. Later studeerde hij fagot-
/contrafagot en HaFa-directie aan
het Maastrichtse Conservatorium.

Daar behaalde hij ook de diverse di-
ploma's, waaronder het diploma
Hafa-directie. Bosch was vervol-
gens enkele jaren werkzaam als
remplacant bij diverse symfonie-or-
kesten en tevens als docent verbon-
den aan diverse muziekscholen en
instellingen. Sinds 1983 is hij ver-
bonden aan de Marinierskapel, in
1987 werd hij daar solo-fagottjst.
Het concert in Wittem begint maan-
dag 21 mei om 20.00 Uur en wordt
gehouden in de feesttent op de par-
keerplaats bij het Redemptoris-
tenklooster. Het concert vormt het
afsluitende onderdeel van het robij-
nen jubileumfeest van fanfare
Kunst en Vriendschap.

" Fagottist Harrie Bosch.

Muziek van Schnittke:
van alles en nog wat

MAASTRICHT- Op het INTRO-po-
dium, de aula van de Stedelijke Mu-
ziekschool te Wyck-Maastricht,
bracht Ensemble '88 0.1.v. René Gu-
likers afgelopen zondagmiddag een
zestal composities van Alfred
Schnittke ten gehore. Deze selectie
uit het oeuvre voor kamermuziek
van de 55-jarige, uit de Duitse Wol-
garepubliek afkomstige Schnittke
maakte duidelijk dat de Russische
componist geen herkenbare eigen
stijl of ontwikkeling nastreeft. Hij
gaat blijkbaar liever associatief te
werk en gebruikt voor zijn muziek
traditionele middelen, zonder nu di-
rect als eclecticus bestempeld te
moetenworden.

Zo ademen de Drei Madrigale, in
1980 geschreven op teksten van
Francisco Tanzer, ondanks de he-
dendaagse intervalstructuur, de
geest van het renaissance-madri-
gaal. Het twee jaar later ontstane
Septet is een merkwaardige combi-
natie van minimal music-elementen
met op neo-barokke basis geënte
koraalmuziek. Daarentegen is het
Pianokwintet uit " 1972/76 eeri ty-
pisch voorbeeld van de groteRussi-
sche romantische traditie, die loopt
van Tsjaikovsky tot voorbij Sjosta-

kovitsj: soms banaal of zelfs triviaal
klinkend, maar altijd Slavisch-ge-
voelig. Toch heb ik in meerdere pas-
sages van dit werk eerder aan Gus-
tav Mahler moeten denken. Twee
korte stukken, de Hymne II voor
cello en contrabas en de Canon in
memoriam Igor Stravinsky voor
strijkkwartet waren muzikaal niet
direct te duiden, ondanks de opval-
lend lange notenwaarden. Vreemd
genoeg leek het oudste Schnittke-
werk van dit programma, de Sere-
nade uit 1968 voor klarinet, viool,
contrabas, piano en slagwerk muzi-
kaal het meest vooruitstrevend te
zijn. De Serenade is gevat in een do-
decafonisch concept, met in het
middeldeel ongebruikelijke harp-
spel-technieken op het binnenwerk
van de vleugel. De uitvoering van
dit 'avant garde-werk zorgde voor
een verrassend slot van een interes-
sant en muzikaal gevarieerd mid-
dagje Schnittke.

Dat ik toch met een groot muzikaal
vraagteken naar huis ben gegaan,
lag beslist niet aan de dertien pro-
fessionele musici van Ensemble '88;
zij voerden met grote toewijding
Schnittke's zes composities uit.

peter p. graven

Kodaly-methode
wint terrein

MAASTRICHT - In Maastricht is
onlangs de Stichting Kodaly Mu-
ziekpedagogisch Instituut Lim-
burg opgericht. Het instituut
wordt gevestigd in Maastricht. Ini-
tiatiefnemer is de Hongaar Gabor
Bartos, cellist bij het Limburgs
Symfonie Orkest. Mr Johan Jans-
sen is gekozen tot voorzitter van de
stichting, de musicoloog drs Rob
Faase is secretaris, muzieklerares
Linda Hamburger penningmees-
ter. Gabor Bartos zal de leraren-
cursussen leiden die de stichting,
vanaf begin september, denkt te
geven.

Doelstelling van.de stichting is het
introduceren van de Kodaly-me-
thode als alternatieve muziekme-
thode. Het gaat om het verwerven
van theoretische en praktische
muziekkennis - onder meer door
middel van zingend lezen en
schrijven van muziek - voor jonge
kinderen op basischolen in Neder-
land en Vlaanderen.

De methode kan het huidige on-
derwijs op muziekscholen in Ne-
derland geheel of gedeeltelijk ver-
vangen. De principes van Kodóly
worden in praktijk gebracht op
een voor het Nederlands taalge-
bied aangepaste wijze.
Zo wordt er Vanzelfsprekend ge-
werkt met Nederlands in plaats
van Hongaars liedmateriaal en met
een speciaal voor Nederlandstalige
basisscholen ontworpen leerplan.

Dc Kodalymethode is op dc parti-

culiere muziekschool De Sp^V.
man in Maastricht met succes't
geprobeerd. Het leerlingenaait
steeg spectaculair van elf tot m%
dan honderdzestig. Ji
De stichting biedt mogelijkhe<>fc
om vanaf 1991 deel te nemen \
internationale zomercursussenff
het Hongaarse Kecskemét en I*
ook samenwerken met andere <H
dóly-instituten in de wereld.

De Stichting Kunst en CüW
Maastricht ondersteunt het in' 1
tief. Ze werkt dan ook mee aanl
tentoonstelling, nog vóór de :
mervakantie, waarvoor het $
materiaal door het Kodaly-"
ziekpedagogisch instituut v
Kecskemét beschikbaar wordt
steld.

In Helsinki (Finland) is aan
hand van de Kodély-muziek"
thode een eigen strijkers-metM
ontwikkeld (Colour-strings). <*.
we die methode in Nederland IR
nen krijgen zijn we rijk", zegt *bor Bartos. Een van zijn wense"
ook het opzetten van nieuwe "derkoortjes.

Oplossing van gisteren

DUE.T-ONY*
R-NOORS-S
AD-E I K - M H
ARE-S-BEÖ
KASTELEN

SI- 0 M
SPEKS T E E H
PAN-L-REO
ID-MAT-N*
O-NEGEN-1
NEUS-LAKS

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. vogel; 4. vogel; 7. dik
touw; 9. voorzetsel; 11. voorzetsel; 12. uit-
roep; 13. ogenblik; 15. schrijfgerei; 16. vis;
19. Japansbordspel; 20. naar onze mening
(afk.); 21. kostbaar voorwerp; 26. insekt;
27. honingdrank; 28.100 litr(afk.); 29. ge-
slachtvan mensen; 31. nummer (afk.); 32.
aanvang; 34. Europese hoofdstad; 35.
hoofddeksel.

Verticaal: 1. vreemde taal; 2. persoo"
vnw.; 3. modegek; 4. hoofddeksel; 5. jl
wel; 6. smaakgewaarwording; 8. W
schapper; 10. keurig; 12. vogel; 14. kflf
macht; 15. puntig werktuig; 17. visjj
18. loterijbriefje; 21. verdovingsmill!
22. onbezonnen; 23. sigarettentabak;'
telwoord; 25. kleine Noordame*!
visotter; 29. sierlijk dier; 30. vistuig:
zeilvaartuig (afk.); 33. tegenwoordig.
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Stimulerend effect op verkoop premie-A-woningen verwacht

Rentestand bepalend voor
normen gemeentegarantie
EN HAAG - Bij het beoordelen voor welk bedrag iemand die

r*n eigen woning wil kopen, gemeentegarantie kan krijgen,
ï[°rdt vanaf 21 mei rekening gehouden met de rentestand. De

Organen, die de gemeenten adviseren over ga-
J^tie-aanvragen, hebben daartoe besloten na overleg met het
pinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mi-
l6übeheer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De maatregel betekent dat bij een
hogere rente niet alleen de hogere
woonlasten in aanmerking worden
genomen, maar ook het extra belas-
tingvoordeel dat een hogere rente-
aftrek oplevert. Daardoor zal er
meer geleend kunnen worden.

Oppositie doet
toch mee aan
Roemeense
Verkiezingen

- In Roemenië heb-
enn-de drie grootste oppositiepartij-„ besloten toch aan de verkiezin-
\J* °P 20 mei deel te nemen. Ze wil-
dr ft° voorkomen dat het land af-

naar het totalitarisme, zoeldden zij gisteren in een geza-
j. etllijk communiqué.ye Nationale Boerenpartij, de Na-
sale Liberale Partij en de sociaal-
ji^ocraten blijven in de verkie-

'gsraceén in het voorlopige parle-
2 etU om de 'ware wil van de kie-
jrs' te belichamen. Eerder dreig-
vetl de drie 'historische' partijen de

rkiezingen te boycotten, omdat
v
un bijeenkomsten steeds werden

ts"stoord door aanhangers van het
..Serende Front van Nationale Red-ding.

Voorbeeld
Volgens een rekenvoorbeeld van de
Bemiddelende Organen kan een al-
leenverdiener met een bruto-inko-
men van 40.000 gulden per jaar
straks bij de aankoop van een (door
het rijk gesubsidieerde) premie-
A-woning 137.200 gulden lenen, uit-
gaande van een rente van 9,3 pro-
cent. Dat is 4.400 gulden meer dan
bij de huidige normen. Bij een le-
ning zonder overheidssubsidie kan
met een dergelijk inkomen voort-
aan 102.500 gulden geleend worden,
1.600 gulden meer dan nu.

De Bemiddelende Organen hebben
hun normen in februari al flink ver-
soepeld. Dat effect is echter teniet
gedaan door de rentestijging die
sindsdien is opgetreden, aldus
woordvoerder Blox van de Bemid-
delende Organen.

Akkoord over
datum begin

Monetaire unie
k^ ST-BERLIJN - De DDR en de
ais srepubliek houden 2 juli aan
Rli a^um waarop de monetaireL e tussen de twee Duitslanden
L^ ingaan. Bondskanselier Hel-
Wli en °*e Oostduitse premier

kist e Maizière zijn het hierover
koM avond in West-Berlijn eens ge-
OVe e twee premiers sprakenL r een nauwere samenwerking
kaaf 11 christen-democraten. Cen-
Km stond het Duits-Duitse staats-
ie P S> waarin de monetaire, Boda-rs r* economische unies zijnvervat.

Stagnatie
Hij verwacht dat het rente-afhanke-
lijk maken van de gemeentegaran-
tienormen een stimulerend effect
kan hebben op de stagnerende ver-
koop van premie-A-woningen. Uit
cijfers van de Bemiddelende Orga-
nen blijkt dat op 31 maart slechts
ruim 50 procent van deze woningen
van het contingent 1989 waren ver-
kocht.

Niet alleen de rente speelt echter
een rol, aldus Blox. Ook de discus-
sie over andere mogelijke lastenver-
zwaringen, zoals de verhoging van
het huurwaardeforfait, de aftopping
van het reiskostenforfait en de ver-
hoging van benzine-accijnzen, is
volgens hem van invloed op de ver-
koop van premie-A-woningen.

Alsnog erkenning
oude rechten vrouwen

op WWV-uitkering. Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Tienduizenden ge-
trouwde vrouwen die voor 23 de-
cember 1984 werkloos werden maar
een zogenaamde 'WWV-uitkering'
misliepen omdat hun man genoeg
verdiende, kunnen alsnog een be-
roep doen op die werkloosheidsuit-
kering. Vrouwen die menen voor
deze uitkering in aanmerking te ko-
men, moeten dat binnen drie-maan-
den melden. Dat staat in een wets-
voorstel dat staatssecretaris Ter
Veld (Sociale Zaken) gisteren naar
de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Ter Veld probeert daarmee een ein-
de te maken aan de al jaren slepen-
de ruzie rond de gelijke behande-
ling van mannen en vrouwen in de
WWV.
De kosten van de maatregel worden
door het departement geschat op
127 miljoen gulden. Het ministerie
heeft berekend dat circa 90.000
vrouwen van de wetswijziging ge-
bruik kunnen maken, maar ver-
wacht dat in de praktijk slechts
21.500 vrouwen zich zullen melden

voor een WWV-uitkering. De Raad
van State, het hoogste adviesorgaan
van de regering, vindt de termijn
van drie maanden waarbinnen
vrouwen de uitkering moeten aan-
vragen, te kort.

Kostwinnerseis
Nederland schrapte op aandrang
van de EG op 23 december 1984 de
kostwinnerseis uit de Wet Werk-
loosheidsvoorziening (WWV). Tot
dietijd konden getrouwdevrouwen
die werkloos werden alleen een
WWV-uitkering krijgen als ze voor
het hele gezin de kost moesten ver-
dienen. Maar die eis was in strijd
met de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen.

Nederland weigerde in eerste in-
stantie de maatregel met terugwer-
kende kracht in te voeren, omdat
het tweede kabinet-Lubbers vrees-
de voor torenhoge kosten. Uitspra-
ken van het Europese Hof dwongen
de regering echter een paar maal be-
perkte aanpassingen in de wet aan
te brengen.

Commissie vraagt
extra geld voor

kinderbescherming
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Op korte termijn
moeten maatregelen genomen wor-
den om het werkvan de Raden voor
de Kinderbescherming te verbete-
ren. De Raden moeten vaker een be-
roep doen op speciale teams van
deskundigen en er moeten betere fi-
nanciële regelingen komen voor
hulp aan weggelopen kinderen. Dat
adviseert een speciale commissie,
die de afgelopen drie maanden op
verzoek van staatssecretaris Kosto
(justitie) het werk van de Raden,
voor de Kinderbescherming heeft
onderzocht. Kosto kreeg het rap-

port gistermiddag aangeboden.

In het rapport wordt gepleit voor
maatregelen 'om de vereiste zorg-
vuldigheid te optimaliseren. De
commissie wil onder meer vastleg-
ging van alle regels die voor ouders
en kinderen van belang zijn, betere
informatievertrekking aan directbe-
trokkenen en het vastleggenvan het
recht op een tegen-onderzoek.
Bij de presentatie beloofde Kosto
circa één a twee miljoen uit te trek-
ken voor verbetering van de des-
kundigheid. De staatssecretaris be-
loofde aandacht te zullen besteden
aan de financiële positie van de Ra-

den. De grote partijen in deTweede
Kamer wilden gisteren niet reage-
ren, omdat binnenkort een eigen
onderzoek van het parlement uit-
komt naar het functioneren van de
kinderbescherming.

De Raden voor de Kinderbescher-
ming staan al jarenbloot aan scher-
pe kritiek van ouders die ermee in
aanraking kwamen, en van een
groot aantal groeperingen. „De hef-
tigheid van de kritiek wekt de in-
druk dat er iets fundamenteel mis
is", schrijft de commissie aanKosto.
De klachten spitsen zich toe op de
(al of niet vermeende) 'almacht' van
de negentien Raden.

binnen/buitenland

President Gorbatsjov in Pravda:
'Plan voor bestorming

Kremlin op 1 mei'

rJSKOU - De organisatoren vane alternatieve parade tijdens de 1
op het Rode Plein in.°skou waren van plan het Krem-

Jl sn het hoofdkwartier van dep»B bestormen. Dat heeft Sovjet-
)resident Michail Gorbatsjov giste-n in het dagblad Pravda . ver-

'e organisatie wilde de demon-

' a «e tot zes uur 's avonds latenortduren om zodoende een halfs|oen Moskovieten op het Rode
te krijgen. Daarna wilde zij de

e,}igte oproepen om het Kremlinhet KGB-hoofdkwartier te be-

stormen," aldus de Sovjet-leider.
Gorbatsjov verliet op 1 mei na een
half uur het bordes van het Lenin-
mausoleum toen 50.000 deelnemers
aan de oppositionele 1 mei-parade
leuzen tegen de communistische

partij, de regering en de president
riepen. Gorbatsjov omschreef de
demonstratie als 'de doorbraak van
de razenden'.
„Degene die zegt dat hij voor alle
problemen een oplossing weet,

iedereen op de juiste weg krijgt en
daarom de Sovjet-burgers oproept
om zich te ontdoen van de huidige
leiding bouwt luchtkastelen en
meer niet," zo zegt Gorbatsjov in de
Pravda.

Zaterdag stemde een ruime meer-
derheid in het Sovjet-parlement
voor een wetsontwerp waarin wordt
bepaald dat het beledigen van presi-
dent Gorbatsjov iemand op zes jaar
gevangenisstraf kan komen te
staan. De wet werd echter tegenge-
houden, omdat eerst nog moet wor-
den omschreven wat precies onder
belediging wordt verstaan.

Kohl niet langer tegen combinatie

BRD en DDR wellicht
samen naar stembus

Van onze correspondent
BONN - Gemeenschappelijke alge-
mene verkiezingen in december of
januari in beide Duitse staten wor-
den steeds waarschijnlijker na de
nederlaag die de CDU van kanselier
Kohl zondag in Noordrijn-Westfa-
len en Nedersaksen heeft geleden.
Kohl zei gisteren dathet blijft bij de
algemene verkiezingen in de
Bondsrepubliek op 2 december,
maar hij sloot niet langer een com-
binatie met verkiezingen in de DDR
uit.

Hoe langer de eenwording uitblijft,
des te hoger worden de kosten en
des te groter de onzekerheid in bei-
de Duitse staten, zei Kohl. Hij wees
verder op de onzekere ontwikkelin-
gen in de Sovjetunie, die mogelijk
een negatieve invloed kunnen heb-
ben op het eenwordingsproces.

|Gisteravond voerde de kanselier in
West-Berlijn een uitvoerig gesprek
met zijn Oostduitse collega en par-
tijgenoot Lothar de Maizière. De
Westduitse FDP sprak zich gisteren
opnieuw uit voor een gecombineer-
de verkiezing in december of begin
januari. De SPD daarentegen waar-
schuwde voor een te snelle vereni-
ging van beide Duitse staten.

Nederlagen
Helmut Kohl wil de 'Wiedervereini-
gung' op korte termijn tot stand
brengen en de nederlagen in beide
deelstaten veranderen daar, naar
zijn mening, niets aan. De christen-
democraten redeneren dat als het
staatsverdrag met de DDR eenmaal
op tafel ligt, de toenemende onze-
kerheid in beide Duitse staten zal
verdwijnen.

Bescherming
Volgens de commissie valt het in de
praktijk nogal mee met de hoeveel-
heid klachten over het werk van de
Raden: in slechts één procent van
de bijna 20.000 zaken die de Raden
jaarlijks afhandelen, komt het tot
een officiële klacht.

IRA-aanslag
op school
Brits leger

LONDEN - Bij een bomaanslag op
een opleidingscentrum van het le-
ger in Londen zijn gisteren zeven
burgers gewond geraakt. Een van
de slachtoffers, een hoge ambte-
naar, lag vanmorgen nog met een
aantal gebroken ribben in het zie-
kenhuis. ,
De daders, leden van het verboden
lerse Republikeinse Leger (IRA),
hadden de explosieven, vermoede-
lijk rond vijf kilo plastische spring-
stof semtex, verstopt in een bloe-
menperkje bij de ingang van het
complex. De explosie sloegeen flin-
ke bres in het gebouw. Het was voor
het eerst in twee jaar dat de IRA een
aanslag pleegde met plastische ex-
plosieven die in de grond waren be-
graven. Gevreesd wordt dat de aan-
slag het begin markeert van een
reeks aanvallen op 'zachte doelen',
militaire gebouwen waar voorna-
melijk burgers werken.

Indrukwekkende
herdenking van
bombardement
op Rotterdam

ROTTERDAM - In aanwezigheid
van onder meer vertegenwoordi-
gers van andere door oorlogsgeweld
getroffen steden, heeft de Rotter-
damse bevolking gisteren herdacht
dat de stad precies vijftig jaar gele-
den werd gebombardeerd. Na af-
loop van een herdenkingsdienst in
de Laurenskerk trok een grote stoet
mensen naar het beeld van Zadkine,
waar precies om tienvoor half twee
's middags, het tijdstip waarop in
1940 de eerste bommen vielen,
kransen werden gelegd.

De plechtige herdenking begon gis-
terochtend met eenkranslegging bij
het massagraf met oorlogsslachtof-
fers op de algemene begraafplaats
Crooswijk. In een herdenkingsrede
zei burgemeester Peper dat 'wij
hebben geleerd dat strikte neutrali-
teit, laat staan onverschilligheid, in
deze moderne wereld niet houdbaar
is. Volgens VN-secretaris-generaal
Perez de Cuellar, die door zijn
plaatsvervanger Jan Martenson een
rede liet uitspreken, vormt Rotter-
dam een stad die zowel tot herden-
king oproept als inspirerend is.

punt
punt

Onderzoek
Er zal toch een justitieelonder-
zoek plaatsvinden naar de
kwestie van de besmetting van
een patiënt met Aids-virus in
het Amsterdamse Academisch
Medisch Centrum (AMC). Be-
sloten is dat Justitie alsnog de
eventuele strafrechtelijke kan-
ten van dit incident zal bekij-
ken. Het gaat daarbij om het
optreden van de arts in oplei-
ding die vorig jaar een fout
maakte, waardoor een 58-jarige
man in het AMC met het Aids-
virus besmet werd.

Goedkoper
Diesel, huisbrandolie en petro-
leum worden met ingang van
morgen twee cent per liter
goedkoper. De adviesprijzen
komen aan de pomp uit op 98,8
cent per liter. De verlaging is
het gevolgvan de dalingvan de
dollar in samenhang met de in-
ternationale produktnoterin-
gen.

Protest
De Iraakse minister van Bui-
tenlandse Zaken, Tareq Aziz,
heeft gisteren bij Italië protest
aangetekend tegen de inbeslag-
neming van ongeveer 90 ton
stalen onderdelen waarvan de
Italiaanse politie vermoedt dat
zij bestemd zijn voor het super-
kanon dat Irak zou willen ma-
ken. Volgens Aziz zijn de on-
derdelen bestemd voor een pe-
trochemische fabriek. Volgens
een politiewoordvoerder waren
de onderdelen in beslag geno-
men in Napels en twee andere
Italiaanse havensteden.

Boete
Voor het herhaaldelijk overtre-
denvan een voorlopige maatre-
gel is de rederij van de UK 179
gisteren door de economische
politierechter in Zwolle, mr J.
van Acre, veroordeeld tot een
geldboete van ’ 76.000 waar-
van ’ 30.000 voorwaardelijk.
De UK 179 bracht op 22 februa-
ri en 4 mei meer dan de toege-
stane 160 kilo kabeljauw aan
land. Die maximale hoeveel-
heid was de rederij opgelegd,
nadat vissers op 18 januari 200
kilo teveel kabeljauw meena-
men van hun reis.

Arrestatie
De Rotterdamse politie heeft
twee mannen aangehouden,
die ervan worden verdacht in
1982 de 27-jarige mevrouw L.
Bhageloe in Hoogvliet te heb-
ben vermoord. Het zijn de 26-ja-
rige A.B. en de 53-jarige U.B.
De mannen zijn geen familie
van het slachtoffer. De twee
zijn enkele jaren 'uit beeld'ge-
weest, omdat ze waarschijnlijk
in het buitenland verbleven. De
politie verdacht hen indertijd
ook al, maar slaagde er niet de
twee op te sporen. De verdach-
ten hadden na hun komst in
Nederland de aandacht weer op
zich gevestigd door hun opval-
lende gedrag.

Oproer
Acht cipiers van de Crumlin
Road-gevangenis in het Noord-
ierse Belfast zijn in de nacht
van zondag op maandag ge-
wond geraakt tijdens een op-
roer onder protestantse gevan-
genen. Enkele cipiers onder-
gaan volgens de autoriteiten
een 'intensieve medische be-
handeling. Aan de acties van
de gevangenen, die zich onder
meer op een dak en in eetzalen
verschansten, werd gistermor-
gen een eind gemaakt. Het op-
roer brak uit,nadat twee protes-
tantse gevangenen waren aan-
gevallen door gedetineerden
die lid zijn van het lers Repu-
blikeinse Leger (IRA).

Verduisterd
De Dordtse politie heeft twee
Weespenaren van 52 en 53 jaar
en een 42-jarige Dordtse vrouw
gearresteerd, die ervan worden
verdacht zeven ton te hebben
verduisterd. Het geld behoorde "toe aan een oud-Dordtenaar die
in Indonesië woont en een za-
kelijke relatie met het drietal
onderhield. Eén van de ver-
dachten heeft van een valse
machtiging gebruik genaakt
om de bankrekening in Lu-
xemburg te plunderen. In to-
taal werd voor ’ 700.000 in di-
verse valuta naar banken in ons
land overgemaakt.

Nieuwkomer
De huidige secretaris van de
Nederlandse Vereniging van
Journalisten (NVJ), Marjan
(M.H.) van Stijn (41), wordt de
nieuwe directeur van deAcade-
mie voor Journalistiek en
Voorlichting in Tilburg. Zij
volgt daarmee interim-direc-
teur F. Pompen op, die medio
1989 door de Tilburgse acade-
mie was aangetrokken om een
door een onderzoeksbureau ge-
adviseerd reorganisatieplan in
goede banen te leiden. Pompen
blijft tot het einde van het
schooljaar 'en zonodig nog wat
langer' aan de academie ver-
bonden. Van Stijn, die haar 12,5
jarig jubileum bij de journalis-
tenbond net niet haalt, treedt
per 1 september in dienst.

Demonstraties tegen VS-bases Filippijnen

"Betogers steken in de
Filipijnse hoofdstad
Manila een pop, die
'Uncle Sam' te paard
voorstelde, in brand.
Het 'ritueel' maakte
deel uit van een de-
monstratie van zon
5000 tegenstanders
van Amerikaanse ba-
ses op de Filipijnen.
Ze protesteerden gis-
termiddag tegen de
start van de onder-
handelingen over de
toekomst van. de Ame-
rikaanse militaire
aanwezigheid in het
land. De ME voerde
twee charges uit tegen
de betogingen. Daar-
bij gebruikte de poli-
tie traangas en de wa-
penstok. Volgens de
politieleiding vielen
er 45 gewonden, waar-
onder vijf ME'ers.
De regeringsdelega-
ties begonnen maan-
dag het vooroverleg
over het gebruik van
de marinebases Subic
Bay en Clark's Airfor-
ce Base. Dat verdrag
loopt op 16 september
1991 af.

[ (ADVERTENTIE)

Normaal -69?^ I ■ —fc«ing geldt t/m 19 mei a.s. NÜ aktieprijs ABT I<ie voorraad strekt.) H M

i DURLIMGER
h
Eek-boxmeer-brunssum-deurne-echt-eindhoven-geleen-heerlen-helmond
lutnsbroek-kerkraoe-maastricht-roermond-sittard-venlo-venray-weert

Dinsdag 15 mei 1990 "3Limburgs dagblad M



~ ZERVICE RUBRIEK
VOOR ALLE TYPEN

ZWEMBADEN ILgg
OOK " opzetbaden B

" chemicaliën %■'-

" toebehoren

naar HYDRAFLEX/NUTH
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EXECUTIEVERKOOP
Op woensdag 16 mei 1990
om 10.00 uur des voormid-
dags zal in loods nr. 285 ge-
legen op het voormalig ter-
rein v.d. Staatsmijn Emma
te Treebeek, thans ge-
meente Brunssum, wor-
den overgegaan tot open-
bare verkoop van een aan-
tal aldaar opgeslagen auto-
banden (gebruikte).
Verkoop tegen contante
betaling. Geen opcenten.
Een en ander geschiedt
krachtens vonnis van de
E.A. Heer Kantonrechter
te Heerlen dd. 4 augustus
1989 ten verzoeke van de
besloten vennootschap! DSM Limburg BV en ten

| laste van J.H. Rossen,
voorheen h.o.d.n. Firma
Roband._ Kijken vanaf 9 uur.
De loods is gelegen aan de

I achterzijde van het ge-I bouw „Gamma".
I J.L. Dohmen
I gerechtsdeurwaarder
I Kap. Berixstraat 7

6411 ER Heerlen
Tel.no. 045-717647

Goed
nieuws

over
kanker.

Bijvoorbeeld:
van kinderen
met leukemie

geneest nu
al zon 70%.

Blijf dus geven.

GROOTS
VOORJAARS

AANBOD
V

1111"SIE P^®
,jÈÊpw**fr ■■ J^^^±, ,^^V%

■■■'■ ' én, :

CentraleVolksbank
Met ruim 650 vestigingen zitten wij ook bij u in de buurt.

Kijk in de Gouden Gids voor de dichtstbijzijnde vestiging.

In verschillende (1 lilll^^ 4Ê tifk nkleurendessins. || SpÉÉ Wk Remoffer. Van sterk polyester. Met 'fN '/ % j

WÊÊÊÊmSS& Voetbal"DerbyStar". Super Cornet. re
Van 59,- voor A C — »

/"^ m"s u naar Doven Komt, w^ „

%. ifi*"* UMZ.C Ui N2.CN /.dKKCII. I mJongensbermuda. Van 100% katoen. In ' ▼ 1%
■Ik 'da Hertelling oran,e. p.ars, «,ua .... , , f V f IcV en Cfhm n« »„,, 9)95 (Vandaagfeestelijke heropening van onze 2de etage.)

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan, maar V&D Heerlen wordt momenteel ÉÈr IE»! W^^sJÊ^Ê
" . volledig vernieuwd. Vandaag heropenen we alvast de 2de verdieping. U krijgt hier mf" '

* . een voorproefje van wat vin detoekomst van ons kunt verwachten. f»A, fIÉÉ iHkW Om goed te beginnen dus een heleboel aanbiedingen. En vanaf vrijdag ook fü^> 111I11

nog eens aardige winkelactiviteiten. 'b
Zo kunt u vrijdag en zaterdag uw kinderen op onze speelgoedafdeling laten Maxskatebike. in 2kleuren.

boetseren met Play-Doh, een nieuw en uniek materiaal (iedereen mag het werk- Van 29B,- voor 250 - ir
ligI stukje mee naar huis nemen). . ' '\

I Bovendien is er zaterdagmiddag ook nog eens een spectaculaire skatebike- iimiil
|§f frj

B -Th demonstratie. U ziet het: "'t Wordt steeds leuker bij V&D". Ir

IIEH ÉÊÊ «W Donzen slaapzak. Van 15% dons en 85% eendeveertjes. Vulgewicht: 850 gram. Afm. 75x200 cm. Lotto vrijetijds-pak. In l' 11

JÊmMmi,,mkÊtÊÊÊÊlÊmt Van 139,- voor OO _ kobalt. Van 209,- voor j!^

JollyBag reistas "Omega". In zwart, navy en grijs. fl m<m'

—" Blacks.Decker ■ B i

r r /-s iii " l i ,„ nir -5 jMÊjjUXÊr veiligheidsmessen van JHbHSwift-Qualcast elektrische kooimaaier 300 EHS. > tTj g"; W^ 40 V I*9Snijbreedte 30 cm. Compleet met grasvanger. ISIJ j'«*A
Van 179,- voor 4AO _ I<s#>"" ■(n""8'b"ld) ! V Wbrdt steeds leuker bii V&D (ni"afgebeeM) LJ

Aanbiedingengeldig t/m zaterdag 26mei of zolang devoorraad strekt. C f fVI VI L >3LV^V«VJi3 ItvllVwl Uil TUv^X*, , '

JWJ^WfIS nUlSocZ.lt lERSi ■ I ~ri-,0. .. ■l^^^^n^^m^Hd ■ _„__ . . .-. lACTCM ■ "E''(-> '" aflossing in maandenW EXTRA LAUt LAbltN §■» h/WDEW 96* 84* 72x 4flx 24x ■
2e ÉIM Je HTrOIHEKEN S» ordd 101 IÉÉP

Sr" U bent vrij in de besteding. Dit kan ii „„„,,„ rt 7-500>- " ,40>- ,54
<' 204'' m-mWê

voor alle privé-doeleinden, auto, caravan, KREDIET mg] i0.000,- 172,- 186,- 205,- 272,- 479,-
-boot, verbouwing, huishoudelijke BEDRAG LOOPTUD IN MAANDEN :;;/ 72.500,. 207,- 225,- 24f1,- 333,- 592,- -'

".. aanschaf, meubels enz. 240 x 180x 120x17.500,- 291,- 315,- 348,- 466,- 829,- :"U
__.„._,,_,_, innnn li 7 iO7 iAO 20.000,- 332,- 360,- 398,- 533,- 947,- VEENVOUDIG! "* «* 127. U- 25m^ 415 . w,- ccc,- im,-
U belt ons (ditkan dagelijks van 2om'- 235- 17- 299 ïff" S' Sf1' S" 'S' '?ï: 9.00-21.00uur) en beantwoordt enkele Stm' Sl' SP Si 40.000,- 665,- 721,- 796,- 1067,- 1895,-

-vragen. Uw lening is dan meestal f?"1' f*'' ZV. tiP 50.000,- 800,- 871,- 966,- 1306,- 2343,-
-binnen 1 dag geregelden desgewenst ' " "' ' "' enz effeki jaarrente vanaf 12,1%
njihataaM 3U.UW,- 000,- OJO,- f'tO,-uiiueiaaiu. 7SOOO. 882 - 952- 1123- Looptijd meer dan 72 mnd. geldtvoor duurzame

DISKRFFT ENZ aanschaf, bv. verbouwing, boot, caravan e.d.

Moonen Financieringen garandeert u Ook andere looptijden(vanaf 60 t/m DOORLOPEND KREDIET
volledige geheimhouding.Dus geen 240maanden) zijn mogelijk. NETTO IN U betaalt elfekt theor.informatie bij werkgevere.d Effektieve jaarrentevanaf 13%. HANDEN per mnd. rente loopt

lp Qof\ v&rirouw&liiKQ stQQr lodbh sIIq
kontakten, inclusief de uitbetaling. afhankelijk van de waarde van uw woning 5MOr m>. 14,6% 75x
(bij ons géén'bketwerk') kunnen detarieven variëren. 10.000,- 200,- 14,6% 75x

15.000,- 300,- 13,9% 73x
GUNSTIG EN SOEPEL <Sfe 2om' m 13'6% 72x
Moonen Financieringen werkt voor u i -^P~m 1 25.000,- 500,- 13,6% 72x
geheelkosteloos. Dankzij onze / m / 30-000>' 600>' 13>6% 72x
kontakten met2o financiers en banken / W%JÊf% ÉZ *^ Jé^4r\Êr\+ m 40.000,- 800,- 13,6% 72x
is uwkans van slagenbij ons het ÊM£Ê %mM% %*ÜAfMËMË M 50.000,- 1000,- 13,4% 72x

grootst en voordeligst. Uw lening is I \r^Tlêw WIMW V'Wj ENZSe^e^olendt^slng W'Jl* Van 9.00-21.00 UUr bereikbaar. J| ft^^and^A»**van terugbetaling krijgen bij ziekte en —^_
_ jMÊP zijn zonder onderpand verstrekbaar en

ongeval (vraag vrijblijvendprijs-opgave) "*3* meestal kwijtschelding bij overlijden
Elk bedragnaar draagkracht voor iedereen *
3^ÏS£SÏEa FINAMCIERINGSKANTOOR

egn^en^ ÏWilêÉ M Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht
ft ft 1 LJ WK CLX Tel- 043-636200
UUU^|F^^ U VJLZ3U \J Bijkantoor: Hoofdstraat 9, Hoensbroek «Tel. 045-225090»

mÊÊmmmmmmmmmmimmmmm^mtmmmmmmmmmmmmm

KANTOORMEUBELEN
EMLY Handelsonderneming
heelt in haar pakket van kantoormeubelen
allen bekende merken van zeer hog» kwaliteit
zoals:

Jan de Bouvrie
dlrektiemeubelen, vergadertafels» tag»kaaien

en reer luw» aysteemburo's

Voortman
stalen buro'*, complete kantoormewbet»
alsmede stalen kasten, klufcwn en safe».

Ahrend
houten en stalen kantoormeubelen

Artifort
luxe buro'» en stoelen

Vanßlerk
buro'» en kasten

Wilkhahn
kantoormeubelen

Tevens leveren wij ookbaSe's. buro'» en kasten
op maatwerk. Dit alles vat» reet hogekwaliteit.

EMLY HANDELSONDERNEMING
Handelsstraat 348
SITTARD tel.; 04490-23736

04498-54510

'gezocht!
mttrT'^r2l\t\HTiufi!"ï?ié*7?rï~9 'Voor een bedrijf in de omgeving van Sittard.

Het betreft werk in 2-ploegendiensten kan een lange \
periode gaan duren. \

Wij bieden een goed salaris en reiskostenvergoeding' <Deze baan kan eventueel uitlopen naar een vast s
dienstverband.

Voor een bedrijf in de omgeving van Sittard. i
Ervaring is niet noodzakelijk, eigen vervoer is vereist' .
De werkzaamheden zijn in 2-ploegendienst. Wij biede 11

een zeer goed salaris en reiskostenvergoeding, i
Na de uitzendtermijn kan deze baan leiden tot een vas

dienstverband.

Interesse? Neem voor meer informatie kontakt op me'
een van de onderstaande vestigingen.

Uiteraard kunnen mannen en vrouwen reageren.

Rosmolenstraat 13, Sittard, 04490 - 22279
Hoofdstraat 39, Kerkrade, 045 - 463700

Dr. Poelsstraat 16, Heerlen, 045 - 713120

; HKESER. uitzend-kracht_____ __^>

I = — -*
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oorbeeld
f Problemen van overbevolking
t ui

U al zichtbaar. Onlangs deedP Kleine Oostafrikaanse Rwanda
fUrl beroep opbevriende
[v a.nden om de problemen wat
lnip n d°orRwandezen op teLg n- In sommige delen van hetLsacntige land wonen meer dan
ttp mfnsen op een vierkante kilo-
t fr- fn Nederland zijn er dat 435.
fKleine boeren in Rwanda heb-
L gemiddeld 1,2 hectare land.
frit i^rouwen krijgen gemiddeldt .hinderen, ongeveer de helft is
ItypS!' mannelijk geslacht. Bij zijnL JjJk krijgt elke zoon een gelijk
L van het land, 0,3 hectare dus.
k) ,?nen hebben zo rond het jaar
tes

n°g maar 0,1 hectare, terwijl de
Lft

e boeren nu al veel te weinig
k ,en verbouwen om hun gezin-L Xe onderhouden. Het gevolg:
L*jer> ziekte, werkloosheid, ont-H nS. vluchtelingen, alleenstaan-

de moeders, trek naar de steden en
krottewijken. In Rwanda zal zich
dus een ware ramp voltrekken als
de bevolkingsgroei niet wordt ge-
stopt.

Het aantal ondervoede mensen is
sinds 1981 al gestegen van 460 tot
512 miljoen en zal aan het eind van
deze eeuw waarschijnlijk de 532
miljoen bereiken. Vooral de armste
landen komen in een neerwaartse
spiraal. Alle verbeteringen in de ge-
zondheidszorg, het onderwijs en de
voedselvoorziening zullen deels te-
niet worden gedaan door de bevol-
kingsgroei. Er zullen meer monden
zijn om te voeden, meer kinderen

om te onderwijzen en meer zieken
om te genezen, kortom het is dwei-
len met de kraan open.

Tot nu toe houdt de voedselproduk-
tie in de wereld gelijketred met de
bevolkingstoename. Maar dit wordt
steeds meer een gevecht. Met name
in de arme, overbevolkte gebieden
neemt de mens steeds meer grond
in beslag ten koste van de land-
bouw. In 1988 was er een graanop-
brengst van 344 kilo per persoon, de
laagste hoeveelheid sinds 1977. Ont-
wikkelingslanden moeten steeds
meer importeren om aan de behoef-
te van de bevolking te kunnen vol-
doen.

De UNFPA heeft berekend dat ze-
ker 36 landen met in totaal 486 mil-
joen inwoners in het jaar 2000 niet
meer in staat zijnvoldoendevoedsel
te produceren om alle monden te
vullen.

Nieuwe minister-president van Nedersaksen

Gerhard Schröder (46)
Vechtend' naar de top

"an onze correspondent

S^NN - De 46-jarige Gerhard
1^ iroder heeft zijn doel bereikt:
pr de nieuwe minister-
20 s'dent van Nedersaksen en
'Hop ervoor dat de christen-de-
öonüa*en nun meerderheid in de
WvSraad> de Eerste Kamer,
dUu saken5aken aan de SPD- Het
*onri *an** voordat de winnaar
ye aagavond zijn gezicht liet
van rjl et verkiezingscentrum
veru ann°ver. En dat was niet
een onderlijk, want zelden was
sPa deelstaatsverkiezing zo

nnend als in Nedersaksen.

't© v eerste prognoses was spra-
s6tt an een nek-aan-nekrace tus-
Utie reSerende CDU-FDP-coa-
Qr en de sociaal-democratenen
49 ï6/1611- Terwijl de regering op
tic' stond de nog-opposi-
PrO°P0

°P 49,3- Maar biJ elke nieuwe
bejfn°se werd de afstand tussen
6lke f

iets ëroter- En DÜ
Siti nde procent extra winst
Üe Id?/1 geweldig gejuich op in

centrale, terwijl de g«-
W n°y de christen-demoera-
ïe steeds somberder werden.
Spj?n half acht stond vast dat de
tyolvq

de grootste partij was ge-
Sch -f? en dat dus Gerhard
Ern ? » na 14 Jaar de 59-jarige
Met Albrecht aflost.
ych Veel piJn en moeite vocht hij
*iriß *een we§ naar de verkie-
Sch °' Maar vechten heeftdop^oder zi Jn hele leven moeten
heriv y Brandt zei eens °ver
W ' "Een arbeidersjongen dieet gemaakt heeft."

Carriére
werd Schröder in 1944

die Zoon van een los werkman,
b0 J\enPaar maanden na zijn ge-
de oe aan het oostfront sneuvel-
hou chröder grpeide op in een
VejV^Yallige barak op een sport-
en hard werkende moeder
w oni de haverklap een deur-
l6grderaan de deur om beslag telicfcri °P hun Dezit- Maar er was
de i om in beslag te nemen. Na

dorpsschool had Gerhard op

14-jarige leeftijd zijn eerste
baantje, s Avonds volgde hij het
avond-gymnasium en daarna
studeerde hij rechten. Als jong
advocaat maakte hij niet alleen
maatschappelijk snel carrière,
maar ook in de politiek steeg zijn
ster snel. Via de jonge socialis-
ten, kwam hij in de Bondsdag en
in 1980 werd hij door een soort
paleisrevolutie lijsttrekker van
de SPD in Nedersaksen, maar
voor de machtsovername kwam
hij een zetel tekort.

Prestige verschafte hij niet al-
leen op het politieke slagveld,
maar ook op het voetbalveld. Te-
genover een Amerikaanse politi-
cus verwoordde hij dat zo: „Ik
,heb gevoetbald, zoals bij julliede
zwarten hardlopen uit behoefte
naar erkenning." Hoewel Schrö-
der intussen tennist, heeft hij
zijn verleden nooit vergeten en
dat is hem in deze harde verkie-
zingscampagne goed van pas ge-
komen. Twaalftot 16 uur per dag

raasde hij van de ene verkie-
zingsmanifestatie naar de ander.
Een pils bij de onvermijdelijke
bier- en worststand, een praatje
met Jan en Alleman en vervol-
gens een forumdiscussie, inter-
view en een optreden in een
bomvolle hal. Soms losjes pra-
tend, regelmatig snel geïrriteerd,
dan weer snijdend over de poli-
tiek van Helmut Kohl en Ernst
Albrecht.

" GERHARD SCHRÖDER
..bewogen pleidooien voor
sociale rechtvaardigheid...

Vakman
Gerhard Schröder beheerst het
vak. Vooral zijn bewogen plei-
dooien voor sociale rechtvaar-
digheid komen altijd geloof-
waardig over. Het volk luistert
aandachtig en weet dat hier geen
man aan het woord is, die mooie
praatje verkoopt. Dat was de
handicap van minister-president
Ernst Albrecht, die vanwege zijn
geringe en moeizame contacten
met de 'gewone' man, sinds jaar
en dag koning Ernst wordt ge-
noemd. Met Gerhard Schröder
verhuist een politicus van een
geheel ander slag in de vroegere
koninklijke residentie van Han-
nover. En met de 46-jarige advo-
caat heeft nu na Oskar Lafontai-
ne en Björn Engholm de derde
politieke kleinzoon van Willy
Brandt de macht in een deelstaat
veroverd.

Gerhard Schröder zal het niet
makkelijk krijgen, want binnen
de eigen fractie geniet hij wel
respect, maar hij is niet werkelijk
geliefd. Twee keer liet zijn partij
hem in de regen staan, omdat hij
te eigengereid optrad. Nu zal hij
hoogstwaarschijnlijk met de ook
niet makkelijke Groenen een
coalitie moeten vormen, die met
een kleine meerderheid moet
proberen 14 jaar christen-demo-
cratische politiek om te buigen.
Maar Schröder is optimistisch.
Voor de verkiezingenzei hij: „In-
tussen heb ik moeten leren dat
nederlagen geen catastrofe zijn"
en „Als iemand het succes in de
weg staat, zijn wij het weer eens
zelf."

binnen/buitenland

Urgente taken: geboortebeperking, armoedebestrijding, milieuzorg

Onheilspellende groei
van wereldbevolking

van de redactie buitenland

fERLEN - Elke seconde
>rden er drie baby's gebo-

-1 °p aarde. De wereldbe-Hking groeit veel sneller
stelt het be-

'Jkingsfonds van de Ver-
Jfide Naties (UNFPA) in
r vandaag verschenen

Op het ogenblik

'rdt de aarde al door zon
biljard mensen bevolkt.

)Qr de eeuwwisseling zul-;
) daar nog eens een mil-d bijkomen. De popula-
kan zich in de 21steUw zelfs verdrievoudi-n-Dat zou een ramp bete-nen, aldus de UNFPA,

J^t de mens is het groot-
gevaar voor het milieude leefbaarheid op aarde

,dus voor zichzelf.
tien jaar zijn

voor de volgen-
■eeuw. Ze zullen de toe-
tst van de aarde bepa-
?> schrijft dr. Nafis Sa-
\ hoofd van het UNFPA,het rapport.
1 1

f ?ev°lkingstoename is veel gro-
l

,atï verwacht. Nog maar zes jaaroen leek de groei eruit, op Afri-
[ enkele delen van Zuid-Azië
h rf

6 bevolking zou aan net eind
! volgende eeuw stabiliserenl u .2 miljard, luidden toen de
[Spellingen. Maar nu moet al re-

worden gehouden met een
( as tot bijna 11 miljard, tenmin-
bjk.het allemaal meezit. Als we
Qe?"Jk niet in staat zijn om de
L enigszins te beteugelen, steve-
w^afop 14 miljard.

aak van deze 'tegenvaller' zijn
Problemen met geboortebeper-

rfu yijftien landen, met name ina> is het geboortecijfer geste-en in andere gebieden hebben
't eDoorteregelingsprogramma's
L ftet beoogde effect.

" Uit VN-rapport:
...er zullen meer

monden zijn
om te

voeden, meer
kinderen

om te
onderwijzen

en meer
zieken om te

genezen...

Milieu
De groei van de wereldbevolking
bedreigt ook het milieu. Nu al zijn
de vernietiging van het regenwoud,
de aantasting van de ozonlaag en
het broeikaseffect moeilijk te stop-
pen. Hoe meer mensen, des te groter
de vervuiling met alle gevolgen van-
dien.
De gemiddelde temperatuur ligt al
0,6 graden Celsius hoger dan hon-
derd jaar geleden en verwacht
wordt dat halverwege de volgende
eeuw daar nog tussen de 1,5 en 2,8
graden bijkomen. Nog nooit in de
geschiedenis van de aarde is de tem-
peratuur zo snel toegenomen. De
mogelijke gevolgen zijn alarme-
rend, stelt de VN-organisatie. De
toeneming bedreigt planten en bo-
men die zich niet snelgenoegaan de
klimatologische veranderingen zul-
len kunnen aanpassen. Maar ook
het zeeniveau zal stijgen, met 7 tot
67 centimeter is voorspeld. Dit bete-
kent een gevaarvoor de lage landen.
In Bangladesj zouden 23 miljoen
mensen moeten verhuizen naar ho-
ger gelegen gebieden als het niveau
met een meter stijgt. Een stijging
van een halve meter is al voldoende
om in Egypte bijna de gehele Nijl-
delta met zijn vruchtbare gronden
blank te zetten.
Erosie maakt naar schatting zes tot
zeven miljoen hectare landbouw-
grond onbruikbaar, en dan praten
we nog niet over verzilting, uitdro-
ging en overbebouwing van de ak-
kers in ontwikkelingslanden. Een
grotere bevolking betekent ook
meer vee en wat te doen met al die
mest? De industriële vervuiling is
enorm toegenomen. Jaarlijks neemt
de kooldioxydeverontreiniging,

verantwoordelijk voor het broeika-
seffect, met 2,4 procent toe. Stopt de
groei van de wereldbevolking niet,
dan wordt ditprobleem alleen maar
erger.

Urgent
Volgens het bevolkingsfonds is snel
ingrijpen noodzakelijk om te voor-
komen dat de aarde onleefbaar
wordt. De komende tien jaar moe-
ten in het teken staan van geboorte-
beperking, armoedebestrijding en
zorg voor het milieu. De sleutel tot
succes ligt , aldus de VN-organisa-
tie, vooral bij de vrouwen. Verbeter

de kwaliteit van hun leven, hun toe-
komstmogelijkheden en het resul-
taat is een geringer aantal nieuwe
mensjes, blijkt uit onderzoeken. Zo
is het gebruik van voorbehoedmid-
delen ondervrouwen met een goede
opleiding veel groter dan onder sek-
segenoten die nauwelijks scholing
hebben gehad.
Een geringe bevolkingsgroei heeft
direct een gunstige invloed of de
leefbaarheid en het milieu. Als het
aantal mensen op aarde in de vol-
gende eeuw beperkt kan blijven tot
11,3 miljard zal dit net zoveel effect
hebben op de kooldioxydeveront-
reiniging als het terugdringen van
de ontbossing met 97 procent.

'Nederland was
niet ingenomen
met komst van

veel joden'
DEN HAAG - Nederland was
vlak voor de oorlog niet erg
tuk meer op de komst van nog
veel joodsevluchtelingen. Dat
blijkt overduidelijk uit de
bronnenpublikatie 'Joodse
vluchtelingen in Nederland
1938-1940. Deze publikatie
werd in opdracht van het mi-
nisterie van Binnenlandse Za-
ken samengesteld door de his-
torica C. Berghuis. Het minis-
terie wil met deze uitgave her-
denken dat Nederland 50 jaar
geleden door de nazi's werd
bezet. Minister Dales kreeg het
boek gisteren aangeboden.

Van 9 op 10 november 1938 vond in
Duitsland de Kristallnacht plaats,
een staaltje van jodenvervolging
waardoor 10.000 Duitse joden naar
Nederland uitweken. Ons land was
in principe niet van plan deze men-
sen een vrij verblijf te gunnen. Pre-
mier Colijn zei in november 1938 dat
gelimiteerde toelating ook in het be-
lang was van de Nederlandse joden,
omdat een toestroom van buiten-
landse joden de gevoelens tegen-
over hen ongunstig zou kunnen
doen omslaan.

Het ministerie van Binnenlandse
Zaken dat destijds verantwoorde-
lijk was voor dezorg voor en opvang
van vluchtelingen, kwam met justi-
tie overeen dat alle joodse vluchte-
lingen in kampen moesten worden
ondergebracht (waar zij volgens se-
cretaris-generaal van justite Van
Angeren 'zoonoodig gereinigd' kon-
den worden).

Het verblijf in een kamp zou een
prikkel kunnen zijn om vanuit Ne-
derland naar weer een ander land te
emigreren. De huisvesting in kam-
pen moest verder de Nederlandse
arbeidsmarkt beschermen en assi-
milatie met de Nederlandse bevol-
king verhinderen, zo blijkt uit het
boek. Illegalen werden al helemaal
niet op prijs gesteld.

Kinderen werden, zo blijkt uit een
circulaire uit november 1938, alléén
en tot een beperkt aantal opgeno-
men, als justitie het Comité voor
Hulp aan Buitenlandsche Kinderen
daarvoor toestemming had gege-
ven. „Afgekeurd moet worden het
gedrag van Nederlanders die per
auto of trein Joodsche kinderen
naar Nederland pogen over te bren-
gen. Een dergelijke ongeordende
aanvoer van vluchtelingen kan
uiteraard niet worden geduld," al-
dus in november 1938 een perscom-
muniqué van de Regeringspers-
dienst.

Conclusie werkdocument in opdracht van WRR:

'Kansloze werkloze komt
moeilijk in banenpool'

Van deredactie binnenland

DEN HAAG - De kans is bijzonder
groot dat de meest kansloze werklo-
zen voor wie de banenpools zijn be-
doeld, daaruit zullen worden ver-
drongen door werklozen die meer
perspectief op betaald werk heb-
ben. Tot die slotsom komen drie on-
derzoekers die in opdracht van de
Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) het werk-
loosheidsbeleid in de vier grote ste-
den hebben geanalyseerd.

In het werkdocument wordt ge-
waarschuwd dat er eerst voldoende
werkervaringsplaatsen moeten ko-
men voor mensen die uitsluitend
wat bijscholing en werkervaring no-

dig hebben om weer aan de slag te
kunnen. Zolang die plaatsen onvol-
doende beschikbaar komen, zit het
er dikin dat deze tamelijk kansrijke
werklozen worden doorgeschoven
naar de banenpools die juistzijn be-
doeld voor de meest kansarme cate-
gorie onder de werklozen.
De afspraak tussen werkgevers,
vakbeweging en overheid dat de ba-
nenpool de werkloze werk biedt
voor onbepaalde tijd, vergroot dat
risico alleen maar, zo concluderen
de onderzoekers. Bovendien is er
vooralsnog geen perspectief dat
mensen in de banenpool werk zul-
len vinden buiten de overheid en se-
mi-overheid.
Werklozen in de grote steden tonen
een lagebereidheid om werk dat on-

aantrekkelijk wordt geacht te aan-
vaarden, zo constateren de WRR-
onderzoekers. Veel langdurig werk-
lozen accepteren de uitkering op
het sociaal minimum als officieus
basisinkomen. Dat wordt in de
hand gewerkt, doordat er tijdelijk
bovenop de bijstandsuitkering iets
mag worden bijverdiend.

„Inmiddels lijkt de Nederlandse
verzorgingsstaat zich zodanig te
hebben ontwikkeld dat het niveau
van de sociale zekerheid het voor
een grote groep uitkeringsgerech-
tigden mogelijk maakt om arbeid te
weigeren, indien daarvoor niet veel
meer dan het minimumloon wordt
betaald," concluderen de onderzoe-
kers.

(ADVERTENTIE)

Meneer van Veen kan toch niet moe zijn?
..■—jwflClMr^ Over ambtenaren doen veel moppen de ronde. Gebaseerd op de vooroordelen dat ze

**«Ê$ÊÊ$£Ê!!Ëi ft': 1 lui zijn en onnuttig werk doen.
Hl^i^^W Hf Meneer van Veen kan daar mee leven. Hij wordt liever moe van zijn werk dan van al

Als provinciaal milieudeskundige heeft hij met zijn collega's de handen vol aan al het

IR^^f
;.>« illegaal gedumpte afval. Bodemonderzoek, monsters nemen. Voorlichting gev§n,

||#s«te^i^ ïltil over'e8 met medici en justitie en het achterhalen van de vervuilers.
IIÖÉÉi HU ma2 at nutte'oos werk vinden. AbvaKabo vindt het van levensbelang.

Rv M Veel ambtenaren bij gemeente provincie |-Bon~W mij~m^r" mförmarie~ove7"||| en rijk zijn lid van AbvaKabo, de grootste I Akwak'aho||| bond in de collectieve sector. AbvaKabo I1Ë is een sterke bond die niet moe wordt op I Naam |
I Persoonlijk, door advies en individuele I
I Collectief, door zich sterk te maken voor I yyoonD|aats I
1 AbvaKabo ziet het belang van het werk I Naam werkgever j
1 van zijn leden En dat is een algemeen I $tuur deze bon jn een enye| zonder .- jI belang want de collectieve sector is postzegel aan: AbvaKabo, Antwoord--1 ?l?m,Sj>lar m °nze sam.en'evin/ nummer 10018, 2700 VB Zoetermeer.■H AbvaKabo is niet partijgebonden, maar
I beslist niet neutraal. En zeker niet kleur- '-==yw, .. . __ , " jI loos. AbvaKabo heeft een visie op de ■=■ \S& ADVGr/vCTDO 3 |

Een visie hoe het anders kan I — De vakbond die zorgt voor mensen ■
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■3piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 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 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,60.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
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.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag tm vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 79232

Vermist/Gevonden
Weggevlogen grijze ROOD-
STAARTPAPEGAAI, zon-
dag jl. omg. Merkelbeek.
Teg. bel. ter. te bez. Kerkstr.
-26 Merkelbeek 04492-1001.

Personeel aanbod
TEGELZETTER kan nog'

It °45"
323928' na 170° uur
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd
Gevraagd ervaren

ijzervlechters
Goede verdiensten. Tel. 04743-1613.

Zelfstandige kok
gevraagd. En serveersters.

Tel, afspr. 045-742163.
In ons jong groeiend bedrijf is er plaats voor een actieve

leerling brood/banketbakker
melden na tel. afspraak. Echte bakker Pierre Kórver,

Holzstraat 24, Kerkrade. Tel. 045-455933.

Brouns Fashion Group Holland bv
te Hoensbroek zoekt voor direct:

modinettes, leerlingmodinettes, part-time krachten,
thuis-werksters en thuiswerk-groepen.

Bel: 045-225890, dagelijks tussen 9-12 uur.
» Wij zoeken een
kannpr/kanctorr\dLJLJt?r/r\.ctpblöi

Ben je creatief, modern, is je
vak ook je hobby? Bel dan:
Uloii-o+i trA\r\ All InndirblUaiOMll-in|

Tel. 04498-52040.
Bouw en ingenieurburo
Brunssum vraagt voor lang-
durende werken omg. Aken,
Keulen BETONTIMMER-
LIEDEN, metselaars, ijzer-
vlechters ook kolonnes.
Wekelijks gelden hoog loon.
Soll. na tel. afspr. 045-
229529 Trichterwg 125, Brs/
Treebeek.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
-gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek. _
DAMES gevr. v. privé, goe-
de verdiensten, werktijden in
overleg. 045-462805.
-p-—=* ;———-%\j£Pezbar ,zoekK?.A£~
7«oo '9

" 100n^.9,t490"
15828, na 21 uur 17402
'n Leuke bijverdienste wordt
AVON consulente. Tel. 045-
312789.
Gevr. nette taxich.CAO'dre
BETAALD, Heerenweg 267,
Heerlen.~ „..„„.,,__,„„__„,Gevr. BANKWERKERS elec
assers CV-monteurs, stel-
lers, hulp bankwerkers voor
div. projecten inNederland,.
vast werk. SLM 045-412811—
Goedlopende rijschool
(kring Geleen) zkt. erv. IN-
STRUCTEUR cat. B, Ifst.
ook cat. A, C, E. Reacties
met pasfoto: Br.o.nr. B-4586
LD, Pb. 3100, 6401 PP Hrl.

ADVERTENTIEVERKO-
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk per
telefoon. Mogelijkheden:
free-lance, part-time, loon-
dienst. Schriftelijke reacties:
ndo Doetinchem b.v.

Postbus 439, 7000 AK Doe-
*iricriem
Gevr. DAMES-HEREN-
KAPSTER met salonerva-
ring. Jean Jansen Coiffures,
Statiohstr. 13, Sittard. Tel.
Soll. van 9-17 uur. 04490-
14861.
Met spoed gevraagd voor
Duitsland METSELAARS,
betontimmerlieden, ook co-
tonnes, tel. 0949-2234-
81072 van 9 tot 14 uur b.g.g.
045-722539 ook in 't
weekend.
Schoonmaakorg. Reiter b.v.
lage Frontweg 24, 6219 PD,
Maastricht vraa& Parttime
öOHUONMAAKSTERS
voor ochtend-, en avond-
uren, voor projecten in cen-
trum Heerlen en Kerkrade.
Tevens vakantiewerkersters
gevr Sollicitaties buiten de
regio Heerlen en Kerkrade
worden niet beantwoord.
Schriftelijk aanmelden op

e^"d,fs' tav"
Dhr. Goedmakers
Nieuw!!! Privéhuis 8y0u...
vraagt nog enkele DAMES.
Zeer hog| verdiensten ge-
garancjeerd. Intern mog. Inl.
04746-5826
7; '—r—. ~,-f-,^fe^c f'WERKERS voor horecabe-
drijf, leeft. v.a. 18 jr. Tel.
04406-13558.
Gevr. leuk MEISJE of j. vr.
voor privéwerk, geen club.
Gar. loon ’ 1.000,- p. week.
045-254598.

Gratis inkomstenverzekering
i^^M^ bij Amro Privérekening.

WMli Als u deze maand een privérekening opent en

i^Bg||M|2r daarbij een pas met pincode aanvraagt, dan
'4M ll^S^ ontvangt u gratis een inkomstenverzekering. Meer

ITiJIHWI informatie op onze kantoren. Wij pakken deze

AmroBank I^IH

Renault 5 GT
Turbo

een plaatje van een auto, kl.
wit, geh. compl. mcl. radio,
bwj. jan. '89, km.st. 26.000,

voor een zéér aantrekkelijke
prijs.

Kompier BV
Akerstraat 150, Heerlen.

Tel. 045-717755..

In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675._ _ ■'■■ ' I

OG te koop
> —■

HvnnthpplfnyuuillßW
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 8,5%.
Spaarhyp. v.a. 9,2%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
lel. 077-519775.
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.—Aan- en verkoop beëd.
TAXATIES aan en verkoop
Hfëvmsk rfSEïlwd'045-729323 of 045-425574.
Wegens de enorm gestegen
vraag met name bij ons kan-
toor, zoeken wij dringend
woningen te koop tot
’450.000,- in Geleen/Sit-
tard/Stein/Beek/Born e.o.
N.M.W. QUADEN & Zn. Ma-

■a^oTè^dk
LA?A,TIE^ bï?ne?., 24 ""£■Makelaardij Hendriks B.V.
Beëd. makelaar-taxateur.
045-729323.
BEEK, Kasteel Genbroekstr.
7, halfvrijst. huis met 2 gara-
fotopp. %. f 145 °00'-

SCHAESBERG, Willem II
laan 28, op A-stand gelegen
halfvrijst. woonh. met gr. ga-
rage, gr. woonk. met parket,
compl. keuken, pr.n.o.t.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-72867.. .-■.;.. _."■ . ... ~:■ ■ :Bedrijfsruimte

■HEERLEN. Sittarderweg/
Grasbroekerweg ca. 125 m
bedrijfsruimte te h. geschikt
v. kantoor, showroom, han-
del etc. Inl. 04490-43275.

Kamersi , - ,—■ ■■' ; m.i
Kamer te h. in rustige buurt
nabij C-HEERLEN. Tel.
-045-711525. J

Gemeub. kamer te huur
Holtskuilenst. 1, EYGELS-
HOVEN.
Te huur KAMER, te bevr.
Akerstraat 134; Hoens-
broek, Taxi Breko.
Te huur gem. KAMER,
centr. Heerlen, liefst ouder
pers. Tel. 045-442192.
Kamer te huur in net studen-
tenhuis nabij centrum
HEERLEN. 045-721268.
Te h. zit/slaapk. te HOENS-
BROEK. Tel. na 14.00 uur
045-229654
t, :—r. ....,.,-.,Kamer te huur te VALKEN-
BURG, liefst oudere heer of
dame. Tel 04406-12875.

o-««.«,»i„„Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
VOOrrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
VROKO voor Uw koelkast
en diepvriesreparaties.
045-441566 17 u. 461658.
-> ■;■■-■;■'■ _~LanflDOUW
o

eroE^ 3
EL

2E7^BANK

Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Te|_ 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
SCHAPEN te koop. Tel.
04490-35210.

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr.. 46,,Hoensbroek. Tel. 045-
213877. (achter Herschi).
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
2Te k. gebr. houten en ijzeren
BALKEN, hoekijzer, kepers,
bielzen enz. Tevens trap en
lambrizering. Matrak, Nuth.
045-243736.
T.k. veldbrandstenen,
rode Mulder dakpannen, ke-
pers, balken 6x16 en 8x 20,
vloerplanken brandhout (po-
pul.) 045-715477/740112

Auto's
Donderdag 10 t/m zaterdag 19 mei

Toyota en Caravan-show bij
Mengelers in Landgraaf

In samenwerking met Caravancentrum Beckers BV
organiseren wij van donderdag 10 t/m zaterdag 19 mei as.

een speciale Auto-Caravan-Show. U bent van harte
welkom op maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00uur en

donderdag (koopavond) van 9.00 tot 21.00 uur.

Tevens bieden wij aan eenKip Kampeerauto t. HB7 5-pers.
VW Campingbus en div. auto-occasions van alle merken.

Autobedrijf Mengelers BV
Baanstraat 129, Landgraaf. Tel.045-318888..

Leijenaar's autocentrale
biedt te koop aan een keurcollectie inruilauto's met BOVAG
garantiebewijsen VVN-gekeurd. Mercedes 190 Diesel met
div. opties '88; Opel Omega 20i stationcar div. extra's '89;
Opel Omega 18 SV stationcar '87; Opel Omega I.Bi '87;

Mitsubishi Pajero 2500Turbo diesel 45.000 km '87; Suzuki
SJ4I3JX 5-speed jeep met huif '86; VW Golf I.Bi metkat.

'87; Volvo 740 GL '85; Audi 80 GLS zeer mooi '84; Fiat
Panda 1000 I.E.L. Italia '90 wit nieuw; Ford Fiesta 1100

Festival '86; Ford Escort 1.4CL RS uitvoering 11-'B6; Ford
Escort 1.1 Laser '85; Ford Escort 1.3Laser sedan '84; Ford

Escort 1300 station sedan '85; Ford Siërra 2.0 CL sedan
koffer '87; Ford Siërra 1.8LPG '85; Ford Siërra 2.3 GL Die-
sel 5-drs '87; Opel Corsa 1.2Sluxus TR 2x'B3; OpelKadett
HB 1.2S'81; Kadett Hatchback 13NLimited schone motor
22.000 km '87; Kadett 13N sedan koffer schone motor en

LPG wit '88; Opel Kadett 1.2SHatchback wit '85; Opel Ka-
dett 1.2Ssedan met koffer '86; Opel Kadett 1.6 Diesel LS
sedan koffer '87; Opel Kadett 1.3Nstationcar 5-drs. en

schone motor '87; Opel Kadett Stationcar 1.6 Diesel sedan
rood '85; Opel Ascona 1.6 hatchback LS '87; Opel Ascona

hatchback 1.6 dieselLS 5-drs. '87; Opel Ascona Hatch-
back 1.6Sluxus 5-drs. wit '83; Opel Ascona 1.6LS diesel

'82. Bovag-automobielbedrijf * APK keuringsstation * VVN-
veiligheids- milieukeuringen * compleet auto-onderhoud *
taxatie en schadeherstel * verkoop van nieuwe en inruil-
auto's * Leijenaar's autocentrale, Ridder Hoenstraat 151,

Hoensbroek. Infolijn: 045-212091 ook na 18.00 uur.

De beste '

Stationcars
staan bij de specialist in de regio

Cpmbi Car Centrum BV, Langheckweg 2, Industrieterrein
Dentgenbach-Kerkrade. Tel. 045-463344.

Antn lanrlnraafMUIU IcHluyiddl
Audi 200 Quatro turbo met
>E? DM^fó-^J30 S£"«iPJ/SJ^ 3

*BMW zwart 81; BMW
62

cBo?SiDbeXtra^«4h?MA^525iABS enz. 86; BMW
316 5-bak blauw'Bs; Opel

Rekord 2.2i'86; Opel Sena-
tor 2.5i'83; opel Kadett 1.6

X^h^t^V^
TO Pi^nrcfAx-l'L82, Citroen GSA XI 84

Diahatsu Charmant 1.6 LE
'83; Ford Siërra laser '85;'■Honda Civic luxe'B2; Lancia
Prisma 1.585; Lada 2105

GL rood '86; Renault 21
GTS grijs '87; VWPassat■;

Stat. diesel'B7; VW Golf GTI
grijs '81; VW Santana GX
grijs '85; VW Golf GTI 1.8
zwart'B2; Volvo 240 GLE
-grijs '83; Volvo 345 GL 1.4

'84-'B5.,-nipqpl
Audi 80 turbo diesel '86;

Daih. Charade VAN D '87;
Mits. Lancer 1.8 D '85; To-
yota Corolla 1.8 D '87; VW

Golf turbo D '86; VW Passat
D blauwm. '84; Mercedes

220Daut. '78.
Stationcars

VW Passat D Avance '87;i Renault 11 TD '84; Suzuki
Carry Pick-Up '85; Opel Re-

knrH ctatinn 'H 9kord station 82.
OaDriOietS

VW Golf cabrio GLS '81.
'Erkend Bovag-bedrijf

" *E'9.en werkplaats
Financiering zonderaan-.|. bet.mogelijk..|Alle keuringen toegestaan

'Inruil mogeliji<
'Keuze uit 3-12 mnd.

garantie
*VVN keuringsstation

* Garantie boven ’ 10.000,-.'Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-

graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto

Landgraaf, Heerlerbaan 74-
76, Heerlen. Tel. 045-

424268/424231.

INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k- GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-fect''bezwaan ook
sloop. Tel. 045-720200
Te k. gevr. alle merken
auto's, schade geen be-
zwaar. Tel. 045-416239.
FORD ESCOrt 110° LaSer
'84; Ford Fiësta 13 S '8°;
Ford Rèsta 1100 mKjsse,
42 Heerlen—:
Ford FIËSTA 1300 S '78,
APK 4-'9l, km.st. 77.000,

’ 1.250,-. 045-720951.
....,„. „„„ :
MAZDA 626 Coupe met
LPG-inst., APK gek., bwj. 82
kl. goudmet perf. goede
aut°, / 2.650,-. Tel. 045-
323178.
Te koop MERCEDES 250,
bwj. '79, APK, met trekhaak.
Tp| 04755-2114°°Mitsubishi LANCER 140,
bwj.'Bl, APK'9I, 4-drs.,
zeer goede auto, ’ 2.350,-,
tel. 045-323178.
Mitsubishi SAPORRO GSR
'83, i.z.g.st., evt. mr. kl. auto
m°9-Tel-04404-2527-
bekoopMitsubishi GALANT
%> APK 4-9 pr ’ 600,-;
°Pf' Re.kord 84 Stat.oncar
met radio en alarm, vr.pr.

’ 14.000,-. Tel. 045-352485
Overcompl. 1e eig. Nissan
BLEUBIRD 4-deurs, bwj.'B6

’ 10.500,-. 045-444868.
opel MANTA GTE 2.0, bwj.
83> zeer mooi; ope Ascona
13 s bwj .'B3 Kisse 42,
Heerlen——; —— —Kadett 13 LS 87: Kadett Se"
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 GLS 5-
drS- 85; Kadett 12 SB4 en
82; Corsa 12 S '84; Fiat

Panda '88- Autorriobielbe-
dnJf ± DENNEMAN, Raad-
nuisstr. 107, Hulsberg.
Opel ASCONA 16, S, dcc.
'79, m.'Bo, kl. rood, nieuwe
APK, auto is als nieuw, vr.pr.

’ 2.950,-. 04490-39127.

Wij pakken deze maand
even flink uit.

AmroBank^P
:

#
Gratis CD/platenbon ,1C

316 alpi"e;,wit; R1 * 316, antrac.met., 1-87; 316,

bij Studentenrekening. siafEïmet^w;
* 520i, grijsmet., 1-'B7;

Als jeer deze maand een opent en je basisbeurs 520i, antrac.met., 2-88;

hierop laat binnenkomen. Te besteden bij Free 730iA groenmet!, 4-'B7;
r> jeu r" \/i ■ c ." 735iA, zwartmet., 4-'B9.Record Shop t.w.v. f20,-. Meer informatie op onze
kantoren. Wij pakken deze maand even flink uit. iXGI Ö.

M*^ Kerkradersteenweg 5,AmroßanklU Kerkrade' tel-045-452121-
-.-UniVDiUlkl^l Wa( VERKoPEN? Adver-I teer via: 045-719966.

Onroerend goed te huur aangeboden Wist U dat:
11 : — '::'::':"''" T:: ! ■ ' KERP de grootste voorraad BOSAL-uitlaten heeft

Te hUUr van Zuid-ümburg?
c
, , . . . „,_, .. u . , „ .... . , . .c * KERP de officiële dealer is van KONI schokbrekers?Een winkelruimte in Hartje Hoensbroek W.nketopp.vl. 45 ,KERP een auto-onderdelen assortiment heeft van meerm2. Magazijnopp.vl. 40 m2

u
Geschikt voor diverse dan 30 000 artjke|en?branches. Goede ligging. Huurpr. ’ 900,- p.mnd.

Drs. de la Haye m *+— ■—*■-*»Hoofdstraat 88, Hoensbroek. Tel. 045-223434 ■/■ t^J* M
Grote BOVENVERDIEPING i^^CZ M^W MS B.V.
te huur 170 m2, geschikt HEERLEN, te huur per 1 juli
voor alle doeleinden, met '90 ruime woning gel. Fran- ■ l

gebruikmaking van centr. kenlaan 34, Weiten, huur
receptie. Ook voor startende ’ 750 g per mnd. Inl. 045- de fondernemers. 045-252198. 719529. Telefoon 045-716951.

Auto Landgraaf \
Inruilers

BMW 732i'80 groen

’ 3.750,-; BMW 318 groen- 'met. '79 ’ 2.250,-; Renault 5 'aut. grijs '80 ’ 1.950,-; Mer-
cedes 240 D aut. '78 !

’ 3.950,-; Mazda 626 2.0 i
'82 ’ 3.950,-; Mazda 626
coupé '81 ’ 3.500,-; Mits.
Saporro 2.0 '80 ’ 2.250/; I

Honda Accord aut. '82

’ 4.950,-; Honda Civic '80

’ 1.950,-; Honda Quintet '82

’ 5.750,-; 2x Honda Accord
Sedan '79-'BO v.a.

’ 1.750,-; Datsun Cherry GL
'81 ’3.500,-; Lada 1.5 sta-
tion '82 ’ 2.250,-; 2x Re-

nault s'Bl-'B2 v.a. ’ 2.950,-
Opel Rekord 2.0 S aut. '80

’ 2.950,-; Ford Fiesta L '80

’ 3.750,-; Ford Taunus 2.0 ,
LPG '80 ’ 2.750,-; Volvo
343 aut. '78 ’ 1.750,-; Re-
nault 1.8 GTI '80 ’ 3.250,-. |

Financiering zonder aanbet. :
mog. Inruil auto-motor mog.
Heerlerbaan 76, Heerlen. 'Tel. 045-424268-424231. [

Audi 100 cc benzine, juni '88
met extra's. Tel. info .
04490-54055 of 's avonds
04498-54488. ;
Te koop BMW 320 6-cyl.,
bwj. '81, met stuurbekr., 5- i
bak, APK, mr. gr. auto mog. :
Tel. 04755-2114. ,
BMW 728 met LPG inst., ,
APK tot '91, radio-cass., ■trekh., leuke auto, bwj.'Bo, -’ 2.750,-. Tel. 045-323178. 'Te koop BMW 320, bwj. '77, '’ 1.250,-. Tel. 045-316940. =
T.k. CITROEN BK 14 RE, ,
grijsmet., radio-cass., .
schade-vrij en geen roest. ■1e lak, bwj.'B3, APK tot 12- ,
'90, vr.pr. ’5.750,-. Inr.
mog. Tel. 04490-79854. _ !
Te k. CITROEN AX 11 TRE,
4-'B7, 47.000 km., wit, i.z.g. \st., Malbergstr. 6, Voeren- i
daal, 045-753273 na 18.30 j
uur. i
Te koop Datsun SUNNY 1
140Y bwj. '80, i.z.g.st., APK I
'91, koopje! 04459-2269. I

Te koop Opel KADETT i
Hatchback 12 N groenmet., ,
bwj. '80, in nw.st. Meidoorn-'straat 21, Geleen. ;
Opel KADETT 1.6 Diesel, 4- \
drs., 5-versn., '87, 80.000 |
km, kl. wit, pr. ’ 12.900,-|
BTW-rek. mog. 045-255784
Opel MANTA '77 APK 2-'9l, .
mooi uitz. en zeer betrouwb.
lopen ’ 1.750,- v. ml. '■04490-10246. .
Te k. PEUGEOT 515 GRD,[
diesel, bwj. 1983, Apolloln.
43, Nieuwenhagen. ;
Te k. RENAULT Fuego '82. ,
Tel. 045-320581 tussen
18.00-20.00 uur.
RENAULT Fuego Coué TL I
'81, 3-drs., APK 12-'9O,
mooi uitz. en uist. lopen,
’3.500,-. Inl. 04490-23619.
RENAULT 5 TL bwj. '81,
APK mei '91, ’1.450,-.
045-720951.
Te k. weg. omst. Seat IBIZA
GLX spec. uitv. 11 mnd. oud
6.600 km. 04490-80169.
Toyota COROLLA, 1e eig.,
1.3 Sedan, met onderh.
boekje, '88, veel extra's,

’ 18.500,-. Tel. 045-352009
Te k. GOLF Cabrio GLI
1800, bwj. '84, wit. Div. ex-
tra's. Tel. 04498-53498.
Te k. van Volvomedew.
VOLVO 340 DL, 1700, bwj.
1988, kl. rood, 24.000 km.
V. extra's. Vr.pr. ’17.500,-.
Te bevr. 04490-18362.
VOLVO 360 GL, '87, elke
keur. toegest., slechts

’ 14.750,-. 04490-12138.
VOLVO 66 GL bwj. 6-'Bl,
APKS-'9l, 38.000 km, i.z.g.
st. ’ 1.950,- 045-453572
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
AUDI 100 diesel met nw.
motor en koppel. '83; Fiat
Uno 75 SX 1,5 IE '88; Ford
Fiesta 1300 S '80; Daihatsu
Van Charade Diesel '85; Al-
fa Sud 1300 S '79; Ford
Fiesta 1100, bwj. '80, Lada
2105,81. Kissel 42, Heerlen

Autobedr. E. CUSTERS,
Verl. Lindeln. 23, Oirsbeek
04492-5261. VW LT diesel
camper, m.'Bs, alle extra's,
4-pers., in nw.st.; BMW 524
turbo diesel, m. 84, autom.,
’12.750,-; Renault 9 GTS,
m.'B4, ’7.900,-; VW Golf
Caddy t.87, in nw.st; Mazda
626 coupe 1.6 GL, t.'Bl,

’ 3.500,-; Golf Gti t.'7B, geh.
uitgeb. ’ 5.500,-; Week-
aanbieding stunt: Lada 2105
m.'B7, vlam nieuw ’ 4.900,-;
Mitsubishi Lancer 2 L, Turbo
170 Pk, t.'B3, ’ 7.900,-;
Cherry t. '84 5-drs. nw. mod.

’ 6.900,-; Peugeot 305 GL t.
'84 ’ 5.900,-; Toyota Corol-
la 1.6 DX Coupé t.'B2
’4.500,-; Citroen GS Club
Pallas t. '83 ’ 3.700,-; Mits.
Colt GLX t.'Bo ’1.900,-;
Suzuki CX 1000 Coupé t.'B3
’4.500,-; Ford Escort 1300
GL t. '83 ’6.900,-; Ford
Fiesta 1100 St.'Bo ’ 2.400,-
Mitsubishi Galant 1.6 GL t.
'82 n.m. ’3.900,-; Volvo
244 GL t. '80, ’3.500,-;
Ford Fiesta t. '84 nw. model

’ 6.900,-; Mitsubishi Colt
Turbo t.'B3 ’ 6.900,-; Toyo-
ta Sportswagon , t.'79,
’1.400,-; Lada 2105, bwj.
'84, ’2.900,-; Golf t.'7B,

’ 1.000,-; Datsun Cherry t.
'81, ’1.700,-; BMW 315 t.
'83 ’5.900,-; VW Kever
bwj. '72 in nw.st. ’3.700,-;
Opel Kadett station t.'Bl
’3.900,-; Rover 2600 t.'B2
’1.900,-; Datsun Cherry
diesel, 5-bak, t.'B4, nw.
model, ’4.900,-; Opel Re-
kord 2 L S, t.'B2, ’ 2.900,-;
Renault 4 stationcar, geel
kent. t.'B3, ’2.900,-; Datsun
Bluebird 1.8 GL stationcar t.
'83 ’6.500,-; BMW 320 6
cyl., aut., t.'Bo, ’3.900,-;
Ford Escort station t.'Bs
LPG ’ 6.900,-; Opel Kadett
1600 S Coupe bwj.'79
’3.900,-; Lada 2105 t.'B4

’ 2.300,-; Golf Sprinter t.'Bl,
’3.100,-; Mazda 121
coupé, bwj.'77, ’2.100,-;
Honda Prelude autom., t.
'81, ’3.900,-; Opel Kadett
13 S Berlinat.'Bl, ’3.900,-;
Mitsubsihis Celeste 2000
GT, t.'Bl, ’2.100,-. Opel
Rekord 2 L, t.'B2, ’2.900,-.
Datsun Violet 5-bak, t.'B2,
’2.700,-; Opel Kadett sta-
tion, '81, ’4.500,-. Div.
goedkope iruilers, alle auto's
met nw. APK, geopend van
ma t/m vrij van 09.00-19.00
uur, zat. tot 17 uur. Inr.fin.
gar. mog.
Peugeot 405 GR 1.9 dia-
mantzwart '87 ’21.750,-;
Mercedes 200 nw. mod. ex-
tra's '86; Mercedes 190 nw.
type extra's 10-'B7
’34.750,-; Volvo 240 GL
2.3 '87 ’ 24.750,-; Audi 100
cc 2.3 i extra's 10-'B7
’28.750,-; Audi 80 1.8 wit
6-'BB ’25.750,-; Audi 80
CC schuifd. '85 ’ 13.750,-;
Audi 100 5-cyl. '83
’11.750,-; Audi 100 CC
rookzilver '83 ’ 8.750,-;
Opel Omega 2.0 i '87
’23.750,-; Ascona 1.8 S
HB '87 ’ 16.750,-; Ascona
autom. '83 ’ 7.750,-; As-
cona 1.3 S 1.6 S '82 v.a.
’4.900,-; Kadett diesel s-
bak '85 ’11.900,-; Kadett
HB '84 ’8.750,-; Mazda
626 2.0 GLX HB M'BB
’22.750,-; Mazda 626 2.0
HB autom. '86 ’16.750,-;
Mazda 626 coupé LX '86
’15.750,-; Mazda 323 HB
LX '86 ’12.750,-; Renault
25 GTS TS '84,85
’12.750,-; VW Jetta 1.6
Elan '87 ’ 14.750,-; Golf D
zeer apart '86,87 v.a.
’16.750,-; Citroen CX 22
TRS '87 ’ 22.750,-; Citroen
BK 1.6 TR schuifd. T'B7

’ 14.750,-; Citroen BK 1.9 D
T'B7 ’14.750,-; Ford Scor-
pio 2.0 GL extra's '86

’ 18.750,-; Siërra 2.0 Sedan
'88 ’22.750,-; Siërra 1.6 s-
drs. '85 Orion
1.6 zwart'BB ’ 17.750,-; Es-
cort 1.4 CL '86 ’14.750,-;
Escort 1.6 GL 2x '83

’8.750,-; Escort 1.3 Comb.
'86 ’ 10.900,-; Fiat Croma
20 CHT '87 ’ 15.750,-; Re-
gata 85 S '87 ’ 9.900,-; Re-
gata 100 S '84 ’4.250,-;
Ritmo 70 S '87 ’9.900,-;
Ritmo 70 CL '83 ’4.750,-;
Panda 750 Carrara '87

’7.250,-; Panda 45 CL '86
’7.250,-; Mitsubishi Galant
1.6 GL '87 ’13.750,-; Nis-
san Stanza 1.6 GL HB '85

’ 9.900,-; Honda Prelude
EX autom. '83 ’9.250,-;
Austin Maestro 1.3 '85

’ 7.250,-. COMBIES: Siërra
2.0 Comb. rood '87

’ 19.900,-; Escort 1.3 Com-
bi wit '86 ’ 10.900,-; Kadett
1.6 D Combi rood '86
’13.750,-; Taunus 1-6
Combi LPG '82 ’5.750,-;
Nissan Urvan '84 ’8.500,-
EX; Brandweerauto Chevro-
let '55 ’8.500,- EX; GSA
Break van '84 ’ 3.700,- EX.
Inruil en financiering tot
100% mogelijk. Uw ver-
trouwd adres: AUTO LIM-
BURG, Mauritsweg 126
Stem, tel. 04490-38474.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Te k. Ford ESCORT 1600 D,
bwj. '85. Div. extra's inruil
mogel. 04498-53498.

Meer geld voor uw auto.
Geen 18,5% BTW. Autobe-
middeling, "Centrum" vraagt
voortdurend APK-gekeurde
AUTOMOBIELEN. 045-
-227395 b.g.g. 04459-1665.
Volvo 740 turbo, '86; Audi
80 S '89, ’ 32.500,-; Volks-
wagen Golf Manhattan '89

’ 21.500,-; Volkswagen
Golf Tour '88 ’18.750,-;
Ford Scorpio 2.0 CL '88

’ 26.500,-; Ford Scorpio
2.0 i CL 5-bak, '86
’22.500,-; Ford Siërra 2.0
CL combi '88 ’23.500,-;
Ford Siërra 2.0 Laser aut.
'86, ’16.250,-; Ford Siërra
1.8 en 1.8 LPG Laser '87
’15.750,-; Ford Siërra 1.6
CL '87 en '88 v.a.
’17.500,-; Ford Siërra 1.6
Laser '86 ’14.500,-; Ford
Escort 1.4 CL '87
’15.500,-; Ford Escort 1.6
Ghia Aut. bwj. '83 ’ 8.250,-;
Citroen BK 1.4 RE '86
’10.500; Citroen AX 1.0 E
'87, ’9.750,-; Ctroën Visa
1100 '85 ’7.250,-; Opel O-
mega I.Bi LS'B7 ’ 18.500,-;
Opel Rekord 2.0 S '85 LPG

’ 10.750,-; Peugeot 309 '87
’13.500,-; Renault 25 TS
'86 ’15.750,-; Volvo 340
Diesel '85 ’ 9.500,-; Mazda
626 2.0 GLC Coupé '87
’17.750,-; Mazda 626 1.6
'87 ’ 15.500,-; Nissan Blue-
bird 1.6 '86 ’14.500,-. Bo-
vaggarantiebewijs, Autobe-
drijf P. van DIJK en Zn.
Hompertsweg 33, Landgraaf
045-311729.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-417671.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.

''M ; i. t , :Ihj]■ ÉM^mr . * tv i iers
Roel, Jan Martijn, Jeroen, Alex wensen het dispuut t& >e '

geluk met hun 4 nieuwe leden. __^ ]~,

Proficiat!!! tante Gerda en ome Jo met jullie
25-jarig Huwelijksfeest *>c
van de Petekinderen Björn en Dennis r&ti

Proficiat
Ann-lize

met je 50-ste verjaardag
Giel, Brigitte, Sjef, Yvonne,

Frank, Kevin, Daniëla.

Pro,iciat;_°". Eize
r
m3 g

9*3 Jctö'

van kinderen en K|{l
kinderen.

Vandaag ook opL£
Communie fn.. ■;-;■■„;„;„;; ,:.:■■■:■■■■; ,;,.„„. |̂6f;

Wilt u het communicantje J*
feliciteren? n

Dat kan!., %,
Bel nu het Piccoloteam voor meer informatie \
! 045-719966 §

I : \

#f20,- Spaarpremie.
Als u deze maand een Amro Groeispaarrekei"1

opent of automatisch gaat sparen, ontvangt u '
f7,50 premie. Doet u allebei, dan ontvangt u f * jQ

premie. Meer informatie op onze kantoren. \{
Wij pakken deze maand even flink uit. -^*S L

1 ==A
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Korter. Tel. 045-229045.
Te koop gevraagd: loop-
sloop en SCHADEAUTO'S,
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Tel. 045-254081.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’lOO,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513 ■

Bedrijfswagens
Wij kopen alle luxe BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
BV. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.

Onderdelen/ace.
Autorijders opgelet! Voor al
uw gebruikte onderdelen
naar: Gebr. LIMPENS, Vos-
kuilenweg 59 A Heerlen. Al
onze onderdelen zijn reeds
uitgebouwd. Tev. inkoop
van uw sloop- en schade-
wagens met afg. RDW-vrij-
waring. Tel. 045-719136.

(Brom)fietsen
NIEUW excl. voor Heerlen
en Hoensbroek Panasonic
race- en mountainbikefiet-
sen, financ. mog. va. ’ 40,-
-per maand bij Rens Janssen
Ganzeweide 54-56, Heerlen
Tel. 045-211486.,
De nieuwe kleuren van de
VESPA Ciao zijn binnen, in
de wit, zwart en groen v.a.

’ 1.345,-. Fin. mog. v.a.
’4O,- p.mnd. Uit voorraad
leverbaar. Rens Janssen,
Ganzeweide 54, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Te k. RENFIETS merk Ga-
zelle, maat 61, 4 mnd. oud,
nw.pr. ’ 1.436,- nu voor

’ 650,-. Tel. 04490-79854.
Opa en OMAFIETS, dames
en herenfietsen, meisjes-
fiets. Tel. 045-257371.
Te koop gebr. FIETSEN als
nieuw. Anjerstraat 8, Schin-
veld. Tel. 045-256719.
Te koop YAMAHA DT 50,
bwj. '87, met verz. ’ 1.300,-;
tev. Yamaha DT 80, nw.
blok, bwj. '86, vr.pr. ’ 950,-.
Tel. 045-352485.

Vakantie
Te -k. zeer mooie caravan
merk WILK, kachel, ijsk.,
tent, i.z.g.st. Asterstr. 26
Nieuw-Einde.
■

Te koop CARAVAN merk Te koop ADRIA 380 & I
Roller i.z.g.st., 4-5 pers. pr. bwj. '78, ’2.250,-! Kf.n.o.t.k. Tel. 045-455609. '76 f 1.750,-. 045-323];

Bel de Vakman
Reparatie Keukens; vervanging apparatuur! , t

Bel: WOCOM. Tel. 045-71180 J
Vrijblijvende prijsopgave. ft;

Afvoerproblemen? *r
Babit bv rioleringswerken .''

Tel. 045-463892
Problemen aan uw dak

Arndts
dakservice

Hoensbroek 045-219615
Dag en nachtservice

06-52980875

STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

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.
Te koop afrasteringen en
poorten tegen concur. prij-
zen. VEENSTRA Hekwer- ,
ken. Tel 045-316238. Fax
045-324791. "Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install. 'defect? Garantie op de re- ;
paratie, geen vöorrijkosten 'en korting op onderdelen. \
Bel direct 045-726206. 'Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028. 'OPRITTEN in klinkers of'\sierbestrating tuinaanleg.
045-423699. ■
Voor al uw DAKWERK- ,
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.

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

Rijles 'CHAUFFEURSCURSUS?
Bovag rijschool Th. van ,
Bentum organiseert een ,
unieke rij-opleiding die zö'n i
6 weken duurt voor het groot |
rijbewijs C. Deze rij-oplei- |
ding wordt afgesloten met ■het officiële CBR rij-examen
Bel voor info 045-217487.

(Huis)dieren^
Honde-, kippen- en
NENHOKKEN vanaf ÏM
Houtbouw Übachs, Ejfy
hovergracht 39, Ke<*\
Vink. Tel. 045-46025f>
Regelmatig te k. fh
leg-mestkuikens, kalk°j te

: en pluimveebenodign
Ploemen, Broekhus lif
538, Rimburg. 045-32JÜ T;
DOBÈRMANN reu, z*g
wkn. Kennel "From \ J;
Castle". Tel. 04492"'h
Doenrade. y^\
Te koop mooie KATÊn. |
vader Pers moeder
Pers, vr.pr. ’75,-. G. <*plein 10,Kerkrade najj^
Leuke jonge HOND-jf £koop. Tel. 045-725260,

Kapper/Cos»*,
COSMETICA te koopJ j
3000 stuks. Tel. °* J12875

Huw./Kennisrfl; l
J.man 28j. zkt. J.Vf^
20-33J. Kind. g.bezW.
met foto worden beanAJ, .2038, 6460 CA Kerkraj? 4

In/om de tujfl, j

Vandaag nog moddj^ (; zand, morgen Gr: \
Graszoden v.a. ’ 3,2| ]m2. Jawell 045-25642> ,

■ TUINHOUTVAKMAN | i
preg BV in de Crame'.j iHeerlen. Tel. 045-752, i' Voor al uw druk geimP. '; planken, palen, sdneK 'rolborders enz. Groot »
timent bielzen. Bez. $p
Te k. TUINHOUT, \\i\A ,
bielzen. Nationale Hou" ,
del 8.V., Parallelweg
Heerlen. Tel. 045-71JÜ> ,
1e soort GRASZ0,, i
’ 3,50 p.m2va. 50 rn \ i
thuisbezorgd. Ook helj», iaanleg goedkoop. Oo*^ \uw sierbestrating en j )
ten. Bel voor 'n vrijbHh,, \offerte. Tel. 045-323j^ i
Eiken SPOORBIELZ^, I
mtr. vanaf 20,-; evt. op, <en/ of thuis bez. Hou^; "Windels, Industrie'6 iBouwberg, Brunssurfl
045-270585. \

Voor Piccolo's j ;
zie verder pagjrig^

Caravans/Kamperen

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper

Bezoek onze showrooj2L_

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

Heerlen, 045-722566. Luxe
comfortabele 2 pers.
campers, in 3 uitv.

Inruil en financ. mog^
Te k. GEVRAAGD alle mëT
ken tourcaravans en vouw-
wagens. Contant geld. Tel.
045-323178. ___

Te k. 3-pers. ADRIA t. 305
SB-led, 475 kg, incl. voort. I.
z.g.st., vr.pr. ’ 2.000,-. Mar-
shallstr. 7, Sittard.

I e koop tourcaravan HÓB-
BY De Luxe 4.60 mtr, 810
kg, bwj. '88, ijsk, nw. PVC-
voort., doucheruimte, 2x
gebr. Nw.pr. ’19.500,- nu

’ 14.000,-. 0450-323178.

#
GratisAmroAll In Fund

certificaat t.w.v. f50,-.
Als u deze maand f 10.000- in het Amro AU '"Fund belegt, kunt u iemand f50,- in dit fonds

cadeau geven. Meer informatie op onze kantor
Wij pakken deze maand even flink uit.

AmroBank HpTI -^

Limburgs Dagblad Dinsdag 15 mei 1990 "6



ILVan onze redactie economie
'NDHOVEN - De nieuwe
*d van bestuur moet drasti-
*** maatregelen gaan treffen
? ervoor te zorgen dat de

van Philips weer een be-
erlijk niveau bereikt. Dat

T 1dr.W. Dekker, voorzitter
! ?? de raad van toezicht van

/"üps, gistermorgen op een

■ It ,sconfenrentie in Eindho-
maatregelen dat

ie u«en zijn wilde Dekker niet
Sgen. „Dat is een verant-

rordelijkheid van de raad
> bestuur. Ik wil niet op de,a yl van Timmer gaan zitten","düs Dekker.
C benadrukte hij dat de maatrege-
*T v°oral betrekking zullen hebbenX.ac aktiviteitenvan Philips op het
t,ied van de geïntegreerde scha-
JJ^gen (chips) en de sector com-
|pa , catie- en informatiesystemen.
mL 2ijn met name de onderdelen
■61bh concern waar verlies wordt
■e* n- Dekker benadrukte overi-
jX.s herhaaldelijk dat de meesteIndelen van Philips winstge-

economie

Laat
f *ei de afgelopen week het meest
' geschrokken van het feit dat

i aad van bestuur er pas heel laat
5t chtergekomen dat de winstcij-
ow °ver het eerste kwartaal zo laagij aen uitvallen. „Dat is heel ern-. J, temeer daar kort daarvoor nog
'ekt*'ge verwachtingen waren ge-
>uï- Daardoor is het vertrouwen in
(ts"Ps geschokt". De lage winstcij-
to °P zich zijn volgens Dekker

/ioe SWaar vervelend, maar het iss steeds onbegrijpelijk dat de
L van bestuur pas eind april opL °ogte was van de juiste cijfers."Van der Klugt heeft er nog

''' 'eku Seen verklaring voor, aldus
L*er. „Er wordt dan ook eenpBaand onderzoek ingesteld."

Log
directeur van de Vereniging van

VEB, mr. R. de
i staat op zich niet
JUichen bü het aangekondigde

vertrek van Van derKlugt. „Hij is er
kennelijk niet in geslaagd het con-
cern in zijn greep te krijgen, maar
hij vormt niet het grootste pro-
bleem. Het gaat om strategische in-
grepen in een log en onbestuurbaar
concern", aldus De Haze Winkel-
man.

De VEB-directeur wijst erop, dat
acht jaar hoogconjunctuur het Phi-
lips-concern niet de resultaten heb-
ben opgeleverd, die mochten wor-
den verwacht. „In feite is er sprake
van een marginaal werkend con-
cern. En nu de jaren negentig mis-
schien minder goed dreigen te wor-
den lijkt Philips hier niet tegen op-
gewassen. Het is het beste als er
drastisch in verliesgevende onder-

delen wordt gesneden, zodat er een
kleiner, slagvaardig concern over-
blijft", aldus De Haze Winkelman.

" Philipstopman C. van der
Klugt zal per 1 juli vervroegd
opstappen. " W. Dekker, de voorzitter van

de raad van toezicht, stelt orde
op zaken.

Voorkennis
De vertrouwenscrisis waarmee Phi-
lips nu wordt geconfronteerd is vol-
gens Dekker „het ergste wat een on-
derneming kan overkomen". Met
het opstappen van Van derKlugt en
Lorentz zijn naar zijn mening de
problemen niet opgelost. Daarom
zijn op korte termijn ook maatrege-
len nodig om de winst te verhogen.
De verdachtmaking dat op de beurs
Philips-aandelen zouden zijn ver-
handeld met voorkennis heeft met
dit alles niets te maken, aldus Dek-
ker.

Volgens hem onstaat er de komen-
de maanden bij Philips beslist geen
bestuursvacuüm. „Het is onmoge-
lijk om zon ingrijpende verande-
ring binnen enkele wekente realise-
ren. We hebben geruime tijd nodig
om te zorgen dat er een behoorlijke
overdracht komt". Het is volgens
hem goed dat nu ook duidelijkis dat
Philips harde maatregelen aan de
top niet uit de weg gaat.

Het ligt voor de hand, zo betoogde
Dekker, dat het concern niet gelijk-
tijdig ingrijpende maatregelen aan-
kondigt om de winst op te krikken.
„Ik denkniet datwe het vertrouwen
van de aandeelhouders zouden te-
rugwinnen als we al binnen een
week met dat soort maatregelen
zouden komen. Die zouden nooit
weloverwogen kunnen zijn. Paniek-
voetbal moeten we vermijden. Ik
laat het aan Timmer over om op re-
delijk korte termijn aan te geven
welke richting hij wil inslaan. Het
zou ongepasten onverantwoord zijn
als ik nu al uit het losse handje daar
wat over zou zeggen", aldus Dek-
ker.

Geen zondebok
Hij weigerde Van der Klugt te be-
schouwen als een zondebok. „Van
derKlugt zelf heeft'zich zijn verant-
woordelijkheden aangetrokken.
Van een persoonlijke wrijving tus-
sen mij en Van der Klugt is geen
sprake". Volgens Dekker moeten de
herstructureringen van het concern
die onder leiding van de scheidende
president tot stand zijn gekomen

hun vruchten nog gaan afwerpen.
„Van der Klugt heeft ongetwijfeld
grote verdiensten voor Philips. Hijheeft een vernieuwings- en verande-

ringsproces in gang gezet. Onder
zijn leiding heeft Philips een gezon-
de basis gekregen voor de toe-
komst".

"Activiteiten in een super-stofvrij ontwerpcentrum voor IC'sin Eindhoven. Het concern lijdt gevoelige verliezen op het ge-bied van chips.

timmer mag faam in jubileumjaar gaan waarmaken
ju an onze redactie economie
CöHOVEN - Na de gezagheb-

en intellectuele Wisse Dek-
de vriendelijk-ogende maar wat

tjüeve vechtersbaas Cor van derVBl,krijgt de 'draufganger' JanD.
bij Philips de touwtjes in

v Qen. Binnen het concern geldt
ü^-er al een aantal jaren als de, dieverliesgevende onderdelen
'&efn mum van tijd winstgevend
jj.l te maken. Ook de vakbewe-

? s weet waar men aan toe is: bij
iy^astische reorganisatie van de
6].le consumenten-electronica

Timmer zich al snel de bij-m 'orkaan Gilbert'.
|A ei«s aantal leidinggevende posi-
u^,°ij Philips Eindhoven en in
lif aanse landen (onder meer alsl^teur Philips Zuid-Afrika)
iv^B.Timmer in 1981 de leidingItghet destijds zieltogende Poly-
W' *n enkele jaren tijd had deze
Ig,,.Ps-dochter kans gezien hon-
da, en miljoenen guldens verlies te
«b_ eh- Timmer voerde een drasti-

reorganisatie door, met als be-
gevolg een scheiding

ty, het platenlabel als 'artiesten-
e^nerzijds en de produktie vani?ewarte en later vooral zilverkleu-
s^sehijven anderzijds. Voor de

produktie ging Philips een joint
venture aan met de chemie-gigant
DuPont en Polygram kon zich rich-
ten op muzikale successen.

CD
Daarbij kwam derazendsnelle door-
braak van de compact disc, waarin
Polygram een voortrekkersrol zou
gaan vervullen. De omzetten stegen
over de hele linie en bij Polygram
nog harder dan bij de concurrent. Al
met al begon Polygram in 1985 weer
winst te -maken, werden kleinere
platenmaatschappijen overgeno-
men en draagt Polygram inmiddels
meer bij aan de jaarlijkse Philips-
winst dan welke divisie of dochter-
onderneming dan ook.

Electronica
De ombuiging bij Polygram was in
Eindhoven niet aan de aandacht
ontsnapt en Timmer werd eind 1987
gevraagd de leiding op zich te ne-
men van de problematische divisie
consumenten-electronica. Dat is de
grootstetak van Philips en is boven-
dien tot vlaggeschip van de onder-

neminggebombardeerd. Maar het is
ook de divisie die de meeste concur-
rentie heeft te duchten vanuit Oost-
Azië. Philips weigert altijd perti-
nent de jaarcijfers op te splitsen

naar divisies en proauktgroepen,
maar algemeen wordt er van uitge-
gaan dat in deze divisie alleen - op-
nieuw - Polygram en de verkoop
van grote televisies een behoorlijke
bijdrage aan de resultaten leveren.
De kleinbeeld-tv's, de videorecor-
ders, hifi-apparatuur en cd-spelers:
men speelt net quite of er moet geld
bij. In de schaarse interviews die
Timmer vorig jaar bereid was te ge-
ven, toont hij zich een uiterst prak-
tisch, maar ook bijzonder optimis-
tisch mens. De organisatiestructuur
van de divisie consumenten-elec-
tronica is inmiddels volledig over-
hoop gehaald, zo blijkt uit zijn uit-
spraken: fabrieken zijn gesloten en
duizenden arbeidsplaatsen zijn ver-
dwenen (en er verdwijnen er nog
meer), het management en de pro-
duktie van twee van de vijf 'busi-
ness groups' verdwenen uit Eindho-
ven naar Duitsland (car-stereo) en
Oostenrijk (videorecorders). Maar
dergelijke reorganisaties kosten
ook veel geld.Toch voorspelde Tim-
mer halverwege 1989 al dat de divi-
sie consumenten-electronica over
dat jaar „een belangrijke bijdrage

zou leveren aan het winstherstel
van de onderneming".

" J. Timmer, bijgenaamd 'Or-
kaan Gilbert', mag als nieuwe
Philipstopman zijn faam
waarmaken.

Waarmaken
Nu nog de 'mammoettanker' Phi-
lips (zoals Van der Klugt zijn con-
cern wel noemde). Vast staat dat het
doel van 4 procent winst op het
geïnvesteerde vermogen bij het be-
treden van de jaren negentig, zoals
Van der Klugt zich bij zijn aantre-
den als president had voorgeno-
men, niet gehaald wordt. Los van de
goed functionerende maar half ver-
zelfstandigde licht-divisie, worden
de drie andere divisiesteveel geken-
merkt door wisselende resultaten.
Bij de componenten-divisie gaan de
beeldbuizen als broodjes over de
toonbank, maar maken de 'chips'
nog steeds fors verlies; de divisie
voor professionele produkten ver-
toont een zelfde gevarieerd beeld.
Op het hoogtepunt van de viering
van het 100-jarig bestaan van het
concern, in 1991, mag Jan D. Tim-
mer, geboren in Lienden in De Be-
tuwe, zijn faam proberen waar te
maken.

beurs-overzicht
Hoopvol

- De beurs puttea.g per saldo hoop uit de aan-
hj; maatregelen in de top
tje< door commissarissen.
<ie ,f°nds, dat beleggers ploseling
ti0g opschrikken met een nage-
W§ volledig verdwijnen van de

'n net eers*-e kwartaal, was
fu^d 38 het meest verhandelde
vo0f .met oplopende koersen,

de ochtenduren. Het slot
2 beter °P f33,40, wat een

b6t(\sstijging met bijna 6,5 procent

\. werd er op de beursvloer ook
Cernrïleewarig gedaan over het con-

6n er was scePsis- Daarbijerop Sewezen, dat wel eensr>r aanzetten zijn gegeven voor
91b 6 ■tere gang van zaken en voor-
dat r'entgeving, zonder veel resul-
ft6 op langere termijn.
Wj^ele beurs begon de nieuwe
"*% lneen zeer vriendelijke stem-
kof,f' Vooral de internationalsn Prolïteren van een vastere
§tre en een fors gestegen Wall

" nde loopvan dedagtrad erWr aarzeling op. De koersindex

*6t
naan van 192,5 naar 196. De om-

P et damrak kwam uit op
ioe . iiiljoen, waarvan f669 mil-
rr,ar,ln aandelen. Op de obligatie-

V> kamen verliezen voor tot
\vat .halve punt, met name bij de
Qornerrentende sooften-'fcen was een winst wegge-CriVanfl°pflls.7o-

Wer mdc markt laS Gelderse Pa-
f,Q h}et een winst van f4,50 op
f352 70PPelpoort steeg f32 naar

' terwijl De Telegraaf nog eens
ö* fQ7 aan °-e koers toevoegde

het ri° P ide optiebeurs bleef Philips
ttaot r̂Hkste fonds met 15.000 con-
ca4l0I?: Maar er was ookvraag naarHzit op de EOE-index. De
°ftÖde EOE kwam maandag
v u°oo contracten.

beurs van amsterdam

slotkoersen/optiebeurs

Hnnfrifnnrican i , Center Parcs 51,50 52 50 Nutriciavb 96,00 94,50 d Henderson Spirit 62,10 63,00 ASARCOInc. 26,00 26,00 USXCorp 32,80 33.50 Eurn-nhlinatip* K. rnnw Nor FM(Wk ■~ 9n nwiHOOfdfOndsen v.k. s.k. S" 82i50 %» N,jv.t.Cate 107,30 107,50 Holland Fund 74,90 75,50 Atl. Richf. 114,30 115,80 d USWest 36,10 37,40 tUrO-OOHgatieS & COHW. N°GB'Uonds 31,20
AEGON 123,80 126,20 chamotte Unie 7,00 700 Omnium Europe 14,00 14,20 Holl.Obl.Fonds 116.80 116,80 BAT Industr. 6,90 6,90 WarnerLamb. 109,00 - Aegon warr 12,60 12,60 ptTeH uil 470AhoW 139,00 141,70 Cindu-Kev 240,00 240 00 Orcoßankc. 75,60 75,40' HoU.Pac.F. 104,00 104,80 Bell Atlantic 49,60 51,60 Westinghouse 72,00 73,10 10'/2 A8N87 92,75 92,75 {,'eJI„- „'?n

e 14,, UAkzo 119,70 120,50 -claimindo 309,00 309'ü0 OTRA 227,00 227,00 Interbonds 495,00 495,00 BeUCanEnterpr 38,70 39,40 Woolworth 60,30 62,70 13Amev85 98,00 98,00 1840 18 40A;BN- 37,50 37,80 Content Beheer 25,80 2600 Palthe 109.70 110.°0b lntereff.soo 46,90 47,20 Bell Res.Adlr 0,20 - Xerox Corp. 48,30 49,00 10Amev85 101,60 101,60 s"Beh 5580 5600.Al"13 154,00 154,00 CredLßN 45,10 4WO PirelliTyre 29,90 30,20 Mereff.Warr. 285,30 291,00 BeU South 54,60 56,60 HAmevB6 91,50 91,50 wSeKon 40180 402 50Amev 56,00 56,10 Crown v.G.c 111,00 115 00 Polygram 36,70 37,10 Jade Fonds 165,00 166,50 BET Public 2,60 - Certificaten Amerika 10'/2 AmroB6 95,50 95,50 «HS Onr «Li 1380 13 90AmroAm F. 88,80 89,00 Delft instrum 49,50 49 60 P*"o" '20,40 119,50 Japan Fund 2600 26,50 Bethl. Steel 17,70 17,80 WTOlCaien JUnefllM 10 Amro 87 93,50 93,50 "*j"- Goed ,80 3,90
Amro-Bank 74,30 74,70 Desseaux 24150 242 30 Porcel. Fles 178,00 175,00 Jap Ind Alpha Fd 10300 00 - Boeing Comp. 75,10 78,00 d AMAX Ine. 45,50 46,00 5% Amro 86 90,00 90,00 weweler <V*> 75.1"
Borsumij W. 79,30 79,00 Dorp-Groep 37,50 38'oO Kavast 45,60 45,70 Japan Rot Fund yen 8850^00 - CDL Hotels Int. 0,88 - Am. Home Prod. 193,00 - Amro Bank wr 10,50 10,50
Buhrm.Tet. 65,20 d 66,20 Econosto 421,50 4ig'oO Reesink 74,80 76,00 e Mal.Cap.F. $ 8,20 8,20 ChevronCorp. 70,25 - ATTNedam 74,00 75,50 Amro zw 86 71,00 71,25 fiDTIEREIIRCC.S.M.eert. 83,50 83,10 EMBA 123,00 123'0n Riva 52,80 52,80 Mees Obl.Div.Fonds 97,30 97,40 Chrysler 16,10 16,60 ASARCOInc. 44,50 - 9 BMH ecu 85-92 95,75 95,75 UriICDCUI»
DAF 29,30 28,90 Erikshold 12230 m'oO Riva (eert.) 52,80 52,80 MX IntVent 49 00 49,00 Citicorp. 22,70 23,80 Atl. Richf. 208,00 214,00 7 BMH 87 94,75 94,75 serie omzet v.k. s.l
Dordt.Petr. 126,80 129,80 Flexovitlnt 94,20 93'so Samas Groep 70,00 71,50 Nat.Res.Fund 1320,00 1350,00 Colgate-Palm. 60,00 61,30 Boeing Corp. 136,50 141,00 lO'/aEEG-ecu 84 99.00 99,00 aegn c jui 120 00 416 500 64(DSM 114,70 115,70 Frans Maas c 119,80 12000 Sarakreek 29,30 29,30 NedufoA 131,00 131,00 Comm. Edison 33,00 33,10 Can. Pacific 32,00 32,50 9%E18-ecuBs 95.25 95,25 aegn c jul 12500 724 260 341Elsevier 86,00 86,90 Furness 136,50 13650 Schuitema 1310,00 1300,00 Nedufo B 135,50 135,50 Comp.Gen.El. . 620,00 - ChevronCorp. 120,50 - 12>/2 HIAM.F 95,75 95,75 aegn pml llö'oo 353 140 091Fokker eert. 48,10 48,50 Gamma Holdine 96,00 99'no Schuttersveld 51,50 51,00 NMBDutchFund 39,90 39,90 Control Data 19,00 19,40 Chrysler 29,50 29,50 ll'/iNGUB3 100,00 100,00 akzo c o9i 150'0o 334 500 491Gist-Broc.c. 32,60 32,70 Gamma pref 5,80 ö'Bo Smit Intern. 69,30 67,50 NMBGlobalF. 48,00 48,00 Dai-lchi Yen 2310,00 - Citicorp. 41,00 42,60 2'Z.NMB Pb.B6 84,50 85,00 akzo D jul 120'oo 261 3M 24(HCSTechn. 14,60 14,90 Getronics 32,10 3210 St.Bankiers c. 25,00 25,50 NMBOblig.F. 35,20 35,20 DaiwaSec. yen 1560,00 1640,00 Colgate-Palm. ' 109,00 112,00 NMB Postb.war. 81,50 81,75 d/fl p ,vn i9o'oo 301 6TO 631Heineken 120,00 120,80 Gevek 43,80 4q'3o StadRotterdam c 47,40 47,50 NMB Rente F. 102,30 102,60 Dow Chemical 63,20 64,40 Control Data 31,50 32,00 a 8% Phil. 86 95.50 95,50 d/fl p dcc 19000 400 10*30 a B'7lHoogovens 75,00 76,30 Giessen-de N 273,00 28o'oO Telegraaf De 96,50 97,50 NMB Vast Goed 38,60 38,60 Du Pont 38,75 - Dow Chemical 114,00 115,50 .6% Phil.B3 99,00 99,00 coc c mei 28ö'oO 698 280 461HunterDougl. 106,60 106,50 Goudsmit Ed' 417,50 41750 Text.Twenthe 360,00 360,00 Obam, Belegg. 217,50 222,20 Eastman Kodak 39,00 - Eastman Kodak 70,00 72,50 11 Rabo 83 101,50 101,50 coc c mei 285*00 478 o*9o 171IntMüller 91,50 92,30 Grasso'sKon' 120,10 l2o'lO Tuhp Comp. 47,70 47,00. OAMFRentef. 12,20 12,20 Elders IXL 2,90 - Exxon Corp. 86,00 86,50 9RaboBs 94,50 94,50 coc c mei 29000 376 o'4o OHKLM, 32,50 33,10 Grolsch 138,00 13700 Tw.Kabel Hold 154,30 153,80 Orcur.Ned.p. 47,00 47,00 Euroact.Zw.fr. 142,00 - FluorCorp. 79,00 - 7 Rabo 84 94,00 94,00 coc p mei 280 00 394 230 091Kon.Ned.Pap. 44,60 44,80 GTI-HoldinK 202,00 20400 übbink 91'50 9300 Pac.Dimens. 102.60 102,70 Exxon Corp. 46,40 48,00 Gen. Electric 123,00 124.00 p mei 285,00 384 530 3WmT'm a

, 'ÜÜ'Ü!! 'S5„ Hagemeyer 106,70 107^0 Union Fiets. 42,20 42,00 Pac.Prop.Sec.f. 43,40 43,80 First Pac.HKs 1,45 - Gen Motors 83,00 85,00 Bjnnen| and !„:-♦ off jnjppl coc p mei 290,00 387 9*50 O,H

"R
Npde,K ,P° 73'30 HAL Trust B «4,40 14 40 Ver.Gtasfabr. 346,00 346,00 Pierson Rente 101,50 101,50 FluorCorp. 43,40 - Gillette 7,00 97.00 "'""f." ,lllel OTIICIeeI coc pjun 280,00 287 5803 81NMB Postbank 50,40 50,90 HAL Trust Unit 14.40 1450 Verto 85,00 85,00 Postb.Belegg.f. 52,30 52,30 Ford Motor 45,50 46,30 Goodyear 65,00 65,00 genoteerd) hoog c ,ul 8000 m llf> 22(Nedlloyd 86,50 86,50 HBG ' 211.00 21100 VolkerStev. 82,00 82,70 Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 6,00 a Gen. Electric 67,00 67,90 Inco 46,50 47,50 Bobd 600 600 hoog c jul 8500 275 080 l'l(

»L aw 3'" 3Ü2 Hein Hold 102,90 103*00 Vredestein 23,30 23,30 Rabo ObUnv.f 73,50 73,60 Gen. Motors 46,10 d 47,10 B.M 203,00 208,00 b Bredero aand. 25^0 25150 hoog c okt 85,00 265 2,50 3,«pS„! 'S Hoek'sMach. 189,00 190,00 VRG-Groep 70,60 70,50 Rabo Obl.div.f. 48,60 48,70 Gillette 53,00 53,30 ntFlavors 2,00 - Brederocert 2300 %00 hoog p jul 75,00 337 3,00 2,Kpfc oi'oS $5 Heineken Hld 102.90 103,00 WegenerTyl 212,00 212,50 RaboOnr.g.f. 83,50 83,70 Goodyear 35,00 35,50 ITTCorp. 119.00 - „ Bredero 24.50 24,50 kim c 092 55,00 321 1,50 1,5(Robeco 94,90 96,30 HollSeaS 1,18 119 Westlnvest 25,50 25,70 Rentalen! Bel. 133,00 132,40 Grace&Co. 29,40 - Kn>ger 23,00 23,00 LTV Corp 140 140 natn c jul 75 00 283 160 17(Rodamco 79,10 79,40 HolL Kloos 515,00 SROO Westlnv.wb. 111,00 115,00 Rentotaal NV 30,80 30,90 f Honeywell 94,70 94,10 {fckheed 60." 60,70 5 Nederh. 68-78 2450 2450 Phü c jul 30,00 355 2,% iMRolinco 93,90 95,50 Hoop Eff.bk. 11,20 11,20 Wolters Kluwer 203,00 210,00 RG groen 50,60 50,70 Int.Bus.Mach. 113,25 114,30 Merck 4 Co. 36,50 39,60 RSV.eert „ 46 053 pM c jul 32,50 371 1,50 2,4(
c?T?u*,v sK S ' HunterD.pr. 4,20 4,20 Wyers 44,50 44,00 RG blauw 49,50 49,70 Intern.Flavor 60,60 - Minn.Min. 49,00 52,00 pnil cjul 3500 933 „ 70 , 2(.StorkVMF 55,00 55,40 ICA Holding 15,80 15,00aRG geel 48,20 48,60 Intern. Paper 49,70 - Pepsi Co 122,00 126,00 p „ . . phil cjul 40,00 289 0,30 0,4(Umiever 143,90 148,60 iHCCaland 46,30 45 30 „ , RodinProp.s 110,00 111,00- ITTCorp." 54,80 57,00 PhihpMorrisC. 77,00 79,50 Parallelmarkt pnü c okt 3500 762 j'60 24(Ver.BezitVNU 95,0 96,50 Industr M 203,00 20M0 Beleggingsinstellingen Rolinco cum.p 89,90 89,90 K.Benson® 5017,29 - "»»"**■ 47,00 47,80 Mmheri 268„ 2 , pnü c okt 3750 mfa ,' 4(VolmacSoftw. 38,0 39,80 Infotneek 29,00 29,00 Aegon Aand.f. 38,00 37,90 Sci/Tech 17,50 17,50 Utton Ind. 74,50 77,10 P°'aroid 72,00 72,50 4100 4060 phU cjan 30,00 332 4,70 6,0(IOCl0C ll" 3°'" Ing.Bur.Kondor 621,00 635,00 b ABN Aand.f. 72,50 73,00 Technology F. 17,60 17,60 Lockheed 33,00 33,60' P

lro(;ter&G. 131,00 - Besouw Van c. 56,00 56,70 phü c jan 35,00 462 2,40 3,2(Wessanen 70,40 70,90 Kas.Ass 46|50 4700 abn Beleg.f. 58,00 58,50 Tokyo Pac. H. 232,00 232,00 Mmnesota Mining 81,00 83,00 QuakerOats 94,00 - CBI BarinOc.yen 2040,00 2060,00 phü c jan 37,50 347 1,60 2,2(Wolters-Kluwer 53,40 53,90 Kempen Holding 14,80 15,20 ALBEFO 51,60 51,50 Trans Eur.F. 84,30 85,10 Mitsub.Elect. 1030,00 - Schlumberger 99,00 102,00 Comm.Obl.F.l 95 20 95 30 phü c 092 55,00 1624 2,30 2,7(
Binnenl aandelen Kiene's Suik. 1433,00 1433,00 AldollarßFs 21,40 21,40 Transpac.F. 400,00 405,00 Mobil Oil 60,75 61,25 Searsßoebuck 65,00 67,00 Comm.Obl.F.2 94,70 94^80 phü c 093 30,00 1000 9,40 10,7(aanucicii KBB gwo 84gQ 234,00 235,00 Uni-Invest 113,00 113,00 Morgans 35,50 36,70 Shell Canada 57,50 58,00 Comm.Obl.F.3 95 20 95 30 phü c 094 45,00 300 5,50 6,0(
Aalbertslnd 75,00 75,00 KBB c. 85,40 85,00 Alliance Fd 10,20 10,20 Unico Inv.F. 79,50 79,50 News Corp Auss 10,10 10,50 Tandy Corp. 58,00 60,50 DeDneElectr 29 40 29 80 phü p okt 32,50 819 2,50 1,6(ACF-Holding 36,80 37,40 Kon.Sphinx 142,00 143,50 Amba 46,10 - Unifonds 38,80 38,50 Nynex 83,10. 86,00 Texas Instr 65,50 67,00 Dico Intern. 115'2n ns'lO phü p okt 35,00 1772 4,20 2,6(AhrendGr. c 259,00 260,00 Koppelpoort H. ' "320,00 352 00 AmericaFund 278,00 286,00 VWN " 59,80 59,80 Occ.Petr.Corp 27,00 27,20 Union Pacific 129,00 131,00 DoCdata 2160 2130 phü p 093 30,00 444 4,30 3,7(
ArHoUand 31,00 30,20 Krasnapolsky 215,00 215,00 Amro Eur.F. 74,90 75,70 Vast Ned 124,40 124,40 Pac.Telesis 44,10 46,00 H2i5yA Corp 2850 F'cS Ehco-KLMKI. 4100 4100 oüe c jul 140,00 393 2,80 4,2(
Alg.Bank.Ned 36,90 37,40 Landré&Gl. 65,00 66,00 Amro Far E.F. 61,30 62,00 Venture F.N. 41,00 a 40,50 a P.& O. © v 5,60 5,80 USXCorp 60,50 61,50 E&L Belegg 1 70 90 70 70 olie c jul 150,00 287 0,60 0,9(AsdOpt.Tr. 18,70 18,50 Macintosh 44,10 44,10 AmroNeth.F. 76,30 77,00 VIB NV 82,20 82,40 Pepsico 67,20 69,20 Vanty Corp 3,90 - £&LBelegg2 7320 73M olie c okt 145,00 721 3,00 4,2(
Asd Rubber 5,00 5,10 Maxwell Petr. 678,00 685 00 AmroN.Am.F. 60,90 61,60 VSB Mix Fund 50,70 50,90 Phihp Morris C. 43,95 44,00 Westinghouse 132,00 134,00 E&L Belegg 3 75 70 75*80 oüe c okt 150,00 1115 1,70 2,4(
Ant.Verft>N 410,10 410,00 Medicopharma 64,50 64,50 AmroObl.Gr. 154,80 154,80 WBOInt. 67,70 68,00 Phül. Petr. 26,60 27,10 Woolworth 110,00 114,50 Free Rec.Sh. 3220 3280 oüe c 092 135,00 58121,50 a 23,01Atag Holde 108,00 109,50 Idem(div9o) 59,00 - Amvabel 74,00 73,20 Wereldhave NV 198,00 198,00 Polaroid 43,50 43,60 Xerox Corp. 81,00 d 83,00 GeldPap c 6550 70 00 oüe p jul 140,00 261 6,00 42(
Aut.lnd.R'dam 111,00 111,00 Melialnt. 6,50 6,50 AsianTigersFd 60,70 61,60 Yen Value Fund 84,00 e 85,10 Pnvatb Dkr 284,00 288,00 Gouda Vuurvc 10800 109*00 unü c jul 140,00 304 7,80 11,21BAM Groep 101,00 101,50 MHV Amsterdam 48,00 48,00 AsianSelFund 47,00 46,70 Quaker Oats 47,00 Groenendijk 34,80 3540 unü c jul 145,00 654 4,20 7,41Batenburg 101,00 101,50 Moeara Emm 1165,00 1165,00 BemcoAustr. 47,50 50,40- Rll itpnlanri«P nhlinatipc St.Gobin Ffr 635,00 620,00 Certificaten OVerig Grontmij c. 200,50 203,00 unü c jul 150,00 690 2,10 4,01geers 133,00 136,00 M.Enim 08-cert 15150,00 15150,00. Bever Belegg. 5,60 5,80 BUlienianose OOIigdHBS. Saraiee 27,80 - " HCA Holding 55,90 55,50 unü c okt 150,00 395 5,00 7,31Begemann 168,00 170,00 MoolenenCo 26,80 27,00 BOGAMIJ 110,00 109,80 83AEEG84(1) 98,40 98,40 Schlumberger 54,90 56,00 Deutscheß. 795,00 790,00 Heivoet Holding 59 50 59 50 unü c okt 160,00 464 2,40 3,01
seb5eb,n(to 321,50 323,00 b Mulder Bosk. 68,80 68,80 CLN Obl.Waardef. 101,50 101,50 3'/2 EngWarL 31,00 31,00 Searsßoebuck 36,40 37,70 Srf sd"e,rc°- ,4"'" ,4",00 Hes Beheer 258,00 a 255,50 unü c 091 100,00 416 49,50 54,21BerkelsP. 5,15 3,70 Multihouse 11,10 11,00 Delta Lloyd 43,40 43,50 53/4E1865 99,60 - Sony(yen) 46,30 45,30 Hitachi(soo) 1100,00 1100,00 HighLDevel 1470 . Unü p jul 145,00 377 3,40 2,01Blydenst-Will. 32,40 d 32,40 Mynbouwk. W. 413.00 412,50 DPAm.Gr.F. 25,30 25,50 Southw. Bell 55,40 57,00 Hoechst 292,50 291,00 Homburg eert 3,70 e 3,75 voc c okt 40,00 305 2,70 2,51Boer De, Kon 319,00 319,00 Naeff 300,00 - Dp Energy.Res. 45,00 - „. jk __-~.._„ Suzuki (yen) 916,00 - Nestle 8600,00 8700,00 Intervie|Eur 710 7 lflde Boer Wmkelbedr. 70,30 69,40 d NAGRON 50,00 4970 Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30 ur '9- n.ameriK. aanaeien TandyCorp. 32,50 33,70 Siemens 760,00 760,00 lnv Mij Ned 46'Q() 46']()Bols 176,00 175,50 NIB 590,00 590|00 EMF rentefonds 59,60 59,60 Alb. Fisher 1,22 1,20 d Texaco 59,00 59,80 Kuehne+Heitz 49'üO 4900 r -Boskalis W. 18,55 18,65 NBM-Amstelland 17,00 .■ 17,00 Eur.Ass. Tr. 10,50 10,20 Allied Signal Ind 35,50 35,50 d Texas Instr. 36,80 37,00 WaiTantS LCI Comp.Gr. IWO 16,20 ,_„,„ . ... . -Boskahspr 21,60 22,10 NEDAP 365,00 366,00 EOE DuStlnF. 298,00 300,00 Amer. Brands 64,70 65,70 TheCoastalC. 33,50 34,70 Idem Bst ■ 0,66 0,70 ïISSL S~?Jf.„;t i^Braatßeheer 49,00 48,00 a NKFHold.cert. 335,00 334,00 EurGrFund 64,80 64,80 Amer. Expres 27,70 28,70 T.I.PEur. 1,55 1,50 a Akzo 17,60 18.50 MeUe mw> ?:* e?f"m s="l,"^5="I,"^Breevast 16,75 16,70 Ned.Part.Mij 43,00 43,00 Euro Spain Fd 8,50 8,50 Am.Tel.& Tel. 41,20 41,90 , Toshiba Corp. 1090,00 1100.00 Bogamij 5,90 5,90 Nedschroef )3050 13200 Sl^JÏ1. L9.1» +
Burgman-H. 3300,00 3300,00 a Ned.Springst. 9600,00 - FlorenteFund 101,70 101,70 Amentech 60,80 63,40 Union Carbide 21,00 - ?c°nSo? e„C, ??'?X'^ Nevas sUcert) 082 - ■ rïÜïSÏ.H- »-..-«.Calve-Delftpr 810,00 815,00 Nont 1218,00 1222,00 Gim Global 49,40 49,20 Amprovest Cap. 115,00 - Union Pacific 70,00 71,50 K.L.M. 85-92 72,50 77,50 Nevas st(cprefl 066 - e=Sedaan+bieden rt=s oftoers »or ge dag
Calvé-Delftc 965,00 995,00 Nutriciagb 86,50 86,00 d Hend.Eur.Gr.F. 226,00 226,00 Amprovest Ine. 218,00 - Unisys 13,90 14,00 St.Bankiers b 0,73 0,73 N 10'oo 980 1 t=gedaan+lateii sk=slotkoers gisteren

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 14-5-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 21.570-/22.170,
vorige ’ 21.500-/22.100 bewerkt ver-
koop ’ 23.770, vorige ’.23.700 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 260-/ 330, vori-
ge ’ 260-/ 330; bewerkt verkoop ’ 370
laten, vorige 370 laten.
Advieskoersen
amerik.dollar 1,78 1,90
austr.dollar 1,34 146
belg.frank (100) 5,26 5,56
canad.dollar 1,51 1,62
deense kroon (100) 28,00 30^50
duitse mark (100) 109,80 113,80
engelse pond 2,96 3,21finse mark (100) 45,85 48,35
franse frank (100) 31,85 34,60
grieksedr. (100) 1,05 1,25ierse pond 2,89 3,09
ital.lire (10.000) 14,20 15,90
jap.yen (10.000) 116,00 122,00
joeg.din. (100 nieuw) 14,25 18,25noorse kroon (100) 27,30 29,80
oost.schill. (100) 15,65 16,20
port.escudo (100) 1,18 1,36
spaanse pes. (100) 1,71 1,87
zweedse kr. (100) 29,10 31,60
zwits.fr. (100) 129,00 133.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,84525-1,84775
antill.gulden 1,0175-1,0475
austr.dollar 1,4035-1,4135
belg.frank (100) 5,4295-5,4345
canad.dollar 1,56725-1,56975
deense kroon (100) 29,415-29,465
duitse mark (100) 112,385-112,435
engelse pond 3,1020-3,1070
franse frank (100) 33,305-33,355
griekse dr. (100) 1,0870-1,1870
hongk.dollar (100) 23,5750-23,8250
ierse pond 3,0080-3,0180 >
ital.lire (10.000) 15,260-15,310
jap.yen (10.000) 120,51-120,61
nwzeel.dollar 1,0505-1,0605
noorse kroon (100) 28,830-28,880
oostenr.sch. (100) 15,9730-15,9830;saudi ar.ryal (100) 49,1250-49,3750
spaanse pes. (100) 1,7860-1,7960
surin.gulden 1,0150-1,0550
zweedse kr. (100) 30,705-30,755
zwits.frank (100) 132,145-132,195
ecu. 2,2960-2,3010

Unie BLHP vreest ontslagen
EINDHOVEN - De Unie BLHP
heeft in een eerste reactie grote zorg
over de ontwikkeling van de werk-
gelegenheid bij Philips. Bestuurder
A. Verhoeven: „Ik houd er rekening
mee dat er ontslagen zullen vallen.
Het is niet uitgesloten dat Philips
opnieuw de stofkam gaat halen
door het indirecte personeelsbe-
stand."

De vakbonden en de Centrale On-
dernemingsraad COR van Philips
hebben gisteren verder voorname-
lijk afwachtend gereageerd op de
machtswisseling bij Philips en de

aangekondigde maatregelen. Vol-
gens A. Hoppenbrouwers, de
woordvoerder van de COR, leidt het
„verschuiven van de poppetjes"
niet automatisch tot een structurele
oplossing. Die moet naar de mening
van de COR in het hele concern
worden gezocht.

Volgens hem hébben recente con-
tacten met de directie van de Neder-
landse Philips Bedrijven de toezeg-
ging opgeleverd dat er in Nederland
geen extra reorganisaties en her-
structureringen zullen plaatsvin-
den. Wel zullen reorganisaties die al
eerder zijn aangekondigd volgens
planning doorgaan. Wat dat in de
praktijk voor gevolgen heeft is ech-
ter nog niet bekend.

Ook de Industriebond FNV neemt
een afwachtende houding aan, al-
dus woordvoerder Pingen. Bij voor-
baat wijst de Industriebond FNV
echter eventuele ontslagen van de
hand. „Dat is voor ons onbespreek-
baar. De top heeft dezaak verknald.
De werknemers mogen daar niet de
dupe van worden."

Bestuurder D. Terpstra van de In-
dustrie- en Voedingsbond CNV
noemt mogelijke ontslagen even-
eens onaanvaardbaar. „Wat dat be-
treft hebben wij wel een zekere
angst. Timmer heeft de laatste jaren
een forse reputatie opgebouwd met
betrekking tot het doorvoeren van
reorganisaties. Ik ben bang dat hij
die reputatie wil gaan bevestigen".

De Federatie van Hoger PhilipsPer-
soneelFHPP heeft duidelijkeen an-
dereopvatting. „Als het nodig is om
te reorganiseren in de verliesgeven-
de sectoren dan moet dat gebeuren,
zelfs als het arbeidsplaatsen kost.
Anders kampt Philips over tien jaar
nog steeds met dezelfde proble-
men", aldus bestuurder W. ter Welle
van de FHPP.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 192,50 196,00id excl.kon.olie 186,70 189,40
internationals 187,10 192,30
lokale ondernem. 200,60 202,00id financieel 147,20 148J30id niet-financ. 253,30 255,00
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 254,80 259,40
id excl.kon.olie " 237,50 241,10
internationals 255,60 262,70
lokale ondernem. 252,90 254,80
id financieel 196,10 197,60
id niet-financ. 308,20 310,40
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 116,60 117,80
intemation 104,20 107,00
lokaal 118,80 119,80
fin.instel] 108,00 108,90
alg. banken 102,80 103,60
verzekering 113,90 115,00
niet-financ 122,10 123,10
industrie 126,20 127,00
transp/opsl 126,40 126,90

Avondkoersen Amsterdam
Amsterdam - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 129,50-121,00 (120,50)
Kon Olie 142,80-144,60(142,80)
Philips 33,40-33,90 gl (33,40)
Unilever 148,60-149,80(148,60)
KLM 33,10-33,30 (33,10)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2803.01 1178.34 216.61 103148Hoogst 2857.87 1194.88 219.32 1048 83
Laagst 2793.75 1169.45 215 23 1026 27Slot 2821.53 1180.65 217.12 1036.18
S+M +320 +013 +4.66

Vertrouwen in
Philips geschokt

'Concern is log en onbestuurbaar'
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In en om de tuin Kunst en Antiek
Gelmpr. TUINHOUT 15 jr. Pracht, antieke VlTRlNE-
garantie op planken, palen, KAST noten met kuif, hoog-
kepers, rolborders, enz. mod. ’ 2.250,-. 045-323830
Zeer concurerende prijzen. 18-karaat RING met brilj.Evt. alles op maat en/of van 0,66 krt. voor ’ 950,-,
thuisbez. Houtzagerij Win- met eert. Tel. 045-750587.dels, Industrieter. Bouwberg 777-—~,-„,^„.-i,„—~

Brunssum. Tel. 045-270585 Wat VERKOPEN? Adver-— TrrrïTTT ~ teer via: 045-719966.Geimpr. PALEN b.v. 60 cm —^ _"

x 7cm doorsn. ’1,90 per TV/Videostuk. 160cm x Bcm doorsn. : ■ : ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■^■■'- ■f 4,50 p. stuk. 250cm x Bcm Gevraagd VIDEO'S en TV's
doorsn. ’ 7,50 p. stuk. 15 jr. v.a. '82, ook stereo-torens
garantie. Evt. thuisbez. en CD's, 04406-12875.
Houtzagerij Windels, Indus- KLEUREN-TV'slr:emeT.,Bn4U,Wb,e7rn%«,BrUnS- enorme sort PhiNps gïoo^sum. Tel. 045-270585. bee|d va f 125 . gar
GRASZODEN te koop. TV Oce. centrum Geel,
Kwekerij Dautzenberg Gul- Grasbroekerweg 25, Heer-
pen. 04450-2131. len. Tel. 045-724760.

Wonen Totaal

Rechtstreeks van de fabriek
kussens voor eiken bankstellen.

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

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

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

Bel gratis 06-0227300
Nieuw tapijt of gordijnen

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

♦♦ Hatema
Spoorsingel 40, Heerlen. Tel. 045-720741.

KWALITEITSKEUKENS, VLOERBEDEKKING, gor-
topkwaliteit voor een norma- dijnen, karpetten, topkwali-
le prijs. R/J Handelsonder- teit, vele aanbiedingen,
neming, Stationstr. 294, enorme voorraad, gratis ge-
Nuth. Tel. 045-242602. legd. Won.mr. Grooten,
INBOEDELS gevraagd. Al- Kl°°sterstr. 22 Simpelveld.
leen klein goed. Tel. 04406- Te koop SALON-(klooster)
12875. TAFEL, Pr. ’lOO,-, t.b. na
Pricht ModeTn^ j^ 18.00 uur, tel. 04406-13409
BANKSTEL als nw., vr.pr. Te koop BANKSTEL 3-2-1

’ 975,-. Salontafel met lade zits en salontafel. Tel. 045-

-’ 225,-. 045-323830. 440066.

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

Te koop AMIGA 500 met Een PICCOLO in het Lim-
stereo kl. monitor, disks, burgs Dagblad helpt u op
boeken. Tevens CGA-kaart weg naar snel succes. Bel:
voor PC. Tel. 045-229256. 045-719966.

Muziek

Keyboard- en orgelshowüü
op donderdag 17 mei van 14.00-21.00 uur demonstreert

Joep Servais de nieuwste GEM collectie bij
Muziekhuis Lyana

Mauritsweg 48, Stem. Ma. t/m zat. open. Do. koopavond.
HET PRIJSBREKENDE MUZIEKPARADIJS.

i i i■ i ui. ■ .1. — ' -. - ■■ -: .-.. ■■■:::::;::.:.-

Te koop gevraagd
Voor al uw oude METALEN. Gevr. SNORBROMMER,
Frans v.d. Loop Recycling/ schotelantenne, video, kleu-
Methaalhandel, Kissel 12- rentv's en stereotorens.
14, Heerlen 045-726392 04406-12875.
Te k. gevr. DEFECTE kleu- Rï^l2^er l^Pq9evr!!!!§^.
ren TV's vanaf '82 (typenr. R^ffOCKETfn laz«^f'vermelden) en def. VHS vi- Bou<^ ■In*'e" " Sideos Tel 045-723712 en alle mo9eli ke andere.oeos. lei. U4& /dóm. vandaag gebeld vandaag
Wij betalen de hoogste prijs gehaald! 09-3287786810
voor al uw oud ijzer en me- Del nu!
talen. Gebr. SWINKELS, In WAS-AUTOMAAT gevr. en
de Cramer 100, Heerlen, video VHS en kl.-TV met te-
Tel. 045-751994 letext. 04406-12875.

Diversen
Ervaren all-round administrateur kan uw

Boekhouding
verzorgen (computer). Ook voor uw loon/salaris-

administratie en alle belastingaangiften.
Tel. 045-751477 b.g.g. 045-752937.

Nieuw! - Nieuw! - Nieuw! Nieuw! - Nieuw! - Nieuw! Nu
Nu ook op zaterdag ook op zaterdag totale

Totale ONTSPANNINGSMASSA-
ontspanning- gfs-Sa96 masseuses'

maSSage GEBIT gebroken? Hoonhout
Door jonge masseuses. Akerstr. Nrd. 328, Hoens-

-045-353489 broek. 045-228211. Klaar
GEBIT gebroken? Hoonhout terwi]l u wacht'
Akerstr. Nrd. 328 Hoens- De massage van VERONl-
broek. 045-228211. Klaar QUE blijft uniek. Tel. 045-
-terwijl u wacht. 228481.

06-lijnen

Babbellijn.
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.

06-320.330.03

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

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

Party/Sex/Gay-Boxen
Party-line 06-320.330.10

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

Homobox 06-320.325.50
50 et p/m __

Bianca belt jou dame zoekt gave knul.
ronolrorht Meisje wil contact met erva-
regeireCMi ren heer. Ze vinden het op

géén gezeur met bandjes de
maar levensecht!! fipnpratiphnY
Info na elk verhaal otM ,e' aIieUUX

06-340*320*55 -50 et p/m 06-320326.27 (50 ct.p.m.)

Telefoonsex 1
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbelsex 06-320.325.51

06-Vrouwen privé 06-320.321.02
Sex'o'foon 06-320.320.01

Porno-model 06-320.321.17
Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort Gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

50 et p/m

Gay-two-Gay
06 voor twee, Direkt apart. Druk of draai een nul

voor een andere partner.

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

* Nieuw *
Party-Line
Maastricht

06-320.327.43
Gaybox

Maastricht
06-320.326.43- 50 ct.p.m.

Zonnen zonder
kleren in het duin. "Draai je
es om knul". De schaduw

' van een grote man, en dan...- 06-320.321.33 (50 ct.p.m.)
Ze is zo lastig, dat de man

die mooie meid
over de knie
legt en dan.... liefde

.06-320.321.30 (50 ct.p.m.)
2 mannen drijven hun zin

'door bij een verraste dame.
O niet doen. Oh nee.. Oooh.

Life
06-320.321.32 (50 ct.p.m.)

De wip-in-box
heet zo, omdat er heel wat■ ge., wordt op 06-320.324.60
Leuk toch? Trouwens, de

■ Lijf-Sexbox, daar durven ze
ook en... jij mag best mee-

doen op 06-320.324.90
(50 ct.p.m.)

I De super
Contactenbox

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

Probeer hjet maar... op 06-
-320.324.30. Trouwens als je, nog andere verlangens hebt
dan is er de heetste box van

NL op nummertje 06--. 320.328.29 (50 ct.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 ct.p.m.), 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
1 Rotterdam beter een hete

buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

Homo live
1Twee 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

Nimf Linda
3eniet van 2 kanten, 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

't zweet brak mij
uit toen onze

lichamen elkaar
raakten!

* Eroslijn *. 06-320.321.22
> 50 et p/m

Meisjes zoeken sexcontact
Sex-contactlijn

06-320.320.33

Geketende
Meisjes.

Sex en chantage en van ...
tol liefde.

06-320.330.09 50 et p/m

De vrije jongens
en meidenbox. Voor alles

wat jong en nog vrij is. Vrij is
om afspraken te maken. 06-

-320.327.88 (50 ct.p.m.)
Als Els laat in haar caravan

komt zijn er plots 2
onverwachte

bezoekers. Na de schrik
gebeurt het...

06-320.330.51 (50 ct.p.m.)
2 Lesbische vriendinnen

kwamen om met
Lifesex

wat bij te verdienen. Ze
lieten weer veel nieuwe

dingen zien. 06-320.330.52
(50 ct.p.m.)

"Hier kun je douchen".

Mevrouw
helpt 't nieuwe meisjes.

Leuk dat slipje en die jarre-
tels 06-320.330.19 (50cpm)
Als Conny 's nachts door 2

mannen wordt thuisgebracht
moet ze betalen voor de lift

Grieks
06-320.326.70 (50 Ct.p.m.)
Als haar man uit de buurt is
leert de blonde vrouw van

de jongens.
06-320.329.23 50 et p/m

Pokeren. Henk verliest, en
alles, alles

waar Hanna naar hunkert
zal ze hem nu laten doen
06-320.323.85 (50cpm)
In de disco komt ze met

wetlook
en strakke hotpants. Na de
disco zijn er 2 knullen die

haar opwachte.
06-320.326.92 (50 ct.p.m.)

Ze aarzelt. Als ze deze
drempel overgaat zal hij

naar Man
zijn. Maar toch...heel

langzaam...S.M.
06-320.330.61 50 et p/m

Op die verlaten stille woon-
boot leert Astrid van alles

van 2 glanzende gespierde
mannen.

06-320.326.71 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.)

trio-bisex-box
Voor vrouw vrouw man, of

man man vrouw relaties. De
enige box die deze contac-

ten waarmaakt.
06-320.326.88 (50 ct.p.m.)

Nee maar.... Foei, stof!!!
Mevrouw legt het knappe

meisje boos over de knie, tot
haar hand

gloeit
06-320.329.25 (50 ct.p.m.)
Ze kan 't niet laten. Ze met

naar die man met die
tovervingers

Dan pas kan ze 't
geweldig doen

06-320.329.24 (50 ct.p.m.)
Ze is mooi en sexy.

Ze solliciteert
in bikini

als Zelfs zonder, en dan
06-320.326.93 (50 ct.p.m.)

De man masseert die sport-
knul van top tot teen. Onder
die warme handen gebeurt

er iets vreemds
homo

06-320.326.91 (50 ct.p.m.)
In de stal voelt een slanke
amazone dat ze te ver is

gegaan als
2 jongens

haar plots... 06-320.326.90
(50 ct.p.m.)

De hooghartige
vrouw buigt haar blonde
hoofd. De jongen met die
foto's kan doen wat hij wil.
06-320.326.73 50 et p/m
Lekkere meiden willen

verwend worden.
Sex-relatielijn

06-320.320.44
Direkt Snel Sexcontact
liveafspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

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

Tini's droom komt uit. Als Natasja doet het methaar man op reis is laat ze 2 mannen (50 cpm)
die jongen "■ 06-320.327.77

zien hoe mooi ze is. Alles... ,-. . , ,
06-320.323.84 so ct p/m De meidenbox

Peter aarzelt. Is hij homo of Kom in kontakt
niet? Maar als die met mooie meiden

RriltalP 06-320.330.77 - 50 ct p/mDruiaie Heb je zin in sexcontact?man het zo bij hem doet... . , , ...
06-320.323.86 so ct p/m de afsprakenlijn
Opwindende vrouwen en 06-320.325.80

Hete meiden Stiekem meegenieten met
willen sexcontact . . .

06-320.326.33 Huisvrouwen
Ga 'ns lekker vreemd met 'n 06-320.328.00

hete meid Buurvrouw Chantal
Tippelbox: Ordinaire sex

06-320.326.66 06-320.328.01
Homo 't is wel slikken voor
Jos, al die jongens/50 cpm MeJSJeS
06-320.327.01 samen onder de douche:——— r—; :—-r^r 06-320.328.88Zoek je een leuke vriendin? =_

Bel de Meiden versieren
Flirt-Box de afspreekbox

06-320.330.01 - 50 ct p/m 06-320.329.99 - 50 ct p/m

Kontakten/Klubs
__-.______ - - _■ ■■■■_ - ■

Privéhuis Michelle
a hole in one

tel'. 045-228481/229680
Eindelijk zijn we zover.

Erotisch open-sex Paleis.
De Olifant

waar U 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1 all-in prijs.
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (18-24) o.a.

Thaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onze tempera-
mentvolle dames vrijen en knuffelen met U aan onze

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

aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder en slavin.
Safe sex. Ma. t/m vr. 14.00 tot 02.00 u.

RIJKSWEG ZUID 105, GELEEN.
OOG VOOR ECHT MOOIE MEIDEN???

WIJ HEBBEN 5 SCHOONHEDEN VOOR Uil!
Club Nirwana. De boetiekü!

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MEIDEN.
KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-46 33 23. *GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKENDS!! %

045-326191
Escortservice. All-in.

Contactburo
Limburg

Privé adr. in Ned. en België.
Dames aanwezig en gevr.

Tel. 04499-3003.

Paradiso ****
Europaweg Nrd. 158, Land-

graaf, v.a. 14.00 uur.

Privé en escort
045-720916

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

tel. 045-423608

Dinsdag 15 mei 1990 "8
UNIEKE ZIJDEN STOFFEN I
AKTIE BIJ UWKOMPLETE
MODEWARENHUIS SCHUNCI
Schitterende creaties in zuiver zijde. Rijke stoffen en voornarrf;
dessins. Hoogwaardige stofkwaliteit vriendelijk geprijsd! \
Voor iedere stoffenklant ligt een leuke attentie klaar'

Zandgewassen uni zijde, geschikt voor blouses &
M Ik japonnen. 90 cm breed. In 8 voorjaarsgeuren j
9 pij m 7(VV W Van’ 39,- per meter voor Ly, [

SM Uni doupionzijde. 90 cm breed. In 10 modekleuren;
m Püfe((flftltb Van’ 34,50 per meter voor A},* j

Bedrukte zijde in diverse dessin*.

1 r^^Ê^^m Van’ 89,-en ’99,-;

' "^IIÜ ï per meter voor 69, J
fel So^^S^m Origineel bedrukt*f MtS|ËS@S^ Zwitserse 0
f f MsmiÊ%mÊsïmk Dubbelbreed imWé^êMm^m% Van’ 149,- en/179,-!

per meter voor IZ^,
■P Ü»; %■ Zandgewassen uni zijd

geschikt voor pantalons e

I R^^i^^?^* voor J\

daar winkel je voor je plezier !

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

74393, meisje gevraagd.

Contactburo
Geleen

Bern. privé relax-adr.
van dames op nivo
Tel. 04490-48768.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken u thuis of in hotel.
045-311895.
Privé Cherry

ook soft SM
open ma. tot vr. 11-24 uur.

Tel. 045-462805.

Nieuw bij
Yvonne
’125,-
Heel uur all-in

Kapelweg 4, Kerkrade
045-425100 ma-zat.

11-24 uur zon. 19-24 uur.

Buro Yvonne
Vrangendael 154, Sittard

Fortunastad. 04490-23203

Diana Privé
045-320343

nieuw moeder en dochter,
massage v.a. ’ 50,-. Woe.

gesloten, zond, open

Diana escort
045-320323
woensdag gesloten

Contactburo
Maastricht.' Bemidd. in pri-
véadressen. 043-635264.

Videoclub
nieuwe films aanwezig v.a.

’ 20,-. Tel. 045-718067
Meisje aanwezig

Pas geopend Privéhuis

Byou
ontvangt u in romantische

sfeer. Inl. 04746-5826. Zeer
discreet. Privéparking. Te-
vens exclusieve kamers te

huur voor koppels.

La Paloma
Privé-huis

Iets van plan, onze labada-
meisjes zetten je in vuur en

vlam. Bredestr. 31 M'tr. 043-
214485. (Weg. drukte met

spoed meisjes gevr.)

Brigitte
Privé, 045-254598.

J. volsl. vr. ontv. thuis
045-72 91 01
Nieuw!! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.

Zakenmensen
kiezen hun privé-adressen

bij bern. Buro Venus.
Inschr. dames. 043-257229.

Summer Girls
en wel 9st. bij madame But-

terfly, open vanaf 13u.
Hommert 24, Vaesrade.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.

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

AanbiedingeN
Alle IJ^^E^R^^^R Alle

: Viskose-druks j^^^HPMW^^^HjCrèPe de Chine':
van ’ 26,- druks van ’ 30,-i

9HHHÉHJHB

2 per meter, 150 cm breed 3 tTT^J E per meter> 150 cm bree(J!

■ we"' BsliJkß v^ 9B Jersey-druks aanbiedingen m
E 3 E t r" 3K van ’ 35,- 1 F T "\ - 1
E voor 1 E J 1

H: * ' ,^kWw//Cs ** WÊt. T I V/i" 9
E per meter, 150 cm breed 3 wfy/k\ IL IHIE ** Mr „,«♦«, 3■ Öy%^*^ / per meter



Nederland 2
d!3-05 Nieuws voor doven en
(^horenden.KL)."; Belfleur. Gevarieerd middag-l>amma.u Derrick. Duitse krimiserie. Afl.

1: De nacht van de jaguar. Wanneer
het doodgeschoten lichaam van een
jonge vrouw in een telefooncel wordt
gevonden, komt inspecteur Derrick
weer in actie. (herh.).

17.50 TROS tele-special. Frank en
Mirella in Zeeland, muzikale reis door
de Zeeuwse provincie. Deel 4.

18.15 Groen en grondig. Wekelijks
agrarisch magazine.

18.30 Toekomst in de telecommuni-
catie. 8-delige cursus. Vandaag: Sa-
tellieten, (herh.).

18.50 Tik tak. Belgische kleuterserie
Afl. 38.

18.55 Kijk TV. Maandelijks populair-
wetenschappelijk magazine. Afl. 5.

19.20 De DD-show. Spelprogramma
gespresenteerd door Norbert Netten.

20.00 (TT+««)Journaal.
20.27 Terugkeer naar Eden. 3-delige

Australische miniserie. Afl. 1. De rijke
erfgename Stephanie Harper trouwt
metde jongeretennisster Greg Mars-
den en gaat op huwelijksreis naar
Noord-Australië. Greg is echter ver-
liefd op haar beste vriendin en haar
geld, hetwelk Stephanie's leven in ge-
vaar zal brengen, (herh.).

22.04 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

22.05 TROS aktua. Actualiteitenru-
briek.

22.39 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

22.40 Dear John. 22-delige Ameri-
kaanse comedyserie. Afl. 1. Via een
brief komt John Lacey erachter dat
zijn vrouw verdwenen is met zijn bes-
te vriend.

23.10 Eureka. Vier programma's
waarin wordt getoond hoe Europa
aan de toekomst werkt. Afl. 2: Bou-
wen in de toekomst.

23.45-23.50 Journaal.

" De hele cast van 'Dear John'. (Nederland 2 - 22.40 uur)

Duitsland 1
SHeute-L Unter der Sonne Kaliforniens.
te e[ikaanse serie. Afl.: Auf der richtl-ij SPur. (herh.).
Iq pit und frisch. Gymnastiek. Les

% 'ss Dich zusammen, sei
ljs "arm! Aflevering uit de informa-
{£" serieKinder Kinder! (herh.).
|L Mosaik-Ratschlage. Vandaag:
l^enoogst.
■03 Ll® ute"
t 0 'Der Bierkönig. Tv-film van!.^Toelle. (herh.). '

!.5" Urnschau.
|,q q Persoverzicht.
£ ly 2DF-Mittagsmagazin. Mit Heu-|,J; achrichten.
'"Ta
Im Jagesschau.Jsjl P'ickerl und Fleckerl. Dornrö-
I.jq61! wird geweckt, poppenspel.
Scn

sPuk in der Schule. Austali-
yn

6 ieugdserie. Afl. 1: Die Reiseinsfrisse.i,Q3 tagesschau.
s6ri "ey Dad! Australische comedy-
S,3qS-Afl. 39: Scheiden tut weh.
% rt rauengeschichten. Portret
W ® 'iterair agente Ruth Liepmann.
Im tagesschau.
lija °as Recht zu lieben. Brazi-
Ifito e ser'e naar een roman van Ja_

s.^ClaJr Af, 71
\& Trickfilmschau. Teken-

e,. Spass am Dienstag. Kinder-
).ls9rarnma.
',js tagesschau.
'"3$ Trickparade.

on * Simon. Amerikaanse

" Afl.: Keine Spur ist auch 'ne

Spur.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Liebesgeschichten. Serie ver-

halen. Vandaag: Die Abschlussfeier.
19.25 Kommissaris Goedeke. Serie.

Afl.: Flirt mit Folgen.
19.58 Heute im Ersten.
20.00 ooTagesschau.
20.15 JA oder NEIN. Spelshow met

Joachim Fuchsberger. Gastenteam:
Alice Schwarzer, Gerhard Konzel-
mann, Vera Russwurm en Emil Stern-
berger.

21.00 Panorama. Actuele reportages.
21.45 Magnum. Amerikaanse mis-

daadserie. Afk: Jager des verlorenen
Schatzes.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Eine Welt für alle. Menschen

sind nicht zum Toten auf der Welt, do-
cumentaire over de doodstraf.

23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Reisebilder aus der DDR. Se-

rie portretten van Oost-Duitsland.
Vandaag: Das turmreiche Erfurt, por-
tret van de stad Erfurt. (herh.).

14.20 Schaufenster 3sat. Nova - Ein
Nachrichtenmagazin von Frauen,
thematisch vrouwenmagazine. Van-
daag: Vuil. (herh.).

15.15 Max H. Rehbein: action. Docu-.
mentaireserie. Vandaag: Retter ohne
Ruhm, documentaire over de Duitse
reddingsbrigade.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Wickie... und die starken Man-

ner. Tekenfilmserie. Afl.: Der kleine
Wal.

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.35 Stress in Strassburg. Serie.

Afl. 3: Ich glaub', ich spinne...
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Pension Corona. Duitse serie
Afl.: Verlockungen.

18.20 Pension Corona. Duitse serie.
Afl.: Argusauge sei wachsam.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Auf eigenes Ri-

siko, reportage over de praktijken bij
medische experimenten met nieuwe
geneesmiddelen bij mensen.

20.10 Die Fischerin vom Bodensee.
Duitse speelfilm uit 1956 van Harald
Reinl. Hans, de zoon van de rijke
Bruckbej-ger is verliefd op Maria, de
concurrente van haar vader.

21.40 Mit dem Zug von Zittau nach
Rügen.

21.45 Heute-Journal.
22.10 ""Die aktueile Inszenierung.

Das Katchen von Heilbronn oder die
Feuerprobe, toneelstuk van Heinrich
von Kleist. Katchen, de dochter van
de wapensmid is zo verliefd op graaf
Wetter vom Strahl dat zij, bij zijn ver-
trek, van ellende uit het raam springt.

00.50 Heute.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Voore'" en CAI-abonnees:

kanalen zie schema exploitant
P * zwart/wit programma
6 * stereo geluidsweergave
■f>. * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling
TELEVISIE

C6rland 1: 5, 26 29, 46, SI, 53 en 57qerland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
i °0 m-"00 Schooltelevisie Met om:
Ki 6 ieuleer- Natuur, wat doe je
7^0 l? Les 3- v
,tk«J stnetische opvoeding. Leren

3o r_AfL4-Af|. jre woudlopers. Engelse serie.
SS i_? tandarts.6 .rj ~).'euws.

jj.lg Jj* Tak. Animatieserie. Afl. 260.
'"3s L-et station. Kindermagazine.
5.4S film.
% °P het terras. Seniorenmagazi-
9,j's
ten J"°tto-winnaars. Mededelin-
"3n' _,r°9ramma-overzicht.
%„Hi„ 0eders mooiste. Engelse co-
°30 lerie" A«-7-CirCü^ loer over de vloer- Vanuit
S M^time praat Luk Saffloer
*Wh em Vermandere, Marcel<V,„°°ft. Roland Vermeylen en cir-«fsten.H ' 'er> voor taal. Taalstrijd tussen
fy-rtr Vlaamse en Nederlandse
l.SSP^Sentators.

mensen - auto. Twee-
Stoiy auto-magazine. Vandaag:

Jirig leuws, reportages en voorstel-
K-2S ie?3q
M5 *'euws.

druppels water. Ca-
Vm documentaire over ééneiïge

23.40-23.45 Sleep away. Van en uit-
gevoerd door Tars Lootens, piano.

" Mariene de Wouters in
'Sprechen Sic Deutsch?'.
(Belgiè/TV 2 - 21.20 uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en'9o,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 125.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

353.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 lemandsland. Toeristisch ma-

iiiimiHi"""imiiiiiiiHiiMimiMiHiiuiiiiiii

gazine. Vandaag: Cyprus.
20.40 Dc rechtsmachine. 4-delige

serie over dcwerking van het gerech-
telijk apparaat.

21.20 Sprechen Sic Deutsch? Cur-
sus Duits. Afl. 17: Ein Dach über dem
Kopf.

21.50 Programma. Van dc Liberale
Radio- en Televisie-Omroept.

22.35-23.05 Huizen kijken. Serie over
bouwen, verbouwen en wonen.

Nederland 3
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOS
10.00 Agrarisch Nederland. Afl. 4.
10.30 (TT)Schrijvers over de oorlog

Afl. 4.
11.00 (TT)Op zoek naar je eigen ver-

haal. Afl. 4.
11.30-12.00 Vincent. Afl. 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00-14.20 Skoalle-tv. Musea

Skoklan.
15.15 De sterren, geboorte, leven en

dood. Les 6.
15.45-16.00 (TT)Slapen kun je leren

Les 3.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 'n Kwestie van geluk? Drie

portretten van succesvolle Joegosla-
vische ondernemers.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjoumaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.
19.10 Landschappen tekenen en

schilderen. Les 9.
19.40 Van quantum tot quark. Infor-

matiecursus.
19.50 Het Griekse vuur. Informatie-

cursus.
20.00 ""Journaal.
20.20 Milieubericht.
20.25 Cum laude. Discussieprogram-

ma.
21.15 Eigenaardig. Column. Van-

daag: Henk Hofland.
21.20 Teleac extra. Het andere Euro-

pa.
21.24 Jong zijn, zelfstandig wonen.

Afl. 4.
22.00 NOS-laat. Actueel magazine.
22.45 Van quantum tot quark. Les 1.
23.15 Studio Sport. Met betaald voet-

bal en oefenwedstrijd van het Neder-
lands voetbalelftal tegen een Zeister
amateur-elftal.

23.55-00.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengymnastik. Afl. 2.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus informati-

ca. Les 8. (herh).
10.50 Schooltelevisie.
11.50-12.05 Ak-zwo. (Herh).

15.05 Teletekst-overzicht.
15.30 Sport 3 extra. Wielrennen:

Ronde van Spanje: Destilerias - Ma-
drid.

17.00 Schooltelevisie.
17.30 Situation. Wir und die Kinder.

Vandaag: Ich hatte einen Bruder, re-
portage over Stefanie, wier broer na
langdurig ziekbed overleed.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 5.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport
(19.43-19.58 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 Auslandsbericht.
20.15 Weltweit.
20.45 Miami Vice. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Pakt mit dem Teufel.
Tubbs en Crocket zijn in de pornowe-
reld geïnfiltreerd om bewijzen tegen
een scrupuleuze zakenman te verza-
melen.

21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Gestern und Heute. Die Was-

serkraft, reportage over deze alterna-
tieve energiebronvroeger, nu en in de
toekomst.

22.45 Drei vor Mitternacht.
00.15 Laatste nieuws. Aansl.: AK-

zwo.

" Ingrid Steeger, Herbert Bötticher en Margot Mahler in
'Pension Corona.

België/RTBF
14.00-15.20 Schooltelevisie. 16.20
Schooltelevisie. 16.55 Vacaturebank.
17.10 Nouba nouba. Kinderprogramma
met de tekenfilms Le livre de la jungle
enKimbo. 17.40 Campus show. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.: Hautes fi-
nances. 18.05 Les années coup de
coeur. Amerikaanse comedyserie. Afl.:
La grande fête. 18.30 Jamais deux
sans toi. Magazine. 18.53 Programma-
overzicht. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, actualiteiten. 19.20Uitslagen, lotto
en joker. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.05 Actualités a la une. (herh.).
20.10 Jours de guerre: La campagne
de 18 jours, informatieve serie over het
begin van W.O. II voor de Belgen. Afl.:
Le journal de la campagne. 20.30 Les
Kennedy du Massachusetts, 6-delige
Amerikaanse serie, Afl. 2. Rosé keert
terug naar huis om van haar vierdekind
te bevallen. Ze vertelt Joe dat ze vast
van plan is een grote familie te stichten.

iMinimin i iniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiEiiiiiiiiiiin i

Dan krijgt John roodvonk en moet gel- i
soleerd worden. 21.20 Les convoyeursi
attendent..., documentaire over.de dvi- i
vensport. 22.15 Livres propos, literair;
magazine, (herh.). 22.50 Weerbericht,i
Aansl.: Laatste nieuws. 23.10-23.15
Bourse, beursberichten.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Ontbijtshow. Afwisselend ont-

bijtprogramma. Nieuws en weer: Jan
de Hoop.

09.00 European Business Channel.
09.30 Channel E.
10.00 Rete Mia. Italiaans showpro-

gramma.
12.00 Channel E.
12.30 RTV-VText.
14.40 RTL-Matinee Met om:
14.45 Edge of the Night. Feuilleton.
15.15 As the world turns. Feuilleton.
16.00 Télékids. Jeugdprogramma.
17.00 5 Uur Show. Middagmagazine.

Om 17.30 Nieuws en weer.
18.00 Journaal.
18.15 Prijzenslag. Quiz.
18.45 De Fabeltjeskrant.
18.55 Full House. Amerikaanse ko-

medieserie. Afl.: El problemo grande
de D.J.ï

19.20 Bulldozer. Telefoonspel.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van Fortuin. Quiz.
20.25 Spijkerhoek. Dertiendelige Ne-

derlandse dramaserie. Afl. 13.
21.00 Escape. Amerikaanse film uit

1980 van Robert Michael Lewis. Het
waargebeurde verhaal van Dwight
Worker, die in Mexico wordt gepakl
voor het smokkelen van hasj en op in-
genieuze wijze uit de gevangenis ont-
snapt.

22.45 Major Dad. Amerikaanse come-
dyserie.

23.15 Journaal.
23.25 Soap. Amerikaanse comedyse-

rie.
23.55 Bonjours les clips.
01.00 Rete Mia. Italiaans programma.
03.00 Atoukado. Quiz.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymrrastik. Afl. 46

08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde. E
Les 5.

09.00-10.55 Schooltelevisie.
16.20 Religionsfreiheit. Uit Auf der:

Suche nach Toleranz. Afl. uit de serie =Die Christen.
16.45 Ein Mann aus der Firma.;

Staatssicherheit in der DDR, afl. uit =
de serie Politik und Gesellschaft in E
der DDR.

17.15 Das Hochmoor. Afl. uit de serie E
Lebensraume. E

17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde. E
Les 5. E

18.00 Sesamstrasse. E
18.29 Welt der Tiere. Natuurfilmserie. E

Afl.: Bruine beren. (herh.).
18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Lohn =

für ein Lied. (herh.).
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Europabrücke. Ein Haus für "

Europa, documentaire over een Euro-:
pese opleiding in Bad Marienberg.

20.15 Reisewege zur Kunst. Fran- ]
kreich, een kunstreis door Lotharin-E
gen. E

21.00 Südwest aktuell. Neues urn:
Neun.

21.15 Jean Gabin-cyclus. Rue des j
prairies, Franse speefilm uit 1959 van "Denys de laPatellière. Henri Neveux,;
weduwnaar, is in eerste instantie blij E
als zijn oudste kinderen succes heb- E
ben.

22.45 Ernahrungsphysioiogie. Afl. 2: E
Die Urernahrung. E

23.15 Laatste nieuws. j

België/Tele 21
19.30 Journaal, met simultaanvertaling
in gebarentaal, weerbericht. 20.00 Ci-
né-club: American eighties: Wanda's
café Amerikaanse speelfilm uit 1985
van Alan Rudolph. 21.40 Laatste
nieuws, weerbericht en beursoverzicht.
22.15-00.10 Ciné-Club: Hongaarse cy-
clus: L'Esquimaude a froid, Hongaarse
speelfilm uit 1983 van Janos Xantus.
De klassieke pianist Laci wordt verliefd
op Mari. Zij is getrouwd met Janos en
wil zangeres worden.

TV5
16.05TV5 Infos. 16.15 Parcours. 17.15
Les chance aux chansons. 17.45 Cou-
sinez Avec. 18.00 Des chiffres et des
lettres. 18.20 Iniminimagimo. 18.35
C'est pas juste. 19.00 Carte verte.
19.30TV5 Infos et météo. 19.40 Papier
glacé. 20.00 Teil quel. 20.30 Telesco-
pe. 21.00 Sports. 22.00 Journal Télévi-
sé et meteo. 22.30 Ciel Mon Mardi.
00.30-01.00 Santé Vision.

Radio 1 radiojSS Elk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
SS zine. (7.30 Nws). 7.50 Het levende
S= woord. 8.10 Echo-magazine. 8.45
SS! Kruispunt. 9.07 Andere koffie.
E-E 10.07 M/V-Magazine. 11.07 Scho-
SS: ne Kunsten. 12.07 Echo-magazine
SS] (12.30 Nws). 12.55 Meded. t.b.v.
SS! Land- en Tuinb. 13.10 Echo-maga-
EEE 2ir|e. 14.07 nieuwsradio. (17.30
S= Nws). 19.03 Sportradio. 21.03 De
SS! plantage. 22.30 De Vlaamse Con-

= nectie. 23.06 Met het oog op mor-
S= 9en. 0.02 De nacht klinkt anders.
SjS 2.02 Muziek in de nacht. 5.02-7.00
; Ochtendhumeur.

Radio 2
SS Elk heel uur nieuws. 7.04 Radio-
SSj journaal. 9.04 De muzikale fruit-
jSS mand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30 Ik
=—■ zou wel eens willen weten. 12.04
SSj Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 13.30
*— Als mensen veranderen. 13.54
SS Metterdaad hulpverlening. 14.04

5 De Plantage, met om 14.10Menin-
SE gen; 14.43 De jazz van Pete Felle-

S man; 15.04 Het spoor terug; 16.04
SS! Ischa; 16.53 Vrije Geluiden; 17.04
S Het nabije Westen.lB.o4 Boeken;
EEi 1903 Passages, passanten. 20.03
SS! Timboektoe. 21.00-07.00 Zie Radio

Radio 3
_= Elk heel uur nieuws. 6.02-24.00

Verrukkelijke Dinsdag. 6.02 De___ Leeuw wordt wakker! 9.04 Twee— meter de lucht in. 11.04 Angelique.
_= 12.04 Steen & Been Show. 14.04
SS Rigter. 16.04 Jackpot. 18.04 De
SS avondspits. 19.03 Dubbellisjes.
SS 20.03 Vuurwerk. 21.03 Popkrant.= 22.03 PooDOdium. 23.03-24.00

Tracks

televisie en radio dinsdag

Nederland 1
j 13.05 Nieuws voor doven en
"nv

'" Rondom tien. In een andere
,°fe|d, Henk Mochel n.a.v. de filmi") Man over autistische kinderen.m.).
J (TT)Ja, natuurlijk - De oplos-

-9...? 4-delige documentaire serie■®r het milieu. Afl. 3: Luchtvervui-
's Rowena en dezeehond. 6-deli- >i Engelse serie naar het boek van
'*ena Farre. Afl. 3. (herh.).
7 ""Journaal.
j; Eindexamenjournaal. Nabe-Jouwin gen.J. Disney Parade. Tekenfilmma-

i»? ""Journaal.
Buli's eye. Quiz.

I' Roseanne. Amerikaanse come-
perie. Afl.: Brain-dead poets' so-

J en tijd van oorlog. Ameri-
s?se serie. Afl. 20 (slot). Pug en'"ela gaan trouwen. Byron krijgt

stemming Natalie en hun zoon
jjjte te gaan zoeken. "J~ Ja, natuurlijk. Natuur- en mi-
magazine.Ito ren nu- Actualiteitenrubriek.
Ij: ""Journaal.
i,ï ""Emmy Verhey. Vioolconcert
w Van Mozart. M.m.v. het Concert-
ll/Ouw Kamerorkest 0.1.v. Eduardo>'et.
Jr«3.38 Huizen van Oranje. Kas-
**'de Voorst te Eefde. (herh.). .

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met buikdanseres Yonina. (8.00
Nws.). 9.00 Continu klassiek. 11.00
Concertzaal: Filharmonisch Orkest
van Tokyo met piano. 12.30 Nieu-
we klassieke platen. 13.00 Nws.
13.02 De klassieke top tien. 13.30
Belcantorium: Academy of St. Mar-
tin-in-the-Fields met sopraan.
16.00 Het Kunstbedrijf. 17.00 In
kleine bezetting.lB.oo Nws. 18.02
Lied van de week. 18.15Leger des
Heilskwartier. 18.30 Muziek in vrije
tijd. 19.25 Nederlandse pianomu-
ziek. 20.00 Nws. 20.02 Platée, bal-
let van Rameau. Uitgevoerd door
het Orchestra de la Société des
Concerts du Conservatoire 0.1.v.
Hans Rosbaud m.m.v Koor en sol.
21.30 Literama: De Spaanse schrij-
ver Eduardo Mendoza. 22.30 Or-
gelconcert. 23.10-24.00, Muziek
van eigen tijd.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Salsa salsa. 10 00
De wereld zingt Gods lof. 10.50
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.
12.00 Nws. 12.05 De verdieping.
13.00 Nws. 13.10 De kerk in de bin-
nenstad. 13.30 Leerhuis. 13.40
Dagvaardig. 14.00 Rondom het
Woord. 14.30 Jong zijn, zelfstandig
worden. 15.00 Schone wereld.

16:00 Op dc rand van het recht.
16.30 Ombudsman. 17.35 Postbus
51 Radio-magazine. 17.55 Meded.
en Schippersberichten.lß.oo Nws.
18.10 Vers op vijf. 18.20Uitzending
van D'66. 18.30 Vertel me wat.
18.40 Taal en teken. 19.00 Progr.
voor buitenlandse werknemers.
20.30 Deutsch direkt. 21.00 Mest
en milieu. 21.30-22.30 Het andere
Europa.

SSVC
12.30 For Schools.
12.45 Middle Englisch.
13.00 Allsorts.
13.15 Playdays.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Murdershe wrote. Afl.: Smooth

Operators.
15.10 Country Ways.
15.40 Children's SSVC.
16.00 The New Yogi Bear Show.
16.35 Phoenix Hall.
17.00 Blue Peter.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale.
18.40 News and weather.
18.55 Joint Account.
19.25 Brookside.
20.15 The Ron Lucasshow.
20.40 Top Gear.
21.10 A Sense of Guilt.
22.00 News and BFG Weather Re-

port.
22.30 Sportsnight.
23.40-00.25 Miami Vice

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Gevarieerd magazine
met elk half uur RTL aktuell, en om:
06.05 Tammy, Amerikaanse serie,
(herh.). 06.30 European Business
Channel. 08.35 Tele-Boutique.
(herh.).

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 Gut geht's. Gezondheidsrma-
gazine. (herh.).

11.25 Heathcliff, der Kater. Teken-
film.

11.45 Delvecchio. Amerikaanse se-
rie, (herh.).

12.30 Klassik am Mittag.
13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie,
15.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: Somebody upstairs.
(herh.).

15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto. Ihr Wirtschaft heute.
16.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Die Arbeitswelt. (herh.).
16.30 Die Sieben-Millionen-Dollar-

Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Hilfe
aus dem Jenseits.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
gepresenteerd door Harry Wijnvoord.

17.45 Spiel mit. Sterntaler.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Kaz & Co. Amerikaanse serie.

Afl.: Hase und Igel. (herh.).
18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Killer K.i.t.t. (herh.).
20.15 Ein Mann für Drei. Amerikaan-

se tv-film uit 1988 van Peter Bonerz.
21.55 Explosiv. Magazine met Olaf

Kracht.
22.40 RTL aktuell.
22.50 Cine-Club. Meryl Streep - Eine

emanzipierte Frau. Amerikaanse
speelfilm uit 1985 van Fred Schepisi.

00.55 Knight Rider. Amerikaanse se-
rie, (herh.).

01.40-01.45 Aerobics

Sat1
5 06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30= SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Van-
s daag: Harry kehrt zurück. 09.00 SAT.I
s Bliek. 09.05 Love Boat. Vandaag: Liebe= per Telefon. 09.50 Teletip Test. Aansl.= Ihr Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
5 SAT.I Teleshop. 10.30 Allonsanfan.
E Italiaanse speelfilm uit 1974 van Paolo
S und Vittorio Taviani. 12.15 Glücksrad.
E 13.00 Tele-Börse. 14.00 Programma-
Ej overzicht. 14.05 Koalabarchens Streif-
| züge. 14.30Teletip Geld. Aansl. Horos-
Ej kop. 14.40 Love Boat. Afl.: Julie und
Ej Gopher - ein üebespaar? 15.30 Ver-
s liebt in eine Hexe. 15.55 SAT.I Tele-- shop. 16.05 Bonanza. Afl.: Verzweifelte= Rache. 17.00SAT.I Bliek. 17.10 Nach-
S barn. Australische serie. Afl.: Eine fal-
-5 sche Freundin. 17.45 Programma-
E overzicht. 17.50 Cannon. Amerikaanse
E misdaadserie. Afl.: Tod aus dem Wel-
-5 traurn? 18.45 SAT 1. Bliek. Aansl.
E SAT.I Wetter. 19.05 Glücksrad. 19.50
= SAT.I Wetter. Aansl. SAT.I Bliek.
Ej 20.00 Heiter weiter. 20.30 Justitias klei-
E ne Fische. Duitse serie uit 1989 van= Norbert Schultze. 20.55 SAT.I Bliek.
E 21.00 Ihr sehr Ergebener... Amerikaan-
E se speelfilm uit 1955 van Gordon
E Douglas. 22.45 SAT.I Bliek. 22.55 Drie
E Engel für Charlie. Afl.: Abenteuer in der
E Karibik. 00.30-00.40 Programma-over-
E zicht.

Omroep Limburg
7.07 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
9.02, 10.02 en 11.02 Kort nieuws.
12.05 Middagmagazine: Limburg
Actueel, Ruilbeurs, Agenda en Mu-
ziek. 14.02, 15.02 en 16.02 Kort
nieuws. 17.02 Regionaal weerbe-
richt. 17.05 Limburg actueel, Agen-
da en Muziek. 17.25-17.59 Bijblij-
ven: volwasseneneducatie, infor-
matie voor buitenlanders in Lim-
burg.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en VDAB-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Soes. 10.00 Nieuws.
10.03 Broccoli. 11.50 Het koek-

koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13.10 Witlof
from Belgium. 14.00 De gewapen-
de man. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10 Rock-ola.
20.00 Lukraak. 22.00 Nieuws.
22.05 Haverklap. 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

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 Matchpoint.
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 Horizon: Legacy of a Volcano.
15.30 Italian regional Cookery.
15.50 Update USA: Farming Coun-

try.
16.10 Advice Shop.
16.40 Volgens aankondiging.
18.00 Newsround.
18.10 Expo.
18.35 Update Europe: Belgium.
19.00 News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Style trial.
20.30 Eastenders.
21.00 To the Manor Bom.
21.30 Black in blue.
22.00 News.
22.30 Present Imperfect.
23.30 Newsnight.
00.15 The Late Show.
00.55 Weerbericht.
01.00-01.05 Wednesday's Viewing.

Eurosport
05.00 International Business Report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The D.J. Kat Show. 08.30 WK
volleybal voor dames, vanuit Spanje.
Deel 1. 10.30 N.H.L. Icehockey. De
wedstrijd van de week. 12.30 Wheels.
13.30 Tennis. Live vanuit Rome, de
Men's Italian Open. 18.00 Eurosport.
What a week! 19.00 WWF Worstelen.
20.00 Autosport. Grand Prix van San
Marino voor formule 1-wagens, samen-
vatting. 21.00 Tennis. Vanuit Rome De
Mens Italian Open. 00.00-01.00 Belgi-
sche open, golfkampioenschappen.

Super Channel
07.00 Daybreak Europe. 08.00 News
on the hour and Goodyear weatherre-
port. 08.15 Videofashion. 08.45 The
Mix. 16.00 Hotline. 17.00 On the Air.
18.30 Blue Night. 19.30 News and
Goodyear Weather Report. 19.45 Time
Warp. 20.00 Ultra Sport. Super Cross.
22.00 News and Goodyear Weather.
22.15 Ultra Sport. 00.15 News and
Goodyear Weather.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.30 Club
MTV. 13.00 VJ Kristiane Backer. 14.00
MTV's Afternoon Mix. 1 7.00 3From 1 at
5. 17.15 MTV's Afternoon Mix. 17.30
MTV's Coca Cola Report. 17.45 MTV's
Afternoon Mix. 18.30 MTV's Greatest
Hits. 19.30 YOI. 20.00 Saturday Night
Live. 20.30 Club MTV. 21.00 MTV spot-
light. 21.30 MTV's Braun European Top
20. 23.00 MTV's Coca Cola Report.
23.15 VK Maiken Wexo.

België/BRF
6.35 Radiofrühstück. (+ Spiel
'Glückstreffer') 7.15 Wunschkas-
ten. 07.45 Veranstaltungskalender.
08.30 Besinnliche Worte. 09.05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der. Musik bei Tisch. 12.15 Veran-
staltungskalender. 13.00 Frisch
auf. 14.05 Schulfunk: Edrkunde.
Wasser für die Wüstenlander Mee-
reswasserentsalzung in Oman.
14.25 Musikzeit heute: Orches-
terklange aus aller Welt. 15.00
Nachmittagsstudio. 16.05 Spot-
light. 17.05 Oldiekiste. 18.10 BRF
Aktuell. 18.40-20.05Musikjournal.

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-stop. 5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
deren 11.00 'Treff nach elf. 12.00
RTL Themen. 12.15 Casino para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik-
duell. 17.50 Sportshop. 19.00
Neunzehn - Vierundzwanzig. +
Musik Non-Stop. 00.00-01.00
Traumtanzer.

Duitsland WDR 4
5.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.05
Zur Sache 12.07 Gut aufgelegt
14.05 Wirtschaft. 15.00 Café-Kon-

zert. 16.05 Heimatmelodie. 17.07
Musik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traumen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

Dinsdag 15 mei 1990 "9

KIJK ELKE 1
DAG |

LIMBURGS DAGBLAD

0 1
Met muziek van

SKYJADiO =

045-739300 I

Limburgs dagblad j



Plannen
Wat Brink straks op de televisie
zal verrichten, weet hij niet pre-
cies. Hij staat gepland voor acht
shows en een aantal kinderpro-
gramma's. „Er liggen een paar
ideeën." Als een van de grote
theaterprojecten van Jos Brink,
Frank Sanders en componist
Henk Bokkinga staat de musical

Revue' op stapel. Een

enorme produktie met 35 men-
sen, inclusief negen man orkest,
live in de bak. Over anderhalf
jaar, half december 1991, is de
voorpremière. Begin januari
1992 is theater Carré geboekt
voor de première. Jan Aarntzen
werkt al aan de 450 kostuums.
Het wordt een musical over de
revue, gesitueerd in 1948, de uit-
werking van een idee dat elf jaar
geleden ontstond. Barrie Ste-
vens doet de choreografie.

Jos Brink als auteur. Eén facet

van dat vat vol tegenstellingen.
In Gelderland - we moeten hem
beloven om zijn stek niet te noe-
men - schrijft hij in de tuin, om-
ringd door twee poezen, zestien
schapen en een big. In de brie-
venbus zit een meesje op tien
eitjes te broeden. De bestelling
van post is opgeschort.

In januarimoet er weer eenreeks
teksten worden ingeleverd. Er
komt het volgend jaar een gebe-
denbundel uit en er valt een
nieuw poezenboek te verwach-

ten, het vijfde. Daar is een enorm
publiek voor. Zoals ook zijn we-
kelijkse bijdrage in het blad Pri-
vé goedwordt gelezen. JosBrink
schrijft de meeste Privé'tjes een
halfjaar vooruit, meestal aan het
zwembad tijdens de vakantie in
Italië. Klaar in een halfuur en als
het tegenzit in een uur. „Ik wil er
geen hele dag op zitten."
Voor een ander publiek levert hij
éénkeer per drie weken een zwa-
re godsdienstige column in het
protestants-christelijke dagblad
Trouw.

Brink: „Eén heel andere stijl.
Daar doe ik lang over, wel een
middag. Het moet echt kloppen
allemaal. De kerkredactie be-
staat uit louter theologen. Ik kan
me niet veroorloven bokken te
schieten. Het is zeer aangenaam
dit te doen. Ik word gedwongen
na te denken en het heeft zijn
weerslag op mijn werk als predi-
kant. Zo word je knapper, of
minder dom."

Bij Uitgeversmij. J.H. Kok in
Kampen verschijnt donderdag
zijn boek 'God, waarom toch?'.
Een theologisch-pastoraal werk
over lijden, verdriet, onrecht-
vaardigheid. Hij komt niet met
pasklare antwoorden, maar
zoekt aan de hand van voorbeel-
den een uitweg. Het boek roept
herkenning op. Je kunt het zó
zwaar te verduren hebben, datje
uitroept 'God, waarom toch?'
Die vraag heeft hij vaak gehoord.
Het ligt in het verlengde van zijn
eerste boek 'Bouwen met puin'
dat toe is aan de vierde druk. In
de tekst zijn ervaringen.verwerkt
met mensen uit zijn pastoraat.
Het boek kent twee centrale ge-
dachten: ons lijden is niet de wil
van God. En verder: voor men-
sen die met andere mensen hand
in hand mee willen lopen, zoekt
God een oplossing.

Brink, de workaholic. Zijn leven
met en naast Frank wordt be-
heerst door straffe planning en
discipline. Hij drinkt niet meer.
Het roken heeft hij opgegeven.
Misschien één oftwee sigaretten,
na de voorstelling. Dat heeft met
zijn stem te maken, dus. Het pro-
bleem waarover de natie bezorgd
is.
Brink, tikje schor: „Daarword ik
gek van, als ze voor de zoveelste
keer vragen: 'Hoe is het met je
stem?'
Al veel beter. Als ik stop met spe-
len is ie helemaal goed. In de zo-
mer nemen werust om alle kwa-
len weg te werken. Italië zit vol
met voetballers. Daarom gaan
we naar Portugal, naar een breed
strand waar niets te beleven is.
Daar zitten aardige mensen.
Oudere Engelsen die niet naar
Wedden Dat kijken. We hebben
werk bij ons. Ik neem een stapel
moeilijke boeken mee en Frank
een stapeltje lekkere boeken."

" Jos Brink: ,JDie 14 miljoen kijkers, inclusiefBelgië en Duitsland, hebben we nooit meer
gehaald. Maar we zijn wél heel tevreden."

Britten favoriet op
Gouden Roos Festival

Van onze rtv-redactie

MONTREUX - Drie Britse pro-
dukten maken grote indruk op
het Gouden Roos Festival in
Montreux. 'Mr. Bean' van ITV
wellicht het meest. In dit pro-
gramma speeltRowan Atkinson
('Blackadder', 'Not the nine
o'clock news') zeer herkenbare
typetjes. De man in de kerk die
in slaap valt, de man op hel
strand die, zonder dat iemand
hem naakt mag zien, zijn zwem-
broek probeert aan te trekken en
de man met examenvrees.

Regisseur-producent John Ho-
wardDavies: „Het idee stelt niets
voor. Het is hoe je het doet. De
acteur bepaalt de kracht van het
programma. Atkinson is voor dit
soort klussen de beste." Atkin-
son werkt inderdaad danig op de
lachspieren. Hij toerde met 'Mr.
Bean' vorig jaar van theater naai
theater en had er ook daar heel
veel succes mee.

De BBC-inzending 'Alexei Say-
le's Stuff draait om dezekomiek
van wie het hoofd al zoveel weer-
stand oproept, dat succes verze-
kerd is. En 'Norbert Smith - A
Life' is het fake-portret van een
filmster die nu oud en seniel is.
Geof Posner, de regisseur van
het programma: „Het is in Enge-
land momenteel een rage om
films te maken van oude film-
sterren. Een interview met frag-
menten van films. Harry Enfield,
de hoofdrolspeler, kwam met het
idee om er een parodie op te ma-
ken."
Enfield komt nog maar net kij-

ken in de Engelse tv-wereld. An-
derhalf jaar geleden kwam hij
met twee typetjes in het pro-
gramma 'Saturday Night Live.
Een van die typetjes, Loadsamo-
ney, werd een complete rage. En-
field maakte onder dezelfde titel
een hit, maar stopte na een jaar.
Het succes groeide boven zijn
pet. Hij verdween en kwam terug
met 'Norbert Smith'.
Een Poolse Fiat rijdt op de Boe-
dapestwegin Boekarest. Aan het
eind moet de bestuurder kiezen:
links of rechts. Linksaf leidt naar
communisme en rechtsaf naar
kapitalisme. Na eenkleine aarze-
ling licht het linker knipperlicht
op, maar de auto slaat rechtsaf.
Deze alleszeggende grap zit in de
Roemeense inzending, 'Les cha-
teaux du Dracula', op het Gou-
den Roos Festival in Montreux.
De vijfenveertig minuten duren-
de produktie van Radioteleviziu-
néa Romana is een indrukwek-
kend werkstuk. De maker Doina
Anastasiu heeft geprobeerd alles
wat vroeger verboden was in de
film te stoppen. Drama, ironie,
taboes, moderne beeldvoering,
moderne muziek. Het zit er alle-
maal in. Het is daardoorwel een
allergaartje geworden.

De voormalige dictator Ceauses-
cu en zijn vrouw Elena moeten
het natuurlijk sterk ontgelden.
Maar ook andere wereldleiders
worden met hun neus op de fei-
ten gedrukt. Ceausescu en Elena
spelen een partijtje kaart. Elena
legt uit en Ceausescu wijst aan.
Deze kaart wordt weer door Ele-
na omgedraaid. Op de kaarten

zijn foto's van wereldleiders ge-
drukt. De eerste kaart toont een
foto van de Engelse koningin Eli-
sabeth. Meteen daarna volgt een
filmpje van het zeer hartelijke
ontvangst dat Ceausescu en Ele-
na genotenin Londen. Zokomen
er meer aan de beurt, zoals de
Franse ex-president Giscard
d'Estaing en deAmerikaanse ex-
president Nixon. Ook zy ontvin-
gen de ex-dictator met open ar-
men. De laatste kaart die Ceau-
sescu omdraait, is die van Gor-
batsjov. Hij briest het uit van
woede en veegt driftig de kaar-
ten van tafel.
Octavian lordachescu, hoofd ge-
varieerde programma's van de
Roemeense tv, licht achteraf toe
dat dit soort programma's in
Roemenie voorlopig sporadisch
zullen worden gemaakt: „Alle
zendtijd gaat op aan actualitei-
tenprogramma's. Vlak na de re-
volutie zonden we 24 uur per dag
uit, zodat de mensen op elk ge-
wenst tijdstip zich van de laatste
ontwikkelingen op de hoogte
konden laten stellen. Die behoef-
te bestaat nog steeds. Jekunt dit
programma dan ook niet zien als
een doorsnee produkt uit Roe-
menie."
'Les chateaux du Dracula' wordt
voorlopig eveneens gezien als
een kanshebber, omdat het ver-
rassend is en omdat het iets toe-
voegt aan het brave doorsnee-
amusement dat hoofdzakehjk op
het Gouden Roos Festival wordt
vertoond. Dat brave is ook dit
jaarweerver te zoeken bij de En-
gelse inzendingen.
Inmiddels is het nieuws over de

problemen waarin Veronica zich
momenteel wentelt, ook hier be-
kend. De Vara-top zat zaterdag
met rode koontjes in Nederland-
se kranten gedoken. Anton Smit,
hoofd amusement van de Vara:
„Als dit allemaal wordt bewezen
dan is de volgende stap ook al
duidelijk. Dan moet namelijk de
buitenlandse status van RTL

Veronique opnieuw bekeken
worden en die zal dan op zijn
minst dubieus bevonden wor-
den."

Voorzitter Van Dam zv/eeg wij-
selijken tevreden, waarschijnlijk
denkend aan mooie tijden wan-
neer commerciële concurrentie
tot het verleden behoort.

" Vara-voorzitter Marcel van Dam is in Montreux om mo-
gelijk enkele tv-produkties aan te kopen.

Ster voor reclame op zondagHILVERSUM- „Als de publieke
omroep meer geld nodig heeft
om de concurrentie met de com-
merciële omroep aan te kunnen,
dan moeten we niet wachten met
invoering van etherreclame op
zondag. Dat moet nu." Dat zei di-
recteur C.J. Smeekes van de Ster
gisteren brj de presentatie van
het jaarverslag over 1989.

Het is volgens Smeekes essen-
tieel dat reclame op zondag
wordt toegestaan en dat de poli-
tiek niet wacht tot de opbreng-
sten uit de Ster terug gaan lopen.
Smeekes ziet geen andere moge-
lijkheden om meer Ster-zendtijd
te verkopen op andere tijden. De
aantrekkelijke avonden zoals die
waarop Tros en de Vara uitzen-
den zitten al vol. „En ik ken wei-
nig adverteerders die bij de EO
willen", aldus de Ster-directeur.

Optrekken van de Ster-tarieven
ligt niet voor de hand nu de ad-
verteerders en bloc roepen om
die tarieven juist te verlagen,
meent hij. Maar verlaging van
het gemiddeld tarief of openbre-
ken van de contracten die al ge-
sloten zijn overweegt Smeekes
absoluut niet. Ook al zijn dan be-
paalde Ster-blokken rond min-
der aantrekkelijke programma's
niet uitverkocht, televisie-zend-
tijd blijft volgens hem een
schaars goed voor adverteerders
en wat schaars is heeft zijn prijs
is de redenering van de Ster-di-
recteur. Hij is dan ook niet van
plan de contracten die tot nu toe

zh'n gesloten open te breken.
Wat gaat de Ster nu doen om de
adverteerders te gerieven?

" Verlaging van sommige tarie-
ven voor blokken rond minder
gewilde programma's, waar
tegenover verhoging van veel
gevraagde blokken komt te
staan.

" Verlenging van een regeling
die adverteerders een bepaal-
de verhouding biedt tussen de
prijs die ze betalen en het aan-
tal kijkers dat ze bereiken.

" Intensivering van het overleg
met de omroepen over adver-
teerdersbelangen.

„Niet", aldus Smeekes, „dat we
ons met de programma's gaan
bemoeien. Maar als een omroep
twee programma's van 45 minu-
ten op korte termijn vervangt
door een van anderhalf uur zijn
wij een paar blokken kwijt. Hij
zei overigens niet de sombere
voorspellingenvan de adverteer-
ders te delen dat het marktaan-
deel va"n de Hilversumse zenders
verder terug zal lopen.

In oktober, november en decem-
ber als de omroepen de drie tele-
visienetten gaan coördineren en
ze hun winterprogramma's bren-
genzullen de adverteerders weer

flink waar voor hun geld krij-
gen."-

Smeekes wijst erop dat de adver-
teerders de Ster vorige week eèn
ultimatum hebben gestuurd
waarin gevraagd wordt drastisch
te snijden in de reclametarieven.
Het ultimatum loopt 19 mei af.
„De reactie van Smeekes is niet
voldoende, hij gaat de verkeerde
kant op", aldus Blanchard na-
mens de Bond van Adverteer-
ders.

Als de adverteerders geen bevre-
digend antwoord krijgen op het
ultimatum zullen ze massaal
weglopen van de Ster. „We over-
wegen dan om contracten te an-
nuleren en ergens ander onder te
brengen. Dat kan zijn bij de com-
merciële omroep", aldus Blan-
chard.

show

Jos Brink: 'Dat heb ik al twee jaar geleden geroepen'

'Wedden Dat' van het scherm
Van onze rtv-redactie

NIJMEGEN/AMSTER
DAM - Wedden Dat komt
volgend seizoen niet meer
op het scherm bij RTL Ver-
onique. De programmalei-
ding heeft daartoe nu defi-
nitief besloten omdat de
kijkcijfers dramatisch om-
laag zijn gegaan. Niet meer
dan twee miljoen kijkers.
Vandaar de vraag: 'Was die
serie op tv in de afgelopen
maanden wel zon succes?
De mensen praten er niet
meer met dezelfde opwin-
ding over. Jos Brink wijt dit
aan de gewenning na vijf
jaar. „Het was juist een van
de best geproduceerde
shows. Na twee seizoenen
heb ik al geroepen of we
niet eens moesten stoppen.
Die veertien miljoen kij-
kers, inclusief Duitsland en
België, hebben we natuur-
lijk niet meer gehaald, maar
we zijn heel tevreden."

Volgens Jos Brink ligt het tegen-
woordig allemaal anders. „We
zijn nu een marktaandeel. Joop
van den Ende heeft me het al tien
keer uitgelegd, maar ik snap er
geen reet van. De problemen
rond TV 10 zijnvoor ons allemaal
lullig geweest, maar ik denk dat
we met Veronique uit een dal
krabbelen. Er is veel tegenwer-
king geweest. In de keuze van
Joop ben ik niet beschaamd. Ik
heb geen Veronique-gevoel. Wél
een Joop-gevoel. Ik heb me om
die tv-situatie niet zo vreselijk
druk gemaakt."

Wilbert Gieske
stopt tv-werk
voor Belfleur

HILVERSUM - Wilbert Gies»
presentator van het TROS-m*
dagprogramma Belfleur, stol
met ingang van het komend &
zoen. Gieske zou de combina'
tv-werk en theater te zwaar v»
den.
Volgens een TROS-woordvo*
ster wordt momenteel bekek'
hoe het programma er het j5
mende seizoen uit komt te
Om die reden is nu nog niet d'
delijk of er een vervanger vol
Gieske komt. .

Afscheid van Bassie
en Adriaan bij BRT

Van onze rtv-redactie

BRUSSEL - Bassie & Adriaan
nemen nu ook in België afscheid
van de allerjongste kijkers.

Woensdagavond brengt de BRT
vanaf 18.30 uur op hét eerste tv-
net de dertiende en laatste afle-
vering van 'Bassie en Adriaan en
der verdwenen kroon. Met als
slogan 'Raadselachtige tekens'
proberen Bassie en Adriaan een
aantal geheimzinnige tekens op
een steen te ontcijferen. Daarbij
krijgen ze hulp van Robin.

In ons land was deze serie al ee,
derbij de TROS te zien. Ondan"'
problemen, die de broers Bas
Adriaan van Toor met elk3*
hebben, zijn er plannen voor&,
nieuwe jeugdserie. Die zou, %
dus de persdienst van de TRCj
in het seizoen 1990/'9l op
scherm komen. Vanwege eet
heftige ruzie tussen Adriaan
Bassie moesten een paar rna^,
den geleden in het land voorst^lingenvan beide clowns word6

afgelast. Dat was in Limburg °der andere het geval in Ma 8

tricht.

" Bassie en Adriaan.zijn woensdag, voorlopig, voor &\
laatste maal in België op het tv-scherm.

Na komst Lex Harding
Van Praag weg
bij Veronica

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Veronica's ra-
dioprogrammaleider Chiel van
Praag heeft zijn functie neerge-
legd. Over de achtergronden van
zijn besluit wil hij verder niets
kwijt. Van Praags terugtreden
wordt in directverband gebracht
met de terugkeer van Lex Hard-
ing als radiodirecteur bij deze
omroep. Van Praag zal voor Ve-
ronica wel programma's blijven
presenteren.

Hans van der Veen, adjunct-di-
recteur radio van Veronica, heeft
besloten deze functie te blijven
uitoefenen. Dit besluit heeft hij
genomen na overleg, dit week-
einde, met zowel algemeen-di-
recteur Rob Out als met Harding.
Van derVeen heeft zich over zijn
positie binnen Veronica beraden
nu Harding terugkeert van zijn
avontuur bij Veronique. Van der

Veen is indertijd aangetrokk 6

als opvolger van Lex Hardiw
die de commerciële zender Ve''
nique op poten heeft gezet. »^der Veen heeft de radiodie^
twee jaar geleid. De terugkj^,
van Harding heeft binnen de *ronica-gelederen tot veel c°v
motie geleid.

Gun speelt in
voorprogramma
Rolling Stones

ROTTERDAM - De Schots
formatie Gun speelt in t>&
voorprogramma van The Ro''
ling Stones op de 'Urba'1
Jungle Tour', die komend*
vrijdag in de Rotterdam^
Kuip van start gaat. Het optï*!
den van Gun begint in he!
Feyenoord-stadion rond 19.0"
uur. Ruim een uur later zulle*
Mick Jagger en de zijnen h^opwachting maken voor d*
ruim tweeëneenhalf uur d&
rende rockshow.

(ADVERTENTIE)

si qribijrgs
yjuphonie
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NEGENDE SYMFONIE van
LUDWIG VAN BEETHOVEN

dirigent: Salvador Mas Condc
solisten: Ingrid Constance Jjj Bk

Kappelle, sopraan Ér^ ■Yvonne Schiffelers, \i%- 4^rËmezzosopraan
Hubert Delamboye,

Huub Claessens,

koor: Philharmonischer M m M
ChorSiegen ÉËÈËt ËÊÊÊÊÊÊ

SalvadorMas Conde
Het LSO sluit zijn Beethoven-cyclus van dit seizoen af met een
uitvoering van 'de symfonie der symfonieën': Beethovens Negen-
de. Het werk ging in première op 7 mei 1824in Wenen; een criti-
cus schreef: "De indruk was groots en wonderbaarlijk zoals geen
pen kan beschrijven, het gejuich zo enthousiast voor de maestro,
dieeen nieuwe wereld had onthuldin ditheilige meesterwerk..."
*do. 17 mei Venlo za. 19 mei Maastricht
20uur De Maaspoort 20 uur Staargebouw
(077)-517000 (0431-293828
vr. 18 mei Heerlen di. 22 mei Hasselt
20uur Stadsschouwburg 20 uur Cultureel Centrum
(045)-716607 09-3211229931

f limburgs dagblad
Dinsdag 15 mei 1990 < 10



HEERLEN - Drie Belgische vracht-
wagens zijn gistermorgen rond
kwart voor zeven bij de grensover-
gang Bocholtz op elkaar gebotst.
Daarbij werd een chauffeur zeer
ernstig gewond.

Het ongeluk gebeurde doordat een
van de chauffeurs te laat merkte dat
er bij de grensovergang twee
vrachtwagens stilstonden. Toen de
man krachtig remde, blokkeerden
de wielen en schoof zijn vrachtauto
tegen de achterste vrachtwagen-
combinatie. Die botste vervolgens
tegen de truck met oplegger die
voor hem stond. "

Snelle bus
zoekt naar oplossin-

iir°or een oud knelpunt: het
e ltf in Bom is per openbaar

°er niet te bereiken. In tij-
toactrin geroepenwordt datf'J'o zoveel mogelijkniet ge-

to® moet worden, kan dat
tyWJk niet. De autofabrieklt A het Verenigd Limburgs
tJ^-vervoer, zoeken daarom
d„ een oplossing. Bij wijze
U

experiment gaat met in-
■j|» van 28 mei een bus van
itt sPeci'otal voor Volvo rijden
ij, n Brunssum, busstationletQrd en het complex in Bom.
Iqj. exPerimenteel rijtijden-
anr,er' *s aangepast aan de
i «pmst van intercity-treinen
ir l?tard, zo lezen we in Ra-
jq' et nieuwe personeelsblad
i^ .de 6.000 Volvo-werkne-

lr* Limburg.

De chauffeur die het ongeluk ver-
oorzaakte, een 52-jarige man uit
Brecht, werd met een gebroken
borstbeen en een verbrijzelde knie
naar het Heerlense ziekenhuis over-
gebracht. Zijn toestand was gister-
middag stabiel, maar nog steeds kri-
tiek. De twee andere chauffeurs
kwamen met de schrik vrij. De drie
vrachtwagencombinaties werden
zwaar beschadigd.

De exploitant die hem ter verant-
woording riep, zag zich plotseling
tegenover drie aanvallers. Met de
komst van de politie keerde de rust
niet terug. Kennissen van de Vijle-
naar verhinderden zelfs zijn aan-
houding. Omdat de agenten zich be-
dreigd voelden werd gebruik ge-
maakt van de wapenstok. Ook wer-
den honden ingezet.
Behalve de Vijlenaar pakte de poli-
tie twee Heerlenaren op. Het drietal

moest eerst voor behandeling naar
de Eerste Hulp. De nacht mochten
ze doorbrengen op het politiebu-
reau.

Antennes
Na een tip van twee krantenbezor
gers kon de politie maandagoch
tend een 29-jarige man aanhouder
die diverse antennes van auto's aar
de Johannes de 23-ste-singel had af
gebroken. De man bleek onder in
vloed van alcohol te verkeren. Hi
werd na ontnuchtering heen gezon
den met een proces-verbaal.

Nieuwe baan
voor Hummel

HEERLEN- Rein Hummel (43), ge-
wezen Tweede Kamerlid voor de
PvdA en huidig raadslid namens de
groepering Heerlen-Noord, is be-
noemd tot adviseur van de Rijksge-
bouwendienst.
Zijn benoeming valt enkele weken
nadat hij het wethouderschap voor
de Groepering Heerlen-Noord in
het Heerlense college is misgelo-
pen.
In zijn nieuwe functie (full-time
baan) zal Hummel zich vooral rich-
ten op advisering over specifieke
huisvestingsprojecten.

HEERLEN - De politie heeft zon-
dagnacht na een fikse knokpartij
drie mannen aangehouden in een
horecagelegenheid aan de Willem-
straat in Heerlen. De vechtpartij
ontstond na de weigering van een
bezoeker uit Vijlen zijn rekening te
betalen. Omdat hij van oordeel was
dat de rekening te hoog was, ver-
nielde hij enkele glazen.

Heerlen wil stichting met vergaande bevoegdheden

Steun voor centrummanager
Boete wegens
hard rijden

Van onze verslaggever

Verkrachter
aangehouden

LANDGRAAF - Een 21-jarige
man uit Landgraaf heeft be-
kend in de nacht van zaterdag
op zondag een vrouw te hebben
verkracht.
De man drong de woning van
de Landgraafse binnen en over-
rompelde de vrouw die lag te
slapen. In de woning bevond
zich ook nog een 4-jarig kind.
Na' de daad vluchtte de ver-
krachter. De vrouw wist de po-
litie een goed signalement te
geven. Via het Landelijk Her-
kenningsdienst Systeem (HKS)
kon hij worden opgespoord. De
21-jarige heeft inmiddels een
bekentenis afgelegd.

Heerlen wil, zoals we vorige week al
berichtten, nog dit jaar beginnen
met centrummanagement. Er moet
een stichting komen, waarin onder-
nemers, de gemeente, de bankiers-
vereniging en deKamer van Koop-
handel, die al haar bereidheid heeft
uitgesproken, zitting nemen.
Volgens Kentgens kan de stichting,
die de centrummanager in dienst
neemt, op korte termijn, coördine-
rend optreden bij de werkzaamhe-
den in het kader van het centrum-
plan.
Het centrummanagement zal zich in
de eerste fase ookrichten op de toe-
nemendeconcurrentie tussen de di-
verse steden door het doen van on-
derzoeken en het verzorgen van
promotie.

Bevoegd
Op langere termijn moet de cen-
trummanager volgens Kentgens
meer bevoegdheden krijgen. Kent-
gens vindt dat deze bevoegdheden
meteen bij de start vastgelegd moe-
ten worden. „Anders gaan onvol-
doende doorgesproken belangente-
genstellingen belemmerend wer-
ken", meent hij. Kappersschool gaat Oosteuropeanen het vak leren

KERKRADE - De commissaris van
politie in Kerkrade heeft de Raad
van State gevraagd om een verzoek
te schorsen van een inwoner van
Kerkrade, die graag meer wapens
wil houden.

Van onze verslaggeefster

'Coupe Heerlen5 in
Tsjechoslowakije

Afcent (1)
Feenf hoofdkwartier van de
%L, . Brunssum heeft een
Hei 9 van 12000 gulden
tyeif- over drie Limburgse

" en- Een daarvan is 't
Ber{ eln Brunssum, dat pro-
h<a®e!landicapte en niet-ge-

apte nxensen dichter bij-
"l ue orengen. Ook de Unie
ru nK.VriJwilligers (UW) in
\ }\Urn kreeg geld van de Af-
B Ikurirt V steekt een helpen-
Vp £oe in het plaatselijke
n «nj\r De Schuttershof.
%x,e^euwenhagen mocht het
\e^.

ijf voor gehandicapte
È%7n hetKnoevelhófke zich
\e 9en *n eenfinanciële bij-

\ r°en is aroen", stelde een
lo?e 9lsferèn zonder blikken ofh^ Voor de kantonrechter.
\e rnotora9ent blind dan?",
! t^o

erde de man met de zwar-
t f j-9-..Dat weet ik niet, maar
Is jr* toch niet door rood licht
>e Sto cc/ dat dieagent achter
ïcfitp at?"Dat vond dekanton-
o0{ .r °°fc nogal kras en hij be-
\ ?e zaak maar aan te hou-
\l \*e Juli weten we meer,
ioes(- an komt de agent in
'e^U>rt uitsluitsel geven. Be-

to
, ’dat zal ontaarden ineHes~nietes spelletje.

Als suggesties voor de bevoegdhe-
den die het centrummanagement
zou kunnenkrijgen, noemde hij: het
overnemen van de verantwoorde-
lijkheid voor de stadsreiniging,
waarop dan meer invloed mogelijk
is, het instellenvan centrale beveili-
ging en tenslotte een soort ontwik-
kelaarsfunctie, waarbij leegstaande
panden worden aangekocht om zo
invloed te hebben op de nieuwe 'be-
woners.
Daarnaast krijgt de centrummana-
ger een controlerende taak op het
gebied van de beveiliging, de ver-
lichting, ja wellicht zelfs op de toe-
stand in de winkels. Tevens is hij
vertrouwenspersoon en vraagbaak,
die adviezen kan geven over ver-
bouwplannen, inrichting van lege
woningen boven winkels, gevelver-
betering etc.

Creme
%p }achende heer Lony uit
"or °er 9 aan de lijn. Had
%e ederdag een gezichts-
% VoPr zijn vrouw gekocht.

ZIJ kij het gebruikelijk
&eI<lrdaaontbijt blij het pakje
\ i' .bleek op haar schoot
■»i r^l} 071 te H99en maar
<iq ladel tegen groene aan-

al9en. Wat bleek: me-
\e,°ny had zijn cadeau ver-
(irjjj | "iet het bestrijdings-
% Q

Beide spullen lagen in
Uto' verstopt onder een

me' u weten we niet hoe

"' Pr 9a e? uitziet> maar was
iet esentJe, heel stiekem, toch
kn ,JZom, kom",
Wc 9^' »ze was aanvanke-
Vr- 6 SWaar verbouwereerd,
Irtp.^derhand moesten we er

*n3k om lachen".

Zuilen geramd

De Kerkradenaar die de schietsport
als hobby beoefent, bezit vijf vuur-
wapens en heeft daarvoor een bij-
zondere machtiging. Nu de nieuwe
wet wapens en munitie van kracht
iswil hij dataantal uitbreiden tot ze-
ven.

De commissaris van de politie van
Kerkrade weigert echter daarmee in
te stemmen. De man is reeds in be-
roep gegaan bij de Commissaris van
de Koningin en die heeft zijn be-
zwaar gegrond verklaard. Donder-
dag wordt bekend of de Raad van
State akkoord gaat met het verzoek
tot schorsing van deKerkraadse po-
litiecommissaris.

Maar wat föhnen en verven kan
iedereen leren. Pas aan de kwaliteit
van het knippen herken je de echte
vakman."HEERLEN - Leo Handels is al 23

jaareen van de topattracties tijdens
het grote kappersfestival in Praag,
waar jaarlijks zesduizend toeschou-
wers de shows en workshops vol-
gen. Hij toont een videoband waar-
op hij temidden van de menigte een
westerse 'coupe' pleegt op een Tsje-
chisch model. Met groot succes zo te
zien.

Knippen
En aangezien ze in Tsjechoslowa-
krje bijna niet aan goed verfmate-
riaal, lakken en dergelijke kunnen
komen, zijn juist de westerse kap-
pers welkom, die zaken leren waar
jevoornamelijk schaar en kam voor
nodig hebt: het knippen dus.

LANDGRAAF - De politie in Land-
graaf is op zoek naar een onbekende
automobilist die gistermorgen in
alle vroegte op de Nieuwenhager-
heidestraat twee verkeerszuilen
omver reed. Beide zuilen werden to-
taal vernield. Volgens de politie
ging het om een donkerkleurige
auto die bij de botsing beschadigd
moet zijn. Eventuele getuigen wor-
den verzocht zich met de politie in
verbinding te stellen: S 045-328333.

Betalen
Voorlopig is drie miljoen beschik-
baar voor het centrummanagement.
Later moeten de participanten in de
stichting gaan meebetalen. Kent-
gens hield het voorlopig op een
mengvorm tussen verplichte dan-

Afcent (2)
rjg. ,

Do,. °edrag werd verzameld
i( alen aantal activiteiten in
ï(>/9etopen jaar. Hoogtepunt
'ty ty?-n is telkens weer de Cha-
hlJ9'u> die dit jaar in het te-
%<Zn het toerisme stond. Ook
r

ndjaarprobeert deAfcent
1?i ,een bijdrage te leveren
e$ .et aoede doel. Organisa-
%in die in
k Qyjj in9 willen komen voor
I<xr . e Save kunnen schrijven
'\J~e heer E.C.W. Frieser die
\ y^nity Relations Officer is
/ce„.et hoofdkwartier van de
G t£ Adres: Postbus 270, 6440*runssum.

Begin junineemt hij vier leerlingen
van zijn kappersschool mee naar
het bij de Russische grens gelegen
Kosice. Om naar verwachting twee-
duizend Oosteuropese kappers-
monden open te laten vallen.

kend genoeg. Bovendien is dat festi-
val steeds in november, zodat Han-
dels devorige keer vanuitzijn hotel-
kamer en passant ook nog even de
vreedzame Tsjechische revolutie op
het Wencelaus-plein kon volgen.
„Het knippen is de hoofdzaak",
luidt zijn slogan. Een schijnbare
open deur voor een kapper, zou jezo
zeggen. Maar daar blijkt de leek
weer nèt even te naief te zijn. „In
Nederland kan iedereen een kap-
persschool beginnen, het vak is niet
beschermd. Momenteel is er een
grote stryd bezig om leerlingen.

De stad Kosice ligt even ver van
Praag dan Heerlen, en bovendien
schijnt het Praagse festival nu al-
weer uitverkocht te zijn. Voor de
oostelijke Tsjechen was dat reden
om een ministerie te bewegen om
Handels naar Kosice te halen.

Duo weigert
politiebureau

te verlaten
KERKRADE - De Kerkraadse
politie heeft zondagmorgen rond
vier uur vergeefs geprobeerd om
twee mannen buiten de deur van
het politiebureau te zetten. Het
duo was aangehouden omdat het
vernielingen had aangericht.
Na verhoor op het bureau moch-
ten ze gaan. Dat weigerden ze.
Een van beiden werd vervolgens
op straat gezet. De ander werd
opnieuw aangehouden. Daar
verzette de man zich hevig tegen.
Toen ookzijn vriend zich met de
aanhouding begon te bemoeien
werden beiden in de boeien ge-
slagen en mochten ze alsnog de
nacht in een cel doorbrengen.

indruk

Wie naar Handels luistert, moet zich
niet verwonderen over achteloze
uitspraken als 'Dat meisje heeft var-
kenshaar, prachtig!' en 'De oplei-
ding in de kapperswereld is een
jungle', terwijl er blijkbaar ook
zoiets bestaat als zure permanent en
pre-curl. Dat moet wel bijna een
vakman in hart en nieren zijn, is de

En zo trekt hij rond 1 juniper auto
naar Praag, vanwaar per binnen-
lands vliegtuig verder gereisd
wordt. InKosice wordt de grotekof-
fer met materialen tevoorschijn ge-
haald, en een keuze gemaakt uit de
vijftig klaarstaande modellen.

(ADVERTENTIE)
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Foutloos
Erg bescheiden is Handels niet,
want de video laat hij vergezeld
gaan van bewonderend commen-
taar over hoe snel en foutloos hij
daar staat te knippen. In hoeverre
die begeleidende tekst de lading
dekt, daarover kan een leek-verslag-
gever zich uiterst moeilijk een oor-
deel vormen.

En dan volgen shows, overigens
met kleren van een Heerlense win-
kel in haute couture en worden
workshops gehouden. De vijf Heer-
lenaren werken extra langzaam om
de naar schatting tweeduizend Rus-
sische, Oostduitse, Tsjechoslowaak-
se en Hongaarse kappers de kneep-
jes van het vak te leren. Claudia
Bacchis, André Dirkx, Maurice Zijl-
stra en Miranda Hoofs, dat zijn de
gelukkigen die aan het vijfdaagse
avontuur mogen meedoen.

Geschil om
vuurwapens

De officier van Justitie toonde zich
gevoelig voor zijn argumenten en
eiste een boete van 175 gulden. „Een
aardige geste, maarkan het niet nog
wat minder?", vroeg de beklaagde.
Van Oppen bepaalde de boete ten-
slotte op 150 gulden.

HEERLEN - „Er schijnen automo-
bilisten te zijn diezo diep in gedach-
ten zijn verzonken, dat zij de grens
niet zien en in normale snelheid
doorrijden". Dat zei kantonrechter
mr Van Oppen gisteren tegen een
Belg, die even voor de grens van
België geen vijftig maar honderd ki-
lometer per uur had gereden.
Volgens de Belg was dat niet de re-
den waarom hij te hard ging; hij
wist simpelweg niet dat hij voor de
grens een limiet van vijftig kilome-
ter in acht moest nemen. Hij vroeg
derhalve om clementie, mede ge-
zien het feit dat hij gedurende zes-
tigduizend kilometer nog nooit een
verkeersovertreding had begaan.

Croen

Kinderogen
it *°ben twee vragende kin-
)fQ9ln invloed °P een uit-
V van de kantonrechter?
i i*sf-hijnlijk met die gedach-
to achterhoofd toog een

"> uit Kerkrade gistermor-
eJ?aar het kantongerecht in
lisrt was z°nder rijbe-
iq üe weg opgegaan en reed
dj een zodanig hoge snelheiddiije Van °^e weg raakte. De
tirj ezigheid van haar zoontje

en succes» kantonrechter
h ,PpeTl 9af haar een boete
(fy A*o gulden. Desondanks
ee?i vn Oppen bij de peuter

doen. „Daag, me-
hij luid bijzijn af-

Vh moeder was minder

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Heerlense Organisatie van Zelfstandige
Ondernemers (HOZO) gaat akkoord met het principe van de
centrummanager. Dat kan afgeleid worden uit de reacties
tijdens een gisteravond gehouden bijeenkomst, waarop ir.
Kentgens namens de gemeente tekst en uitleg gaf.

Maar het lijkt allemaal indrukwek-

LimburgsDagbladvoor Oostelijk Zuidlimburg
Dinsdag 15 mei 1990 "11

" Dit bleef over van de vrachtwagen waarvan deBelgische chauffeur het ongeval veroorzaakte
en zelf ernstig gewondraakte. Foto: MARCELvan HOORN

" Leb Handels (derde van rechts)~die met enkele leerlingen kappersdemonstratiës gaat verzor-
gen in het Tsjechische Kosice, neemt nog wat huiswerk door. Foto: DRIES linssen

' (ADVERTENTIE)
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Wegreuzen
botsen Drie arrestaties na

vechtpartij in café

Vijlenaar weigerde te betalen

Van onze verslaggever

wel vrijwillige oijarages van ge par-
ticipanten en zelf verdienen van
geld via vastgoedbeheer.
Maar Kentgens waarschuwde dat al
bij de start zicht moet zijn op de
vorm van structurele financiering
wil het centrummanagement kans
van slagen maken.

De verzamelde ondernemers had-
den nauwelijks kritiek op de plan-
nen en voorzitter Hub Haenen
sprakvan een 'gedegenaanpak. Zo-
alsKentgens ook al impliciet sugge-
reerde, kan het hoogstens een pro-
bleem worden om de verschillende
participanten volledig op één rij te
krijgen.



t Waarom moeten mensen scheiden?
Waarom moeten mensen lijden?
Vele harten ondervinden pijn.
Het was zo mooi, ons samenzijn.

Enige en algemene kennisgeving
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, dat allesvoor hem be-
tekende, is, na een kortstondige ziekte, zacht en kalm van ons heenge-
gaan, in de leeftijd van 69 jaar, mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
schoonvader en opa

(Giel) Guillaume
Michiel Hubertus

Notten
echtgenoot van

(Jane) Catharina Dinphna Otte
Hoensbroek: J. Notten-Otte

kinderen en kleinkinderen
Hoensbroek, 13 mei 1990
Mariagewandenstraat 112
Corr.adres: Wolfshoofdplein 54, 6431 BG Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op donderdag 17 mei om
11.00 uur in het crematorium Nedermaas in Geleen, Vouershof 1.
Samenkomst aldaar om 10.45 uur.
Na de plechtigheid is er in de koffiekamer van het crematorium gelegen-
heid tot persoonlijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in Heer-
len, Grasbroekerweg 20.
Er is heden, dinsdag, en woensdagvan 18.00 tot 19.00uur gelegenheid tot
afscheid nemen.

tCatharina Machiels, oud 91 jaar, weduwevan Martinus Soeters. Maas
tricht, verpleegkliniek Klevarie. Corr.adres: Ambyerstraat Zuid 119'

6225 AE Maastricht. De uitvaartdienst is heden, dinsdag 15 mei, om 11.00
uur in de parochiekerk van St.-Antonius van Padua te Nazareth-Maas-
tricht. Er is geen condoleren. '
tJosephina Willems, oud 95 jaar, echtgenote van Johannes Rethero.

6245 CE Eijsden, Schoolstraat 43. De uitvaartdienst zal plaatshebben
op woensdag 16 mei om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Martinus
te Breust-Eijsden. Er is geen condoleren.

tJosé Coenen, oud 60 jaar, echtgenote van Jef Op den Oordt. 6224 GJ .Maastricht, Edisonstraat 21. De uitvaartdienst is heden, dinsdag 15
mei,om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw van Lourdes, W.V-
Veld-Maastricht. Geen condoleren.

tlialimah van Zeijl, oud 71 jaar, weduwe van Willem van Zeijl. Maas-
tricht, Kast. Neubourgweg 154. Corr.adres: Meutestraat 21.k, 6219 BJ

Maastricht. De uitvaartdienst zal worden gehoudenop woensdag 16 me'
om 11.30 uur in de parochiekerk van de H. Antonius van Padua te Naza-
reth-Maastricht. Er is geen condoleren.

tJoannes van Huijkelom, oud 60 jaar, echtgenootvan Tonny Maes. 6215
VH Maastricht, Viennahof 27. De uitvaartdienst zal worden gehouden

op woensdag 16 mei om 11.00uur in de parochiekerk van San Salvatorte
Daalhof-Maastricht. Er is geen condoleren.

tMatthieu Hendrix, oud 69 jaar, echtgenoot van Guillaumine Jöngeft --
6212 GA Maastricht, Jekerweg 59. De uitvaartdienst zal worden gehou-

den op woensdag 16 mei om 14.00 uur in deparochiekerk St.-Petrus, Vil-
lapark te Maastricht. Er is geen condoleren. h\

tLou Daenen, oud 69 jaar, echtgenoot van Martha Lotens. 6212 XBkbK
Maastricht, HogeKanaaldijk 8. De uitvaartdienstzal worden gehouden !JWopwoensdag 16 mei om 11.00 uur in deparochiekerk St.-Pieter op deBert!

te Maastricht. Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met diepe droefheid, maar in grote dankbaarheid
voor hetgeen hij voor ons betekend heeft, gevenwij
u kennis, dat vrij onverwacht van ons is heenge-
gaan, in de leeftijd van 83 jaar, mijn dierbare man,
onze goede vader, schoonvader, opa en overgroot-
vader, zwager, oom en neef

Anton Perko
echtgenoot van

Theresia Koritnik
Heerlen: Th. Perko-Koritnik

kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Perko
Familie Koritnik

6413 TW Heerlen, 13 mei 1990
Hitjesweg 30
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-'
den op donderdag 17 mei om 15.00 uur in de paro-
chiekerk H. Cornelius in Heerlen-Heerlerheide,
waarna aansluitend de crematieplechtigheid zal
plaatsvinden in het crematorium in Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed woensdag om 18.45 uur, waarna
aansluitend om 19.00 uur de, avondmis in voor-
noemde kerk gehouden zal worden.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen aan de Grasbroeker-
weg 20. Gelegenheid tot afscheidnemen heden
dinsdag en woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, nog vrij
onverwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 77 jaar, onze goede en zorg-
zame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoe-
der, zuster, behuwdzuster, tante en nicht

Margaretha Katharina
Elisabeth Janssen

Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.
De bedroefde familie:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Heidens
Familie Janssen

Brunssum, 13 mei 1990, Schuttershof
Corr.adres: 6374 KR Übach over Worms
Europaweg Zuid 6
De plechtige eucharstieviering zal plaatsvinden op
donderdag 17 mei a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Hulp der Christenen te Nieu-
wenhagen, waarna begrafenis op het kerkhof te
Heerlerbaan.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gelegen-
heid tot schriftelijke condoleance.
Woensdag tijdens de avondmisvan 19.00uur wordt
moeder bijzonder herdacht in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium te Nieu-
wenhagen, Beuteweg. Bezoekuren van 18.30 tot
18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

tMiet Seelen, 63 jaar, echtgenote van Hub Frans-
sen. Lindenstraat 42, 6086 CM Neer. De plechti-

ge uitvaartdienst zal worden gehouden heden 15
mei om 10.30uur in de parochiekerk van deH. Mar-
tinus te Neer.

tWiel Wandeloo, 52 jaar, echtgenoot van Margriet
Everts. Dorpsstraat 43a, 6074 GA Melick. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
woensdag 16 mei om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Andreas te Melick.

tAnna Rietjens, 72 jaar, echtgenotevan Johannes
Vermeij; Huize Beek en Bos, L'Unionlaan 1,

6093 GE Heythuysen. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden woensdag 16 mei om 10.30
uur in deparochiekerk van de H. Nicolaas te Heyt-
huysen.

tAn Lennards, 85 jaar.Kruisherenstraat 202, 6041
HK Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal

worden gehoudenwoensdag 16 meiom 11.00uur in
de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te Roermond.

t Maria Houben, 73 jaar, echtgenote van Hendri-
kus 801, Neerstraat 1, 6071 JJ Swalmen. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
woensdag 16 mei om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Lambertus te Swalmen.

tLouis Oosterbaan, 80 jaar, echtgenoot van The-
resia Ansems. Olieslagersstraat 109, 6044 TD

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden woensdag 16 mei om 11.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Thomas te Roermond.

t JozefThommassen, 79 jaar, echtgenoot van He-
lena Verboeket, weduwnaar van Mechtildis Si-

mons. Napoleonsweg 64, 6086 AH Neer. De plechti-
ge uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag
17 mei om 10.30 uur in de St. Martinuskerk te Neer.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat gel
onverwacht uit ons midden werd weggenotf"
mijn lieve man, vader, zoon en broer

Hubertus Stommen
echtgenoot van !§„

Enni Houtermans **«
op de leeitijd van 64 jaar. el. „

Jean en Marleen e te
Familie Stommen \
Familie Houtermans 'r^e

Bocholtz, 12 mei 1990 J.'
Corr.adres: Steenberg 6, 6351 AS Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor(> j^
op donderdag 17 mei a.s. om 11.00 uur in de Pï sgJcchiekerk van de H. Jacobus de Meerdere te ► e^echoltz, waarna aansluitend de crematie te Imsl' p
rade. enic
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is &ri_j
geen condoleren. ïil c
De rozenkrans wordt heden dinsdag 15 mei ge %
den om 18.40 uur in voornoemde kerk, waarna& .
sluitend de avondmis te zijner intentie.
De overledene ligt opgebaard in het mortuaria i
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld. Bezoekuren v (\ t
18.00 tot 19.00 uur. 'Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen.'
lieven deze annonce als zodanig te willen bescW |-^
wen. 11

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, gevenwij u kennis dat heden, toch
nog onverwacht, is overleden, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en opa

Jozef Schoonbrood
echtgenoot van

Margaretha Raes
Hij overleed op de leeftijd van 82 jaar.

Brunssum: M. Schoonbrood-Raes
Brunssum: L. Schoonbrood

H. Schoonbrood-Linnartz
Mare en Monique
Anja

Troisdorf(BRD): T. Luchtenberg-Schoonbrood
R. Luchtenberg
Frank
Familie Schoonbrood
Familie Raes

13 mei 1990
St.-Gregoriuslaan 64, 6442 AG Brunssum
De eucharistieviering zal worden gehouden op
donderdag 17 mei as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk St.-Joseph te Brunssum, waarna aansluitend
begrafenis op de algemene begraafplaats aan de
Merkelbeekerstraat.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk vanaf 10.40 uur.
Avondwake ter intentie van de overledene, woens-
dag 16 mei as. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum; gele-
genheid tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

I * INa een langdurigeziekte nam God heden, voorzien
van de h. sacramenten der stervenden, in de leeftijd
van 93 jaartot Zich, onze dierbare moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Maria Elisabeth
Wijnhoven

weduwe van

Willem van Gelderen
In dankbare herinnering:

Vaals: Wiel van Gelderen
Tittie van Gelderen-Kicken

Eygelshoven: Annie Deckers-van Gelderen
August Deckers

Kerkrade-West: Nelly Laschet-van Gelderen
Leonard Laschet

Landgraaf: Nol van Gelderen
Mia van Gelderen-Franken
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Wijnhoven
Familie Van Gelderen

Kerkrade, 12 mei 1990
Corr.adres: St. Joannesstraat 35
6465 BG Kerkrade-West
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 17 mei om 10.00 uur in de parochiekerk
van de H. Joannes de Doper te Eygelshoven. Aan-
sluitend om 11.30 uur gevolgd door de crematie in
het crematorium te Imstenrade-Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Woensdagavond om 7.00 uur zal mede ter intentie
van de overledene een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van de Lüc-
kerheidekliniek te Kerkrade. Bezoekuren van 18.00
tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

" NIEUW! 5N2002KUNSTVEZEL

" Kleurecht en vormvast kwallteitshaarwerk * aga
dames en heren. 5 h

Kaalheid hoeft niet!!! Jj
" Door de nieuwstebevestigingssystemen een

ideaal draagcomfort, ookvacuüm. <%

" Levering via alle ziekenfondsen. ,
" Reparatie en verzorging van alle haarwerk.

" Bel voor Informatie, 's Maandags gesloten.

iill *i ,ar
V^W emile haarstijl
Stokstraat 16, Maastricht Tel. 043-212767^

Enige en algemene kennisgeving

t
Met droefheid gevenwij u kennis dat, toch nog on-
verwacht, van ons is heengegaan, mijn moeder,
schoonmoeder, onze oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Maria Petronella
Verbrugge

weduwe van

Servaas Jozef Vroemen
Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar, voorzien van
het h. oliesel.

Landgraaf: Jo Vroemen
Annie Wagelaar

Maastricht: Joep en Elsbeth
Tilburg: Guido en Edith

Familie Verbrugge
Familie Vroemen

Kerkrade, 12 mei 1990
Groene Kruisstraat 11
Corr.adres: Felix Ruttenstraat 10
6372 KV Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 16 mei as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Martinus te Spekholzerheide-
Kerkrade, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chevre-
mont, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij mede dat papa toch nog
onverwacht is gestorven. In stilte heeft hij zondag-
avond voorgoed afscheid van ons genomen.

Hein Roeks
geboren op 11-10-1908

echtgenoot van

Toos Terra
Met liefde gedenken wij papa, diezo goed voor ons
was.

Lies en Ger
Hanneke en Martin, Lars, Shelly en Shari
Mieke en Wim
Hein en Monique, Riek, Lindsey
Jan en Luciënne, Melanie
Peter en Peggy
Leo en Janine
Ronnie en Mare
Martin en Michaela

en
Kitty en Sjeng
Liesje en Theun
Annemie en Leo

13 mei 1990
Geleenstraat 37, 6411 HR Heerlen
Geen bezoek aan huis.
De uitvaartmis zal worden gehouden op vrijdag 18
mei as. om 14.00 uur in de dekenale kerk St.-Pan-
cratius-Heerlen, waarna aansluitend de crematie
zal plaatsvinden in het crematorium te Imstenrade.
Voor vervoer is gezorgd.
Voor aanvang van de plechtigheid is er gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk
vanaf 13.40 uur.
Papa is opgebaard,in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen (ingang St.-Antoniusweg); gelegenheid tot
afscheid nemen aldaar, dagelijks van 19.30 tot 20.00
uur.

Wegens sterfgeval zijn onze zaken te

Heerlen, Gulpen en
Valkenburg a.d. Geul

op vrijdag 18 mei as.
DE GEHELE DAG GESLOTEN.

Kort geding om ontvoerde
Sofia terug te krijgen

De Roermondse persofficier van
justitie mevrouw mr E. van der Bijl
wil niet spreken van een hausse van
het aantal ontvoeringen. Rijkspoli-
tiewoordvoerder Hay Clabbers laat
desgevraagd weten dat de politie in
Limburg met de handen in het haar
zit.

Roermond, van de baby Dennise tot
dezelfde categorie behoort, is (nog)
niet duidelijk.Vader nam dochtertje weg van moeder Pauline

'Acht Me
nieuwe

feestdag'

Wies Stael-Merkxs

ZWOLLE/ROERMOND - ,
jaarlijkse manifestatie van ,
Acht Mei Beweging is volé*
Wies Stael-Merkx een niej
feestdag geworden op de kef
lijke agenda. „Je begaat ée.
doodzonde als je hem verzu 1i
maar het is wel zonde als JÊ i

niet geweest bent. En ook (
moet gebiecht worden", aldus,
voorzitter zaterdag op de ze
manifestatie in Zwolle.

Vloeder Pauline (24), die het kind
ioor de rechter kreeg toegewezen,

De 24-jarigemoeder vindt dat zowel
justitie, politie, hulpinstanties als
het Riagg niets voor haar hebben
gedaan. Men was ervan op de hoog-
te dat de man aleens had gezegd dat
hij zijn dochtertje naar Marokko zou
brengen; ook wisten die instanties
dat hij psychisch labiel is.

Mr Muurmans wilde gezien de re-
cente ontwikkelingen nauwelijks
iets kwijt over de ontvoeringszaak.

MAASTRICHT - De Maas-
trichtse advocaat mr B. Muur-
mans heeft een kort geding
aangespannen tegen de Ma-
rokkaan A. El K., die bijna
twee maanden geleden vanuit
Maastricht zijn dochtertje So-
fia ontvoerde. De man nam de
zestien maanden jonge Sofia
mee nadat er huwelijksproble-
men waren ontstaan. Zeer
waarschijnlijk verblijven va-
der en dochter in Frankrijk.

Van onze verslaggever
Moeilijk

„Toen de vrouw bij de politie aan-
gifte van de ontvoering ging doen,
werd ze afgescheept. Ik heb haar te-
ruggestuurd. Het is ongelooflijk hoe
moelijk men deed", aldus Muur-
mans. Omdat de man tot twee keer
toe niet kwam opdagen bij de echt-
scheidingsprocedure, die hij aan-
hangig had gemaakt na de ontvoe-
ring, besloot de rechter het kind aan
de vrouw toe te wijzen.
Limburg werd vorig jaar al enkele
malen opgeschrikt door ontvoerin-
gen. Begin 1989 ontvoerde een
Egyptenaar zijn kinderen vanuit
Venlo; november vorig jaar nam
een Marokkaanse vader vanuit Hel-
den zijn twee kinderen mee; of de
ontvoering, afgelopen week in

„Eén ding is zeker", zegt Clabbers in
het algemeen, „we kunnen die men-
sen geen bescherming bieden. Poli-,
tic en justitie lopen er dus zon
beetje achter aan. Trouwens, in dit
soort zaken ligt het heel moeilijk.
Het speelt meestal in de zeer enge
privésfeer. Vaker is het echtpaar ge-
scheiden en is de man een buiten-
lander. In bijvoorbeeldMarokko be-
staan volledig andere regels, waar-
door het communicatieprobleem
met de autoriteiten aldaar moeilij-
ker is. Het zijn al met al geen gewo-
ne (lees: criminele ontvoeringen
met geëist losgeld) ontvoeringen",
aldus Qlabbers, die een oplossing
ziet in het maken van goede onder-
linge, internationale afspraken.

is ten einde raad. Via haar advocaat
heeft zij El K. voor de rechtbankpre-
sident laten dagvaarden om hem er-
toe aan te zetten haar kind weer te-
rug te geven. Hetkort geding dient
donderdag 5 juli.

Ministerie pareert kritiek GS

'Extra isolatie
niet duurder'

geworden

„Aan de hand van bouwtekeningen
werden voorlopig vijf sterren toege-
kend. In februari 1987 hanteerde de
commissie plotseling andere nor-
men, waardoor het hotel niet meer
voor vijf sterren in aanmerking kon
komen", aldus deraadsman. De mo-
tieven van de commissie noemde
hij 'krentenwegerrj'. Hij benadrukte
dat Derion zich toch vijfsterrenho-
tel was blijven noemen in de vaste
overtuiging dat de beslissing van de
commissie nog niet definitief was

Raadsman mr Pfeil overlegde cor-
respondentie tussen Hotel Derion
en de classificatiecommissie. Daar-
uit moest blijken dat het toekennen
van vier sterren niet definitief was.

Voorwaarde in rechterlijk vonnis

Eén ster weg van
gevel Hotel Derion

" Van de vijf sterren op de voorgevel van het hotel moet er én
worden weggehaald. Foto: widdershoven

De ruim 10.000 rooms-katn^ken applaudisseerden luid „
zouden dat gedurende de
nog vele keren doen.
Traditiegetrouw waren ka^naai Simonis en de bisschopK
afwezig op de manifestatie. 'S
wijl de kritische katholieke^de Zwolse veehal nieuwe I>?*j
ren instudeerden, naar mod.j,
cabaret zaten te kijken ofkK £spandoek-processies aan
voorbij zagen trekken, vf& (
hun herders aanwezig bij j
plechtige wijding van de ée \
taureerde Sint Servaaskerk
Maastricht.

Op de eerste plaats
moet die baan er ko-
men. Plannen bijstellen
kan altijd,' aldus Hame-
leers die de indruk pro-
beerde weg te nemen,
dat Maij-Weggen de
provincie in haar brief
had opgezadeld met een
rekening met open ein-
de. >

'We gaan er vanuit dat
die 200 miljoen vol-
doende zal zijn. Mocht
straks anders blijken,
dan zullen we dat met
de betrokken partijen
moeten bespreken.
Daar nu al over specule-
ren, heeft weinig zin.

De woordvoerder van
de sector luchtvaart van
Verkeer en Waterstaat,
H. Hameleers, heeft dat
gisteren gezegd.

joen gulden gaat kos-
ten. Het ministerie ziet
daarom ook geen reden
gedeputeerde staten
van Limburg te garan-
deren dat een eventuele
overschrijding van dat
bedrag niet voor reke-
ning van de provincie
zal komen, zoals vol-
gens GS in een brief van
minister Maij-Weggen
van 12 april wel tussen
de regels door te lezen
is.

Van onze verslaggever
GELEEN - Het minis-
terie van verkeer en wa-
terstaat gaat er voorals-
nog van uit dat de kos-
ten van een tweede iso-
latieprogrammavoor de
omgeving van vliegveld
Beek hooguit 200 mil-

Wies Stael-Merkx en med^,
stuurslid Joost Reuten a J
niet erg onder de indruk val* (
afwezigheid van de bisschopP^j
De voorzitter vertelde fijntjes
de beweging de afgelopen $
veel sympathie-betuigingen (l
ontvangen van Limburgse P?. s
res, die door bisschop öv^,
ernstig waren gewaarsch^i
voor de manifestatie. Re^j|i
kondigde aan dat de bewee^;
zich onverminderd zal D^Le}verzetten tegen 'totalitaire \■ jd
ken' in het bisschoppelijk bc'

Ook de kritiek van GS
op het tijdspad dat de

Volgens de minister
kan de Oost-westbaan
op zijn vroegst in 1996
in gebruik genomen
worden. Het college van
GS meent echter dat
Maij-Weggen overbodig
lange termijnen in acht
neemt en dat de baan al
zestien maanden eerder
in gebruik genomen
worden.

minister voor de ver-
dere procedures had
uitgestippeld, vond hij
onterecht en onge-
grond. 'De provincie
heeft steeds gezegd dat'
het sneller moest. Wij
hebben haar steeds dui-
delijk gemaakt dat dit
niet kon en dat we ge-
woon de wettelijk voor-
geschreven procedures
volgen.'

De rechter hield bij zijn vonnis re-
kening met het feit, dat het hotel de
afgelopen jaren kapitalen heeft
geïnvesteerd om alsnog de felbe-
geerde vijfde ster te bemachtigen.

MAASTRICHT - Hotel Derion BV
in Maastricht is gisteren door eco-
nomisch politierechter mr Swane
veroordeeld tot een boete van dui-
zend gulden waarvan de helft voor-,
waardelfjk. Dit op voorwaarde, dat
het hotel zo spoedig mogelijk één
kwaliteitsster zal schrappen uit re-
clamefolders en deze ook zal verwij-
deren van de gevel langs het Onze
Lieve Vrouweplein.
Ondanks een viersterrenclassifica

tic door de Commissie Benelux Ho-
telclassificatie bij de opening in
1986, heeftDerion zich de afgelopen
driejaar als vijfsterrenhotel geprofi-
leerd. „Begrijpelijk," aldus officier
van justitie mr Van Opstal. „Een
vijfsterrenhotel trekt immers meer
bezoekers dan een met vier ster-
ren". Voor 'deze economische afwe-
ging' eiste hij een boete van vijftien-
honderd gulden waarvan vijfhon-
derd voorwaardelijk.

Dinsdag 15 mei 1990 " 12Limburgs Dagblad



Van onze redactie economie

Schets van de nieuwe onderneming in Bom

BORN - Strengere milieu-
eisen kunnen soms heel gun-
stig uitpakken voor het be-
drijfsleven. Bijvoorbeeld voor
de in Roermond gevestigde
Amerikaanse onderneming
Cheswick. Over driejaar moe-,
ten alle nieuwe auto's in Euro-
pa voorzien zijn van een drie-
wegkatalysator en dat is voor
Cheswick reden genoeg om
’22 miljoen te investeren in
een nieuwe katalysatorfabriek
in Bom.
De fabriek gaat voor werk zorgen
voor 150 mensen, vertelde gisteren
directeur B. Kievit. Als zij over een
paar jaar op volle toeren draait, zul-
len er één miljoen katalysatoren per
jaar worden geassembleerd. Ches-
wick heeft een terrein van 25.000
vierkante meter gekocht op een ter-
rein achter de Campina-fabriek in
Bom. In november moet op dieplek
al een complete fabriek staan, ter-
wijl Cheswick een optie heeft voor
nog eens 3.000 vierkante meter.

" Een maand nadat ze de brievenbus van ex-psychiater F. had opengebrokenen zijn post
doornam, werd Annie Bijnoord gearresteerd en voor verhoor naar Nijmegen gebracht. Het
urenlange verblijf in een politiecel heeft haar traumatische ervaringen in Zetten weer vol-
ledig naar boven gehaald. Foto: christahalbesma

Morgen begint strafzaak tegen ex-psychiater

Steun per advertentie
voor Annie Bijnoord

el. LO - Werknemers in de meu-
e' en emballagesector dreigen ac-
ie,e voeren als de werkgevers niet
!m ereid zijn tot afspraken over
H ergaande arbeidstijdverkor-
js' Prijscompensatie en loonsver-ajr^g, een betere vut-regeling en

0n^e arbeidsomstandigheden.
*el r e afspraken zal de
Sloop jn (jeze sector verder toe-\iJ?r°testbij eenkomsten in Raalte,

e. '°> Zaandam, Varsseveld, Bene-
en HUwen en Moorclrecht heb-
w e Bouw- en Houtbonden vanen CNV gisteren aandacht ge-

Actiedreiging
meubelsector

vraagd voor het uitblijven van cao's
in de meubelindustrie en meubile-
ringsbedrijven (16.000 werknemers)
en de emballage-, pallet- en klom-
penindustrie (2.300 werknemers). In
beide sectoren liep vorige maand
het cao-overleg vast op onder meer
de weigering van werkgevers om
verdergaande atv in te voeren.
De bonden willen door de cao-af-

spraken verbetering brengen in de
geringe instroom van kwalitatief
goede jongeren, het veelvuldig
overwerk, de betrekkelijk hoge
werkloosheod en ongezonde ar-
beidsomstandigheden. Qua werf-
kracht leggen de meubel- en hout-
sector het tegen andere branches af.
De bedrijfstakken hebben een
'ouderwets en stoffig' imago. Jonge-
ren vergelijken beloning, technie-
ken, werkzekerheid en arbeidsom-
standigheden „en kunnen vervol-
gens talloze bedrijfstakken opnoe-
men waar ze het beter zullen heb-ben".

vierde keer was uitgesteld, zocht
de opgekropte boosheid een uit-
weg. Annie Bij noord en enkele
andere betrokkenen gingen op 9
februari naar de flat van F. Toen
deze niet thuis bleek te zijn, werd
diens brievenbus opengebroken.

Het waarom van de late aanhou-
ding is Stollenwerk nog steeds
niet duidelijk. Maandag volgt
hierover nog een gesprek. De ad-
vocaat acht het uitgesloten dat
Annie Bijnoord zal worden ver-
volgd. „Dat zou de grenzen over-
schrijden. Annie heeft juridisch
niet juist gehandeld, maar wel
begrijpelijk. Een vervolging
moet adequaat zijn en wat heeft
het hier voor zin?"

Cheswick durft zon grote investe-
ring aan omdat de markt voor kata-
lysatoren enorm groeit. Van de 13
miljoen jaarlijksgemaakte auto's in
West-Europa wordt er slechts een
op de drie voorzien van een kataly-
sator. Over een paar jaar moet ech-
ter onder alle auto's zon filter han-
gen. Van de huidige markt neemt
Cheswick vijftien procent voor zijn
rekening. Om datpercentage vast te
kunnen houden moet de afzet uitge-
breid worden van 600.000 stuks nu
naar 1.600.000rond 1994.

Babyblijft onvindbaar
Adjudant Smeets: 'We houden met alles rekening'

Van onze verslaggeefster
MAASTRICHT - 'Geen celdeur
is dik genoeg om het geluid van
deze massale schreeuw om ge-
rechtigheid tegen te houden. An-
nie G. Bijnoord.' In de rubriek-
sadvertentiesvan drie landelijke
dagbladen zijn ze al wekenlang
regelmatig te vinden, oproepen
van de Maastrichtse schrijfster
Annie Bijnoord en sympathiebe-
tuigingen aan het adres van An-
nie en alle andere betrokkenen.

De 150 nieuwe arbeidskrachten in
Bom dienen bij voorkeur een MTS-
opleiding achter de rug te hebben,
omdat aan de produktie van kataly-
satoren hoge eisen worden gesteld.
Er wordt met een flinke hoeveel-
heid high-tech produktiemiddelen
gewerkt.

Emotioneel
Een emotionele actie, zegt An-
nies advocaat mr. H.A.J. Stollen-
werck uit Maastricht. Ruim een
maand later werd ze midden in
de nacht door de Maastrichtse
politie van haar bed gelicht voor
een verhoor. Voordat het ver-
hoor 's morgens in Nijmegen
plaatsvond is Annie urenlang in
een cel opgesloten.

Amerikaans
Cheswick maakt sinds vorig jaar
deel uit van de Amerikaanse multi-
national Arvin Industries, een van
de grootste toeleveranciers van de
auto-industrie ter wereld. Cheswick
zelf is in Europa een van de grotere
leveranciers van uitlaatsystemen en
autokatalysatoren.

Advocaat Stollenwerck maakt
zich nu nog kwaad over deze be-
handeling. „Mr. i Leeman was
nogal geïrriteerd over haar han-
delswijze, maar er werd afge-
sproken dat zij ook in Maastricht
een verklaring kon afleggen."
Maar ook indien die afspraak er
niet zou zijn geweest, zou deze
gang van zaken buiten alle pro-
porties zijn geweest, vindt de ad-
vocaat.

Morgen begint de alvier keer uit-
gestelde strafzaak tegen dr. F.
Gisteravond was er een solidari-
teitsbijeenkomst voor zijn
slachtoffers in Paradiso in Am-
sterdam en een stille tocht naar
de Dam.

Annie Bijnoord is een van de
vele ex-pupillenvan de Zettense
Heldringstichtingen die een aan-
klacht heeft ingediend tegen de
ex-psychiater-directeur Theo F.
wegens seksueel misbruik. 21
misbruikte pupillen hebben aan-
gifte gedaan en alhoewel er zich
nog steeds nieuwe slachtoffers
melden bij de politie worden
geen nieuwe getuigenverklarin-
gen of aangiften meer opgeno-
men.

De baby is vorige week donderdag-
avond tegen twaalven uit de goud-
kleurige BMW van Hassan gehaald
terwijl de ouders even een hapje wa-
ren eten in een shoarma-zaak. De
auto hadden ze geparkeerd aan de
Maria Gardestraat. Toen ze terug
kwamen bleek een ruit van de auto

'*lk,
itig reeg de politie na de uitzen-
hiri Van Achter het Nieuws waarin
W, e^ Grutter een emotioneel be-
aaj. "eed op de ontvoerders om
6Va] lnd terug te geven en in elk

goed te verzorgen, nog eens

pad
aBa van zon-
e i v°nd hadden we verwacht dat

liind vandaaS ergens op de>tr^ 2°u worden gezet. Maar dat is
ailt °e niet gebeurd", zegt adju-
Dliti eets van de Roermondse

Uitbreiding
„Maar we zijn er nog lang niet uit",
zegt Smeets. „We zijn ondanks de
extra tips nog niet veel wijzer. Na-
tuurlijk trekken we alles na, maar
de echte tip zit er nog niet tussen.
Inmiddels hebben we het buurton-
derzoek uitgebreid. Dat wil zeggen,
we nemen nu ook de omliggende
straten mee".

t^HMOND - De Roermondse po-
L; die sedert vrijdagnacht onafge-
Lw ?n aan de oplossing van de kid-
boor'ng werkt, heeft nog geen
S>v nan de neëen maanden oude
L, °ennise. Het dochtertje vanIj) Grutter (20) en Hassan Kor

DilJft vooralsnog onvindbaar.

stukgeslagen. Tot hun grote schrik
kwamen de ouders erachter dat de
baby ontvoerd was. Een dure auto-
radio evenals een portemonnaie
met inhoud bleven onaangeroerd.
Shirley en Hassan pendelen al drie
dagen op en neer tussen Roermond
en het Noordlimburgse Kessel,
waar het paar al enkele maanden sa-
menwoont. De jongevader studeert
electronica aan de Roermondse
MTS, maar weet niet of hij dit
schooljaar succesvol kan afsluiten
in verband met de hele situatie.
Regelmatig worden ze naar het poli-
tiebureau geroepen om zoveel mo-
gelijk duidelijkheid in deze zaak te
krijgen. „Want we houden nog
steeds met alles rekening. We slui-
ten niks uit. Hetkan een ontvoering
zijn, maar ook afpersing, een grap of
een misdrijf', aldus adjudant
Smeets.

twintig tips binnen. Daarmee is het
aantal tips gegroeid tot zeventig.

In Engeland heeft Cheswick vier fa-
brieken, waarvan er één alleen kata-
lysatoren maakt. Verder heeft Ches-
wick bedrijven in Pamplona
(Noord-Spanje) en Roermond.
Grootste afnemers zijn de Ford-fa-
brieken in Genk, Saarlouis en Keu-
len en de Volvo-fabrieken in Bom
en Gent. Cheswick maakt en ver-
koopt dit jaar in Europa uitlaatsys-
temen en katalysatoren voor in to-
taal ’ 260 miljoen en biedt werk aanzon 1300 mensen. Daarvan vinden
er 230 hun werkplek in Roermond.

Blunder
De sympathisanten maken via
de rubrieksadvertenties duide-
lijk dat ze twijfelen aan de capa-
citeit van het Openbaar Ministe-
rie om deze strafzaak zorgvuldig
en met respect voor de slachtof-
fers af te handelen.

Fluweel
Stollenwerck, die op vakantie
was toen zijn cliënte werd opge-
pakt, vindt het gebeurde onbe-
grijpelijk. „Het heeft er alle
schijn van, dat de dader door
deze officier met de fluwelen
handschoen wordt aangepakt en
het slachtoffer met harde hand."

Door de arrestatie is Annie een
soort symbool geworden voor
alle slachtoffers van wanpraktij-
ken in tehuizen. „Een symbool
ten koste van zichzelf', zegt haar
advocaat. De schrijfster, die haar
eigen ervaringen beschreef in
het boek Krassen, zet zich volle-
dig in om aandacht te vragen
voor de geestelijke en lichamelij-
ke wreedheid in de tehuizen.
„Want het gaat om veel meer dan
sexueel misbruik, het is een sys-
teem van door de overheid ge-
subsidieerd geweld."

Symbool
Annie Bijnoord was volledig
overstuur door haar verblijf in de
politiecel. De eenzame opslui-
ting bracht herinneringen aan de
vele traumatische uren in de iso-
leercel naar boven. Terug naar
haar huis in Maastricht durfde ze
niet meer. Voor haar zoon moest
opvang worden geregeld, terwijl
zijzelf psychische hulp nodig
had. Alhoewel ze zegt dat het nu
weer beter met haar gaat - „heb
je al die sympathiebetuigingen
gezien" - is ze nog steeds onder-
gedoken.

SUSTEREN - Burgemeester J. van
Mierlo van Susteren geeft morgen
de naam Susteren aan een NS-loco-
motiefvan de serie 1300. De onthul-
ling van de naam en het gemeente-
wapen vindt om 14.40 uur plaats op
het station van Susteren. NS wordt
vertegenwoordigd door de heer M.
Essers, chef van het exploitatie-
rayon zuidelijkLimburg. Na de ont-
hulling maakt de burgemeester met
de locomotief een rit naar Roer-
mond.

Susteren krijgt
'eigen' locomotief Vorig jaar blunderde justitie op

afschuwelijke wijze. Door een
procedurefout moest de in voor-
arrest zittende psychiater in on-
middellijke vrijheid worden ge-
steld. De slachtoffers ervoeren
dat als een klap in het gezicht. De
vertragingstactiek van F's advo-
caat leidde tot nog meer uitstel,
ondanks alle beloften van behan-
delend officier van justitie mr.
Leeman.

Als het aan Annie Bijnoord ligt,
groeit de advertentieoorlog in de
landelijke dagbladen niet uit tot
een volksgericht. Het steunpunt
van de slachtoffers uit Zetten wil
geen hetze, maar openbaarheid.
De bijeenkomst in Amsterdam
gisteravond was bedoeld om
recht te doen aan elkaar. „Want
er zal ongeacht de uitspraak in
het strafprocdes tegen F. nooit
meer recht gedaan kunnen wor-
den aan het leed van zijn slacht-
offers."Nadat de rechtszaak voor de

De advocaat heeft zijn beklag
over de gang van zaken gedaan
in een brief aan de hoofdofficier
bij de arrondissementsrecht-
bank in Arnhem. Daarop heeft
hij inmiddels antwoord ontvan-
gen. „Officier Leeman ontkent
een afspraak met mij te hebben
gemaakt en zegt tijdens ons ge-
sprek niet op de hoogte te zijn ge-
weest van het feit dat de politie
Annie wilde aanhouden." De
aanhouding volgde echter pas
een maand na dat gesprek.

VVD Roermond werft
actief steun voor

motie tegen Ginjaar

nen komen', Het gesprek,
dat vanavond plaats-
vindt, zal vooral gaan
over de invloed die de
partijtop kan uitoefenen
op de keuze van de frac-
tievoorzitter en politiek
leider van de WD. Met
een paar goede afspraken
over die invloed kan de
twist worden bijgelegd,
wordt nu in de WD-frac-
tie aangenomen.

weerleggen", aldus Van
der Laak.

DEN HAAG - Binnen de
VVD-achterban groeit
het verzet tegen partij-
voorzitter Leen Ginjaar.
Of Ginjaar het dit week-
einde te houden partij-
congres in Zwolle over-
leeft, is zeer de vraag. Het
gemor binnen de Tweede
Kamerfractie van de
WD over het optreden
van de partijvoorzitter
ebt daarentegen lang-
zaam maar zeker weg. De
belangrijkste critici van
Ginjaar hadden gister-
avond een gesprek met
de partijvoorzitter en de
fractie om zodoende de
'vrede te tekenen.

(ADVERTENTIE)

Hajenii -
on de techniek
an vergaderen.
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Signalen
Ginjaar confronteerde
fractievoorzitter Voor-
hoeve tijdens een ge-
sprek met kritische 'sig-
nalen uit de achterban'
over zijn te vlakke pre-
sentatie. Volgens Voor-
hoeve heeft de partijtop
tijdens dat gesprek het
vertrouwen in hem opge-
zegd, een directe reden
om af te treden. De frac-
tie koos daarop Bolke-
stein tot nieuwe voorzit-
ter, maar vroeg om een
gesprek met Ginjaar.
Veel VVD'ers vinden dat
de partijtop daarmee
haar boekje te buiten is
gegaan.

Een motie van afkeuring
tegen Ginjaar die de afde-

ling Roermond op het
congres zal indienen,
lijkt flinke steun te krij-
gen. Secretaris Van der
Laak van de VVD-Roer-
mond: „Ik krijg ontzet-
tend veel telefoontjes uit
het land, allemaal posi-
tief. Ik schat dat we nu al
op 30 procent van de
stemmen kunnen reke-
nen." De afdeling Roer-
mond is actief bezig
steun te werven voor de
motie tegen Ginjaar. De
komende dagenzullen le-
den van de Roermondse
afdeling telefonisch pro-
beren andere VVD-afde-
lingen mee te krijgen. „Ik
kan me niet voorstellen
dat Ginjaar argumenten
heeft om onze kritiek te

Binnen de kamerfractie
kentert het tij voor Gin-
jaar. Anderhalve week
geleden werd nog geroe-
pen om het aftreden van
de partijvoorzitter naar
aanleiding van zijn rol in
de val van fractievoorzit-
ter Voorhoeve. De WD-
parlementariër Piet
Blauw gaf het duidelijkst
uiting aan de kritiek. De
partijvoorzitter was 'een
brug te ver' gegaan door
Voorhoeve tot heengaan
te dwingen. Blauw sprak
gisteren de verwachting
uit dat fractie en partijbe-
stuur er tijdens een ge-
sprek 'uit moeten kun-

(ADVERTENTIE)

JGeld lenen lijkt vaak heel eenvoudig, één wat u hebt afgelost Zo hebt u altijd een H- ~'

telefoontje is meestal voldoende. Maareen- nanciéle reserve achter de hand.
| voudig betekent niet altijd goed, laat staan Ook hebben we een Persoonlijke Le- '~—

goedkoop. Want tegenover een snelle af- ning voor u, een eenmalig bedrag, dat vinf.... wikkelingstaat vaak een hoge rente. En dan vaste maandelijksetermijnen terugbetaalt.
wordt lenen al snel een last. Als u precies wiltweten hoe voordelig

f Als u wilt lenen zonder kromliggen, lenen bij de Spaarbank is, vult u dan 1
" I kunt u nie' om de Spaarbank heen. Bij ons onderstaand staatje in. Dan ziet u zelfdat u

JJ bent u altijd voordelig uit. met een lening van de Spaarbank beter uit

f

We hebbeneen Doorlopend Krediet, bent. Op ons kantoor vertellen wij er graag
||y|p een lening waarbij u steeds kunt opnemen meer over.

JjJ 1 DOORLOPEND KREDIET 1 Spaarbank I wettefcirnurn IM Kredietlimiet |M?a,nd^d,rfB(.2* Rente* I ""ff1 Rente' |11,eorloo?,i)d Rente-T^00?1*1v.d.kredietlimiet] in maanden in maanden _J"jnaanden
f. 5.000,- f. 100,- 12,2% 69 20,73% 100
f. 10.000,- f. 200,- 12,2% 69 18,58% 89
f. 20.000,- | f. 400,- | 12,2% | 69 116,70% | 82 | | _

PERSOONLIJKE LENING I ö V\, I Volgens I TTZZ^Ix(looptijd 36 mndl Spaarbank wettelijk maximum Andere mstelhng

iLeenbedrag Rente* I Mia^jk Rente* I M^^ Rente *! tebetalen c te betalen Kente __tebetalen
f. 5.000,- 13,5% f. 167,82 21,36% f. 184,57■ f. 10.000,- 12,2% f. 330,08 19,05% f. 359,36
f. 20.000,- I 12,2% If. 660,15 117,63% [f. 701,79 | j

* De rente zoals vermeld, is de rente per jaar op basis van samengestelde interest. Deze wordt ook wel effectieve
jaarrente genoemd(rentewijzigingen voorbehouden).

c Spaarbank Limburg en de Pancratiusbank doen meer Ê
als v wat ruimer wilt zitten.

_____^__—___ «p»art>ank

Kantoren Spaarbank Limburg: Hoofdkantoor: Maastricht, Markt 14-18,telefoon043-296666. Distriktskantoor:Spoorstraat 38, Venlo, telefoon 077-541212. Vestigingen inLimburg: Maastricht, Amby,Beek, Berg en Terblijt, Blerick,Borgharen, Bunde, CadierenKeer, Eijsden, Gronsveld,Heer, Meerssen,Roermond, Sittard,Tegelen,Vaals, Valkenburg,'
Velden, Venlo en Venray.'Kantoren Pancratiusbank: Hoofdkantoor: Geerstraat 22, Heerlen, telefoon 045-716441.Overige kantoren te Heerlen (6),Hoensbroek, Geleen (2),Brunssum, Schaesberg enKerkrade (2).
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Bedrijfprofiteert van milieu-eisen

Katalysatorfabriek
nabij Volvo Born
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en Win^
IN DE

LlMBRICHTERSTR6fiT - SlTTfiRD
SPEKTAKULAIRE LOTERIJ VAN 7 MEI T/M PINKSTEREN

Wekelijks voor honderden guldens aan prijzen:

1e prijs draagbare kleuren televisie t.w.v. ’998,-
2e prijs magnetron t.w.v. ’649,-
3e prijs dames- of herenhorloge ... t.w.v. ’350,-
12 waardebonnen van .’50,-

" Opzaterdag 19en 26mei wordenom 11.00uurv.m. deprijzen getrokken voor hetportiek, j
van schoenmagazijn Durlinger (midden in de Limbrichterstraat).
Op Pinksterzaterdag worden om 17.00 uur eerst de weekprijzen getrokken en daarna de
HOOFDPRIJS: een VIDEOCAMERA t.w.v. 2198,-. Deze hoofdprijs
wordt getrokken uit alle loten van de totale aktie, waarop nog geen prijs gevallen is.

WAT MOET U DOEN:
Koop dus vanaf maandag 7 mei bij de 42 deelnemende winkeliers herken-
baar AAN HET GROENE RAAMAFFICHE. VOOR IEDERE BESTEDE ’10,- ONTVANGT U
EEN gratis LOT. (Bij aankoop van b.v. ’100,- ontvangt u 10 loten etc.)
Na het lotvoorzien te hebbenvan uwnaam en adres, deponeren in dedaarvoorbestemde
bussen bij de deelnemende winkeliers.

Alle prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht, indien naam en adres zijn ingevuld.
Vergunning K.v.K. 90/03 dd. 24-04-1990. Aantal deelnemersbewijzen max. 300.000

Kom koop en win bij een van de spEcifmzfïKEN
VfïN DE LiMBRICHTERSTRfifiT SlTTfiRD

/ Deltech B. V. is een jong, dynamisch,
j f " expanderend bedrijf, gespecialiseerd

' f op het gebied van
DELTECH BV persluchtbehandeling.

Wij zoeken op korte termijn een:

PRODUCTIEMEDEWERKER
Wij vragen kandidaten met LTS-niveau.
Geïnteresseerden kunnen schriftelijk of
telefonisch reageren.

Deltech B.V.
Langs de Heij 20
6136 KR SITTARD
T.a.v. mevr. B. Spruit
Tel. 04490-23030

LimburgsDagblad

üpiccolo s
/ Deltech B. V. is een jong, dynamisch,

/ f ~ expanderend bedrijf, gespecialiseerd
' * op het gebied van
DELTECH BV persluchtbehandeling.

Wij zoeken op korte termijn een:

INKOOP-ASSISTENT(E)
De functie
* in deze functie bestelt u materialen/halffabrikaten en

zorgt u voor tijdige levering van deze materialen;

* u onderhoudt nauw contact met onze
toeleveranciers;

* u verricht administratieve werkzaamheden binnen
de afdeling inkoop.

Functie-eisen
* goede communicatieve eigenschappen;

* goede talenkennis.

Indien u interesse heeft in deze functie, schrijft u
dan uw sollicitatiebrief binnen 8 dagen aan:

Deltech B.V.
Langs de Heij 20
6136 KR SITTARD
T.a.v. mevr. B. Spruit
Tel. 04490-23030

PAUL&SHARK \
J35 Een pakket vlotte kleding voor }J

W/ltlmfTff/ItA de sportieve man die naast > S:'SëHH **Ssdy) kwaliteit ook stijl weet te ■>
waarderen.

Pullovers, vesten, jacks, jeans, polo's en tr
accessoires {

KERKRADE "Einderstraal 44 jfflrtZ^Z
Tel. 045-45260D
Voelgahgersdomein pr wijden

r

f^~ Hotel (opacabaih
Ons succeshotel in Lloret de Mar (Costa Brava).
Vertrek op maandag en vrijdag per Royal Class touringcar. U
mei Lfr.i
10 dagen VP CÜÜHÜS^
10 dagen VP | ELIéEjS

5 Tot 15 juli irrni Cj 10 dagen VP fcjLClil23o
(Alle prijzen excl. Royal Class a 50,- pi

5 i.
ÉF Snel informeren en boeken bij: >i3r reisburo vanhuif
A Hetnieespkompletereisburo! fÊt(fc
A \

BEEK Winkelcenter Makado, 04490-78585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 240, 045-259292 1f GELEEN Markt 114, 04490-49755 ■ GULPEN Rijksweg 25, 04450-1275 e
*A HEERLEN O. Nassaustraat 4. 045-715555 ■ KERKRADE Theaterpassage 17, 045-464
W MAASTRICHT Kesselskade 63, 043-212741 ■ SITTARD Markt 37, 04490-12960 ijVA VALKENBURG Th. Dorrenplein 10, 04406-16161 I,

it

Haarprobleme?na
Für Daman und Harren
üchtes Haar oder Glatzenbildung sind passé
Senöse Experten zeigen Ihnen wie es gent
Aueti besondersInteressant für uiuufnaoene
Toupettrager

Iffiffß
REUMABESTRIJDING

MÓÉTDOORGAAN
Statenlaan 128,2582GW Den Haag
Bankrek.nr.: 70.70.70.848. Giro: 324.

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

240 180 - 120
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. 4-888
Geheimhouding
gegarandeerd.

Doorlopend krediet.
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24

HOENSBROEK

— : — 1

r(
if

s

■loiwoBoBS:": "oooaßßk. ..■.■»£;■:■:■.**.- . IV-:::JBaaaafl ■HB^b^L^3': v ';:;:;:::Tv: -.. Wm-'.-': ■nmßlfll
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Renault adviseert Elfoliën. Afgebeeld de Renault 19Chamade TXE. 6 jaarplaatwerkgarantie. P
[

SOMMIGEN HEBBEN WAT MEER RUIMTE NODIG. j
/ ""* QZZFfI %> Meestal gebeurt het alsje het niet Aardig als je dan rond sluitings- tabelrust jemeteen uitvan het geslen- heeft ontdekt, staat de Renault 19 c

ÜKSfaJ^ffffl M^^mÈÊ^ eens zo van P^an was: een "Middagje tijd over een auto beschikt die de ter door de winkelstraten. Chamade bij de Renault-dealer klaar [
winkelen levert een reeks aankopen kersverse bagage even gastvrij ont- Dan ontdek je tegelijk dat de voor een proefrit.
op die je het gevoel geven alsof vangt als de passagiers. Renault 19Chamade in meer dan één De Renault 19 Chamade is

\jjf Sinterklaas,Kerstmis en je verjaardag Zo temperamentvol als de rit opzicht alle ruimte biedt Om te leven verkrijgbaar vanaff. 24.375,-*. [
"*"= " ■ ■ - ■ IRENAULT op één dag vallen. naar huis vervolgens is, zo komfor- bijvoorbeeld. Voor wie dat nog niet De Renault 19.Kracht metkarakter, f

u
* Inkl. BTW, excl. ajleveringskosten. Prijswijzigingen voorbehouden.

il

Heerlen; Atro Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045 - 724200. [
Kerkrade; Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 - 452424. I

15-LD [

' I l
I
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l Fotograferen hoeft— .
helemaal geen dure hobby te zijn.

éTOÈËÊÊË&ËÊk '

Gratis een nieuw filmrolletje (met hetzelfde Voor nog net geen gulden kunt u bij V&D uw
aantal opnamen), als u nu bij ons uw film laat leukste foto laten afdrukken op een extra
ontwikkelen en afdrukken. groot formaat, 13x18 cm. Mat of glanzend.

0,99
8

1 't Wordt steeds leuker bij V&D—^

dezeggenschapsraad bestaat
JrJUdenten, 2 ledenvan het niet-

personeel en 5 docen-
°Jgens de Wet op de Medezeg-

r "ap mag het College van Be-"eirl maar overgaan tot het
e den van het studie-aanbodraad akkoord is.

," Bart van Haaster: Nederlandse tekst
was helder, maar toch niet eenvoudig sa-
men te vatten."

Foto: WIDDERSHOVEN

Het havo-examen Handelskennis. Opgave 3. De
staat van herkomst en besteding van middelen.
Een opmerkelijke opgave, zegt lerares Vera Koo-
nen van het Jeanne d' Are in Maastricht. „Die staatheb ik al lang niet meer gezien in een examen." Ze
verwacht dat haar leerlingen wat vreemd tegen
deze opgave hebben aangekeken, vooral wat be-
treft de eerste twee vragen 'Wat is een achtergestel-
de lening?' en 'Noem een bestemmingsreserve.
Als het examen al een struikelblokkent, dan is het
deze opgave, denkt de lerares. Tot slot het ant-
woord op vraag 33 (wat is het doel van de staatvanherkomst en besteding der middelen) behorend bij
opgave 3: inzicht verkrijgen in de mutaties van de
liquide middelen die in een afgelopen periode heb-
ben plaatsgevonden.

" De auto van de Belg kwam na enkele koprollen in de berm terecht. Foto: henkmagnee

,„et College van Bestuur het mi'-

' van de Medezeggenschaps-
teunt om te zoeken naar een. lng, is volgens collegevoorzit-s Welsing een teken dat beide??" willen werken aan een snel-

o'°ssing van het conflict. „Het
«siasme waarmee intern ge-

'j wordt is zo groot, dat we ditj ĉm wel te bovenkomen", rea-
drs Welsing desgevraagd.

een wervelfractuur op en moest
in het Academisch Ziekenhuis
Maastricht worden opgenomen.
Later is zij naar een ziekenhuis in
Luik overgebracht.el

r 'Jfge wil zo snel mogelijk de
e 'ding realiseren om het tekort
etl half miljoen op te vangen.

Jongeman (24)
verongelukt op
A2Maastricht

en maakte nog enkele koprollen
voordat het tot stilstand kwam.

f nieuwe studierichtingen zou
studenten naar Maastricht, r». De raad vreest dat uitbrei-

«"p Vertrek van personeel naar
afdelingen tot gevolg heeft.

MAASTRICHT - Bij een ver-
keersongeluk gistermorgen om
10.20 uur op de A2ter hoogtevan
de Vinkenslag in Maastricht is de
24-jarige Pasquale Lombardo uit
Seraing (B.) om het leven geko-
men. Hij was de bestuurder van
een Belgische personenwagen
die uit de richting van Eijsden
kwam en op een gegeven mo-
ment op onverklaarbare wijze
van de weg raakte. Daardoor be-
landde zijn voertuig in de berm

De andere inzittende van de wa-
gen, zijn 21-jarige vriendin, liep

Een getuige heeft gezien dat de
verongelukte Belg kort voor het
ongeval een zwarte personenwa-
gen inhaalde. De politie van
Maastricht verzoekt deze be-
stuurder zich met haar in verbin-
ding te stellen.

meedoen. Burgers met problemen
worden er in het Duits, Frans en Ne-
derlands geholpen. Zij kunnen er in
hun moedertaal terecht als ze hun

Service door
Akense politie
in drie talen

Aken maakt deel uit van de „Eure-
gio Maas-Rijn", waaraan steden en
dorpen langs de grens in de Bonds-
republiek, België en Nederland

AKEN - Derecherche van Aken be-
schikt over een voorlichtingsbalie
waar men burgers in drie talen te
woord staat. Minister van binnen-
landse zaken van de deelstaat
Nordrhein Westfalen Herbert
Schnoor heeft de dienstverlening
vrijdag in gebruik gesteld.

auto of polstas missen of als ze ad-
vies willen om inbrekers buiten de
deurte houden.
De Duitse ambtenaren spreken
naast hun moedertaal ten minste
een van de andere twee talen
vloeiend. In weekeinden en op
feestdagen, als de Karelstad veel
buitenlanders te verwerken heeft,
helpen Belgische en Nederlandse
rechercheurs hun Westduitse colle-
ga's een handje.

'Noord-zuidbaan 's nachts dicht'
Als Oost-weslbaan op vliegveld is aangelegd

Molière schreef Tavare' en P.C. Hooft 'de warenar'.
Maar het oorspronkelijke verhaal over de vrek vin-
den we terug in de klassieken, bij Plautus. Kijk, dat
vindt hij nu prachtig. Bart van Haaster (18) eindex-
amenkandidaat vwo en liefhebber van de klassie-
ken. Zijn school, het Jeanne d' Are in Maastricht,
kent een Werkgroep Klassieke Vorming en daar-
van is hij uiteraard lid. De werkgroep wil de klas-
sieke beschaving bij een breder publiek onder de
aandacht brengen, en dat lukt aardig, vindt Bart.
Gisteren stonden de vakken Nederlands (samen-
vatting) en Latijn op het vwo-eindexamenprogram-
ma. Latijn heeftBart echter niet. Hij koos voor Eco-
nomie en Grieks als aanvulling op zijn B-pakket.
Volgend jaar wil hij Bedrijfskunde gaan studeren
aan de Technische Universiteit Twente, met een
bovenbouwstudieWetenschap en Filosofie. Het zal
niemand bevreemden dat de Maastrichtse scholier,
met zijn belangstelling voor economie en filosofie,
de Nederlandse tekst over de rol van de verzeke-
ringsmaatschappijen in de samenleving zeer inte-
ressant vond. Gemakkelijk samen te vatten was het
echter niet. „Het betoog was helder en kort, maar

het maximale woordental is beperkt tot 500 en je
moet je houden aan strakke regels. Een tien halen
voor een samenvatting kan niet."

De ethiek van
het verzekeren

beek inspoelt." Het verwijt van
de officier, dat hij met al zijn er-
varing toch rekening met zulk
weer had dienen te houden, wees
hij verontwaardigd van de hand.

ter dan voorgaande jaren in ver-
band met de Antillen-roUte. Vo-
rig jaar is aangetoond dat het met
een aanvangstijdvan 09.00 uur in
principe mogelijk is de opgaven
door te sturen naar de Antillen
voordat daar de examens begin-
nen. Vandaar.

mans van de Jeanne dArc scho-
lengemeenschap in Maastricht.
De tekst was goed samen te vat-
ten, aldus de leraar. „Maar de sa-
menvatting is het moeilijkste
deel van het examen Nederlands
en nooit een eenvoudige klus."

Havo-eindexamenkandidaten
moesten gisteren een tekst van
de historicus en neerlandicus
Herman Pleij verklaren. Een
aangenaam geschreven tekst, die
wel nogal ironisch en soms sar-
castisch was geschreven. Dat
kan tijdens een examen moeilijk
te doorzien zijn, aldus Offer-
mans.

„Als U de officier gelijk geeft,
zou hier in Zuid-Limburg, met
die specifieke erosieproblema-
tiek, geen boer zijn land meer
mogen ploegen. De fout ligt niet
bij mij, maar bij Onze Lieve
Heer." Voor dit argument
zwichtte rechter Swane. Hij ont-
sloeg de verdachte van alle
rechtsvervolging.

Conflict over uitbreiding studie-aanbod

in de nachtvan vijfop zes januari
noodweer zou volgen. Mijn land
ligt op hellend terrein en ik kan
er niets aan doen dat oppervlak-
tegrond bij zware regenval de

- Een 43-jarige
'«bouwer uit Simpelveld voel-

tijdens de zitting van de
Dr>onomische politierechter in
'astricht duidelijk aangetast in'

r n eer door beschuldigingen
11 officier van justitie mr Van
'stal. Deze verweet deman be-
-1 januari vorig jaar onacht-arn te zijn geweest bij het uit-
Qen van mest en daardoor de
'choltzer Beek te hebben ver-
enigd.
f heb correct gehandeld", liet

'verdachte weten. „Toen ik op
vijf januari mest had uit-

reden, kon ik niet weten dat er

Mest landbouwer kwam in beek terecht

'De fout ligt bij
Onze Lieve Heer'

„Er is geen boer die voordat hij
gaat mesten eerst even 003 belt
voor de, weersverwachting van
drie dagen later." Na de eis van
de officier - 750 gulden, waarvan
500 gulden voorwaardelijk - had
de man nog het laatste woord.

DE EINDEXAMENKANDIDAAT
De eerste examens begonnen
gisteren om 10.00 uur, een uur la-

MAASTRICHT - Het Centraal
Schriftelijk Eindexamen. Voor
meer dan 200.000 jongeren en
ouderen (in het volwassenenon-
derwijs) is het zover. De komen-
de veertien dagen wordt een pe-
riode van vier, vijf, zes of meer ja-
ren voortgezet onderwijs afge-
sloten. Het toegangsbewijs tot
het middelbaar ofhoger beroeps-
onderwijs, universitair onder-
wijs of de arbeidsmarkt moet nu
worden verworven. Wie het di-
ploma net niet haalt, kan in juni
nog herexamen doen in een vak.
Wie zakt zal nog een jaarmoeten
wachten voor afscheid genomen
kan worden van lbo, mavo, havo
ofvwo.

Het examenprogramma bestond
uit Nederlands (lbo, mavo, havo,
vwo) warenkennis (lbo, mavo),
handelskennis (havo) en Latijn
(vwo). Vwo'ers kregen een tekst
van de ethicus Henk van Luijk
voorgeschoteld over verzeke-
ringsmaatschappijen, waarin de
ethische en maatschappelijkeas-
pecten van het verzekeren wer-
den belicht. Een interessant,
maar in onaangenaam Neder-
lands geschreven betoog, aldus
leraar Nederlands Torn Offer-

Over het mavo-D-examen Ne-
derlands zijn gisteren veel klach-
ten binnengekomen bij het Lan-
delijk Aktie Komitee Scholieren
(LAKS) (©O2O-223291). De leer-
lingen beklaagden zich over het
feit dat de een-na-laatste bladzij-
de van het examen vrijwel leeg
was, terwijl op de achterzijde
nog negen vragen volgden. Vorig
jaar deed zich een soortgelijk
probleem voor bij het examen
Nederlands voor havo-leerlin-
gen, maar het Cito had dit jaar
beterschap beloofd.

Jjvan onze verslaggeefster

ÉSTRICHT - Een com-
we van goede diensten
2; Proberen een einde te
ffll aan de bestuurlijke■Verrien bij de Rijkshoge-

éÜ°l Opleiding Tolk/Verta-
.pf Maastricht. Het conflict

* er inmiddels toe gebeidïe Medezeggenschapsraad.vertrouwen heeft opge-
■ I iri het College van Be-Ir
;(L a* van het gerezen probleem
-2^'tbreiding van het studie-aan-. r l Collegevan Bestuur wil deu Russisch en Italiaans aan het
164 toevoegen. De Medezeggen-
T^aad wijst dit af. In een geza-

Jke verklaring, die gisteren
°Pgesteld na een spoedverga-

rj^\ zeggen beide partijen met

4.
ln gesprek te blijven over alletles die het belang van de Ho-

'°ol raken.

Commissie bemiddelt
bij vertalersopleiding

amervragen over
atevoorlichting

rlogsslachtoffers

3AAG-Kamerlid Middel van.
'in W^ weten waarom de voor-
!v ScamPagne over de wijzi-
L an deWet uitkeringen burger-
slachtoffers 1940-1945 (Wu-, s °nlangs van start is gegaan,

aan minister d'Ancona
.^ e^zijn, Volksgezondheid en
! ur dringt Middel aan op cijfers
0 ,-aantal aanvragen sinds de
.uf 28 december vorig jaar van11Werd. '

vaartdienst verzekerden hen dat de
gevreesde variant helemaal geen
realiteitswaarde had en dat ook de
rijksoverheid vasthield aan eerder
gedane beloftes.

lemaal niet meer over deze variant
gesproken. Die was wel opgenomen
in de aanbevelingen voor het aan-
vullend MER omdat daarin nu een-
maal allerlei mogelijkheden beke-
ken moeten worden. Maar als de
Oost-westbaan er ligt, gaat de huidi-
ge baan 's nachts dicht', aldus de
heerKnapen.

„In het principebesluit dat het kabi-
net vorige maand over de Oost-
westbaan genomen heeft, wordt he-

World Press Photo ook in Maastricht

Van onze verslaggever
MEERSSEN - De gemeerfcen
Meerssen en Beek hoeven niet te
vrezen dat de bestaande Noord-
zuidbaan op vliegveld Beek 's
nachts geopend zal blijven als de
Oost-westbaan eenmaal in gebruik
is.

Deze vrees was ontstaan na het be-
kend worden van exploitatie-va-
rianten die in het kader van een aan-
vullend milieu-effectrapport over
de Oost-westbaan nog nader uitge-
werkt moesten worden.
Sommige leden van de milieucom-
missie voor het vliegveld vroegen
zich gisteren tijdens een vergade-
ring in Meerssen argwanend af
waarom het kabinet plotseling deze
nieuwe mogelijkheid uit de hoed
getoverd had.

rjj wil hij weten hoeveel aan-
de^en de minister op grond

ht Voorlichtingscampagne ver-
jj ■ -.Deelt u de conclusie van de
hunkeringen burgeroorlogs-
svi s dat er nog steeds spra-
de h onDeltendheid van de wet
rij c ,d°elgroep en dat actievere
<i 6i nS noodzakelijk is", wil

weten. Oorlogsslachtoffers,
rn er^?n voor een uitkering in
è6t. .NS te komen, kunnen zich
e a,ar na de in werkingtreding
den december aanstaande

r— Zomermode— 1
nu tegen absolute stuntprijzen.

Een groot gedeeltevan onze zomercollectie is nu al sensationeel afgeprijsd.
Bij V&D Brunssum en V&D Heerlen gaan zomerse blouses, jacks,rokken, broeken,
polo's, T-shirts en sweaters tegen absolute stuntprijzen de deur uit.

Vanaf vandaag tot en met 26 mei heeft u de kans om voor ongelofelijke
prijzen van onder andere 9,-19,- en 39,- een totaal nieuwe zomergarderobe aan
te schaffen. Dus kom nu naar V&D om uw koffer te vullen.

§

1 —'t Wordt steeds leuker bij V&D.—!i

Zowel voorzitter Mastenbroek als
de heer Knapen van de Rfjkslucht-

Beloften
MAASTRICHT - Maastricht is één
van de 35 steden in de wereld waar
de World Press Photo-tentoonstel-
ling gehouden zal worden. Na Am-
sterdam is Maastricht de tweede
stad in Nederland waar de persfoto
van het jaar 1989 (de Chinese stu-
dent die een colonne tanks tegen-
houdt) en nog 249 andere schitte-
rende foto's te zien zijn.

De tentoonstelling wordt op 29 meigeopend door mr C.F. Stork, de Ne-
derlandse ambassadeur in Roeme-
nië. Deze is hiervoor uitgenodigdvanwege de grote rol die hij speelde
in het doorsluizen van berichten uit
dat land ten tijde van deval van het
regime Ceaucescu. Vanaf 30 mei is
de expositie toegankelijk voor het
grote publiek.

De foto-expositie blijft staan tot 17
juni en vindt plaats in de expositie-
ruimte van het Generaalshuis aan
het Vrijthof te Maastricht. De ope-
ningstijden zijn op maandag van 13
tot 16 uur, van dinsdag tot en met
vrijdag van 11 tot 16 uur en op zater-
dag van 11 tot 14 uur. Op 2 en 4 juni
en alle zondagen is de tentoonstel-
ling gesloten.

Om deze redenen acht hij de inge-
diendevordering van de musicus al-
leszins toewijsbaar.

het ÏH Woonachtige musicus
tever

g nS aangespannen nadat
ere Jeefs nad geprobeerd langs
ltresr,eS de op hem toegepaste
sde ?nSedaan te maken. Vol-
i orkestleiding zou hij meer-ent mterne gedragsregelsgenegeerden tijdens repeti-

ties en uitvoeringen inbreuk heb-
ben gemaakt op de speeldiscipline.
Op 19 maart werd besloten hem opnon-actief te stellen nadat zichdaags tevoren een incident had
voorgedaan tijdens de uitvoering
van de opera 'Madame Butterfly* in
Venlo. Vervolgens diende het be-

stuur van het LSO op 30 maart bij
de kantonrechter in Maastricht het
verzoek in de arbeidsovereenkomst
wegens gewichtige redenen op de
kortst mogelijke termijn te ontbin-
den. De behandeling van dit ver-
zoek is inmiddels uitgesteld tot 7
juni.

Naar het oordeel van de rechter is
niet onverwacht een onhoudbare
werksfeer ontstaan. Hij beschouwt
het gedrag van de violist tijdens de
uitvoering in Venlo niet noemens-
waard ernstiger en nadeliger voor
het orkest dan het gewraakte ge-
drag van de man in het verleden.

De Luikse musicus verwijt de lei-
ding van het LSO onrechtmatig je-
gens hem gehandeld te hebben.
Door langdurig op non-actief te
staan, vreest hij schade voor zijn
naam en afnemendevaardigheid als
orkestlid.

Geschorste musicus
terug in het LSO

Rechter doet uitspraak in kort gedingan onze verslaggever

lfonißl£HT ~ Het Limburgs
'Jke °rkest dient met onmid-
Öe lnëang-een op non-actief ge-
t tQp

e
t
rste violist weer tot het or-

ttw te laten. Op straffe van een
hL°m van duizend gulden per
Van *

president mr P. Broekho-
Ln u rechtbank in Maastricht""ort geding beslist.

(ADVERTENTIE)

Klem in Pf"~"~^ÏJ 71
meters J\
GROOT M I feflHl^^Mta
GROOTSTE ■ m^^gg^ H^^^^^^^Hcollectie I Naf-Naf fBCToJIWW
R,cht,ng 1 oili|y #1
Emmastraa.VfT"" müU>m kMe'm M Imet onze bekende.^ WMflnmOM20 m voorbi| wtj/twihi^m
ABN-Bank .JKT
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Royal: Look whos talking, dag. 16.30
18.45 en 21 uur, wo ook 14.30 uur. Rivo-
li: Always, dag. 15.30 18 en 20.30 uur. De
Reddertjes, wo 14 uur. Maxim: She De-
vil, dag. 16 18.15en 20.30 uur, wo ook 14
uur. H5: Weekend at Bernie's, dag. 14.30
19 en 21.30 uur. Tango & Cash, dag.
14.15 18.45 en 21.15 uur. The war of the

Roses, dag. 14 18.30 en 21 uur. Internal
Affairs, dag. 18.30en 21 uur, di do ook 14
uur. Romeo, dag. 21 uur. Koko Flanel,
dag. 14en 18.30uur. Honey, I shrunk the
kids, wo 14 uur. De Spiegel: The Navi-
gator, di 21 uur.

Theofaan wijkt
uit naar villa

Wolkbreuk teistert blindencentrum Sittard Cheque voor ziekenhuisschoo

activiteiten in de week van 16' ïïk
juli: knutselen, uitstapjes Jj|
speeltuinen en PhantasialaD Wk
dergelijke. \BË
Vakantiebegeleiding: Een lafl
ke organisatie vraagt vrijwiß
die met individuele verstar^en/of lichamelijk gehandicapt!!
vankantie willen gaan. De trjdf|
kan variëren van een tot me B̂**8**
weken.

.'"*■■
Groepsbegeleiding: Een land
stichting vraagt vrijwilligers
de vakantiebegeleiding van j
ren op MLX- en ZMLK-niveai
ken: verzorgen en mee-organi
en begeleiden van activiteit
uitstapjes. De duur van de rei-c
of twee weken.

Kindervakantiewerk: Een ij
huis in Heerlen verzorgt vaW
werk voor kinderen van vM
twaalf jaar. Het zoekt vrijwiJj
diemee willen doen met activi1
zoals sport en spel, uitstapje
dergelijke. Van 13 tot en w
augustus. || -
Voor meer informatie: Vrijwil
centrale Heerlen, Burgerr/
Van Grunsvenplein 2, S 71397

Internationale werkkampen: Een
landelijke organisatie zoekt vrijwil-
ligers voor werkkampen in diverse
landen van Europa, Afrika en Ame-
rika. Ook in India en Canada zijn
mensen nodigvoor bijvoorbeeld het
aanleggen van speelplaatsen, op-
knappen van buurthuizen en derge-
lijke. Bovendien kan men bezig zijn
in de natuur en sociaal cultureel
werk verrichten. Leeftijd: van acht-
tien tot dertig jaar.

Koorfeest in Hulsberg
Heerlen

Onderbanken

Kerkrade

9 De Werkgroep Latijns-Amerika
houdt een serie informatiebijeen-
komsten over de cocaïneproblema-
tiek in Bolivia, Peru en Columbia.
De bijeenkomsten vinden op 16, 22
en 30 mei en 6 juniom 20 uur plaats
in het Missionair Centrum aan de
Gasthuisstraat. Op 13 juni om 18.30
uur staat een solidariteitsmaaltijd
op het programma. Voor informatie
over de werkgroep kan men bellen
naar Ton Geelen, S 711980.

Jer" In zaal Jan van Cep te Ams^j,
de wordt morgen om 20 uUi'i/Qi
hoorzitting gehouden ter pro'1\fe(
van de Country en Western m<% S|
Entree gratis. )s<■

fiepot met een maaltijdservice'ütj
kan er dan 's middags voor %tgulden de warme maaltijd g%t
ken. Men dient zich van tevore'Vg,
te melden. ia j

oostelijke mijnstreek S redactie: 739^,
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SITTARD - Het regionaal centrum voor hulpverlening aan
blinden en slechtzienden, Theofaan in Sittard, moet tijdelijk
elders onderdak zoeken. Het instituut dat is gevestigd in het
souterrain van een kantoorgebouw aan de Walramstraat, werd
ernstig gedupeerd door de wolkbreuk die Sittard op 7 mei vol-
ledig verraste. Tot september ziet Theofaan zich genoodzaakt
uit te wijken naar een andere huisvesting.

per persoon

Bondsjubilaris
De heerWiel Cuypers uit Jabeek
werd gehuldigd in verband met
zijn veertigjarig lidmaatschap bij
de Industriebond FNV.

Het centrum in Sittard is de enige
vestiging van Theofaan in Limburg.
De andere drie centra liggen in Gra-
ve (waar Theofaan ook over een in-
ternaat beschikt), Eindhoven en
Breda.

Theofaan heeft onderdak gevonden
in een al lange tijd leegstaande kan-
toorvilla aan de Wilhelminastraat.
Vermoedelijk al vanaf volgende
week zal het centrum daar zijn in-
trek nemen. In september hoopt het
instituut dan terug te kunnen keren
naar het kantoor aan de Walram-
straat.

Bij het noodweer vorige week liep
het souterrainvan Theofaan vol met
regenwater; in de ruimte steeg het
water tot dertig centimeter. Dossier-
mappen, lampen en loepes en com-
puterapparatuur raakten bescha-
digd. De omvang van de schade is
nog niet bekend.

De eigenaren van de voormalige vil-
la aan de Walramstraat waren al lan-
gere tijd op zoek naar kandidaten,
waaraan het gedeeltelijk opgeknap-
te pand als kantoor verhuurd kan
worden. Aanvankelijk was het de
bedoeling de woning te verkopen
aan de woningvereniging, maar dat
ging niet door.

Tijdens de jaarlijkse feestavond
van het gemengdkerkelijk zang-
koor St. Jozef Mariarade werd
mejuffrouw L. Hünen gehuldigd
in verband met haar vijftigjarig
lidmaatschap. Zij werd onder-
scheiden met het erediploma van
de Nederlandse St. Gregorius-
vereniging. Mevrouw M. Um-
melskreeg de zilveren St. Grego-
riusspeld in verband met haar
zilveren lidmaatschap. Tot nieu-
we voorzitter werd de heer Toine
Quodbach gekozen. De vereni-
gingsplaquette ging naar orga-
nist Frans Stalmeier. Tenslotte
werd kennisgemaakt met de
nieuwe dirigent de heer Pierre
Gerits.

Zangkoor

Irene Simonis van de fanfare
St. Joseph Merkelbeek behaalde
op een solistenconcours in Neer-
beek met haar saxsopraan een
eerste prijs in de eerste divisie.

Eerste prijs

Muziekfestival

Chauffeurs geven
elkaar de schuld

HEERLEN - Fanfare St. Margriet
in Hoensbroek houdt ter gelegen-
heidvan het 20-jarig bestaan van het
eigen clublokaal een internationaal
muziekfestival. Op zaterdag 19 mei
zal er vanaf 14.30 uur een concert-
middag worden gehouden door bin-
nen- en buitenlandse korpsen.
's Avonds maken de Telstars mu-
ziek. Zondag zullen Margriet en de
gastfanfares defileren door Hoens-
broek-Zuid. Het feest vindt plaats in
't Muziekcentrum aan de Ridder-
hoenstraat 204 te Hoensbroek.

Galerie Signature, Kapoenstraat 24.
Permanente expositie van steeds wisse-
lende objecten. Open wo t/m vr 13-18
uur, za 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Rechtstraat 43. Werken van Felix Ste-
phan en Hans van Meeuwen. T/m 30/6,
open di t/m za van 11-17 uur. Bonnefan-
tenmuseum, Dominikanerplein 5. Teke-
ningen 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 Vrou-
weplein 24. Stockexpositie. Open wo
t/m zo 12-17.30 uur. Kleuretsen van An-
thonie van Lieshout. T/m 3/6, open wo
t/m zo van 12-17.30 uur. Galerie Dis, Ex-
positie van tien kunstenaars in het ka-
der van 5 jaar Galerie Dis. Van 18/5 t/m
1/7, open wo t/m zo van 13-18 uur. Ka-
mer van Koophandel, Het Bat 2. Expo-
sitie van Bert Roijen. T/m 14/6,open van
ma t/m vr tijdens kantooruren. Schilde-
rijen van Fia Pinkers. T/m 9/7, open ma
t/m vr tijdens kantooruren. Stads-
schouwburg, Expositie van Renaud Le-
vigne. T/m 18/6. Galerie Henn, St. Nico-
laasstraat 26c. Werk van Jack Ox. T/m
19/5, open wo t/mza van 16-20uur.Kas-
teel Bethlehem, Hogere Hotelvak-
school, Jeruzalemweg 1. Zeefdrukken
van Paul Bartels. T/m 23/5, open ma t/m
vr van 9-17 uur. Gouvernement, Lim-
burgslaan 10. Tentoonstelling eindexa-
menkandidaten 1990 van de Academie
Beeldende Kunsten. Van 16/5 t/m 23/5,
open op werkdagen van 9-17 uur.
Spaans Gouvernement, Vrijthof. Chi-
nees porselein en Delfts aardewerk. T/m
31/10, open wo 14-17uur, do 10-13uur en
za 10-13uur. Galerie Anny van den Bes-
selaar, Tafelstraat 6a. Tentoonstelling
van Helmut Ziegner. T/m 3/6, open do
t/m zo 13-17.30 uur. Galerie Schuwirth
& van Noorden,Rechtstraat 64. Exposi-
tie van Peter Simons de Thouars. T/m
3/6, open do t/m za 14-18 uur. Galerie
Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Werk van
Frits van der Zander. Van 29/4,open wo
14-18 uur, do 18-20uur, vr 14-18 uur, za
10-17uur en zo 13-17 uur.

UBACHSBERG
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 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.

LANDGRAAF

Galerie Jac Vinken» Stationsstraat 282.
Schilderijen 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.

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

Dr Brikke Oave, Expositie van de Foto-
groep 68 door Uwe Piper en Nol Peper-
mans. Van 18/5 t/m 10/6, open ma t/m vr
van 10-12uur, 14-17 uur, 19-21 uur, zo 14-
-17 uur.

HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Werk van kunste-
naarsgroep Concreet. Vanaf 6/4. Open di
t/m vr en zo 13-17 uur, 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 en
Arjen van Prooijen. T/m 10/6. Open wo
t/m zo van 14-17 uur. Stadsschouwburg.
Werk van Theo Lenartz. T/m 15/5. Foto-
expositie 'Praagse bevrijding in beeld.
Van 20/5 t/m 21/6. Thermenmuseum.
Heerlen in 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. CBS,Kloosterweg 1. Foto-expositie
van de Fotokring Geleen. T/m 4/6, open
tijdens kantooruren. NMB, Bongerd 13.
Expositie van mevr. Captijn de Ridder.
T/m 30/6, open ma t/m vr 9-16 uur.

BRUNSSUM

" In het kader van het vijfjarig be-
staan van buurtcentrum 't Grin-
geltje wordt morgen van 14 tot 16
uur voor kinderen van negen tot
twaalf jaar een speelgoedruilbeurs
gehouden. Voor de kleintjes wordt
een videofilm vertoond en wordt
een schmink-demonstratie gege-
ven. Zondagmiddag vindt in het
Gringeltje van 13 tot 16 uur een hob-
bytentoonstélling plaats.

" In en om de Reestraat te Heksen-
berg wordt op zaterdag 9 juni de
jaarlijkse Harmo-braderie gehou-
den. Voor het huren van stands kan
men bellen naar Guus Mengelers,
S 222884.

" De Vrijwilligers Centrale XC;
de zoekt mensen voor een msteJ^die vankantiereizen organl^
voor reuma-patiënten; voor u
dagverzorging en een veryT
dienst voor ouderen; voor de v\
ging van een wijkblad; voor h|
ganiseren van activiteiten en '.
pen voor kinderclubs en om 'nanciën te beheren voor een *|
groep kinderopvang. Belangste';
den kunnen bellen naar © 46* ..Ai
" De Stichting SCEW zoekt vfto
ligers voor de voorbereiding e^
voering van het kinderkampTt
van 23 tot en met 27 juli wor#i
houden. Belangstellenden rnl^minimaal achttien jaar zijn ertr
hebben voor kinderen van &L
twaalf jaar. Voor informatie: ~'Amkreutz, Kloosterbosstraa' ['i
S 452207. f 1

" Binnenkort wordt de jaar*!.0
AVO-collecte gehouden. Wie "'e

wil aanmelden als collectant, KtJJspoedig mogelijk contact opr>er
met mevrouw Betjes, Akerstr^,,
Kerkrade-West. Ook kan meflP
len naar Van Schaik, S 045-42'c

Vrijdagavond werden negen jubilarissen
van St. Caecilia gehuldigd: Giel Heijn&n
(vijftig jaar), Jo Huijts (zestig jaar), Albert
Martens (veertig jaar), André van de Walle
(25 jaar), Mieke van Leeuwen (25 jaar),Nol-
ly Vliegen (25 jaar), José Gijsen(25 jaar)en
Martje Meewis (12,5 jaar).

Hoensbroek

Foto: CHRISTAHALBESMA

" Voor ouderen van Heerlen-
Noord-Hoensbroek bestaat gele-
genheid om op woensdag 23 mei
deel te nemen aan een middagtrip
naar Steyl bij Tegelen. Men vertrekt
om 13 uur aan de Cookstraat. De
kosten bedragen inclusief entree
voor het missiemuseum en de bota-
nische tuin en een diner 25 gulden.
Deelnemers dienen zich voor 16 mei
aan te melden in het Dienstencen-
trum Vogelsanck, Cookstraat 27a.

Feestweken in Sehimmert

NUTH- Gemengdkoor St. Caecilia in Huls-
berg heeft afgelopen weekend zijn 145-jarig
bestaansfeest gevierd. In de kerk werd za-
terdagavond een jubileumconcert gehou-
den met de koren St. Caecilia Hulsberg,
St. Caecilia Wijnandsrade, het Mathokoor
uit Nuth en en zangvereniging Orpheus uit
Nuth. Zangkoor St. Remigius uit Sehim-
mert luisterde zondagmorgen de mis op.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
JoosPhilippens,
S 04455-2161
Kantoor Kerkrade,
S 045-455506
Jeanette Ackens,
S 045-351740

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

" Het Groene Kruis en de Stie^êOuderen Welzijn houden morgei
op 30 mei van 14 tot 16.30 uur %,
lichtingsmiddagen over ëeiJj
voeding in 't Kloeëster. De erwf'voor de beide bijeenkomsten,&<
gulden. Men kan zich aanmeld6

de bestuursleden. A

" In Dienstencentrum De Koffie-
pot wordt morgen van 14 tot 16 uur
een voorlichtingsbijeenkomst ge-
houden over 'Inkomen, hoe haal ik
meer uit mijn AOW of pensioen.
Alle ouderen uit Heerlen-Hoens-
broek zijn welkom.

Voerendaal

" In verband met het tienjar'%
staan van de Klimmender N 3. 5
galen wordt op zaterdag 23 JufV]
mini-play back show gehoud^jvzaal Claessen te Klimmen. D^mertjes kunnen zich alleeen
daag nog aanmelden 'bij deJsstuursleden van de KlimmÊ

Nachtegalen. -'" Bij voldoende belangstelling be-
gint het Dienstencentrum De Kof-

" In het Revalidatie Informatie
Centrum 'Hoensbroeck' is 8 en 9
junieen expositie te zienvan zelfge-
maakte hulpmiddelen. Aan de pre-
sentatie is een wedstrijd gekoppeld.
Deelnemers aan de wedstrijd die-
nen voor 21 mei het inschrijfformu-
lier in te dienen. Voor informatie: ir
T. Bougi, RIC Hoensbroeck, Zand-
weg 111, S 045-239360/369.

NUTH - Bij een aanrijding op een
kruispunt aan de Stationsstraat in
Nuth is zaterdagmiddag een auto to-
tal loss geraakt. De botsing vond
rond half vier plaats nadat één van
de bestuurders door rood licht was
gereden. De politie moet uitzoeken
wie van de chauffeurs de waarheid
spreekt, want alle twee beweren
met groen te zijn overgestoken. De
bestuurders raakten niet gewond.

in gesprek

Wagemans
Voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 21 maart werden met name
de oudere inwoners van Heerlen
veelvuldig getracteerd op fraaie be-
loftes van CDA-kandidaat Ger Wa-
gemans. De voormalige directeur
van een bejaardentehuis werd in-
derdaad gekozen, maar tijdens de
eerste de beste normale raadsverga-
dering bleek Wagemans helemaal
niet meer zo begaan met' het lot van
de oudere medemens. De bewoners
van de aanleunwoningen bij Huize
Tobias moeten door wanbeleid fiks
gaan betalen voor een nieuwe alar-
meringsinstallatie: vijftien gulden
per maand 'vastrecht' en vijfgulden
voor iedere keer als ze er gebruik
van maken. SP, GHN, Groen Links
en D66 dienden een voorstel in te-
gen deze afwenteling van kosten op
hulpbehoevende mensen. En wie
stemde tegen dit voorstel en dus
voor hogere lasten voor bejaarden?
Ger Wagemans. Onthutsend...

HEERLEN BenTarici

Zaterdag 19 mei betreedt het dans-
en amusementsorkest Lou and the
New Stars het podium. Kaarten
kosten vier gulden.

De tentfeesten in Sehimmert wor-
den zondag 27 mei afgesloten met
een drumbandfestival waaraan 23
korpsen deelnemen. De optocht be-
gintom 13 uur bij herberg Mareveld
en trekt via de Mareweg, de Langs-
traat, Blinkerd, Remigiusstraat en
Montfortstraat naar de feesttent.
Daar worden de wedstrijden voort-
gezet. Om 19 uur is' de prijsuitrei-
king.

De festiviteiten worden vrijdag 18
mei ingeluid met een optreden van
de JansseBagge Bend. In het voor-
programma speelt de popformatie
Grouch. De entree bedraagt vijf gul-
den.

Donderdag 24 mei, Hemelvaarts-
dag, staat turnclub Excelsior in het
middelpunt van de belangstelling.
De vereniging viert dan namelijk
haar zeventigjarig bestaan. Om 13
uur begint er een receptie waarbij
vooral 'meister' Bouwens (83) in het
zonnetje zal worden gezet. Hij leid-
de de vereniging meer dan zestig
jaar. Na dereceptie treedt het orkest
De Breultaler op. Op dezelfde dag
komt ook de Veronica Drive-in
Show naar Sehimmert. De entree
bedraagt vier gulden.

SCHIMMERT - In een grote tent
nabij herberg en camping Mareveld
in Sehimmert worden van vrijdag
18 tot en met zondag 27 mei weer de
jaarlijkse feestweken gehouden. De
organisatie is in handen van fanfare
St. Caecilia, schutterij St. Sebas-
tiaan en turnclub Excelsior.

Vrijdag 25 mei staat een optreden
van de Limburgse groep Fietse
Freem op het programma. De toe-
gangsprijs is vastgesteld opvier gul-
den. Zaterdag 26 mei is er weer een
disco-avond in de feesttent, waar
ditmaal de Avros Roadshow voor
tekent. Entree: vier gulden.

Zondag 20 mei is er Frühschoppen
dat om 14 uur begint. De OBM-band
zorgt voor de vrolijke noot.
Op dinsdag 22 mei wordt het feest
voortgezet met kienwedstrijden.

De Vrijwilligerscentrale Heerlen
heeft de volgende vacatures:

Stichting: Werken: Dit is een lande-
lijke organisatie die vakanties orga-
niseert voor groepen oudere gehan-
dicapten vanaf veertig jaar. De ta-
ken zijn: helpen met aankleden en
eten, verzorgen, meewandelen en
winkelen. Men zoekt mensen met
een verpleegkundige achtergrond.

Kindervakantiewerk: Een buurt-
vereniging in Heerlen vraagt vrij-
willigers voor het begeleiden van
kindervakantiewerk voor jongeren
van vier tot twaalf jaar. Mogelijke" Het jubilerend Treebeeks koor

19President Schmitz (links) van deKiwanisclub Brunssum overhandigt de cheque aan al^
recteur Last (midden) van deZiekenhuisschool Limburg. Foto: christahalbesi^ ?j

BRUNSSUM- De Kiwanisclub Brunssum heeft
de Ziekenhuisschool Limburg verrast met een
cheque van ruim tienduizend gulden. De school
zal van dat geld onder meer videorecorders en
televisies aanschaffen. De Ziekenhuisschool

. arLimburg verzorgt onderwijs in de ziekenhuiz^in Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Maastricfö
Geleen, Sittard, Roermond en Venlo. De scho"
bestaat inmiddels vijfjaaren in dieperiode welp
aan bijna vijfduizend leerlingen les gegeven. .Jl

baan vrijbioscopen Gemengd koor
IVO-Treebeek
bestaat 60 jaar
TREEBEEK- Het gemengdkoor In
Vriendschap Omhoog (IVO) in
Treebeek viert 26 mei zijn zestigja-
rig bestaansfeest.

Voor ledenen genodigden is er in de
middaguren een koffietafel. De re-
ceptie is van 19 tot 20 uur in het
Jeugdhuis aan de Maanstraat.

Het protestants koor werd in juni
1930 opgericht. Voor deTweede We-
reldoorlog had het koor veel inter-
nationale contacten. Na de oorlog
vormde het tv-optreden bij de
NCRV in het programma 'Denkend
aan Limburg' een echt hoogtepunt
in het bestaan. Momenteel staat het
gemengd koor onder leiding van di-
rigent John Keulers uit Hoens-
broek. Voor de toekomst hebben de
Treebeekse zangers en zangeressen
de Mattheus Passion van Künhau-
sen op het programma staan.

exposities

Mabi: Look whos talking, di t/m do 21
uur, wo ook 14.30 uur. The cook. the
thief, his wife and her lover, dag. 21.15
uur. De Reddertjes, wo 14.30 uur. Bom
on the fourth of july, dag. 21.15 uur. She
devil, di t/m do 21.30 uur, wo ook 14.30
uur. Cinema-Palace: Turner & Hooch,
dag. 19en 21.30 uur, wo ook 15 uur. Tan-
go & Cash, dag. 21.30 uur. Koko Flanel,
dag. 19 uur, wo ook 15 uur. Honey, I
shrunk the kids, wo 15 uur. The war of
the Roses, dag. 18.30 uur. Dead Poets
Society, dag. 21.15 uur. Lumière: Vin-
cent, dag. 20 uur. Biecht, dag. beh. wo 21
uur. Pantserkruiser Potemkin, wo 21
uur. Sweetie, dag. 22 uur.

MAASTRICHT

HEERLEN
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John Walstock
jeugdtrainer
Fortuna Sittard
SITTARD - Fortuna Sittard
heeft John Walstock uit Haelen
voor het nieuwe seizoen als
jeugdtrainer aangetrokken. Wal-
stock volgt de naar amateurclub
Sittard vertrokken Huub Pfen-
nings als trainer van de B-jeugd
op.
De 43-jarige John Walstock is in
het bezit van het trainersdiploma
Oefenmeester 1. Ooit verdedigde
hij de kleuren van Fortuna '54.
Nadien was Walstock speler-trai-
ner van achtereenvolgens Maas-
mechelen en Patro Eisden. De af-
gelopen zeven seizoenen was hij
oefenmeester van RFC Roer-
mond.

Opinie van honderd sportjournalisten:

'Italië behaalt titel en
Van Basten topscorer'

BOLOGNA - Italië wordt wereldkampioen voetbal, Marco van
Basten topscorer van het toernooi en Cameroun zorgt voor de
grootste verrassing. Dat is de uitkomst van een opiniepeiling
die het Italiaanse sportblad Guerin Sportivo onder sportjour-
nalisten uit 104 landen heeft gehouden. Italië bleek de grote fa-
voriet voor de titel vóór Brazilië en Nederland. Slechts drie
journalisten voorzien dat Argentinië de wereldtitel prolon-
geert. Diego Maradona werd door vijf deelnemers aan de opi-
niepeiling getipt als topscorer van het toernooi.

ROTTERDAM - Feyenoord
heeft gisteren definitief overeen-
stemming bereikt met Henk Fra-
ser. Met Roda JC was de Rotter-
damse club al tot een akkoord
gekomen. De 23-jarige verdedi-
ger tekent een contract dat hem
voor vier jaar aan Feyenoord
bindt. Fraser had nog een verbin-
tenis van een jaar bij Roda JC.
De Kerkraadse club ontvangt nu
naast de transfersom ook nog
een afkoopsom. De internatio-
nal, voorlopig deel uitmakend
van de selectie van 27 voor Italië,
zag eerder af van een lucratief
contract bij Borussia Dortmund.

Fräser akkoord
met Feyenoord

Leo Beenhakker:
'Wehebben nog niets'

Nederlandse selectie start WK-voorbereiding

IIjj, Van onze sportredactie
'MST- De generaal buiten dienstbekeek het allemaal van af-

-^and. Rinus Michels hield zich verre van de commerciële
■jaspas rond het Nederlands elftal; Leo Beenhakker en de
W^ika uit Milaan' deden gedwee wat de fotografen van de
yanje-sponsors vroegen. Ze waren er speciaal een dagjevoor
H^rgekomen uit Milaan: Ruud Gullit, Marco van Basten en■r &nk Rijkaard. Met een handvol andere spelers, die tot de ve-
ntten van Oranje behoren, moesten zij de waar van de spon-
W^s aanprijzen: zonnebrillen, lijm, gereedschap etcetera. Of ze
■et leuk vonden of niet.

gebruiken om de spelers fit te krij-
gen, lichamelijk en geestelijk. „Pas
daarnakunnen we gaan werken aan
het concept, de spelhervattingen en
de maniervan spelen". Daarbij staat
de Ajax-coach de EK-formule voor
ogen. „Dat is in principe het uit-
gangspunt, zonder me daarbij vast
te leggen op de namen. Van het EK
weten we", refereert Beenhakker
aan de wissel Van Basten-Bosman,
„dat daar op het laatste moment de
zaak nog bijgestuurd moest wor-
den. Zo eerlijk moeten we ookzijn".

Windt nieuwe
manager baan
Schaesberg

Van onze sportredactie
SCHAESBERG - Jan Windt is
de nieuwe algemeen manager
van de Draf- en Renbaan Lim-
burg. Hij is opvolger van de hui-
dige parttime-manager Frank
Kemperman, die zich meer en
meer is gaan toeleggen op bui-
tenbaanse activiteiten in de
vorm van concoursen-hippique,
zoals Jumping Indoor Maas-
tricht. Om redenen van efficien-
cy-bevorderende aard is het ma-
nagement van de Schaesbergse
draf- en renbaan opgesplitst in
twee deelfuncties. Jan Windt
(52), afkomstig uit de textielbran-
che, is op grondvan zijn ervaring
in leidinggevende functies aan-
getrokken als algemeen mana-
ger. Het horeca-management en
debegeleiding van de multifunc-
tionele activiteiten rond de baan
zijn in handen gelegdvan Robert
Mulleners. Frank Kemperman is
toegetreden tot het algemeen be-
stuur van de baan met de porte-
feuille paardesportzaken.

groep en met spelers die niet fit
zijn", doelt hij op Van Aerle, Erwin
Koeman en Van Tiggelen.

Ee dag", had sectievoorzitter
r Martin van Rooijen bij het be-, van de open dag al gewaar-, Uwd, „staat voor een deel in het.en van de commercie". Vooral?r°m was de KNVB zielsblij dat'""-trainer Sacchi toch met de
lah °Ver zn nart nad gestreken en
■"«olutevedetten van Oranje een8 vrijaf hadden gekregen. Vierlater stapte het trio weer op het
oo h

iq om zien in Milanello onge-
(pd voor te bereiden op de Euro-

<~up-finale over ruim een weekëen Benfica.

meeneem"

Een sleutelrol speelt Ruud Gullit.
Beenhakker heeft zichzelf als eens
voorzichtig de vraag gesteld wat te
doen als de aanvoerder van Oranje
niet beschikbaar is. „De ideale op-
lossing voor Gullit is er niet. Dat is
alleen Gullit zelf. Dus zullen we het
in dat geval anders moeten doen".
In principe kiest Beenhakker voor
spelers die voor 100procent fit en 90
minuten inzetbaar zijn. In het geval
Gullit maakt hij daarop eventueel
een uitzondering. „Maar dat zou net
zo goed voor Erwin Koeman of Van
Tiggelen kunnen gelden. Voorlopig
ga ik uit van 22 spelers en heb ik er
nog niet over nagedacht of ik Gullit
eventueel als een soort talisman

Improviseren
Nu zijn er kenners die beweren dat
Nederland op zn sterkst is als het
moet improviseren. Dié tijd is vol-
gens Beenhakker voorbij. „Defini-
tief. Tien, vijftien jaar geleden kon
dat misschien nog, maar nu niet
meer. De huidige ontwikkeling in
het voetbal is zodanig dat spelers
die iets extra's hebben dat alleen
kunnen brengen in een heel sterk
collectief. Kijk maar naar Romario.
Die kan alleen uitblinken als bij
PSV alles klopt. In het Nederlands
elftal is in theorie een hele berg
kwaliteit, maar het gaat er nu om de
krachten te bundelen. En als we in
Italië succesvol willen zijn, moeten
we extra krachten vrij kunnen ma-
ken".

ij 'bal was op deze eerste dag van
eist gse trainmgsstage in

st nog even bijzaak. „Maar vanaf
w?en wordt er alleen nog over
ikk gePraat"> keek Leo Been-Ker tussen de bedrijven door

3«. *Jüt naar de openingswedstrijd
3^. ölcilië tegen Egypte. „We heb-
An

n?g precies 29 dagen, dan moe-
% er staan. Zoveel tijd hebben
d'iet Us niet meer. Het kan allemaal
VIW .^aar het is wel kort dag. Dat

'ram niet om mij in te dekken of
Md atiscn te doen, maar een aantal

Zferv-V is al een neel eind °P weg
wWl^ nog moeten beginnen.

o' bovendien een incomplete

Keuze
Zijn definitieve keuze maakt Been-
hakker volgende week donderdag,
een dag na de Europa Cup-finale in
Wenen. Dan maakt hij de vijf afval-
lers bekend. Twee spelers, van wie
Beenhakker de namen niet wil noe-
men en die het zelf ook niet weten,
hebben het voordeel van de twijfel
gekregen. „Zij moeten maar bewij-
zen of ze op tijd in vorm zijn en de
concurrentie aankunnen".
De vijf oefenwedstrijden vormen
daarbij een graadmeter, niet meer
en niet minder. „Die moetjezien als
training. Aan de zijkanten en ach-
terin kunnen we alvast wat dingen
gaan uitproberen. Maar het allerbe-
langrijkste in de komende dagen is
om er qua sfeer een hecht team van
te maken."
Het Milan-trio voegt zich pas op
maandag 28 mei bij de groep als
Oranje afreist naar Oostenrijk. „Nazon lang seizoen is het normaal dat
ze een paar dagen detijd krijgen om
stoom af te blazen. Daar hebben ze
zelf niet om gevraagd, dat heb ik ze
zelf geadviseerd".

De interim-bondscoach weet als
geen ander dat de verwachtingen in
ons land hooggespannen zijn. Dat
vindt hij prima. „ledereen is reuze-
enthousiast en dat moet vooral zo
blijven. Maar prestaties lever je niet
uitsluitend op een reputatie als
Europees kampioen. Die titel zou
bovendien wel eens tegen ons kun-
nen werken als de te kloppen ploeg.
Dit land heeft twee jaar lang geleefd
in de roes van: Wij zijn Europees
kampioen. Het EK is prachtig voor
de historie. Alle boeken die er toen
zijn verschenen, verdienen een ere-
plaats op de boekenplank, maar ver-
der doe je er niets mee. Als je het
nuchter bekijkt, moet er nog onzet-
tend veel gebeuren. Want we heb-
ben nog niets, geen concept, geen
eenheid en geen elftal, alleen 27 ta-
lentvolle spelers. De tijd die we nog
hebben, zullen we daarom optimaal
moeten benutten".

De dagen in Zeist wil Beenhakker

Jack Charlton
Waarschuwt

Voor bloedbad
%nnLIN - Jack Charlton, de lerse
;e"lUtorStCOach' vindt dat de voetbal-
£'Verk willens en wetens mee-

iajv
en aan een explosie van voet-

len andalisme volgende maand tij-
;tttarr, ■ eindrondenvan het wereld-

">0 ploenschap voetbal in Italië.
'%<k i°p Sardinië waar Engeland,

rJand en lerland in de eerste
iad actief zijn, wordt het een bloed-j ■ Waarschuwt hij.

" Beeld van de voetbalrellen in het stadion van Zagreb

pelijke interland tegen Joegosla-
vië geannuleerd. Gisteren ont-
ving de Joegoslavische voetbal-
bond een telex uit Uruguay,
waarin de Zuidamerikanen zon-
der opgaaf van reden meedeel-
den af te zien van het duel dat op
30 mei in Zagreb zou worden ge-
speeld.

Meer dan honderd gewonden bij voetbal-veldslag

Twijfels over doorgaan
Joegoslavië-Oranje Canton Reiss faalt

Kostbaar puntverlies legen Molier Impae

Braziliê-DDR 3-3 (1-0). Score: 44. Ale
mao 1-0, 47. Doll 1-1, 55. Careca 2-1, Dun-
ga 3-1, 69. Ernst 3-2, 90. Steinmann 3-3
Toeschouwers: 67.609.

RIO DE JANEIRO - In zijn
tweede oefenduel heeft Brazilië
in de laatste minuut tegen de
DDR een overwinning van 3-2
uit handen gegeven. De Oost-
duitse invaller Steinmann schoot
de gelijkmaker via een vrije trap
vanaf 25 meter rechtstreeks ach-
ter doelman Taffarel.

Brazilië geeft
zege uit handen"olgpr.

ionai e vroegere Britse interna-Jt> ai> die zelf in 1966 deel uitmaak-
ten het elftal dat wereldkam-, fie d Werc*> zijn de maatregelen ,
c^auw e

rItalianen genomen hebben
.pkur. .eaJks genoeg „om de tempera-
>*' ur te meten"

7l^efoU+°n veroordeelt vooral het op-
H e sfeertje. „Ze maken ieder-

ei^aar °°dsbenauwd omdat zij alleen
e Jirat °ver veiligheidssproblemen
jil[{e " tn feite nodigen zij daarmee
■ Van de wereld uit naar Sar-iL, te komen. Daar gaat immers
\ ccl vloeien."

Snelders held
in Schotland

rftoni^EEN - Theo Snelders heeft
Cfleen 6 met de selectie van Aber-
i, Qjw genotenvan eenrondrit in een
i'trUrn dubbeldecker door het een-
Tet ,Van de stad- De doelman werd
'Kir, Jn club gehuldigd voor hetI en van de Schotse FA Cup.

1rinalfers was zaterdag de held in de
straf^ uP Hampden Park. Bij de

JtreffpCn°PPen, die het doelpuntloze
ÖQejr1 moesten beslissen, dook de
'ifikerun Van Aberdeen laag naar de

Agri ft°ek, toen Rogan had aange-
hfelti^ 1" de tiende strafschop van"K Fuj tikte de bal buiten de pa-.J»V'le r minuten later schoot Ir-
ïi et n aali" Aberdeen won daardoor
l'le ,ysschieten met 9-8. De beker
fittor j°or de zevende maal richting
/ei2op e- Aberdeen won eerder heten al de league-cup.

4>a s Veldspelers kwamen er aan te
Sc'hon r bet nemen van de straf-
Han pPen de beslissing viel. Ook
an Ak ' de succesvolle spits

»rriee Vrerdeen, pakte zijn puntje
MbcMeM

aar Hans maakte het feest in
ifeen meen, waar bijna 30.000 men-
!i,'bon waren uitgelopen voor deMoop niet mee. De international
'r^t jr-.zondag naar Nederland, om-
Felri Zien gisteren in Zeist moest
!*Wu en bij de selectie van het Ne-j ISö.ds elftal.

De stand: 1.Bax Zeefdrukkerij 1-2, 2. Molier
Impac 1-1, 3. Canton Reiss 2-1.

vrij voor de keeper, maar hij faalde
jammerlijk. Ook een goede combi-
natie tussen Trags, Rouwette en
Boerema kon laatstgenoemde niet
doeltreffend afronden. Daarom
bleef het uiteindelijk bij plie teleur-
stellende 1-1. Een tegenvaller voor
Canton Reiss want de ploeg had op
twee punten gerekend.Uruguay heeft de vriendschap-

BELGRADO - De felle gevech-
ten tussen supporters en politie-
troepen zondagavond in het sta-
dion van Zagreb blijken 138 ge-
wonden te hebben gekost, van
wie er elf ernstig aan toe zijn.
Meegekomen Servische suppor-
ters van Rode Ster Belgrado en
de Kroatische aanhang van de

plaatsehjke club Dinamo raak-
ten slaags en verhinderden het
doorgaan van de wedstrijd, die
op zichzelf van geen belang meer
was. Rode Ster had zich al verze-
kerd van de titel, Dinamo kon de
tweede plaats niet meer ontgaan.

Het Nederlands elftal heeft voor
3 juni in Zagreb ook een oefen-
wedstrijd op het programma
staan tegen de Joegoslaven. Of
deze wedstrijd kan doorgaan
werd door de algemeen secreta-
ris van de Joegoslavische bond
betwijfeld.

HEERLEN- In de strijd om het Ne-
derlands kampioenschap zaalvoet-
balkwam Canton Reiss gisteravond
in sporthal de Varenbeuk in Heer-
len tegen Molier Impac uit Roosen-
daal niet verder dan een 1-1 gelijk-
spel. Omdat CantonReiss afgelopen
vrijdag het eerste duel in de poule
tegen Bax Zeefdrukkerij met 6-3
verloor moet de ploeg maandag het
thuisduel tegen Bax winnen om nog
in de race voor de finale te blijven.

Van onze medewerker
JOHNBANNIER

Dat puntverlies heeft Canton Reiss
overigens volledig aan zichzelf te
wijten. De ploeg van coach Cor Foe-
kens kon na de snelle openingstref-
fer van Willy Trags, al na dertig se-
conden punterde hij 1-0 in, niet de
rust in de ploeg houden. „Dat ligt
ons niet", verontschuldigde Cor
Foekens zich na afloop. „Wij willen
aanvallend voetbal spelen. De men-
sen iets laten zien. Als wij de bal in
de ploeg moeten houden, maken we
onnodige fouten. Gelukkig stond
John Frauenrath goed te keepen".

" GELEEN/ROERMOND — De
zuidelijke hoofdklasser Eijsden en
de noordelijke kampioen in de eer-
ste klasse Nederweert hebben de fi-
nale van de Limburgse zaalvoetbal-
beker bereikt. Eijsden maakte een
einde aan de dromen van de zuide-
lijke tweedeklasser Jabeek, 6-1. Ne-
derweert wees in Roermond hoofd-
klasser RFC Timoil terug. Na de re-
gulaire speeltijd was de stand nog
gelijk, 2-2, maar na strafschoppen
won de eersteklasser met 5-3. De fi-
nale wordt vrijdag a.s. verspeeld in
de Bandert in Echt, aanvang 21.00.

Bekerfinale

toto/lotto

DEN HAAG - Het laatste' getal in de West-
duitse lotto van afgelopen zaterdag is on-
juist vermeld. Het moet 41 zijn in plaats van
het door ANP verspreide nummer 43. De
juiste cijfers zijn dus: 3-4-19-21-29-41.

Vermes in
VS-selectie

UTRECHT- De Vereniging van
Contract Spelers is tegen het di-
recte gebruik van tv-beelden in
strafzaken tegen voetballers. De
'vakbond' van de betaalde voet-
ballers zal in de komende verga-
dering Betaald Voetbal voorstel-
len dat scheidsrechter en waar-
nemer bij een wedstrijd binnen
een uur na de wedstrijd hun rap-
port opstellen en dus niet de ge-
legenheid hebben gebruik te ma-
ken van de informatie die de tele-
visie eventueel kan verstrekken.
Die uitspraak deed WCS be-
stuurder mr. Keje Molenaar na
afloop van de jaarlijksevergade-
ring van de WCS tijdens een fo-
rum-bijeenkomst waarin de fo-
rum-leden Molenaar, Van Praag
(voorzitter Ajax) en Jansma en
Smeets (NOS) voornamelijk
spraken over de zaak Wouters.

VVCS wil tv
uitsluiten
in strafzaken

COLORADO SPRINGS- Volen-
dam-speler Peter Vermes be-
hoort tot de definitieve Ameri-
kaanse selectie voor de eindron-
den van het wereldkampioen-
schap voetbal.

Het leek alsof die gelijkmaker Can-
ton Reiss wakker schudde. In de
laatste tien minuten kreeg de ploeg
zeker vijfopenkansen om te scoren.
Drie maal kwam Willy Trags alleen

Dat resulteerde echter pas tien mi-
nuten voor tijd in de gelijkmaker.
Voornamelijk door het goedeverde-
digen van Marcel Dirksen en het
uitstekende keeperswerk van John
Frauenrath bleef die gelijkmaker zo
lang uit. Toch moest er een fout van
Willy Trags aan te pas komen om
Torn Cras in staat te stellen 1-1 te
scoren.

Inderdaad had Canton Reiss na die
snelle openingstreffer Molier Impac
moeten laten komen, maar zoals ge-
zegd ligt dat de ploeg niet. Daardoor
kon de club uit Roosendaal de
thuisploeg onder druk zetten.

Nederlandse Lotto 19: eerste prijs geen
winnaar, tweede prijs een winnaar, bruto

’ 300.000,. derde prijs 49 winnaars, bruto

’ 4.560,40, vierde prijs 3.575 winnaars, bruto

’ 62,50, vijfde prijs 63.306 winnaars, bruto

’ 5,-. Cijferspel 19: zes cijfers een winnaar,
bruto’ 100.000', vijfcijfers 5 winnaars, bruto

’ 10.000, vier cijfers 29 winnaars, bruto

’ 1.000, drie cijfers 252 winnaars, bruto

’ 100,-, twee cijfers 2.501 winnaars, bruto

’ 10,- Toto 19: eerste prijs geen winnaar,
tweede prijs 5 winnaars, bruto ’ 1.378,20,
derde prijs 106 winnaars, ’ 162,50. (onder
voorbehoud). '

"Ruud Gullit schudt Leo Beenhakker de hand tijdens de officiële bijeenkomst van de Oranje-se-
lectie in Zeist.
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■JiiLjJii.yjn W ir* mousseune 4
M \UMmTAt+Wm\ Fil U P IH^I B 1^ Q dessins „„ lII,—J i|i 1 NllOj-' 150 cm breed NU ■ " 5 m(r

"~ rTiXTWjWL* in zomerdessins o.a. katoen,

\\J~£2. t^^M^fl I voor o.a. I vlscose enz.

■ bermuda's I 150 cm breed #%Cr/f i^l r 140 cm breed 4A NU 14-«J0
.^L. .^k .^k. .^k. .^^. .^. .▲..▲. .▲.3JÏ van de Maesenstraat 3, ■ttfl Brtel.: 045-7407 35. m J' ~Yf|' ■ -J^MI Ook gevestigd in Maastricht, [ J -^ &-

h^hb 9^SVI^WK^^K?ViPVmi Roermond, Venlo,
r^j Reuver en Kerkrade. K^PJ 1

= mL imbur9sDaabu ( PICCOLO#S in het
v9pICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot in
*■ fa—— RESULTAAT. Bel 045-719966.
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MAAS-RESIÖEIVTIC MAASTRICri
We gaan op 18 mei van onderaf beginnen ,[l^^^^^^^^
maar straks wordt het uitzicht van bovenaf met- *°*2
het einde! £51» g»SSS

En alsu hierziet hoehet bunnen wij u f'! el ons da« *uitzichtvanaf de 4e en ' ''Jds"P en rekening hm h °"eren over
de 7e etage zalzijn dan ,kunt van «JfSprekend on^^f' Uw komsi

c kunt u zich voorstellen doc"mentatie wensto^ e"en a,s u«*. datwij ons nual op het °verdezeveeibeiovei

■jlJiaiffrf^ft~~" -^as"^~ ft | _>* zich al even indrukwekkend alsprestigi' *f|^POPH^RV' 'LSGVfinB wordt nogeens geaccentueerddoor een* 15
S die in het privégedeelte van het geboU< 0

.:.,..„„..,. A^ *fl centraal punt vormt. Rondom de vijver 1 S
Terrassen I O

li«w.
liassen.

Indeling appartementen: Afhankelijk van het type hebben de apparte- | %T I IMV| K ,
De vloeroppervlakten variëren van ca. 120 menten een loggia of terras. Enkele dak- !"* ■ ILIWI ■
m 2 tot ca. 220 m 2. De appartementen zijn terrassen hebben oppervlaktes totca. 100 m 2. == == makelaardii bv **voorzien van 2 of 3 slaapkamers en een .=rj=T=r -^badkamer met luxe sanitaire voorzieningen. Prijzen variërend van ’ 290.000,- v.o.n. tot wVcker Brugstraat 50.6221 cd Maastricht I

f Zl(\C\t\t\ ~«« Telefoon 043-252933 Maandag t/m vrijdag geopeils

’ 3JU.UUU,- V.O.n. 9.00 tot 21.00 uur. Zaterdag van9.00 tot 18 OO uu' <~i

Vanaf^Tl
f PARIJS 2-3-4-7 dg ’ 159,-ff LONDEN 4dg ’ 449,-ff WEST-EN OOST BERLIJN 3-4dg. ’ 299,-ff■ KOPENHAGEN-DENEMARKEN 4dg ’ 399,-f

■ WENEN stad van muziek en dans 7 dg. ’ 789,-ff
ff ROME-FLORENCE klassiek Italië 10 dg. ’ 989,-f
■ TOSCANE FLORENCE-SIENA 8 dg. ’ 885,-ffI VIERWOUDSTEDENMEER 5-10 dg. ’ 499,-ff BLOEMENRIVIÈRADIANO 10dg. ’1079.1f NICE-MONACO 7-10dg. ’ 599,-f

" LUGANO MEER VAN LUGANO 7 dg. ’ 749,-ff
ff LOURDES een geliefd reisdoel 7dg ’ 699,-ff.
ff OOSTENRIJK ZELL AM SEE Bdg ’ 799,-fff OOSTENRIJK SAALBACH Bdg ’ 699,-ff
ff DOLOMIETEN ITALIË-MERANO 8 dg. ’ 799.- f■ PRAAG EN BUDAPEST 10dg. ’1275.-f■ NORMANDIËLOIRE . 5 dg. ’ 499,- ff

■ SAUERLAND ARNSBERG 5 dg. ’ 499,- ffff OBER-HARZGOSLAR sdo f499- . C.
JELZAS-COLMAR 4 dg. ’ 395,- /^vFZ^JB

idereen zijn gezondheidszorg

Sen
onderwijsvanzelfsprekend.

Geef.... AGtie
SYNPATIA

GIRO: 17797
3ANK: 69.99.10.498

"T^F' Actie Sympatia Biltseweg 14,
3735 ME Bosch en Duin

bedrag 6Qx 54x 42x
5.000 113,- 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. jaarrente vanaf 12,2%
Elk bedrag lot 100.000,- en andere looptijd mogelijk %

Overlijdensrisico meestal gedekt

DOORLOPEND KREDIET 2%AFLOSSING INCL. RENTE
ZEER GOEDKOPE TARIEVEN

Vraag gratis advies bij uw intermediair

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 10-5-1990
zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN:
1 P.J.M. THOMAS, St. Eugeniusstraat 56, 6465 BC

Kerkrade h.o.d.n. Café der Sjtaat, Schaesbergerstraat
112, 6467 EE Kerkrade. Rechter-commissaris: Mr. R.
J. van Boven. Curator: Mr. M.G.M. Reinaerts,
Rolduckerstradt 34, 6461 VM Kerkrade, tel.
045-463848 (flnr. 13794).

B. OPGEHEVEN:
2. P.J.H. VANDEBERGH, Ireneweg 14, Nyswiller

(Wittem) h.o.d.n. Bouwbedrijf P.J.H. Vandebergh (flnr.
13194).

PUBLICATIE VAN DE DIRECTIE
GERECHTELIJKE ONDERSTEUNING| ARRONDISSEMENT MAASTRICHT

In overleg met de kantonrechters te Heerlen en
Maastricht is vrijdag 25 mei 1990 aangewezen als een
verplichte brugdag.
In verband daarmee is de griffie van het kantongerecht
te Heerlen en Maastricht die dag gesloten.

De interim-DGO
Drs. K.T? Liem

r =i<
in

I\

'■^"li§i^Bl BB ¥y$ .df^

De Omega Pearl Sedan, vanaff 41.950,-.

HOOG GENOTEERD AAN
MADTiraniPCmI ■ H^L B Bijvoorbeeld in de hieronder

umega uiamona liggen erg IB^^^" afgebeelde Stationwagon (ook
goed bij de dames en heren wel 'Statuswagon' genoemd),
beleggers. Dat bij deze ontwikkeling geld een voorname rol speelt, zult u Onder de motorkap huist een 2.4-liter-injektiemotor met geregelde 3-weg-
begrijpen. Je investeert een bepaald bedrag met de bedoeling daar zoveel katalysator. En de uitrusting is welhaast koninklijk.
mogelijk voor terug te krijgen. We noemen: stuurbekrachtiging, vijfversnellingsbak, in hoogte ver-

Kijkt u daarom even naar de Omega Pearl, die een vanaf-prijs heeft stelbaar 4-spaaks lederen stuurwiel, 4 lichtmetalen velgen met 195/65-
-van f 41.950,-. Dan sommen wij in de tussentijd de opties op waarmee hij banden, stereo-inbouwset, getint glas, geïntegreerde mistlampen vóór,
standaard is uitgerust Een 2.0-liter-injektiemotor met geregelde 3-weg- 4 hoofdsteunen, centrale deurvergrendeling, dakreling, afdekzeil voor de
katalysator en \djfversnellingsbak, getint ~........,,,....,,.,,„....,.,„.,, bagageruimte en een handbediende

systeem stuurbekrachtiging, elektrisch ,-Qlfewf Mmmk*J^ uiterst rendabele 'long-term investment'.
verstelbare en verwarmde buitenspiegels, S% f «-/ « ' JfBB Er wordt na verloop van (lange) tijd een

De Omega Diamond Stationwagon, vanaff 49.655,-. of Stationwagon. |/i/w^ït >/■'

HU 7 OPEL ■&■ j
DAAR STAAT DE WERELD

Prijzen zijn inclusief 8.T.W., exclusiefafleveringskosten. Af General Motors Nederland B.V, Sliedrecht. Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden. VAN GENERAL MOTORS ACHTERZes jaar garantie tegen doorroesten van binnen uit. Ook in Fleetsales & Leasing is Opel al jarenlang No. 1. yj



**et protest dient aanstaandedonderdag in Zeist. Wint Itte-
fen dat protest dan kan datbetekenen dat Walram tweerustpunten in mindering
J^Jgt en danzou weer beteke-en dat Walram reeds gede-
cideerd is. Bovendien zouan de hele extra degradatie-
°nde overbodig zijn en kanalram het veroverde perio-ekampioenschap vergeten.

" Geldschieter Henk Kivits
van Intercai: „Ik hoefals spon-
sor niet achter het bestuur van
deSmokeEaters aan te lopen."

Foto: PETER ROOZEN

Bogers tweemaal eerste

Een nieuwe tegenslag voor Smoke
Eaters, nadat eerder' deze week het
bestuur noodgedwongen in de be-
groting van manager Huub Notten
schrapte, waardoor niet alleen af-
spraken met nieuwe spelers niet na-
gekomenkonden worden, maar ook
het handhaven van de selectie van
vorig seizoen financieel niet meer
haalbaar is. De nieuwe aanwinsten
Van Galen Last en Van Gerwen lie-
ten, zoals gisteren bericht, verstek
gaan omdat manager Notten de eer-
der gedane aanbiedingen noodge-
dwongen niet gestandkon doen.

Dat zegt dat maar twee spelers per
seizoenweg mogen bij een club. Het
bestuur gaat daarbij echter voor- bij
aan de clausule waarin staat ver-
meld dat een speler via een arbitra-
gecommissie zijn vertrek kan af-
dwingen indien hij kan aantonen el-
ders meer te kunnen verdienen. ■
Penningmeester Dortu van Smoke
Eaters: „Het zal zon vaart allemaal
niet lopen. De spelers proberen, net
als in andere jaren, hun marktwaar-
de te vergroten door te schermen
met andere clubs. Bovendien gaan
ze door het nieuwe premiestelsel
zelfs meer verdienen dan vorig
jaar." Eaters-voorzitter Quaedflieg
was niet voor commentaar bereik-
baar.

Inleveren
„Dat is pertinent niet waar," rea-
geert manager Notten. „De spelers
gaan er, zelfs als ze iedere week uit
en thuis winnen, nog op achteruit.
Dat kan ik bewijzen. Ik heb vandaag
een gesprek met het bestuur. Ik hou
die getallen derhalve nog voor me,
anders hoef ik niet eens meer naar
die vergadering toe te gaan. Maar
een ding is zeker, als het bestuur
niet terugkomt op haar beslissing
stap ik op. Ik laat niet in eenklap zes
jaar werk teniet doen."

In de vijfde klasse is Oranje Nas-
sau 2 uit Heerlen, dat slechts £
punt vergaarde, ook gedegra-
deerd, omdat Übach over Worms
2 met twintig punten op de zesde
plaats staat.

HEERLEN - In de gemengde
landelijke tenniscompetitie zijn
na vijfvan de zeven compitieda-
gen drie beslissingen gevallen.
Het gaat daarbij om drie degra-
daties. In de vierde klasse zijn
Ready 4 uit Maastricht en Ray
Prickers 2 uit Weert al verloren.
Zij staan minimaal zeventien
punten achter op de nummer
zes, zodat zij ook met twee maxi-
male 8-0 zeges niet meer te red-
den zijn.

Degradaties in
tenniscompetitie

Borg heeft altijd ontkend in aan-
raking met drugs te zijn geweest.
Bij de rechtzaak ging het er niet
om of Jannike gelijk of ongelijk
had met haar bewering, maar of
het tijdschrift gemachtigd was
het artikel te publiceren. De jury
vond van niet. Gisteren volgde
de rechtbank dat oordeel.

Nijssen niet
geplaatst

Van onze tennismedewerker
ROME - Torn Nijssen heeft zich
niet geplaatst voor het hoofd-
schema van de Open Italiaanse
kampioenschappen op Foro Ita-
lico in Rome. In de eerste ronde
won hij van de Italiaan Di Lauro.
In de tweede ronde was de West-
duitser Tore Theine met 6-0;6-a
te sterk voor de Sittardenaar.
Door een zege op de Spanjaard
Sergio Casal (6-0; 6-4) plaatste de.
Westduitser zich voor het hoofd-
schema, waar hij de TsjechKarel
Novaeek ontmoet.

Het blad baseerde dat op een in-
terview met Borgs vroegere
vriendin Jannike Björling, die
vertelde dat de Zweed regelma-
tig cocaine snoofen ook haar had
geprobeerd over te halen het
spul te gebruiken.

" Marco Giovannetti zal vandaag vrijwel zéker de Ronde van
Spanje op zijn naam schrijven. Foto: drieslinssen

Leegloop
De spelers Vorstenbosch, Peters,
Verhulst, Meeks en Van Rooy zijn
gestopt. Bovendien staan Eaters-
aanvoerderRisto Mollen en Tommy
Hartogs inmiddels onder contract
in Tilburg en heeft international
Mike Louwers bij de bond over-
schrijving aangevraagd. Indien
Louwers weggaat, betekent dit dat
de eenentwintig man sterke selectie
van de Geleense ijshockeyclub na-
genoeg wordt gehalveerd. Het be-
stuur verwacht echter pas eind sep-
tember uitsluitsel te kunnen geven
over het te besteden budget, terwijl
de transferperiode op 1 september
afloopt en er nog geencontact is ge-
weest met sponsor Kivits over een
nieuw contract. „Daardoor zijn we
gedwongen ons elders te gaan
oriënteren. Het gaat tenslotte om
ons brood," aldus speler Mike Lou-
wers.

sport in cijfers

Van onze medewerker

■^GRATEN - Het behalen van
overwinningen tijdens een

°urs hippique schijnt dit sei-
V s?hering en inslag te wordene Limburgse springruiters. Tij-
J? de wedstrijd van Ros Beyaert,
sViargraten was het na Peter Pee-
jj' Wiljan Laarakkers en Toon

Us de beurt aan JanBogers om
maal als eerste te eindigen.

r 2vjn paard Wodan S won hij de
WriK zwaar en aansluitend metL ,baat S het extra springen voorU^en- en zwaar-combinaties. Bij

Pringen klasse midden ging de
naar de ex^NKB-kam-

-5 "'bij de pony's MichaelKorom-
zoon van de bedrijfsleider

■oangersheide bleef in de barra-
ÜR z^n Paard She is aLady rou-leers als Toon Holtus (tweede) en, Heber (derde) voor. Eerder op
ü?aë had de getalenteerde jeug-'ter met Centurion Z in de be-

ersklasse al een tweede plaats

behaald achter Brigit Aerts die met
het hoogste aantal stijlpunten de
overwinning greep in deze rubriek.
Bij de individuele dressuur ging de
overwinning in de klasse midden
opnieuw naar Willy Voorspui ter-
wijl Jo Viehoffen Wim Lucassen de
overwinning behaalden in respec-
tievelijk de klasse zwaar I en zwaar
11.
Uitslagen: Individuele dressuur: Klasse
midden I: 1. W. Voorspui met Beauty Boy;
2. G. Habets met Cubana; 3. M. Beckers met
Arrogante. Klasse midden II: 1. P. Kooistra
met Vianty; 2. C. Nelissen met Condor.
Klasse zwaar I: 1. Jan Viehoff met Raspu-
tin J. Klasse zwaar II: 1. W. Lucassen met
Banier. Springen klasse beginners: 1. B.
Aerts met Byoux; 2. M. Korompis met Cen-
turion Z; 3. R. Willems met Doesja. Klasse
licht: 1. N. Nelissen met Rodante Z; 2. T.
van Wersch met Champion; 3. L. Schellinkx
met Donald. Klasse midden: 1. M. Korom-
pis met She is a Lady; 2. T. Holtus met Don;
3. W. Heber met Priscilla. Klasse zwaar: 1.
J. Bogers met Wodan S; 2. L. Gradussen
met Castro. Extra springen klasse midden
zwaar: 1. J. Bogers met Acrobaat; 2. X.
Schulkens met Cavallo; 3. P. Houtvast met
Boy.

Bestuur
Het bestuur beperkt zich in deze
zaak tot het verwijzen naar het
reglement van de IJshockeybond.

Giovannetti
houdt stand

Ivanov weer niet te beroerd hulp le verlenen

sport kort

Giovannetti verklaarde later dat hij
zich niet gek had laten maken door
de plaagstoten van Delgado. „Ik
heb mijn eigen tempo gereden. Iva-
nov gaf het juiste ritme aan. Dat
maakte het een stuk gemakkelijker
voor me. Delgado bleef maar aan-
vallen. Waar hij die kracht en ener-
gie vandaan haalt, ongelooflijk", al-
dus de bijna zekere winnaar van de
45ste Vuelta.

plaats. Ik heb ontspannen kunnen
rijden en ik ben beter in vorm dan
verwacht. Giovannetti heeft met
verve zijn positie verdedigd. Ach, ik
til er niet zo zwaar aan dat Ivanov
aan de kop heeft gesleurd. Zulke
dingen gebeuren nu eenmaal. Ik
zoek er niets achter."

ROERMOND - In het kader van de
festiviteiten rond het negentigjarig
bestaan van het Roermondse RFC
wordt vanavond een wedstrijd ge-
speeld tussen de Roermondse twee-
deklasser en de Bundesligaclub
Mönchengladbach. Het jubileum-
duel begint om 19.30 aan de Maas-
haven in Roermond.
0 GELEEN - Zaalvoetballer Berry
Seegers van het uit de districtsklas-
se gedegradeerde Toyota Postpoort
speelt het komende seizoen voor
het Geleense Bouwfonds.

SNELWANDELEN
Barendrecht 5 km: 1. Pedro Huntjens
23.40; 3. Van Wakeren 24.45; 8. Röhner
27.07. Leiden 3km: 1.Huntjens 13.17; 4.
Van Wakeren 14.27.

Rome, Open Italiaanse kampioen-
schappen, mannen: eerste ronde: Ber-
ger - Mansdorf 3-66-1 6-0,Perez-Roldan -
Agenor 6-7 6-2 6-4, Filippini - Witsken
6-3 6-4, Yzaga - Javier Sanchez 6-4 4-6
6-4, Gilbert - Pugh 1-6 6-4 6-4, Emilio
Sanchez - Sznajder.6-1 6-2.

WIELRENNEN

van Spanje, 21ste etappe Colla-
-5„ Villalba - Dyc: 1. Roux 186,6 km in
o"""-* 8 (gem. 36,570 km/uur), 2. Ampler
fp.'H 3. Echave, 4. Delgado, 5. Fuerte,
jia j'°V9.nnetti, 7. Ivanov, 8. Parra, 9. Me-
jiau. Francisco Rodriguez, 11. Luis

12. Wilches, 13. Rondon 1.56,
Ca

Ku>z-Cabestany, 15. Rominger, 16.
lo inrgo' 17- Alvaro Sierra,lB. Jaramil-
bi'i.i■ Farfan, 20. Laguia, 70. Suyker-
b"Vk 19.29, 123. Jakobs 27.22, 125. Nij-
rW 126- Van den Akker, 127. Hoon-men. 128. Vos, 129. Wijnands. Klasse-
<Joi <! 1;Giovannetti 89.52.16, 2. Dejga-
-2 uTi "3- Fuerte 1.48,4.Ruiz-Cabestany
dür'" Parra3-07' 6- Echave 3.52, 7. In-
Dwi," (SPa>6-22' 8- Ivanov 6.48, 9. Am-
-12 t 15- 10- Roux 7-56. n- Farfan 8.27,
l4' Uns Herrera 9.07,13. Jaramillo 10.38,
gi.' Gaston 11.15, 15. Francisco Rodri-
16«, 1-4°. 16- Rominger 13.33,17. Mejia
ra iï 18- Montoya 17.45, 19. Alvaro Sier-
bu.i 41, 20- Laguia 19.44, 64. Suyker-
22üa 122-35. HO. Van den Akker24,'H8' H4. Jakobs 2.33.29, 119. Nijboer
de„i6.122. Wijnands 2.47.32,126. Hoon-crl 2.54.30, 128. Vos 2.57.48.

pioenschappen vrouwen: eerste ronde:
Hack - Hanika 6-2 6-4, Huber - Whitlin-
ger 6-4 6-2, Rachjrtova - Martin 6-4 7-5,
Grossman - Demongeot 6-4 6-3, Lindq-
vist - Meier 7-6 6-0, Zrubakova - Byrne
6-2 6-3, Probst -Fulco 6-3 4-6 6-2,Mesjki -Coetzer 6-0 6-0, Mandlikova - Stafford
6-4 6-3, Provis - McQuillan 6-0 6-1, Picco-
lini - Smith 6-3 6-1, Tauziat -Kochta 7-6
6-4, Cecchini - Simpson 6-4 6-4, Jager-
man - Tarabini 30-0 opgegeven door Ta-
rabini, Medvedeva - Rinaldi 7-5 7-6, Paz -
Loosemore 6-3 4-6 7-5, Dahlman - Faull
6-4 6-1, Burgin - Reinach 1-6 6-3 6-1. Van de Vin

" SLUSOVICE - Robert van de Vin
uit Budel-Schoot heeft de zesde
etappe van de 43ste internationale
Vredeskoers op zijn naaam ge-
bracht. De rit ging over 206 km van
Jihlava(DDß) naar Slusovice (Tsje-
choslowakije). Van de Vin maakte
deel uit van eenkopgroepje van vier
man. De ItalianenPaolo Morandi en
Roberto Maggioni werden tweede
en derde. De Westduitser Robert
Methew vierde. In het algemeen
klassement blijft de Oostduitser
Bert Dietz leider.

ters slonk per kilometer. Zijn doel
bereikte de Spanjaard echter niet.
Giovannetti werd keurig door Iva-
nov op sleeptouw genomen en bleef
in de race. De 28-jarige Milanees
kon de steun uit onverwachte hoek
best gebruiken. ' s Ochtends bij het
appel telde de Seur-ploeg nog
slechts vier renners. Tot overmaat
van ramp stapte Giovanetti's mees-
terknecht Pino al vroeg in de etappe
af.
Een nederlaag leed Ruiz-Cabestany.
De winnaar van de tijdrit zondag
kon zijn bravourachtige uitspraken
niet waarmaken. Hij had aangekon-
digd Giovannetti uit de trui te rij-
den. Hij moest echter de groep met
Delgado in de laatste klim laten
gaan. Met 1.52 achterstand finishte
hij op Giovannetti. Roux bleef nog
net, 0.04, uit de greep van de jagers.
Wilches niet, hij werd vlak voor de
finish opgeslokt en eindigde als der-
tiende.

In de nacht van zondag op maan^
dag surfte het Nederlandse schip
met windkracht acht in de zeilen
in het aardedonker met snelhe-:
den tot achttien knopen (twee
keer de gemiddelde snelheid)
van de golven af.
Er resteren nog minder dan
tweeduizend zeemijlen te gaan
tot de finish in Southampton-
waar de E&L rond 22 mei zat
aankomen.

Na eerst een week de warme
golfstroom te hebben gevolgd
langs de oostkust van de Ver-
enigde Staten, doorkruisen Dirk
Nauta en zijn bemanning, waar-
bij ook Sittardenaar Sander Gee-;
len,nu het ijskoude water van de
Labradorstroom. De tempera-
tuurvan het zeewater is daar mirr
twee graden en de luchttempera-
tuur slechts enkele graden boven
nul.

Equity & Law
tussen pinguins
NEWFOUNDLAND-Tijdens de
laatste etappe van de Whitbread
Round-The-World van Fort Lau-
derdale naar Southampton is de
Equity & Law 2 ten zuidoosten
van Newfoundland in een gebied
terecht gekomen, met ijsbergen
en pinguins.

„Ongelukken uitgezonderd, maar
normaal heeft Giovannetti de Vuel-
ta gewonnen", legde Delgado zich
bij de nederlaag neer.,,lk ben echter
niet ontevreden met een tweede

Fondriest

" BARI - Maurizio Fondriest, de
wereldkampioen van 1988, zal niet
meedoen aan de Ronde van Italië,
die vrijdag in Bari van start gaat. De
Italiaan heeft teveel last van blessu-
res, die hij opliep in diverse valpar-
tijen tijdens de voorjaarsklassie-
kers. Zijn linkerknie is ontstoken.

Op de Navacerrada, de laatste col,
gingDelgado in een hels tempo naar
boven. De voorsprong van de vluch-

Delgado wist niet van opgeven, de
twee ontsnapte renners, Roux en
Wilches, interesseerden de winnaar
van de Ronde van Frankrijk in 1988
niet. Hij wilde Giovannetti kwijtra-
ken.

DYC - Op het bergachtig ter-
rein; de SierraMadrilena, waar
Ivan Ivanov vorig jaar opzich-
tig Delgado naar de eindzege
van de Ronde van Spanje
loodste, toonde de Sovjetrus
zich gisteren voor de vrijwel
zekere toekomstige winnaar
van de 45ste Vuelta, Marco
Giovannetti, niet te beroerd
hand- en spandiensten te ver-
richten. Tijdens de 21ste etap-
pe, gewonnen door de Frans-
man Denis Roux, had Delgado
op de vier eerste cols de ene
aanval na de andere geplaatst.
De Italiaan weigerde echter te
capituleren.

" EDSBURG - Na de bijzonder
goederesultaten van de Nederland-
se taekwon-do-ploeg tijdens de
open Duitse en Belgische kam-
pioenschappen heeft het Neder-
lands team zich tijdens de open
Deense kampioenschappen over-
troffen. Na tien gouden medailles,
zes zilveren en elf bronzen behaalde
Nederland ook de landenprijs. Sana
Maytimo werd bovendien uitgeroe-
pen tot beste taekwon-doka van het
toernooi. De Maastrichtse Hwarang-
dames Astrid Pollaert (-65 kg) en
Amanda Mingels (-60 kg) behaalden
respectievelijk een tweede en een
derde plaats.Jennis

dühk ah Island - 460.000 dollar, finale
6.2 g |'spel: Davis/Pate - Grabb/Lavalle

DAMMEN
Zwolle, Brinktroernooi, derde ronde:
groepA: Goloebjeva - Valneris (Sov) 1-1,
Rigterink - Koeperman 1-1, Wanders -Galperin 0-2. stand: Galperin, Goloebje-
va, Koeperman en Valneris allen 4 pnt.
Groep B: Karmi - Watoetin 0-2, Van der
Wal - Koyfman 0-2, Autar- Schouten 2-0.
stand: 1. Autar 5 pnt, 2/3. Koyman en
Watoetin beiden 4 pnt.

SCHAKEN
Rotterdam, grootmeestervierkamp,
vierde ronde: Timman - Short 1-0,
Kortsjnoi - Goerevitsj 1-0. stand: 1.
Kortsjnoi 3 pnt, 2/3. Goerevitsj en Tim-
man beiden 2 pnt, 4. Short 1 pnt.

Si,, eskoers, zesde etappe, Jihlava -512dBICe: lm Van de Vin de 206 km in
°D rii 2' Strazzer op 0.05, 3. Maggioni
0£ u'»o, 4. Matwew op 0,15, 5. Svoroda
Oiet ' 6- Verleden, 7. Artunghi, 8.
Rn„ " 9- Boden,lo. Mickiewicz. Alge-
g^n klassement: 1. Dietz 27.20,25, 2.
Pari a°P °.°2. 3- Boden op 0,29,' 4.
0 47riios op 0,42, 5. Van Veenendaal op
o'b n' *A Cnignoli op 0,52, 7. Mackowski
tU;'53. 8. Rich, 9. De Clercq op 1,00, 10.6ln op 1,08.

tennis
Hoofdklasse
afd. 1
GRT/NIP-D. GoldSt. 2 2-6
Zandv.-Zutphen 7-1
leimon.2-P. Tennis 6-2
ThorRW-Hilversum 3-5
Eerste klasse
afd. 2
Anima-Racketeers 3-5
J. Mozaiek-ELTV 3 5-3
Popeye 2-SLTC 2-6
Shot-Mets. 2 afg. 2-4

Tweedeklasse
afd. 6
Zutphen 2-SLTC 3 8-0
Leim. 3-Markend. 6-2
BastionB-Oud B. 6-2
deMunnik-Volley2 4-4
afd. 7
Ready-Holy 4-4
p.Tennis 3-Falcones 1-7
afd. 8
Friss. 2-Leim.4 8-0
Brunssum-van Home 5-3
Kimbna-P. Tennis 3 2-6
CCTV-Bastion B 2 8-0
Derde klasse
afd. 11
Blerick2-BLTV 1-7
Doornak.-CCTV 2 2-6
Cash-B. op Zoom 2-6
afd. 12
Volley 3-Blerick 5-3
GTR/NIP3-Uden 6-2
Ede 3-dE Helze 2-6
BTCI2-Tilburg2 6-2
afd. 13
Helios-Gendt 0-8
Frissel. 3-Doer. 1-7
N. Quick 2-Duno 5-3
Vierdeklasse
afd. 22
Rapid. 4-Berlicum 4-4
Venlo-Grootven 7-1
N. Quick 4-Eeckenr. 7-1
Thes-Thos 2-6
afd. 23
ELTV 6-Venlo2 8-0
Merletten-Ready 4 8-0
Packador-Tos-B 2-6

R. Rrickers-Eresloch 8-0 afd. 91
afd. 24 Helden-Swalmen 6-2
Thos 2-Or.Nassau 5-3 Tonido-Grubb. 2 8-0
RayPr. 2-Born 0-8 Licht. 2-Kaetelb. 6-2
GTR-Ready3 5-3 Budel-Wessem 6-2
Horn-Brunssum 2 2-6 afd. 92
afd. 25 Melick-Echt 1-7
SLTC4-Ace 5-3 Aldeng.-NIP2 5-3
Ready 2-Kerkrade 4-4 Ace2-Grubb. 3 7-1
Nieuwenh.-GTR 2 7-1 Herkenb.-Baexem 3-5
U. O.Worms-Volh. 0-8 afd. 93....,. , , Obbicht-P. Rhei 4-4Vijfde klasse Nieuwstadt-SLTC 6 4-4
o ?" n j e o deBurght-Munsrtg. 6-2Son4-Fellenpord 5-3 Stein2-GTR4 1-7Best2-deHelze3 1-7 afd 94tte"?-TFal^on-4 tï REady6-Born2 3-5JZ°?A Klimmen-Bunde2 7-1
d u o,r„ o "> r deßürght2-ATIVU2 3-5fr^^-Y,Oll^ 8 H GTRS-Nieuw.3 4-1Veldh. 2-St.-Tunnis 5-3 aiA 95Shaile4-Skinlo 3-5 SLTC7-GTR6 3-5Maasbree-Bladel 1-7 u. o. Worms 3-Schinv. 3-5";45, D . - „ „ ATIVU 3-Merk. 5-3V01h.2-Readys 6-2 BRZ 3-Kimbria 5 6-2Elsloo-Brunssum 3 2-6 afd 96

r"

Eijsden.Keerweide 8-0 Brunss. 4-Keerw. 2 5-3Kimbna2-BRZ 5-3 stein_ATlVU4 7-1??■ ~ „," o = Rapid S-Waterkoel 6-2Nieuwnh. 2-NIP 3-5 Kerkr. 3-Oirsbeek 7-1Or. Nassau 2-SLTC 5 1-7
Blerick 4-Kimbria 3 0-8 Zevende klasse
U. o.Worms 2-Bunde afg. 6-1 afd. 119
afd! 47 van Harne 5-Pann. 2 0-8
ATIVU-Rulec2 7-1 Belfeld-VElden 3 7-1
Nederweert-GTR 3 5-3 Maasbree 2-Horst 3-5
BRZ 2-Simpelv. 1-7 Apollo-Bosdael 7-1
Kerkr.2-Kimbria4 7-1 afd. 120
afd. 48 Lottum-Tonido 2 4-4
van Home 2-Venray 7-1 Helden 2-Licht. 3 8-0
Reubenberg-'t Root 3 5-3 Maarh.-Boshoven 1-7
Blerick 3-Maasniel 8-0 Horst 2-Wessem 2 7-1
Tegelen-Topspin 0-8 afd. 121

Park E-9 2-Nederw. 2 6-2
Zesde klasse Swalmen 2-v. Home 4 8-0
afd. 89 NIP3-Budels 4-4
Mierlo-Weert-O. 4-4 Boshoven 2-Ace 3 6-2
Tramb.-Packador3 0-8 afd. 122
Doornakkers 3-'tRoot 4 5-3 Herk. 2-Aldeng. 2 3-5
Slotje 3-Carolus 2 5-3 Meulenslag-Berg 5-3
afd. 90 Wessem3-Budel 4 4-4
Velden-Broekh. 3-5 Maasn. 2-Montfort 8-0
Parmingen-v. Home 3 6-2 afd. 123
Rulec 3-Venlo 3 3-5 Helios-Wimbl. 0-8
Grubb.-Arcen 7-1 Rulec 4-Montfort2 4-4

Rasus-Horn 2 3-5
Park E-9-Stein 3 7-1
afd. 124
SLTC 8-Urmond 7-1
Wimbl. 2-Baexem3 3-5
Bom 3-Herk. 3 8-0
P. Rhei 2-Munst. 2 0-8
afd. 125
Bom 4-Elsloo 3 4-4
Orient-Munst. 3 7-1
Baexem 2-Rackets 6-2
Keerweide 3-Rulec 5 5-3
afd. 126
SLTC 9-Elsloo 2 ■ 2-6
Keerw. 4-Kimbria 6 2-6
Munst. 4-de Burght 4 2-6
Maastricht-Rasus 2 7-1
afd. 127
Bakkersb.-Munst. 5 5-3
Tempo-Volh. 3 0-8
Bunde 4-EiJsden 3 3-5
P. Rhei 3-deBurght 3 3-5
afd. 128
Voerend. 2-Bocholtz 2 8-0
Margr.-Volh. 4, 0-8
Kimbria 7-Eijsden 4 1-7
Waterkoel 2-Munster 6-2
afd. 129
Bunde 3-Kerkrade 5 8-0Hulsb.-Voererid. 3 7-1
Simpelv. 2-Klimmen 2 7-1
Eijsden 2-Waterk. 3 8-0
afd. 130
Voerend. 4-Margr. 2 8-0
Laura-Berenbos 2 6-2
Brunss. 7-U. o. Worms 4 2-6
Hulsberg 2-Rapid S 2 2-6
afd. 131
Brunss. 6-Bocholtz 6-2
Talvu-Voerend. 8-0
Schinveld 2-Heerlen 4-4
Merkelb. 3-Nieuw. 4 1-7
afd. 132
Merk. 2-U. o. Worms5 8-0
Or. Nassau 3-Brunssum 5 1-7
Oirsbeek 2-Kerkr. 4 0-8
ATIVU 5-Berenbos 2-6
afd. 133
St.-Tunnis 4-Broekh. 4 6-2
Bergen-Helmond 3 '6-2
Topspin4-VTC 5-3
Son enBr. 2-Venlo 4 1-7
afd. 134
Venlo 5-Topspin 3 4-4
Rlerirk 5-Mnlpn. 8-0'

Deurne-Shaile 6 8-0
Helmond 2-Packador6 5-3
afd. 135
deHorst-Gagel 2-6
op Dreef 2-Packador5 1-7
Venlo 6-de Hut 4-4
KAetelb. 2-St.Tunnis 3 2-6
afd. 136
St.-Tunnis 2-Blerick 6 4-4
Broekh. 3-Velden 2 0-8
Carolus 3-Tegelen 2 4-4
Kaetelb. 3-'tRoot 5 0-8
Herencompetitie
Eerste klasse
afd. 1
Boemer.-L. op Zand 2—4
Friss.-Nieuwenh. 4-2
ATC-Dash 35 0-6
afd. 2
Rhaan-Manege 0-6
Warande-Ready 6-0
Duno-ThorßW 1-5
Phoenix-Dijkz. 6-0
Tweede klasse
afd. 1
Reyerbos-TEAN 5-1
venlo-Stobblek 3-3
Unicum-Friss. 2 4-2
ALTA-Topia 6-0
afd. 2
Oudenbosch-Krimpen 0-6
Groenekan-Tesqua 5-1
helden-BRZ 0-6
Skinlo-Hartel 2-4
afd. 3
Twiske-Boskoop 4-2
Prinsejagt-Ludica 3-3
afd. 4
Rozenb.-Warande 2 6-0
Overwaard-Presikh. 0-6
Bernisse-R. Prickers 2-i
Halfweg-Wolsb. 5-1

tafelvoetbal
Bekercompetitie
4e alg. ronde
Bosk.-Ut Stadh. 8-0
SmidterB-Hakkers 3-5
Surv.-'tKarrew. 2-6
Miranda-Dolomiet 5-3
Roberto 8.-Smidter B. 2 2-6

Hakkers 2-Camont. B 6-2 i
Wien-Wien2 5-3 ]
Millen *-Zw.Ridders 4-4
Terugvalronde over- |
gangsklasse
Ouwe M.-Heer 6-2
V. Vissers-Hubetsy B 5-3
WaardhofB-Star Cl. 3-5
81. Wit'-dePluim 4-4 :
Terugvalronde eerste klasse
V.Vissers 3-Stadion 2-6 |
Borgh.-'tLieuwke 2-6 ]
Terugvalronde tweede klasse .
Surv. 2-De Heide 2 4-4 .
Belissingswedstrijd
Hakkers 3 *-Dr Eek 4-4 j
De Uiver-A. Aelse 3-5 !
Suestra-Leeuw. 5-3 !
* = haar volgende ronde

bridge
Slot Caumerbron Bridge :
toernooi
Uitslag 9e wedstr. en totaals-
core
Hoofd en eerste klas
Cox-Verhoef 68.00%
Piek-Crombag 55.00%
Einduitslag 5 hoogste scores
Verhoef 297.23%
Cox 296.23%
Spaay 291.63%
2e klas
Janssen-Vrouwenraets 61.11%
Echtpaar Postma 59.72%
Einduitslag 5 hoogste scores
Mw.Postma 309.65%
Postma 296.36%
3e klas
Dms.Debuger-v.Wijk 60.42%
Mw.Nikkel-v.Haaren 57.64%
Einduitslag 5 hoogste scores
l.en 2.gelijk Echtpaar Koore-
man 291.42%
Dit toernooi heeft nog een ver-
lengstukje in de vorm van een
finale met een persoonlijk ka-
rakter, waaraan de 16 best ge-
plaatsten van beide groeperin-
gen deelnemen. Deze finale
wordt gespeeld op zondag 20

mei a.s in de Caumerbron te '.Heerlerbaan.

dammen
Persoonlijk kampioenschap. Jvan Limburg
Hoofdklasse
Bremmers-VanRossum 2-0 'Van Gortel-Bosch 0-2 l
Heijen-Pietershove 0-2 -Schellekens-Everduin 1-1
Leemreize-Jansen 2-0 .
VanKeeken-Gorissen 0-2 -Velraeds-Koullen 1-1 'Bremmers-Heunen 2-0 lEindstand groep A
Schellekens 8-5 'Everduin 7-5 '.
Leemreize 7-5 -Gorissen 6—5 "Jansen 1-5 "
VanKeeken 1-5 -Groep B
Koullen 8-5
Velraeds 7-5 .
Stam 6-4 -Bremmers 4-5 JHeunen 2-5 '
Gorsky 1-$ -
Soorsma-Caubo 1-1 -Gadjradj-Nieling 0-2 JRaes-Schreurs 0-2 '
Witjes-Zijlstra 1-1 -Moerenhout-Ummels 1-1 ',
Eindstand
Groep A
Caubo 7-5
Soorsma 7-5 \
Schreurs 6-5 "Raes 5-5
Nieüng 3-5 'Gadjradj 2-5 .
Groep B
Witjes 6-4 'Zijlstra 6-4 .
Kole 4-4
Moerenhout 2—4 j
Ummels 2-4
Juniorenklasse
Mast-Verhoef 2-0 \P.America-E.America 2-0 "
Lamers-Bremmers 0-2 -Verhagen-Rijken 0-2 '

(ADVERTENTIE)
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Voortbestaan Smoke Eaters
hangt aan zijden draad

Sponsor overweegt te stoppen Spelers zoeken heil elders

Dinsdag 15 mei 199019

STOCKHOLM - Een rechtbank
in Stockholm heeft Bjofn Borg
een schade-vergoeding toege-
kend van 25.000 gulden wegens
het in opspraak brengen van zijn
naam. De vijfvoudige Wimble-
donkampioen, die zeven jaar ge-
leden op het hoogtepuntvan zijn
carrière stopte, was in het satiri-
sche Zweedse tijdschrift Z be-
schuldigd verslaafd te,zijn aan
verdovende middelen.

Borg wint
voor rechtbank

door hans straus

pEERLEN - De ontknoping
güi de vierde klasse B rond de
1 degradatie kon nog wel eensJpï raar staartje krijgen.
ILason- Itteren en Walram ma-l'Ken hier in een onderlinge

ï^mpetitie uit wie zal moetenaegraderen. Itteren heeft ech-ter protest aangetekend tegen"et feit dat Walram op 18 fe-.I^uari 1990 in het regulierec°rnpetitietreffen met Itterenen ongerechtigde speler (Ivo
j^sschops) in de gelederenad. Itteren verloor die wed-strijd met 2-0.

Protest
SV Itteren

tegen
Walram

GELEEN/HEERLEN - Het voortbestaan van Smoke Eaters
hangt aan een zijden draad nu hoofdsponsor Henk Kivits
dreigt te stoppen met het financieren van de Geleense ijshoc-
keyclub. „De kans dat wij als sponsor doorgaan, is gering. Het
bestuur van de club laat niets van zich horen, en gesprekken
met de spelers en manager schetsen helaas een negatief beeld.
Op deze manier heeft sportsponsoring voor ons bedrijf geen
zin," aldus Kivits, directeur van Intercai Geleen. „Wij hebben
destijds de club uit het slop geholpen. Dat wil echter niet zeg-
gen dat men onze steun als vanzelfsprekend moet aanvaarden.
Er moet op publicitair gebied wél iets tegenover staan."

fa

rllJn. internationale Duitse kam-

Limburgs dagblad J sport



" GELEEN - De tafeltennisters
van Kluis hebben het kampioen-
schap gehaald in de tweede divi-
sie. Marianne Paumen, Astrid
Finders en José Baumler won-
nen met 9-1 van ZTTC uit Zaan-
dam. De heren van Megacles
Weert legden beslag op de eerste
plaats in de eredivisie.

SITTARD - Wie dit seizoen
pioensaspiraties heeft in de zui
ke hoofdklasse softbal, kan nii
het negental van Sittard Coi
heen. De ploeg van coach \Muller kraakte met gedurfd, 2
siefhonklopenAll In uit Veld!1
in recordtempo: 12-1. Door dit 1.
taat deelt Condors na vier sp4
gen de leiderspositie met het_'
eens nog ongeslagen Roef uit I
gestel. 1

Sittard Condo
ongenaakbaa

Op de slotdag wel nog eenLim'
se derby. VGZ/Sittardia ontvifl
kerfinalist Auto Caubo lason.Jdewedstrijd lieten de Valkenbj
dames al luidkeels horen dj
Europa introkken. Zover is hel
ter nog niet. Het duel
VGZ/Sittardia was voor de nj
een feestroes verkerende Vi
burgse ploeg een verplicht f
mer. Na een 8-6 voorsprong vel
thuisploeg bij rust won VGZ/if
dia uiteindelijk met 15-12. <Jgens blesseerde Mirjam Gron<l
in het duel en moest een wo
het achterhoofd laten hechten

" SIMPELVELD - Tijdens de
Nederlandse gewichthefkam-
pioenschappen voor veteranen
heeft Eric Docter uit Simpelveld
de Nederlandse titel behaald. Mi-
riam Spronk uit Valkenburg
haalde in de categorie tot 67 Vi ki-
logram de eerste plaats.

"MAASTRICHT -Het eerste se-
niorenteam van de dameskorf-
balvereniging Amby's Körfke is
kampioen in de 2e klasse G van
de N.D.K.B. In de laatste beslis-
sendewedstrijd in het Noordbra-
bantse Dommelen wist Amby's
Körfke mede-titelkandidaat
Kempenkorf in eigen huis met
6-3 te verslaan. Door hefbehalen
van het kampioenschap promo-
veert het jongeteam naar de eer-
ste klasse.

Noav speelde vrijdagavond alt
Tachos zodat de Waalwijkse dl
met hun herenploeg naar Den}
konden reizen om daar de titel
te vieren. Dat laatste liep, zoala
middels wel weet, mis. In SuS
won Tachos overigens wel ml
12 van Noav.

Hollandia en Heukske
pakken drie punten

receptie
Over de wedstrijd en de gevolgen
van de Eindhovense winst kon Bou-
wer kort zijn. „Het is jammer, maar
dit is sport, hoe afgezaagd dat ook
klinkt. I-k ga niet naar excuses zoe-
ken, we hebben het zelf uit handen
gegeven. Nog steeds vind ik dat we
het beste handbal van de eerste di-
visie hebben laten zien. Echter onze
smalle basis en een dosis pech heb-
ben ons genekt, want geblesseerde
spelers als De Jong en Van Amen
zijn niet te vervangen."

Sneu
Sibbe eindigt

als laatste
bij NK kader

Cheetahs Beek leed opnieuw
forse nederlaag. Tegen Batte?
Putte schutterde de thuisploeg
name in de eerste innings, d
0-13 werd afgesloten. Daarna'
stelde Cheetahs zich enigszij
defensief opzicht, maar faakw
uit het slagperk: 0-19. |

LX taekwon

AU Stars Heerlen werkte een
bel confrontatie tegen The Stu 1
Eindhoven af. Een krappe 6-5c
in het eerste duelwerd gevolgd8

een 12-12 score in de tweede I*
Aanvoerster Jackie Hersbacli'
met een slaggemiddelde vafl(
een groot aandeel in de win^
dens het eerste treffen.

In de eerste klasse k
Sphinx/HSCM zegevierend te'(
schijn uit de confrontatie met
kers in Waalwijk. Na vijf kw
was het pleit voortijdig bes',
6-17.

HENGELO - Bij het Nederlands
biljartkampioenschap voor kader-
teams in Hengelo is het team van
biljartclub Sibbe als vijfde en laat-
ste geëindigd. Het team bestaande
uit J. Hendriks, W. Rouwet en J.
Brouwers speelde dit weekeinde
benenden zijn kunnen. Alleen de
wedstrijd tegen De Poedel uit Nij-
kerk wisten de mensen uit Sibbe in
winst om te zetten. De titel ging
naar het team van HWA uit Alblas-
serdam voor EK-auto's uit Subculo.ROERMOND - ZW Fermonia

werd met het eerste team kampioen
in de hoofdklasse Noord en met het
2de team in de 4de klasse G. Zater-
dag 19 mei houdt de vereniging tus-
sen 20 en 21.30 uur receptie in het
restaurant van de Apollohal in Me-
lick.

ROERMOND - De Rugbyclub
Roermond is gepromoveerd naar de
vierde klasse en ter gelegenheid
hiervan een receptie op zaterdag 19
meivan 19.30 uur tot 21.00 uur in Ta-
veerne Zwartbroek aan de Willem
H-Singel 90.

POSTERHOLT - Ter gelegenheid
van de behaalde kampioenschap
door PSV '35 in de derde klasse en
de A-jeugd in de groepsselectie
houdt de vereniging zondag 20 mei
receptie van 18.00 tot 20.00 uur in ca-
fé-zaal Rembrandt aan de Hoofd-
straat 160.

De beide teams eindigden met zes
punten gelijk waarbij het percenta-
ge van de gemaakte caramboles de
eindstand bepaalden. Sibbe behaal-
de slechts twee punten.

Simson sterkste in eigen toernooi

Van onze medewerker
JO KERSTEN

ROERMOND/SITTARD - In de
promotiestrijd om drie plaatsen in
de ereklasse golfbiljartenis de span-
ning om te snijden. Hoewel 't
Heukske uit Echt en Hollandia uit
Sittard dit weekeinde drie punten
in twee duels veroverden, is het nog
lang niet zeker, dat beide teams bij
de eerste drie van de ranglijst gaan
behoren. Hollandia boekte een 5-1
overwinning tegen het uitgescha-
kelde Kerkraadse Olympia.

De Sittardenaren haalden de vijf
punten binnen door Peter en Michel
Revenich, Nic Honing, Jo Hendriks
en Hans Reulen. Carl Zabodni red-

Bestuur
Terwijl de spelers in het kleedlokaal
hun teleurstelling verwerkten, filo-
sofeerde Bouwer alweer over de
toekomst. „De basis voor een suc-
cesvolle vereniging is in Roermond
aanwezig. Hetkomt nu op de laatste
stappen aan, De sponsorstichting
van Roermondse zakenlui is goed
bezig, alleen moet de verenigings-
tructuur nu aan de ontwikkelingen
worden aangepast. Met alle respect,
maar als je een vereniging koppelt
aan het bedrijfsleven, moet je de
club zakelijk leiden, met in het be-
stuur mensen met managerskwali-
teiten. De tijd van goedwillende be-
stuurderen is voorbij."

Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

wÊÊß^^Me^enfbrse^egëlï
ge 5-15 nederlaag tegen Mulo(l
mond kon het honkbalnegenß
Phanto.ms Weert zondagm':
weer onverrichterzake de do
op zoeken. De manschappen'
coach Dan Hall bleven een pai
antwoord schuldig op het si'
weid van de NoordbrabanderS

Henk Leenders
naar VC Horn

Groep
Bouwer wilde over het afgelopen
seizoen nog een ding kwijt. „Ik heb
zelden zo goed met een groep kun-
nen werken. Zelfs met dé reserves
had ik een goed contact, dat heb ik
wel eens anders meegemaakt. Het is
te hopen dat het team bij elkaar
blijft. Daar zal ik me, als ik niet weg
ga, ook voor inzetten, want het is
een hecht team," besloot Bouwer.
Topscore Swift, Peter Portengen
met zeven treffers.

Phantoms
afgetroefd

KERKRADE - In de Kerkr:
sporthal Rolduc werden de
burgse B-taekwondo-kaml|
schappen gehouden. De organl
was in handen van de plaats'
vereniging Cheon Kwon die!
tot in de kleinste details vef>
had. Aan deze kampioenscM:
deden ruim honderd taekwo:
ka's mee.

UITSLAGEN:
Dames aspiranten tot 35 kg: 1. I*1
Schaft (Brunssum). Tot 40 kg: 1. J. 1*
(Brunssum). Tot 54 kg: 1. S. O
(Brunssum). Junioren dames tot 47 W
Janssen (Brunssum). Tot 64 kg: 1. X
(Schinveld). Dames senioren tot 59kt
Allem (Maastricht). Heren aspiranten
kg: 1. M. v.d. Meer (Hoensbroek). Tot
1. H. Lucassen (Brunssum). Tot 40 W
Jakhjoukh (Helden). Tot 45 kg: 1. H
(Merkelbeek). Tot 50 kg: 1. C Qua1
(Brunssum). Tot 54 kg: 1. G. Wal'
(Maastricht). Heren junioren tot 54 k<
Thielen (Maastricht). Tot 58 kg: 1. R- ,
sens (Maastricht). Tot 64 kg: 1. M. CM
(Hoensbroek). Tot 70 kg: 1. M. *'b
(Brunssum). Tot 76 kg: M. v.d. V
(Maastricht). Heren senioren tot 64 W«j
Konings (Schinveld). Tot 70 kg: 1.r
feld (Brunssum). Tot 76 kg: 1. J. va"
(Meyel). Tot 83 kg: 1. H. Ferdinandus'i:
graaf). +83 kg: 1. R. van Aarssen (il
veld). i;

jubileumsjaarvan het toernooi naar
Simson. De Schaesbergse worste-
laars boekten 44 punten, R.A.A.B.
Brussel 28 punten en Bonn Duis-
berg 21 punten. De stijlprijs in de
sectievrije stijl gingnaar Simson at-
leet Hubert Bindels.
Bij het grieks-romeins was het Boü-
car uit Brussel die met de beker aan
de haal ging. Simson boekte in de
vrije stijl dank zij Huub Kessel,

Frans Snijders, ArnoPostma en Hu-
bert Bindels liefst vier overwinnin-
gen.

UITSLAGEN:
vrije stijl:
48 kilo: le Huub Kessel (Simson).
57 kilo: le D.Sanchi (R.A.A.B.Brussel).
62 kilo: le Frans Snijders (Simson).
68 kilo: le A.Meessen (Kelmis). 5e Scot La-
nahan (Simson) 6eRon Macan (Simson).
82 kilo: le Arno Postma (Simson). 5e René

Geelen (Simson).
90+ kilo: le Hubert Bindels (Simson).
Grieks romeins:
52 kilo: le D.Holtapfel (Bonn Duisberg).
62 kilo: le P.Boücar (R.A.A.B.Brussel). 3e
Silvio Meijs (Simson). 4e Marcel Quaedvlieg
(Simson). 6e Daniël Schoonewille (Simson).
68 kilo: le A.Kujawski (Langeloisheim). 4e
Martin Verwoert (Simson).
74 kilo: le J.Brzoska (Langeloisheim).
82 kilo: le H.v.d.Stoep (Simson K.D.O. den
Haag). 2e Eric Bos (Simson).
90 kilo: le R.Myskiwietz (T.K.S.V.Bonn).

SCHAESBERG - Simson Schaes-
berg heeft in sporthal de Baneberg
het eigen, vijfde Grenslandtoernooi
worstelen gewonnen. Het toernooi
kende een sterke, internationale be-
zetting. De partijen stonden voor
het merendeel op een hoog peil.De
Landgraaf-bokaal ging in het eerste

HORN/HEYTHUYSEN - De
volleybalvereniging Janssen
& De Jong/VC Hom heeft
Henk Leenders aangetrokken
als opvolger van trainer Kees
Bosch. Leenders heeft een
contract getekend voor een
jaar, met een optie voor nog
twee seizoenen. Onder leiding
van de nieuwe oefenmeester
staat het vizier van de equipe
uit Hom gericht op het berei-
ken van de tweede divisie.

De dames van Bevo Heidia Combi-
natie hebben het tweede seizoen in
de eerste divisie van het zaalhand-
bal goed afgesloten. In Parmingen
werd Copes Hermes uit Den Haag
met 19-18 bedwongen. Een knappe
prestatie van de pupillen van Ad
Peels die bij de rust nog tegen een
achterstand van vier doelpunten
aankeken. Topscoorsters bij Bevo
Heidia waren Pieternel Leenders
met 7 en JoséKessels met 4 treffers.

Bevo Heidia

Leenders, in het verleden succesvol
bij VC Peelpush, stond het afgelo-
pen seizoen aan het roer bij Kom-
pro/HBC dat hoog eindigde in de
eerste divisie. De Heythuysen/Bae-
xem combinatie bevindt zich mo-
menteel evenwel in een moeilijk
parket.

De gebroeders Frielink en Richard
Woortman zijn gestopt, terwijl Peter
Verstappen en Johan Leenders te-
rugkeren naar VC Peelpush in Meij-
el.

In district Zuid Limburg is het afge-
lopen weekeinde de finaleronde om
de districtsbeker afgewerkt. Bij de
heren plaatsen zich voor de eind-
strijd VC Voerendaal (2-1 winst te-
gen Jokers VC) en Avanti, dat VC
Sittardia met eveneens 2-1 terug-
wees. De equipe uit Urmond legde
nogalverrassend beslag op de beker
door kampioen VC Voerendaal met
3-2 te kloppen.

De verbale aanvaring van v 7
week met een aantal spelers
coach Stanley Elvira [
Sphinx/HSCM besluiten om"
deze weekvoor gezien te houd'
de trainingen. De confrontatie
blijkbaar wat losgemaakt b 1
Maastrichtse ploeg die in PuL
gen Batters hun eerste overwi'
van dit seizoen lieten noteren: k

Mulo had van meet af aan goe1,
oog op de projectielen die Phaf
spitcher Guy Limpens loslie'
2-4 werd de score in drie slag'
ten uitgebouwd naar 2-10. Eer 1"
perswissel was het logische ge
Met Dan Hall op de heuvel Ör
de Weertenaren daarna de 1
slagploeg iets beter in toom. $\
ven innings was het verschil ~wel opgelopen tot tien punten"

Bouchikki in
de prijzen

zonder beker
HEERLEN - Tijdens een toer-
nooi in Amsterdam ondervond
Omar Bouchikki aan den lijve,
dat body-building niet altijd
even gladjes verloopt als de ge-
spierde performance van de atle-
ten zelf.

De jury honoreerde de Heerle-
naar, die de vijftig nadert, maar
wiens spiermassa zijn vele jaren
jongere concurrenten nog altijd,
te machtig is, met een puntento-
taal dat goed was voor een derde
prijs plus trofee.

Tijdens de prijsuitreiking stond
hij echter met lege handen. De
organisatie was vergeten vol-
doende bekers te bestellen. Tij-
dens de wedstrijden om het open
Nederlands kampioenschap in
Rijswijk legde Omar Bouchikki
beslag op een derde en vijfde
plaats, in dit geval met bekers.

Bij de dames bereikten VC Dyna-
mic 2 na winst tegen Jokers VC met
2-0 en VC Voerendaal, dat VC Sit-
tardia met 2-1 uitschakelde, de fina-
le. Daarin wonnen de Dynamic VC
reserves afgetekend met 3-0 van
VCV. De beide winnaars hebben
zich gekwalificeerd voor deelname
aan de nationale NSW bekercompe-
titie. "Arno Postma (rechtop) van worstelvereniging SimsonuitSchaesberg probeert zijn tegenstander Rene Geelen tegen de mat tewerken. Foto. Dries LINSSEN

Samacols zegevierde in Etterv
met 9-13 tegen The Stags. De i
voor het binnenhalen van de C
punten werd gelegd in de twee£
nings, toen Loek van de BP-
met alle honken bezet, een hoi11
op de knuppel had.

lason nogin
feestroes

Roermonse heren komen punt te kort voor promotie

Swift met lege handen
" Luc Gommans van

Holbox/Swift kijkt de bal
na. De verwoedde

inspanningen
van de Roermondse

heren bleken
vergeefs.

Foto: JEROENKUIT
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Van onze medewerker
JOHN BANNIER

door hans straus

" ROERMOND - In lokaal Fer-
mont aan de Hendriklaan wor-
den hedenavond de finales ge-
speeld van de kampioenschap-
pen bandstoten senioren van de
Midden-Limburgse Biljart
Bond. De halve finales gaan tus-
sen P.v.Griensven (KOT)-
H.Frunt (Amicia) en G.Mermes
(OVU)-H.Hansen (Amicia). De
aanvang is 19.30 uur. Aanslui-
tend finale.

SITTARD - In de eerste zaal*
baldivisie bij de dames war?
kaarten voor de laatste speelcl
geschud. Tachos was kampioi
Delmach Caesar, dat overigen'
in aktie hoefde te komen, moe]
beren via promotie/degradatid
strijden, het eerste divisiescha!
lig te stellen.ROERMpND - Met 25-14 (rust

10-7) wonnen de Roermondse
handbalheren van de nummer
drie in de eerste divisie, UDSV
uit Utrecht. Maar doordat Ton-
gelre tegen Quintus aan het
langste eind trok (19-15), was
er in de Roermondse Jo Ger-
rishal geen reden tot feest-
vreugde. De Eindhovenaren,
en niet Holbox/Swift, zullen
komend seizoen in de eredivi-
sie uitkomen. Maar één punt
bedroeg het verschil tussen
beide ploegen voor het begin
van de laatste speeldag. Dat
verschil stond dus ook nog na
het laatste eindsignaal. „Dit is
echt balen," verwoordde
hoofdsponsor Jan Hol de ge-
voelens in Roermond. Met de
leden van de sponsorstichting
op de tribune liet Swift een de-
gelijke eerste, en een sterke
tweede helft zien, deed aan
klantenbinding, maar viste
achter het net.

„Op hét moment weet ik nog niets,"
aldus Bouwer. „Ik vind alleen dat
men mijn capaciteiten naar waarde
moet inschatten. Ik ben een man
voor het veldwerk. Ik verwacht dan
ook dat er een regeling mogelijk is."

Coach Bouwer onderhandelt, deze
week met het NHV over de bepalin-
gen in zijn nieuwe STK-contract.
Bouwer wil dat er een mouw wordt
gepast aan de beperkend voorwaar-
de dat hij, als hij in dienst treedt bij
het NHV, geen club mag trainen.

" LANDGRAAF - Het eerste
schaakteam van SV Schaesberg
is in de tweede klasse KNSB.
Matchwinnaar werd Marcel Win-
kels. Venlo en 't Pionneke zijn
sinds vorige week al gedegra-
deerd. Stukkenjagers wonnen
met 6-2 van Brunssum.

" SIMPELVELD - Gewichthef-
vereniging Helios heeft lands-
kampioen apollon Den Haag met
1082-677 verslagen. Pascal Latas-
ter, Paul Jussen en roger God-
schalk behaalden persoonlijke
records.

de voor Olympia de eer. Tegen 't
Heukske werd het 3-3. Dit duel
werd vooruitgespeeld.

Vrijdagavond had 't Heukske het
Urmondse 't Krietje al met 5-1 ver-
slagen. Torn Wagemans opende
voor 't Krietje met een zege op Pier-
re Segers. Daar bleef het bij, want
Peter van Wegberg, Wiel van der
Loo, Broer Wijnen, Harrie Rutten
en Tjeu Katzenbauer stoomden
toen door naar 5-1 voor 't Heukske.
Pappegey uit Sittard speelde met
3-3 tegen BVO uit Ospel, Pappegey
kwam met 2-1 en 3-2 voor.

De Stern uit Maastricht is er niet in
geslaagd om Dennenoord '89 van
een finaleplaats voor denationale
bekercompetitie af te houden. In
eigen huis kwam De Stern kwaml
3-2 voor. Bij 4-2 zou een barrage vol-
gen, maar de Weerter districtskam-
pioen liet het niet zover komen: 3-3.
Stand promotiecompetitie: BV
Ospel 5-7; Dennenoord 4-6; Hollan-
dia 5-6; Pappegey 4-5; Heukske 5-5.
Olympia 5-2 en Krietje 4-1 zijn voor
de ereplaatsen uitgeschakeld. Deze
week zijn er geen wedstrijden in
verband met de N.K. in Einighau-
sen.
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