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ATLETEN IN DE
STARTBLOKKEN
I.
>en in hetLD: de atletiek-Bal. Met onder meer aan-11voor de looprage, de vi-
ipan dr. Gerard Hermans* triathlon. Voorts een re-
j*§eover modelatlete Hei-
jarechsler en haar visie op
(Retiektoekomst van het
fnigde Duitsland. Alles
faard gecompleteerd met
jecordlijsten en de evene-I mentenkalender.

anLoen rond
etAnderlecht

4 vs| van onze sportredactie
It ~ John van Loen vertrektiAnderlecht. De aanvaller van
Ji JC, die momenteel in Zeiste Partij is bij de eerste trai-
d stage van Oranje, heeft giste-
t*fïmeerjarig contract getekend
limee 37 mjijoen gulden is ge-
",; De overgang van Van Loen,
\ui voor één miljoenwerd aan-een van FC Utrecht, komt op
iWoment dat Roda hem een lu-
:FVe meerjarige aanbieding wil-
den.
i
'J, j" Zie verder pagina 25

RIODEN MET ZON

*lth * verdwijnen van de
'Ik n,cen en nevel zijn er
4t zonni£e perioden. Er
Cl een matige wind uit
geestelijke richting. De

stijgt tot
*im Sraden. In de avond
Wde wind af en de mini-
la Kmperatuur daalt

chts naar 9 graden.

2 actuele informatie be-
ende het weer in Limburg
nt U bellen 06-91122346

jf^AAG:
J"p: 05.44 onder: 21.29
C op: 02.22 onder: 11.05JftGENla*P: 05-42 onder: 21.31

' n °P: 02.41 onder: 12.23

Stakingen
In Letland breidde de golf van sta-
kingen door Russische arbeiders in
het land zich gisteren uit. Interfront
heeft gedreigd met gecoördineerde
stakingen in alle drie republieken.
Rustig bleef het in Vilnius, de
hoofdstad van de derde republiek,
Litouwen. Wel werden daar in de
nacht van maandag op dinsdag
drukkerijen.enredactieruimten van
verschillende kranten verwoest, of-
schoon troepen de gebouwen be-
waakten.
Sovjet-minister van Buitenlandse
Zaken Edoeard Sjevardnadze waar-
schuwde in een televisie-interview
voor 'anarchie' in de Baltische sta-
ten.

"Aanhangers van Interfront proberen in de Estse hoofdstad Tallinn bewapend met speren het
parlementsgebouw te bestormen.Gewestelijk voorzitter liberalen:

'Voor Van Reygeen
plaats in de VVD'

door theo sniekers
HEERLEN - Binnen de VVD-Lim-
burg is een hevig conflict ontstaan
tussen het bestuur van de Kamer-
centrale (het gewest) en de afdeling-
Roermond over de vorige week
donderdag door die afdeling aange-
nomen motie van wantrouwen te-
gen het landelijk hoofdbestuur van
de liberalen. Gewestelijk voorzitter
Frans Breukers is met name verbol-
gen over het optreden van het voor-
malige Kamerlid Jos van Rey uit
Roermond in deze affaire en vindt
persoonlijk dat er voor Van Rey
geen plaats meer is in de WD.

Ondertussen heeft het hoofdbe-
stuur van de VVD Van Rey al tot
tweemaal toe uitgenodigd voor een
gesprek naar aanleiding van diens
uitlatingen in een interview van be-
gin april, waarin het oud-Kamerlid
het aftreden eist van landelijk par-
tijvoorzitterL. Ginjaar. VanRey zou
tot tweemaal toe niet verhinderd
zijn. Het hoofdbestuur van de VVD
was gisteren niet bereikbaar voor
commentaar.

De aanleiding voor de motie vorm-
de het feit dat het hoofdbestuur van
de VVD eind april aan de fractie-

voorzitter van de liberalen in de
Tweede Kamer, Joris Voorhoeve,
duidelijk maakte dat de achterban
geen vertrouwen meer in hem had.
Voor Voorhoeve was dat aanleiding
het fractievoorzitterschap en daar-
mee het politiek leiderschap van de
VVD neer te leggen.

Het optreden van het hoofdbestuur
en met name dat van partijvoorzit-
ter Ginjaar werd echter zeker niet
overal in de WD toegejuicht. Maar
tot nog toe heeft alleen de afdeling-
Roermond aangekondigd op de al-
gemene ledenvergadering die vrij-
dag en zaterdag in Zwolle plaats-
vindt, een motie van wantrouwen
tegen het hoofdbestuur in te zullen
dienen.

Gisteravond vond overigens in
Scheveningen een langdurig ge-
sprek plaats tussen de Tweede-Ka-
merfractie en het hoofdbestuur van
de VVD. Beide partijen zijn er niet
in geslaagd de vertrouwensbreuk
helemaal te lijmen. Tijdens een spe-
ciale vergadering eind juni zullen
fractie en bestuur over hun verhou-
ding verder praten.

" Zie verder poging 18

Donorkaart
voor elke

Nederlander
EDE - Alle Nederlanderskrijgen
in de toekomst een 'donorkaart'
toegestuurd waarop zij kunnen
invullen of na hun dood organen
mogen worden gebruikt voor
transplantatie. De plaatsvervan-
gend directeur-generaal van de
volksgezondheid, J. Verhoeff,
deelde dit gisteren in Ede mee op
de oprichtingsvergadering van
de Nederlandse Transplantatie
Vereniging.
Hij verving staatssecretaris Si-

mons (Volksgezondheid) die was
verhinderd doordat hij met ande-
re bewindslieden het wetsvoor-
stel orgaandonatie moest bespre-
ken. Dit wetsvoorstel beoogt alle
betrokkenen rechtszekerheid te
bieden.
Het gaat uit van expliciete toe-
stemming van de donor. Ver-
hoeffzei dat dit niet zonder meer
hoeft te betekenen dat daardoor
minder donororganen beschik-
baar komen dan bij het huidige
'geen bezwaar-systeem'.
De Vereniging van Nederlandse
Ziekenfondsen liet gisteren we-
ten dat ze vooruitlopend op het
plan van het ministerie volgende
week via haar huis-aan-huis blad
Welzijn gratis over heel Neder-
land ongeveer zes miljoen donor-
codicillen verspreidt. *

Estse premier roept via radio hulp bevolking in

Estland en Letland
vrezen staatsgreep

MOSKOU - In de Oostzeerepublieken Estland en Letland be-
staat volgens de woorden van de Estse premier, Edgar Savi-
saar, het gevaar voor een staatsgreep door met Moskou verbon-
denkrachten. Savisaar riep de bevolking gisteravond via de ra-
dio op het regeringsgebouw in Tallinn te verdedigen, dat werd
aangevallen door krachten van het Interfront. In dit front zijn
de Russische inwoners van de Oostzeerepublieken verenigd.

Ook in Letland ondernam het Inter-
front een poging om het parle-
mentsgebouw in de hoofdstad Riga
te bestormen. „Hier bestaat even-
eens de mogelijkheid van een po-
ging tot staatsgreep," zei Savisaar.
De Estse ministervan Buitenlandse
Zaken, Lennart Meri, zei per tele-
foon, vanuitzijnbureau in het parle-
mentsgebouw in Tallinn, dat een
menigte van rond 2.000 mensen, die
tegen het streven naar onafhanke-
lijkheidzijn in de namiddag door de
poorten het toegangshof van het ge-
bouw binnendrong.
De dramatische verscherping van
de situatie in Estland en Letland
deed zich voor een dag nadat Sov-
jetleider Gorbatsjov de onafhanke-
lijkheidsverklaringen van beide re-
publieken onwettig verklaarde bij
presidentieel besluit.

In Letland sloegen de bevolking en
eenheden van de verdedigingstroe-
pen van het Letse Nationalistische
Volksfront twee van zulke pogingen
af. In Tallinn in Estland werd de
aanval afgeslagen door een massa

van 15.000 tot 20.000 mensen, die na
de oproep van de premier via dera-
dio in allerijl was toegestroomd.
„Bij de verdrijving van de betogers
tegen onafhankelijkheid vielen
geen slachtoffers," zei minister

Dennise in
blakende

gezondheid

De verleden week donderdag in
Roermond ontvoerde baby is terug-
gevonden bij een tankstation aan de
Ringbaan in Weert. De politie trof
de baby aan in dezelfde reiswieg
waarin ze was ontvoerd.
Ida Klepper (41), de moeder van
Shirley en de oma van Dennise
heeft, net als de ouders van het
kind, sedert de ontvoering amper
kunnen slapen. „Ik heb beneden op
de bank gelegen om de telefoon in
de gaten te houden. Ook heb ik za-
terdag een kaars opgestoken. Ik ben
weliswaar niet gelovig, maar het
heeft kennelijk geholpen".

ROERMOND/WEERT - Vader Has-
san Kor (22) en Shirley Grutter (20)
uit Roermond konden gisteroch-
tend rond één uur hun ontvoerde
Dennise weer in de armen sluiten.
De baby (9 maanden) verkeert in
blakende gezondheid en is door de
ontvoerder goed verzorgd. Toen de
politie haar vond was ze net ver-
schoond, haar nageltjes waren ge-
knipt en haar haren waren netjes ge-
kamd. " Zie verder pagina 17

" Een dolgelukkige Shirleyknuffelt Dennise.
Foto: JANPAULKUIT
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" Verbetering
bij bemiddeling
van kredieten
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Fonds voor
financiering

eenwording 95
miljard mark

BONN - Het fonds dat de eenheid
van de beide Duitslanden moet fi-
nancieren krijgt een kredietvolume
van 95 miljard mark voor een perio-
de van 4,5 jaar. De minister van Fi-
nanciën Theo Waigel en zijn collega
van de deelstaat Saarland Hans
Kasper zijn dat gisteren na een bij-
eenkomst van vier uur overeenge-
komen.
De bondsregering en deverschillen-
de deelstaten moeten zich ieder
voor de helft van dat kredietplafond
commiteren. Bondskanselier Kohl
en de minister-presidenten van de
deelstaten buigen zich vandaag
over het bereikte resultaat. Volgens
Waigel kunnen met de bereikte
overeenkomst grote financierings-
problemen bij de opbouw van de
DDR op korte termijn worden ver-
meden.

Zie ook pagina 5
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Recordprijs
voor Van Gogh
NEW VORK - Vincent van Gogh's
portret van dokter Gachet is giste-
ren bij het veilinghuis Christie's in
New Vork voor de wereldrecord-
prijs van 82,5 miljoen dollar (rond
165 miljoen gulden) verkocht. Het is
het hoogste bedrag dat ooit op een
veiling voor een schilderij is be-
taald.

Van Gogh schilderde het „Portret
van dokter Gachet" zes weken voor
zijn dood in 1890. De waarde van het
doek, waarop de kleur blauw domi-
neert, wordt tussen de 80 en 100 mil-
joen gulden geschat.

Het schilderij was sinds 1984 in be-
zit van het Metropolitan Museum of
Art in New Vork. Daarvoor maakte
het deel uit van de collectie van
Siegfried Kramarsky, een bankier
van Duitse afkomst die in New Vork
woonde. Kramarsky overleed in
1961.
Het doek is gisteren gekocht door
een Japanse bieder, wiens identiteit
niet bekend is gemaakt. Het bieden
werd ingezet op 20 miljoen dollar en
ging in sprongen van een miljoen
dollar omhoog.

De hoogte prijs die hiervoor ooit
voor een schilderij van Van Gogh
werd betaald was 107,8 miljoen gul-
den. Voor dat bedrag wisselde in1987 bij Sotheby's „De Irissen" van
eigenaar.

DSM in slag
om 'rubberreus'

Van onze verslaggever

CALGARY- DSM is met enkele an-
dere chemieconcerns in de slag ge-
gaan om de groterubberdivisie over
te nemen van het Canadese bedrijf
Polysar. Die rubberdivisie beschikt
over vier fabrieken: in Antwerpen,
Straatsburg, de Verenigde Staten
en Canada.

Internationaal gezien is Polysar een
zeer belangrijke rubberproducent,
terwijl DSM van plan is om de rub-
beractiviteiten belangrijk te laten
groeien. Daartoe werd vorig jaar
zelfs een speciale divisie in het le-
ven geroepen, die fabrieken heeft in
Urmond, Japan en de Verenigde
Staten.

Volgens Chris Reed, woordvoerder
namens de eigenaar van Polysar,
Nova Corporation, zijn diverse che-
mieconcerns geïnteresseerd in de
rubberdivisie. De onderhandelin-
gen zijn al ver gevorderd en een be-
slissing wordt binnenkort ver-
wacht.

AbvaKabo: staking
op operatiekamers

UTRECHT - De AbvaKabo is van
plan eind deze maand verplegend
personeel van operatiekamers en in-
tensive care-afdelingen tot staking
op te roepen om de CAO-eisen
kracht bij te zetten. Het is nog niet
bekend om hoeveel ziekenhuizen
het gaat en hoe lang de stakingen
gaan duren, maar 'het zal niet be-
perkt blijven tot éénziekenhuis', al-
dus een bondswoordvoerder giste-
ren.

De AbvaKabo heeft tot dezeverhar-
ding besloten, omdat de huidige ac-
ties (vooral werkonderbrekingen en
in mindere mate zondagsdiensten)
de impasse in het CAO-conflict niet
hebben opgelost. De staking zal tot
gevolg hebben dat ziekenhuizen ge-
plande operaties moeten uitstellen
en de wachtlijsten groeien. Spoed-
en noodgevallen worden wel behan-

deld, zonodig in naburige zieken-
huizen. Volgens CFO-bestuurster
D. Eerland zijn de stakingen 'een
voortzetting van ons beleid': ook bij
zondagsdiensten vallen operaties
uit.
Volgens de woordvoerder is er vol-
doende actiebereidheid onder het
betrokken personeel. De AbvaKabo
wil ook meer stakingsacties organi-
seren onder werknemers van onder-
steunende diensten, zoals keuken,
huishoudelijke en technische
dienst.
Een aantal actievoerders van de
VVIO (belangengroep verpleegkun-
digen) heeft gistermorgen de hal be-
zet van het hoofdkantoor van de
PvdA aan de Nicolaas Witsenkade
in Amsterdam. De politie droeg la-
ter de actievoerders het gebouw uit.
Volgens een woordvoerder van de
politie is dit in goede sfeer verlopen.

Van Agt over
Philips: onder

mijn leiding was
dit nooit gebeurd

BRUSSEL - „Een ding is zeker:
Als ik commissaris van de konin-
gin in Noord-Brabant was geble-
ven was dit nooit gebeurd." Zo
reageerde oud-premier Dries van
Agt, momenteel EG-ambassa-
deur in Washington, op het deba-
cle bij het Philips-concern.

Van Agt, die in Brussel een toe-
spraak hield bij dé officiële ope-
ning van de Europese vestiging
van een groot Amerikaans advo-
catenkantoor, wilde verder wei-
nig zeggen over de Eindhovense

perikelen, maar hekelde de neer-
buigende houding van de voor-
malige Philips-topman Cor van
derKlugt jegens de Japanse con-
currentie.

„Het is klinkklare onzin dat de
Japanners alleen maar goed zijn
in de toepassing van andermans
ideeën. Uit officiële Amerikaan-
se cijfers blijkt dat het meren-
deel van de octrooien in de VS
door Japanse bedrijven wordt
aangevraagd."
Van Agt was voor zijn benoe-
ming in Washington twee jaar
lang de EG vertegenwoordigde
in Tokio.

# Zie ook pagina 2

hetweer

Ockels magweerWeer vliegen

■-„dat werd tijd"...

(ADVERTENTIE)

ANTON HEIJBOER
inKasteel "Daelenbroeck" te
Herkenbosch (bij Roermond)

Openingstijden: vandaag, do. en vr. van 12 - 18 uur
A.s. za. en zo. van 11 - 19 uur
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Vertrouwen
Op 10 april hield Van der Klugt
nog een vrij optimistisch betoog
over de winstvooruitzichtenvoor
1990 en over de weg omhoog na-
dat het dieptepunt van het dal
gepasseerd was. Nog geen
maand later (3 mei) meldt de ver-
antwoordelijke man voor de
boekhouding in de Philips
Groepsraad, drs H. Appelo, ech-
ter dat de 'nettowinst uit gewone
bedrijfsuitoefening' in het eerste
kwartaal geen f223 miljoen be-
draagt zoals in het eerste kwar-
taal van 1989, maar slechts f6
miljoen. De eerste vertrouwens-
schok.

Maar voor de aandeelhouders
zou dat geen probleem hoeven te
zijn, zo moet binnen de Groeps-
raad zijn gedacht. Want door de
verkoop van de groep militaire
produkties (onder meer Holland-
se Signaal Apparaten) kwam de
uiteindelijke nettowinst toch

nog altijd op een heel redelijke
f336 miljoen.

De Philips-president heeft de re-
actie van de aandeelhouders en
beleggingsanalysten behoorlijk
onderschat. Waren het niet juist
Van derKlugt en zijn voorganger
Dekker, die kritiek leverden op
de beleggersspeculanten en al-
tijd een warm woordje hadden
voor de ouwe, trouwe aandeel-
houders die geloof bleven heb-
ben in het concern en het mana-
gement. Juist die trouwe aan-
deelhouders zijn behoorlijk op
het verkeerde been gezet door de

f / nieuws fiBBWgB
mededelingen van het top-mana-
gement.

Vanuit de diverse sectoren waar-
in Philips actief is, kwamen de
laatste tijd toch al niet erg opti-
mistische verhalen. Met name de
'geïntegreerde schakelingen'
(onder meer 'chips') en de 'infor-
matie-systemen' (onder meer
computers) waren vorig jaar al
goed voor 'honderden miljoenen'
guldens verlies. „We zijn niet de
enige die hier problemen heb-
ben, maar dat is een schrale
troost", aldus Dekker. Maar in
weerwil van de verhalen van
hoop en toekomst was er eigen-
lijk niemand die had verwacht
dat het Philips in deze sectoren
plotsklaps beter zou gaan.
Philips maakt vooral gespeciali-
seerde chips voor het gebruik in
de consumenten-elektronica
(audio en video) en standaard-
chips voor in computers. Ken-
ners van die markten hadden al
vaker geconstateerd dat Philips

'te vroeg' was met die gespeciali-
seerde, zeer geavanceerde chips
als uitvloeisel van onder meer
het 'Megabitproject'. Grootscha-
lige toepassingen in bij voor-
beeld de 'High Definition TV',
waar Philips in technologisch
opzicht absoluut koploper is, is
pas over enkele jarente voorzien.
De jaarlijkse investeringen zijn
echter nu gigantisch.
De standaardchips voor compu-
tertoepassingen zuchten onder
een enorm prijsverval vanwege
de grote concurrentie uit met
name het Verre Oosten. Philips
verkoopt die chips eigenlijk al-

leen aan andere Philips-bedrijfs-
onderdelen en als 'tweede leve-
rancier' aan derden: als de hoofd-
leverancier niet, onvoldoende, of
te laat is met leveren. Er is dus
weinig aan te verdienen, het af-
nemende computer-onderdeel
zit zelf ook zwaar in de proble-
men en de concurrentie is moor-
dend.

Als je standaardchips maakt,
moetje ook computers maken, is
steeds de filosofie in Eindhoven
geweest. Maar vriend en vijand
zijn het erover eens dat bij Phi-
lips te laat is doorgedrongen dat
de zogenaamde micro-compu-
ters (pc's) de markt voor de wat
grotere, centrale computersyste-
men (merkwaardigerwijs 'mini-
computers' geheten), aan het ver-
dringen waren. Philips was daar-
mee overigens niet de enige, wel
een van de weinige die de verlie-
zen in die sector met de opbreng-
sten uit andere bedrijfsonderde-
len kon compenseren.

De markt voor personal compu-
ters (pc's) in Europa is volgens
kenners zonder meer 'goed' te
noemen. Mede door de lage dol-
larkoers lijken het echter vooral
de Amerikaanse fabrikanten die
hiervan profiteren (Compaq en
Apple bijvoorbeeld). Philips
maakt de meeste pc's in Noord-
Amerika (Canada), maar daar
loopt de markt juist minder goed
en heeft Philips onvoldoende
naamsbekendheid om een sub-
stantiële partij in de markt te
worden.

Zowel voor chips als voor com-
puters lijkt Philips de plank be-
hoorlijk te hebben misgeslagen.
Philips lijkt van de-gelegenheid
meteen maar gebruik gemaakt te
zijn om de verantwoordelijke
man op bovengenoemd terrein,
drG. Lorenz, op te laten stappen.

'Valutaire tegenwind' zoals Ap-
pelo het financiële drama ver-
klaarde, speelt de onderneming
zeker parten. En niet alleen Phi-
lips - het zwaar op de Engelse
markt leunendeDAF kon om de-
zelfde reden met een tijdige ope-
ning van zaken net een ernstige
'crisis' als bij Philips voorkomen
- spelen de lage koersen van zo-
wel dollar, pond sterling en Ja-
panse yen parten. Dit alles nog
verergerd door een hoge rente-
stand en een enorme vraaguitval
in Brazilië (waar naast Philips
bijvoorbeeld ook de aan de Am-
sterdamse beurs genoteerde Ita-
liaanse bandenfabriek Pirelli en
de warenhuizen van Vendex be-
langrijke marktpartijen zijn).

De gaande en de komende man bij Philips. Cor van der Klugt (links) maakt plaats voor Jan Timmer.

Diep dal
De consumenten-elektronica

komt uit een diep dal, maar
maakt - en dat wordt op het con-
to geschreven van de nieuwe
sterke man Timmer - sinds kort
weer winst. Tot nu toe heeft de
diversificatie van het concern
ook redelijk goed gewerkt, door-
dat problemen in de ene sector
goed opgevangen konden wor-
den door successen in de andere.
Niet ontkend wordt iiï Bindho-.
ven dat er 'met iedereen en
voortdurend' gesproken wordt.
Specifieke gesprekken met het
Italiaanse Olivetti worden noch
ontkend noch bevestigd. Het
vertrek van Lorentz kan een ak-
koord over de computers makke-
lijker maken. Bij de uitleg over
de jaarcijfers 1989 zei Van der
Klugt nog dat naar samenwer-
king wordt gestreefd, maar op
basis van een meerderheidsbe-
lang in de toekomstige jointven-
ture. Of dat met dergelijke verlie-
zen is vol te houden, is de vraag.

De verwachting is dat Timmer
over een a anderhalve maand
met een stevig programma komt,
waarin de knopen over dergelij-
ke problemen zijn doorgehakt.
Waarin de zaken bovendien niet
rooskleuriger worden voorge-
steld dan de werkelijkheid is, zo-
als de afgelopen jaren eigenlijk
steeds het geval was en waarover
Van der Klugt uiteindelijk ge-
struikeld is. Maar de 3 a 4 procent
rendement op het geïnvesteerde
vermogen, waarover Dekker als
president nog droomde, op het
moment van het 100-jarig bc-
.staan in 199.1 zal de 'financiële
wereld' - na het voorafgaande -
niet meer als zoetekoek slikken

marien van den bos

e,

In deze rubriek neemt de redactie
brieven van lezers op. De redactie

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

postbus 31UU

in gesprek

Van derKlugt schilderde te rooskleurig beeld

Belangrijkste knopen Philips
moeten nog worden doorgehakt

EINDHOVEN - „De reorga-
nisaties van de afgelopen ja-
ren hebben wel degelijk re-
sultaat gehad. Anders had-
den we hier misschien niet
eens meer gezeten". Het
klinkt wat dramatisch,
maar waarschijnlijk heeft
de voorzitter van de raad
van toezicht van de Philips
Gloeilampenfabriek, dr
Wisse Dekker, gelijk met
deze wat grappig bedoelde
opmerking. Ook de Indus-
triebond FNV denkt bij het
opstappen van president
Van der Klugt in derichting
van een voortgezette reor-
ganisatie: „De ruimen zijn
geveegd, nu komt de brug
aan de orde", aldus bonds-
bestuurder H. Bijvank na
hetterugtreden van Van der
Klugt en bestuurslid Lo-
rentz.

Twee uitlatingen die doen ver-
moeden dat er bij Philips hoog-
uit een schepje bovenop wordt
gedaan om sneller tot betere re-
sultaten te komen. Zo blijft Wis-
seDekker ervan overtuigd dat de
koers diePhilips eigenlijk al on-
derzijn leiding (tot 1986) insloeg
de juiste was en is. De plotsklaps
wel zeer lage bedrijfswinst in het
eerste kwartaal van 1990 is in
deze visie slechts 'een incident'
in een overigens tot nu toe op-
gaande lijn.

Het was dan ook niet de ernstige
terugval in winstgevendheid van
het wereldconcern die het vroeg-
tijdig einde van de loopbaan be-
tekende voor de Philips-presi-
dent. Veel erger was dat die dra-
matische terugval in de opbreng-
sten uit de gewone bedrijfsuitoe-
fening blijkbaar niet bekend was
bij het hoogste concern-college.
Want als dat wel bekend was ge-
weest, rest geen andere conclu-
sie dan dat die informatie tijdens
de laatste algemene vergadering
van aandeelhouders op 10 april
bewust werd achtergehouden.
Dat is dan ook de vraag die vori-
ge week leidde tot wat bij Philips
de 'vertrouwenscrisis' met de (fi-
nanciële) buitenwacht is gaan
heten. „Dat is het ernstigste wat
een onderneming kan overko-
men", zei Dekker maandagoch-
tend.

recept
Wortel-preischotel
Wanneer de groente eerst geblan-
cheerd wordt, behoudt deze de
mooie kleur en omdat de stukjes in
boter worden 'aangezet' komen alle
smaakstoffen volledig tot hun recht.

Stooft u de stukjes kort worden de
stukjes gaar zonder hun stevigheid
te verliezen.
Benodigdheden voor 4 personen:

600 g dunne preistengels, 300 g wor-
teltjes, boter, peper & zout, fijnge-
hakte peterselie of bieslook.
Snijd de prei in schuine stukken
van 6 cm lengte en was ze grondig.
Schrap worteltjes, snij in de lengte
in vieren en daarna in stukjes van
6-7 cm. Breng water met snufje zout
aan de kook en laat groenteerin glij-
den en kook precies 45 seconden.
Giet groente door zeef af en spoel
met koud water. Laat uitlekken.
Verwarm boter en voeg prei en wor-

tel toe. Laat alles al omscheppend 2
minuten zachtjes bakken. Schenk
IV- dl water erbij, breng aan de
kook, voeg peper en zout naar
smaak toe en draai hittebron laag.

Leg deksel op de pan en smoor
groente in 10-12 minuten gaar. Laat
vocht iets indampen en bestrooi
groente voor serveren met fijnge-
hakte peterselie of bieslook.

hub meijer

Duitse inval
Met alle respect voor uw verslag in
de krant over de Duitse inval op 10
mei 1940 in Nederland, heb ik toch
het gevoel dat ik ietsrecht moet zet-
ten. Het betreft hier die foto van die
Duitse tanks die via Mamelis rich-
ting rijksweg Maastricht-Vaals rij-
den.
Uw verslaggever meent dat die
tanks in Orsbach vertrokken waren.
Dit is echter niet zo. Die Duitse re-
porter had gelijk toen hij beweerde
dat die tanks in Vetschaü vertrok-
ken waren..Het gekke hierbij is dat
die tanks eerst Bocholtz binnenre-
den en toen via Bocholtz naar Ors-
bach en van daaruit naar Mamelis.
In Orsbach zelf waren in de nacht
van de negende op de tiende mei
geen tanks geconcentreerd, wel in
Vetschaü. U kunt van mij aanne-
men dat de tanks op de betreffende
foto eerst in Bocholtz waren ge-
weest, wat natuurlijk eigenaardig is,
maar waar.

Wat betreft die situering in Valken-
burg kan ik begrijpen dat dieDuitse
reporter bewust onwaarheid
schreef. Immers wiehad ooit in
Duitsland van Mamelis gehoord?
Een weliswaar idillisch gehuchtvan

welgeteld vier huizen! Hij ko"
tuurlijk ook Vaals genoemd
ben, maar Vaals was voor de o°
niet zo bekend als Valkenburg,
ke plaats overigens niet zover
Mamelis verwijderd is. Zo zj
maar. Geen rücksichtslose his"
vervalsing.
BOCHOLTZ W. CO*1

Gijsen
Mgr dr J. Gijsen heeft zijn einOT t ■na 20 jaar van hard werken, "
bereikt. Hij moet nog slechts
paar jaar flink doorgaan. Dan "hij de resterende katholiekeij
Limburg onder directe persoon'
controle. Daar ging het toch'
Niet de kwaliteit telt. Doch doo'
minerende selectie, de top-kvva"
van zijn gelovigen.
BEEK H. Steinl"1 (

Hel
In het Limburgs Dagblad van ?'
stond een artikel getiteld: 'De
die nooit ophoudt', over een ver
in een concentratiekamp. He
goed dat mensen hierover prate.
schrijven, dat 'kan' voor somn^
(anderen niet) een 'bevrijding 'in hun geest (leven).
Maar ik zou hen, en vele ande
willen bemoedigen met de me^j I
ling dat aan deze 'hel' die ze he"
meegemaakt en nog doorflipieens een einde komt. Maar de,
die Jezus Christus bedoeld in
Woord, die 'hel' blijft eeuwig- ~
Daar kan eenieder die Jezus Q
tvs aanneemt in zijn hart 'be^ ivan zijn. Maar zij die God ver*
pen zullen met de verschik^?
eeuwige hel te maken krijgen- '.
nu nog tijd om hierover na te
ken en te handelen.
HOENSBROEK GerdaB

_̂,

Oplossing van gisteren
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puzzel van de dag

FIGUURPUZZEL
Horizontaal: 1. afzonderlijk; 6. iemand die
zich streng volgens de mode kleedt; 7.
soort cactus; 8. plaats van vestiging.

Verticaal: 2. voetverzorging; 3. geva*3
woord; 4. naar boven, opwaarts; s.ve 1
ging van salaris.
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Op veler verzoek hebben wij een reis naar de
Mariastad met haar vele heiligdommen

opnieuw in ons programma opgenomen.

bezoekt tijdens deze reis niet alleen de heilige
fetsen, waar u onvergetelijke ervaringen zult

opdoen, u maakt ook kennis met het
schitterende Pyreneeëngebied.

U reist per komfortabele touringcar, logeert in
keurige hotels (op heen- en terugreis wordt

overnacht) en zult ongetwijfeld kunnen
terugzien op een indrukwekkende reis.

de ommezijde van deze strook leest u alle
omtrent deze reis, die vanaf vandaag

te boeken is bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW-Vaals.

_>



7-Daagse touringcar-reis
naar de heiligdommen va

LOURDES'
:

Ie dag: Via de opstapplaatsen (Kerkrade - Heerl«Jj
Sittard - Geleen - Maastricht) rijden we U
richting Parijs. Hier gebruiken we de luncfc
(niet inbegrepen). Vervolgens rijden we n*l
Nevers, waar we laat in de middag zullend
arriveren. Hier bezoeken we het graf van^
Bernadette. vervolgens rijden we naar
Bourges waar we zullen overnachten.

2e dag: Na het ontbijt rijden we door het mooie «e
Frankrijk, via Limoges en de wijnstreek vljj
de Dordogne waar we de lunch gebruikdjj
(niet inbegrepen). Vandaar naar LourdeS4r
waar we in de late namiddag zullen arrive^

vn
Dll3e t/m Verblijf in Lourdes in hotel Angelic. k

5e dag: Gedurende de eerste 2 dagen bezoeken ¥>
onder leiding van de chauffeur-reisleider, E
heiligdommen van Lourdes, o.a. de grot,ft.
geboortehuis van Bernadette, u maakt cC
stadswandeling en u kunt deelnemen aanr
sacramentsprocessie. De 5e dag maken v%
een tocht naar de Pyreneeën. U zult-genie'8

van prachtige bergen en dalen. Tevens zul?
wij een bezoek brengen aan het plaatsje fGavarnie. £

6e dag: Na het ontbijt aanvaarden we de terugrei'
We rijden naar Bordeaux, waar u de luni,
kunt gebruiken (niet inbegrepen). Daarna*
rijden we door naar Poitiers, alwaar we zUT
overnachten. |°

-ï
7e dag: Na het ontbijt in Poitiers gaan we naar Paf!

waar we lunchen (niet inbegrepen). Na df
lunch terug naar Nederland, waar we te*
de avond arriveren en nog gezamenlijk efc
afscheidsdiner genieten (wel inbegrepen).p
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REISINFO lEt
Data: 17-23 september ,tilHi.i,JP fe

Vervoer: Luxe touringcar \(ABC-reizen) wM%iÊs^
Organisatie: Reisburo Paul Crombag/ f

v.d. Burgt *
Verblijf: Hotel Angelic te Lourdes (kamers

voorzien van douche/wc). .
Het hotel staat onder Nederlandse \
leiding, beschikt over een lounge, liftel
restaurant met airco, bar, 2 salons, winlf
en een uitstekende keuken. Het hotel j;
beschikt over voorzieningen voor rol- [
stoelgebruikers.

_
Verzorging: Halfpension. E
Prijs: ’ 735- pp. Toeslag l-persoonskamer

’ 170,-.
EXTRA VRIENDENKORTIISK
Op vertoon van uw vriendenpas geniet

’ 20,- pp. extra korting!! »
Inklusief: Reis- en annuleringsverzekering

Lokale reisleiding
Groepsfoto
Geestelijke begeleiding
Afscheidsdiner (in Nederland).

Opstap- Kerkrade - Heerlen - Sittard - Geleen (

plaatsen: Maastricht. De opstaptijden (in vroege
ochtend) worden nog nader bekend
gemaakt.

Boeken: Vanaf vandaag bij alle kantoren van h
Limburgs Dagblad en de VW-Vaals,
onder betaling van ’ 100,- pp.

OP VAKANTIE MET UWKRAiS
LIMBURGS DAGBLAD j



Verkeersstudie Kamerleden in
Verre Oosten
ILL ■■■J^f HAAG - Een delegatie uit de
°feedeKamer vertrekt zaterdag 19
jFVoor twee weken naar het Verre
r^ten om daar de opzet van hyper-
£derne systemen te bestuderen
K verkeersstromen elektronisch, De zeven Kamerleden
jfZoeken Singapore, Hongkong enjHaPan Tokio, Osaka, Yokohama

j^Sens delegatieleider Van Vlij-
IrÜ van de vaste Kamer-
w'ftrnissie voor Verkeer) is het no-
ujdat de volksvertegenwoordigers

" Ef1goed oriënteren op de nieuwste
Pastructurele voorzieningen en

frVoerssystemen. Dit met het oog
T de parlementaire behandeling

1 het verkeers- en vervoersplan
F 1de regering. Dat plan verschijnt
ïjlen enkele weken en zal zijn vo-
■*! tot ver in de volgende eeuwrkken.

I,Singapore krijgen de Kamerle-itt inzicht in een daar in ontwikke-
J« zijnde systeem voor rekenin-gen. Die stad en ook Hongkong
Perimenteren bovendien met
«tsvignetten. In Japan zullen def*en met de super-TGV van Osaka
i"* Tokio reizen.

NOSen Veronique
moetenbanden

ver rellen afstaan
aan justitie

Pl* HAAG -De NOS en Veroni-
F^ ftioeten de videobandenvan de.'ukse rellen voor de ambassadeP Indonesië afstaan aan justitie,
r' heeft de raadkamer van de
!?*gse rechtbank gisteren beslo-
P- Volgens de rechtbank is de na-
CT^ale en internationale rechtsorde
tj derellen zo ernstig geschaad, dat
P belang van de vrije nieuwsga-E.g daaraan ondergeschikt is. De
jr* gaat tegen het vonnis in cassa-
p yeronique zal binnen een week
klussen of deze omroep tegen de
rsPraak in beroep gaan.

L raadkamer van de Haagse recht-P^k heeft geen principiële uit-hak gedaan. Alleen in dit geval
,|k|[dt de rechtbank de beslagleg-
jïJHrvan de videobanden gerecht-
j^digd. Het belang van de vrije
I^Wsgaring wordt door de recht-

nadrukkelijk erkend. Maar bij
l rellen op 25 april zijn 28 politie-eHsen gewond geraakt, is met ste-l" en molotov-cocktails gegooid,
I Schade aangericht aan diploma-
jke gebouwen (de ambassades
I? 1 Indonesië en Zwitserland) en is
.P1 ambulancevan de GG en GD enL daarin aanwezige apparatuurjjjfstigbeschadigd,
lat ne* verweer van de omroepen
fl?' de politie zelf opnamen had
If^finen maken, vond de rechtbank

reden om de be-
glegging ongegrond te verklaren.

Ruiger
Het experiment toont aan dat
mensen met een autogordel om,

gemiddeld iets sneller rijden. De
proefpersonen reden ook onre-
gelmatiger, accellereerden rui-
ger, trokken feller op en remden
snelleraf. „Kortom waren ze met
gordel ongeregelder bezig dan
zonder gordel," aldus de deskun-
dige. Het experiment is naar zijn
mening het bewijs voor zijn stel-
ling dat de winst van de gordel
wordt opgeheven door roekelo-
zer rijgedrag.
De TNO-onderzoeker is er echter
bepaald geen voorstander van de
gordeldraagplicht dan maar af te
schaffen.

Volgens minister Maij-Weggen
heeft het dragen van autogordels
zijn waarde bewezen. Het effect
van het dragen van autogordels
is per saldo positief, aldus de mi-
nister.

Problemen
Uit de ambtelijke notities blijken
problemen op het gebied van de
huisvesting en het personeelsbe-
leid. Er zijn bijna 500 vacatures bij
de belastingdienst. Maar de top-
ambtenaren luiden de noodklok
over de automatisering: de belas-
tingdienst wordt wat dat betreft af-
geschilderd als ver achtergebleven
bedrijf. Het gevolg daarvan is dat
steeds meer controleurs hun tijd
moeten besteden aan administratie-
ve werkzaamheden. Van de contro-
le op bedrrjfsboekhoudingen en be-
lastingaangiften komt zo steeds
minder terecht.

Roemenië richt
'Securanza'op

BOEKAREST - In Roemenië werd
gisteren officieel de oprichting be-
kend gemaakt van een nieuwe in-
lichtingendienst, de Securanza. Het
gaat om de opvolger van de gehate
Securitate uit het Ceausescu-tijd-
perk. Al enkele maanden gingener
door het land geruchten dat de Se-
curitate opnieuw opgericht zou zijn.
Directeur van de nieuwe inlichtin-
gendienst is Virgil Magureanu. Hy
benadrukte tijdens een persconfe-
rentie in Boekarest meerdere malen
dat de Securanza niet met de Secu-
ritate te maken heeft. De nieuwe or-
ganisatie heeft aanzienlijk minder
bevoegdheden.

TNO: automobilist
met gordel rijdt

sneller en onveiliger

DEN HAAG - De automobilist,
die zijn gordel om heeft, rijdt
sneller en onveiliger. Dit komt,
omdat hij zich met gordel om
veiliger voelt. Zijn rijgedrag is
roekelozer dan wanneer hij zon-
der gordel rijdt. Dit blijkt uit een
experiment van dr W. Janssen
van de afdeling Verkeersgedrag
van het Instituut voor Zintuigfy-
siologie van TNO. De resultaten
van zijn onderzoek staan be-
schrevenin het TNO-blad Toege-
paste Wetenschap.

Aanleiding voor het experiment
was de constatering dat het aan-
tal verongelukte automobilisten
sinds de verplichte invoering
van de autogordel minder is ge-
daald dan verwacht zou mogen
worden. De statistieken van lan-
den met een gordel-draagplicht

vertonen soms net zoveel onge-
vallen met dodelijke afloop als
vóór het moment van de ver-
plichting.

Vast staat dat de automobilistbij
een verkeersongeluk een veel
grotere kans heeft het er levend
af te brengen als hij een gordel
draagt. Daarom zou het aantal
ongevallen met dodelijke afloop

veel minder " moeten worden.
Omdat de statistieken anders uit-
wijzen, zocht Janssen naar een
verklaring. Hij liet mensen met
en zonder autogordel rijden.

Door nijpend tekort aan geld en goede computers

Belastingen vrezen
strop van 1 miljard

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Door een nij-
pend tekort aan geld en goede
computers dreigt een structu-
rele belastingtegenvaller van
één miljard gulden, en het af-
glijden naar een 'omvangrijk
fraudecircuit'. Die alarmeren-
de waarschuwing hebben top-
ambtenaren van de belasting-
dienst eind februari in een ver-
trouwelijke nota aan de top
van het ministerie van finan-
ciën laten horen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort
(Financiën) heeft de nota gisteren
naar de Tweede Kamer gestuurd.
Volgens Van Amelsvoort moet het
kabinet deze zomer, bij het opstel-
lenvan de begroting voor 1991, be-
slissenover extra geld voor de auto-
matisering van de belastingdienst.
De staatssecretaris laat zich niet uit
over bedragen. Maar volgens de top-
ambtenaren is er de komende jaren
783 miljoen extra nodigvoor moder-
nisering van de computers, en nog
eens 35 miljoenvoor het onderhoud
van de huidige apparatuur.

De TweedeKamer maakt zich al ge-
ruime tijd ongerust over de proble-
men bij de belastingdienst. Van
Amelsvoort zegt bij zijn aantreden
'globaal op de hoogte' te zijn gesteld
van de problemen. Eind juni ver-
schijnt een onderzoek naar de pro-
blemen bij de belastingdienst, waar
een ingrijpende reorganisatie heeft
plaatsgevonden.

Weer antisemitische
kladpartij Frankrijk
SECLIN-in de Noordfranse plaats
Seclin is in de nacht van maandag
op dinsdag een groot aantal openba-
re gebouwen en monumenten be-
klad met hakenkruizen en David-
sterren. De met rode verf aange-
brachte tekeningen bevonden zich
ondermeer op de muren van de bi-
bliotheek, het belastingkantoor en
het monument ter nagedachtenis
aan de gevallenen in de beide we-
reldoorlogen.

Op enkele plaatsen zijn ook leuzen
ontdekt tegen de communistische
burgemeester van Seclin. De ont-
dekkingin Seclinvolgt op de schen-
ding van joodse graven in Carpen-
tras en Clichy-sous-Bois. Maandag-
avond betoogden in Parijs tiendui-
zenden mensen tegen het toene-
mende racisme en antisemitisme in
Frankrijk.
De Nederlandse minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken) heeft
gisteren naar aanleiding van de ge-
beurtenissen gezegd dat de komen-
de top van Europese leiders zich
moet uitspreken over het oplevend

anti-semitisme, met name in Frank-
rijk. Zijn Italiaanse ambtgenoot
heeft zich daar ook al voor uitge-
sproken.

Volgens Van den Broek moet het
communiqué dat na afloop van de
Europese top, op 25 en 26 juni in de
lerse hoofdstad Dublin, een ernsti-
gewaarschuwing bevatten aan anti-
semitischekrachten in Europa. Ook
zouden de EG-staten daarin moeten
verklaren attent te zijn op oplevend
anti-semitisme.
Eveneens de Raad van Kerken in
Nederland is diep geschokt en ver-
ontwaardigd over de 'gruwelijke'
uitingen van anti-semitisme in
Frankrijk en andere landen. De
Raad hoopt dat de joodse gemeen-
schap het als bemoedigend ervaart
dat de gebeurtenissen in Frankrijk
een duidelijk protest uit de samen-
leving hebben opgeroepen.

FOTO: Op zijn kant han-
gend in de takels van een
drijvende bok van Smit Tak
komt de zes meter langt
mini-onderzeeèr hoven wa-
ter. Op de zijkant ervan (oj.
defoto bovenop) is duidelijk
een nog geheel intacte torpe-
do te zien. Het projectiel van
het type Biber met 200 kilc
springstof werd later dooi
de marine-specialisten gede-
monteerd. De beïnvloedings-
mijn met 600 kilo springstoj
die het duikbootje meevoer-
de, bleek te gevaarlijk om te
demonteren. Zon mijn
werkt opfactoren als tempe-
ratuur, golfbeweging en
licht. Om onheil te voorko-
men werd het ding daarom
gisteravond op volle zee tot
ontploffing gebracht.

"Bergers van de marine
hebben gistermiddag in de
monding van de Nieuwe
Waterweg zonder problemen
een Duitse éénpersoonsduik-
boot uit de Tweede Wereld-
oorlog gelicht.

Conclusie VS-rapport Panam-ramp:

Militair optreden
tegen terroristen

Van onze correspondent'
WASHINGTON - De Verenigde
Staten moeten militaire acties over-
wegen tegen terroristen dievliegtui-
gen tot doelwit kiezen. Dat is een
van de conclusiesvan een door pre-
sident Bush ingestelde commissie
die een onderzoek heeft gedaan
naar de ramp met Panam-vlucht
103. Aan de vlucht van Panam
kwam op 21 december 1988 een
even onverwacht als gruwelijk ein-
de toen het vliegtuig boven het
Schotse plaatsje Lockerbie ontplof-
te. Daarbij kwamen alle 259 mensen
aan boord van het vliegtuig om.

Later bleek het om een bomontplof-

fing te zijn gegaan. Algemeen wordt
nu aangenomen, dat de bom werd
geplaatst door leden van de terroris-
tische groepering Volksfront voor
de Bevrijding van Palestina - Alge-
meen Commando, die in Syrië resi-
deert.

De commissie buigt zich in haar
rapport niet over de vraag, wie ver-
antwoordelijk was voor de ontplof-
fing, maar wel over devraag hoe het
mogelijk was, dat Panam vlucht 103
een onontdekte bom aan boord had.

Droevig
De presidentiële commissie komt

daarbij tot de slotsom dat het met de
veiligheid van vliegtuigen en vlieg-
velden nog altijd droevig gesteld is.
De luchtvaartmaatschappijen, maar
vooral de Amerikaanse luchtvaart-
dienst FAA krijgen daarbij een flin-
ke dosis kritiek te verwerken. Er
wordt in en buiten Amerika te wei-
nig aan preventie gedaan, zo vindt
de commissie. Aanbevolen wordt
daarom onder meer, dat het Ameri-
kaanse ministerie van buitenlandse
zaken voortaan rechtstreeks met
het buitenland over de veiligheid
van Amerikaanse vliegtuigen on-
derhandelt. Dat wordt nu nog door
de vliegmaatschappijen gedaan.

Maar de verstgaande aanbevelingen
hebben te maken met de door de
commissie gewenste Amerikaanse
reacties op terroristisch geweld.
Aanbevolen wordt om militairen te
trainen en uit te rusten- voor acties
tegen terroristen in de landen die
hen onderdak geven. Wat de com-
missie betreft, mag dit militaire op-
treden zowel de bedoeling hebben
terroristische acties te voorkomen,
als voor dergelijke acties wraak te
nemen

binnen/buitenland

Coalitie eens
met pan-Duitse
verkiezingen

PNN - D e regeringscoalitie in
>r*in is heter gisteren over eens ge-
-11 ndat er n°g dit jaarpan-Duit-,Verkiezingen moeten worden ge-rden en heeft de DDR verzocht
P stappen in die richting te ne-
£n- Dit betekent dat Bonn wil dat
I6 in december de West- èn Oost-
Wtsers naar de stembus gaan om
,P Parlement te kiezen. De bal is
wrriee in het Oostduitse kamp ko-
pl te liggen, maar daar zit menfs niet op één lijn.
p Westduitse bondskanselier, Hel-F Kohl, en de Oostduitse pre-
tp ' kothar de Maizière, die maan-Igavond in West-Berlijn overleg-
P denken volgens een woord-
rrder van Kohl weliswaar 'in de-pte richting. Maar de Oostduitserjister Markus Meckel van Bui-
fj'andse Zaken zei gisteren dat erf eerste jaar geen pan-Duitse par-

worden ge-
HTt Volgens Meckel is het dui-
'Jk dat er eerst moet worden on-Lftandeld over toetreding van der^ tot deBondsrepubliek vooral-

!rk^r en datum voor pan-Duitse
gezingen kan worden bepaald.iet is voor mij duidelijk: op zijn

uH^St over eenjaar kunnen erpan-Rtse verkiezingen plaatshebben."
r ieden van het Westduitse een-Ri-rechtse kabinet hebben giste-r eveneens toegestemd in het ver-("B Voor de Duitse monetaire unie.
i.

Vluchtauto
overvallers
gevonden

OOSTERBEEK - Het Recherche
Bijstands Team (RBT) dat onder-
zoek doetnaar de schietpartij maan-
dagmorgen in Oosterbeek, waarbij
twee doden en een zwaargewonde
vielen, heeft gisteren op een par-
keerplaats in Ede de grijze Opel Ka-
dett teruggevonden waarmee de
twee daders na hun mislukte over-
val verdwenen zijn. Al eerder werd
de geleVW Golf, waarmee devlucht
ingezetwerd vanaf hetAlbert Heijn-
filiaal in Oosterbeek, teruggevon-
den. Van de daders ontbreekt nog
ieder spoor.
In totaal heeft de politie nu 170 tips
binnengekregen. Voetgangers en
fietsers in de omgeving van het Al-
bert Heijn-filiaal in Oosterbeek zijn
gistermorgen vroeg ondervraagd
door het Recherche Bijstandsteam
Gelderland.
Het derde slachtoffer ligt op de in-
tensive care-afdeling van een zie-
kenhuis. Zijn toestand is nog steeds
zeer zorgwekkend, aldus de politie-
woordvoerder.
Het hoofdkantoor van de super-
marktketen, Ahold, heeft inmiddels
een crisisteam naar Oosterbeek ge-
stuurd, om de familieleden van de
slachtoffers en de ruim honderd
werknemers van het filiaal op te
vangen en te begeleiden. In alleAH-
winkels ontbreekt de rest van de
week de gebruikelijke achtergrond-
muziek. Bovendien worden er geen
vlaggen uitgehangen.

Manila maakt
einde aan

verdrag met VS
MANILA - De Filippijnse regering
beëindigt per 16 september 1991 de
bestaande akkoorden met de Ver-
enigde Staten over de Amerikaanse
militaire bases op de archipel. Dat
heeft de Filippijnse minister van
Buitenlandse Zaken, Raul Mangla-
pus, gisteren tijdens de onderhan-
delingenen over de toekomst van de
bases bekendgemaakt. Manglapus
liet daarbij wel weten dat er ruimte
is voor een nieuw akkoord.
Washington heeft met de marineba-
sis Subic Bay, de luchtmachtbasis
Clark Airfield en vierkleinere bases
in de Filippijnen zijn grootste mili-
taire steunpunten buiten het grond-
gebied van de Verenigde Staten.
Terwijl Manila nu van mening is dat
het akkoord - in 1947 voor het eerst
met de Verenigde Staten afgesloten

Cën in 1966 voor 25 jaarverlengd - op
16 september 1991 afloopt, stelt
Washington dat de overeenkomst
pas een jaar later beëindigd kan
worden.

punt
Uit
Betrapt

Personeel van een AMRO-bank
in de wijk Malburgen in Arn-
hem heeft gistermorgen om
half negen twee bankoverval-
lers betrapt. Een werknemer
van de bank merkte bij aan-
komst dat er iets niet klopte
met een deur in de bank. Hij
waarschuwde daarop de poli-
tie. Die vond het duo in deper-
soneelsruimte van de bank.

Spieken
Bijna 11.000 studenten in Bang-
ladesh zijn vorige week wegens
spieken en het gebruik van ge-
weldverwijderd van toelatings-
examens. De politie heeft meer
dan 200 studenten opgepakt.
Zeker 300 studenten raakten
gewond tijdens botsingen met
de oproerpolitie. Ongeveer 100
leraren zijn geschorst omdat ze
hulp hebben geboden aan spie-
kende studenten.

Mest
Veehouders die mestquota aan-
kopen, moeten per 1 januari
1991 kunnen aantonen dat zij
die mest milieuhygiënisch ver-
antwoord kunnen afzetten.
Voor de overige boeren wordt
pas op 1 januari 1995 bekeken
of zij hun mestkunnen afzetten
of dat hun mestrechten worden
opgeschort. Dat plan staat ter
discussie in de stuurgroep
mest, waarin ambtenaren van
de ministeries van landbouw
en milieubeheer zitting heb-
ben.

Straf
De 33-jarige Westduitser die
kolonel Van derKieft vorig jaar
juni gijzelde, kan niet verant-
woordelijk gesteld wrorden
voor de dood van de militair.
Dat .oordeelde gistermorgen
het gerechtshof in Arnhem, die
de man in hoger beroep een
straf van 15 jaar oplegde. De
Westduitser was door de Arn-
hemse rechtbank tot 18 jaar
veroordeeld.Deze straf had ook
de procureur-generaal geëist.
De kans dat de gericht afge-
vuurde politiekogel per onge-
luk Van der Kieft zou treffen,
was volgens het Hof dermate
groot dat de dood van de kolo-
nel niet aan de Westduitser ver-
weten kon worden.

Explosie
De Arbeidsinspectie in Rotter-
dam heeft aanwijzingen dat het
ongeluk bij de Esso Raffinade-
rij in de Botlek maandag is ver-
oorzaakt door het niet of niet
volledig nakomen van veilig-
heidsvoorschriften. Een ont-
ploffing in een benzine-verde-
lingstank kostte één werkne-
mer van een onderaannemer
het leven; een ander perso-
neelslidraakte gewond.

Brand
Nationalisten op het eiland
Corsica, dat tot Frankrijk be-
hoort, hebben in de nacht van
maandag op dinsdag in de
buurt van de plaats Bastia een
toeristenbus en enkele andere
voertuigen in brand gestoken.
Volgens de politie hebben de
daders een 17kilo zware gasfles
in debus laten ontploffen. In de
omgeving van de bus waren
leuzen aangebracht als 'Weg
met de kolonialisten' en 'Werk
voor de Corsicanen'. In deafge-
lopen maanden hebben Corsi-
caanse nationalisten meerdere
malen onderkomens van toeris-
ten en bars opgeblazen.

Opgehangen
Een 35-jarige Egyptische is op-
gehangen wegens het vermoor-
den van haar man. De terecht-
stelling heeft maandag plaats-
gehad in een gevangenis in
Asyut, zo schrijft de in Cairo
verschijnende krant 'Al Ah-
ram'. Ze kreeg het doodvonnis
opgelegd nadat ze haar man, in
verband een verhouding met
een familielid van hem, uit de
weg had geruimd met behulp
van een insektenverdelgings-
middel. Haar vriend is wegens
medeplichtigheid tot levens-
lang veroordeeld. -iM

Aangehouden
De negentienjarige Rotterdam-
mer die afgelopen zondagmor-
gen werd aangehouden op ver-
denkingvan het bekladdenvan
het Spiekman-monyment met
racistische leuzen, is al ontelba-
re malen met de politie in aan-
raking geweest. Het ging daar-
bij volgens een woordvoerder
voornamelijk om knok- en
scheldpartijen. De jongenheeft
geen strafblad en staat niet als
een 'grote misdadiger' bekend.
Hij is lid van het Jongeren
Front Nederland(JFN) en heeft
zijnwoning ingericht als Hitler-
museum

Veroordeeld
De rechtbank in Arnhem heeft
een 44-jarige inwoner van Ulft
gisterochtend veroordeeld tot
vier jaar gevangenisstraf. De
man heeft in de periode 1981-
-1985 diverse keren gemeen-
schap gehad met een meisje uitzn woonplaats, dat toen nog
geen twaalf jaar oud was.
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~j L imburgsDagbladgpiccolo'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 t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaar en ouder.
(Bron: Cebuco Summo Scanner) 79232

P_.raon._Ai a_.nhr.rf Als u ons voor 12 uur 's mor_tyersorteei aanpot* gens be,t staat uw Plcco.
Voor VAKBEKWAME bin- |-0 £e volgende dag al in het
nen- en buitenschilderwerk- i;'"^.?3 Da9blad Tel- °45'
zaamheden: 045-210020. 719966.— v.. !■■.-, ■■■: ■:-■ ■

Personeel gevraagd
Gevraagd ervaren

ijzervlechters
Goede verdiensten. Tel. 04743-1613.

ECM Heerlen BV
is werkzaam op het gebied van elektro-, meet- en

regeltechniek in de industriële sektor.
Wij zoeken:

M&R-Monteurs
M&R-Technici

ECM HEERLEN BV, Postbus 520, 6400 AM Heerlen.
Tel. 045-718877.

ECM Heerlen BV
is werkzaam op het gebied van elektro-, meet- en

regeltechniek in de industriële sektor.
Wij zoeken:

Electromonteurs
Instrumentatiefitters

Pijpfitters
ECM HEERLEN BV, Postbus 520, 6400 AM Heerlen.

Tel. 045-718877.
In ons jong groeiend bedrijf is er plaats voor een actieve

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

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.
Exploitant Ruitercentrum in de Oostelijke Mijnstreekt zoekt

energieke beheerder
voor het horecagedeelte.

Heeft u interesse en beschikt u over het horecavakdiploma
Schrijf dan br.o.nr. B-4591, Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 PP Heerlen.

Tempo-Team Uitzendbureau
heeft werk voor:

Produktiemedewerkers m/v
bij een bedrijf in Roermond. Leeftijd 18-65 jaar. Wilt u zelf
bepalen hoeveel uur u per week werkt? Denkt u aan 8 uur?
Voelt u meer voor 40 uur? Of wilt u alleen in de weekeinden
aan de slag? Alles kan! Wij bieden een zeer afwisselende
baan in dag- en/of ploegendienst, een goede salariëring,
ploegentoeslag, 8% vakantiegeld en doorbetaalde snip-
per- en feestdagen. Hebt u interesse? Neem dan contact
met ons op of kom langs.

Huishoudelijke hulpen m/v
voor diverse projecten in Heerlen en Kerkrade voor enkele
uren per dag. De werktijden zijn zowel in de ochtend- als in
de avonduren. Ook werkstudenten komen hiervoor in aan-
merking. Hebt u interesse in bovenstaande vacature neemt
u dan contact met ons op of kom langs.

Voor informatie:
045-718366, Ingrid Driessen

HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Nette en vriendelijke verkoopster
gevraagd. Full-time, liefst met ervaring in onze branche.

Aanmelding na tel. afspraak:
Patisserie Kengen Heerlen. Tel. 045-717454.

ervaren container-
wagenchauffeur

(niet internationaal) dient in bezit te zijn van
chauffeursdiploma. Containerverhuur J. Raike,

Lage Frontweg 15, Maastricht. Tel. 043-212743.

Limburgs Dagblad
vraagt actieve

bezorg(st)ers voor Schimmert
Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.
Bouw en ingenieurburo

LunChrOOm Brunssum vraagt voor lang-,. , durende werken omg. Aken,t LOOn Keulen BETONTIMMER-
vraagt wegens "uitbreiding LIEDEN, metselaars, ijzer-

' van haar vast team, 2 ser- vlechters ook kolonnes.
veersters tot 23 jaar, voor Wekelijks gelden hoog loon.

plm. 30 u. per week. Soll. na tel. afspr. 045-
Tel. 045-711186. 229529 Trichterwg 125, Brs/

Treebeek.
Goedlopende rijschool Fa. WGW Bouw. Voor direct
(kring Geleen) zkt. erv. IN- gevr. voor Duitsland MET-
STRUCTEUR cat. B, Ifst. SELAARS, betontimmerlie-
ook cat. A, C, E. Reacties den. Ook colonnes. 045-
-met pasfoto: Br.o.nr. B-4586 231336/ 230477. Hommer-
LD, Pb. 3100, 6401 DP Hrl. terweg 77, Hoensbroek.

DAMES gevr. v. privé, goe-
de verdiensten, werktijden in
overleg. 045-462805.
St. Tropezbar zoekt BAR-
DAMES, gar. loon. 04490-
-15828, na 21 uur 17402
ADVERTENTIEVERKO-
PERS/STERS. Ruime bij-
verdiensten, thuiswerk per
telefoon. Mogelijkheden:
free-lance, part-time, loon-
dienst. Schriftelijke reacties:
Indo Doetinchem b.v.
Postbus 439, 7000 AK Doe-
tinchem
Gevr. DAMES-HEREN-
KAPSTER met salonerva-
ring. Jean Jansen Coiffures,
Stationstr. 13, Sittard. Tel.
Soll. van 9-17 uur. 04490-
-14861.
Met spoed gevraagd voor
Duitsland METSELAARS,
betontimmerlieden, ook co-
lonnes, tel. 0949-2234-
-81072 van 9 tot 14 uur b.g.g.
045-722539 ook in 't
weekend.
Dames, leuk bezig zijn en
bijverdienen met COSMETI-
CA, div. mogelijkheden. Nu
met startpremie. Bel vrijblij-
vend voor inlichtingen 045-
-228035.
Gevr. ervaren BETONTIM-
MERLIEDEN en metselaars
akkoord. Hoog loon. Tel.
045-250930 of 250238.
Schoonmaakorg. Reiter b.v.
lage Frontweg 24, 6219 PD,
Maastricht vraagt parttime
SCHOONMAAKSTERS
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
bovenstaand adres, t.a.v.
Dhr. Goedmakers
TAXICHAUFFEUR gevr.
omg. Kerkrade, voor week-
enddienst. 045-460014.
KELNER gevraagd met er-
varing, ca. 35 uur p. wk. voor
Café-Bistro. 043-646006.
KAPSTER gevraagd. Da-
mes- en herenkapsalon
Hanssen, tel. 04493-1488.
Zelfst. werkend KOK m/v;
hulp in de keuken m/v, min
leeft. 20 jr. part-time moge-
lijk. Hotel 't Centrum Buiten
de Poort, tel. 04406-15333,
Grendelplein 14, Valken-
burg;
Part-time AARDAPPEL-
VENTER gevr. Tel. 04492-
-1859 na 17.00 uur.
Nette BARDAMES gevr.
cafe-bar In den Hook,
aanm. ma. t/m zat. vanat
20.00 uur 04.5-750924.
Bakkerij Senden vraagl
BROOD-en banketbakker.
Tel. 045-453873.
Op zoek naar leuke colle-
ga's en best betaald "vakan-
tiewerk schoonh.salon
vraagt nog een medewerk-
ster op PART-TIME basis.
Info 045-352044.
Nette zelfst. WERKSTER
gevr. voor dins. 9.00-14.00
en vrijd. van 9.00-14.00. Br.
o.nr. B-4598 L.D., Postbus
3100,6401 DPHeelren.
Gevr. MEDEWERKER/
STER A.G.F.-afd., 32 uur p.
week, liefst met enige erv.
Tev. winkel/bediende/maga-
zijnbediende, leeft. 17-22 jr.
32 uur p. week. Edah-Ha-
melers Kerkrade. Tel. afspr.
045-461199.
AKB-Hulsberg B.V. vraagt
met spoed ervaren colonnes
timmerlieden voor werk in
Aken. Tel. 045-230045 ol
045-310348 / 04405-1236.
AKB Hulsberg BV vraagl
met spoed IJZERVLECH-
TERS voor werk omgeving
Aken. Tel. 045-230045,
04405-1236 of 045-310348.
Pretpark de Valkenier vraagl
voor direkt voor het helesei-
zoen 1990 (16-5-'9O t/m 30-
-9-'9O) vaste MEDEWER-
KERS voor kassa's, restau-
rants en attracties. Geen va-
kantiewerkers. Lft. 15 t/m 19
jr. Soll. na tel. afspr. 04406-
-12289.
Gezocht ervaren FRITURE-
HULPEN met en zonder er-
varing voor Friture Angelo
Vaals en Kerkrade. Tel.
04454-2203.
!■-:: ■■■■' rï!"Te huur gevraagd
Te huur of te koop gevr.
BOERDERIJ met stallen en
weiland opknappen geen
bezwaar. 045-750238.

OG te huur
Grote BOVENVERDIEPING
te huur 170 m2, geschikt
voor alle doeleinden, met
gebruikmaking van centr.
receptie. Ook voor startende
ondernemers. 045-252198.
Te huur HEERLERHEIDE
benedenwoning voor net
ouder paar of oudere heer.
Tel. 045-419144.
Te huur in KERKRADE bo-
yenwon. 4 kamers, bene-
denwon. 2 kamers. Inl.
04457-1548.

OG te koop
Snel en goed uw

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

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

Alle banken en hypotheek-
instellingen onder eén dak!
Gratis advies bij de Lim-
burgse HYPOTHEEK Cen-
trale. Tel. 04490-39016 en
04498-58797. Dé specialis-
ten met kennis van zaken.
Door samenwerking met
DUITSE Makelaar, zoeken
wij dringend huizen in elke
prijsklasse in Limburg. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed. 045-728671.

VOCHTIGE
MUREN

Vraag gratis het boekje
VOCHTPROBLEMEN
EN DE BESTRIJDING

Door Nico Lardenoije
Beëd. vochtdeskundige

Postbus 3115 Maastricht
Tel. 043-436162.

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-
kelaardij onr. goed. M'ge-
leen 04490-19644 Lid NVM.
TAXATIES binnen 24 uur.
Makelaardij Hendriks B.V.
Beëd. makelaar-taxateur.
045-729323.
SQHAESBERG, 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 m2
bedrijfsruimte te h. geschikt
v. kantoor, showroom, han-
del etc. Inl. 04490-43275.

Kamers
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
Ruime mooie kamer cen-
trum HEERLEN, studenten-
huis, ’3OO,- p.mnd. Tel.
045-421524.
Kamer te huur in rustige
buurt nabij C-HEERLEN.
Tel. 045-711525.
C-HEERLEN kamer met kl.
slaapk. ’ 375,- all-in. Tel.
045-713013.
Te h. 2, EENPERSOONSK.
en 1, 2 pers. kamer met ei-
gen keuken eigen opgang,
gebr. van badk. en w.e. in C-
Hrl. 045-721147 van 8.00
tot 19.00 uur.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

Bouwmaterialen
BETONKLINKERS sierbe-
strating en tuinmateriaal.
Betonfabriek Gebrs. Creu-
gers, Economiestr. 46,
Hoensbroek. Tel. 045-
-213877. (achter Herschi).
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te koop een partij MUL-
DERPANNEN. Tel. 045-
-252049.
T.k. VELDBRANDSTENEN,
rode Mulder dakpannen, ke-
pers, balken 6x16 en 8x 20,
vloerplanken brandhout (po-
pul.) 045-715477/740112

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

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

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966. .

Transacties
AIRCONDITIONING gë-
schikt voor café of friture,
380 Volt. Tel. 045-723100/
222250.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. jonge HENNEN tegen
de leg, tevens mestkuikens
regelmatig leverbaar. Vaes-
rade 43, Nuth. Tel. 045-
-241284.
Te k. plusm. 3 Ha. gras om
in te kuilen of te rooien
(zware snede) 045-721976.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Te koop uit faillissement
nieuw en gebruikt kantoormeubilair

Kantoorkasten, ladenbloks, bureaus, hangmappen, buro-
stoelen. Div. soorten magazijnstelling, tekentafels, teke-

ning, ladenkasten, kantinestoelen, -tafels, 800 mtr.
magazijn/showroom.

Nergens meer keus, nergens goedkoper.
ROCKMART Kissel 46A, Heerlen, 045-723142.

Te koop glasdeur KOEL- Piccolo's in het Limburgs
KAST, pr. ’1.650,-. Te Dagblad zijn groot in RE-
bevr. 045-320862. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's

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

* Eigen servicedienst!
* Reparatie ALLE Karchers!

* Totaalprogramma van onderdelen en accessoires!

K-iBP -
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.

Renault aanbieding
Renault 5 TL 3-drs. bordeauxrood 1985
Renault 5 TLFlash uitv. Wayt 3-drs. uitv 1987
Renault 9 GTL stripingBecyl 1982
Renault 9 GTL Broadway 5-bak wit 1986
Renault 9Louisiana uitv. bruinmet. 1986
RenaultH TL open dak 5-drs. wit 1986
Renault 11 GTL slechts 28.000 km 5-bak goud 1987
Renault 21 TL striping 5-bak wit 1986
Renault 21 GTS veel extra's, lichtgroen 1987
Renault 21 GTS Monaco uitv. bruinmet 1988
Renault2lGTSSymphoniemetall.gr 1988
Renault 21 Nevada Combi 5-drs. 5-drs. wit ...■ 1986
Renault 25GTX blauwmetall 1986
Renault 25GTS veel extra's, bruin 1988

Met volledige BOVAGGARANTIE
Smeets Opel

De Griend 2, Maastricht.

Inruilauto's
Fiat Panda diversen, vanaf 1986 ’ 5.900,-
Fiat Uno 45 - 55S - 60S - 75SX vanaf 1985 ’ 8.900,-
FiatTipol.4wit 1988 ’ 19.700,-
Citroën2CV6Transatwit 1984 ’ 3.900,-
CitroënAXLOErood 1988 ’ 12.900,-
CitroënBK 1.4RE beige 1983 ’ 7.900,-
Ford Escort 1.3Laser beige 1985 ’ 10.900,-
Ford Sierra combi wit 1983 ’ 7.900,-
Mitsubishi Colt 1.2 GL blauw 1985 ’ 10.750,-
OpelKadett 1.3 S-LSrood 1985 ’ 11.900,-
OpelKadett Stationcar bruinmet «.... 1981 ’ 4.900,-
Opel Ascona 1.6 S-LS beigemet 1985 ’ 10.900,-
SeatMarbellawit 1989 ’ 10.900,-

Inruil - financiering - Bovaggarantie.
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34
045-742121

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..

Knutselkoopjes
Panda 45 1981, ’ 900,-;

Panda 45 dcc. 1981 ’350,-;
Fiat 132 1980 ’750,-;

Opel Kadett 1980 ’ 1.750,-.
Fiat Creusen, Heerlen,

Parallelweg 34. 045-742121

Auto kopen?
Nu tot duizenden guldens
korting op al onze inruil-
auto's. Ruime keuze alle
merken o.a. BMW, Ford;
Opel, Citroen, Daihatsu,
Lada, Mazda, Nissan,

Peugeot, Renault, Subaru,
Suzuki, Toyota, Volvo,

Volkswagen en Hyundai
Pony automatiek.
AutoGarant

Schelsberg 128, (tussen
Hendriks en Bristol)

Heerlen. Tel. 045-229080.
Te k. Opel Kadett STA-
TIONCAR 1.3 LS, bl.met.,
10-'B7, 5-drs., 46.000 km.,
LPG, trekh., 1e eig., scha-
devrij, verk.i.absolute.nw.st.,

’ 13.900,-. 045-427827.
Te k. Ford Sierra STATION-
CAR 1.6 L, kl.wit, juni'Bs,
LPG, stereo, trekh., 1e eig.,
schadevrij, verk. splinternw.,
’10.750,-, 04455-2588.
BMW 728 met LPG inst.
APK tot '9T radio-cass.,
trekh., leuke auto, bwj.'Bo,

’ 2.750,-. Tel. 045-323178.
BMW 320-6 LPG, bwj. '82,
vr.pr. ’7.500,-. Tel. 045-
-351656.
Te k. BMW/6 bwj. 6-'B2, s-
bak, enz., i.z.g:st., ’ 5.950,-.
045-453572 na 18.00 uur.
Te koop BMW 520ibwj. '83,
kl. beige, 5-gang, 1e lak, i.z.
g.st, get. glas, nw banden,
APK/91, ’8.500,-. Tel.
04490-40382.
Te k. begrafenisauto Che-
vrolet IMPALA 8 cyl., 5.7 Itr.,
bwj. 1975, 48.000 mijl. Na
18 uur tel. 045-421583
Te koop Chevrolet CITA-
TION hatchback, bwj. '79,
autom. m. st.bekr. Panhuis-
str. 5, Amstenrade.
Te k. CITROEN AX 11 TRE,
4-'B7, 47.000 km., wit, i.z.g.
st., Malbergstr. 6, Voeren-
daal, 045-753273 na 18.30
uur.
CITROEN GS Club aug. '80,
pas APK, uitst. lopen

’ 1.350,-. (evt ruilen m. gro-
tere) 04490-23619.
Te koop Datsun SUNNY
140Y bwj. '80, i.z.g.st., APK
'91, koopje! 04459-2269.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
In- en verkoop goede ge-
bruikte AUTOBANDEN met
garantie. Passartweg 39,
Heerlen. Tel. 045-222675.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200

Te k. gevr. alle MERKEN
auto's, schade geen be-
zwaar. Tel. 045-416239.
Ford Sierra 1.6 CL, nw. mo-
del, bwj.lo-'BB, kl.wit 48.000
km., centr.verg., schadevrij,
1e eig., verk. bijz.mooi,
’17.750,-, 045-427827.
Tek. Ford FIËSTA 11L bwj.
'79, APK 5-'9l, veel nieuw,

’ 1.650,-. 045-316940.
Ford FIËSTA 1300 S '78,
APK 4-'9l, km.st. 77.000,

’ 1.250,-. 045-720951.
MAZDA 626 Coupé, met
LPG-inst., APK gek., bwj.'B2
kl. goudmet., perf. goede
auto, ’2.650,-. Tel. 045-
-323178.
Te k. MAZDA 323 '79, APK
3-'9l, vaste pr. ’1.000,-.
045-720978/045-721930.
Te k. zeer mooie MAZDA
626 Sedan 1600, 5-gang,
sept.'B2, elect. ramen, spie-
gels en deurvergr. Na 18.30
u.-Waalstr. 3, Heerlen.
Tek. MERCEDES 190, bwj.
'83, sportvlg., schuifd., ver-
laagd, vr.pr. ’19.500,-.
Beekstr. 13, Brunssum, tel.
045-255027.
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
mog. Tel. 04404-2527.
Mooie Mitsubishi LANCER
1200 GL bwj. '80, APK '91,

’ 2.250,-. 045-422610.
Te k. Mitsubishi CELESTE,
1e eig., bwj. eind '80, APK
2-'9l, vr.pr. ’1.250,-. Tel.
045-228398.
Overcompl. 1e eig. Nissan
BLEUBIRD 4-deurs, bwj.'B6

’ 10.500,-. 045-444868.
Kadett 13 LS '87; Kadett Se-
dan 13 LS '86; Corsa 12 S
TR '87; Kadett 12 GLS s-
drs. '85; Kadett 12 S '84 en
'82; Corsa 12 S '84; Fiat
Panda '86. Automobielbe-
drijf J. DENNEMAN, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.
Te k. Opel KADETT E 1.6
diesel, autom., bwj. 12-'B5,
APKO4-'9l, ’12.000,-. Tel.
04454-5774
Opel ASCONA 16, S, dcc.
'79, m.'Bo, kl. rood, nieuwe
APK, auto is als nieuw, vr.pr.
’2.950,-. 04490-39127.
Te koop Opel KADETT
Hatchback 12 N groenmet.,
bwj. '80, in nw.st. Meidoorn-
straat 21, Geleen.
Te koop Opel KADETT 12 S
eind '82, div. ace. Engerstr.
11, Treebeek.
Te k. Opel KADETT 1300,
bwj.'Bo, nw. mod., APK 1 jr.,
vr.pr. ’ 2.950,-, i.z.g.st.
Heerlerweg 78, Voerendaal.
Te koop Opel KADETT Sta-
tion bwj. '82, nw. motor '86,
v. extra's. 045-417775.
Te koop Opel CORSA 12S
Luxus bwj. '83, met APK en
ANWB. Tel. 045-417775.
Te k. PEUGEOT 205
la Coste uitv., kl. wit, bwj.
4-'B5, div. extra's, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 11.500,-. Tel. 045-
-444418 na 20 uur.
PEUGEOT 205 GRD diesel,
4-drs., 5 versn. blauwmet.
116.000 km, bwj. '84. Pr.

’ 7.999,-. Tel. 04450-2826.

RENAULT 5 bwj.'B7, first-
uitv., km.st. 37.000, evt. mr.
mog. Tel. 045-228469.
Te k. RENAULT Fuego '82.
Tel. 045-320581 tussen
18.00-20.00 uur.
RENAULT 5 TL bwj. '81.
APK mei '91, ’1.450,-.
045-720951.
Te k. RENAULT 5 TC m. '86
roodm. ’7.500,- i.st.v. nw.
Piet Heinstraat 22, Geleen.
Te k. weg. omst. Seat IBIZA
GLX spëc. uitv. 11 mnd. oud
6.600 km. 04490-80169.
Te koop GOLF GTI motor
'87, bwj. '80, i.z.g.st, vr.pr.

’ 5.500,-. 04490-80247.
Te koop VOLVO 440 GL,
bwj. juni '89, km.st. ca.
10.000, kl. wit. Tel. 04499-
-1697.
Te k. VOLVO 343, bwj.'Bo,
APK 3-'9l, vr.pr. ’1.500,-.
Tel. 045-224760
Te k. 25-50 AUTO'S van

’ 1.000,-tot ’6.000,-, APK.
Handelsweg 1, Susteren.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. Tel.
045-326016. Opel Corsa
1.2 rood type '88; Ford Siër-
ra 2.0 5-drs. blauwmet. '85;
Fiësta zilvermet. type '85;
Daihatsu Charade KG
blauwmet. '82; Fiat Panda
1000 S grijsmet. '87; 2x VW
Golf 1.6 CL'B4; VW Golf 3-
drs. geel '81; VW Jetta 1.6
LS groenmet. '80; Toyota
Corolla coupé zilvermetallic
'79 ’1.500,-; VW Caddy
Diesel wit '85. Inruil en fi-
nanciering mog. Garantie en
service in eigen werkplaats.
Tevens het adres voor repa-
ratie en onderhoud.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Ford Fiësta 11i
CL, t.'9o; Mazda 323 GLX
1.3 5-drs. '88; Ford Escort
16 CL 5-bak '85; Ford Es-
cort 1100 Laser 5-bak, div.
extra's '84; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '85; Citroen BK
14 RE 5-bak 11-'B5; Nissan
Micra FDX '85; Opel Ascona
16S 4-drs. '83; Mazda 626
GLX 20 diesel 11-'B4; Tal-
bot Horizon SX aut. '80; Su-
baru 1800 GLS autom. '82;
Mitsubishi Saporro '80; Ci-
troen Visa GT 5-bak '83;
Opel Kadett 13 S berl. 5-drs.
'81; Audi 100 5S '82; Peu-
geot 305 GL i.z.g.st. '79;
Ford Escort 13 GL aut. '78;
Opel Ascona 20 S '78; Fiat
127 speciaal 5-bak '82; Re-
nault Fuego TX 2.0 '81;
Honda Civic '78; Peugeot
504 Tl aut. '78 ’ 1.500,-. In-
koop, verkoop, financiering.
Diverse inruilers. Akerstr. N.
52C, Hoensbroek. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
Jeep Toyota Landcruiser,
LX, FRD Top, Two tones,
3.4 diesel, '86, alle ace, a-
part mooi; Jeep Suzuki, 413,
Softtop, '88, zwart; Audi 80
1,8 S, '89 brons; Mercedes
300 E diamantzw. type '88;
Mercedes 190 E '86 brons;
BMW 318 type '88 4-drs.
rood; BMW 525 i, '84 autom.
3 x v.a. ’ 4.750,-; Golf GTi,
'84, zilver; Golf GT diesel
Turbo '85 antraciet; Golf
Manhattan '87 wit; Golf GTS
'86 rood; Ford Sierra Combi
'87 zilver; VW Passat Combi
goud-brons '86; Opel Re-
kord '85 combi zilver 5-drs.;
Kadett combi zilver '85
blauw;Kadett 5x v.a. bwj.'B2
t/m '88; Opel Omega 2.0 i,
'88,. donkergrijs; Honda Ac-
cord 4-drs. '88 zilver; Ac-
cord coupe '83 wit; Fiat Pan-
da rood, '85; Fiat Ritmo '86
zilver; Fiat Argenta '84 zilver

’ 3.250,-; Toyota Corolla 4x
83 tot '87 v.a. ’5.750,-;
BMW 318izwart '83; Alfa 33
Ti '88 rood; VW Pick-up bus,
'84 blauw; Mercedes 307
gesloten veewagen kl. rood'82; VW Kharman Ghia,
sportcoupe, rood-zwart,
topcond., ’ 10.000,-; BMW
sportcoupe 628 CSI, autom.
diamantzwart, witleren inter.
Mercedes 280E'82 autom.
zilver; Ford Granada '82
blauwmet. Div. inruilauto's
met APK vanaf ’ 500,-. Ga-
rantie 6 mnd.-2 jr. Inkoop,
inruil, directe financiering.
LUCAR Automobielen Ker-
krade, Holzstr. 67, tel. 045-
-456963.
Opel Kadett Stationcar '80
’2.000,-; Opel Ascona 2.0
S '81 ’1.250,-; BMW 316
'80 ’2.750,-; Skoda 120 L
'83 ’1.750,-; Honda Civic
aut. m. '81 ’1.500,-; Alfa
Giulietta '80 ’1.000,-; VW
Jetta S '80 ’2.750,-; Ford
Granada 2.3 '80 ’1.750,-;
Fiat Ritmo '82 ’1.250,-;
Renault 18 combi '81
f 2.500,-; Opel Commodore
'80 ’ 2.500,-.Trichterweg
109, Brunssum.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’5OO,- tot ’30.000,-.
Tel. 045-417671.
INKOOP alle type auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Tek. Ford FIËSTA 1100 de
Lux, zeer zuinig, trekh. en
orig. zonned., bwj. '80, APK
'91, ’ 2.350,-. 045-310406.

BMW 520 i aut. '88, 1e eig.
’47,500,-; BMW 316 '82
’5.500,-; BMW 320 '82
’7.500,-; BMW 323 i '80

’ 6.500,-; BMW 520 '80-'B4
v.a. ’ 3.500,-; Volvo 440 GL
'88 1e eig. ’22.500,-; 740
GL 1e eig. '85 ’ 16.500,-;
Volvo 340 aut. 84 1e eig.
’7.750,-; Volvo 360 GLS
'82 ’ 4.500,-; Volvo 240 GL
'81-'B3 v.a. ’3.500,-; Volvo
240 van D '82 ’6.750,-;
Saab 900 i '86 1e eig.
’16.500,-; Saab 900 i '81
’3.500,-; Opel Omega 2.3
D combi '87 1e eig.

’ 21.000,-; Opel Omega
aut. '87 ’16.000,-; Opel
Rekord 2.3 D '84 ’ 7.250,-;
Ascona 1.6S'82 ’5.500,-;
opel Kadett combi 1.6 D 1e
eig. '86 ’11.750,-; Ford
Scorpio 2.0 CL mod. '88 1e
eig. ’18.750,-; Scorpio 2.0
GL '87 1e eig. ’19.500,-;
Scorpio 2.0 '85 ’12.750,-;
Siërra 2.3 GLD '88 1e eig.
’16.750,-; Siërra 2.3 GLD
'86 ’14.000,-; Siërra 1.8
Laser '86 1e eig. ’ 14.500,-;
Siërra '83-'B5 v.a. ’ 7.750,-;
Escort 1.6 D '85 ’9.500,-;
Escort 1.6 GL '87 1e eig.
’16.500,-; Escort 1.3 GL
'81-'B6 v.a. ’4.250,-; Mer-
cedes 190 D '84 ’ 22.500,-;
Mercedes 300 TD '83

’ 17.500,-; VW Golf avance "'87 1e eig. ’16.750,-; VW
Passat GL 1.8 '88 1e eig.
nw.mod. ’ 29.000,-; VW
Golf CLD '84-'B5 v.a. I
’10.000,-; VW Golf 1.6 '84

’ 11.500,-; Jetta D '83

’ 6.500,-; VW Passat D '86

’ 10.500,-; Jetta turbo D '82

’ 4.500,-; Honda Accord 2.0
'87 1c eig. ’15.500,-; Hon-
da Civic 1.5 GL '85
’10.250,-; Honda Jazz '85
’7.250,-; Nissan Bluebird
2.0 D mod. '88 ’14.250,-;
Nissan Micra '83 ’6.250,-; 'Subaru Mini Bus '85 j
’4.900,-; Toyota Cressida
combi D '84 ’ 6.500,-; Maz- 'da 323 GLX '87 1c eig.
’14.750,-; Mazda 626 LX
2.0 '84 ’8.750,-; Mazda
929 combi '82 ’4.750,-;
Mitsubishi Galant turbo D
'82-'B7 v.a. ’4.750,-; Ci-
troen BX 19 D '87 le.eig.
’12.500,-; Citroen BX 14
RE '86-'B7 v.a. ’8.750,-;
Citroen BX 16 TRS '84
’5.750,-; Citroen Visa 14
TRS '86 1c eig. ’7.500,-;
Citroen 2 CV6 '85 ’4.500,-;
Renault 25 TX '87 1c eig.
’19.750,-; Renault 25 GTS
'86 1c eig. ’ 13.750,-; Re-
nault 11 GTL aut. '84 1c eig.

’ 8.250,-; Renault 9 GTL '83 '’ 3.750,-; Audi 80 GT coupé
'81 ’9.750,-; Audi 100 CS ''80-'B3 v.a. ’2.750,-; Audi
80 CL '82 ’4.000,-; Peu-
geot 205 Accent '84-'B6 v.a. '’8.750,-; Lada 2104 combi
'85-'B6 v.a. ’4.500,-; Lada
2105 '85 v.a. ’3.500,-;
Skoda 130 L '85 1c eig.

’ 3.500,-; Fiat Uno 45 S '84-
-'B5 v.a. ’ 6.000,-; Chevrolet ;
Malibu combi '81 ’3.750,-;
Tal van goedkope inruilau- 'to's v. ST MAARTENSDIJK 'Trichterweg 109, Brunssum. '■045-229080. j
Meer geld voor uw auto. i
Geen 18,5% BTW. Autobe- \
middeling, "Centrum" vraagt' j
voortdurend APK-gekeurde iAUTOMOBIELEN. 045- "227395 b.g.g. 04459-1665. 'GOLF D '78 ’1.450,-; Xe- |
ver '71 ’1.250,-; Kadett '79 .
’ 950,-; Escort ’ 950,-; Fië-
sta'79’ 1.250,-; Datsun '79 |
’950,-; Mini '78; Golf '78. j
04499-3398 / 5204. ■
Ford Siërra 2.0 5-bak Sedan <
'87; Kadett 1200 '86; Ford .
Siërra 1600 5-drs. '87 nieuw -model; Opel Ascona 1600 (
5-drs. '82; VW Golf CL 1300 j
'86; Ford Siërra 2.0 GL 5- 'drs. stationcar '86; Opel Ka- *dett 3-drs. '87 automatic;
Opel Kadett Sedan '87; Opel «Kadett 1200 Stationcar '82; 1
Opel Kadett 1200 S Station- r
car 5-drs. '85; 2x Opel Cor- .sa 1200 S GL '87; Opel Ka- ïdett 1300 '82 ’ 5.500,-; _/
Honda Civic aut. 83; Opel \Kadett 1600 '85; Mitsubishi
Celeste '79 ’ 1.750,-. Auto's 2met Bovaggarantie. Inruil en 1
financiering. APK-keurings- Estation. Stan WEBER Auto- t
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-r-
berg. Tel. 045-314175. k
Opel ASCONA '80, Berlina, Ispec. uitv.; VW Jetta '81, [
zeer mooi; Mazda 323 au- .
torn. '80; Honda Quintet, '81; k
Talbot Horizon, '83; Triump fSpitfire, '78. Grote beurt plus \
APK samen ’ 240,-. Auto- ibedr. John. Ósojnik, Trips- ;
str. 24, Eygelshoven. Tel. :
045-460734. \
Wij geven het MEESTE voor c
uw auto! U belt, wij komen! ;
045-422610, ook 's avonds.

Sloopauto's 'Te k. gevr. loop-, sloop- en (
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal /
de hoogste prijs in Limburg, j
Tel 045-254049. v
Te k. gevr. SLOOP- en 'schade auto's, tev. in- en .
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045. I
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 ’ 100,- tot

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481 -Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Te k gevr loop- en SLOOP-
AUTO'S. Tev. gratis af halen
Tel. 045-231513
1 ■ *

Auto onderdelen en accessoires
Carrosseriedelen !
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen !
Geevers Nuth

Tel. 045-244242 J
Piccolo's in het Limburgs (
Dagblad zijn groot in RE- Wat VERKOPEN? Adver- iSULTAAT! Bel: 045-719966. teer via: 045-719966. t

*Êj^ £Prafieici*t |||fr
Pap en mam
'Bedankt voor alles

eWÈÉeWÊÉÊÊÊÈ _fif_K.';': ■_J_JJ_JJB
ffiö*, &%l MËÊBa^aM

Proficiat Oma Proficiat Jaft

Eindelijk een bekende " Maria f e
ij Boy, Enzo, Speedy enj«ii
nUÖI d Eerste keer gesiaago

Lisbeth, Thuur en Tiny F

rrOTlCiai wenst je Marion en_Jj -
Met een PICCOLO in
Limburgs Dagblad raaK
uw oude spulletjes 't sf

wonderen... Probeer rrf
-1 .^" Tel. 045-719966.Annie ziet Sarah

Twee handen op een buik.

Communie

Wilt u het communicantje
feliciteren?

Dat kan! fBel nu het Piccoloteam voor meer informatie:
045-719966

Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN v. jonge
schade-auto's, tevens gevr.
auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum. 045-254482.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN
1.80 m. x 1.40 m. metdeksel
en imperial ook geschikt
voor camp, e.d.045 -229256

Motoren
SUZUKI Cross 250 cc, bwj.
'85, vr.pr. ’ 1.250,-; Maico
cross 480 cc, bwj. '81, vr.pr.

’ 700,-. Tel. 04454-4764.
Te koop KAWASAKI GPZ
900/kl. blauw/grijs, bwj. '85,
pr.n.o.t.k.; Honda KR 500 pr.
’1.750,-. Tel. 045-412253.

(Brom)fietsen
Fe koop HONDA MT met
.elm, bijna 2 jr oud, weinig
gebruikt. Tel. 045-315646.
re k. YAMAHA DT nov. '86,
M .300,-. Tel. 045-250470.

Watersport
re k. supersnelle SPEED-
300T, 80 PK buitenb.mo-
:or, 1 jr. oud, ’7.500,-.
-lommert 24, Vaesrade,
.mispunt Schinnen.

Vakantie
SINT-MAARTENSZEE
bungalow bij strand, zwem-
paradijs, weekend/midweek
v.a. ’ 250,-,-. juni v.a.
’495,-. Tel. 02246-3109.
OUDDORP a.z. zeer compl.
inger. 6-pers. bungalow, 2
km van zee, huisdieren toe-
gest. Tel. 08376-16947.
Nog te huur: laatste week
juni en 1e week juli ruime
caravan op camping in de
ARDECHE (Frankrijk). Tel.
045-316782.
App./villa door heel Italië in
juli, 5-pers, v.a. ’492,- per
week. Tel. 0932-11354326
PUNTO Vacanze, Rootenstr
19 bus 8, Genk 3600 (B).

Caravans

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122
Heerlen, 045-722566

alle onderd. en access. voor
caravan en camper

Bezoek onze showroom

Arcon Campers
Grasbroekerweg 122,

Heerlen, 045-722566. Luxe
comfortabele 2 pers.

campers, in 3 uitv.
Inruil en financ. mog.

JAARSTALLING voor cara-
vans, boten e.d. te Sittard,
’JlBa:Je|. 04492-2601.
Let op Caravanshop SSK
stabilisator van ’ 470,- voor
’385,-. Lichtgewicht Cara-velair en Sprite caravans
plm. 40 gebruikte caravans.BARTELS caravaning Hom-
merterweg 256 Amstenrade/Hoensbroek,. 04492-1870.donderdag_koopavond.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop CARAVAN C|foRoller i.z.g.st., 4-5 perst
n.o.t.k. Tel. 045-455609^
Te k. GEVRAAGD alle 4)
ken tourcaravans en v»^
wagens. Contant geld. \045-323178. >d
Te koop tourcaravan H«r
BV De Luxe 4.60 mtr, Jl.kg, bwj. '88, ijsk, nw. Pin
voort., doucheruimte, L
gebr. Nw.pr. ’ 19.500,-1<

’ 14.000,-. 0450-32317jU,
Te koop ADRIA 380 5-pJ;
bwj. '78, ’ 2.250,-1 Kip k
'76 ’ 1.750,-. 045-3231?»1
Te koop SCOUT 6-p?
vouwwagen, vr.pr. ’ I.s*r
045-460136, na 17.00 \W
Te k. camping KOELKA^BOX electr., gas en 1213
ook geschikt voor boot. \,
045-229071. F
Te k. caravan EIFFELL-Ajjg
4.50m, bwj. '74, nw. V<J3en slaaptent, bijna nw. Wfa
mcl. seizoenspi. op moOjjplekje van Gulpenert4

’ 4.500,-. 04490-24646^
(Huis)dieren

HONDENTRIMSALON f
Charèl, St. Hubertuslaanli
Terwinselen. 045-42340gjc
Regelmatig te k. KIPPJ 2leg-mestkuikens, kalkoeT
en pluimveebenodigh. H^Ploemen, Broekhuizende
538, Rimburg. 045-3202^1
BOUVIERKENNEL b\blonde pups met stamb. *}
HD-garantie. 01853-1790f
Te koop gevr. PAPEGAJJEN, kakatoe's en ara's. V
04490-75359. |
Leuke jonge HONDJES tt
koop. Tel. 045-725260. JL
POESJES 6 weken, zirwt
lijk. Tel. 045-253792. J
Te k. mooie YORKSHIr?'
TERRIËR pups. Tel. 044$
54002. M

"flPiccolo's in het LimbUj
Dagblad zijn groot in %
SULTAAT! Bel: 045-7199f

Huw./Kennism. i; ; _ 1 rfAlleenstaandenbal, woC
dagavonds gezellig alle*
staandenbal in de Wl"
ROSÉ, Akerstraat, Hof?'
broek. Legitimatie verpl. v
Ed van het Chalet. Bels'
uitnodigend, het bestuur^
Ik ben 24 jr. en zoek fleuk MEISJE tusse 18-25
Br.o.nr. B-4592, L.D., P<>
bus 3100, 6401 DPHeej;
Nette wed. mid. 50, zkt. I_
ke VRIENDIN uit goed tf
voor vac. en andere ie
dingen. Br.o.nr. B-4öJtLD., Postbus 3100, 6*
PP Heerlen. y
HEER 62 jr. ongehuwd t
kosthuis, tel. 04160-349"
tuss. 14.00-17.00 uur. v

Baby en Kleuter
Te k. KINDERWAGEN rt
toebeh. en babykamer (b*jj
je met toebeh. en commo^l
045-312909. y

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6 I
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soortgelijk verhaal gaat op voor
Voemeenten, aldus Dolman. „Bij■[e orbeeld de discussie over so-
■U Vernieuwing en vooral het as-[ttjiVari decentralisatie daarin, kan
Jk^gse parlementariër het niet
\ .bij algemene, mooie uitspra-
>-j en moet zich ook plaatselijk
t *?P de hoogte stellen hoe een
C?, er in feite uitwerkt. En dat is
'ïrn detailwerk", aldus Dolman.
f vatl fungeert sinds 14 septem-
tjdatlhet vorig jaar als PvdA-lid
ji d

e Tweede Kamer 'in de luwte.
2 ag werd hij met een verschil
Jr e^eri stemmen weggestemd als

van de Tweede Kamer,
$ fictie die hij tot dan tien jaar
for leed. Hij werd opgevolgd
jla W. Deetman, lid van het

■£ er» minister van Onderwijs in
'1 v°rige CDA/VVD-kabinet.

.°frnan: „Er komt meer hei-
nde Kamer."

errast
■L "g van zaken rond het 'abrupt'
jl aan zijn voorzitterschap heeft
Cj,°P zn zachtst gezegd verrast.
\ j6n zijn dat sinds de invoering
Jo jf evenredige vertegenwoordi--1 ftet al zesmaal was voorgeko-
Jjj de voorzitter, binnengeko-

-1^
a s voorzitter vanuit de groot-

is e' teruSgekomen en herko-

I> terwijl zijn partij niet meer de~te was. Twee keer betrof dat
*"> m '81 en '86. Het was logisch
"■p S* als dat ook dezevende keerSebeurd, tenzij men bezwaren
£ "tijn beleid had gehad. Die
'tten niet aangevoerd."

Ha.6!0 net meest heeft verbaasd,m)a VVD steun §af aan CDA"
ij^idaat Deetman. „De VVD wasIHj.het CDA het kabinet uitge-
1t ' kan men wel zeggen."
|ter an le^s anders achter, dan
JL en alleen de in het openbaar
f >t.proken CDA-argumenten dat
t u^ werd voor een jongere' en
iotsj na de verkiezingen de
feiri 'e fractie was geworden?
jg?e het CDA bijvoorbeeld als-

fle-? ar gram voor Dolmans in heten uitgesproken, ongezouten

meningen over zaken als de paus, de
kerk en het geloof?

Redenen
Van Dolman zal men het niet horen.
Hij zegt niet anders te weten dan
wat in het openbaar naar voren is
gebracht. Hij heeft het van het CDA
geen andere redenen gehoord en
heeft daarnaar ook niet gevraagd.
„Ik heb er wel een idee over, maar
daar doe ik geen uitspraak over.
Over alles wat niet in het openbaar
is gezegd, ga ik niet speculeren."
Dolman heeft in ieder geval niet
staan springen van enthousiasme
om zijn opvolger Deetman in te wer-
ken, zoveel wordt duidelijk. „Ik heb
geantwoord op devragen diemij ge-
steld zijn, dat hadden er meer kun-
nen zijn, het haddener minder kun-
nen zijn. Maar het ligt toch voor de
hand, dat als men i's weggestemd,
men niet gaat staan vragen: 'had
men van mij nog iets gehad willen
hebben?' Nee, dan wil men iets an-
ders blijkbaar en men vindt een an-
der blijkbaar beter."

Dolman was toch al van plan in een
hernieuwde periode als Kamervoor-
zitter uit te kijken naar een andere
werkkring, 'verandering van lucht'
na op de kop af twintig jaar lid te
zijn geweestvan deKamer. Dat mo-
ment brak dus eerder aan dan ver-
wacht.

'Onnatuurlijk'
'Gewoon' Kamerlid blijven was wat
hem betreft niet aan de orde, vooral
vanwege het feit dat hij tien jaaron-
partijdig voorzitter was geweest.
„Ik had het gevoel dat dat voor mij
onnatuurlijk zou zijn, vooral mijn
eigen partijdigheid kennende. Als
ik dan terug zou zijn in de Kamer,
danzou ik ookvan dik hout planken
gaan zagen. Een dat is niet goed
voor iemand die voorzitter is ge-
weest."

Het moest een onpartijdige functie
worden en Dolman solliciteerde
naar het burgemeesterschap van
Nijmegen. Dat ging niet door, om
'een complex van redenen. Hij was
gevraagd voor nog een andere func-
tie. Welke dat was wil hij niet zeg-
gen. In ieder geval niet die van Com-
missaris der Koningin in Noord-
Holland. „Als ik al had willen solli-
citeren, dan had ik moeten wachten
tot het voorjaar van 1992. Ik had er
geen zin in tot dan te wachten."

Het werd het lidmaatschap van de
Raad van State, een functie die hij
zegt te beschouwen als zijn 'eindsta-
tion. Dolman is er blij mee. „De
Raad van State kwam pas over de
horizon, toen de sollicitatie naar Nij-
megen al liep. Achteraf zou ik toch
devoorkeur hebben gegeven aan de
Raad van State boven het burge-
meesterschap van Nijmegen."

Saai
Het was in de Tweede Kamer de
laatste jaren wat 'saai' geworden,
vindt Dolman. Valt er in de Raad
van State dan veel opwindends te
beleven? „Dat zien we dan wel
weer", zegt Dolman, die in ieder ge-
val wel wenst te betwisten dat de
huidige vice-voorzitter Scholten
een saaie man is, zoals deze hier en
daar wel is geafficheerd. Hij heeft
Scholten meegemaakt alsKamerlid
en als staatssecretaris.
„Ik houd tegen dat hij saai is, dat
vind ik absoluut niet. Hij is een goe-
de debator, strak, degelijk maar ook
scherp. Hij is overigens een van die-

genen- en dat heeft hij gemeen met
Alders (milieu-minister) - die wan-
neer het spannend wordt een ze-
nuwkuch hebben."

Lof op dit punt voor zijn nieuwe
'baas. Dolman moet hartelijk la-
chen om het scenario dat op het
Binnenhof wel de ronde doeten dat
voorziet in de opvolging van Schol-
ten door hem, Dolman. Van een der-
gelijk draaiboek zegt hij niets te we-
ten. En bovendien: „Het zou wel
buitengewoon aanmatigend zijn -ik ben nog niet eens geïnstalleerd -
om mij nu al over een eventuele vol-
gende fase uit te spreken. Men moet
zich in iedere functie eerst bewij-
zen, voordat men überhaupt mag
denken aan een volgende stap."

Vroeger
Dolman staat bekend als een lief-
hebber van een goed en scherp de-
bat. Wat dat betreft is hij de laatste
jaren als Kamervoorzitter niet ver-
wend, vindt hijzelf. „Vroeger was
dat in de Tweede Kamer, naar mijn
gevoel, beter. Vooral in de jaren ze-
ventig. Korte interrupties, mitrail-
leur-debatjes, tak, tak, tak. Dan zat
ik te genieten."
Dat het ook met het aantreden van
het nieuwe kabinet van CDA en

PvdA die saaiheid vooralsnog niet
is doorbroken, daar is volgens Dol-
man wel een politieke verklaring
voor, 'vooral voor mijn eigen partij.
Het komt voor dat vragen door zijn
partijgenoten niet worden gesteld
om zichzelf en coalitiegenoot CDA
niet in verlegenheid te brengen.
„Men is nog in gesprek, om niet te
zeggen in onderhandeling." Dat
vindt Dolman 'een stap tever.
„Ik meen dat het heel goed mogelijk
is - ook als een en ander nog niet is
geregeld- daar toch in het openbaar
een en ander over te zeggen. Ik be-
grijp wel dat er grenzen zijn, dat er
dingen zo gevoelig liggen, dat je
exta moet oppassen. Maar ook wan-
neer de oppositie een kans voorbij
laat gaan, moeten de regeringspar-
tijen niet denken: hè, ze hebben het
er niet over, het is stil gebleven, dat
is mooi. Het is nooit mooi als het
parlement stil is", aldus Dolman.

Maar wat niet is, kan nog komen. En
er komt iets, voorspelt Dolman.
„Natuurlijk gaat er wat gebeuren,
de komende maanden. Vooral bij
een gewijzigde samenstelling van
een kabinet, moet men even wach-
ten. Maar ik weet zeker dat er de ko-
mende maanden meer gebeurt, en
dat er ook in de Kamer meer heisa
zal komen."

Scheiding
De ouders van Rieneke scheid-
den in 1980. Er waren twee kin-
deren, de voogdij over hen werd
toegewezen aan de moeder. Eni-
ge tijd later ondernam de vader
als toeziend voogd allerlei stap-
pen om zijn dochters bij hun
moeder vandaan te halen.
De jongstedochter Joan vluchtte
vijfjaar geleden, op dertienjarige
leeftijd, bij de moeder vandaan.
Rieneke had toen nog een lange
lijdensweg voor zich. ■ Die had
volgens de vader voorkomen

kunnen worden als er kordater
was opgetreden door de instan-
ties.
Uiteindelijk greep de Hengelose
politie in nadat buurtbewoners
zich bij het bureau hadden ge-
meld die het vermoeden uitspra-
ken dat 'in die woning iets ern-
stigs aan de hand' was. Inmid-
dels is de nu twintigjarige Riene-
ke ondergebracht bij haar vader
in Borger en aangesterkt tot 52
kilogram.

binnen/buitenland

Oud- voorzitter Tweede Kamer voorziet veranderingen in Den Haag

Dolman:'Aanpassing
barlementariërnodig'

IW HAAG - De politiek in Den Haag wordt in de toekomstMer belangrijk. Een deel van haar taken wordt straksogenomen door het Europees parlement. Daarnaast zullen
in het kader van de binnenlandse decentralisa-

"evoegdheden overnemen. Dat vergt aanpassing van de,|gse parlementariër. „Het zal meer de taak worden van def'ernentariër om te fungeren als een olieman", aldus oud-jFzittervan de TweedeKamer dr D. Dolman. „De parlemen-
Ter moet beschikken over goede contacten in enerzijds
Ijissel en Straatsburg en anderzijds bij de gemeenten."

tta HPees verband krijgt de Ne-
Jpidse parlementariër te maken
eeen 'ingewikkelder communi-
.^ysteem', waarin hij zijn weg
" gunnen vinden. „Hem of haar.ets op in Brussel, bijvoorbeeldster X verwaarloost de Neder-
(Se belangen in deraad zus of zo.'s het zijn plicht om die minis-

na te lopen. Is hij lui, heefte verkeerde politieke ideeën of
f hij de verkeerde ambtenaren
lpen heen. Dat moet hij niet

aten aan de parlementariër infatsburg."

Rimpels in
overleg over
eenwording

BERLIJN - De besprekingen
over de monetaire en economi-
sche eenwording van de twee
Duitslanden beginnen steeds
meer rimpels te vertonen. Maan-
dagavond werd dat duidelijk na
het overleg dat de Westduitse mi-
nister van financiën, Theo Wai-
gel, in Berlijn had met zijn Oost-
duitse collega, Walter Romberg.

De bewindslieden konden het
niet eens worden over de kosten
die zijn'gemoeid met de eenwor-
ding. Tijdens de besprekingen,
die vijf uur duurden, botsten de
ministers eveneens over de om-
vang van de buitenlandse schuld
van de DDR. „Er is duidelijk een
gebrek aan duidelijkheid", ver-
klaarde Romberg na afloop van

zijn ontmoeting met Waigel.
Een heet hangijzer is de bescher-
ming van Oostduitse bezittingen
tegen Westduitse speculanten.
Ook het tegengaan van massale
ontslagen in het Oostduitse be-
drijfsleven bij de overgang naar
een vrije-markteconomie is nog
steeds een probleem.
Minister Waigel verklaarde
maandagavond dat er geenruim-
te meer is om op het laatste mo-
ment nog wijzigingen aan te

brengen in de overeenkomst
voor de eenwording. De West-
duitse begroting staat dat vol-
gens hem niet toe. Romberg liet
daarop weten dat „we zullen
doorgaan met overleggen totdat
er een oplossing is gevonden die
voor beide kanten aanvaardbaar

De Financial Times weet dins-
dag te melden dat de Westduitse
regering wellicht specialeobliga-
ties uit gaat geven om de eenwor-
ding gedeeltelijk te financieren.
Er komt een speciaal fonds dat
de aflossing moet garanderen.
Het financiële dagblad tekent er
wel bij aan dat het gaat om een
afweging van mogelijkheden die
nog in een zeer pril stadium ver-
keert.

Vader wil opening an dossiers na veroordeling moeder

Kinderbescherming wist
van mishandeling meisje
Van onze correspondent

ASSEN/HENGELO - Berend
Mensing, devader van het meisje
Rieneke dat vorig jaar augustus
zwaar verwaarloosd in een Hen-
gelose woning werd aangetrof-
fen na een jarenlange mishande-
ling door haar moeder, wil ope-
ning van de dossiers van de Ra-
den voor Kinderbescherming in
Almelo en Assen. Hij doet hier-
voor een beroep op de Stichting
onderzoek naar de Nederlandse
rechtspleging in familiezaken
(SOR).

Al vanaf 1981 klopt Mensing bij
diverse hulpverlenende instan-
ties aan om Rieneke bij haar
moeder vandaan te krijgen. Naar
zijnzeggen wist hij dat er zich za-
ken afspeelden die niet door de
beugel konden. Niettemin moest
Rieneke een jarenlange lijdens-
weg doormaken en werd ze pas
vorig jaar door de Hengelose po-
litie van haar belagers verlost.

Mensing nam in 1981 contact op (
met de Raad voor Kinderbe-
scherming in Assen. Later, in
1986, toen de moeder inmiddels
was verhuisd van het Drentse
Borger naar Hengelo, meldde hij
zich bij de kinderbescherming in

Almelo. Ook benaderde hij de
Regionale instelling voor ambu-
lante en geestelijke gezondheids-
zorg (Riagg) in Hengelo en Em-
men. „Er werd echter nooit naar
mij geluisterd. De boot werd ge-
woonweg afgehouden. Ik heb in-
middels alle vertrouwen in hulp-
verlenende instantiesverloren".
Mensing wil de zaak nu overdra-
gen aan de SOR. Die kan een be-
roep doen op de Wet Openbaar-
heid van Bestuur (WOB) om zo
opening van de dossiers van de
kinderbescherming te krijgen.
Voorzitter H. Burgman van de
SOR: „Wanneer Mensing ons de
stukken in handen geeft, verle-
nen wij alle medewerking".

Veroordeeld
Moeder Bregtje H. en haar huis-
genoteElisabeth B. werden vori-
ge maand door de Almelose
rechtbank veroordeeld tot twaalf
maanden cel waarvan drie voor-
waardelijk wegens geestelijke en
lichamelijke mishandeling van
Rieneke.

Het meisje was door de twee
vrouwen jarenlang systematisch
mishandeld en uitgehongerd. De
laatste maanden werd ze door
haar moeder zelfs gegijzeld. Vol-
gens getuigen had ze meer weg
van een 'gedresseerd aapje' dan
van een mens. Op het moment
dat ze werd aangetroffen, woog
ze nog slechts 36 kilo.

Luchtmacht
bezuinigt op
paraatheid

DEN HAAG - Als bijdrage m de be-
zuinigingen die de drie krijgsmacht-
delenmoeten opbrengen, wil deKo-
ninklijke Luchtmacht haar paraat-
heid verminderen. Op langere ter-
mijn, in de loopvan de jaren '90 en
daarna, worden een aantal activitei-
ten samengebundeld, waardoor het
aantal luchtmachtvestigingen in
vredestijd moeten worden inge-

krompen

Van de in januari aangekondigde
bezuiniging van 2,2 miljard gulden
op de defensie-uitgaven moet de
luchtmacht ongeveer 500 miljoen
voor haar rekening nemen.

Eerder is al aangekondigd dat de or-
ganisatiestructuur van de Haagse
staven wordt aangepast en dat de
vredesverliezen van de F-16-jacht-
vliegtuigen niet meer worden ge-
compenseerd, waardoor aan de
NAVO in plaats van 162 maar 144
F-16's kunnen worden aangeboden.;
Ook is de oprichting van de Groep
Geleide Wapens Nederlands uitge-
steld.

Onderzoek naar mogelijke betrokkenheid Italiaans staalbedrijf

Delen Iraaks superkanon
in Frankfurt achterhaald

Van onze correspondent. .
ROME - De Westduitse douane
heeft, maandag op het vliegveld van
Frankfurt beslag gelegd op 37 ton
aan 'machine-onderdelen' bestemd
voor Irak. De 17 kratten in kwestie
waren afkomstig uit België en via
Zwitserland naar Frankfurt gevlo-
gen. Britse militaire experts zijn van
mening dat de onderdelen zeer
waarschijnlijk waren bedoeld voor
de bouw van een Iraaks superka-
non. Zij passen precies op machine-
rieën die eerder dit jaar in Groot-
Brittannië zijn aangetroffen.

De Italiaanse staalproducent Socie-
ta delleFucine in Terni heeft moge-
lijk onderdelen geproduceerd voor

het Iraakse 'superkanon'. Afgelo-
pen weekeinde heeft de Italiaanse
militaire politie, de carabinieri, be-
slag gelegd op mechanische, hy-
draulische en elektronische onder-
delen die volgens wapendeskundi-
gen dienen voor het staartstuk van
het geschut.

De directie van het Italiaanse staal-
bedrijf, dat in staatshanden is, ont-
kent bewust onderdelen voor het
superkanon te hebben gemaakt.
Het zou gaan om apparatuur voor
een petrochemische installatie. De
order werd geplaatst door het mi-
nisterie voor economische zaken
van Irak.

Irak heeft aangekondigd juridische

stappen te zullen ondernemen te-
gen de landen die door Bagdad be-
stelde en betaalde apparatuur in be-
slag hebben genomen. Dat zijn tot
nu toe: Engeland, Italië, Turkije,
Griekenland en Wwst-Duitsland.
Eenmaal geassembleerd zouden
met het superkanon nucleaire of
chemische granaten honderden ki-
lometers ver kunnen worden ge-
schoten. Daarmee zou Israël, maar
ook Iran, binnen schootsveld lig-
gen.

De vraag is nu in hoeverre de Ita-
liaanse overheid betrokken is bij
het internationale complot voor de
leverantie van het superkanon aan
Irak. Behalve in het staalbedrijf van
Terni werden ook in de haven van
Napels containers aangetroffen met
onderdelen die, naar men vermoedt,
bestemd waren voor het kanon in
Irak.

De Italiaanse rechter die het onder-
zoek leidt, is ook op zoek naar de
bank die de Iraakse orderheeft gefi-
nancierd. Een aantal maanden gele-
den raakte het Amerikaanse filiaal
van de grote Italiaanse staatsbank
BNL in Atlanta betrokken bij een
schandaal van illegale leningen en
financieringen aan Irak. De directie
van de BNL in Rome ontkent echter
ten stelligste betrokken te zijn bij de
financiering van de order aan de
'Societa delleFucine'.

Ontwerper
De op 22 maart in Brussel vermoor-
de Canadese ingenieur Gerard Buil
is de ontwerper van het superka-
non. Hij wordt ervan verdacht het
project aan president Saddam
Hoessein van Irak te hebben ver-
kocht, en tevens de organisator te
zijn van het ingewikkelde netwerk
waarbij de Iraakse regering in ver-
schillende Europese landen de ver-
schillende onderdelen van het su-
perkanon zou hebben laten produ-
ceren.
Het wapenproject werd begin april
ontdekt, toen de politie in de Engel-
se haven van Middlesborough, na
een tip van de Israëlische geheime
dienst, beslag liet leggen op een
aantal grote buizen die, naar men
aanneemt, bedoeld waren voor de
constructie van de loop van het su-
perkanon.,

Een Duitse douanebeambtestaat bij een deel van de lading machine-onderdelen, die
maandagavond op de luchthaven van Frankfurt in beslag werd genomen. De 37 ton
onderdelen zouden door de Iraakse luchtvaartmaatschappij Iraqi Air naar Bagdad
worden gevlogen. De lading werdover land uit België en Zwitserland aangevoerd en
aan de douane opgegeven als 'instrumentenvoor de olie-industrie. Het Duitse Open-
baar Ministerie richt zich bij zijn onderzoek vooral op het eventuele ontduiken van
Westduitse exportregels. Irak heeft ontkend een superkanon te willen bouwen waar-
mee Israël, Iran en Syrië kunnen worden bereikt.

(ADVERTENTIE)
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In en ot

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden v.a. ’ 3,25 per
m2. Jawell 045-256423.
TUINHOUTVAKMAN Im-
preg BV in de Cramer 104,
Heerlen. Tel. 045-751687.
Voor al uw druk geïmpregn.
planken, palen, schermen,
rolborders enz. Groot assor-
timent bielzen. Bez. mog.
Nu TUIN verzorging, afraste
ring, sierbestrating, metsel-
werk enz. Bel 045-272093,
na 18.00 uur.
1e soort GRASZODEN

’ 3,50 p.m2va. 50 m* gratis
thuisbezorgd. Ook hele tuin-
aanleg goedkoop. Ook voor
uw sierbestrating en oprit-
ten. Bel voor 'n vrijblijvende
offerte. Tel. 045-323178.
GRASZODEN te koop.
Kwekerij Dautzenberg Gul-
pen. 04450-2131.

Ti de tuin
Geïmpr. TUINHOUT 15 jr.
garantie op planken, palen,
kepers, rolborders, enz.
Zeer concurerende prijzen.
Evt. alles op maat en/of
thuisbez. Houtzagerij Win-
dels, Industrieter. Bouwberg
Brunssum. Tel. 045-270585
Geïmpr. PALEN b.v. 60 cm
x 7cm doorsn. ’1,90 per'
stuk. 160cm x Bcm doorsn.

’ 4,50 p. stuk. 250cm x Bcm
doorsn. ’ 7,50 p. stuk. 15 jr.
garantie. Evt. thuisbez.
Houtzagerij Windels, Indus-
trieter. Bouwberg, Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
Eiken SPOORBIELZEN 2.5 ■
mtr. vanaf 20,-; evt. op maat
en/ of thuis bez. Houtzagerij
Windels, Industrieterrein
Bouwberg, Brunssum. Tel.
045-270585.
Wat VERKOPEN? Adver- 'teer via: 045-719966.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
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.

Voor al Uw WAND- en
vloertegelwerk. Bel 045-
-227028.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN dakdekkers-
bedrijf Adams, tevens repa-
ratie van uw schoorstenen.
Bel voor vrijblijvende offerte:
045-726716.

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

Wonen Totaal
- :-' : ■■■- :

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

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

Ruil in! koop daardoor
spotgoedk. nieuwe MEU-
BELS, en wie heeft deze
prijzen? zoals witte eethoe-
ken v.a. ’ 395,- met kolom-
tafel v.a. ’495,-; ultra mo-
derne witte wandmeubels
v.a. ’ 595,-; grote sortering
bankstellen modern en klas-
siek v.a. ’ 395,-; blank ei-
ken en Reliance meubels;
schitterende 2-zits banken;
kolom en toogkasten; rundl.
kuipbankstellen; grote en
kleine wandmeubels. Beta-
lingsregeling zonder rente
en! denk aan het inruilen
van Uw oude spullen
(scheelt dikwijls enorm in de
prijs). Ook maken wij 1e klas
stoffeerwerk met allermooi-
ste stoffen spotgoedk. O.K.
Hallen, Agnes Printhagenstr
22-24, Geleen-centrum,
vlakbij Alb. Heijn.

Te koop oma's tijd boeken
VITRINEKAST ca. ’675,-;
eik. commode ’375,-. Tel.
045-312164.

IJSK. ’ 95,-. gasforn. ’ 95,-
-diepvr. ’ 175,-. Tel. 045-
-725595.

Zoekt U mooie 2e HANDS-
MEUBELS (veel keus) Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt uuw oude spulletjes 't snelstkwijt. Piccolo's doen vaakwonderen... Probeer maar'Tel. 045-719966.

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 PC, Dos 3.3, moni-
tor, 2x 51/»" drive, CGA-
kaart, div. slots, toetsen-
bord, software, ’ 1.000,-.
Tel. 045-229256.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

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

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.

LIFE MUSIC door de
"Stalmeier music band"

TIJDENS DE BRADERIE OP 24 MEI A.S.
UNIEK IN NEDERLAND!

Toetsen, gitaar, drums en zang door Stalmeier en
zijn voltallig personeel onder het motto:

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

PIANOSTEMMEN- en repa- "ratie "De Tuner" Tel. 045-
-231326. :
Te k. 4 ROLLING STONES
kaartjes voor 19 mei a.s.
met busreis Tel 045-416591
Te koop JUKEBOX Seeburg
mod 201, m. 3 cadil. lichten, ,
100% gerest, ca. 35 jr. oud.
Tel. 045-253522. ]
Te koop Yamaha KEY- ,
BOARD PSR 6300 met toe- 'beh. Tel. 045-440156. ;

Braderieën/Markten i— : i
OPROEP H. Handelaren i
deelname braderie 25-08 op 'van Weerden Poelmanplein i
te Heerlen. 045-422112 i

Kunsten Antiek
Te koop prachtige ant. TA-
FEL met 4 stoelen ’ 1.250,-.
Tel. 045-316782.

te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. ,045-751994
Dringend te koop gevraagd,
DAMESPOCKETS zoals;
Bouquet, Intiem en Jasmijn
en alle mogelijke andere.
Vandaag gebeld vandaag
gehaald! 09-3287786810
bel nu!

Diversen

Grote Rommelmarkt
zondag 20 mei a.s. HANENHOF Geleen org. Accordeon-

orkest Geleen. Nog enkele stants te huur.
Inl. F. van Gaans tel. 04490-40492.m

Veronique
Chin. heilmassage
en acupressuur.

Beh. volgens afspraak
Tel. 09-3211.361551.

Vandaag KINDERATTRAC-
TIE in Makado-Beek.
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.

GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328 Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.

De massage van VERONI-
QUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481.

GEBIT gebroken? Hoonhout
Akerstr. Nrd. 328, Hoens-
broek. 045-228211. Klaar
terwijl u wacht.

-—.. .' ....' ■ I ' ■" ' "06-lijnen

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

06-320.330.02
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar eéti gedachte hebben.
50 c/m

06-320.323.01
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

Telefoonsex 2
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

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

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

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

50 et p/m

Hardsex
320*325*35

Uitdagend! 50 c/m 06-

-!! Wipkracht 9 !!
De beste anonieme

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

Topsex
de lekkerste, 50ct p/m 06

320.325.25
ÜLady Bizar!!

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

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

Rijpe vrouw 41 jr.

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

Homo live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste
06-320.330.12-50 c/m

Tropische
verrassing. De lekkerste van

Nederland!
06-320.350.61 -50 et p/m

Lesbi live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste
06-320.323.12 - 50c/m

Men Only
luister hoe dit meisje u via

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

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

320.320.24.
Grieksesex

MARCHA 50 et p/m

320.325.55

Doma SM lijn
Dagboek van een vrouw. De

zevende dag. zondag.
06-340.300.80 (50 et.p/m)

Alleen onze
shirts houden

we aan
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

* 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.)

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

en dames. In Rosie-mei zie
je hen, "naakt"-foto's.

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.)

Weer vonden vurige bellers
van de

orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog

heter met elkaar te doen.
Alles op 06-320.324.40. En

dan... De Sexbox, daar
draaien, mannetjes en

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

"doen" op 06-320.322.22
(50 ct.p.m.)

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.)
dame zoekt gave knul.

Meisje wil contact met erva-
ren heer. Ze vinden het op

de
Generatiebox

06-320326.27 (50 ct.p.m.)
Het leven begint bij 40. Ook

het sexleven. Óp de
40-plux box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (0-5 ct.p.m.)
Op de

bisex-box
vinden eerlijke mensen

elkaar dieweten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje.... 06-320.328.38
(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

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.)
Een stevige knul. Zijn eerste

ervaring is
grieks

me 2 oudere mannen.
06-320.329.22 (50 ct.p.m.)

t=— r-f -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 meidenbox
Kom in kontakt

met mooie meiden
06-320.330.77 - 50 et p/m
Als ze 35 geworden zijn
barsten ze pas echt los
320.327.35

Ga 'ns lekker vreemd met 'n
hete meid

Tippelbox:
06-320.326.66

Homo 't is wel slikken voor
Jos, al die jongens/50 cpm
06-320.327.01

Zoek je een leuke vriendin?
Belde

Flirt-Box
06-320.330.01 - 50 et p/m

Natasja doet het met
2 mannen (50 cpm)

06-320.327.77

De Trio-sex
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit
nummer. 06-320.327.37

(50 ct.p.m.)

De vrije jongens
en meidenbox. Voor alles

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

-320.327.88 (50 ct.p.m.)
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.)

Na ... tijd
haast ze zich naar die

alleenwonende man. Bij
hem gebeurt alles, soms 2

06-320.326.72 50 et p/m
Peter aarzelt. Is hij homo of

niet? Maar als die
Brutale

man het zo bij hem doet...
06-320.323.86 50 et p/m

Meisjes zoeken sexcontact
Sex-contactlijn

06-320.320.33
Lekkere meiden willen

verwend worden.
Sex-relatielijn

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

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

Hete meiden
willen sexcontact
06-320.326.33

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

Sex met het
Buurmeisje
en nog veel heter!

06-320.326.01 - 50 et p/m
Lekkere meid zkt.
sexcontact, bel de
Tippellijn
06-320.330.66

Marion de Wilde
belt zomaar mannen en lokt

ze uit.
06-320.326.31 - 50 et p/m

Kom je
achter de ramen

Wij zitten al klaar
06-320.326.69 - 50 et p/m

Lingerie
draagsters sexen alleen

voor liefhebbers
06-320.327.34 - 50 et p/m

Buurvrouw Chantal
Ordinaire sex

06-320.328.01 .
Vreemdgaanders vertellen

alles aan
Anja
luister

06-320.322.08 - 50 et p/m
Als ze 35 geworden zijn
barsten ze pas echt los
320.327.35

Meisjes
samen onder de douche:

06-320.328.88
Meiden versieren

de afspreekbox
06-320.329.99 - 50 Ct 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.)

Gay-Escort
hot Gay info. Call-boys

openen hun mond.
06-320.323.04 - 50 Ct p/m

Gay-Phone
hot Gay stories zoals ze

horen te zijn
06-320.322.06 - 50 et p/m

Anoniem
Marcel en Andre en iedere

gay doet mee
06-320.320.21 - 50 et p/m

Mr. Martin
Gay-Tele SM, dans naar

zijn pijpen
06-3250.323.05 - 50 et p/m

Tele-Sex
op zn heet, heter, heetst

06-320.322.07 - 50 et p/m
Ze aarzelt. Als ze deze
drempel overgaat zal hij

haar Man
zijn. Maar toch...heel

langzaam...S.M.
06-320.330.61 50 et p/m
Ze krijgt haar eerste S.M.
van 2 ervaren

heren. Wat doen ze dat ze
huilend om meer vraagt?

06-320.330.17 (50 ct.p.m.)

045-326191
Escortservice. All-in.

Partnerlijn
Nederland
Zoekt u 'n man
06-320.322.54,

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

St Tropezbar
Putstr. 40 Sittard. ledere

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

na2lu. 04490-17402.

Club 2000
Geleen vraagt met spoed
enkele MEISJES. Werktij-

den in overleg, intern moge-
lijk. Tel. 04490-42315.

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

nieuw bij Denise
4 leuke dames. Industriestr.

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

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

tel. 045-423608

Peggy Privé
Ma.-vr. 11-19 u. 04490-

-74393, meisje gevraagd.

Contactburo
Geleen

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

Exotische
Massage

Diestersteenweg 8, Hasselt.
Masseuse gevraagd.

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!! Ook zaterdag.

Noenda
Met assistentes, SM en

slavin 04492-5605.

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

14-4 uur. 045-416143
Regina van "De Jachthut".

Escort
045-729532

van maandag t/m vrijdag

Ramona
af 10.00 u. ook zat. en zond.
meisje gevr. 045-721759.

Anita
Privé en escort tuss. 16 en

23uur 045-352543.

Hij is wel vaak in gesprek,
maar blijf proberen.

De pornobox
onbeschaamd, maar wel

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

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

De ruilsexbox
Snel, resultaat. Geen

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.

' 06-320.326.99 (50 ct.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
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst

!kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Kontakten/Klubs

Privéhuis Michelle
a hole in one

tel. 045-228481/229680
't is moeilijk om bescheiden
te zijn, als je de beste bent!

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

voorbij camping de Maasterp. Open van maand, t/m vrijdag
van 14.00 tot 2.00, uur. Creditcards accepted. 04755-1584.

Buro Yvonne
Vrangendael 154, Sittard

" Fortunastad. 04490-23203

Club Merci ****** "Vive La F-i-
Kom met ons de dolle jarenvan de Charleston]

25 mei doen wij het in die stijl, met boa's, jar»
muziek. Voor iedereen een leuke franse att

Rijksweg Zuid 241 Geleen. 04490-45814. Meisje
Eindelijk zijn we zover.

Erotisch open-sex Paleis-
De Olifant

waar U 3x onbeperkt volop kunt relaxen voor 1i
Onze Sex-O-theek biedt jonge sexy meisjes (IjThaise, Spaanse, Italiaanse en Hollandse. Onz-I-

mentvolle dames vrijen en knuffelen met U 3*
knusse bar. Paar uren vrij?Kom gewoon langs ef

sfeer van 'n nudistische club. Naaktdansen, ffl
aparte kamers met bad. Kluisje aanw. SM-kelder|

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!'
Club Nirwana. De boetielt

ALTIJD OP ZOEK NAAR DE MOOISTE MÉt
KERKRADE, NIEUWSTRAAT 147. TEL. 045-C

GEOPEND 19.00 - 03.00 UUR. OOK WEEKf-.■
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.

Nieuw fe
Yvonne,

/125 j
Heel uur all-k

Kapelweg 4, Ket
045-425100 mC

11-24 uur zon. 1T.r
Brigittek

Privé, 045-254j_
r
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Kerkepad 2 (naast de St. Michielskerk
aan de Markt te Sittard)

van 11.00-15.00 uur.
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Omzet
De overnemingsdrift van het con-
cern leidde in 1989 tot een extra
groei van de omzet met 24 procent.
De autonome groei van Frans Maas -
met ruim 3.500 werknemers - be-
droeg veertien procent. In totaal
nam de omzet toe tot f 2,3 miljard.
De omzetstijging deed zich in alle
bedrijfsonderdelen voor. Circa der-
tig procent hiervan werd in Neder-
land tot stand gebracht.De netto-
winst steeg vorig jaar met 32 pro-
cent tot f26,6 miljoen. Het bedrijfs-
resultaat ging met 36,6 procent om-
hoog naar f 50,8 miljoen. De winst
per aandeel nam toe van f 5 tot f
5,90.De ontwikkeling van de bruto-
winstmarge is vorig jaar iets afgeno-
men, van 43,7 procent tot 41,8 pro-
cent. Dat hangt volgens bestuurslid
Mes samen, met een verscherping
van de internationale concurrentie
en met de toeneming van de zee-
vrachtactiviteiten van het concern.
Die hebben traditioneel een wat la-
gere marge. De brutowinstmarge
zal ook ook komend jaar volgens
Mes nog iets omlaag gaan, maar hij
noemde deze ontwikkeling „niet
zorgwekkend" zolang de arbeids-
pr&duktiviteit nog maar in de gaten
wordt gehouden. De toegevoegde
waarde per werknemer nam in 1989
met 6,5 procent toe, de loonkosten
met 4,8 procent.

beurs
overzicht
Stabiel
j^STERDAM - Het Damrak
het Zictl dinsdag weinig aan van
!(je doorstijgende Amerika, waar
L ow Jones-index maandag-

X'ter?n<^ ze^s een historisch hoog-
■ble nt bereikte. In Amsterdam
Jbii^en de meeste koersen dicht

itiri ' waarbij de stemmings-
Jwi. steeds dicht in de buurt
IHa slotniveau van de voor-
!Wunde daS bleef- De koersindex

een tiende punt aan naark °,1. De omzet op de beurs; wam uit op f1063 miljoen,
U aarvan f639 miljoen in aande-
v " De obligatiemarkt gaf een
Ij rdeeld beeld te zien, met ver-

S^in
611 Voor de hoogrentende en

So
nsten voor de lagerrentende

g,.11 de internationals was Kon.
PhT 80 cent beter op fl43>60--PS was °Pnieuw net meesthandelde fonds van de beurs,, aar derust leek te zijn terugge-

' eer. rond het fonds > dat de dag
I f 33 dubbeltJe beter afsloot op
■ty '5°- De andere internationalei l_osrden waren lager, met aan

b
P Akzo, die 90 cent moestlesgeven op f 1129,60.

fgt^ier zakte een gulden naar
tw Ahold moest nu per saldo
fld f kwartjes prijsgeven op

tj , bouwfonds, dat al een mee-
(A i dsaahdeelhouder heeft

Holding) wordt al langer
t^j^amerijp geacht. Maandag-

adag werd tevergeefs f 14
OjJ

r voor het aandeel geboden
tijd 6^' Frans Maas werd korte
(je
, uit de notering gehaald. Na

ern kendmaking van een claim-
ko 'Ss*e van een op acht viel de
fl_fiS uiteindelijk .f4 terug naar

Or, Hevl optiebeurs liet de markt
g j^eens weinig richting zien.,k hier was Philips weer het
12r? (S verhandelde fonds met■vvo contracten. De totale om-
tje.°P de EOE bedroeg 47.000 op-

Daimler-Benz
wil omzet van

100 mld mark

STUTTGART - Daimler-Benz
streeft er naar om in de ko-
mende vijf jaar zijn omzet te
vergroten tot boven de hon-
derd miljardmark. Dit heeft
Edzard Reuter, voorzitter van
de raad van bestuur van het
grootste industrieconcern van
de Bondsrepubliek Duitsland,
gisteren gezegd. Vorig jaar zet-
te Daimler-Benz 76,4 miljard
mark om, vier procent meer
dan in 1988.
De winst- en verliesrekening over

vorig jaar geeft een overschot aan
van 6,8 miljard mark. In 1988 boekte
Daimler-Benz een winst van 1,7 mil-
jard mark. De bedragen zijn niet
met elkaar te vergelijken omdat het
concern de berekening van zijn re-
sultaten heeft aangepast aan de in-

ternationale praktijk. Worden de re-
sultaten van vorig jaar net zo bere-
kend als in 1988, dan is de winst niet

1gestegen.

Reuter verklaarde dat de cijfers dui-
delijk aangeven „dat wij ondanks
alle tijdelijke problemen, waarover
al zeer vroeg is bericht, op een abso-
luut solide financiële basis kunhen
werken". Hij kondigde aan dat er de
komende jaren voor recordbedra-
gen zal worden geïnvesteerd. In in-
stallaties en gebouwen zal dertig
miljard mark en in onderzoek en
ontwikkeling 42 miljard mark wor-
den gestoken.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k, s.'k.
AEGON 126,20 126,90
Ahold 141.70 141,20
Akzo 120,50 119,60
A.B.N. 37,80 37,70
Alrenta. 154,00 154,00
Amev 56,10 55,40
Amro A. in F. 89,00 89,20
Amro-Bank 74,70 74,20
Borsumij W. 79,00 80,50
Bührm.Tet. 66,20 66,60
C.S.M.eert. 83.10 - 83,00
DAF 28,90 28,20
Dordt.Petr. 129,80 130,20
DSM 115,70 115,20
Elsevier 86.90 85,90
Fokker eert. 48.50 48,50
Gist-Broc. c. 32,70 32,40
HCSTechn. 14,90 14,80
Heineken 120,80 121,50
Hoogovens 76,30 75.80
Hunter Dougl. . 106,50 106,50Int.Müller 92,30 95,00
KLM 33,10 32,60
Kon.Ned.Pap. 44,80 45,60
Kon. Olie 142,80 143,60
Nat. Nederl. 73,30 73,20
NMB Postbank 50,90 50,80
Nedlloyd 86,50 85.90Océ 62.60 62.20
Pakhoed Hold. 187,50 190,30
Philips 33,40 f 33.50
Robeco 96,30 96,90
Rodamco . 79,40 79,50
Rolinco 95,50 96,10
Rorento 58,20 58,20
Stork VMF 55,40 54,90
Umiever 148,60 148,30
Ver.BezitVNU 96.50 95,80 ]
VolmacSoftw. 39,80 " 38,90 J
VOC . 36,90 38,40 1
Wessanen 70,90 71,50 ]
Wolters-Kluwer 53,90 53,30 1
1
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 75,00 75,10 1
ACF-Holding 37,40 35,10 I
Ahrend Gr. c 260,00 259,00 I
Air Holland 30,20 29,50 I
Alg.Bank.Ned 37,40 37,40 1AsdOpt. Tr. 18,50 18,10 'AsdRubber 5,10 5,10 'Ant. Verff. 410,00 415,00 b IAtag Holde 109,50 110,00 J
Aut.lnd.R'dam 111,00 111,00 'BAM Groep 101,50 101,50 1Batenburg 101,50 102,00 JBeefs 136,00 137,00 8Begemann 170,00 170,50 BBelindo 323,00b 323,00 &Berkel'sP. 3,70 3,90 JBlydenst.-Will. 32,40 32,50 ï1Boer De, Kon. 319,00 319,00 >de Boer Winkelbedr. 69.40 d-69,10 >Bo's 175,50 175,80 >Boskalis W. 18,65 18,80 I*Boskalis pr 22,10 :2,20 ï>
Braat Beheer 48,00 a 48,00 K
Breevast 16,70 16,80 N
Burgman-H. 3300,00 3300,00 a N
Calvé-Delft pr 815,00 815,00 N
Calvé-Delftc 995.00 990,00 N

Center Parcs 52,50 53 00Centr.Suiker 82,20 82^00
Chamotte Unie 7,00 6^90Cindu-Key 240,00 240,00

'Claimindo 309,00 308,00
Content Beheer 26,00 25 50
Cred.LßN 45,30 453Crownv.G.c 115,00 11600
Delft Instrum. 49,60 50)00
Desseaux 242,30 242)40
Dorp-Groep 38,00 38)90
Econosto 419.00 41400
EMBA 123,00 12300
Eriks hold. 122,00 123^00
Flexovitlnt. 93,50 94)00
Frans Maas c. 120,00 nö'oo
Furness 136,50 136,00
Gamma Holding 99,00 99)00
Gamma pref 5,80 530Getronics 32,10 32 20
Geveke 49,30 '49)00
Giessen-de N. 280,00 285,00
GoudsmitEd. 417,50 417)00
Grasso'sKon. 120,10 12o)lO
Grolsch - 137,00 13700
GTI-Holdmg 204,00 206,00
Hagemeyer 107,00 107 00
HAL Trust B 14,40 1430
HAL Trust Unit 14,50 1430
H.B.G. 211,00 211*50
Hein Hold 103,00 103'fiO
Hoek'sMach. 190,00 jgi'oo
HeinekenHld 103,00 10350
Holl.SeaS. 1.19 123Holl. Kloos 518,00 530*00
HoopEff.bk. 11,20 n'4o
Hunter D.pr. 4,20 420ICA Holding 15,00 a 1450f
IHC Caland 45,30 4550
Industr. My 203,00 203 00
Infotheek 29,00 29MIng.Bur.Kondor 635,00 b
Kas-Ass. 47,00 46,90
Kempen Holding 15,20 1520
Kiene's Suik. 1433,00 143300KBB 84.80 85,50KBB c. 85,00 85.50
Kon.Sphinx 143,50 14350
Koppelpoort H. 352,00 337)00a
Krasnapolsky 215,00 21500
Landré & Gl. 66,00 6ö)o0
Macintosh 44,10 44)10
Maxwell Petr. 685,00 683)00
Vtedicopharma 64,50 5500:dem (div9o) 59,00
Helia Int. 6,50 g 50
ÜHV Amsterdam 48,00 4g)oo
Moeara Enim 1165,00 HBOOOil.Enim 08-cèrt 15150,00 1530o)üO
Hooien en Co 27,00 2700
duider Bosk. 68,80
dultihouse 11.00 1100klynbouwk. W. 412,50 412 50
teff 300,00
■JAGRON 49,70 4970
MB 590,00 59)'00
iBM-Amstelland 17,00 n'2o
iEDAP 366,00 305,00
JKF Hold.cert. 334,00 334 0oJed.Part.Mij 43,00 4340
led.Springst. 9600,00
lorit 1222,00 1218,00
lutricia gb 86,00 d 83,40lutricia vb 94,50 d 92,00

Nijv.t.Cate 107,50. 106,00
Omnium Europe 14,20 14,20
Orco Bank c. 75,40 75,90
OTRA 227,00 227,00
Palthe 110,00 b 110,00
Pirelli Tyre 30,20 30,10
Polygram 37,10 37,10
Polynorm 119,50 120,00
Porcel. Fles 175,00 175,00
Ravast 45,70 46,00
Reesink 76,00 e 76,10
Riva 52,80 52,90
Riva (eert.) 52,80 52,50
Samas Groep 71,50 73,50
Sarakreek 29,30 29,50
Sehuitema 1300,00.
Schuttersveld 51,00 51,50
Smit Intern. 67.50 68,30
St.Bankiers e 25,50 26,80
Stad Rotterdam c 47,50 47,50
TelegraafDe 97,50 97,20
TextTwenthe 360,00 360,00
Tulip Comp. 47,00 47,20
Tw.Kabel Hold 153,80 153,30
Übbink 93,00 96,00
Union Fiets. 42,00 41,60
Ver.Glasfabr. 346,00 351,00
Verto 85,00 85,00
Volker Stev. 82,70 83,00
Vredestein 23,30 23,50
VRG-Groep 70,50 70,90
WegenerTyl 212,50 210,00
Westlnvest 25,70 25,80
Westlnv. wb. 115,00 120,00b
WoltersKluwer 210,00 210,00
Wyers 44,00 44,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,90 38,20
ABN Aand.f. 73,00 73,50
ABN Beleg.f. 58,50 59.60
ALBEFO ' 51,50 51,60
AldollarßFs 21,40 21,40
Alg.Fondsenb. 235,00 235,00
Alliance Fd 10,20 10,20
Amba 46,10
America Fund 286.00 285,00
Amro Eur.F. 75.70 74,70
Amro Far E.F. 62,00 61,60
Amro Neth.F. 77.00 77,00
Amro N.Am.F. 61,60 61,60
Amro Obl.Gr. 154,80 154,90
Amvabel 73,20. 73,40
AsianTigersFd " 61.60 61,70
AsianSelFund 46,70 46,70
Bemco Austr. 50,40 48,60
Bever Belegg. 5,80 6,20
BOGAMIJ 109,80 109,60
CLN Obl.Waardef. 101,50 101,40
Delta Lloyd 43,50 43,90
DP Am. Gr.F. 25,50 25,40
Dp Energy.Res. 45,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 59,60 59,60
Eur.Ass. Tr. 10,20 9,90
EOE DuStlnF. 300.00 301,00
EurGrFund 64,80 65,00
Euro Spain Fd 8,50 ' 8,60
FlorenteFund 101,70 101,70
Gim Global 49,20 49,40
Hend.Eur.Gr.F. 226,00 225,00
Henderson Spirit 63,00 63,90
Holland Fund 75.50 75.50

Holl.Obl.Fonds 116,80 116,80
Holl.Pac.F. 104,80 105,00
Interbonds 495,00 495,00
Intereff.soo 47,20 47,50
Intereff.Warr. 291.00 291,50

'Jade Fonds 166,50 170,00
JapanFund 26,50 26,90
Jap.lnd.Alpha Fd 10300,00
Japan Rot. Fund yen 8850,00 9200,00
Mal.Cap.F. $ 8.20 8,20
Mees Obl.Div.Fonds 97,40 97,40
MX Int.Vent. 49.00 49,00
Nat.Res.Fund 1350,00 1360,00
NedufoA 131,00 131,00
Nedufo B 135,50 135.50
NMBDutchFund 39,90 41,10
NMB Global F. 48,00 48,50
NMB Oblig.F. 35,20 35,20
NMB Rente F. "102,60 102,60
NMB VastGoed 38,60 38,80
Obam, Belegg. 222,20 220,00
OAMFRentef. 12,20 12,20
Orcur.Ned.p. 47,00 47,00
Pac.Dimens. 102,70- 103,00
Pac.Prop.Sec.f. 43.80 44,20
Pierson Rente 101,50 101,50
Postb.Belegg.f. 52,30 52,30
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 6.00 a
Rabo Obl.inv.f. 73,60 73.30
Rabo Obl.div.f. 48,70 ' 48,60
Rabo Onr.g.f. 83.70 83,70
Rentalent Bel. 132,40 132,30
Rentotaal NV 30,90 f 30,90
RG groen 50,70 50,70RG blauw 49,70 49,50
RG geel 48,60 48.80
RodinProp.s 111,00 112,00
Rolinco cum.p 89,90 .89,90
Sci/Teeh 17,50 18,00
Technology F. 17,60 17,60
Tokyo Pac. H. , '232,00 235,50Trans Eur.F. 85,10 85,40
Transpac.F. 405,00 410.00
Uni-Invest 113,00 113.00
Unicolnv.F. 79,50 79.20
Unifonds 38,50 38,00
"N 5930 59.80
Vast Ned 124,40 124,60
Venture F.N. 41,00 a 39,50
VIBNV 82,40 82,20VSB Mix Fund 50,90 51 10
WE» Int. 68.00 68,60
Wereldhave NV 198,00 198.00
Yen Value Fund 85,10 86,30

Buitenlandse obligaties
m EEGB4Ü) 98,40 98,40
3/2 EngWarL 31,00 31,00

Orig. n.amerik. aandelen
Alb. Fisher 1,20 d 1,20 [Allied Signal Ind 35,50 d 36,00 ',
Amer. Brands 65,70 66,20 \Amer. Expres 28,70 29,20
Am.Tel.&Tel. 41,90 42,20
Ameritech 63,40 64,70
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine 218,00
ASARCO Ine. 26,00 26,40
Atl.Richf. 115,80 d 118,40
BATlndustr. 6,90 6,80 ]
BellAtlantic 51,60 52,60 | 1

BellCanEnterpr 39,40 39.30
Bell Res.Adlr 0,20
Bell South 56,60 56,60
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17,80 18,00
Boeing Comp. 78,00 d 77,30
CDL Hotels Int. 0,88
Chevron Corp. 70,25
Chrysler 16,60 17,00
Citicorp. 23,80 23,50
Colgate-Palm. 61,30 61,50
Comm. Edison 33,10 33,50
Comp.Gen.El. 620.00
Control Data 19,40 20.00
Dai-IchiYen 2310.00 2380,00
Daiwa Sec. yen 1640.00 1670.00
Dow Chemical 64,40 64,00
Du Pont 38,75 40.00
Eastman Kodak 39,00 40,10
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 142,00
Exxon Corp. 48,00 47,80
First Pac.HKs 1,45
Fluor Corp. 43,40
Ford Motor 46,30 47,50
Gen. Electric 67,90 67.80
Gen. Motors 47.10 47,70
Gillette 53,30 53.50
Goodyear 35,50 35,40
Grace & Co. 29,40
Honeywell 94,10 95,50
Int.Bus.Mach. 114,30 113,90
Intern.Flavor 60,60
Intern. Paper 49,70 50,00
ITT Corp. 57,00 56,00
K.Benson ® 5017,29
Litton Ind. 77.10 76.70
Lockheed 33,60 33,80
Minnesota Mining 83,00 83,70
Mitsub.Elect. 1030,00
MobilOil 61,25 61,50
Morgan $ 36,70 37,20
NewsCorpAuss 10,50 10,40
Nynex 86,00 86,50
.Occ.Petr.Corp 27,20 27,30
Pac. Telesis 46,00 46.40
P-& O. ® 5,80 5,80
Pepsico 69,2.0 69,00
Philip Morris C. 44,00 44,80
Phill. Petr. 27,10 27,20
Polaroid v 43,60 43,60
Privatb Dkr 288,00 290,00
Quaker Oats 47,00
St.Gobin Ffr 620,00 615,00
Saralee 27,80
Schlumberger 56,00 56,70
Sears Roebuck 37,70 37,50
Sony (yen) 45,30 45,50
Southw. Bell 57,00 57,60 !Suzuki (yen) 916.00
Tandy Corp. 33,70 33.30 iTexaco 59,80 60,50
Texas Instr. 37,00 38,00 iTheCoastalC. 34,70 34,70 1T.I.PEur. 1,55 ' 1,50 1
ToshibaCorp. 1100,00 1090,00 1
Union Carbide 21,00 - !Union Pacific 71,50 70,80
Unisys 14,00 13,60 ,
USX Corp 33,50 34,40 'USWest 37,40 36,30 i
WarnerLamb. 109,00 - 1
Westinghouse 73,10 73,50 1
Woolworth 62,70 63,00 1

Xerox Corp. 49.00 49,20

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 46,00 46,50
Am. Home Prod. . 193,00
ATT Nedam 75,50 76.5,
ASARCO Ine. 44.50
Atl. Richf. 214,00 217,00
Boeing Corp. 141,00 141.00
Can. Pacific 32,50 32,50
Chevron Corp. 120,50 128,00
Chrysler 29,50 30,00
Citicorp. 42,60 42,50
Colgate-Palm. 112,00 113,00
ControlData '32.00 a 31,00
DowChemical ,115,50 117,00
Eastman Kodak ' 72,50 71,50
Exxon Corp. 86,50 88,50
Fluor Corp. 79,00
Gen. Electric 124,00 124,40
Gen. Motors 85,00 85,80
Gillette 97,00 95,00
Goodyear 65,00 65.00
Inco 47,50 46,50
1.8.M. 208,00b 205,00
Int. Flavors 112,00 120,00
ITTCorp. 119.00
Kroger 23.00 24,00
Lockheed 60.70 60,70
Merck & Co. 139,60 141,40
Minn. Min. 152,00 153,00
Pepsi Co. 126,00 124,50
Philip Morris C. 79,50 79,50
Phill. Petr. 47,80 48,00
Polaroid 72,50 72,50
Procter &G. 131,00 136,50
QuakerOats 94.00
Schlumberger 102,00 101,00
Sears Roebuck 67,00 67,00
Shell Canada 58,00 57,50
Tandy Corp. 60,50 59,50
Texas Instr. 67.00 67,50
Union Pacific -131,00 130,00
Unisys Corp 28,50 28,50
USX Corp 61,50 63.50
Varity Corp 3,90
Westinghouse 134,00 134,50
Woolworth 114,50 114,50
Xerox Corp. 83,00 83,00

Certificaten overig
Deutsche B. 790,00 772,00
Dresdner B. 427.00 425,00
Hitachi(soo) 1100,00
Hoechst 291,00 291,00
Nestlé 8700.00 8700,00
Siemens 760,00 732.00
Warrants
Akzo 18.50 18,30
Bogamij 5.90 5,90
Falcons Sec. 24.20 24,30
K.L.M. 85-92 77,50 77,30
St.Bankiers b 0.73 0.73

Euro-obligaties & conv.
Aegon warr 12,60 12,00
10'/2 A8N87 92,75 92,75
13Amev85 98,00 98,00
10Amev85 101,60 101,60

MAmevB6 91.50 97,50
10V.Amro 86 95,50 95,50
10Amro 87 93,50 93.50
53/tAmro 86 90.00 90,00
Amro Bank wr 10,50 10,00
Amro zw 86 71,25 71,50
9 BMHecu 85-92 95,75 95,7
7 BMH 87 94.75 94,75
lO'/aEEG-ecu 84 99.00 99,00

85 95.25 94,75
12/2 HIAirl.F 95.75 95.75
11'ANGU83 100.00 100,00
'2'/.NMB Pb.B6 85.00 84,75
NMBPostb.war. 81,75 8175
83/. Phil. 86 95,50 96,25
63/. Phil.B3 99,00 99,00
11 Rabo 83 101,50 101,50
9 Rabo 85 94,50 94,50
7Rabo 84 94,00 94,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 6,00 6,00
Bredere aand. 25.50 25,30

' Bredere eert. 23,00 22,00
11 Bredere 24.50 24,00

LTV Corp. 1.40 1,40
5 Nederh. 68-78 24,50 24,50
RSV. eert 0,53 0,56

Parallelmarkt
Alanheri 26,70 26,70
Berghuizer 40,60 41,20
Besouw Van c. 56,70 56,40
CBI Barin Oc. yen 2060,00 2060,00
Comm.Obl.F.l 95,30 95.10
Comm.Obl.F.2 94.80 94,70
Comm.Obl.F.3 95.30 95.20
De Drie Electr. 29,80 30,50, Dico Intern. 115,10 114,50
DOCdata 21.30 21.00
Ehco-KLM Kl. 41,00 41,30
E&L Belegg.l 70,70 72,20
E&L Belegg.2 73.40 73,70
E&L Belegg.3 75,80 75,90
Free Rec.Sh. 32,80 33.00
Geld.Pap.c. 70.00 72.00
Gouda Vuurv c 109.00 109,00
Groenendijk 35.40 35,80
Grontmij c. 203.00 201,80
HCA Holding 55.50 55,50
Heivoet Holding 59,50 59,00
Hes Beheer 255,50 256.00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3,75 3,75
InterviewEur. 7,10 7,00
Inv. Mij Ned. 46J0 46.10
Kuehne+Heitz 49.00 50,00
LCI Comp.Gr. 16.20 16,60
Idem 8 st. 0.70 0,70
Melle 284,00 281,00
Nedschroef 132,00 132.50
Nevas st.(cert). 0,82
Nevas st.(cpref) 0.66
Neways Elec. 9.80 9,70
NOG Bel.fonds 31.20 29,80 d
pan pacific 10,50 10,50 a
Pie Med. 14,70 14,601'
Poolgarant 9,40 9,30
Simac Tech. 18,40 17,90
Sligroßeh. 56,00 56,00

Verkade Kon. 402.50 402.00VHS Onr. Goed 13.90 13,90
Weweler 75,10 73,60

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jul 40,00 280 0.50 0,50
aegn c jul 120,00 484 6,40' 6,90 b
aegn c jul 125,00 595 3,40 3,90
aegn c okt 125,00 253 6,20 5.80'
akzo c 091 150,00 351 4,90 5,00
coc c mei 280,00 258 4.60 3,70
coc c mei 285,00 311 1,70 0.80
coc p mei 280,00 377 0,90 1,10
coc p jun 280,00 347 3.80 4,10
hoog c jul 80.00 488 2,20 2,10
kim p okt 35,00 272 3,80 b 4,30
knp c jul 45,00 467 2,20 2,40
knp c okt 45,00 223 3,40 3,80
nedl c jul 100,00 424 1,00 1.00
nedl p jul 80.00 234 2,00 2,50
nlf c mei 100,00 2000 I,loa 0,65
natn c jul 75,00 559 1,70 1.70
natn c okt 80.00 679 1,00 1,00
phil c jui 32.50 333 2.40 2,30
phil c jul 35,00 577 1,20 1,00
phil c jul 37,50 388 0,60 0,60
phil c okt 35,00 1054 2,40 2,30
phil c jan 30,00 419 6,00 6.00
phil c jan 35.00 314 3.20 3.10
phil c jan 40,00 268 1.50 1.40
phil c 091 55,00 345 1,20 1.20 a
phil c 092 55,00 279 2.70 2,60
phil c 094 45,00 396 6,00 6.00
phil p jul 30,00 252 0,50 0,50
phil p jul 32.50 401 1.20 1.00
phil p okt 35,00 416 2.60 2,80
phil p 093 30,00 464 3,70 3.50
olie c jul 140.00 841 4.20 4.30
olie c jul 145,00 477 2,00 2,30
olie c jul 150,00 406 0,90 1,00
olie c okt 145.00 225 4.20 4,30
olie c okt 150.00 302 2.40 2,60
olie c 092 135.00 293 23,00 23.50
olie p jul 135,00 276 2,20 2,00
olie p jul 140,00 253 4.20 3.90
unil c jul 150.00 404 4.00 3,70
umi c jul 160,00 408 0,80 0.80
unil c okt 150.00 303 7,30 7,00
unil c okt 160.00 261 3.00 2.90
unil c 092 140,00 245 29,00 29,30
voc c jul 35.00 519 3,50 a 4.00 b
voc c jul 40.00 247 1,20 1.60
voc c okt 37.50 662 3,50 4,00
voc c okt 40,00 318 2,50 3.40

aflaten g=bieden+e.-div.
b=bieden h=laten+ex-div.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ex-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
f - gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

economie

Expediteur blijft bedrijven overnemen

Emissie Frans Maas
Van onze redactie economie

?"STERDAM - Voor de financiering van investeringen in
'^"nemingen en logistieke centra gaat het Venlose expeditie-
iarijf Frans Maas over tot de uitgifte van nieuwe aandelen.
F stukken worden uitgegeven met voorkeursrecht voor be-
jpande aandeelhouders in de verhouding van één op acht. Na-
|re condities van de emissie zullen zo spoedig mogelijk wor-
P bekendgemaakt. Dat heeft Frans Maas gisteren meege-
*eld tijdens de toelichting op het jaarverslag.
:
Naar 1989 was bij Frans Maas eeni. ode van veel overnemingen enr vertoont eenzelfde beeld. De
jstieke dienstverlener, zoals het{\Cern zichzelf wil noemen, heeft"geleden het Franse bedrijf Cle-
*j voor 65 procent overgenomen
efi optie genomen op het reste-ne belang. In de Bondsrepubliek

"" Frans Maas zojuist geheelpaition Hunold.

£endien is Frans Maas met het
R °P de intercontinentale dienst-
[etiing een samenwerkingsver-
P^ aangegaan met de Amerikaan-
Pfanchegenoot Sealand, aldus di-u"evoorzitter drs. J.G.M. Van Oij-

f overneming van Spedition Hu-? - een soort Frans Maas in het,n - geeft de logistieke specialist'aive vastere voet op de West-ise markt ook een versterkte toe-JS tot de DDR. Hunold heeft alkantoor in Berlijn en werktas kort samen met een Oostduit-onderneming. Via Hunold krijgt'«s Maas ook toegang tot Volks-«en- waaraan het Duitse bedrijf;nsten levert. Spedition heeft 165Knemers in dienst en zet circa f"jujoen om.[5e Bondsrepubliek nam Frans? s eerder dit jaar de expeditie-ac-hten van Stewi te Neurenberg

over. De aanwinst in Frankrijk, de
Clement-groep, heeft in 1989 met
275 personeelsleden een omzet be-
haald van omgerekend f77 miljoen.

De belangrijkste doelstelling van
het concern is uitbreiding van het
distributienetwerk, met eigen vesti-
gingen in Europa en samenwer-
kingsverbanden daarbuiten. Frans
Maas richt zich daarbij op kleine en
middelgrote' bedrijven en streeft
naar een echte spreiding. Geen
kroonjuweel, maar een voorbeeld
van de brede oriëntatie is de deelne-
ming in een onderneming op IJs-
land, omdat dat land nu eenmaal al-
les moet importeren.
Tradionele landen voor Frans Maas
zijn Duitsland, België, Groot-Brit-
tannië en Nederland. Wat zwakke
plekken in het netwerk - Italië en
Spanje - moeten de komende tijd
nog worden versterkt, aldus direc-
tielid C.G. Mes. In Spanje is overi-
gens net als in Oostenrijk, Frankrijk
en Zweden vorig jaaral wel een be-
hoorlijke groei van de activiteiten
geboekt.Ten aanzien van de ontwik-
kelingen in Oost-Europa wil Frans
Maas in.alle rust om zich heen kij-
ken. De onderneming is op zoek
naar goede partners, maar wil zoals
zovelen niet overhaast te werk gaan.
Op den duur verwacht het concern
wel enige samenwerkingsverban-
den aan te gaan.

. J-*rs J.G.M, van Oijen, voor-
"ter van de raad van bestuur~n Frans Maas Beheer, blijftorlopig bedrijven overne-
len.

Een schot in de roos
"Richard Davis, directeur van een Amerikaans fabriekje van
kogelvrije vesten, vuurt een 44-kaliber Magnum af op zijn (be-
schermde) borst om te bewijzen hoe goed zijn produkt is. Hij pro-
testeert met zijn actie tegen de overheid die de eisen voor kogel-
vrije vesten dusdanig heeft aangescherpt dat de beschermende
kleding loodzwaar moet worden om aan allevoorwaarden te kun-
nen voldoen. Ofzijn protest nu helpt of niet, de actie van Richard
Davis is als reclame voor zijn bedrijf een schot in de roos.

FNV-voorzitter geïnspireerd door Duitse CAO's

Stekelenburg: 'ATV
volstrekt onmisbaar'

Van onze redactie economie
BIDDINGHUIZEN - Arbeidstijdverkorting
is „volstrekt onmisbaar" om de werkloos-
heid in Nederland terug te dringen. FNV-
voorzitter J. Stekelenburg weigert bewerin-
gen te aanvaarden dat ATV een „gepasseerd
station, een dichtgeslagen hoofdstuk" is.

Op het congresvan de VoedingsbondFNV inBiddinghuizen zei Stekelenburg gisteren dat

„wie beweert dat werkloosheid ook langs an-
dere wegen en op aanvaardbare manieren
opgelost kan worden, dat mag komen uitleg-
gen". De afspraken in de Westduitse metaal-
industrie en grafische industrie over invoe-
ring van de 35-urige werkweek zijn volgens
Stekelenburg „geen echo's uit het verleden,
maar de eerste inspirerende resultaten van
een nieuwe gevechtsronde".
De Industriebond FNV, de grootste bond in

de marktsector, geeft ook volgend jaar geen
algemene prioriteit aan ATV. Onder het mot-
to „herverdeling moet, atv kan" zet de bond
pas in op verdergaande atv als leden in secto-
ren en bedrijven ervoor voelen en het organi-
satorisch mogelijk is.

De FNV zal over een paar maanden met uit-
gewerkte voorstellen voor een vierdaagse
werkweek komen. Deze mogelijkheid is ove-
rigens vorig jaar al expliciet genoemd in de
FNV-nota „Het kan anders, korter". ATV in
de vorm van een vierdaagse werkweek moet
bezwaren van werknemers tegen te geringeherbezetting en gestegen werkdruk wegne-
men.

Als werknemers één dag per week korter
werken, zijn bedrijven en instellingen wel ge-
dwongen extra personeel aan te nemen.
„ATV heeft te lang de bijsmaak gehad van
een „offertje" voor werklozen. Maar korter
werken betekent ook meer vrije tijd", aldus
Stekelenburg.

Aanzienlijke
beleningen

AMSTERDAM - Voor de periode
van 15 tot 21 mei heeft de Neder-
landsche Bank de geldmarkt voor-
zien van de zeer omvangrijke spe-
ciale beleningen van f 10.172 mil-
joen tegen de onveranderde rente
van 7,9 procent. Handelaren meen-
den dat het totaal wel overeenkom-
stig debehoeften was, maar dat er in
de verdeling wel krapte was opge-
treden.

beurs en valuta
Goud en zilver 1
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 15-5-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt / 21.490-/22 090'
vorige ’ 21.570-/22.170; bewerkt ver-
koop ’ 23.690; vorige ’ 23.770 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 260-/330 vorige

’ 260-/ 330; bewerkt verkoop ’ 370 la-
ten, vorige /370 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,78 1,90
austr.dollar 135 147belg.frank (100) 5,26 5,56
canad.dollar 1,51 152
deensekroon (100) 28^00 30 50duitse mark (100) 109,80 113^80engelse pond 2.97 322finse mark (100) 45,85 48 35franse frank (100) 31,85 34 60
griekse dr. (100) 1,04 124ierse pond 2,89 309ital.lire (10.000) 14,20 15 90
jap.yen (10.000) 118,00 124,00joeg.dm. (100 nieuw) 14,25 18 25noorse kroon (100) 27.25 29 75
oost.schill. (100) 15,64 16 19
port.escudo(lOO) 1,18 1,36
spaanse pes. (100) 1,71 ij)7
zweedse kr. (100) 29,10 31 60
zwits.fr. (100) 130.00 13450

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,84575-1.84825
antill.gulden 1,0150-1,0450
austr.dollar 1,4060-1,4160
belg.frank (100) 5,4285-5,4335
canad.dollar 1.56425-1,56675
deensekroon (100) 29,425-29,475
duitse mark (100) 112.335-112,385
engelse pond 3,1115-3.1165
franse frank (100) 33,340-33.390
griekse dr. (100) 1,0860-1,1860
hongk.dollar (100) 23,5750-23.8250
ierse pond 3.0050-3,0150
ital.lire (10.000) 15,270-15.320
jap.yen (10.000) 122,47-122,57
nwzeel.dollar 1,0525-1.0625
noorse kroon (100) 28,850-28.900
oostenr.sch. (100) 15,9650-15,9750
saudi ar.ryal (100) 49,1250-49,3750
spaanse pes. (100) 1,7900-1,8000
surin.gulden 1,0125-1,0525
zweedse kr. (100) 30,745-30,795
zwits.frank (100) 132.815-132.865e.e.u. 2.2975-2,3025

INDEXAmsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 196,00 196,10
id excl.kon.olie 189,40 189,10
internationals 192,30 192,90lokale ondernem. 202.00 201,60
id financieel 148,30 148^00id niet-financ. 255,00 254.50CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 259,40 259.60
id excl.kon.olie 241,10 240,60
internationals 262,70 263,50
lokale ondernem. 254,80 254,30
id financieel 197.60 197,20
id niet-financ. 310,40 309,80
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 117,80 117.90internation 107,00 106,80
lokaal 119,80 119,80
fin.instell 108.90 108.60alg. banken 103.60 103,30verzekering 115,00 114,70
niet-finane 123,10 123.20industrie 127.00 126.80
tnmsp/opsl 126.90 128.00

Avondkoersen Amsterdam
Amsterdam - In het telefonisch avond-
verkeer kwamen gisteravond de vol-
gende koersen tot stand (tussen haak-
jes de laatste notering van dezelfde
dag):
Akzo 119,60(119,60)
Kon Olie 143,30-143,60 (143,60)
Philips 33,40-33,60 (33,50)
Unilever 148.30-148,60(148,30)
KLM 32,60 (32.60)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2807.64 1176.74 216.74 1032.09
Hoogst 2840.74 1183.32 218.37 1041.67
Laagst 2798.15 1169.63 215.42 1027.34
Slot 2822.45 1177.10 217.24 1035.53

wrlfe 1. +092 ~3'55 +012 ~0'65
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Hema Super SR kleinbeeld kleurenfilm. 100 ISO. 24 opnamen.

Groot foto-album met 100 witte Luierpakje. 80% katoen/20%
of zwarte bladzijden. 1&75 polyamide. Mt 68-98.

15.75 Wit 5.75 2voor 8.75
Gekleurd 6.25 2 voor 9.75

Chateau Le Beaulieu Chenin
Blanc A.C. 1989. Een witte frui- Klassieke beha. In wit en skin.
tige Loire-wijn. 80-100 B/C en 80-90 D.

5.50 3voor 12.95 11.75 2voor 19.75

Jonge Goudse kaas. Vers van 't Gladde beha. In wit, peach en
mes. 1 kg. 10r8Ü"9- ivoor. Mt 70-80 AA/A, 70-85 B,

en 75-85 C.
Everclean Tandpasta. Plus 1.50, 8.75 2voor 14.75
Blue Gel 1.75, Junior 1.75, Anti
tandsteen 2.-, Speciaal 2.75. Jongens zwemshort. In diverse
Naar keuze 3- tubes L- kwaliteiten, kleuren en maten.
voordeel. 13J51338
eu u i u -, onr, Jongens- of meisjespyjama.Scheerschuim. Inhoud 300 ml. , * , .

o -,r n « 0r 100% katoen. In diverse kleur--2.75 2 voor 4.25 .-,
stellingen. Mt 128-176. §

Bedrukte katoenen chintz gor- Jr9rf5 16.75 S
dijnstoffen. Groot aantal dessins n . . . ~ SGedessineerd damesnacht- ~

-^. -~-_„,,,. hemd. 65% polyester/35% 1p.m. lê^s/J^514.75 katoen. Mt 38/40.50/52. |
Perlé breigaren in 12 kleuren. -19^5 16.75 §

100% acryl. 80l a 100 gram. Diverse metalen auto's. I
80l over? Geld terug!^2.so t/m-1*?54.-t/ml3.- ~

en
Herensokken in 15verschillende — — 'S
kleuren. Katoen/polyamide. Pxl_fy_pKOOPJE ~
Mt 39/42 en 43/46.

.-,r-#_ "*»"*
zo herkent u aanbiedingen in de Hema sp

4.75 2voor7.75 : I
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HEMADe normaalste zaak van dewereld il
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d'Anpelo en Toto Cotusno CD l'C Philips Slimline VR 6290 videorecorder. Met 48 voorkeuze-zenders. Bij aankoop van 1 van deze Philips- lm«ByMy&|^Jff W\ H
Zj(" 4 programma's tot 31 dagen vooruit programmeerbaar. Inclusief artikelen krijgt u een actieboekje. HfvjßË. Iafstandsbediening. QQQ m

Daarin vindt v een bon waar- ■iK^slliï I

|| "^M^MI^MSi vóór 19.00 uur geholpen. Eros Ramazo«' " "Inognisenso". De nieuwste CD H

§1fla*l De mooiste acties van deWK'90 pW] I
êy9fc " i " " i i __B^ IF I

"Expresse Italiano». Uit deAriola Expres, 16 ha- T|Pf II HN Al _T1OII7P WinK^l INE» Iliaanse hits, van onder andere Al Bano & Romina A_il\^W Vt I IVf I*l II I Wl 11-V TT II "Wl« |^!».£■««»*:■>J I
Power, Ricchi E Poveri en TotoCotugno. I

CD4O OCMCQOC "De Mooiste Muziek Uit Italië". Exclusief bij V&D. *■17,73 "7,73 |y*« RucanorWK'9o-voetbal. ")Q QC J p\ 60 minuten met de mooiste j» I
i7>7';P^.A Italiaanse melodieën. CD IZ,— I

"Rome wekome". Nederlandkwalificeert zich voor # ' ' ' Philips HG videobanden. Als uraadtin welke hoek II
de WK '90. Met commentaar van Kees jansma. 6 #*$| W*^K de winnende treffer wordt gemaakt tijdens de I
Speelduur 65 m,nuten. Normaal 39,95 S nLiSr,wy! ■ W W WK^ale, maakt u kans op een videocamera/ I

Mpt7ivr-nranipkaartpn if AP lende oran evideo s (zie JmÊËÈF ?m. t%*m*?.-v3rM _ i IHetiJVLoranjekaarten J4lyj bijsluiter in elke ' * T« recorder en vele andere prijzen. Q7C I

I speelduur 3'uur. 8,95 JfcJZZ garantie. Speelduur4 uur.

VHS^BlspeeWuur 9 jo /bMBG .*' W<P 11,50

"Hoogtepunten van het EK '88". Geniet van de . 1 fflf m. Wdoelpunten de mooiste acties en de inhuldiging. WKT-shirt. Met kleurenprint van i W W ÉüS* HSpeelduur 90 minuten. N0rmaa1 49,95 . _
K
, ~. ,u , e». MAp üü^_iw l_a__r È_£____^-„__ii£ï_ï' " I

Met2JVC-oran,ekaarten^ QC het Nederlands elftal' 24,95 WÈË tftfS Maxell videobanden. Raad wie de nieuwe wereld- |
Itj/ J ' W Mi ||| kampioen wordt, en maak kans op 5.000,-of een■ kobaltblauw. *Y\ 50 ük 1 Sony videobanden- Met Sony 2-pakVHS24OEX. ««.

' maakt unu kans op een van de Totale speelduur2x4 uur. Zjj"

»Opnaarl.alië'9o".Degesch,edenisvandeWKvan I ■ ' W^M 2-pTsony VHs'lBo DX Ze \WP^ÈÈÉ^9È >

fl .*„ *P^ duurvan2x3 uur. QC HfißnlHEl
Agfakleurnegatieffilm. Dubbelpak. 100 ISO. Nu bij «^«^"«PS» XI,7 J WHBI
V&D met gratisplastic WK-voetbal nr. 5. WK-rugzak "Aanvallen". 2-pak VHS 240 HG. Totale speel- pDM yHS mHG H . v|deobapd

2x 24 opnamen, f £0$ 24,95 duurvan 2x4 uur. 32,50 kwaliteitsgarantie. Extra lange speelduur van 4 uur \
2x360pname, 19;95 %S 0 vS^""*" 13,95 f,
I V Wnrdt steeds leukerbii V&D J
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Natuur en Milieu: 'Jarenlang genepl mei pakken waspoeder'

Echte zeep meest
milieuvriendelijk

leUw ...piep..., het enige
asrniddel waar niets in zit',, 7_dt een wasmiddelenfa-.^ant in een opvallende

Weer een
of aangepast was-

Jrlc*del waarvan de makertendeert dat het beter is
°T het milieu. Is dat nu

ta 2o °^ houden de fabri-. de onwetende con-
i tenten regelmatig voor, ,§ek? Bestaan er nog wel, tite milieuvriendelijke
;j middelen en wat is pre-g,es het verschil tussen een

CdeV? een 'g°ed' WaS"

A,
°r een goedwillende leek is de

"er!? Van e wasmiddelen nau-
'ost S meer te overzien. Het
{

l zeeën van tijd een goede

*6 jZe te maken uit de tientallen
bar billende poeders en vloei-

È
6 middelen die in de schap-

'n s,taan- En schreeuwendekre-
Cïs 'fosfaat-vrij', 'geen NTA',
"eh . sulfaten' en 'geen opti-
l^ejp witmakers' maken het voor
,fQ

n niet veel duidelijker.
ijji Cn is het eigenlijk gemakke-
lten een onderscheid te ma-
t^jv tUssen milieuvriendelijke enietv

,euschadelijke wasmidde-
PUoi. -egt MarÜke Brunt van de
Me h ing Natuur en Milieu uit.
Ie 2

eDt twee soorten zeep: ech-
fce peP gemaakt van plantaardi-
_e-°r°ndstoffen en synthetische
faTZ (detergent) gemaakt uit
fcht " produkten op basis van
1we zeeP zijn over het alge-

niet schadelijk voor het

' ijk U' c^te zeep breekt name-iCk ln tegenstelling tot syntheti-e 2eep snel af in afvalwater."

/erj
e supermarkten en kleine le-

lel mio-delenzaken zijn vaak
331 geen wasmiddelen op

Vlaa Van echte zeep te vinden.
ichil fr Z^ °°k noS een grootver-
re tussen het ene en het ande-
,tya synthetische wasmiddel.
3er, delen bestaan altijd uit
tij-j Wasactieve stof en vrijwel al-
&en V1* een waterontharder en
iïUddi°°imiddeL Het beste was-
ïan t

's dat waar het minsteloc is gevoegd", zegt Brunt.

even nandigste is misschien om
vo0r,Ult te leggen wat de meest
MijnK°mende toevoegingen zijn.
tóers f eerste de wateronthar-
p.oeil:.?sfaten. En dat is niet zoKdri i ' omdat bijna alle was-
pOs£t n nu fosfaat-vrij zijn.
ta.rvüfn Zi ''n beruchte milieu-
it.vin 'i6l-8 door hun bemestende
rrUnt °P het water"' aldus

kjnalt-^ alle fosfaatvervangers
Nu v even g°ed voor het mi"van de vier bekendste ver-

vangers, NTA, Zeoliet (ook wel
NAS of Sasil), Citraat en soda, is
soda het milieuvriendelijkste.
NTA is het slechtste alternatief.

'Zonder bleekmiddel', 'extra geconcentreerd', 'compactpoeder'; voor een leek is de wereld
ln wasmiddelen nauwelijks meer te overzien. Foto: DRIES LINSSEN

Serieus
De directeur van XX, B. Donia,
zei dat zijn organisatie inderdaad
het gevoel heeft dat de krediet-
bemiddelaars de kritiek 'serieus'
hebben genomen. „We zullen
echter pas aan het eindresultaat
kunnen zien of we op de goede
weg zijn."

Het keurmerk moet volgens Do-
nia de consument de garantie ge-
ven dat de kredietbemiddelaar
die een dergelijk vignet straks
voert inderdaad onafhankelijk is
en objectieve informatie ver-
strekt. Ook moet de consument
er zeker van zijn dat hem het
'kredietwinkelen' uit handen
wordt genomen, waardoor hij
niet zelf alle kredietmqgelijkhe-
den hoeft uit te zoeken om een
keus te maken.

Genept
Daarnaast bevatten nog veel
wasmiddelen strooimiddelen,
soms wel 410 gram per kilo.
Meestal is dit natriumsulfaat,een
vulmiddel. Brunt: „De enige
functie hiervan is dat het een
beetje helpt tegen klonteren,
maar eigenlijk kan een wasmid-
del best zonder en voor het mi-
lieu is dat veel beter, want sulfa-
ten tasten de rioolbuizen aan. En
dat betekent lekke rioolleidin-
gen die water- en bodemvervui-
ling veroorzaken."
Die geconcentreerde wasmidde-
len die nu ineens op de markt
verschijnen -van 4 naar 2 kilo,
zonder verlies van waskracht-
zijn wasmiddelen zonder sulfa-
ten. In de kleine pakken zit dus
eigenlijk net zo veel daadkrachti-
ge waspoeder als in de grotere,
dus iedereen kan zonder meer
overstappen op de kleine pak-
ken. „Eigenlijk zijn we gewoon
jaren lang geneptmet grote, zwa-
re pakken, omdat we als consu-
ment waar en vooral veel waar
voor ons geld wilden hebben.
Maar dat ging en gaat wel ten
koste van het milieu", vertelt
Brunt.

Bleekmiddel
Ook zie jevaak dat wasmiddelen
perboraat bevatten. Dit is een
speciaal bleekmiddel dat pas zijn
werk doet bij temperaturen ho-
ger dan 70 graden. Veel mensen
wassen echter op 30 tot 60 gra-
den, waardoor dit bleekmiddel,
dat in veel totaalwasmiddelen zit
verstopt, ongebruikt het riool in-
gaat.

Wanneer een wasmiddel TAED
bevat, ook zon term waarmee
consumenten worden geïmpo-
neerd, betekent dat het bleek-
middel ook al bij lagere tempera-
tuur zijn werk doet. Bleekmiddel
vreet niet alleen het wasgoed
aan, het is ook nog eens slecht
voor plant en dier.

Wasverzachter
Ook de enzymen, die vaak in een
totaalwasmiddel zitten, omdat ze
bloed- en eiwitvlekken kunnen
'wegvreten', zijn vaak niet uitge-
werkt voor ze in het afvalwater
terechtkomen. In oppervlakte-
water zijn enzymen schadelijk
voor planten en dieren. En op-
tisch witmiddel, een chemische
stof die veelal te Vinden is in to-
taalwasmiddelen en fijnwasmid-
delen, wordt ook niet afgebroken
en is schadelijk voor vissen.

Een produkt dat echt de laatste
tien jaar stormachtig is opgeko-
men, is de wasverzachter. Het is
los te koop en. zit in sommige
wasmiddelen. Wasverzachter be-
vat stoffen die niet worden afge-
broken in het afvalwateren het is
daardoor een snelopkomende
slibvervuiler.

Marijke Brunt: „Een wasver-
zachter werkt in tegenstelling tot
watveel mensen denken niet wa-
teronthardend. Het zorgt ervoor
dat er een heel dun filmpje ovei
de was komt, waardoor de was
zachter en vettiger aanvoelt,
maar ook minder vocht op-
neemt. Handdoeken en theedoe-
ken doen hun werk dus slechter.
Wasverzachter is helemaal niel
nodig. Als je de was buiten
droogt, wordt ze van de wind
zacht en door te wassen met ech-
te zeep voelt het wasgoed ook
zachter."

Conclusie
„Eigenlijk bevatten bijna alle
wasmiddelen dus bestanddelen
die min of meer milieu-onvrien-
delijk zijn. De meest milieuvrien-
delijke zijn wasmiddelen zonder
fosfaten op basis van echte zeep,
die verder weinig of geen toevoe-
gingen bevatten; Eigenlijk zijn er
maar twee van deze wasmidde-
len, namelijk Sonett, ook wel
Akwarein genoemd, en Meta.
Beide wasmiddelen staan niet of
bijna nooit in de supermarkt. Ze
zijn wel te vinden in de Groene
Winkels", zegt Brunt. 'Een goede tweede keus is vol-
gens Natuur en Milieu een fos-
faatvrij bontwasmiddel met de
ontharder zeoliet ofcitraat. Bont-wasmiddelen bevatten immers
minder extra toevoegingen dan
andere soorten middelen en met
een bontwasmiddel kan je ook
wit- en fijngoed wassen.
„En de milieuvriendelijkheid
van het wasmiddel wordt niet al-
leen bepaald door de samenstel-
ling, maar ook door de hoeveel-
heid die ervan wordt gebruikt.
Probeer eens wat minder te ge-
bruiken, soms wordt de was met
de helft van de gebruikelijke
hoeveelheid net zo goed schoon.
En handdoeken en kleren kun-
nen vaak best langer daneen dag
mee. Dat spaart niet alleen het
milieu maar ook de portemon-
nee", luidt een handige tip van
Brunt.

Marijke Brunt heeft het boek
'Milieusparend huishouden' sa-
mengesteld waarin niet alleen
tips staan hoe je milieuvriende-
lijk kunt wassen, maar ook hoe je
alle andere huishoudelijke klus-
sen op een zo milieuvriendelijk
mogelijke manier kunt doen. Het
boek kost ’ 12,50 en is te koop in
de boekhandel.

Seizoen
Hoewel men ons wilde doen ge-
loven dat het seizoen pas begint
na de race om de Hollandse
Nieuwe, is de Hollandse Nieuwe
het hele jaar door verkrijgbaar.
De moderne koeltechnieken ga-
randeren een perfecte kwaliteit.
Die race was dus pure folklore.
Trouwens, dat woordje Holland-
se kan er ookvan af. Want meest-
al is het niet bekend waar de ha-
ring gevangen is. Hij kan Hol-
lands zijn, maar voor hetzelfde
geld is het Deens. Kwalitatief ze-
ker zon lekkere haring. De vraag
of een haring die door een Deen-
se visser wordt aangevoerd een
Hollandse Nieuwe kan worden,
moet met 'ja' worden beant-
woord. Het is namelijkniet bepa-
lend welke visserman de haring

opvist, maar wat er vervolgens
mee gebeurt. De specifieke be-
werking die de Nederlanders aan
de 'top-haring' geven, makenvan
die haring een 'Hollandse Nieu-
we.
Onze markt wordt dus voor een
aanzienlijk deel voorzien van ha-
ring die in het oostelijk deel van
de Noordzee, inclusief Skager-
rak wordt gevangen door Deense
en Noorse vissers. Deze wordt
gekocht door Nederlandse han-
delaren, die de haring voor een
deel ter plaatse laten kaken on-
der supervisie van Nederlandse
vakmensen. Deze, vaak oud-vis-
sers, zien erop toe dat na het ka-
ken op de juiste wijze wordt ge-
selecteerd en gezouten.

'Financieringsbranche wil schoon schip maken'

Nog dit jaar keurmerk
kredietbemiddelaars

De financieringsbranche wil nog dit jaar een keurmerk in-
troduceren voor erkende kredietbemiddelaars. Dat heeft
W.J. van den Heuvel; algemeen directeur van de Direkt-
bank bekend gemaakt.
Via een dergelijk keurmerk moet de kwaliteit van de kre-
dietbemiddeling(persoonlijke leningen, doorlopende kre-
dieten en huurkoop) in Nederland worden verbeterd. „De
branche wil schoon schip maken", aldus Van den Heuvel.
Gekoppeld aan het keurmerk moet er ook een klachtenre-
geling voor de consument komen.

De instelling van een keurmerk
komt na lang overleg tussen de
organisaties in de financierings-
branche en de consumentenor-
ganisatie Konsumenten Kontakt
(XX). XXpubliceerde in februari
een rapport over de uitwassen
onder kredietbemiddelaars.
De handelwijze,' deskundigheid
en informatieverstrekking in
deze sector laat volgens XX veel
te wensen over. Het gaat daarbij
om zaken als discriminatie (men-
sen met uitkering krijgen geen
lening, buitenlanders betalen
-als ze al geld krijgen- een hogere
rente), misleidingin advertenties
over onder meer de rente, wild-
groei in provisies, koppelverko-
pen met verzekeringen en ernsti-
ge fouten in contracten.

Van den Heuvel verklaarde dat
de financieringsbranche en XX
de afgelopen periode zeer 'goed
en constructief hebben gespro-
ken over de problemen. „Het
rapport was voor ons allemaal
een onaangename verrassing",
zo zei hij.
Van den Heuvel zei dat in Neder-
land een bedrag van 13 miljard
gulden omgaat aan consumptie-
ve kredieten. Daarvan wordt on-
geveer vier miljard uitgegeven
via kredietbemiddelaars.

consument

pellen tijdenseen operatie
F PTT-slogan 'Laat eens wat
F je horen' is in het streekzie-
phuis Koningin Beatrix in
Htterswijk doorgedrongen: tot|,o£>eratiekamer. Patiënten die
F een plaatselijke verdoving
P operatie ondergaan, kunnen
Ween draadloze telefoon het
Psft"ont over de vorderingen
HPrmeren. De noviteit is twee
Nnden geleden ingevoerd.

Verzet tegen
vaker gebruik
sofi-nummer
De Stichting Waakzaam-
heid Persoonsregistratie en
de Consumentenbond vin-
den uitbreiding van het ge-
bruik van het sociaal-fiscaal
nummer onaanvaardbaar.
De twee organisaties noe-
men verder gebruik van het
sofi-nummer een 'onaan-
vaardbare aantasting van de
persoonlijke levenssfeer.

Een wetsvoorstel van staatsse-
cretaris Ter Veld van Sociale Za-
ken waarin die uitbreiding wordt
geregeld, wordt door de stichting
en de bond van de hand gewe-
zen. Ook een positiefadvies hier-
over van de Voorlopige Raad
voor de Persoonsinformatie-
voorziening wordt verworpen.
Beide zijn in die raad vertegen-
woordigd, maar nemen een min-
derheidsstandpunt in.

De twee vrezen dat op korte ter-
mijn gebruik van het sofi-num-
mer buiten de overheidssfeer
niet valt te voorkomen. Er heeft?
onvoldoende afweging plaatsge-
vonden tussen het algemeen en
het individueel belang, respec-
tievelijk fraudebestrijding en be-
scherming van privacy.

Het wetsvoorstel voorziet in ge-
bruik van het nummer door bij
voorbeeld gemeentelijke sociale
diensten. De stichtingen de Con-
sumentenbond wijzen erop dat
in het voorstel niet is aangegeven
welke gegevens over uitkerings-
gerechtigden kunnen worden
uitgewisseld.

De gegevens kunnen onder meer
naar de bedrijfsverenigingen en
gemeentelijke uitvoeringsorga-
nen voor sociale zekerheid gaan.

Hollandse nieuwe
uit Denemarken

Dit jaar geenrace om de eer-
ste Hollandse Nieuwe aan
wal te brengen. Insiders
wisten al langer dat de tijd
van een geromantiseerde
race voorbij was. Tien va-
rende fabrieksschepen ha-
len net zoveel haring op als
een vloot van 100 loggers
dertig jaar geleden. Er is
dan weinig animo meer
voor de reders om het vis-
sen te onderbreken om
maar snel het eerste vaatje
in Scheveningen of Urnu-
iden te kunnen lossen. Het is
ook niet meer nodig, die op-
geklopte publiciteitsstunts.
De haring blijft toch wel een
lekkernij die vlot door de
keel glijdt als de tijd daar is.

De mooiste haring is een haring
van drie jaar. De vis doet dan
voor het eerst mee aan de voort-
planting. Het gewicht van een fi-
let zal tussen de 70 en de 80 gram
liggen. Onze oosterburen én ook
de Fransen houden gek genoeg
meer van een iets oudere haring,
met een filetgewicht tussen de
100 en 120 gram. Maar anders
dan wij eten zij de vis meestal
niet rauw.

"Een schipper toont zijn Hollandse Nieuwe

Thuispellen
per 1 juli
verboden

Pelmachineverbetert
hygiëne garnalen

De garnaal is de laatste jaren in
ons land in een kwaad daglicht
komen te staan. Uit een rapport
van de keuringsdienst van waren
bleek twee jaar geleden dat de
hygiëne van gepelde garnalen
beneden de maat was. Oorzaak:
onhygiënische omstandigheden
bij het thuispellen. Met ingang
van 1 juli is het thuispellen van
garnalen verboden. Het hand-
werk wordt overgenomen door
een nieuwe garnalenpelmachine.

Tot voor kort was met de hand
pellenvan garnalen de enige mo-
gelijkheid omdat goede garna-
lenpelmachines nog niet beston-
den. Dit gebeurde voornamelijk
door thuiswerksters. Een goede
controle op de vele en voortdu-
rend wisselende peladressen
bleek niet mogelijk.

Onlangs is in Volendam de eer-
ste pelmachine in gebruik geno-
men. Een pelkop ontdoet de gar-
nalen van hun schild. Daarna
worden ze met laserapparatuur
'nagelezen' om ook de laatste
schilletjes weg te halen. Tenslot-
te worden ze luchtdicht verpakt,
met vermelding van datum van
houdbaarheid.

Deze machine verkort de verwer-
kingstijd tot vijfuur. Deze tijd is
bij het thuispellen ca. 35 uur. Met
het oog op het naderend thui-
spelverbod is een aantal bedrij-
ven al uitgeweken naar pelate-
liers in Polen. Dat betekent een
'reistijd' voor de garnalen van
ongeveer twaalf dagen. Het is
duidelijk dat dat de smaak en hy-
giëne niet ten goede zal komen.

" De pelkop van de garnalenpelmachine

Fermenteren
Aan boord wordt de haring na te
zijn gevangen, gekaakt en droog
gezouten. Daarna moet de haring
in het vat 12 tot 24 uur fermente-
ren. Dat fermentatieproces
maakt de vis mals. Pas na dat fer-
menteren wordt de haring inge-
vroren. Helaas zijn er ook vissers
die dat fermentatieproces ach-
terwege laten. De vis wordt met-
een ingevroren. Aan de haring is
dat op het oog niet te zien. Maar
te proeven is het wel. Die haring
is een stuk minder mals.

Bloed aan de graat is een gevolg
van het kaken. Als er snel ge-
kaakt wordt, is het bloed nog
vloeibaar en zal snel wegvloeien.
Wordt er niet goed gekaakt, dan
stolt het bloed en kleurt het rood
aan de graat. Slecht? Niet voor
de smaak. Maar het bloed kan
wel een voedingsbodem voor
bacterievorming zijn.

Vooral in het noorden van Euro-
pa is haring een populaire vis. Hij
■zal niet ontbreken bij een Rus-
sisch koud buffet. Bij een smör-
gasbord zijn haringen, op allerlei
wijzen gemarineerd, een vast on-
derdeel. In Duitsland wordt de
haring graag warm gebakken ge-
geten. De Belgen hebben Frank-
rijk aan een lauwe salade van
spekbokkingen met aardappelen
geholpen.

Woensdag 16 mei 1990 "9Limburgs dagblad
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Stotteraars weten;
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Datver-
mindert al gauw de
spanning.Zo komt een
gesprek vlotter op
gangen gaan weelkaar
ook'n beetje beter be-
grijpen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht. .
Geef stotteraars

even de tijd.

1111111111111111111111111111111111111l

■111
Ukunt

het moorden
stoppen.

Op dit moment, terwijl u deze regels
leest, verkeren tientallen olifanten
in doodsnood.

Meedogenloze stropers hebben
het op hun ivoren slagtanden ge-
munt. Daar moet absoluut een
einde aan komen.

Het Wereld Natuur Fonds pro-
beert daarom zoveel mogelijk oli-
fanten aan een veilig leefgebied te
helpen. Uw hulp is een geweldige
steun in destrijd tegen het uitroeien
van deze prachtige dieren.

Vergeet daarom vooral niet op
uwbank- of giro-overschrijving, ten
gunste-van Wereld Natuur Fonds.
giro 25. Zeist melding te maken

I van 'Olifanten.
Wanneer u minimaal f 27.50

overmaakt, bent u bovendien voor
eenjaar donateuren uontvangt ons

; tijdschrift 'Panda.
Maar het meest belangrijke is.

dat u er op die manier «k*"**1 voor zorgt dat iedere gif, * \
cent op de juiste * V%^. *plaats terechtkomt... wwf

CIRO 25ZEIST

Valter somswat
tevierenin_ ch

Heerlen?

Vierkante slagroomtaart voor 12 gebakjes. Dagelijks vers |Kiiï^lttMoti! ÏP Jong bele£en Goudse kaas. Vers van 't mes. 1 kg. Ij

" - l ÏÊÊÈÊÊ&&Hema huiswijn. Rode of witte kwahteitswijn. Inhoud 1 liter. ? V* *■? *XAjffï*

» J_P _
Cs

-___■ -___■ ________ UMI ■ Hff^'_

X Xvl/XXXCL X XVS vZ/X X\./XX Roomboter allerhande. Keuze uit 16 soorten. 500 gram.. Paarderookvlees. Vers van 't mes. 100 gram. I J_ ~&^° OQR

—1.85 verrast u met 3- I
mmm een nieuwe inrichting. MlpP]111 En datvierenwe. iyPU
ywQIffiffi ySSSft Gloeilampen. Mat, met grote fitting. 15W/25W/40W/
Ongevormde panty's, 20 denier. Mt. 36/40 en 40/44. * ~ . 60W/75W/100W. -örfiÜ 6voor f\ Cfi .
Diverse kleuren. -tens voorr\ cr\ Direct als u binnenkomt, ziet u dat Oi i

Ui de inrichting van onze winkel is ver-
j?r« nieuwd. Bovendien zijn de afdelingen *** j" \
\ door een breed winkelpad beter te 1
\ / bereiken. Bordjes geven duidelijk aan jïPlï^

waar u moet zijn. Alles ligt nu overzich- ■■
telijk bij elkaar: keukenspullen bij keu- %g|
kenspullen, ondergoed bij ondergoed. j
Maar wat natuurlijk niet is veranderd, SuPer multiBrade SAE iow/4osf/cd. jö^i6.7s

Effen herenshirt met lange mouw. Pol./kat. Mt. 37/38 .. Motorolie. Inhoud 5 1. SAE 15W/50SF/CC. ,
t/ m 43/44. wit, grijs, bieu of beige. 46r?5 i/\ Z|jn onzeaanbiedingen. Kortom: u gaat -^^107^lU" nu met nog meer plezier naar deHema. XOi
■

I HEMADe normaalste zaak van de wereld .
I I p ■ «} f .. I .f - *

mLimburgsDagblad PICCOLO#S jf) het
(EI DICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot ing Xmmmmmmmmmm RESULTAAT. Bel 045-719966.

i " ■ . i i

Woensdag 16 mei 1990" 10Limburgs Dagblad



'Hobby'
;f*cket, die tijdens de presentatievoor de camera's van CNN werd«efêteerd door het Amerikaanse
|£. «schrift Jazz Times omdat hij

IfUn 'hobby' de afgelopen vijftienpaar heeft uitgebouwd tot het
Peste jazzfestival buiten de USA,Renkt de Amsterdamse concur-
rent daarmee de wind uit de zei-
r*n te kunnen nemen. „Wem le-
gert alleen aan mij. Ik heb 18 vane 20 acts die hij naar Europa
| aalt overgenomen. Wem zei

°k: de artiesten die jij niet af-
I "eemt zul je niet in Nederland
|j Jntreffen."| :p °f niet onder directe invloed
I an het Internationaal Jazzfesti-
| $} Amsterdam neemt North Sea
I v f^aar ver dagen in beslag: de
w '-diende editie krijgt zijn beslagvan 12 tot en met 15 juli 1990 op

eertien podia in het Nederlands
c.r.gresgebouw in Den Haag.

«"'l.n61- dan duizend artiesten enI '° attracties zullen de Residen-
L*j. aandoen. Het evenement*Jgt een zeer exclusieve op-
gaat: de legendarische zangeres

ïeit ?itzSerald zal begeleid door
°.Jarist JoePass een speciaalre-
ital verzorgen op 11 juli.e spreiding van het evenement

over meer dan drie dagen heeft
volgens de organiserende Stich-
ting North Sea Festivals niets
van doen met de opvatting van
het Amsterdamse evenement dat
de bezoeker minder drukte,
meer service en een grotere kans
wil hebben op deelname aan bij-
zondere concerten. Door de ex-
plosieve groei van het Haagse
evenement (van' 9000 in 1976 tot
55.000 vorig jaar) kwam die kwa-
liteit regelmatig in het gedrang.

Tuschinski
Het North Sea Jazz Festival en
de persoon van Paul Acket wor-
den al enige tijd hinderlijk be-
laagd door het Amsterdamse
echtpaar Loonstijn, dat veel suc-
ces boekte met nachtcóncerten
in Tuschinski. Dit jaarresulteert
de naijver in een Amsterdamse
jazzfestival dat circa een week
voor het Haagse festival zal
plaatshebben. North Sea knip-
pert volgens bestuurslid Willy
Steylen niet eens met de ogen:
„Wij hebben er straks vijftien
jaar op zitten. We blijven nog
vijftien jaar op dezelfde data in
juli organiseren."
Het programma blijft tijdens-dit
jubileumjaar opvallend aan de
veilige kant: weinig soul, afro en
latin op de kalender wel meer
Oosteuropees aanbod. North Sea
kan ongetwijfeld bogen op de
grootste namen: Ray Charles,
George Benson, Dave Brubeck,
Ray Brown, Count Basie Orche-
stra, Miles Davis, Modern Jazz
Quartet, Al Jarreau & Randy
Crawford, Art Blakey, Stan Getz,
Dizzy Gillespie, John Lee Hook-

er, B.B.King, Lionel Hampton,
Neville .rothers, Art Ensemble
of Chiago, Wayne Shorter,
Courtne Pine, George Clinton,
Sam Rrers, Von & Chico Free-
man en :andy Dulfer.
Opmerklijk belooft de première
van de ieuwe formatie Parallel
Realitie.met Jack DeJohnette,
Herbie lancock, Dave Holland
en Pat letheny te worden. Het
vrouweregioen is met Carmen
Mcßae, lia Beek, Dorothy Done-
gan en Hta James goed verte-
genwooiligd. Nog meer nadruk
danvooneen krijgen de seriere-
citals inde Piano Room (Carel
Willinkzal): Kenny Kirkland,
Gonzaloriubalcaba, Hank Jones,
Michel ietrucciani, McCoy Tu-
ner, To»my Flanagan, Horace
Silver e. Cecil Taylor strijden
zijde aai,zijde met anderen om
controle.ver de 88 toetsen.

Veilig
De Bin-winnaars Stan Getz,
Philip Ctherine en Ruud Brink
krijgen et jaaralle kans hun on-
volpreze talent in de schijnwer-
pers te atten. Het Nederlandse
contingat is niet mager maar
ook nie.oververtegenwoordigd:
Willem Jreuker, Greetje Bijma,
Rita Rei,;, Tough Tenors, Soesja
Citroen, Harry Verbeke, Piet
Noordij-en anderen. Alweer aan
de veilig kant. Hèt vorig jaarzo
succesvde Gigs for Kids-evene-
ment krgt dit jaar een vervolg
op de vre woensdagmiddag, 11
juli. Hetmbliek kan meer infor-
matie vekrijgen via het speciale
telefoonummer 070-35.42.958
(dagelijk van 10 tot 17 uur).

Halberger
Musikanten recipiëren

■&E_il/HEERLEN - De Neder"
Haik /Belgische blaaskapel Die
aan tger Musikanten houdt
19 o

S
naande vrijdagavond öm

chi UUr een receptie in de paro-
.Q'ezaal van Kotem. Tijdens het
Sohn Kempische Kampioen-
w"aP voor Blaaskapellen 1990'
Van -. l korPs winnaar met 330ip*" de 360 in totaal te behalen
kam daarom bouwen muzi-
Van !.n' die in het bezit kwamen
trof . 'Jan Heesakkers Wissel-
avn^ en een trompet, vrijdag-

►de een feestje. Na afloop vanIzer PcePtie treden 'De Kaafbloa-
koAVu, 11 D°enrade en 'De Knap-
j u°kbloezers' uit Maaseik op.

Dp w erstvolgende optreden van
den erger Musikanten in Ne--oJ'^s-Limburg is op 26 meiV* 20.00 uur in Stem.
de m

ls de kapel in de komen-
Sr-hnaanden noëtebeluisteren in
kenb 1 °P GeUl' GulPen en Val"

f Halberger Musïkanten:
efst na behalen kampioen- Tien dagenfeest rond negentigjarige harmonie

Jubileummarathon
in Grevenbicht

Van onze showpagina-redactie

GREVENBICHT - Vanaf aan-
staande vrijdag tot en met zon-
dag 27 mei is het tien dagen feest
geblazen bij de harmonie 'St. Ce-
cilia' in Grevenbicht. Met een ju-
bileummarathon wordt in het
feestpaviljoen aan de Beekstraaf
het negentigjarigbestaan van het
alom gewaardeerde muziek-
korps gevierd. Met als motto
'Harmo-Festi-90' wordt een geva-
rieerd programma ten beste ge-
geven met volop show, muziek,
zang en cabaret. Zon driehon-
derd leden van de feestvierende
vereniging komen voor het
'draaiboek van tien dagen ont-
spanning' in actie.

De festiviteiten beginnen vrij-
dagavond om halfzeven met een
muzikale rondgang. Elf jubilaris-
sen worden een half uur later
door harmonie-voorzitter Wim
Veders in het zonnetje gezet. Na
een receptie heeft de Little Big
Band de eer om deze eerste feest-
dag af te ronden met dans- en

luistermuiek
Na cci jeugd-bingomiddag
speelt z.erdagavond de Holz-
berger Bnd. Het inmiddels in-
geburgere spatschoppen met
muziek vn de Knapkook Bloe-
zers uit Maseik gaat zondagmid-
dag om 1;00 uur van start na een
koffieconert (11.00 uur) door het
Volvo-Manenkoor. Zondag-
avond tredt vanaf 19.00 uur een
kwartet fevriende muziekgezel-
schapper, op: St. Jozef (Buch-
ten), St. 'oseph (Pey-Echt), St.
Joseph Gerg aan de Maas) en
Concordi (Maaseik).

Enterainment
Maandag2l mei wordt een dag
vol enteninment. Aan de zoge-
heten Sniorenmiddag (begin
14.00 uui werken mee het trio
Ger Gedon, troubadour Joep
Rademacer en het koor Jong
van HartDe Grote Maaslandse
Avond gat om 19.00 uur van
start metde bekende komieken
van het .vuegezelschap 'Thea-

terKomiek' onder regie van Chel
Savelkoul. Na een familie-avond
op dinsdag wordt op woensdag
23 mei de feest-draad weer opge-

pakt met een middag boordevol
amusement en het Gussini Kin-
derfestival, 's Avonds staat als
topper op programma een con-

eert door Muziekkapel van de
Belgische Luchtmacht. Dit op-
treden (vanaf 20.15 uur) staat on-
der leiding van kapitein-kapel-

meester Alain Crépin. Hieraan
voorafgaande speelt de Musikve-
rein Strauch uit Simmerath on-
der leiding van Michel Hendriks
uit Munstergeleen.

Op Hemelvaartsdag (donderdag
24 mei) doen vanaf 10.30 uur zes-
tien korpsen mee aan het Maas-
vallei-drumbandfestival. Om
19.30 uur barst die dag het pop-
geweld los met de internationaal
bekende groepRock D'House en
deNederlandse formatie Vitesse.

Verder staan op programma:
vrijdag 25 mei om 14.00 uur per-
cussion-festival en vanaf 19.30
uur een concertavond met St.
Caecilia 1866 (Geleen), Concor-
dia (Obbichtj en St. Cecilia
(Maasbracht). Zaterdagmiddag
26 mei begint om 14.00 uur een
festival van jeugdorkesten. De
Tiroler avond (20.00 uur) wordt
opgeluisterd door de Oostenrijk-
se Inntaler Musikanten onder lei-
ding van Andy Astner. Deze for-
matie, die in één adem wordt ge-
noemd met de Viller Spatzen,
verzorgt zondag 27 mei vanaf
11.00 uur ook het frühschoppen.
Aan de Beekstraat en Steenweg
wordt vanaf 10.00 uur een Franse
markt met 200 kramen gehou-
den. De slotavond van dezefeest-
tiendaagse wordt die zondag
vanaf 19.00 uur opgeluisterd
door St. Caecilia (Guttecoven),
St. Martinus (Urmond) en Auro-
ra (GrevenbichO

" Vitesse: één van de vele attracties tijdens Harmo-Fest- 90.

show

Amerikaanse impresario schermt eva nmentaf

Derde lustrum North
Sea Jazz Festival

van onze showpagina-redactie

pEN HAAG - Het derde
"^strum van het North Sea'azz Festival wordt over-
schaduwd door de komst
v"an een concurrerend eve-nement in Amsterdam. De
j?rganisatie van het Haagse
estijn wilde bij de presen-

tatie van de vijftiende editie
Per se niets kwijt over dej^mpetitie, maar gaf daar-mee juist te kennen dat deConcurrentiepositie zwaar
Weegt.

j^a veel aandringen vertelde or-
ganisatorPaul Acket dat de lang-
jarige relatie met Amerikaansejttpresario's ervoor zorg zou dra-pn dat North Sea Jazz de be-
pcnikking blijft houden over debelangrijkste contracten. Acket:i.Ueorge Wein, de belangrijksteussenpersoon, heeft ons onge-
raagd een briefje gestuurd
"aaruit blijkt dat hij geenenkele. tiest zou leveren aan het festi-
Val van meneer Loonstijn."

" Candy Dulfer 9Ray Charles " Count Basie " Lionel Hampton " Ella Fitzgerald

Koot en De Bie
kanshebbers
Televizierring

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - De tv-programma's
Ook dat nog, Keek op de week en
Medisch Centrum West zijn door
lezers van AVRO's Televizier ge-
nomineerd voor de Televizier-
ring 1990. De uiteindelijke win-
naar zal door tv-kijkers gekozen
worden tijdens een rechtstreekse
uitzending op 1 oktober.
Van de Televizierlezers kreeg het
TROS-programma Linda een
vierde plaats. De oudejaarscon-
ference van cabaretier (en sport-
journalist) Youp van 't Hek ein-
digde op de vijfde plaats.

De Televizierring werd vorig jaar
gewonnen door Peter-Jan Rens
met het programma Doet ie 't of
doet ie 't niet. Programma's die
eerder gewonnen hebben kwa-
men niet in aanmerking voor de
ring van dit jaar.

Vanaf julinieuw vakantie- en spelprogranma'Geluk voor twee'

Fred Oster weer op tv
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - „Ik denk dat ze
toch een beetje met mij in hun
maag zaten. De AVRO moet uit
een enorm diep dal komen. De
omroep heeft het met nieuwe,
jonge mensen geprobeerd, maar
dat bleek niet te werken." De
AVRO wil van de maandag en
donderdag weer een échtAvond-
jeAVRO maken en brengt vete-
raan Fred Oster terug op het
scherm. Twee jaar geleden haal-
de toenmalig AVRO-directeur
Wibo van de Linde de presenta-
tor daar juist van af. Maar op
maandag 2 juli is het Wiekent-
kwis-gezicht weer te zien in 'Ge-
luk voor twee', een vakantie- en
spelprogramma dat Oster boven-
dien nog zelf heeft bedacht en
geproduceerd.

Lex de Rooi, manager amuse-
mentsprogramma's van de
AVRO, zei destijds nog dat hij
Oster niet terug wilde als quiz-
master, maar in een ander soort
programma. „Ja, dat heb ik ook
in de krant gelezen. Maar als je
iets goed doet, dan moet je dat
blijven doen vind ik. Van Breu-
kelen is een goede keeper. Die
moetje ook niet in éénkeer mid-
voor laten spelen. Ik vind spel-
letjes en quizzen leuk en dat doe
ik graag en goed. Presenteren is
een ambacht. Dat gaat niet ver-
velen. Vooral de combinatie pre-
senteren en produceren is leuk."

Amusement
Ex-directeur Wibo van de Linde
had het idee dat de AVRO min-
der amusement moest brengen
en meer informatie. Daarmee is
Oster het duidelijkniet eens. Het
zal overigens in het nieuwe sei-
zoen voor de AVRO niet zo ge-
makkelijk zijn om de concurren-
tiestrijd te winnen. Oster: „Vanaf
oktober zit de AVRO op de zater-
dag. Een moeilijke avond tegen-
over de VARA, die waarschijn-
lijk een amusementsprogramma
met Peter Jan Rens brengt. En
Veronique komt zéker met een
show van Hennie Huisman.

De VARA is overigens een goed
voorbeeld voor de AVRO. Nie-
mand keek toch naar de VARA.
Het heeft Marcel van Dam drie
jaar gekost om zijn omroep er
weer bovenop tekrijgen. Ik hoop

dat onze nieuwe televisie-direc-
teur Boudewijn Klap dat ook
lukt. Er kijken te weinig mensen
naar de AVRO. Deze week zat
maar één programma bij de 25
best bekeken programma's. En
dat vind ik niet terecht."
Kijkcijfers zijn heel belangrijk
voor Fred Oster. „Je maakt je
programma tenslotte voor het
publiek." Daarentegen vindt hij
de waarderingscijfers niét be-
langrijk. „Waarderingscijfers zijn
totaal overbodig. Je moet wel
een goed programma bieden,
maar het waarderingscijfer zegt
daar vaak niet veel over. Neem
een voetbalwedstrijd. Als Neder-
land in de laatste minuut een
doelpunt scoort en de wedstrijd
wint, dan wordt de uitzending
met een 7,5 gewaardeerd. Scoort
de tegenstander in de laatste mi-
nuut en verliest het Nederlands
elftal, dan krijgt de uitzending
een 6,3. Of een journaal, ook al
zon typisch voorbeeld. Laatst

kreeg het journaalop Nederland
3 een hoger waarderingscijfer
danprecies hetzelfde journaalop
Nederland 2."

" Fred Oster: ,Jiet nieuwe programma is een vakantieshow

Produceren
Oster werkt al meer dan dertig
jaarbij de omroep en is al dietijd
in dienst geweest bij de AVRO.
Een aantal keer heeft hij de kans
gekregen om, net zoals De Rooi,
hoofd amusement te worden.
Die kansen heeft Oster nooit ge-
grepen. „En dan achter een bu-
reau zitten en andermans decla-
ratiebriefjes tekenen? Nee, dat is
mijn vak niet. Produceren vind
ik leuk, dat wil ik doen."
Produceren is ook zijn belang-
rijkste taak bij de AVRO. In de
periode dat hij niet op televisie te
zien was heeft hij de produktie
van het amusementsgedeelte
van een aantal grote program-
ma's, zoals 'Overleven' en de ju-
bileumuitzending van de KNVB,

op zich genomen
Het nieuwe AVRO-programma
'Geluk voor twee', is een show
die over vakantie gaat, met daar-
aan een loterij gekoppeld. Het
opgebrachte geld komt ten goe-
de aan drie doelen: de Neder-
landse Kankerbestrijding (voor-
heen Koningin Wilhelmina-
fonds), het Astma Fonds en het
Reuma Fonds. „Deze organisa-
ties gebruiken dat geld voor
mensen, die speciale aanpassin-
gen voor hun vakantie nodig
hebben, zoals een speciaal va-
kantiehuisje, medicijnen, bege-
leiding enzovoorts."
Het programma wordt recht-
streeks uitgezonden vanuit bun-
galowpark 'HetLand van Ooit' in
Drunen. Fred Oster heeft nog
niet zo veel live-televisie gedaan,
maar, zo zegt hij: „live-televisie
maken is net als een marathon
lopen; het geeft een enorme kick.Het is ware topsport."

Leo Schwanen
in 'Hobbyvitaminen'

SIMPELVELD - Vrijdagavond
tussen 20.03 en 21.00 uur is bari-
ton Leo Schwanen (59) van de
buurtschap Huls, gemeente Sim-
pelveld, via Radio 2 uitvoerig te
beluisteren in AVRO's muziek-
programma 'Hobby-vitaminen.
Samensteller Rudie van Houten
koos vier liederen van de Sim-
pelveldse zanger uit de 'stal' van
studio Theelen in Munsterge-
leen. Naast een interview met
Schwanen, zijn de volgende wer-
ken te horen: Jahrevergehen, Zi-
geuner spiel auf! (samen met het
Simpelvelds Mannenkoor St.
David), De Bank (van Leo Kete-
laars) en Du bist dat Glück für
mich.

" Leo Schwanen is vrijdag
uitgebreid te beluisteren op
de AVRO-radio.
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Duitsland 1
E [.eute-

i
d Unter der Sonne Kaliforniens.

~®rikaanse serie. Afl.: Ein neues

,° Frt und frisch. Gymnastiek. Les

S ?eute-
L tauber der Verganglichkeit.

Het Baron Hotel in Aleppo-

!'r|é, aflevering uit de documentaire
7e Hotels - Geschichte und Ge-
achten, (herh.).l° Eine Welt für alle. HundertI isterwerke, culturele serie. (herh.).
ita Heute-
(Lj;J3 Kleine Esel und der Son-
l "hof. Duitse speelfilm uit 1958 van
Ua2 s Deppe. (herh.).
|eï «mschau.ï'oo Persoverzicht.
te M Mit heu-
iJ^chrichten.[ 0q Wirtschafts-Telegramm.
■02 a9esschau.
_Ta Sesamstrasse. Kinderpro-
[■3o a'L sPuk in der Schule. Australi-[s' e ieugdserie. Afl. 2: Die Warnung.
j- Chow-Chow-Schau. Vandaag:(Jpe honden.
£ ARD-Sport extra. Internationa-
üüi tenniskampioenschappen van

Commentaar: Volker Kott-
t-rü? en Hans-Jürgen Pohmann. Uit-
'.lSl'" 9 Vanuit Berliin-»[js 17.25 Tagesschau.
'"3s rickParade.L Einsatz in Manhattan. Serie.
I3- Der Patensohn.|'Sj Hier und Heute. Actualiteiten.
L Die Giückliche Familie. Serie.
" c sardas.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 ooTagesschau.
20.15 ooEine Welt für alle. Salaam

Bombay! Indisch/Frans/Engelse
speelfilm uit 1988 van Mira Nair.

22.05 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 "«Peter lljitsch Tschaikows-

ky zum 150. Geburtstag. Muzikale
serie. Deel 1: Tschaikowsky und die
Frauen. M.m.v. het Radio Symfonie
Orkest van Zweden 0.1.v. Vladimir
Ashkenazy.

00.10 Tagesschau.
00.15-00.20 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
voq len CAI-abonnees:r kanalen zie schema exploitant, * zwart/wit programma
a *= stereo geluidsweergave
■j-j. * tweetalig bij stereo-app.

* teletekst ondertiteling

TELEVISIE
N6d6rland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

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
»6r samson presenteert. Het mon-

'3o °r. zolder- Tsjechische jeugdfilm.
Wfl. °e woudlopers. Engelse serie.
F.S<: . schoolreis.
8.00 ï-euws-
6,qs !*k tak. Animatieserie. Afl. 261.

'/°or £ameleon- Doe-programma
■%re K|nderen. Vandaag: Kleren ver-

Bassie en Adriaan en de ver-
V\cjri en stad. Nederlandse serie vanlran tan van Toor met Bas en Adriaan
T*ns AfL 24: Raadselachtige te-

-73-cipr esters van de animatiefilm.
1- 6- Afi96 En9else documentairese-
fjlte)' Mtl- 13 (slot): Computeranimatie

Uver l̂ededelingen en programma-

' ''3fi m.
O.Oq

h V|e 'atort. Duitse politieserie. Afl.:
*<% b„ }>es- De teruggetrokken leven-
zet HUdster Gerda Pommer ont-
*l. ..de charmante Erich Wessel in

_t?.vQntf,n" Hi' bezoekt haar °P een
Ir'i'tijri en een Paar dagen later wordt
T6t ohS een Dankoverval gegijzeld.
P't.t erzoek van commissaris Lutz
,Ag n . 2|ch toe op haar verklaring.
"■ÏS o:..?.araka-trekking.p. 9 *njl. Cultureel magazine met
st_||jf®n reportage over de tentoon-
'% '9 Fake. the Art of Deception,

1 vervalsing in de kunst.111in...

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

sen.
22.45 Even diepademhalen. 21-deli-

ge Britse comedy-serie. Afl. 20: Het
weekend. Na 20 jaarontmoet Peter
weer eens iemand uit het leger.

23.10-23.15 Coda. Het vonnis van
Anna Ackmatova.

" Kylie Minoque in 'Neigh-
bours'. (België TV 2 - 19.00
uur).

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
Veronica
16.00 (TT)Superchamps. Sportspek-

takel in zeven delen voor de jeugd.
Deel 3. (herh.)

16.55 «Made for cachother. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1939 van John
Cromwell over een pas getrouwd stel
dat te maken krijgt met bemoeizuchti-
ge schoonouders, armoede en ziekte.

18.30 The edge and beyond. Specta-
culaire sporten en stunts.

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

19.25 (TT)Only one earth. Serie over
milieu en ontwikkeling. Afl.: Organi-
sche boerderij, (herh.).

20.00 (TT-l-»»)Journaal.
20.27 Crime Story. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Rachel. Een privé-detective,

met de opdracht een verdwenen
meisje op te sporen, wordt vermoord.
Torello ga&t er nu zelf achteraan...

21.20 Nieuwslijn. Actualiteitenmaga-
zine.

21.50 Veroóica Film & Video in Can-
nes. Impressie van het jaarlijksefilm-
festival te Cannes.

21.55 The falcon and the snowman.
Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
John Schlesinger. Chris Boyce krijgt
doorzijn vader een baan bij het minis-
terie van defensie. Zijn vriend Daulton
is echter verslaafd aan heroïne waar-
na zij beiden besluiten de positie van
Chris te misbruiken om geheime in-
formatie te verkopen aan de Russen.

00.05 Cash. Beleggingsspel live van-
uit Studio Plantage in Amsterdam.

00.35-00.40 ""Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF
13.45 Die stillen Stars. Serie portret-

ten van Nobelprijs-winnaars. Van-
daag: de natuurkundige Charles Hard
Townes. (herh.).

14.15 Wo Aras noch in Freiheit le-
ben. Natuurdocumentaire over de be-
dreigde ara's in de oerwouden van
Zuid-Amerika. (herh.).

14.45 Szenen aus der Arbeitswelt.
Oberösterreich, toneelstuk van Franz
Xaver Kroetz. Regie: Dieter Braun.

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

Auf Schatzsuche mit der Zauberflöte.
16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Das Gelbe vom Ei. Afl. uit de

serie Bettkanten-Geschichten.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-

ment.
17.50 ««Die Schwarzwaldklinik. Se-
rie. Afl.: Die Reise nach Amerika.

18.10 ""Lottotrekking.
18.25 ««Die Schwarzwaldklinik. Se-
rie. (Vervolg).

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Hitparade im ZDF. Muziek-
programma.

20.15 Kennzeichen D. Duitse zaken
uit Oost en West.

21.00 Der Nachtfalke. Amerikaanse
serie. Afl.: Ein Traurn vom Glück.
Jack probeert de 17-jarige Dcc Dcc
te helpen onder de invloed van haar
vriend uit te komen.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Rètschlag für Kinoganger.
Vandaag: Spur der Steine van Frank
Beyer.

22.15 Filmfest am Mittwoch. Der Bie-
nenzüchter. Grieks/Frans/ltaliaanse
speelfilm uit 1986 van Theo Angelo-
poulos.

00.15 Heute.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 126.
19.00 Buren. Australische serie. Afl.

354. Jane betrapt Mike en Nikki in in-
nige omarming. Ruth en Jim zien het
samen wel zitten.

■-■■■-■-■■"""■"■■---iiii-i--i.m----------------------!

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00-23.00 Sportavond. Met o.a.

Voetbal: finale EUFA-cup, Fiorentina- Juventus Turijn; Boksen: Fight of the
night. Aansl.: verkeerstips. Vandaag:
Blokvorming.

Nederland 3
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
NOS
09.00 Op zoek naar... Afl. 3.
09.30 Agrarisch Nederland. Afl. 4.
10.00 Toen de oorlog begon. Afl. 4.
10.30-11.00 (TT)Schrijvers over de

oorlog. Afl. 4.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Hollandse nieuwe. Jongeren-

magazine. Afl.: Rappers, (herh.).
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis.
19.10 Van gewest tot gewest.Regio-

naal magazine. Onderwerpen: 1. Na-
gespeeld verleden in Enkhuizen. 2.
De vorm van de Universiteit Twente.
3. 't Fryske gea.

19.44 Eerste trekking van de Staats-
loterij.

19.49 PP. Uitzending van de PvdA.
20.00 ""Journaal.
20.25 Voetballen.Rechtstreekse re-

portage van de eerste speelhelft tus-
sen Fiorentina en Juventus in Avelli-
no.

21.15 Socutera. Het masker van Ka-
tinka. Film van het Nederlands Astma
Fonds.

21.20 Voetballen. Tweede helft Fio-
rentina - Juventus.

22.25 Reclame.
22.30 Nos-Laat. Actueel magazine.
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

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

Afl. 5. (herh.).
10.50 Schooltelevisie.
12.25 Panorama.
13.10-13.25 AK-zwo. (herh).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Schauplatz Schule.
18.00 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 8.

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 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Wissenschaftshow. Vorwarts

in die Vergangenheit, reportage over
het gebruik van moderne technieken
bij archeologisch onderzoek.

22.30 Rückblende. Vor 40 Jahren:
Klein, aber mem, reportage over de
eerste kleine autootjes op de Duitse
wegen.

22.45 «Tragische Jagd. Italiaanse
speelfilm uit 1947 van Giuseppe de
Santis. (Originele versie met onderti-
teling).

00.05 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

" Chanda Sharma in 'Salaam Bombay!' (Duitsland 1
20.15 uur)

RADIO

" Radio 1: 95.3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 953 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) - KR 49,26 m (6090 kHz)
WDR4:93,9en9l,9 mnz

België/RTBF
15.45 Schooltelevisie. 16.20 Vacature-
bank. 16.35 Noubaventure, kinderpro-
gramma met de tekenfilms Les
Schtroumpfs, Sous Ie signe des gé-meaux en Naturimages. (herh.). 17.35
Campus show, Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: Un si jolipetit nez. 18.05Les
années cour de coeur, afl.: Le bureau
de mon père. Kevin gaat met zijn vader
mee naar kantoo?. Hij hoort en ziet daar
veel dat hem dichter bij zijn vader
brengt. 18.30 Jamais deux sans toi,
magazine. 18.53 Programma-over-
zicht. 19-00 Journaal. 19.03 Ce soir,
actualiteiten. Aansl.: Paardenkoersen.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Jours de guerre: La campagne de 18
jours, informatieve serie over het begin
van W.O. Il voor de Belgen. Afl.: Le
journal de la campagne. 20.25 Au nom
de la loi, magazine. 21.30 Baraka, spel-programma. 21.35 Le tiroir secret,
6-delige serie. Afl. 4: La recontre. Co-
lette- vindt in de portefeuille van haar
man een kaartje voor een stationskluis
in Rome. Onder het mom., van een va-

MlMMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

kantie gaat ze naar Italië. In de kluis be-
vindt zich een Stradivarius. Aansl.: Télé
21 a la une. 22.40 Coup de film. Film-
magazine. 23.00 Paardenkoersen.
Aansl.: Weerbericht. 23.05 Laatste
nieuws. 23.25 Bourse, beursberichten.
23.30-23.40 La pensee et les hommes,
filosofisch magazine.

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

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

ton. >
16.00 Télékids.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid- i

dagmagazine. Om 17.30 Nieuws en j
weer. Presentatie: Dieuwertje Blok. j

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

dyserie. Afl.: Goodbye Mr.Bear.
19.20 Bulldozer.
19.30 Journaal.
19.50 Weer.
19.55 Rad van fortuin.
20.25 Jaap Aap.
20.40 All in the family.
21.10 De keus van Koos.
21.55 A Star is Bom. Amerikaanse j

speelfilm.
00.35 Journaal.
00.45 Bonjour les clips.
01.00 ReteMia.
03.00 Atoukado.
04.00 Duo. Quiz.
05.00 Classique.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. Afl. 47.
08.30 Telekolleg 11. Cursus fysische

technologie. Les 8.
09.00-10.35 Schooltelevisie.
15.45 Panorama. Berichte - Analysen

- Meinungen.
16.30 Der Hafen von Genua. Afl. 3 uit

de serie Italien.
16.50 Wildblumen, Schmetterlinge,

Insekten.
17.00 Kindheit unter der Glasgloc-
ke. Een chronisch ziek kind in het ge-
zin.

17.30 Telekolleg 11. Cursus fysische
technologie. Les 8. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.

18.29 Matt und Jenny. Abenteuer in
Ahornland. Kanada 1850, serie. Afl.
6: Bitte recht freundlich, Herr Bar.

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Der
Kükenfrosch. (herh.).

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Met thema van de

week.
20.10 Agatha Christie. Detektei

Blunt, serie. Afl. 8: Ein todsicheres
Alibi. Tommy en Tuppence krijgen
een vreemde opdracht van Monty Jo-
nes. Deze heeft een weddenschap
afgesloten met de journaliste Una
Drake waarbij zij beweert perfecte ali-
bi's te kunnen creëren zodat ze op
twee plaatsen tegelijk kan zijn. Tom-
my en Tuppence moeten nu bewijzen
welk alibi vals is.

21.00 Südwest aktuell. Neues urn
Neun.

21.15 Fragezeichen. Den Fuss am
Abzug, discussie over de vraag,
waarom autobestuurders steeds
agressiever worden.

22.15 Die Verschwundenen. Argen-
tijnse speelfilm uit 1984 van Luis
Puenzo. Argentinië 1983. De ge-
schiedenislerares Alicia leidt een rus-
tig leven met haar man en de geadop-
teerde vijfjarige Gabi. Langzamer-
hand wordt de idylle echter doorbro-
ken als ze steeds meer te weten komt
over de heersende misstanden. Ze
begint te vermoeden dat Gabi de
dochter moet zijn van een 'vermiste'
en gaat op zoek naar Gabi's echte fa-
milie.

00.05 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00La pensee et les hommes. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Chal-
lenge, sportprogramma met voetbal:
Finale UEFA-cup: Fiorentina-Juventus.
Commentaar: Roger Laboureur; Bas-
ketball: Maccabi Tel Aviv - België.
Commentaar: Pierre Robert. 22.30
Weerbericht en beursoverzicht. 22.35-
-23.30 Art 21: Merce Cunningham.
(herh...

TVS
16.05 TVS Infos. 16.15 Une heure pour
l'Europe. 17.15 La chance aux chan-
sons. 17.45 Cuisinez avec. 18.00 Des
Chiffres et Des Lettres. 18.20 Inimini-
magimo. 18.35 C'est pas juste. 19.00
Montagne. 19.30 TVS Infos et Météo.
19.40 Papier Glacé. 20.00 Envoyé
Spécial. 22.00 Objectif Économie.
21.30 Decouverte. 22.00 Journal Télé-
visé et Météo. 22.30 Sacrée Soiree.
00.00-01.00 Ex Libris.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 Radio I
Woensdageditie. (7.30 en 12.30 'Nws.). 12.55Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.10 Aktua. 13.32 Jour-
nalistenforum. 14.07 Klantenservi-
ce. 15.45 Hallo met de TROS.
16.07 Tijdsein. (17.30 Nws). 18.45
Waar waren we ook alweer? 18.57
Metterdaad hulpverlening. 19.03
Hobbyscoop. 19.30 Akkoord. 20.03
Langs de lijn. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Volgspot. 1.02 Ro-
mance. 2.02 Clair-Obscur. 4.02
Nachtexpress. 6.02-7.00 Van-
daag... donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Will
wil wel. 14.04Terug in de tijd. 15.04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu.18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 Moment. 19.03 Water en
vuur. 20.03 Vocaal. 20.30 Bulletin.
21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music-time.
9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en Alleman. 10.57 Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 No-
zems-a-gogo. 16.04 Mundial.
17.04 Ronflonflon met Jacques
Plafond.lB.o4 De avondspits.
19.03 Krapuul de lux. 20.03 La
stampa. 22.03-24.00 Stompin'.

televisie en radio woensdag

Nerderland 1
r 0 Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-
Pyoor de vrouw.
'*11.00 TV-fruitmand. Verzoek-
KKamnria met geestelijke liederen.""13.05 Nieuws voor doven en
j?chthorenden.W God verandert mensen. Men-

H Praten over gebeurtenissen die
SJj 'even ingrijpend veranderen.Pj De bever. Natuurdocumentaire.
F 'om Sawyer. Serie. Afl. 28: In-
rken en wegwezen.
* (TT)Kinderkrant. Kindermaga-

|[j ""Journaal.
P Eindexamenjournaal. Nabe-
P°uwingen.
J° Tijdsein 1. Nieuws en actualitei-
-8 Avonturenbaai. Canadese
gWserie. Afl. 12: 15-love. JonahIflt de kans betere tennistechnie-
inilf 'eren b'J coacn Chris Wells' Hijlk> echter dat er meer achter haarresse zit, waardoor zijn school-stages eronder gaan lijden.
? ""Journaal.
* Ronduit radar. Jongerenmaga-

jj6 Campbells. Canadese serie,
i' 5: Beginselen der luchtvaart.
_h!keer caPtain Sims een hete-?»oallon heeft gekocht, komt Har-te weten dat deballon gestolen is.
' Bunkeren. Alternatief actualitei-
JPfogramma.} ue natuur van Australië. Serie|.üjTdocumentaires over Australië.
jS': Vuur en vloed.I Nederland zingt. Samenzang
£■ Pieter Stolk.
j? Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek.
£ wit begint, zwart wint? Serier de eindtijd. Vandaag: Dr. Os
Jlnriess, filosoof.

""23.45 Toren van Babel. Dis-
Sle 0.1.v. Andries Knevel over pc-

in de Sovjet-Unie.

" James Stewart en Carole Lombard in 'Made for each
other'. {Nederland 2 - 16.55 uur) .

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 Het
levende woord. 8.00 Nws. 8.02 Pla-
tennieuws door Frank Schoonho-
ven. 8.45 Te Deum Laudamus.
9.15 Onder de hoogtezon. 10.00
Elijah, oratorium van Mendelssohn.
Uitgevoerd door het Engels Kamer
Orkest 0.1.v. Jeffrey Tate m.m.v.
koor en sol. 12.30 In de schaduw
van de meesters: Muziek voor cello
en kamerorkest. 13.00 Nws. 13.02
Lunchconcert. 14.00Songs of prai-
se: Kerkmuziek. 14.30 Telekaart.
16.00 Over componisten gespro-

ken. 17.00 Jacco's keus. 18.00
Nws. 18.02 CeDéa. 20.00 Nws.
20.02 50 Jaar na dato. 22.00 Voor-
bij de tijd: Muziek voor piano.
22.30-24.00 Voor het stil wordt en
wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Leven op leeftijd.
10.00 Oud plaatwerk met Herman
Emmink. 11.00 De duvel is oud.
12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 12.30 De spiegel. 13.00
Nws. 13.10 Wereldwijzer. 14.00 De
sterren. 14.30 Werk zoeken, werk
vinden. 15.00 Meer over minder.
16.00 Schlagerfestival. 17.00 Die-
renmanieren. 17.40 Basicode 3
magazine. 17.55 Meded. en schip-
persberichten.lB.oo Nws. 18.10

Kinderforum. 18.20 Uitzending van
het CDA. 18.30 Astrológica. 19.00
Progr. voor buitenl. werknemers.
20.30 Van quantum tot quark.
21.00 Landschapstekenen. 21.30-
-21.45 Slapen kun je leren.

SSVC
12.30 For Schools.
12.45 You and me.
13.00 Rod, Jane and Freddy
13.15 Playdays
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Bazaar.
14.50 Sounds like Music.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC.
15.55 HokeyWolf.
16.05 OWLTV.
16.20 Scooby Doo.
16.35 Eyespy.
17.00 Palace HUI.
17.25 Blockbusters.
17.50 Home and away.
18.15 This is your life.
18.40 News and weather.
18.55 Entertainment.
19.05 Little and Large.
19.45 Coronation Street.
20.10 The BUI.
20.35 Army Lives.
21.15 The equalizer.
22.00 News and weather.
22.30 Making News.
23.20-00.10 Abracadigance.

RTL Plus
06.00 Hallo Europa - Guten Morgen
Deutschland. Gevarieerd magazine,
met elk half uur RTL aktuell.

06.05 Du schon wieder. Amerikaan-
se 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 Onkei Bi 11. Amerikaanse
serie. (herh.).

11.00 Ragazzi. Muziekmagazine.
(herh.).

11.45 Kaz & Co. Amerikaanse serie,
(herh.).

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

13.00 Tele-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

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

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

serie. Afl.: Star dust. (herh.).
15.30 Spiel mit.
15.40 RTL aktuell.
15.43 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
16.00 Reich und Schön. Amerikaan-

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

Die Westco Raffinerie.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow

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

Afl.: Tod eines Einbrecher. (herh.).
18.45 RTL aktuell.Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Fana-
tisch.

20.15 Das herz eines Boxers. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1987 van James
Lemmo.

22.00 Stern TV.
22.30 Das Model und der Schnüffler.

Amerikaanse serie. Afl.: Casino Fatal.
23.30 RTL aktuell.
23.40 Stürme des Lebens. Franse

serie. Afl.: Spates Wiedersehen.
00.25 Der Schutzengel von New

Vork. (herh.).
01.10 Das Modell und der Schnüf-

fler. (herh.).
01.55-02.00 Aerobics.

Eurosport
05.00 International Business report.
05.30 European Business Channel.
06.00 The DJ. Kat Show. 08.30 WK
volleybal voor dames, vanuit Spanje.
Deel 2. 10.30 Eurosport. What a week.
11.30 Horsebox. 12.30 Autosport:
Grand Prix van San Marino voor formu-
le 1-wagens. 13.30 Tennis, live vanuit
Rome. 18.00 Belgian Open Golf. 19.00
Trans World Sport. 20.00 WK boksen.
22.00 Finale UEFA-cup voetbal. 00.00-
-02.00 Tennis.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
kaanse familieserie. Afl.: Eine falsche
Freundin. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
Love Boat. Afl.: Julie und Gopher.
09.50 Teletip Haushalt. Aansl. Ihr Ho-
roskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
SAT.I Teleshop. 10.30 Ihr sehr erge-
bener..., Amerikaanse speelfilm uit
1955 van Gordon Douglas. 12.15
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 ALF - Er-
innerungen an Melmac. 14.30 Teletip
Gesundheid. Aansl. Horoskoop. 14.40
Love Boat. Afl.: Gesucht wird: Das
ideale Paar. 15.30 Verliebt in eine
Hexe. Amerikaanse familieserie. 15.55
SAT.I Teleshop. 16.05 Verrückter Wil-
der Westen. Amerikaanse serie. Afl.:
Die Nacht der agyptischen Königin.
17.00 SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn.
Afl. Ein Wochenende auf dem Land.
17.35 Teletip Tier. 17.45 Programma-
overzicht. 17.50 Raumschiff Enterpri-
se. Afl.: Fast unsterblich. 18.45 SAT 1
Bliek. Aansl. SAT.I Wetter. 19.05
Glücksrad. 19.50 SAT.I Wetter, aansl.
SAT.I Bück. 20.00 Mike Hammer.
Amerikaanse serie. Afl.: Das Primus
Kartell. 20.55 SAT.I Bliek. 21.00 Der
Rikschamann. Chineese filmkomedie
uit 1979 van To Lo-Po. 22.25 SAT.I
Bliek. 22.35 Lautlose Angst. Franse
avonturenfilm uit 1978 van Francis Gi-
rod met Marie-Christine Barrault en
Claude Brasseur. 00.20-00.30 Pro-
grammaoverzicht.

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

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws. 7.30
Nieuws en R.V.A.-berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers & co. 10.00
Nieuws. 10.Q3Het schurend schar-
niertje. 10.08 Het eerste bedrijf.
11.50 Het koekoeksnest. 12.00
Limburg Vandaag. 13.00 Nieuws.
13.10 Made in Germany. 14.00Ca-
napé. 17.00 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18.10Rijswijckfoon.
20.00 Funky Town. 22.00 Nieuws.
22.05 Jazz Kaffee. 23.30-6.00
Nachtradio. (0.00, 5.00 en 5.30
Nieuws.)

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

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

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News and Weather.
10.05 Open Air.
10.20 Gloria.
11.00 News and Weather.
11.05 Match Point.
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 Open Space.
15.00 Gardeners' World.
15.30 Notes in the Margin.
16.10 Volgens aankondiging.
17.00 Top Gear.
17.35 The Movie Game.
18.00 News.
18.10 Moondial.
18.35 Country File.
19.00 News.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.40 Kontiki Man.
21.05 Words apart.
21.50 Points of view.
22.00 News.
22.30 A very peculiar practice.
23.30 News.
00.15 The Late Show.
00.55 Weatherview.
01.00-01.05 Thursday's Viewing.

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

MTV
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 MTV
at the Movies. 12.30 Club MTV. 13.00
VJ Kristiane Backer. 14.00 MTV's Af-
ternoon Mix. 16.00 Non Stop Pure Pop.
17.00 3 From 1 at 5. 17.15 MTV's After-
noon Mix. 17.30 MTV's Coca Cola Re-
port. 17.45 MTV's Aftemoon Mix. 18.30
MTV's Greatest Hits. 19.30 MTV at the
Movies. 20.00 Saturday Night live.
20.30 Club MTV. 21.00 VJ Ray Cokes.
21.30 MTV's US Top 20 Countdown
23.00 MTV's Coca Cola Report. 23.1S
VJ Maiken Wexo.

Luxemburg/RTL
4.00 Musik Non-stop. 5.30 Guten
Morgen! 9.00 Ein Tag wie kein an-
derer. 11.00 'Treft nach elf. 12.00
RTL-Themen. 12.15 Casino para-
de. 14.00 Viva. 16.00 Entenjagd.
17.00 RTL-Themen. 17.15 Musik-
duell. 17.50 Sport-Shop. 19.00
Neunzehn Vierundzwanzig. 00.00-
-01.00 Traümtanzer.

KIJK ELKE I
DAG
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Precies. In het groen. En wij heb- 1 . premiepunten. Je zou kunnen zeggl
ben ons station nu helemaal in het tt__^ dat ons nieuwe station nu net zo &<ïü^ïij______r_______^£
groen gestoken. Dus reken maar dat uw J 1 modern is als de produkten die wej
auto zich er thuis zal voelen. |l| verkopen. Dus u begrijpt zeker wel 4

Om te beginnen heeft onze oude E we er best een beetje trots op zijn. ;i

luifel plaats gemaakt voor een fraaie, m m & Hetkomende jaarworden erf
n____S__H_l_i _________! HHföT '^^HëBHBh ■_& _£_

jl^jjl Ö" ''Wl Hbfe** P^B __^_hsi^______-___-.

Hf^l "v^*^s___Él H^fIHF^JJH -.Hl K_i-iË-B--f^" "" "j6^^EJ^* lÊ^''^ 1

ben eveneens een frisse groene kleur. II Kortom, stop / OntheMö'.

zien gekregen. Van de BP shop tot de .-^ItiSL van harte welkom. !
*-» C_J a. 'prijzen juli 198? || ; l

_________________________________^ — :' ; -<
Deze stationszijn verbouwd: Rijksweg 75 westzijde, Beek. Stationsweg 13, Echt. Rijksweg A2oostzijde, Eysden. Dr Froweinweg 14,Eys Wittem. Antwerpseweg 1, Heesbergstraat 60, »

Imstenraderweg 1,Kerkraderweg 200, Heerlen. Keulsebaan 2, Herkenbosch. Holzstraat 57, Locht 193,Meuserstraat 120, Voccartstraat 36, Kerkrade. Klimmenderstraat 95,Klimmen, Gouv. tf{
benstraat 1,Nieuwstadt. Roermondseweg 16,Posterholt. Schipperswal 6,Roermond. Jabeekerstraat 1, Schinveld. Maastrichterlaan 129,Vaals. Hogeweg 78, Voerendaal.



Messentrekker
gearresteerd

SIMPELVELD/BOCHOLTZ - Op
verzoek van déRijkspolitie in Sim-
pelveld is in'Susteren een man aan-
gehouden op verdenking van fles-
sentrekkerij. De man woonde vroe-
ger in Bocholtz en had daar voor
1500 gulden schulden gemaakt bh"
enkele cafés, twee taxibedrijven en
een levensmiddelenzaak. Daarna
was hij met de noorderzon vertrok-
ken. Uiteindelijk bleek dat hij in
Susteren was neergestreken. Met de
man is inmiddels een betalingsrege-
ling getroffen. Binnenkort zal hy
zich voor de rechter moeten verant-
woorden.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De SocialistiesePartij
(SP) heeft er geen goed woord voor
over dat de Heerlense openbare
scholen in het kader van vredeson-
derwijs uitgerekend op bezoek gaan
bij de Afcent in Brunssum.
In een brief aan het college 'vraagt
deSP danook onmiddellijk een ein-
de te maken aan de bezoeken die
voor dezeen volgende maand op het
programma staan.
Ook wil de partij weten wie het ini-
tiatiefvoor deze bezoeken heeft ge-
nomen: de Afcent, het college of de
scholen zelf.
„Hoe is het in vredesnaam mogelijk

dat het college, het als bestuur van
alle openbare scholen, goedvindt
dat leerlingen een bezoek gaan
brengen aan een bij uitstek militaire
organisatie?", aldus de SP.
„Het ware beter geweest indien de
leerling van al deze scholen gewe-
zen wordt op de kwalijke rol die de
NAVO heeft gespeeld in nogal wat
delen van de wereld, waar mensen
in opstand zijn gekomen tegen on-
derdrukkende regimes (bv Angola,
El Salvador, Turkije) of de enorme
geldverspilling door het militaire

apparaat. Om dicht bij huis enkele
voorbeelden te noemen: de munitie-
depots, het lege militaire .hospitaal,
de AWACS-vliegtuigen en de Af-
centbases. ,
„Maar in plaats van de kinderen op
de kwalijke kanten van het militai-
risme te wijzen, in dit geval de Af-
cent, laat het college ze er nog naar-
toe gaan ook", foetert de SP die het
de hoogste tijd vindt dat de gemeen-
te Heerlen een duidelijk vredes- en
veiligheidsbeleid uitstippelt.

Bestuurders
op de vuist

HEERLEN - Twee automobilisten
zijn maandagmiddag in de Oranje
Nassaustraat in Heerlen op de vuist
gegaan omdat ze zich ergerden aan
eikaars rijgedrag toen ze achter el-
kaar over de Stationsstraat reden.
Beide bestuurders, een Belg en een
Heerlenaar, hebben by de politie
aangifte gedaan van mishandeling.

Dank zij tip buurtbewoonster
Inbrekers gegrepen

HEERLEN - Dank zij een opletten-
de buurtbewoonster heeft de Heer-
lense politie maandagavond twee
mannen op heterdaad betrapt bij
een inbraak in een woning aan de
Caumerbeeklaan.

Het tweetal had het voorzien op sie-
raden en geld en had op het moment
dat een patrouille arriveerde het
hele huis al grondig doorzocht. Een

van de mannen wist nog te ontko-
men, maar kon even later in de
kraag worden gegrepen. Toen de
politie-agenten de inbrekers over
wilden brengen naar het bureau
trok een in de buurt rondrijdende
auto hun aandacht. De bestuurster
daarvan bleek bij beide mannen te
horen. Ook zij werd meegenomen
naar het politiebureau. Het drietal is
in verzekering gesteld.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Burge-
meester Van Zeil be-
treurt het dat brieven
met verkiezingspropa-
ganda van wethouder
Hub Savelsbergh zijn
verstuurd via de ge-
meentelijke post.

In een reactie op vragen
die de SP hierover had
gesteld, zegt Van Zeil:
„Het is niet juist en dat
is ook door betrokkene
erkend. Samen zijn we
tot de conclusie geko-

Verzending van
verkiezingsbrieven

was 'Vergissing'

sturen van 700 kaarten
kost. Vervolgens zijn de
kaarten meteen op de
post gedaan, waardoor
het logovan de gemeen-
te erop prijkt. Ik heb de
partij vervolgens ïnet-
een op de hoogte ge-
steld van die blunder".

De wethouder zei ver-
der de rekening, 700
keer 33 cent, allang-be-
taald te hebben en zegt
niet te begrijpen waar-
om de SP zoveel ophef
maakt over de kwestie.

nen dat een en ander
op een vergissing be-
rust."
Savelsbergh bezweert
dat er geen opzet in spel
was. Hh' zegt juist een
grote afkeer te hebben

van het op deze manier
opzettelijk misbruik
maken van gemeentelij-
ke voorzieningen.
„Ik heb gewoon laten
informeren bij de post-
kamer hoeveel het ven-

(ADVERTENTIE)

Héle meter verse
braadworst^ :iot

janlinde»
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

„We hebben al geconstateerd dat de
brandhaarden niet gedoofd kunnen
worden. DHV moet nu een voorstel
aandragen. Rond 1995 willen we een
verantwoorde oplossing voor de
steenberg in Kerkrade hebben."

Probleem
Woordvoerder Snakkers van het
LIOF: „Mocht Wiso Split zijn activi-
teiten staken en niet meer verder-
gaan met actieve verbranding van
steenkool, dan zitten we toch met
een probleem. De berg blijft liggen
en het natuurlijke verbrandingspro-
ces gaat door. Ook daarbij ontstaat
overlast voor de omgeving doordat
zwavelwaterstof vrrjkomt."

SP hekelt schoolbezoek aan Afcent

zich uitsluitend als vertegen-
woordigervan een minderheidte
profileren", heet het in de brief
van de Heerlense PvdA-ers.

Protest tegen SW2O
maakt weinig kans

Verkiezingsnederlaag leidt tot open brief
Heerlense PvdA-ers
willen andere koers

HEERLEN - Om niet nog meer
kiezers te verliezen zal de PvdA
een koerswijziging in moeten
zetten. Dat schrijft een aantal be-
stuursleden van de PvdA-Heer-
len in een.open brief aan het ge-
westelijk bestuur van de partij.
Directe aanleidingvoor de Heer-
lense PvdA-ers om in de pen te
klimmen is de zware nederlaag
van de partij bij de gemeente-
raadsverkiezingen in maart jl.
Vooral in Heerlen kreeg de partij
zware klappen. De PvdA verloor
zeven van haar veertien raadsze-
tels.

Volgens de briefschrijvers zou
de PvdA ook kiezers aan zich
kunnen binden door de burgers
meer te betrekken bij de lokale
politiek. De PvdA-ers denken
daarbij aan gekozen burgemees-
ters, meer bevoegdheden voor
een gemeentebestuur en de in-
voering van lokale referendums.
De PvdA-ers willen dat hun open
brief als discussiestuk zal dienen
tijdens de vergadering van het
PvdA-gewest Limburg in juni.

DEN HAAG/BRUNSSUM - De be-
zwaren tegen het bestemmingsplan
Bexdelle dat voorziet in de aanleg
van deSW 20, lijken bij de Raad van
State weinig kans te maken. Niet al-
leen is de aanleg van de weg al in
volle gang, daarnaast zal de Raad
van State pas over enkele maanden
een besluit bekend maken.

Van onze correspondent

„Wil een politieke partij structu-
reel deel blijven hebben aan de
macht en daarmee aan de inrich-
ting van de maatschappij, dan
kan zij het zich niet permitteren

mensen met een 'redelijk tot
goed bestaan.

Volgens de verontruste PvdA-
ers zal de partij zich in de toe-
komst niet uitsluitend moeten
richten op de 'onderbedeelde ar-
beidersklasse.' De PvdA zou er
goed aan doen zich ook sterk te
maken voor de belangen van

De drie ledenvan deRaad van State
die zich het beroepschrift bezighou-
den, namen deze mededeling giste-
ren voor kennisgeving aan. Ze
maakten de twee sprekers ook dui-
delijk dat het tijdens deze zitting
niet gingom de aanlegvan de Zwart
1, die in het verlengde van de SW2O
is gepland. De woordvoerder van
het provincie-bestuur stelde dat het
beroepschrift van de vijftig appel-
lanten eigenlijk niet in behandeling
zou moeten worden genomen om-
dat het te laat is ingediend. Verder
werd gewezen op het belang van de
nieuweweg, die dekernen Oirsbeek
en Amstenrade van veel verkeer
moet verlossen.

Het beroepsschrift bij deRaad van
State was ondertekend door vijftig
mensen die tegen de aanleg zijn,
maar slechts twee van hen hadden
nog de moed opgebracht om naar
Den Haag te reizen. Andere proce-
dures hebben immers niets uitge-
haald en met de aanleg van de weg
is zoals gezegd al begonnen.

De heren Kappelhof en Hermes
hebben de moed echter nog niet op-
gegeven. Ze lieten gisteren zelfs we-
ten dat ze goed nieuws verwachten
van de Europese Commissie, die
zich op verzoek van de heren ook
met het plan hebben beziggehou-
denen die binnenkort met de mede-
deling zou komen dat ten onrechte
geen onderzoek is gedaan naar de
milieu-effecten van de aanleg van
de weg.

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - Het bestuur van de
Stichting Wereld Muziek Concours
noemt de resultaten van het giste-
ren besproken interne evaluatierap-
port WMC 1989 alleszins tevreden-
stellend.

Balans WMC 1989
tevredenstellend

Kerkrade en bedrijf schakelen bureau DHV in

Studie naar afbouw
steenberg Wiso Split

KERKRADE - De indus-
triebank LIOF wil weten of
de steenberg van Wiso Split
in Kerkrade op een milieu-
vriendelijke manier verwij-
derd kan worden. In op-
dracht van het LIOF is het
raadgevend ingenieursbu-
reau DHV in Amersfoort nu
met een onderzoek bezig
dat door de gemeenteKerk-
rade, de provincie en Wiso
Split zelf betaald wordt.

Van onze verslaggeefster

eri voorlichtingsavond over
resrniddelen in grootmoeLy^d'. Waar kan die beter
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'" Limburg loopt wat dateJt voorop, want hier wor-
Qvfniddeld 1,4 kinderen ge-
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r van de Centrale School
Gezondheidszorg ontdekte

l^Ss dat dit probleem hele-
"f nietnieuw is. De Oostelij-
'ynstree/c was in 1954 al vol-
ï vergrijsd.

Bovendien is er een samenwer-
kingsverband gevormd waarin de
Novem Sittard, de gemeente Kerk-
rade, Wiso Split en de provincie zit-
ting hebben. De kosten voor het on-
derzoek bedragen ongeveereen hal-
ve ton, waarvan 15.000 gulden door
de gemeente Kerkrade wordt be-
taald.

In januari is een begin gemaakt met
het onderzoek naar de technische
mogelijkheden om binnen het ka-
der van de wet de steenberg op te
ruimen. Omdat de overheid niet
rechtstreeks met de ondernemer
Wiso Split in contact wil treden, is
het LIOF ingeschakeld als tussen-
persoon.

LANDGRAAF - Een 17-jarige
bromfietser uit Landgraaf is bij een
ongeval in zijn woonplaats ernstig
gewond geraakt. De jongeren reed
in verboden richting over deKloos-
terstraat en botste tegen een auto.
Met hoofdletsel- de bromfietser
droeg geen valhelm- en verwondin-
gen aan zijn been werd hij overge-
bracht naar het De Wever-zieken-
huis in Heerlen.

Bromfietser
zwaargewond
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I lUmmer bleek echter vals.
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Panden op te knappen.
.^e machine kan ik pla-
*? en wanden kant en klaar
lceren." Met deze verkla-

een 40-jarige inwoner

'Landgraaf tijdens de zit-

' van de Maastrichtse poli-
vtter de officier van justi-

*"e wind uit dezeilen. Deze

' namelijk niet voldoende
y~iaal om te bewijzen dat
erdac7ite er zonder vergun-

? een werkplaats op na
~- Toen de man na zijn vrij-
ak de rechtszaal wilde ver-

*"* nam hij tot twee keer toe
erkeerde deur. Voor econo-
" Politierechter mr Swane
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Vuurwerk bij sloop brug

onze verslaggever

De invoering daarvan blijkt een ge-
slaagde zet te zijn geweest.

Tijdens een besloten vergadering is
de balans opgemaakt over een aan-
tal nieuwe elementen, zoals de aan-
zienlijk uitgebreide nevenevene-
menten en de gewijzigde opzet van
de taptoe.

Op dit ogenblik wil het bestuur nog
geen uitgebreide informatie ver-
strekken, omdat de gegevens eerst
aan de Stichtingsraad doorgestuurd
moeten worden. Medio juni zal het
evaluatierapport officieel gepresen:
teerd worden.

" Met man en macht
wordt deze week in
Nuth gewerkt aan de
sloop van de ijzeren
brug. Vrijdag moet het
karwei geklaard zijn.
De belangrijkste werk-
zaamheden worden 's
nachts tussen 1.00 en
5.00 uur verricht. De
grote stalen bogen moe-
ten geheel worden
doorgezaagd omdat de
brug uit een stuk
bestaat.

Foto:
MARCEL VAN HOORN



Op zaterdag 19 mei a.s. hopen onze ouders

Jan van Erp en
Liza Janssen

hun gouden huwelijksfeest te vieren.

Om 15.00 uur zal uit dankbaarheideen h. mis worden
opgedragen in de parochiekerk van de H. Bavo te Nuth.
Gelegenheid tot feliciteren van 19.00tot 20.00 uur in de

Smeysters-hoek, Dorpstraat 13 te Nuth.
Kinderen Van Erp

Donatusstr. 30, 6361 TS Nuth [

t "~

Heden overleed, voorzienvan het h. sacrament der
zieken, in het St. JozefziekenhuisteKerkrade, onze
lieve moeder, schoonmoeder en oma

Anna Sibilla Frijns
echtgenote van wijlen

Godfried Lataster
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar.

Kerkrade: S. Wings-Lataster
H. Wings
J.Lataster
N. Lataster-Hendriks
H. Lataster
L. Lataster-Nievelstein

" Klein- en achterkleinkinderen
Familie Frijns

« Familie Lataster
Kerkrade, 14 mei 1990
Gulperstraat le
Corr.adres: Jonkerbergstraat 96, 6461 TK Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
vrijdag 18 mei a.s. om 10.30 uur in deparochiekerk
St. Catharina te Kerkrade-Holz, waarna aanslui-
tend crematie in het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Er is geen condoleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Donderdag 17 mei, zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 18.30
uur in bovengenoemde kerk.
Mochten wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelieve dan deze aankondiging als zodanig
te beschouwen.

"" t
Temidden van allen die hem zo dierbaar waren, is
zacht en kalm, in de vrede van Christus, van ons
heengegaan, mijn lieve man, onze fijne vader,
schoonvader, opa, broer, zwager en onze ome Chris

Chris Gielkens
weduwnaar van

Willemien Schmidt
echtgenoot van

Corrie Klompmakers-Blaas
Gesterkt door de h.h. sacramenten, overleed hij in
de leeftijd van 68 jaar.

Kerkrade: C. Klompmakers-Blaas
Neu-Münster (BRD): Annemie en Leo

Meyboom-Gielkens
Michel, Maarten

Heerlen: Bert en Anne-Marie
Gielkens-Meister
Martijn, Kirsten,
Jasper, Eefje

Brunssum: Jo en Roelina
Gielkens-de Jonge
Jessica, Patricia

Leende: Henk en Agnes
Klompmakers-Wouters
Eveline, Stijn

Zevenaar: AnsKlompmakers
en Joop Hilleman
Charlotte, Marten-Jan

Kerkrade: André en Nel
Klompmakers-Smedts
Marijn, Janneke

Blerick: Kees en Annemie
Klompmakers-Dings
Roy, Dennis
Familie Gielkens
Familie
Klompmakers-Blaas
Familie Schmidt

6461 EW Kerkrade, 14 mei 1990
Ambachtstraat 2G
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
denop zaterdag 19 mei om 10.00uur in de parochie-
kerk St.-Lambertus in Kerkrade-Centrum, waarna
om 11.30 uur de crematieplechtigheidzal plaatsvin-
den in het crematorium in Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
In de avondmis van vrijdag om 19.00 uur zal Chris
bijzonder worden herdacht in voornoemde kerk.
Chris is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in
Heerlen aan de Grasbroekerweg 20; gelegenheid
tot afscheid nemen dagelijks van 18.00 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Als het leven lijden is,
komt de dood als een vriend.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis dat, na een
geduldig gedragen lijden, van ons is heengegaan,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, dochter, zus, schoonzus, tante en nicht

Annie Kroesbergen
echtgenote van

Harry Spijkers
Voorzien van het h. oliesel, overleed zij in de leef-
tijd van 54 jaar.

Heerlen: Harry Spijkers
Heerlen: Roger en Ingrid

Kerkrade: Diana en John
Heerlen: dhr. en mevr. Kroesbergen-Er-

kens
Familie Kroesbergen
Familie Spijkers

6414 AW Heerlen, 15 mei 1990
Heerenweg 352
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 19 meiom 11.00 uur in deparochie-
kerk H. Familie in Brunssum-Langeberg, waarna
de begrafenis zal plaatsvinden op der.-k- begraaf-
plaats in Rumpen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht in de avondmis van vrijdag om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Dela in Heerlen aan de Grasbroekerweg 20; gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks van 18.00 tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Vandaag overleed, na een korte zware ziekte, mijn
lieve moeder, schoonmoeder, zus, schoonzus en
tante

Katharina
Tetz-Strüfer

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 18 mei a.s. om 9.15 uur in de St.-Josef-Kir-
che in Herzogenrath-Strass, aansluitend de begra-
fenis op het kerkhof te Strass.

Josefen Armemarie Tetz
Hubertine Neyzen-Strüfer
Anna Huppertz
en familie

14 mei 1990
Neustrasse 109, 5120 Herzogenrath

t
Diepbedroefd om zijn heengaan, maar tegelijk in-
tens dankbaar voor wat hij ons gegeven heeft en
voor ons betekend heeft, geven wij kennis van het
overlijden van onze dierbare vader, schoonvader,
grootvader en overgrootvader

Frans de Rouw
drager van het Oorlogsherinneringskruis met Gesp

weduwnaarvan

Barbara van der Wardt
Hij werd geboren op 15 juli 1904 en overleed, voor-
zien van de h. sacramenten der stervenden op 11
mei 1990 in deHamboskliniek te Kerkrade, alwaar
hij de laatste maand van zijn leven bijzonderliefde-
vol werd verpleegd.
Hij is gestorven zoals hij heeft geleefd, dapper en
vechtend tot hijvoor overmacht moest capituleren.
Hij blijft daarin voor ons een voorbeeld.

De diepbedroefde familie:
Maastricht: Winus de Rouw

Henny deRouw-van Oost
Frans en Guyonne
Marlou en Raymond
Brigitte en Eric

Hoensbroek.' Rudy Schyns-de Rouw
Frans Schyns
Carol en Jeroen
Philip en Dimphy
Chantal en Francois

Tegelen: Anny Eggen-de Rouw
Will Eggen
Rouland en Sandra
Bas en Margot
Victor

Twijzzelerheide: Ria Boeren-de Rouw
Herman Boeren
Esther en Alex
Ruben

Steenwijk: Leny Turnsek-de Rouw
Frank Turnsek
Inez

Maastricht, 15 mei 1990
Corr.adres: Athoslaan 97, 6213 CC Maastricht
Op zijn uitdrukkelijk verzoek hebben we vader in
de kring van kinderen en kleinkinderen in een
eucharistieviering herdacht.
De crematie heeft aansluitend plaatsgevonden.

f
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons al-
tijd heeft omringd, delen wij u mede, dat heden van ons is heengegaan,
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Catharina
Hubertina Loo

weduwe van

Hubertus Winandus Michel
Pinckaers

Zij overleed, na een liefdevolle verzorging, voorzien van de h. sacramen-
ten der zieken, in het verzorgingstehuis 'tBrook, op de leeftijd van 79 jaar.

Klimmen: Riny Bos-Pinckaers
Harrie Bos
Marcel

Bocholtz: Els Vaessen-Pinckaers
Harry Vaessen
Leon, Michel, Marion

Reijmerstok: Guus Pinckaers
Maria Pinckaers-Wouters
Miranda, Wilbert

Maasbree: Clim van Brandenburg-Pinckaers
Wiel van Brandenburg
Richard, Mark

Limbricht: Riet Stoop-Pinckaers
Vincet Stoop
Vera, Rob

Klimmen: Hub Pinckaers
Corry Pinckaers-Hendriks
Claudia, Ralf
Familie Loo - Familie Pinckaers

Voerendaal, 14 mei 1990
Corr.adres: Groeneweg 1, 6343 PM Klimmen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
óp vrijdag 18 mei om 11.00 uur, in de St. Laurentiuskerk te Voerendaal.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Avondwake in voornoemde kerk, op donderdagavond om 19.00 uur.
Moeder is opgebaard in het mortuarium, Kerkplein 43 te Voerendaal, al-
waar bezoek mogelijk is dagelijks van 18.00tot 19.00 uur.
Zij die geen mededeling mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

t Willem Hammes, weduwnaar van Maria Hilkens en echtgenoot van
Gertrudis Sullen, Steenweg 15, 6041 EV Roermond. De crematieplech-

tigheid heeft in het crematorium Nedermaas te Geleen, op maandag 14
mei, plaatsgevonden.

t Peter Heidens, 76 jaar, echtgenoot van Nelly Janssen, Arlo 69, 6041 CL
Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op don-

derdag 17 mei a.s. om 10.30 uur in de Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk te
Roermond.

tHein Roeks, 81 jaar, echtgenoot van Roos Terra, Geleenstraat 37, 6411
HR Heerlen. De uitvaartmis zal gehoudenworden op vrijdag 18 mei a.s.

om 14.00 uur in de dekenalekerk St. Pancratius Heerlen.

i

f
Diep bedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zijn voorbeeldig en werl*^
zaam leven, geven wij kennis dat heden, op zijn 89e verjaardag, van ons >
heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, onze goede en zorgzarni
vader, schoonvader, opa, zwager en oom ijr

Charles Claessens f*
weduwnaar van n

Jules Keur Je
n

In dankbare herinnering: " 'w
Spaubeek: Mariëtte en Wim

Janssen-Claessens r;
Helden: José en Martin J'

Verwimp-Claessens Vc
Oirsbeek: Joke Claessens m

Hoensbroek: Sjef en Beppie ,8e
Claessens-Giesen e't

Brunssum: Mario en Marthrèse %
Claessens-Senden
de kleinkinderen
Familie Claessens ?r
Familie Keur

15 mei 1990 p
St

Bachstraat 59 ë^6431 KL Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 19 mei om 13.0»
uur in de St.-Lambertuskerk te Oirsbeek, gevolgd door de begrafenis o)K
de r.-k. begraafplaats St.-Joseph te Hoensbroek. p.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condoléanf J
ces. "
Vrijdag as. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een derrouwkamers van De Universele, Hoofd: (
straat 100, Hoensbroek; bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.0M
uur en van 19.00 tot 20.00 uur. J
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce al'
zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is op zaterdag 19 mei as. onze bakkerij de gehele dal
GESLOTEN

Sjef en Beppie Claessens

Het gemis en verdriet zullen altijd blijven.
Uw overweldigende blijken van medeleven na het heengaanen bij de uit-
vaart van mijn lieve man en onze zorgzame papa

Piet Westheim \
waren voor ons een grote steun en troost.
Hiervoor willen wij eenieder langs deze weg hartelijk dankzeggen. (

'aLoes Westheim-Le Noble (
Ron en Anya
René en Marcia t
Hans en Sabine Ij

Mei 1990 It
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 19 mei a.SM
om 19.00 uur in de parochiekerk Verschijning van de Onbevlekte Maagdh
te Molenberg. je| Ja

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons geweest is, delen wij u mede, dat geheel
plotselingvan ons is heengegaan, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Mia van Dijk
echtgenote van

Men Henzen
Zij overleed op 62-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Leenhof: Men Henzen
Brunssum: Gertie Smeets-Henzen

Henk Smeets
Mariëlla en Wilco

Schaesberg: Lia Henzen
Sjak Mulders
Familie van Dijk
Familie Henzen

6372 HB Landgraaf, 15 mei 1990
Ceintuurstraat 9
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 19 mei a.s. om 11.00uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van de Berg Carmel te Leen-
hof, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op het r.k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Vooravonddienst in de Mariakapel te Leenhof op
vrijdag 18 mei om 19.00 uur.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 uur tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
langdurige ziekte, op de leeftijd van 71 jaar, mijn
dierbare echtgenoot, broer, behuwdbroer, oom en
neef

"Tijs Wijnsema
echtgenoot van

Rosa Roscher
De bedroefde familie:
Rosa Wijnsema-Roscher
Familie Wijnsema
Familie Roscher

6466 TPKerkrade, 14 mei 1990
Gladiolenstraat 87
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-
dag 18 mei a.s. om 13.30 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, waar ge-
legenheid tot schriftelijke condoleance. -De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chèvremont.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Voor uw gewaardeerde blijken van deelnemingbij
de ziekte, het overlijden en de crematie van mijn
man, zoon en schoonzoon

Stef Jongen
betuigen wij u bij deze onze oprechte dank.

Trees Jongen-Hermans en familie
Landgraaf, mei 1990
De plechtige zeswekendienstzal gehoudenworden
op zaterdag 19 mei a.s. om 19.00 uur in de dekenale
kerk van de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg-
Hoofdstraat.

mmmm~mmmm'^~~~~m~m'mmmlmmmmm'^m^Met leedwezen geven wij kennis van het overlijd
van de heer g.

P.M.G. Rulkens E
De heer Rulkens was tot aan zijn pensionering!
1977ruim 22 jaarwerkzaam in de Maascentralefo
onze voormaligeProduktie-sector. L

Directie en personeel
N.V. Provinciale Limburgse
Elektriciteits-Maatschappij j 1

Maastricht, 10 mei 1990 1,
i i a*\j
I 'd

in
Daar het ons onmogelijk is eenieder pj\
soonlijk te bedanken voor de vele blijk "
van medeleven die wij mochten ontvS*
gen bij de begrafenis van onze lieve cd,
genoot, vader en opa \

't

Johannes Claas£
betuigen wij hierbij onze hartelijke dal*

Mevr. Claase-Siatun bin Awa*(
Kinderen en kleinkind \p

Sittard, mei 1990 J
.aaaaaaam--mmaaeaeeaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaeaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaa* x

Voor uw blijken van medeleven na het overlijd *en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst I
begrafenis van onze onvergetelijke vader, scho1.
vader en opa f

Hans Koch *
zeggen wij u hartelijk dank. r

Kinderen en kleinkinderen v
Schinnen, mei 1990 J 1
De zeswekendienst zal plaatshebben op zondag*
mei a.s. om 11.00 uur in de St.-DionysiuskerKl
Schinnen.1 ï

Slechts twee benadeelde partijen aanwezig

Zeven maanden geëist
tegen hardleerse dieven

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Mijn vaste
reclasseringsambtenaar zit in
Tilburg en niet hier in Maas-
tricht. Dat is de reden dat ik
het opmaken van een reclasse-
ringsrapport over mezelf heb
geweigerd." Dat waren de
woorden van een gisteren te-
rechtstaande 32-jarige ver-
dachte uit de vroegere Bra-
bantse textielstad. Hem werd
verweten, samen met drie an-
deren vanuit Maastricht, in-
braken gepleegd te hebben in
woningen in Schinnen en
Hulsberg.

Zijn weigering de reclasserings-
ambtenaar uit Maastricht toe te la-
ten sprak boekdelen: justitie kent
hij van binnen en van buiten, zq
hleek Uit zijn 'lijvig strafblad', zoals
Rechtbankvoorzitter mr Nolet zei.

Maandenlange veroordelingen tot
tuchtschool en - eenmaal in leeftijd
volwassen - gevangenisstraffen
wegens afpersingen,'diefstallen et-
eetera.

Maar ook de andere drie verdachten
die samen met hem voor derechter
verschenen, konden niet beweren
dat het de eerste keer was dat ze op
het slechte pad beland waren.

Thull
Met zijn vieren waren ze op 8 fe-
bruari dit jaarnaar het tot Schinnen
behorende Thull gereden om daar
spullen uit een woning te stelen.
Vervolgens ging het naar Hulsberg
waar een soortgelijke woningin-
braak gepleegd werd. Televisietoe-
stellen, een compact disc-speler,
sieraden, parfum, geld en cd'tjes
(waarvan er honderd 'klassieke'
overigens naderhand in de Maas ge-
gooid werden omdat 'we ze toch aan
de straatstenen niet kwijt raakten')
werden daar weggehaald. Hun stra-

tegie luidde: aanbellen en mocht
onverhoopt tóch iemand thuisgege-
ven, vraag dan gewoon naar de
dichtsbijzijnde eierboer.
Eenmaal gegrepen, al snel na 8 fe-
bruari dit jaar, bekenden de vanuit
Maastricht opererende dieven op 2
november vorig jaar beurzen van

voetballers weggehaald te hebben
uit de kleedkamer van MW.

Leed
Van de in totaal zes benadeelde par-
tijen die aanspraak wilden maken
op een schadevergoeding draafden
er gisteren slechts in totaal twee op.
Raadsvrouwe mr De Smidt van een
van de verdachten vond dat de
schade die bij een slachtoffer was
aangericht gewoon verhaald diende
te worden op de verzekering. Het
betroffen hier kapotgeslagen glazen
en beschadigde barkrukken.
.Volgens De Smidt zouden barkruk-
ken tegen een stootje moeten kun-
nen en 'er gaan altijdwel glazen aan
diggelen', zei De Smidt die door die
uitspraak de stellige indruk wekte
maar weinig op te hebben met het
leed en de schade die slachtoffers

van dergelijke misdrijven wordt
aangedaan.

Dienstverlening
De 19-jarige verdachte in deze zaak,
de jongste telg uit het gezelschap,
werd gisteren op vrije voeten ge-
steld. Tegen hem eiste de officier
van justitie zes maanden waarvan
twee voorwaardelijk. Aangezien hij
al drie maanden in voorarrest had
gezeten en zijn bijna even jonge
partner binnenkort moet bevallen,
achtte de rechtbank het redelijk dat
hij nog gisteren de gevangenis
mocht verlaten in ruil voor dertig
uur dienstverlening.

Tegen ieder van de drie andere ver-
dachten werd zeven maanden cel-
straf geëist. De rechtbank doet uit-
spraak over veertien dagen.

Geleens raadslid voor belediging voor Hof
Van onze verslaggever

GELEEN- Voor het gerechtshof
in Den Bosch dient morgen het
hoger beroep in een beledigings--1
kwestie tussen het Geleense
raadslid Aïcha Brini en de moe-
dervan een meisje dat bij haar in
de straat woont.
PvdA-er Brini werd in december
vorig jaar door de politierechter
in Maastricht bij verstek tot ’ 150
boete veroordeeld omdat ze een
van haar buurmeisjes in augus-
tus 1988 grof had beledigd.

Het balspel van het kind had bij
Brini irritatie opgewekt die haar
vervolgens een aantal verwen-
singen toeriep. De vader van het
kind beweerde tegenover de po-
litierechter dat hij op dat mo-
ment in de tuin zat en de opmer-
kingen had gehoord. Brini zou
termen als 'Hitlerkind' en 'facist'
gebezig hebben. De politierech-
ter achtte dit bewezen.

Brini verklaarde later dat ze niet \
bij de behandelingvan haar zaak

aanwezig was geweest omdat ze
toen, onwetend van de zitting, op
vakantie was. Ze heeft vanaf het
begin ontkend dat ze de beledi-
gingen heeft geuit. Tegenover
het Limburgs Dagblad verklaar-
de ze in september 1988 dat juist
de bewuste ouders de bron wa-
ren van racistisch taalgebruik.
Uit aversie jegens haar zetten zij
volgens Brini hun kind ertoe aan .
racistische opmerkingen naar
hethoofd van het raadslid teslin-
geren.

GEMEENTE SCHINNEN
BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente
Schinnen maakt bekend dat deraad
in zijn vergadering van 19 april 1990
heeft vastgesteld de navolgende be-
stemmingsplannen:- In den Moei te Oirsbeek;- manege Douvenderweg te Oirs-

beek;- le herziening van het bestem-
mingsplan bebouwde kom Am-
stenrade 1989.

Deze bestemmingsplannen liggen
vanaf vrijdag 18 mei 1990 geduren-
de één maand ter gemeentesecreta-
rie, Scalahof 1 te Schinnen, voor een
ieder ter inzage.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot
de gemeenteraad hebben gewend
met betrekking tot het ontwerp-be-
stemmingsplan, kunnen gedurende
voornoemde termijn van terinzage-
ligging bezwaren tegen het bestem-
mingsplan indienen bij Gedepu-
teerde Staten dezer provincie.
Het bezwaarschrift moet worden
gericht aan Gedeputeerde Staten
van Limburg, postbus 5700, 6202
MA Maastricht.
Schinnen, 16 mei 1990.

De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen.

GEMEENTE BEEK (L.)
OPENBARE BEKENDMAKING

Inspraak over beleidsvoornemens
betreffende ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van
Beek (L.) maken bekend dat, ter ge-

meentesecretarie, van 17 mei \t/m 6 juni 1990 voor een ieder t4j
zage ligt het ontwerp-bestemrnjjplan „Neerbeek, omgeving be_ft
plaats, wijziging Aldenhof', fstaande uit: \
1. plankaart; I
2. voorschriften; j
3. toelichting.
Over de strekking en de inhoud)
voornoemd ontwerp-bestemrnif
plan wordt de mogelijkheid toj
spraak geboden. Van de ge|4
mogelijkheid tot inspraak kaf
bruik worden gemaakt door aW
langhebbenden.
Op 28 mei as. zal met betrekkin»
het bovengenoemd bestemmn
plan een informatie-avond pl*|
vinden om 20.00 uur in het gem
schapshuis, Callistusplein 9 te W
beek. »
De inspraakprocedure verl"j
daarna verder als volgt:- gedurende de termijn van de

visieligging kunnen schrift
reacties bij ons college worde*1!
gediend; i- ter afronding van deinspraak
eedure zal ons college een e\verslag opmaken, inhoud^een weergave van de menOT
die tijdens de inspraakproce^
naar voren zijn gebracht. Bed<l
eindverslag wordt ter kennis; de gemeenteraad gebracht.

Beek (L.), 16 mei 1990.
Burgemeester en wethou^van Beek (L.), namens deh
chef sector exploitatie &
wikkelingvastgoed
T.H.P.M. van Mulken.

Woensdag 16 mei 1990 " 16Limburgs Dagblad



dachten klaarblijkelijk niets heb-
ben geleerd van soortgelijke erva-
ringen in hun eigen jeugd.

11 Van onze verslaggever

f BOSCH - Voor het Gerechts-
lr> 's-Hertogenbosch hoorde een
'rige Kerkradenaar dinsdag vijf

gevangenisstraf tegen zichn met terbeschikkingstelling
de overheid(TBS) en verplichte
''eging in een psychiatrische in-
'*ng. Procureur-generaal me-
i\v mr Franken verzocht het Hof
jyeneens 30-jarige vrouw van de
wadenaar te veroordelen tot
jaar gevangenisstraf waarvanv oorwaardelijk. Beiden werden

'1 beschuldigd ontucht te heb-
Sepleegd met een 10-jarig doch-

'e uit een eerder huwelijk van de
"Uv.

Maastricht had officier van justi-
tor Kolkert zes jaar gevangenis-
,'" TBS en dwangverpleging
Ist tegen de man en drie jaar ge-
ftenisstraf waarvan één voor-
gelijk tegen de vrouw. De
i(*tbank reduceerde de straffen

Ter zitting gaf een psychiater van
het Pieter Baan Centrum in Utrecht
een nadere toelichting op de bevin-
dingen tijdens langdurige observa-
tie van het tweetal. De PG gaf dat
aanleiding de man voor te dragen
voor terbeschikkingstelling en ver-
pleging, maar af te zien van een
soortgelijke maatregel voor de
vrouw. Mèt depsychiater drong ook
raadsman mrG. Beulen er op aan de
behandeling van de man zo spoedig
mogelijk te doen aanvangen. Voor
de vrouw trad mr E. Luijten als ver-
dediger op.

Beide raadslieden verzochten het
Hof de vonnissen van de rechtbank
in Maastricht over te nemen en niet
in te gaan op de eisen van de procu-
reur-generaal. Het Hof doet over
veertien dagen uitspraak.

Officier in beroep tegen vonnis rechtbank

Voor Hof hoge straf
geëist in incestzaak
later aanzienlijk. De man werd ver-
oordeeld tot anderhalfjaar gevange-
nisstraf, TBS en verpleging, de
vrouw tot zeven maanden gevange-
nisstraf.

Tegen beide vonnissen tekende de
Maastrichtse officier beroep aan bij
het gerechtshof in Den Bosch. Op
nadrukkelijk verzoek van de procu-
reur-generaal vond de behandeling
van de beroepszaak gisteren geheel
achter gesloten deuren plaats. Mr
Franken voerde als argument „het

zedenkwetsend karakter" van de
zaak aan.

Beide echteliedenwas telastegelegd
het medeplegen van ontucht met
een aan hun zorg en waakzaamheid
toevertrouwde minderjarige.
Voorts werd beiden mishandeling
van dat kind verweten. De man zou
het meisje daarenboven verdoven-
de middelen hebben toegediend. In
navolging van de officier in Maas-
tricht noemde de procureur-gene-
raal het intens triest dat de twee ver-

Transporteurs bezorgd over toekomst goederenvervoer:

'Knelpunten verkeer
nu snel aanpakken' Shirley: 'Blij dat

dader kind goed
heeft verzorgd'

# Oma laat haar tranen de vrije loop nadat haar klein-
dochterweer terecht is. Foto: jan paulkuit

Proefschrift Roermondenaar:
'Toename zorg
leidt tot meer
neurotiei'

TILBURG/ROERMOND - Neuro-
sen zijn eeri luxe oplossing voor
psychisch en maatschappelijk on-
behagen. Toename van zorg en uiV
breiding van sociale voorzieningen
leiden tot een stijging van het aantal
neurotici. Dat concludeert de uit
Roermond afkomstige Giel Hut-
schemaekers (32) in het proefschrift
'Neurosen in Nederland' waarop hy
vrijdag in Tilburgtot doctor zal pro-
moveren.

Hutschemaekers wijst de opvatting
dat onze geürbaniseerde, geïndus-
trialiseerde, vervuilde en lawaaiige
samenleving het ontstaan van neu-
rosen (stoornissen in het zenuwstel-
sel met een psychische oorzaak) be-
vordert van de hand. Stress, ge-
jaagdheid en verlies van sociaal
houvast vormen in de ogen van ve.
len een bedreiging voor ons welzij it
De onderzoeker heeft hiervoor ech-
ter geen bewijs gevonden.

De onderzoeker concludeert op ba-
sis van een analyse van 5000 dos-
siers uit de jaren 1900 tot 1985 dat
neurosen verwijzen naar een falen-
de zingeving en impliciete normen
in de samenleving. Met de diagnose
'neurose' wordt het onverklaarbare
tot teken van ziekte gemaakt, aldus
Hutschemaekers. Aandacht voor
neurotische problemen gaat vol-
gens hem samen met een toename
aan neurosen.

De Roermondenaar volgde de athe-
neum-A studie aan het Bisschoppe-
lijk College in Roermond en stif-
deerde filosofie in Straatsburg,
theologie in Brugge en psychologie
in Tilburg. Sinds 1985 is hij ondei
meer als historisch-psycholoog ver
bonden aan de Sociale Faculteit var
de Katholieke Universiteit Brabanl
in Tilburg.

Vervolg van pagina 1 drukte voor nodig is en kraait
vrolijk in haar stoeltje. Internationaal

radioprogramma
over natuur

Van onze verslaggever
■^TARD - „Als de verkeers-

in Limburg niet snel["betert, komt de economi--116 groei in gevaar." Deze'arschuwing uitte T. van de
'°> voorzitter van de regio

van de EVO, een on-rlemersorganisatie voor lo-'j-iek en transport, gister-
is^dag tijdens een bijeen-
gfl^st in Sittard ter gelegen-
Ju van het vijftigjarig bc-- van de organisatie. „AlTr jaar geleden hebben wij,
IJ^en met de organisaties

Pr het beroepsvervoer, een|| met knelpunten opge-ld. Daar is nog steeds wei-£s mee gedaan. Deze knel-pten moeten snel aange-
*t worden."4»iJf de Loo noemde als voorbeel-

de vertraagde aanleg van de
j%eg Venlo-Roermond, het uit-jenvan een tunnel in Maastricht
i~e onduidelijkheid over de toe-f st van Luchthaven Maastricht.

P. verzamêlde ondernemers erken-
W dat de overheid niet alleen de
/0 komische belangen mee kan la-
cl.^gen. maar dat ook het milieubelangrijke rol speelt. Volgens

Voorzitter van de landelijke on-
f^mersorganisatie, drs. H. Plas-

.ls het Nederlandse bedrijfsleven
'jj °ok best bereid mee te werken

milieuvriendelijke manier
1 vervoeren. Hij baseert zich
o,b# °P de uitslag van een NIPO-Hifete, die in opdracht van deau is gehouden.
g^it blijkt dat 79 procent van de
i,epvraagde bedrijven die vervoer

esteden, meer willen betalenr tnilieuvriendelijker transport.

S NIPO-enquête maakt tevens
jjjC^.Hjk dat bijna 75 procent geen

'(r6lnig vertrouwen in de plannen
-|) de ministers Maij en Aldersi
K?- Op de bijeenkomst van de,u> die in Limburg ruim 3100 le-
jr kit, was daarop veel kritiek te

1- Volgens de ondernemers
jjden de belangen van het be-
Fsleven onvoldoende in acht ge-
(i jn- Met name het voornemen
L de benzine-accijnzen te verho-
'l stuitte op veel tegenstand.

l';sPreker drs. J Smeets, direc-<r Van Volvo Car BV Bom, gaf in
*y sPeech zijn toekomstvisie op de
L^kkeling van het Limburgse
d/flJfsleven en de gevolgen daar-
iii °P logistiek gebied. „Er zal een

van produktie
L'syinden. De producent gaat
1^ r ?itten waar de klant zit, de toe-j-ringsindustrie dicht bij de pro-
i^nt. Het regionale verkeer zal
I. sterk toenemen. Waakzaamheid
ji^s geboden."

j

A * an onze verslaggever
IjjMSTRICHT- Officier van Justi-
J^r. p. van Hilten heeft gister-
ldlen .^rie van cle vier tenlastege-
XLe feiten aan de vroegere direc-
% van het VJV-Maastricht laten
J **" Het enige waaraan hij G. van
1 "°g schuldig acht, is het niet

* . bijhouden van de administra-
Vk n het VJV. Daarvoor heeft hijit. u°etc Van 500° Sulden of 10° da"
■H l)cclltenis geëist. De advocaat
fVh n acntte zÜn cliënt totaalih/\uldig en vroeg de rechtbank
f ec»ge vrijspraak.

L..°espraak van de officier van
rV |"e leek gistermorgen meer op
I_t Pleidooi dan op een requisitoir.
k ~r'e maal toe moest mr. Van Hil-
fert ennen, dat er geen wettig en
!verH gend bewiJs kon worden ge-
I' W VOor hetgeen waarvan G. van
vanrd verdacnt- HÜ vroeg in die

dan ook om vrijspraak.

JV&r aan de administratie van het

!)rjr v^n alles schorte, was duidelijk
er. officier. De deelnemerslij-

ru,.., °P grond waarvan subsidie
j/^erkegenklopten niet,er werd

men, zoals alle inkomende tele-
foontjes in het politiebureau.

Mijnmeters
weer bijeen

De ouders van Dennise zullen
het wel uit hun hoofd laten om
hetkind ooit nog alleen achter te
laten in de auto. „Want dan krij-
gen ze het met mij aan de stok",
zegt oma. „Ik denk dat dit leer-
geld is voor alle ouders die hun
kind ooit alleen achter laten. Ik
hoop dat ze de dader nooit vin-
den, want ik ben bang voor
wraakakties. Niet dat ik daar zelf
toe in staat zou zijn. Maar bij wij-
ze van spreken", verzucht Ida
Klepper.

Rammelaar
Oma noemt haar kleinkind stee-
vast „Moppie" en heeft haar gis-
termorgen een nieuwe ramme-
laar cadeau gedaan. Bloemen
werden aan de deur afgeleverd.
„Denk maar niet dat ik haar nog
ooit alleen zal laten", zegt moe-
der Shirley terwijl ze haar kind
stevig tegen zich aandrukt.

Het tankstation aan deRingbaan-Zuid in Weert waarDennise werd gevonden.
Foto: JEROENKUIT

Ze is er bijna van overtuigd dat
de ontvoerder iemand is die ken-
nelijk geen kinderen kan krijgen
en die haar Dennise afgelopen
donderdagavond in paniek uit de
auto heeft weggehaald. „Ik ben
blij dat de dader ons kind goed
verzorgd heeft. Een dokter heeft
haar direkt onderzocht, maar ze
is echt kerngezond. Ook het
slijmvlies uit de mond van Den-
nise is onderzocht op sporen.
Toen we haar mee naar huis kre-
gen was ze erg moe", aldus Shir-
ley.

Van onze verslaggever
ROERMOND- Voor het derde ma;.
zendt Omroep Limburg in samer»
werking met de stichting Milieufe
deratie Limburg op Hemelvaarts
dag 24 mei het radioprogramm.
'Natuur kent geen grenzen' uit. Eéi
van de doelen die de Milieufederatii
nastreeft met de natuurspecial I
het met elkaar in contact brenger
van politici en milieubescherming.*
organisaties in Nederland, Belg
Duitsland.

Twintig natuurverenigingen uit he
grensgebied hebben inmiddels hul.
medewerking toegezegd.

Omroep Limburg zal tussen 9 en 1,!
uur rechtstreeks verslag doen van
de tochten door een achttal natuur"gebieden in Limburg en het aan-
grenzende Belgische en Duits ■grondgebied. Met name de zoge-
naamde kerngroepen waarin polit: ■ei en milieugroeperingen uit Lim-
burg en het grensgebiedzitting het -ben zullen aan het woord gelaten
worden.

De negen maanden jonge Denni-
se werd donderdagavond laat
ontvoerd uit een goudkleurige
BMW die geparkeerd stond aan
de Mariagardestraat in Roer-
mond. Tussen 23.30 en 24.00 had-
den de ouders de baby achterge-
laten in de auto en gingen een
hapje eten in een nabijgelegen
shoarmazaak aan het Zwart-
broekplein. Hassan Kor en Shir-
ley Grutter keerden kort na mid-
dernacht bij hun auto terug en
zagen dat tot hun ontsteltenis dat
een autoruit was ingeslagen en
de baby verdwenen was.

Onderzoek ontvoering baby nog muurvast

Politie: 'We hadden
niets, totaal niets'

één uur weer mee naar huis nemen.
Alle kleren van het kind hebben we
op sporen onderzocht", aldus Kuy-
pers.

Route
Twee uur na het vertrek van d
kerngroepen om 9 uur kan ook he
publiek gaan deelnemen aan d'
tochten. Een routebeschrijving i
verkrijgbaar bij de vertrekpunten

Hassan was gistermorgen te ver-
moeid van de gebeurtenissen om
de pers te woord te staan. „Hij
kan de drukte niet meer aan",
verontschuldigde Shirley hem.
Hun voordeur werd praktisch
platgelopen van buren en fami-
lieleden die Shirley en Hassan
kwamen feliciteren met de ge-
lukkige afloop. De kleine Denni-
se weet kennelijk niet waar al die

Of een negen maanden oud kind
de ontvoering en de scheiding
van haar ouders als een trauma
zal ervaren is volgens de Roer-
mondse kinderarts D. Lissone
nu nog moeilijk te zeggen. Hij
stelt dat afhankelijk van de
geestelijke gesteldheid van het
kind en de verdere verzorging en
opvang. Volgens kinderpsycho-
loog J. Feenstra uitLeiden is ook
de opvangvan de ouders heel be-
langrijk. Die zijn vooralsnog niet
ingegaan op hulpverlening.

ROERMOND - De Roermondse po-
litie is dolgelukkig dat baby Denni-
se weer boven water is maar heeft
het onderzoek naar de ontvoerders
onverminderd met twintig man
voortgezet. Dat onderzoek zit tot
dusver muurvast.

Van onze verslaggever

Volgens de hoofdinspecteur is, het
mede aan de geweldige publiciteit
over de zaak te danken dat Dennise
ongeschonden bij de ouders terug
is. De politie had namelijk nulkom-
ma nul aanwijzingen waar het kind
zich zou kunnen bevinden. Al vier
dagen lang sluit de politie niets uit.
Geruchten als zouden de ouders zelf
mogelijk de hand hebben gehad in
de ontvoering worden door de poli-
tie hardnekkig ontkent. „We heb-
ben daar volstrekt geen aanwijzing
voor", zegt Kuypers.

Buurtonderzoek wordt nu behalve
bij de plaats van het verdwijnen van
de baby nu ook uitgevoerd op de
plaats waar het kind is teruggevon-
den: een tankstation aan de Ring-
baan-Zuid in Weert.

Tips
Hij vergeleek de kwestie gisteren
met de moordaanslag van de Ira op
Britse militairen in Roermond. Bij
die zaak werd depolitie haast bedol-
ven onder tips en aanwijzingenvan
buren en passanten. Na de ontvoe-
ring van Dennise heeft zich totnu-
toe niemand gemeld die donderdag-
nacht iemand met een reiswieg heb-
ben zien lopen.

Serieus
„Het was meteen duidelijk dat dit
een serieus telefoontje was. Toen
zijn we met spoed naar Weert gere-
den. Onze collega's in Weert inven-
tariseerden intussen welke pomp-
stations er zich aan de Ringbaan be-
vonden. In Weert hebben we ons ge-
splitst. Snel daarna kregen we de
melding dat er een baby gevonden
was. We hebben toen eerst gekeken
of het 'onze' baby was. Toen we daar
zeker van waren slaakten we een
zucht van verlichting. De baby ge-
zond terugvinden was ons eerste
doel. Het tweede is de daders op-
sporen."

„Er kwam een anoniem telefoontje
van iemand die in gebrekkig Neder-
lands meedeelde dat er een baby bij
het tankstation op de Ringbaan in
Weert zou liggen. Daarna werd de
verbinding verbroken", zegt hoofd-
inspecteur J. Kuypers van de Roer-
mondse politie.

WIJLRE - Op initiatief van Juu :>
Haan en René Minartz zullen op z. -
terdag 26 mei 39 oud-mijnmeteis
van de Oranje Nassaumijnen cc 1
reünie houden. De bijeenkomst
vindt plaats in de Ramonabar te
Terwinselen, waarvan de eigenaar
een oud-mijnmeter is.

(ADVERTENTIE)

t^gs§> %_ Het enige echte

wm\ ■ Grieks
I M II Specialiteiten-
\J^jJy I Restaurant

mogelijk.
is gevestigd in Heerlen

Dautzenbergstraat 17C, 6411 LA Heerlen Tel. 045-719544
Dagelijks geopend van 16.30 - 23.30 uur

Op 10 mei 's avonds live-muziek door Duo Athene
76108

De startplaatsen van de zes voor het
publiek toegankelijke routes zijr:
de Oude Markt in Waubach, de Or -derste Molen in Mechelen, café de
Bos in Swalmen, de kiosk van het
kasteel in Arcen-Velden, deruïne i■_
Afferden-Bergen en kasteel de Hol -mühle in Tegelen.

„We hebben het kind eerst door een
arts laten onderzoeken, maar Den-
nise verkeert in blakende gezond-
heid.Er was geenreden om het kind
in een ziekenhuis of andere inrich-
ting te laten opnemen. Toen hebben
we de ouders thuis opgehaald. Die
konden hun kind rond de klok van

Ook heeft niemand de politie of
ouders gebeld om de ontvoering op
te eisen of losgeld te vragen. Door
het manco aan concrete gegevens
stond de politie dichtbij het tijdstip
om een beloning uit te loven voor
diegene die kon meedelen waar de
baby zich bevond.

Hij zegt uit hef telefoontje niet af te
kunnen leiden of het een mannen-
of vrouwenstem was, een buitenlan-
der of een Nederlander. Het tele-
foongesprek is wel opband opgeno-

Officier van Justitie laataanklacht grotendeels vallen

Vijf mille geëist
tegen VJV-directeur

met leeftijden en aanwezigheids-
percentages geknoeid. Van Hilten
kon echter niet het bewijs op tafel
leggen dat Van R. daaraan schudig
was en dat het ook de schuld van
Van R. was dat het VJV-Maastricht
failliet is gegaan.

ting CAS in Roermond. Daaruit
konden volgens Van den Bom de
rechten en verplichtingen van de
stichting worden vastgesteld. Dat
Van R. de boekhouding niet onge-
schonden naar voren kon brengen,
weet de advocaat aan het faillisse-
ment van het VJV. „Met de heer
Van R. heeft dat alles niet veel te
maken", zei hij.

zijn geweest dat deze zaak eigei
op grond van niks, zo geëscaleerd i:..
Ik hoop dat het nu afgelopen is. Wet
overblijft is een hoop ellende ei
leed en dat is zelfs met een vri. -spraak niet goed te maken. Ik hoo j

dat het nu echt afgelopen is."

De rechtbank zal bij haar oordejl
nog in overweging nemen dat de ac -
vocaat van Van R. de officier vai
justitie verweten heeft op oneiger-
lijke gronden de rechtszaak te voe-
ren, namelijk niet om de schuld van
Van R. aan te tonen, maar de hele
zaak open en bloot op tafel te leg-
gen, zodat mensen die verdacht le-
ken (zoals rechter-commissaris Vel-
heezen die VJV-bestuurslid is ge-
weest) de gelegenheid te geven hu .
onschuld aan te tonen.

De enige overtreding die Van R. in
de ogen van de officier van justitie
heeft begaan is het niet zorgvuldig
bijhouden van de administratie
over de vermogenstoestand van het
VJV 'zodat te allen tijde de rechten
en verplichtingen kunnen worden
gekend' (Art. 14, eerste lid boek 2
Burgerlijk Wetboek.) Van Hilten noemde deze conclusie

misplaatst. „Vanaf het allereerst?
begin van het onderzoek was de op -vatting van het Openbaar Ministerie
dat de directeur van het VJV een
sleutelpositie innam."
Op dinsdag 29 mei doet de Maas-
trichtse rechtbank uitspraak in de
VJV-affaire.

De vroegere VJV-directeur, inmid-
dels hotellier in Zuid-Duitsland,
kon toen hij als laatste het woord
kreeg, niets zeggen. Tranen verstik-
ten zijn woorden. Hij herhaalde dat
hij zich gebruikt voelde als een
theaterstuk. „Drie jaar lang ben ik
door hersenspinsels achtervolgd.
Het is toch niet te geloven dat zoiets
in deze tijd kan. Het VJV was een
goed insituuter is veel mooi en goed
werk verricht. Een drijfveer van
haat, moet er wel de oorzaak van

Tranen

Onvoldoende
En voor de rest bleef er van al het
tenlastegelegde niet veel over. Wat
betreft de reizen zei Van Hilten dat
er juridische niets tegenin te bren-

gen was. Hooguit was de admini-
stratie ervan niet correct, maar het
bleek niet te bewijzenj dat Van R.
daar schuldig aan was. Het VJV had
de reizen niet als deelnemersuren
mogen noteren, „maar daarmee is
nog niet gezegd dat er sprake is van
oplichting. De wet veronderstelt in
dit verband de aanwezigheid van
'listige kunstgrepen', een 'valse hoe-
danigheid' of een 'samenweefsel
van verdichtsels. Daarvoor is on-
voldoende bewijs voorhanden,"
meende Van Hilten.

Dat er geld verdween uit de VJV-
kas mag als bewezen worden
geacht, maar net als bij het verval-
sen van geboortedata op de deelne-
merslijsten, is de cruciale vraag:
'wie deed het' en als daar al een ant-
woord op gegeven kan worden, dan
moet ook nog eens het bewijs gele-
verd worden. „Ik kan slechts aanto-
nen op grond van mijn bevindin-
gen, dat er geld verdwenen is; hoe,
dat is eenraadsel dat wel nooit meer
ontsluierd wordt. Verdachte kan op
zijn beurt ook geen deugdelijke ver-

antwoording geven. Op het Open-
baar Ministerie rust in deze de be-
wijslast, daaraan kan ik niet vol-
doen," zo demonstreerde Van Hil-
ten zijn onmacht ook ten aanzien
van de vraag over de verduistering.

Mr. Cor van denBom benadrukte in
zijn pleidooi dat Van R. niet bij het
voeren van de boekhouding betrok-
king was, afgezien van een korte pe-
riode dat hij inviel voor een kracht
op de administratie. De boekhou-
ding werd verzorgd door de stich-
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tel dat hij zwart ziet." Verwjzend
naar de ontkennng van Van Rey
dat hij iets met de opstelling van
de motie te maken heeft, zegt de
voorzitter van de Kamercentrale
over kopieën van drie faxberich-
ten aan andere WD-afdelingen
in Limburg te beschikken waar-
in de Roermondse motie wordt
verwoord en om steun daarvoor
wordt gevraagd.Boven de faxbe-
richten staat 'verstuurd door Jos
van Rey'. VanRey is dus in ieder
geval honderd procent op de
hoogte geweest van de motie en
vertelde op 9 mei in Den Haag
aan journalisten dat deze de dag
daarna in de afdelingsvergade-
ring in stemmingzou worden ge-
bracht, stelt Breukers.

Vervolg van pagina 1
Binnen de VVD Roermond
wordt hardop gezegd dat Van
Rey het brein zou zijn achter de
motie tegen het hoofbestuur.
Hij eiste op 3 april in een inter-
view het aftreden van Ginjaar
wegens falend beleid. Ginjaar
en Van Rey zijn geen goede
vrienden. Van Rey verweet
Ginjaar vorig jaar onder andere
dat deze zich er niet genoeg
voor had ingezet dat de Roer-
mondenaar opnieuw op een
verkiesbare plaats bij de ver-
kiezingen voor de Tweede Ka-
mer kwam te staan. Van Rey
kwam op een onverkiesbare
plaats te staan na geruchtma-
kende uitspraken, onder ande-
re dat hij vaak met 160 kilome-
ter per uur over de weg scheur-
de.

Verbolgen
Van Rey reageert overigen',
bolgen op de uitlatingen'11
Breukers. „Als hij durft te ü

gen dat er voor mij geen pi»
in de WD, moet hij dat m>)
de gewestelijke vergadering
gen. .Dan zullen wij er daar
spreken, en niet via depers.,
persoonlijke mening over "s
kers is overigens vernietige'.5

het tweede gesprek, dat op'_
had moeten plaatsvinden^
vlak van tevoren een uitnod
kreeg. Hij kon niet op de b^lte dag, maar heeft het hoo
stuur wel een aantal andere'
voor een gesprek genoemd*
gezien de algemene ledenv
deringvan deWD danal kr
de rug is en het huidige hoo
stuur met Ginjaar mogelijK
dwenen, is de situatie dal1

tuurlijk wel ingrijpend #
zigd. f

Afkeuring
„Ik keur deze hele handelijze
voor honderd procent af', zegt
Breukers. „Het is een houding
die een oud- en aanstaand-Ka-
merlid niet past. Ik vind dat er
voor mensen die zich belangrij-
ker achten dan de partij geen
plaats is in de WD."

Van Rey verdween daadwerke-
lijk uit de Kamer, maar is nu
weer volop in de publiciteit van-
wege de motie tegen het hoofd-
bestuur. Het gewestelijk bestuur
keurt die motie en het optreden
van Van Rey in de affaire af.
Voorzitter Breukers valt met
name over twee passages in de
motie waarin wordt gesteld dat
de malaise in de WD steeds
weer wordt 'gevoed door de
slechte aanpak van conflicten
en/of kritiek op leidende perso-
nen in de VVD en dat 'een ver-
antwoorde politieke opstelling
vereist dat het partijbelang pre-
valeert boven het belang van de
daaraan gelieerde personen.

De gewestelijk voorzitter gaat
niet zover te zeggen concrete
stappen te overwegen tegen Van
Rey. De zaak berust na Van Reys
uitspraak op 3 april - dat Ginjaar
zou moeten aftreden - bij het
hoofdbestuur. Breukers zegt in-
tensieve contacten te hebben ge-
had met het hoofdbestuur over
die kwestie.

„De motie tegen het hoofdbe-
stuur is daarmee feitelijk een
motie tegen Van Rey zelf', zegt
Breukers. „De pot verwijt de ke-

Het hoofdbestuur heeft Van Rey
in ieder geval al twee keer uitge-
nodigd tot een gesprek over zijn
uitspraken in het interview. Vol-
gens Van Rey was hij de eerste
keer in Marokko, terwijl hij voor

De kans op een spoedige tl\
keer van Van Rey is inm^
zeer groot geworden. Drie 1
Kamerleden zijn inmiddei
vertrokken en als, zoals
wacht, ook nog Loek HeiA
binnen een paar maandeM
burgemeesterschapkrijgt a*i
boden, is Van Rey aan de I
om de opengevallen plaats »<
Kamer te nemen. r

Van Rey erkent daags voor i*
delingsvergadering in Den f
met een NOS-journalist ovj.
in te brengen motie tegel^
hoofdbestuur te hebben ge*
ken. „Ik heb echter alleen v4,
dat leden van de WD in £mond mij hadden gezegd 4
ermee bezig waren." '

In datproces kreeg zij gelijj}1de Roermondse rechtbank!*1
dent mr G. Wind, die mete#
het kort geding uitspraak <*'

Verdachte in juli voor rechtbank

Egyptische ontvoerder
wacht strafproces

Zowel in Nederland als in ff
te heeft de echtgenote echtst!
dingsprocedures aangespa'
tegen M. Samen met de m"i
was de advocate van 21 tï
april jl. in Egypte. „We ha£
een machtiging van M., vl\
stond dat wij de kinderen»
mochten nemen. Omdat df
derhandelingen te veel tijdK
slag namen,keerden advocaf
de moeder zonder kindere
rug. „De onderhandelingen
pen nu gewoon door. Ik \
overigens, dat de kinderen^
nen afzienbare tijd terug in j
lo zullen zijn."

De advocate kreeg de ga^
dat zij M. kan gijzelen als W.
de één of anderereden uit 4
zou mogen, en nog niet dekl^ren zou hebben teruggebïv
meldde Irene Aarts gistere^
kan hem maximaal een jaal
zelen. I

M. werd een maand geleden in
Utrecht in de kraag gegrepen. De
man zit sindsdien achter tralies
in het huis van bewaring te Roer-
mond. De raadkamer heeft tot de
voorlopige hechtenis bevolen.

HEERLEN/ROERMOND - De
Egyptenaar M.M. (36), die vorig
jaar zijn drie kinderen vanuit
Venlo ontvoerde, moet zich 17
juli aanstaande voor de recht-
bank in Roermond verantwoor-
den. Hij kan maximaal tot negen
jaar onvoorwaardelijk worden
veroordeeld. Dit heeft de persof-
ficier van justitie mevrouw mr
E. van derBijl gisteren desge-
vraagd meegedeeld.

De 36-jarige vader nam vorig jaar
medio januari zijn twee doch-
tertjes- dezesjarige Susan en de
vierjarige Sarah - en zijn tweeja-
rig zoontje Freddie mee naar
Schiphol, waar hij meteen in een
vliegtuig richting Egypte ver-
trok. Hij kon destijds gemakke-
lijk de douane passeren omdat
hij de Egyptische paspoorten
van de kinderen bij zich had; de
kinderen hebben ook een Neder-
lands paspoort.
Bekend is dat de kinderen mo-
menteel bij familie van M. in
Egypte verblijven. De advocate
van de Venlose moeder, mr Irene
Aarts-Mulder uit' Heerlen, heeft
vorige maand een kort geding
gevoerd tegen M. om de kinde-
ren weer 'vrij' te krijgen.

Van onze verslaggever
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Roda-supporter
probeerde meisje

te verkrachten

KERKRADE - De po-
litie in Kerkrade heeft
een 23-jarige man uit
die plaats aangehou-
den op verdenking
van poging tot ver-
krachting van een 12-
-jarig meisje. De man
maakte deel uit van
een groepjeRoda JG-
supporters die op 11 i
februari na afloop van
de uitwedstrijd tegen
RKC in de trein tus-
sen Eindhoven en
Heerlen het meisje
lastig vielen. Hetkind

werking met de
spoorwegrechercW
Sittard aleen 20-jaif
Landgravenaar aam
De tweede verdaclt
kon pas vorige wef
worden gearresteef
Het tweetal zal ziclj
zijner tijd voor de Jrechter moeten velf
antwoorden wegerf
poging tot verkracf
ting van een mindf
jarige, bedreiging it
geweld en vrijheidl
beroving. j

Het slachtoffer pro-
beerde op verschillen-
de stations uit te stap-
pen, maar de suppor-
ters verhinderden dat.
Daags na de wedstrijd
hield de politie van
Kerkrade in samen-

werd door meerdere
supporters onzedelijk
betast en gedeeltelijk
uitgekleed. Boven-
dien lieten enkele van
henhun broek zakken
en hun geslachtsdeel
aan het meisje zien.
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DEN BOSCH - Vopr bewezen geachte doodslag op een
jonge Sittardse en beroving van zowel een pompbediende
in Sittard als twee bejaarde wandelaarsters in Maastricht
eiste de procureur-generaal bij het Gerechtshof in Den
Bosch gisteren tegen een 29-jarige man acht jaar gevange-
nisstraf en terbeschikkingstelling van de overheid (TBS).
De man is geboortig van Maastricht maar verbleeften tijde
van de hem verweten feiten in Sittard.

huis. Volgens verdachte was zij
tevoren bij hem op bezoek ge-
weest. Op zeker moment had hij
haar op een bed geworpen en
met beide handen de keel dicht-
geknepen.

De eisvan de procureur-generaal
steekt twee jaar uit boven het
vonnis van de rechtbank te
Maastricht maar ligt anderzijds
twee jaaronder de eis van de offi-
cier van justitie aldaar. Zoals hij
ook voor de rechtbank had ge-
daan, ontkende de man gisteren
het merendeel van de hem ver-
weten feiten. Slechts afpersing
van de tankbediende gaf hij toe.

In beroep bij GerechtshofDen Bosch

Acht jaaren TBS geëist voor
doodslag en berovingen

van zelfmoord als de verse"
de bekentenissen van verd
op, daarbij de klemtoon lel
op de laatste categorie.
Procureur-generaal mevroifr
Franken maakte in haar rA
toir een selectie uit de befl
nissen van de man en meen*
hun onderlinge samenhai*
bewijs te kunnen putten
doodslag. „Wat precies h
beurd, zullen we wel nooit'
ten komen", meende zij. IK'
vrouw mr A. Odekerken ]\
man achtte moord of doC
allerminst bewezen en droiL
op vrijspraak. Tegenover*l
mogelijkheid die de PG a«
wijsmiddel had aangetf.
plaatste zij een andere rrj
schijnlijkheid om dat te onUj
wen.
Over veertien dagen volgt <L
spraak van het Hof.

Toen zij geen tekenen van leven
meer gaf, had hij een plastic zak
om haar hals gebonden en ver-
volgens uit het dakraam gegooid.
Voor de Sittardse politie was er
in eerste instantie geen aanlei-
ding aan een misdrijf te denken.
Men was ervan overtuigd dat
hier sprake was van zelfmoord.

Later deed de verdachte verwoe-
de pogingen zijn verklaringen te
herroepen. Hij zou de bekentenis
hebben verzonnen om „interes-
sant" te lijken. Een andere keer
gaf hij als motiefop „van alle ge-
zeik af te willen zijn". In een lan-
ge monoloog somde president
mr Pijls gisteren zowel de versie

Bekentenis
Door eigenerbeweging tegen-
over de politie gedetailleerde
verklaringen af te leggen, had hij
zich in feite zelf van doodslagbe-
schuldigd. Slachtoffer was een
35-jarige vrouw die evenals ver-
dachte was opgenomen in een in
Sittard gevestigd 'hostel' van
psychomedisch streekcentrum
Vijverdal. Op 4 februari van vo-
rig jaar werd haar lijk gevonden
op de binnenplaats van het te-

Schiettreffen
oud-gediende

HEERLEN - De verenig»e
van oud-commando's en e^riniers in Limburg houdenkj

dag 19 mei op de heide bijf'mond een schietwedstrijd. 'u
digden kunnen zich inschj
bij Café Schondelsberg in e
mond. g

1

Van Rey verbolgen ove
uitlatingen Breukers

CHet beste adres.
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#lOND - Drie Roermondena-
jf>ben deze week tegenover de
bekend dat ze op 15 januari

;(un plaatsgenoot Jan van dervermoord hebben. Het gaat
g? 27-jarige H.S., de 26-jarige
nf 1 de 22-jarige J.R.. De laatste
;r*ker met justitiein aanraking

f-w mevrouw E. van der Bijl
" gisteren mee dat het trio de
P die bewuste dag in de bin-
Jdheeft opgepikt en in deauto

Drie Roermondenaren
bekennen roofmoord

gezet. In Voorstad Sint Jacob werd
de man afgeranseld. Ook werd het
slachtoffer enkele keren bijtend
zuur in het gezicht gespoten.

Nadat hij was beroofd van zijn por-
tefeuille heeft het drietal volgens

justitie de man letterlijk de Maas in
geschopt. „Vervolgens hebben ze
hem zien afdrijven en kopje onder
zien gaan", aldus justitie die spreekt
over een beestachtige moord.

Het lichaam van Jan van derMeer is

nooit teruggevonden. Justitie gaat
er van uit dat de man de mishande-
lingen niet heeft overleefd en in de
Maas is verdronken. Het slachtoffer
was een bekend figuur op schutters-
feesten en in de Roermondse bin-
nenstad. Hij woonde op een kamer
aan de Nassaustraat.

Mevrouw Van der Bijl zegt aan-
staande vrijdag meer inlichtingen
omtrent de moord te kunnen ver-
strekken. De drie verdachten zullen
binnen afzienbare tijd worden voor-
geleid aan de officier van justitie.

Opgave 3 vond Van de Rijt een
moeilijke. „Ik denk dat leerlin-
gen ook geschrokken zijn van de
presentatie van deze micro-opga-
ve. Bovendien kwamen er twee
soorten belastingen in voor, wat
kan leiden tot verwarring." De
niet moeilijk ogende opgave 4
over de schuldenlast was vol-
gens de leraar de pittigste. „Er
worden allemaal antwoorden ge-
vraagd, die je moet destilleren
uit de tabellen. Dus jekan niet de
behandelde stof herkauwen."

door ans bouwmans

De schuldenlast
woog heel zwaar

LANDGRAAF - De schulden-
problematiek van de derde-we-
reldlanden. Daaraan zullen de
vwo-eindexamenkandidaten
economie I geen echt prettige
herinneringen hebben. De opga-
ve hierover, nummer 4, was
zwaar. Heel zwaar. Zelfs de
vraagstelling was ingewikkeld,
verzuchtten enkele leerlingen
van het Eykhagencollege in
Landgraaf gisteren.

Het economie-examen telde vijf
verschillende onderwerpen. En
dat betekende, volgens leraar
Van de Rijt, dat de leerlingen
zich vijfkeer in een ander onder-
werp moesten verdiepen. Geen
gemakkelijkeklus, vooral omdat
er tegenwoordig weinig stan-
daard vraagstukken in de exa-
mens voorkomen.

geerden enkele scholieren van
het Eykhagencollege. „Het was
redelijk te maken, maar het kost-
te veel tijd om alleste lezen." Wel
zat er een 'smerige' vraag bij,
merkte een enkeling op.
De havo-klanten toonden zich
minder gelukkig over het eind-
examen biologie. „We hebben de
examens uit 1988 en 1989 ge-
maakt, maar dit was een stuk
moeilijker. Of het zou aan de ze-
nuwen moeten liggen, maar zo
zenuwachtig was ik niet," zegt
een van de scholieren. Enkele re-
acties: er waren moeilijke vragen
over genetica, je moest echt in-
zicht hebben, er werd diep inge-
gaan op details, en er waren wei-
nig echte weggevertjes. „Ik heb
ze althans niet kunnen ontdek-
ken."
De kandidaten voor het mavo-
c-examen werden ondervraagd
over het menselijk skelet. Ze
moesten op tekeningen van het
kniegewricht de pijpbeenderen
aangeven en vaststellen of het el-
leboog-, enkel-, heup- of polsge-
wricht was afgebeeld. Verder
kwam de functie van de rode
bloedcellen aan de orde en wer-
den de kandidaten ondervraagd
over de voortplantingsorganen
van de vrouw.

In het gehele middelbare onder-
wijs stond gisteren biologie op
het programma. Over het vwo-
examen waren de eindexamen-
kandidaten redelijk tevreden.
,iDe stof was goed gespreid. Hele
moeilijke dingen zoals het oog of
de hersenen zaten er niet in,"rea-

Biologie

derd. Het publiek is sterk aan het
vergrijzen. Het management ver-
keert vaak in een overgangsfase.
Bovendien zijn de hotels en pen-
sions niet altijd het hele jaar ge-
opend. Kortom, tijd om daar iets
aan te toen," aldus een toch redelijk
optimistisch gestemd VVV Lim-
burg-directeur Lodewijk Ridder-
bosch.

kingskracht uit te oefenen op de
toerist. Toch moet de toeristenbran-
che op haar hoede zijn. Volgens de
VW-directeur neemt de concur-
rentie toe. Met name in Zeeland en
Noord-Brabant wordt hard aan de
weg getimmerd om een belangrijke
toeristische positie te verwerven.
In de nieuwste VW-campagne
wordt Limburg aangeprezen als de
provincie voor het doorbrengenvan
een tweede vakantie. „Gemiddeld
gaan we in Nederland 2,5 keer per
jaar op vakanties. De lange vakan-
ties worden in het buitenland door-

gebracht. Wij hopen goed in te spe-
len op uitbreiding van het aantal
korte vakanties."

Buitenlanders
De grootste groep buitenlanders die
Limurg aandoet, wordt nog steeds
gevormd door Westduitsers: 676.900
vorig jaar. De meeste Westduitsers
zoeken de bungalowparken op. De
voorkeur van deBritten, in 1989 wa-
ren er dat 175.000, gaat nog steeds
uit naar Valkenburg en omgeving.Limburg blijkt een sterke aantrek-

Concurrentie

het NIOC het LIOF een rapport aan,
waarin geconstateerd wordt dat
Limburg zich goed leent voor de
vestiging van informatie-technolo-
gie.

De deelnemende partijen zijn ook
van mening, dat er in het Hoger On-
derwijs een opleiding moet komen
tot docent Informatica of Informa-
tiekunde. Op dit moment is voor het
geven van informatica-onderwijs
aan middelbare scholen nog steeds
geen officiële bevoegdheid vereist.

Jr

tf an onze verslaggeefster

jtENBURG .-■' Steeds
brengen in

,jprg hun vakantie door.
;r»9 waren er dat bijna 1,7
a^h. Hiermee komt het

van Limburg op
Jocent, een stijging van
Procent ten opzicht van
dLimburg bezet inmid-
de derde plaats, na Gel-
-M en Noord-Holland,'de provincies die hetfMn trek zijn. Opvallend is

van de
(?t die Limburg bezoekt.'ddeld wordt 190 guldenpersoon per vakantie uit-een, wie in Limburg zijn
jMie doorbrengt besteedt
füden.

" Diana (l) en Liana (r) uit Landgraaf raakten beiden in tijdnood tijdens het eindexa-
meneconomie I. Foto: FRANSRADE

e cijfers die de provinciale
gisteren presenteerde blijkt
*ampeersector vorig jaareenlelijke groei van vijf procent
'^akte. Ook worden meer lan-
*orte vakanties in het zuidenbracht.
lftgalow-markt heeft zich ge-
werd, maar is met een markt-

*' van 50 procent, nog steeds
'atigrjjkste verblijfsaccommo-
-11 Limburg. In Noord- en Mid-
J'ftburg kiest 71 procent van;r'sten voor een bungalow oftement. In Zuid-Limburg is
lfcentage 29.

Prof. dr ir K. Boon, voorzitter van
het congres, toonde zich na afloop
van de besprekingen enthousiast
over de bereikte resultaten: „Het is
voor de eerste keer, dat er in Neder-
land zoveel mensen uit zoveel ver-
schillende takken van het informa-
tica-onderwijs bij elkaar geweest
zijn en dat daarbij bovendien waar-
devolle suggesties uit de bus geko-
men zijn." .

Congres: scholing
informatica heeft
structuur nodig
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MAASTRICHT - Vertegenwoordi-
gers van zowel reguliere als be-
drijfsopleidingen in de informatica
zijn gisteren in Maastricht met een
groot aantal beleidsaanbevelingen
op de proppen gekomen, die de
structuur van dit onderwijs kunnen
verbeteren. De vertegenwoordigers
vinden onder meer dat er duidelijk-
heid moet komen in het 'oerwoud'
van informatica-opleidingen. Daar-
voor moet echter eerst eens precies

omschreven worden, welke kennis
en doelstellingen nog binnen het
vakgebied thuishoren. Onderwijs-
instellingen moeten vervolgens hun
onderwijsaanbod beter op elkaar
gaan afstemmen.
De aanbevelingen werden gepre-
senteerd tijdens de slotmanifestatie
van het Nationaal Informatica-On-
derwijs Congres (NIOC), dat de af-
gelopen twee dagen in het Maas-
trichtse MECC werd gehouden. Te-
vens boden de organisatoren van

DE EINDEXAMENKANDIDATEN
De pauzes op schoolzal ze missen, als ze slaagt ten-
minste. De Landgraafse Diana Wassen (19) wil de
sociaal verzorgende sector in, psychiatrisch ver-
pleegkundige worden. Veel te verdienen is er in de
verpleging niet, maar dat kan Diana niet deren.
Geld vindt ze niet het belangrijkste. Zeven jaarzit
ze nu al op het vwo, terwijl ze met een mavo- of ha-
vo-diploma dezelfde vervolgstudie had kunnen
doen. „Dat is niet zo geweldig. Maar ja, als je hoger
mikt wordt het ook theoretischer en ik wil toch per
se iets praktisch doen." Studiegenoot Liana

Steeghs (18) zal het Eykhagencollege in Landgraaf
verlaten zonder in weemoed .om te kijken. Veel van
haar vrienden zijn al van school en het op kamers
wonen in Nijmegen - net als haar vriend - lonkt.
Met als extraatje de studie aan de Hogere Laborato-
rium Opleiding. Een studie biologie- dat vak vindt
ze echt prachtig - zat er niet in. Geen natuurkunde
in het pakket. Jammer, maar het is niet anders. Dia-
na en Liana, een eensgezind duo. Economie I?
Tijdnood! En biologic? Niet makkelijk, wat lastige
vragen, maar het was te maken.

DE OPGAVE
moet de leerlingen op het goede spoor zetten. „Bij
hoge temperaturen gaat het enzymmolecuul stuk
en kan het weinig afbreken. Er wordt hier echter
expliciet gezegd dat het molecuul niet stuk is en
dus kan werken bij de hoogste aangegeven tempe-
ratuur. Je moet even het verschil tussen optimum
en maximum doorhebben." Listig!

Bij welke van de temperaturen 10°C, 20°Cof 30°C
zet een intact enzymmolecuul per minuut de groot-
ste hoeveelheid van verbinding P om? Vraag 42
van het vwo-biologie examen is een lastige. Het
goede antwoord is c oftewel 30°C, zegt leraar biolo-
gie Bringmann van het Eykhagencollege in Land-
graaf. Dat het woord intact cursief is geschreven

Van onze redactie economie

" Een van de hoofdrolspelers bij de slotmanifestatie van het NIÖC was de 16-jarige gymnasiast
Micha Savelsbergh van de Schiedamse scholengemeenschap Spieringshoek (rechts). Hij ontving
van directielid J. Duyvendak van het informatica-concem Volmac de 'Volmacprijs'. De prijs
was door het bedrijf uitgeloofd voor het beste essay over het onderwerp: 'informatica-onderwijs
in het jaar2000. Aari de prijs is een bedrag van 5000 gulden verbonden. Foto: WIDDERSHOVEN

Limburg in plaats van Oost-Duitsland

Zwitserse mallen
vanuit Maastricht

Directeur Curfs van Laura Metaal is
een tevreden mens. „Nu Syro zich
bij ons in Maastricht gaat vestigen,
lopen ze als klant tenminste nooit
meer weg", grijnsde hij gisterenver-
genoegd tijdens de presentatie.
Curfs sloot overigens niet. uit dat
Laura Metaal in de toekomst het
aandeel in de joint-venture met
Syro gaat vergroten van 25 procent
nu, naar 50 procent of meer.

MAASTRICHT - Het Zwitserse be-
drijfSyro gaat in een 75/25 procents
joint-venture met Laura Metaal bv
aan de Beatrixhaven in Maastricht
een nieuwe fabriek neerzetten voor
de produktie van stalen mallen en
gereedschappen. In 'de fabriek
wordt ’ 4 miljoen geïnvesteerd. Het
bedrijf levert in eerste instantie 40
nieuwe arbeidsplaatsen op. Het had
niet veel gescheeld of de fabriek
was niet in Maastricht, maar in het
Oostduitse Leipzig neergezet.

Drie jaar cel
voor doodslag

kampje Sittard
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De 41-jarige F.S
uit Schinnen is veroordeeld tot dri.
jaar gevangenisstraf. Op 27 janvar
jongstleden schoot hij op het woon
wagenkampje de Kemperkoul me
een jachtgeweer op zijn 36-jarigc
zwager B. van G. die aan zijn ver
wondingen overleed.

Tegen de man eiste de officier var
justitietwee weken geleden vijf jaa
gevangenisstraf. Voor hem stonc
het als een paal boven water datF.S
bewust geschoten had.
De ruzie zou zijn oorsprong hebbei
gevonden in een familievete. Het la
tere slachtoffer had F.S. in de nach
van 27 op 28 januariopgezocht. Bei
den waren bewapend met knuppel:
en hadden de inboedel van di
woonwagen waarin F.S. zich be
vond kort en klein geslagen maa
ook F.S. zelf hard aangepakt.

De komst van Syro betekent dat-
(met uitzondering van Laura Me-
taal) Maastricht voor het eerst in
acht jaar weer een nieuw bedrijf
binnen de gemeentegrenzen mag
verwelkomen. Op het industrieter-
rein Beatrixhaven wordt een grond-
stuk van circa 7.000 vierkante meter
gekocht. De gemeenteverdient daar
meer dan een kwart miljoen aan.

Geen haast

Syro (een dochter van het Zwitsers
familieconcern Otam) maakt in
Zwitserland en West-Duitsland al
sinds jaar en dag geldwissel- en
weegapparatuur en stalen mallen
voor de golfplaten-industrie. Op
zoek naar een plek om het bedrijf
verder uit te breiden kwam de di-
rectie vorig jaar uit in het Oostduit-
se Leipzig, omdat daar aan Westerse
ondernemingen flinke investerings-
steun wordt geboden. Directeur E.
Forster stond op het punt zijn hand-
tekening te zetten, toen er een mai-
ling van de NV Ijidustriebank Liof
in de bus viel, waarin Zuid-Limburg
van harte werd aangeprezen.

agalows
i?antal lange vakanties dat in
'JqoF wordt doorgebracht steeg
£/<>, een toename van 161.000
s^ies en goed voor 1.011.000

' vorig jaar in Lim-
\r groei van het aantal lange
Mes komt voornamelijk door
Fiarne van het aantal caravan-

'Jging van de korte vakanties
~g 5 procent ten opzichte van

S, 2.000 meer. Die worden voor-'lJk doorgebracht in Zuid-
"Jrg. In Noord- en Midden-'Urg daalde namelijk het aantal

Toch behoudt Lim-
!net marktaandeel van 8 pro-

ls;* minder personen kiezen
'en hotel of pension: 16 pro-ven 20 procent een jaar eer-
[ n tegenstelling tot de cam-
l cri de bungalowparken zijn
°tels en pensions niet meege-
friet de verlangens van de
Het product is vaak verou-

Werkloosheid
minderdan

12 procent
4*STRICHT - Het werk-
a4c eidspercentage in de pro-
[ le Limburg is tot onder de

■ m °Cent gezakt en staat per
' d aPril op 11,9. Dat is één-j.ae procent minder dan het
<-i entage werklozen in heelirider*and" In vergelijking metLj-j daaldede werkloos-
J_e m LimDurë met een half
ddent' in vergelijking metaPril vorig jaar 1,2 procent.

fi^ lmburg zijn thans 44.338
!?iBi,7en zonder baan, waarvan
'id mannen- Het werkloos-

*» fPercentage bij de mannen
Ct

ln Limburg een half pro-
*dri°,nder het landelijke ge-
fnh Nederland 10,3;
;tl Urg 9,8) maar bij de vrou-

tfe
ls de situatie in Limburg

%] stiS vergeleken met het
ZJ* !and (Nederland 15,7;J^rg 17 0)-

Ist;iSLe^ste dalingvan de werk-
!Aan^ deed zich vorige
'\in.r voor in de Oostelijke
i, '^reek. Daar daalde de
f-^oosheid 0,7 procent van
Vil t maart, naar 13,4 eind
Vd de rayons Maastricht,
;Lcjen"Limburg en Venray
'oCf.ffien daling van een halfWtp.r , geconstateerd, in de
i^ujke Mijnstreek van 0,3
Hn o en in het rayon Venlor «.^ procent.

tact op te nemen met directeur A.
Curfs van Laura Metaal BV datvan-
uit Eygelshoven en Maastricht al ja-
ren plaatmateriaal levert aan Syro.
Curfs wist met een voorstel voor sa-
menwerking in het nieuwe bedrijf
Forster meteen enthousiast te ma-
ken voor de Limburgse hoofdstad.
Bovendien bleek het beschikbare
terrein aan de Beatrixhaven gereed
voor bebouwing. Verder telden mee
de investeringssubsidie, dé meerta-
ligheid van het personeel, de goede
wegverbindingen, de nabijheid van
een vliegveld en het plezierige
woon- en werkklimaat.

Achteraf is directeur Forster ook
blij dat hij niet voor Oost-Duitsland
heeft gekozen. Hij vreest voor socia-
le onrust nu de omwenteling in
Oost-Europa zo snel gaat en het ves-
tigenvan een bedrijf nog met talloze
problemen gepaard gaat. Wat rust
betreft kun je beter in Maastricht
zitten. Forster denkt er zelfs over op
termijn allerlei activiteiten van de
drie Westduitse Syro-vestigingen
door te sluizen naar Zuid-Limburg.
West-Duitsland wordt hem te duur,
nu de vakbonden er een 35-urige
werkweek doorheen hebben ge-
drukt.

Syro gaat in Maastricht in een 2500
vierkante meter grote hal twee vol-
automatische produktielijnen neer-
zetten waarmee stalen mallen voor
de golfplatenindustrie worden ge-
maakt. Gemikt wordt op vijfdui-
zend ton eindprodukt op jaarbasis.

De bedoeling is in 1992 al met 60
personen in tweeploegendienst te
werken. Laura Metaal bouwt vlak
naast de nieuwe fabriek een hal
waarin speciaal plaatmateriaal voor
de nieuwe joint-venture wordt ge-
maakt.

Ondanks die welkome inkomsten'
maakt Maastricht volgens ambte-
naar Math Jongen geen haast om de
resterende twee hectare van de
hand te doen. „Maastricht is een
compacte stad met weinig plek voor
nieuwe bedrijven. Als de vraag naar
bedrijfsterreinen toeneemt, kunnen
er problemen ontstaan."

Hij zei dat de rechtbank in de op t<
leggen straf rekening had gehouder
met het feit dat hij reeds een kee:
dje nacht was overvallen en enorn
was toegetakeld.

Terug
De daders vluchtten maar kwamer
later die nacht nog een keer terug
Daarop schoot F.S., staande in di
deuropening van de woonwagen ófde naar zijn auto teruglopende B
van G. „Het fatale schot is niet bin
nen maar buiten de woonwagen ge
vallen", aldus rechtbankvoorzitte
mr Nolet in zijn gisteren uitgespro
ken vonnis.

Dat was voor Forster reden om con-

Limburgs dagblad j provincie
Woensdag 16 mei 1990 " 19

(ADVERTENTIE)

I Mitsubishi Pajero Turbodiesel I
dcc. 1987, 50.000 km, grijs kent., grijsmetallic, van eerste eigenaar! I
Nieuwprijs ’ 51.000,- Nu ’ 34.000- !!!

Autocentrum Collaris b.v.l
Schelsberg 45, Heerlen, tel. 045-720202 I

examens '90

Gemiddelde besteding hoger dan elders

Heer landgenoten op
vakantiein Limburg



De Hema laat u alvast even
wennen aan de opruiming.

w»j^y.4_v^_w~w4^^^.^_w_J_jj^_jiw^i-J~ '~i F7..7 7.v..v.77.T.7:.77.'^^ ■-JMtfMlilMflMfllMM ■:

__fci___________B____ _________■ _____B_F____. ____£_Së&£':'::: ïït&mWïiêa^r <-***__> '■■
_____Hll^_P* ■ >*-$''■''■ _.K <'^7_______i ________________:__!___ .MBÊÊLÏÏ' '■' ' .-:-&"■■"■-»:':-. .X&ÊBff "-" J^J^^KULtH./S _■ 1

9 «tw -f*; M______NH iw ï* 'M -HWj^t.itW w P&.-■:'■■.-

__» _____■ <I____M_________! ■Jx'.-iwirai&j. fl6^*^i__________
■^"■^Ta'^^^E <Bö| ' " "j^HnnS 'JSifl ...HS^ \ ê .a_tt_______H ':<3'-:B fl; :.jn iWÊÊBP K"" % / _____________»__

i£__E Ei? ______! ____________359_Hi 181 BBB1I::! jf!l; ■i' VJHB

Bupppuwi||H| ■.;.,;.■ ifl Üw l _VwBB§V
M *■ iHF ML &*** WÊ ||§ JÉB I 9pr Oy^T

Herenmode Babypakjes 2&E5 20.- Sportkleding |
Sweatshirts 40.- Sweatshirts _2-_-^5 15- Kinder-joggingbroeken 2é^?2o- ?
Pullovers &r.- t/m£9-.- 40.-t/m5O- ' Truitjes 247^*5 15.- Joggingbroeken voor volwassenen _34r?5 25.- |

Overall 3£r?s 30.- Kinder-trilobalpakken -79.- 65- |
Kindeimode Pantalonnetjes 2k?5-t/m2ér7t5"15.-t/m2O.- Trilobalpakken voor volwassenen -99:- 75.- 8
Sweatshirts I6^t/m J43r?5'12.-t/m3O.- Damegmode Gymschoenen 2êJ*>2o.- «
Dl,soorten Jeans3^t/m^525.-t/m35.- 15._ t/m45._ f
f ,/m " T-sh,rts 2^t/m34^20.-t/m3O.- Accessoires §

Jacks A2EFS\/m-86r- 35.-t/m5O.- __ „ _.. ._ _. u
, _

r^-. i £Pullovers 24r?5-t/m-&&:- 20-t/m45- Div. haarkammen -3r- en érT^l.-en 3.- |

Babymode Pantalons &£- 45.- Div. haarclips J^?s't/m14^55.-t/mlo.- f
Jasjes 2&J5t/m 3^^520- t/m 30.- Vesten 24r?5 t/m 3*75 20-t/m 30.- Herenriemen 14^5 10- |

a>
Q0
c<u
Q0

■ _=

.___

HENADe normaalste zaak van de wereld II

Ï^^ Hotel Copacabani
Ons succeshotel in Lloret de Mar (Costa Brava). J-Vertrek op maandag en vrijdag per Royal Class touringcar. IJ
mei Cm10 dagen VP tkt_uCC.BHt

ammgmmmfaa^mmmmm mm}mE iuni ET*T*p km 10 dagen VP E££fcl33^
8 Tot 15 juli |FTI mifA 10 dagen VP -LLh-fa \\
M -__.________.i--_--.----.-——

(Alle prijzen excl. Royal Class a 50,- p-P-) ..

W Snel informeren en boeken bij: M

f Sr* reisburo vanhulst;
A hetmeestKmpletereisburo/ ffo(®§
VA ***1' t

Yé BEEK Wlnkelcenter Makado, 04490-78585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 240, 045-259292 \
tW GELEEN Markt 114, 04490-49755 ■ GULPEN Rijksweg 25, 04450-1275 , e.
*A HEERLEN O. Nassaustraat 4. 045-715555 ■ KERKRADE Theaterpassage 17, 045-4648* n.
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Heerlenaren
vrijgesproken

Van onze correspondente
MAASTRICHT - De Maastrichtse
politierechter mrWijnen heeft giste-
ren twee broers uit Heerlen die te-
recht stonden wegens openlijke ge-
weldpleging, vrijgesproken. Offi-
ciervan Justitie mr Sijmonsma had
kort tevoren twee weken celstraf
geëist tegen 'de jongstevan de twee
(25) en twee weken voorwaardelijk
plus een geldboete van zevenhon-
dervijftig gylden tegen de oudste
(29).

De twee zeiden een 'plausibele ver-
klaring' te hebbenvoor hun aandeel
in de vechtpartij, die in augustus
twee jaar geledenplaatsvond op het
terras van café 'Warm en Stil' in
Gulpen. (Waarover de rechter overi-
gens opmerkte 'Warm zal het wel
geweest zijn, maar stil zeker niet.')
Ze hadden de auto namelijk even
geparkeerd om tekijken of een ken-
nisvan henzich misschien in het ca-
fé bevond. Een groep jongeren had
zich meteen om de auto heenge-
schaard, waarbij één zich zelfs half
in de auto had gedrongen. „Ik heb
gezegd dat ze weg moesten gaan,"
verklaarde de jongste broer giste-
ren. „Uit bezorgdheid voor mijn
vriendin, die op dat moment hoog-
zwanger was. Na wat bekvechterij
ontstond een vechtpartij. Pas later
hoorden wij van de politie, dat er
slachtoffers gevallen waren, waar-
van een met een glasscherf in zijn
nek.Die moet in de glasscherven op
de grond zijn terechtgekomen, want
wij hebben niet met glas gestoken."

De rechter hield het op twee groe-
pen aangeschoten mensen, die 'le-
lijk tegen elkaar hebben gedaan.'
Hij achtte de jongere broer wel
strafbaar voor een ander feit in de-
zelfde sfeer, waarvoor hij hem een
boete van honderd gulden oplegde.

EG-ambtenaar
reed te hard

HEERLEN - Kantonrechter mr. H.
van Oppen heeft een Engelse EG--ambtenaar die in Brussel woont,
veroordeeld tot een geldboete van
200 gulden. De Brit reed met 153 ki-
lometer per uur over de rijksweg
A76.

Burgemeester Coenen-Vaessen opent tentoonstelling

Voorlichtingscampagne
over alcohol ingeluid per persoon

Afscheid
JanRutten, hoofdvan de buiten-
dienst van de gemeente Land-
graaf, is na een dienstverband
van veertig jaar met de VUT ge-
gaan. Gisteren nam hij afscheid
van zijn collega's.

Geslaagd
Aan de Erasmusuniversiteit in
Rotterdam is de uit Heerlen-Wel-
ten afkomstige J. Rondeel (29)
gepromoveerd tot doctor in de
geneeskunde. Rondeel is werk-
zaam in ziekenhuis Medisch
Spectrum Twente in Enschede.

Limburgse Jagers
naar Bleyerheide

Van onze verslaggeefster
KERKRADE - Kerkrade
gaat voor de oostelijk van
Heerlen geplande geweste-
lijke verbindingsweg
'Zwart-5-Zuid' 150.000 gul-
den minder betalen dan tot
dusver was afgesproken.

BRUNSSUM - Leerlingen van de
muziekschool Brunssum brengen
vrijdag 18 en zaterdag 19 mei diver-
se uitvoeringen op de planken. Vrij-
dagavond om zeven uur bespelen
leerlingen de trompet, piano en
dwarsfluit in de muziekschool aan
de Henri Dunantstraat in Bruns-
sum. De toegang is gratis. Een dag
later maakt de ballet- en dansafde-
ling om 15 uur haar opwachting in
de stadsschouwburg in Heerlen.
Het strykers- en dwarsfluitensem-
ble verzorgt het muzikale gedeelte.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ad-
ministratie van de muziekschool.

Uitvoering
leerlingen

muziekschool

Kerkraadse partijen vrezen overlast van nieuwe weg

Landgraaf betaalt meer
voor 'Zwart-5Zuid'

De gemeente Landgraaf die
door deze weg aansluiting
met de snelweg krijgt, zal
dat verschil moeten bijpas-
sen. Dit is het resultaat van
de onderhandelingen tus-
sen de gemeenten Heerlen,
Kerkrade en Landgraaf.

KERKRADE - Ter gelegenheidvan
het 40-jarig bestaan van het fanfare-
korps Limburgse Jagers zal dit
korps op zondag 20 mei om 20 uur
optreden in de harmoniezaalKluyt-
mans aan de Bleyerheidestraat in
Kerkrade. Het korps, dat geheel uit
dienstplichtige muzikanten bestaat,
is te gast bij de stichting St Aemi-
liaan Evenementen. Kapelmeester
is A. S. Liew-On. Oud-muzikanten
van het fanfarekorps en leden van
Kerkraadse harmonieën krijgen tij-
dens dit concert de gelegenheid om
samen met het korps Limburgse Ja-
gers te musiceren. Oud-muzikanten
moeten dan wel hun eigen instru-
ment meebrengen.

Meimarktin
Heerlerheide

Oorspronkelijk waren de kosten
van aanlegvan de 'Zwart-5-Zuid' op
acht miljoen gulden geraamd. De
provincie wilde vijf miljoen betalen
en de drie gemeenten zouden elk
een miljoen bijpassen. Toen de kos-
ten 10.9 miljoenbleken te bedragen,
was de provincie bereid twee mil-
joen extra uit de PNL-fondsen te
halen. De betrokken gemeenten-
daarom 0,3 miljoen extra financie-
ren.

Kerkrade vond dat te veel en drong
in oktober 1989 aan op nieuwe on-
derhandelingen. Met succes want
de verdeling viel gunstig uit: Kerk-
rade zelf betaalt 1,15 miljoen, Land-
graaf 1,45 en Heerlen 1,3 miljoen
gulden.

HEERLEN - In Heerlerheide wordt
aanstaande zaterdag een meimarkt
gehouden. Ruim honderd stand-
houders uit heel het land bevolken
tussen 10 en 17 uur de Cornelius-
laan. Het aanbod bestaat onder
meer uit kunstnijverheidsartikelen,
oude boeken, curiosa, lederwaren,
sportartikelen, aardewerk, porce-
lein, cosmeticas, munten, oosterse
kunst en wenskaarten. Andere at-
tracties zijn een informatiebus van
de Koninklijke Landmacht, het Ve-
ronica-promotieteam en voormalig
Europees kampioen standwerken
Bertus de Rijk. De organisatie is in
handen van boksvereniging Heer-
len '67.

Voorjaarsconcert
in Grijzegrubben

NUTH/GRIJZEGRUBBEN - Fan-
fare St. Donatus in Nuth/Grijze-
grubben tekent komende zondag
voor de organisatie van het jaarlijk-
se voorjaarsconcert van muziekfe-
deratie De Onderbanken. Het con-
cert begint om 15 uur in zaal Grieze-
grubbe.

Van onze verslaggever
NUTH - Burgemeester Coenen-
Vaessen van Nuth heeft gisteren
in het gemeentehuis een voor-
lichtingscampagne over alcohol
ingeluid. De campagne, een ini-
tiatief van het Streekgewest
Oostelijk Zuid-Limburg, moet
bijdragen tot een algehele mati-
ging van het alcoholgebruik, of
zoals Coenen het uitdrukte: „We
moeten het alcoholprobleem tac-
kelen".

De uitvoerders, de gemeentenen

CAD en GGD, richten zich met
name op de jeugd. Coenen liet in
haar toespraak weten zich zeer te
storen aan het feit dat 'in sport-
kantines voor twaalfuur al de tap
openstaat. Eigenlijk zou de jeugd
in deze gelegenheden pas na vier
uur alcoholmoeten kunnen drin-
ken. Voorts wees zij op de moei-
zame wijze waarop maatregelen
op het gebied van de alcohol- en
drugbestrijdingtot stand komen.

De campagne omvat verder het
ten toon stellen van panelen met

de nodige informatie over het al-
coholgebruik. Deze panelen
staan tot 23 mei in de acht ge-
meentehuizen in Oostelijk Zuid-
-Limburg. Daarna zullen ze
worden opgesteld in de openba-
re bibliotheken.

Negen procent van de Limburg-
se bevolking kampt met alcohol-
problemen. Dat komt neer op
achttienduizend 'probleemdrin-
kers', waarvan zesduizend 'ex-
treem', aldus Wim Dankers, pre-
ventief medewerker van het
CAD.

Geluidswal
In de begrotingzijn welvoor een be-
drag van 675.000 gulden voorzienin-
gen voor geluidswerende maatrege-
len opgenomen, maar dat vindt de
PvdA, die betwijfelt of de weg wel
zinvol is voor Kerkrade, onvoldoen-
de. André Brauers van Groen Links
gaf te kennen het volstrekt oneens
te zijn mét de bijdrage van Kerkra-
de. Zijn fractie wil het benodigde
geld niet uit het fonds voor stads- en
dorpsvernieuwing halen.

CDA-er Toon Willems noemde het
behaalderesultaat 'pover' en PvdA-
lidHelen Jagers vond dat er geen re-
kening wordt gehouden met de toe-
name van de verkeersintensiteit en
de gevolgen daarvan voor het mi-
lieu.

Pover

Achtereenvolgens musiceren fanfa-
re Juliana uit Munstergeleen, har-
monie St. Caecilia uit Bingelrade,
fanfare St. Caecilia uit Schinnen,
harmonie St. Caeciliauit Schinveld,
harmonie St. Servatius uit Vaesra-
de, fanfare St. Caecilia uit Wijnands-
rade en fanfare St. Joseph uit Mer-
kelbeek. De korpsen worden beoor-
deeld door J. de Laat. De entree be-
draagt 2,50 gulden.

HEERLEN - Voor gehandicapte
sporters is er op zaterdag een sport-
dag in de Lucasstichting te Hoens-
broek. De Regio Gehandicapten
Sport (RGS) organiseert dit 'Zuider-
treffen' ter gelegenheid van haar
tien-jarige bestaan. Deelnemers
kunnen zich inschrijven voor de
disciplines: zwemmen, goalball,
showdown, tafeltennis, zitbadmin-
ton en -volleybal en hindernisbaan
voor rolstoelen. De sportdag begint
om 10.30 uur en de entree is vrij. In-
formatie onder 5045-259244.

Sportdag voor
gehandicapten

bioscopen
HEERLEN
Jjk Look whos talking, dag. 16.30
ta,en 21 uur. Rivoli: Always, dag.
ui, » 20-30 uur- De Heddertjes, wo
,"r- Maxim: She Devil, dag. 16 18.15
/'*) uur, wo ook 14 uur. H5: Week-, i; Bernie's, dag. 14.30 19 en 21.30
lsiango & Cash, dag. 14.15 18.45 en
j. Uur. The war of the Roses, dag. 14
3q en 21 uur. Internal Affairs, dag.„ £n 21 uur, do ook 14 uur. Romeo,
Iq 1 uur. Koko Flanel, dag. 14 en
u uur. Honey, I shrunk thekids, wo

MAASTRICHT
u '" Look whos talking, wo en do 21
je'f*° ook 14.30 uur. The cook, the
t " "is wife and her lover, dag. 21.15
Ui % Reddertjes, wo 14.30 uur. BomJ6'ourth of july, dag. 21.15 uur. She„ ' *o en do 21.30 uur, wo ook 14.30
f'nema-Palace: Turner & Hooch,
i n n 2130 uur' wo ook 15 uur- Tan-

-8 lo h' dag' 2130 uur-Koko Flanel,
"ml? uur' wo ook 15 uur- Honey. i
e S* the kids, wo 15 uur. The war of«oses, dag. 18.30 uur. Dead Poets
H, y. dag. 21.15 uur. Lumière: Vin-
f^ë- 20 uur. Biecht, dag. beh. Wo 21
pantserkruiser Potemkin, wo 21

' a*eetie, dag. 22 uur.

exposities
HEERLEN
ijj Sse Volkssterrenwacht,
l-Pskooiweg 95. Werk van kunste-.roep Concreet. Vanaf 6/4. Open di
j^nzo 13-17uur, di en vr ook 19.30-- ' stadsgalerij,Raadhuisplein 19.
SftrtVan Water Swennen. T/m 4/6,, 0' t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
"ülrt -erie Signe, Akerstraat 82a.
ten eriJen van Berdt Mullenders en.^van Prooijen. T/m 10/6. Open wo
irt Van 14-17 uur. Stadsschouwburg.
U-.J'an Theo Lenartz. T/m 15/5. Foto-
"l Pn/c Praa_!se bevrijding in beeld.
ie-,^'s t/m 21/6. Thermenmuseum.
1/ih 'n v°gelvlucht. T/m 10/6, open

loj 0 Vr 10-17 uur, za en zo 14-17 uur.
I, g scn Museum. Voskuilenweg
tn gi'Positie 'Dieren vroeger en nu.

|f.Ct.QPenmat/rn vr 9-12uur en 14-16

" deJ?'Kloosterweg 1.Foto-expositie
Le fotokring Geleen. T/m 4/6, open
fc's kantooruren. NMB, Bongerd 13.
"i3n'/s van mevr. Captijn de Ridder.«Li ' °Pen ma t/m vr 9-16 uur. Café

('fip De N<"". Geerstraat 302. Exposi-
lls(:Joegen', van André Roumen. Van

"! 16/6, open tijdens café-uren.
BRUNSSUM
W {^ke Oave, Expositie van deFoto-

°° door Uwefiper en Nol Peper-
1j,,; Van 18/5 t/m 10/6,open ma t/m vr„ g-'2 uur, 14-17uur, 19-21 uur, zo 14-

HOENSBROEK
eti-7/ank' Fototentoonstelling, Jan La-
lf, jSóT/m 15/5. open ma t/m vr 9-16
tl .^BN bank. Fototentoonstelling

van Veen. Van 15/5 t/m 15/7,
"Kw £rkdagen van 9"16 uur- Slotge-
!«t0 kasteel Hoensbroek, Beelden-
.,o"nstelling van Jo Ramakers. T/m. pel dagelijks van 10717 uur.
NUTH
%irT Jac Vinken, Stationsstraat 282.
"I'-r?w'en van F'erdomenico Regaz-
'Ui i? beeldenvan Lo van der Linden.

'van g open di t/m vr van 9"18 uur en. a-17 uur.

LANDGRAAF
at,ie

*e Ipomal, Kerkberg 2. Werken op
i'it e. Van de Amerikaanse kunstenaar
'I lï li^y- T/m 27/5- open do t/m zo

UBACHSBERG
17_*«n en Bonke. Hunsstraat 58. Ob-

'Oriko s,Cn'lderijen en sieraden van Ben
<»ti 13 VanafYanaf 18/3. Open, iedere zondag
fo 13 "18 uur. Werk van Thijs Hekkens.
i en zo 20 mei, open van 14-18 uur.
MAASTRICHT
Siiw* Signature, Kapoenstraat 24.I(je nente expositie van steeds wisse-i "r.?-°,bJeeten. Open wo t/m vr 13-18

' 7<%., 3" 17 uur- Galerie Wanda Reiff,
V! aat 43- Werken van Felix Ste-
t>.n ?n Hans van Meeuwen. T/m 30/6,

' za van n"l7uur-Bonnefan-
"..n Um' Dominikanerplein 5. Teke-

Richard Serra. T/m 27/5.
Ut, -je" t/m vr 10-17 uur, za en zo 11-17
''M-in 'e Dependance, OL Vrou-

„24- Stockexpositie. Open wo

'01ie 2"17-30 uur. Kleuretsen van An-
ti 2 van Lieshout. T/m 3/6, open wo
Ntie n 12:17-30 uur-Galerie Dis, Ex-
Jh Van tien kunstenaars in het ka-* o°n0

°n 5 Jaar Galerie Dis. Van 18/5 t/m
,(fjien Wo t/m zo van 13-18 uur. Ka-
'ti. van Koophandel, Het Bat 2 Expo-
■a t/m 'R°Üen- T/m 14/6. open van
S> v Vr tijdens kantooruren. Schilde-

*> vr Fia Pinkers- T/m 9/7> °Pen ma%u? tijdens kantooruren. Stads-W ~bure. Expositie van Renaud Le-
Str m 18/6- Galerie Henn, St. Nico-
h o

aat 26c. Werk van Jack Ox. T/m
<«1 Pen wo t/m za van 16-20 uur. Kas-\0

,Bethlehem, Hogere Hotelvak-
'tif.' Jeruzalemweg 1. Zeefdrukken
* v.":u' Bartels. T/m 23/5, open ma t/m

1 '''Ss] uur- Gouvernement, Lim-
i'^ka 10- Tentoonstelling eindexa-
\utn dldaten 1990 van de Academie
[&.„ etlde Kunsten. Van 16/5 t/m 23/5,
San«°P werkdagen van 9-17 uur.
*_ s s Gouvernement, Vrijthof. Chi-
l/loTOrselein en Delfts aardewerk. T/m
M.'l,Pen wo 14-17uur, do 10-13uuren
''^r TUr Galerie Anny van den Bes-
,'. Jj',rafelstraat 6a. Tentoonstelling
S 2o 'J>ut Ziegner. T/m 3/6, open do
i *«im 730 uur Galerie Schuwirth_ v-n norden' Rechtstraat 64. Exposi-

' -r>_. ter Simons de Thouars. T/my^n d 0 Vm za 14 18- uu.

* Regioredactie
°stelijk Zuid-Limburg

Heerlen,,: 045-739284
*Hollman,
J °45-422345
"* J)* Rooijakkers,

4876
ank Seuntjens, chefJ °4750-22937
fta.,rd Willems,K_ °4406-15890

K °4455-2161
Kerkrade,* °45-455506

fette Ackens,* °45-351740

tVoorklachten
over bezorging
® 045-739881

" De harmonie van Amstenrade voor de parochiekerk
LANDGRAAF - Onder het motto
'leren over leven' start Paul Tim-»
mermans, gestalttherapeut, op
woensdag 23 mei een gestaltgroep.
De bijeenkomsten vinden plaats
aan de Groenstraat 98 in Landgraaf
en duren van 19.30 tot. 22.00 uur.
Voor informatie: S 045-314748.

Gestaltgroep
in Landgraaf

SEAR wilpermanente gesprekspartner onderwijs

Impuls voor
MBO-scholen
Van onze verslaggeefster

HEERLEN - De werknemers- en
werkgeversorganisaties van Lim-
burg willen structureel overleg met
de scholen voor beroepsonderwijs
in de Oostelijke Mijnstreek. In dat
kader gaat de Sociaal Economische
Adviesraad (SEAR) in Maastricht
praten met het MEAO, KMBO, de
MDS, de MTS en de MDGO in deze
regio.

De werkgevers klagen al sinds jaar
en dag over het gebrek aan vakman-
schap dat pas afgestudeerde leerlin-
gen aan de dag leggen. „Ze kunnen
nog geen hamer vasthouden, maar
krijgen wel lessen maatschappij-
leer", is een veel gehoorde kreet.
Maar het beroepsonderwijs pro-
beert met de algemeen vormende
vakken tegemoet te komen aan een
eerder geuite wens, namelijk om
breed opgeleide mensen af te leve-
ren.

„Er is dus duidelijk een gebrek aan
communicatie", stelt woordvoerder
Schellings van de SEAR vast. „Als
we om de twee of drie jaareen draai
van 180 graden maken en die blijkt
dan ook nog veel te laat te komen,
dan is er duidelijk iets fout."

In Oostelijk Zuid-Limburg zijn en-
kele scholen met bestuursleden uit. het bedrijfsleven. Daar is de com-
municatie al op gang gekomen,
meent Schellings. Alle scholen in de
sectoren economie, techniek en
dienstverlening moeten terug kun-
nen vallen op een gesprekspartner
die weet wat er, bij de bedrijven
leeft. En andersom moeten de werk-
gevers instensief voeling houden
met het onderwijs. Nu zijn er nog te
groteverschillen wat die samenwer-
king betreft.

„ De SVM operatie dwingt de. schoolbesturen in het MBO tot bun-
deling van specialisaties. Boven-
dien worden ze vanaf augustus in fi-
nancieel opzicht volledig zelfstan-, dig. De overheid geeft een bedrag
en daarmee moet een school zijn
eigen toko zien te runnen. Veel be-
sturen neigen nu ertoe het zoge-
noemde contractonderwijs als zalig-
makend te beschouwen. Ze denken
dat het bedrijfsleven staat te trappe-. len om opleidingen aan hen uit te
besteden. Maar daarmee redt een
school het niet. Er moet een perma-
nent orgaan komen dat de weder-
zijdse informatiestroom effectief in

1 banen leidt."

Respijt voor Kerkradenaar
Van onze correspondente

MAASTRICHT - Politierechter mr
Wijnen gaf gisteren in Maastricht
een 58-jarige Kerkraadse verdachte
alsnog de kans de Alcohol en Ver-
keerscursus te gaan volgen door
zijnzaak aan te houden.De man be-
weerde namelijk de uitnodiging
daartoe nooit te hebben ontvangen,
waardoor hij de kans op strafkor-
ting, die het volgen van deze cursus
tot gevolg kan hebben, was misgelo-
pen.

De rechter was van mening dat juist
deze verdachte daar bij gebaat zou
zijn, omdat hij in april vorig jaar was
betrapt met een zeer hoog alcohol-
gehalte in zijn bloed(800 microgram
per uitgeademde liter lucht). Op de

vraag ofverdachte toegaf gereden te
hebben, verklaarde de man: „Ik heb
de parkeerplaats niet verlaten, want
ik was ingesloten. De mogelijkheid
totrijden was dusminimaal." Dit ar-
gument legde de rechter naast zich
neer. „Dat klopt, maar U hebt die
minimale mogelijkheid wel uitge-
buit. Bij het manoeuvreren bent U
namelijk van de ene auto tegen de
andere opgebotst."
Ook het door de man geopperde
probleem -de reis van Kerkrade
naar Sittard waar cursus gegeven
wordt-, nam mr Wijnen niet serieus.
„U kunt toch zeker wel met het
openbaar vervoer naar Sittard. Bo-
vendien, in een tijd dat we naar de
maan vliegen, is de afstand Kerkra-
de-Sittard toch niets."

Van onze verslaggeefster

Amstenraadseharmonie viert feest
Anderhalve eeuw
'De Nederlanden'

Brunssummer
mishandeld

rissen van harmonie en drum-
band worden gehuldigd. Aan-
sluitend is er van 12 uur tot 14
uur receptie, 's Avonds treedt de
JansseBagge Bend op.

Vrijdag 25 mei wordt een volks-
dansmiddag gehouden en om 19
uur begint de reünie met aanslui-
tend een 'Amstenraadse avond'
waarbij diverse verenigingen
voor het voetlicht treden. Zater-
dagavond 26 mei treden de Tiro-
ler Spatzen op, evenals op zon-
dagmorgen tijdens het früh- en
spatschoppen.

De festiviteiten worden zondag
voortgezet met een concert-
avond waar de blaasmuziek cen-
traal staat. Allereerst treden zon
100 jeugdige leden van fanfares
en harmonieën uit de omgeving
op. Dan volgen de koninklijke
fanfare Concordia uit Ulestraten
en de koninklijke harmonie uit
Thorn. Een 'Wienertreffen' op
maandagavond besluit dit jubi-
leumfeest in Amstenrade.

BRUNSSUM - Een inwoner van
Brunssum werd maandagnacht in
de Rumpenerstraat ernstig mishan-
deld door twee dronken plaatsgeno-
ten. Het tweetal, 23 en 24 jaar oud,
was in het gezelschap van een meis-
je.

AMSTENRADE - Volgen-
de week woensdag begint
harmonie 'De Nederlanden'
in Amstenrade aan de vie-
ring van haar jubileumfeest.

Van onze verslaggever

Op 23 mei wordt het jubileum-
feest ingezet met een jazzdance-
demonstratie die muzikaal door
de jubilerende harmonie wordt
begeleid. Op 24 mei is 's morgens
een eucharistieviering, waarna
om 11.30 uur in de feesttent in
hetkasteelpark dezestien jubila-

Programma

ling. 'De Nederlanden' werd op-
gericht als streekharmonie in
een dorp van 400 inwoners en
groeide uit tot een gezelschap
dat processies en festiviteiten tot
in de verre omtrek luister bijzet-
te.

Het is dan 150 jaar geleden dat
het gezelschap werd opgericht
en dat het een harmonie is die
wijd en zijd bekend staat mag
blijken uit het feit dat de burge-
meesters van Brunssum, Heer-
len, Nuth, Onderbanken en
Schinnen zitting hebben geno-
men in het comité van aanbeve-

Het slachtoffer werd met een stilet-
to bedreigd, maar wist door toedoen
van het meisje te ontkomen. De
man rende weg maar kwam ten val.
Daarop werd hij door de mannen
geschopt totdat een politiepatrouil-
le de daders aanhield en in verzeke-
ring stelde. De recherche zoekt het
bewuste meisje en eventuele andere
getuigen van het voorval.

19Burgemeester mevrouw Coenen geeft het startseinvoor de anti-alcoholcampagne.
Foto: MARCEL VAN HOORN
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Miele maakt de mooiste
en de beste keukens

iJaarvan overtuigen wij u graag. Miele maakt erg mooie en
zeer goede keukens. Met de perfektie en duurzaamheid die u van Miele mag
verwachten. De hoge kwaliteit vindt u veelvuldig terug in elk van de tientallen
Miele keukenprogramma's, in de meer dan 200 oogstrelende designs, in de
doordachte details en in de fantastische afwerking.

Naar onze mening maakt Miele de mooiste en de beste keukens.
Het zal ons niet moeilijk vallen ook u daarvan te overtuigen. Want met Miele
kunnen we van uw keuken een eenheid maken, passend bij uw smaak,
voorkeur en stijl. Daarin zullen we u graag vrijblijvend adviseren en uwkeuken
samen met u, stap voor stap laten 'ontstaan. Tot in de details.

Want bij Miele levensduur en Miele komfort hoort een doordacht,
vakkundig opgesteld totaalkoncept. **Wa**a*M W**MOok daarom onze voorkeur voor Miele. I. T b"^^^J l^^^_B
En waarschijnlijk, binnenkort, ook voor u.
Na 'n vrijblijvend informatiebezoek. Ï5Ê

E^2____3 Li l$W._fanENFR 1
Miele-Keuken-Centrum Rouppe. Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
Breukerweg 3, tel. 045-719700. Stationsstraat 58, tel. 043-252578.

bedrag 72x 60x 54x 42x
5.000 99- 113,- 122,- 148,-

-10.000 193- 220,- 238,- 290,- I
15.000 289- 330,- 357,- 435,- I
22.000 425,- 484,- 524,- 639,-
-32.000 644,- 730,- 788,- 954-
-enz. I

EK. jaarrentevanaf 12,2%
Elk bedrag tot 100.000,-en andere looptijd mogelijk

Overlijdensrisico meestal gedekt I
DOORLOPEND KREDIET 2%AFLOSSING INCL. RENTE

ZEER GOEDKOPE TARIEVEN
Vraag gratis advies tij uw intermediair

RESTANTENVERKOOPVAN
LANDBOUWMACHINE-ONDERDELEN

I l.v.m. de inmiddels gerealiseerde verhuizing van ons
bedrijf van Heerlen naar Voerendaal, bieden wij tegen
'alles-moet-wegprijzen' enkele partijen onderdelen van
landbouwmachines aan.

Deze uitverkoop vindt plaats op
ZATERDAG 19 MEI AS. van 9.00 tot 15.00 uur
aan het oude pand van INTRAK 8.V., Heesbergstraat
8 te Heerlen.

Het betreft o.m. onderdelen voor maaidorsers, trekkers,
melkmachines, maaibalken, ploegscharen, ploegristers.
hydraulische cilinders, kabinedelen, spatborden,
baktanden etc. etc, benevens nog enkele gebruikte
machines en inventaris.

■'
Intrak 8.V.,
Lindelaufer Gewande 22,
6367 ZK Voerendaal.

79416
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Als we het over niveau hebben, bedoelen we geen auto die u voor een aanzienlijk bedrag met extra's moet uitrustf'
hem op niveau te brengen. Nee, dat vinden we niet van niveau. Daarom ook is de Peugeot 605 een auto die stands §

meer dan voortreffelijk is uitgerust. Stuurbekrachtiging, in hoogte èn lengterichting verstelbare stuurkolom, verw^ J'
waarvan de temperatuur links en rechts apart te regelen is, getint glas rondom. En of dat nog niet genoeg is kunt '
rekenen op: van binnenuit verstelbare buitenspiegels met getint glas en verwarming, elektrisch bedienbare voorp"
ruiten, centrale vergrendeling en bovendien vier hoofdsteunen. ï-MpT Ïjf^l-H^^f ■ 4 £*J[\C ITltx.

EÊI PEUGEOT. DYNAMISCH OPWEG. *s

: ■ _^V

... ' ' ~
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Beek: Winkelc. Makado: Heerlen: Klompstr. 5-7 (winkelc); Kerkrade: Markt 2 MADf^A-CI I^CW/CCU' AMHCDC Al Tl i\T\ r*f\PviMaastricht: Brusselse Poort 55-Wijcker Brugstraat 32-26 IVIAriOA, CLIVE: WCCFN. AIMUCrIO ALI IJU IjtJEiy
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DAAD,
ËN FRANSE
tKKENTG.

°or de goede orde, we hebben het nog steeds over de standaarduitrusting.Van niveau zijn tevens het rijgedrag en de weg-
Sging. Door een ingenieus veringssysteem is hinderlijk overhellen in bochten en duiken bij het remmen vrijwel onmoge-
■)*. U kunt zich voorstellen dat dit niet alleen comfortabeler rijdt, maar ook veiliger. Tot slot: u kunt kiezen uit verschil-
de motoren. En hoewel het plezierig is dat ze geweldig presteren, is het natuurlijk belangrijker te weten dat ze 'n onge-
efide souplesse hebben en uitzonderlijk stil zijn. Inderdaad, in de 605 staat de techniek voor niets. Voor een proefrit op

L^M3 /VT^J r\¥7 ■'■ ■> ■ niveau kunt u een afspraak maken. Of zo u wilt, laten maken.

_ ____ ; LIÜ)
SSL| 0998 cm 1,110DIN PK/79 CFE kW); 605 SRI(1998 cm\ 122DIN BK/89 CEEkW); 605SV 3.0(2975 cm',V6,170 DINPK/12SCEE kW);605 SV 24(2975cm\ V624-KLEPPEN, 200 DINPK/147 CEEkW). AFGEBEELD PEUGEOT 605 SV 24.
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"^7/ ' fl Bk^SM ■ '*7*floKWÊKSS''-' _KW___Kfl___P^lfti____L^lEv ..
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MISSCHIENKUNT U OOK lETSDOEN.
Tommie de Wit is elf jaar. Vanaf zn zevende is hij leven.Maar u begrijpt hij moet erwel allesvoor doen.
suikerpatiënt Elke ochtend geeft hij zichzelf een insu- U kunt ookiets doen.Door een bijdrage testorten op
line-injectie. Regelmatig meet hij zn bloedsuiker- giro of bank tn.v. DFN Amersfoort Daarmee steunt
gehalte. En dagelijks staat hij stil bij wat hij wel en niet u belangrijk wetenschappelijk onderzoek. Tommie
mag eten. Tommie leidtzo een betrekkelijk normaal heeft er straks misschien baat bij.
GEEF VOORDE BEHANDELING VAN SUIKERZIEKTE ■ GIRO 5766 BANK 70 70 70 805

pzsssmmmmmm O CommodoreMPS 1500 C agfa<s> XRG 100 135/24+ 3 Maxi-Fotoalbum Für6oo Fotosim SHARPvtr7.ni: cüadd,","
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mm^l J^% F K fJ f / ,—-j '"' 'HMSIHF m ; tung. Selbstouslöser. LCD-Monitor. Inkl. Tosche! 13-!_________l Af 1°590 JMwiEïl^ I *'*"""
Tiflrflfl»lflflfl«flfl W & Commodore PC 20 111 O Commodore 154111 5£ /// JVC EC 30 SHGN flflflflflflflflflslTT^l **Bi
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liet spoed: ft Commodore PC 10 111 PC-XT C* Commodore 1404 TACmrT>T7o iro , f-mm-Vldeo-Camcorder Nikon, Panosonic, Bouer Bosch, Ca. B 435 mm xH92mm xT 218 mm.

2 Diskettenlaufwerke 5 25" d 360KB. MS-DOS Monochrome-Monitor 'AbHIIA AF-J 2 KB-Sucherkamera Bfo Ch-Motorzoorn .Makro. Autofocus. Mmdestbe^ JVC u.O. ■■■■■Ta __flflfl_E7D!
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RECTIFICATIE
yS \ Bejaardenverzorgings-
/^- -^ \ centrum De

N. \ Regenboog te Heerlen
r \ \ roept gegadigden op

\ \ voor de onderstaande

! aenegenooog 'unc,ie:

I BEMAROeNV-fIZOHGINGSCÉNTRUM| ADMINISTRATIEF MEDEWERKER V/M
voor 20 uur per week ('s morgens).

Functie-inhoud:
! - het verwerken van administratieve gegevens voor

verzending (de administratie is uitbesteed);
I - hetzelfde geldtvoor de salarisadministratie, het

behandelen van verlofregelingen, ziektedagen,
procedure inzake vakantiewerkers enz.

: Voor deze functie zoeken wij iemand met een
[ MEAO-opleiding of vergelijkbaar niveau en/of

werkervaring. Ruime kantoorervaring stellen wij als
voorwaarde.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO
bejaardentehuizen.
Uitgebreide schriftelijke sollicitaties dienen binnen 10
dagen te worden gericht aan de directie van
bejaardenverzorgings-centrum De Regenboog,
postbus 4451, 6401 CZ Heerlen. 79426
1i I '■ ■

BIJVERDIENSTEN
Wie is in de gelegenheid2 uur per nacht,
6 dagen, om de andere week, met een
bedrijfswagen een krantenroute te rijden
en mogelijk enkele uren overdag?
Vereisten: rijbewijs B-E en in bezit van
telefoon.

Moet vooraf een mcd. keuring ondergaan.
Betaling volgens CAO
Beroepsgoèderenvervoer
Br. o. no. HK 118aan LD, postbus 3100,
6401 DP Heerlen80S78 1

OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer
en Overmaas

maakt bekend

dat met ingangvan woensdag 16mei 1990
gedurende 14 dagen ter secretarie van het
waterschapshuis (kamer 121)

ter inzage ligt

devoorlopige jaarrekening 1989 welke omvat:- een overzicht van de inkomsten en uitgaven
over het dienstjaar 1989 met de daarbij
behorende stukken; en- het verslagvan onderzoek naar dedeugdelijkheid
van de jaarrekening opgestelddoor een deskundige.

Tegen betaling van de kosten is het mogelijk een
afschrift van de jaarrekening 1989 te verkrijgen.

Het dagelijks bestuur voornoemd,
de secretaris, de voorzitter,
WH.Th. van Megen drs. F.W.G. Laarakker

mmaJÈRoer en Overmaas _Z
Parklaan 10, Sittard. W

■g^HnHnnHCl^ weekendkoopjes—-—

VolkunststofCrown Chair Wandbloembakken. 100 cm Vochlvreter. Bestrijdt Combi-raamwasset | Hapjespan 24 cm. 0 met Slawasser/centrifuge, voor Radio-wereldontvanger. Met Bijzonder aardig gedeko-
fauteuil met metalen Adv.pr. 13.50, nü 5.95 radikaal (kondens) vocht in bestaande uit: telescoopsteel vuur-vast glazen deksel. het snel en hygiënisch 10 band-selektieschakelaar reerde bekers van witversteviging. Dit Weekend 80 cm Adv.pr. 11.50, nü 4.95 b.v. kelder, garage of boot. (werkh. ca. 4.25 mtr.), Geschikt voor gas en elektra wassen en drogen van (MW/FM/LW en SVV) en LED keramiek. NU ZELDZAAMper stuk nóg voordeliger. 60 cm Adv.pr. 8.50, nü 3.95 Adviesprijs 19.95 raamwasser en raamtrekker. en voorzien van een anti- groenten en fruit. afstem-indicatie. Aansluiting VOORDELIG. Per stuk,3 jaargarantie. 40 cm Adv.pr. 5.95 Komplete set aanbaklaag. voor hoofdtelefoon. geloof 't gerust
AdVieSP"iS "rmmË9UU m^MmM

"nmalin sleChlS

Onzeprijs RÜV NÜ EJhiII Onzeprijs |PJf*T7l Van 34.95 E_2ÏY van 22.50 jFTffTjl Van 6.95 WiK°lrV Van 49.95 kTmTsTUl^jjjiM^i Ui.______ifiH voor K_______ol voor U____E_____CJ voor flyS^E_fl voor ______■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.l VERTROUWD en VOORDELIG l——■■■■—t

rZn GEMEENTE

De gemeentelijke brandweer zoekt aanvulling voor haar korps.

vrijwilligers voor
het brandweerkorps
Geleen
Er is plaats voor enthousiaste personen (v/m) die op basis van vrij-
willigheid en op afroep brandweerwerkzaamheden willen verrichten.
Funktie-eisen:
- leeftijd tussen 20 en 30 jaar;
- in Geleen woonachtig zijn;
- technische opleiding op minimaal LBO-c niveau;
- goede bereikbaarheid gedurende de wachtdiensten, bij voorkeur

24 uur per dag;
- rijbewijs BCDE strekt tot aanbeveling.
De vergoeding is afhankelijk van de te verrichten diensten.
Informatie:
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de comman-
dant, de heer J. J. van Bree; telefoon 044901-49983.
Sollicitaties:
Schriftelijke sollicitaties dient u uiterlijk 8 juni a.s. te zenden aan:
commandant brandweer Geleen, Markt 1, 6161 GE Geleen.

__ , I.„, | -*

r t I —" I n^ A

WIE NU NAAR EURO KOMT BOFT:

'PRIMA KWALITEIT EN LEKKER VOORDELIG!>
HALSCOTELET GEKRUID GEHAKT VARKENSFILET VARKENSROLLADE

798 (h*,omha", 898 .1498 Q9Bkilo m m kilo Wl kil° Iwl ki'° wl
MAGER RUNDER- - ft KNAKWORST ftft KALFS- „Aft VERSE HAM -fl
GEHAKT Q9B (de echte) ABo POULET 4^9" 4A"»

kilo JJ| per zakje "f| kilo |"f| kilo ||/|

KONIJNEBOUT RUNDERSOEPVLEES LAMSBOUT KIPSCHNITSELS

898 4A98 zonderbeen 4498 gepaneerd

| kilo |^f| kilo I^Jl 4St. "fl
BRAADVLEES RUNDERLAPPEN KALFSSCHOUDER KALFSBIL

(ezeltje,iesstuk,JJj9B 4498 «98 AA9B
kilo Iwl kilo I ■! kilo lil kilo *Vl

EEN GOED STUK VLEES NU NÓG VOORDELIGER
Veestraat 42 AT tmamaaa-mt-M B aggm^mmmat Lindeplein

Heerlerbaan m flflnflflflflfl Al. ■____■_■_._" m

'V" iHny.trfdiimai.aAi^iJj.fnja J
BRUNSSUM HEERLEN-SITTARD-MAASTRICHT: woensdag vanaf 12.00 uur open. -

" Donderdagkoopavond. (Sittard géén koopavond).

■ f

Twee onder één dopvan Etos.■ ïree-Style Mousse,

ISS U^JU per stuk ' X&5 J.7TO

Etos Shampoo & Conditioner in één,
a °"a 15°*tSQS per stuk ih9s' O.iyD

ó soorten, A f\e\T < n_v c~m "2"7CT

■■■ ' flakona2s^4.7U M^^NlN^Ea'
"^ ■ B Ifl^ ÏSSf' 7OQ LibresseTampons

>£> m _■ ■*■ fek ZZ&L-DZ) normaal of super, ) QfoïQmfSSi -fl-fl 16 stuks 2*&é<—.L.U
[ofïï|j§^ J] mm\m « Gillette Sensor __ _ _
v.^~A^ *V fl Scheerapparaat, kQk Modess Maxiverband

" jl k^_ J perstuk^AöS-J.J7J 3x2ostuks CQO
21 GalleryLipstick Etos Inlegkruisjes _
l| *.ïJ| METGRATIS GALLERY NAGELLAK J^ JLa^KJ

CONömONER

amW^''-i-''"^af^4^af\almV^^mmL *" J&wSIH _S___^l__K%TLï?. V !■*>>. f '■:;■■> ~7^^-w^.£a«S^-ï^>*-!-SsS ïj$ jß^üf ': '^^^^^^^'■^8.^^^S..::::J^?Js£^ii_%£: :::J____HPBSÏB_»Y&T**-: f? (:-,":;■ {.-■.■"iLïftijftK- *-'*- :I||k HiB:::-::Sv:.;'':v>.;:^:;:t::;:::
____F tutJ^'^]t^^!Mél^_L ~ ï^__MKti__2____Rra__fï'M" """* J_««vB»: ::-:T^i«-:-j:—

___(f^ *_^^l_J'__^fcj JsÉ__k^fl__ jjjjjfiy*^^7^ >"—«Él?*

voor normaal 11111 HwUIIv9_P»P_P^

- ....._. ...3J*^ WÊ Bij Etos word jepas echt verwend.
Geleen,Raadhuisstraat 10, Heerlen,Bongerd 4, Kerkrade, Niersprinkstraat 2F, Maastricht, Grote Staat 49, Scharnerweg 112, Sittard,Limbrichterstraat 26, Roermond, Steenweg 16c.

Woensdag 16 mei 1990 " 24



Goud
Na de Spelenvan Los Angeles, waar
Giovannetti met Poli, 'Vandelli en
Bartalini de gouden medaille in de
ploegentijdrit veroverde, heeft hij,
zich als een degelijke professional
gemanifesteerd, maar de echte uit-
schieters bleven achterwege. Zijn
eerste Ronde van Italië voltooide hij
als veertiende, de volgende jaren
eindigde hij steeds bij de beste tien

HEERLEN - Rolf Gölz verlaat aan
het einde van het seizoen na drie
jaar de Buckler-wielerploeg, omdat
Jan Raas de financiële eisen van de
Westduitser niet wilde inwilligen.
Gölz zegt aanbiedingen uit de
Bondsrepubliek, de Stuttgart-ploeg
van Hennie Kuiper, en Italië te heb-
ben. Ook Peter Gansler vertrekt na
dit jaarbij Buckler.

Planckaertvervangt
zieke Post in Giro

Uwe Raab (links) verslaat in de eindsprint van de slotetappe Malcolm Elliott. Links op de ch-
tergrond is Ad Wijnands nog even zichtbaar. De Eijsdenaarklasseerde zich gisteren alszevende.

HEERLEN - De sportieve voor-
spoed van het voorseizoenvoor de
Panasonic-ploeg van Peter Post
wordt gevolgd door een reeks licha-
melijke tegenslagen. De ploegleider
zelf is gisteren zwaar ziek terugge-
keerd uit de Trump Tour, Henk
Lubberding is een maand uitge-
schakeld en Guy Nulens en Mare
Sergeant kampen met de naweeën
van een in de VS opgelopen voed-
selvergiftiging.

Ex-profs eisen
volwaardige

amateurlicentie

Ottevanger stond vorig jaar vijf
maanden onder contract bij Pa-
nasonic, Akkermans had een
verbintenis getekend met Orbea,
de inmiddels opgeheven Spaan-
se wielerploeg.

menten van de UCI (Internatio-
nale Wielren Unie) dieverbieden
dat ex-profs een volwaardige li-
centie ontvangen.

BREDA - Theo Akkermans en
Arno Ottevanger hebben giste-
ren bij de rechtbank in Breda in
een kort geding geëist dat de
KNWU (Koninklijke Nederland-
se Wielren Unie) hen een vol-
waardige amateurlicentie ver-
strekt. De twee voormalige prof-
wielrenners hebben van de wie-
lerbond slechts een beperkt
startbewijs gekregen. Dat houdt
in dat ze niet mogen deelnemen
aan de topklassewedstrijden,
districtskampioenschappen, na-
tionale-en wereldkampioen-
schappen en de Olympische Spe-
len.

Namens de KNWU wees advo-
caat mr. Verschuren op de regle- De advocate van de twee wiel

Limburgse
boksers

superieur
!_ i/LLA - Landgraaf-bokser Mar-

Urink is het toernooi in net
V,,*1* Sevilla goed begonnen. In
'j .r^ 'n et zwaarwelter haalde

h °PP°nent' de Portugees Co-
lt) 'ri^rie keer voor acht tellen neer.
j e derde ronde staakte de. v trechter het duel ten voorde-

dr> Marco Veurink.

Fe£v Tabak heeft in Sleeswijk Hol-
,esli oPnieuw een partij voortijdig
%rlst- In het duel met de Duitser

Rn v haalde hij deze al direct na
fcfj anS van de partij voor acht tel-
r^arn6er' a ano-erhalve minuut
i^st Tabak opnieuw met een le-
M(j °°t door en werd Hordt uitge-

My^ainer van boksverenigingnP»a Hoensbroek, Patrick
SuSen' heeft in Recklinghausen
k°te'°f\Zege behaald op de Duitser
'l.t s- Driessen besliste de partij in
j|..st

2waargewicht halverwege de
5-tue ronde met een directe naaröe van Kokis. 'W^astrichtse MTS-bokser Jeanvoot,.aegen boekte in Duitsland een
Wfffelijke zege tegen de Duit-
Vcj6 nn- Drie ronden lang die-
V. Verhaegen het gevecht enaaardoor met een 5-0 score.

renners, mevrouw mr. Hillen,
voerde aan dat het tweetal vorig
jaar ten onrechte een proflicentie
heeft gekregen. Akkermans om-
dat Orbea geen bankgarantie
kon geven. Ottevanger omdat hij
een overeenkomst van slechts
vijf maanden had getekend, ter-
wijl volgens de FICP-regels mi-
nimaal een tweejarig contract
aangeboden moet worden. Om
die redenen meende mr. Hillen
dat beiden vorig jaarniet als pro-
fessional beschouwd hadden
mogen worden en dusrecht heb-
ben op een normale amateurli-
centie. De president van de
rechtbank in Breda, mr. Mend-
lik, doet volgende week dinsdag
uitspraak.

nacompetitie
EERSTE DIVISIE
Groep A:
Heerenveen - NAC 2-3
GA Eagles 2 2 0 0 4 5-2
NAC 2 10 12 3-4
Heerenveen 2 0 0 2 0 4-6

Zaterdag: Heerenveen - GA Eagles.

Groep B:
Heracles - Emmen 1-3

Emmen 2 2 0 0 4 5-1
Heracles 2 0 1111-3
Wageningen 2 0 10 10-2

Zaterdag: Heracles - Wageningen.

Fortuna
contracteert
Doufikar

SITTARD - Fortuna Sittard heeft
de 26-jarige in Nederland geboren
Marokkaan Aziz Doufikar gecon-
tracteerd. Middenvelder Doufikar,
die in het verleden voor Ajax en
PEC Zwolle speelde, verdedigde af-
gelopen seizoen de kleuren van het
Portugese Espinho.

MVV wint
MAASTRICHT - MVV heeft giste-
ren tijdens zijn verblijf in Indonesië
met 8-1 gewonnen van Psiraja
AGRH. Bij een temperatuur van 35
graden scoorden Frank Verbeek,
Reginald Thai, Hans Vincent en
Reza Uitman respectievelijk 3, 2, 2
en 1 keer. Vrijdag staat de halve fi-
nale van het Indonesische toernooi
op het programma van de Maas-
trichtse eredivisieclub.

wielrennen in cijfers
Ronde van Spanje, 22steen laatste etap-
pe Segovia - Madrid, 176 km: 1. Raab
4.44.24 uur, gemiddelde snelheid 37,130
km/u, 2. Elliott. 3. Van Brabant, 4. Passe-
ra, 5. Moreda, 6. Saitov. 7. Wijnands, 8. *Weltz, 9. Abreu, 10. Gutierrez, 11. Her-
nandez, 12. Esparza, 13. Caroli, 14. Bran-
dini, 15.Mora, 16. Pedersen, 17.Giuliani,
18. Jalabert, 19. Dominguez. 20. Scirea.
84. Vos, 99. Hoondert, 105. Van den Ak-
ker, 112. Nijboer, 113. Suykerbuyk, 118.
Jakobs. allen dezelfde tijd als Raab.
Eindklassement: 1. Giovannetti
94.36.40, 2. Delgado op 1.28, 3. Fuerte
1.48, 4. Ruiz-Cabestany 2.16, 5. Parra
3.07, 6. Echave 3.52, 7. Indurain 6.22, 8.
Ivanov 6.48, 9. Ampler 7.15, 10. Roux
7.56, 11. Farfan 8.27, 12. Luis Herrera
9.07, 13. Jaramillo 10.38. 14. Gaston
11.15, 15. Francisco Rodriguez 11.40. 16.
Rominger 13.33, 17. Mejia 16.52, 18.
Montoya 17.45, 19. Alvaro Sierra 18.41,
20. Lagu.a 19.44,64. Suykerbuyk 1.22.35,
110. Van den Akker 2.29.08, 114.Jakobs
2.33.29, 119. Nijboer 2.41.26, 122. Wij-
nands 2.47.32, 126. Hoondert 2.54.30,
128. Vos 2.57.48. Puntenklassement: 1.

Raab 173, 2. Jalabert 96. 3. Elliott 91.
Bergklassement: 1. Farfan 123, 2. Mejia
85, 3. Wilches (Col) 63.
Woerden, criterium: 1.Nijdam 80 km in
1.50.41. 2. Adri van der Poel, 3. Hane-
graaf, 4. Van Poppel, 5. Schurer, 6. Veld-
scholten. 7. Van Rijen,B. Cordes, 9.
Maassen, 16. Mackay.

Vredeskoers, zevende etappe, klimtijd-
ritover 17km in Slusovice: 1.Tonkov 17
km in 26.13, 2. Svorada 0.02, 3. Liptak
0.23, 4. Dietz 0.25, 5. Padronos 0.26. 6.
Trkal 0.29, 7. Chignoli 0.34, 8. Boden
0.36, 9. Dvorscik 0.41, 10. Mackowski
0.51. Achtste etappe, Slusovice - Sluso-
vice over 108 km:: 1.Kanev 2.33.39 (15
seconden tijdsvergoeding), 2. Zuyder-
wijk (0.10 tijdsvergoeding), 3. Eric de
Clercq (0.05 tijdsvergoeding), 4. Sypyt-
kowski. 5. Dupuy, 6. Goloesko.7. Kuhn,
8. Rich, 9. Mackowski, 10. Mario de
Clercq. Klassement: 1. Svorada 30.21.15,
2. Dietz op 0.25. 3. Boden 1.06, 4. Padro-
nos 1.09, 5. Chignoli 1.27. 6. Mackowski
1.42, 7. Trkal 1.47, 8. Dvorscik 1.58, 9.
Rich 2.08. 10. Kuhn 2.20.

Post moet noodgedwongen de 73ste
Giro d'ltalia, die vrijdag in Bari be-
gint, laten schieten. Hij wordt in Ita-
lië vervangen door Walter Planc-
kaert. Vanaf het begin van de Ame-
rikaanse wielerrondevoelde de Am-
stelvener zich ziek. Gaandeweg ver-
ergerde de toestand . „Ik zit van top
tot teen onder de uitslag", meldde
Post vanaf zijn bed. „Wat het is, is
nog niet bekend. Ik ben vanmorgen
onderzocht. De uitslag van het on-
derzoek laat nog even op zich wach-
ten. Het kan een virusinfectie zijn."

TVM: Anderson, Skibby, Hane-
graaf, Ducrot, Jacobs, Dag Erik Pe-
dersen, Jan Siemons, Schalkers en
Sunderland.

Panasonic en TVM hebben de sa-
menstelling van hun ploegen be-
kend gemaakt die vanaf vrijdag aan
de 73ste Giro d'ltalia deelnemen.
Panasonic: Theunisse, Rooks, Van
Poppel,. Freuler, De Koning, Van
Lancker, De Rooy, Rozendal en Pei-
per.

Henk Lubberding blijkt behalve
een gebroken ringvinger, pezen te
hebben gescheurd in andere vin-
gers. De wegkapitein kwam vorige
week in de Trump Tour ten val.
Hoewel het nog lang niet zeker is of
Lubberding dit jaar geselecteerd
wordt voor de Tour, wordt door
deze blessure de start in de Ronde
van Frankrijk bij voorbaat twijfel-
achtiger. „De pezen worden ge-
hecht. Als het herstel naar wens ver-
loopt, denk ik binnen vier weken'
weer te kunnen fietsen", aldus Lub-
berding.

moesten komen uit het potje van
ruim twee miljoen gulden dat Roda
na de transfer van Henk Fraser naar
Feyenoord nog achter de hand
heeft.

*het bedrag van ruim 3,5 miljoen
J*en boekt Roda JC een record-
J^fer. Tot nu toe was Fraser metj!?1 twee miljoen gulden de duurst
Pochte speler.

Verkoop
VanLoen zal voor een groot deel be-
taald worden uit de verkoop van Pa-
trick Vervoort en Milan Jankovic,
die de Brusselse club gaan verlaten.
Voor Van Loen zal komend seizoen
waarschijnlijk een plaatsje in de
spits naast Mare Degryse worden
ingeruimd. Op die positie speelde
dit jaar Mare Vanderlinden, maar
deze heeft in de ogen van Aad de
Mos niet helemaal aan de verwach-
tingen voldaan.

JJUvan Loen heeft er nooit een ge-
van gemaakt dat hij Roda JC

verlaten en bij een buitenlandse
wub aan de slag wil. Op het mo-'Jiï dat Atletico Madrid vorige

echter afhaakte, leek er eenPassé te zijn ontstaan in de situa-
.r°nd de spits van Roda JC. Dat
(.s voor de Kerkraadse club zelfs

sein om VanLoen een meerjarig
,^'ract voor te leggen. De daar-r benodigde financiële middelen

Voldoen
Zover zal het echter niet komen.
Gistermiddag liet Van Loen, die in
Zeist met het Nederlands elftal een
eerste oefenwedstrijd ter voorberei-
ding op het WK afwerkte, al weten
serieus in beeld te zijn bij Ander-
lecht. Enkele uren later kwam aan
alle onduidelijkheid een einde toen
Anderlecht blijk gaf zowel aan de
persoonlijke eisen van de Oranje-
spits als aan de vraagprijs van Roda
JC te willen voldoen. " John van hoen gisteren in actie tijdens de oefenwedstrijd van de Oranje-selectie tegen een

amateurcombinatie. De Roda JC'er verdedigt in het nieuwe seizoen de kleuren van het Belgische
Anderlecht.

Uwe Raab verovert derde rilzege en sprintklassement

Vuelta voor Giovannetti

TrainerAad de Mos van Anderlecht
bevestigde gisteravond dat Van
Loen de nieuwe Brusselse goaltjes-
dief moet worden. „John van Loen
is precies de spits die we zoeken",
aldus de Nederlander. „Hij is een
type dat me altijd geboeid heeft en
hij is in mijn ogen zelfs beter dan
Bosman. Er is vanavond (gister-
avond, red.) inderdaad een afron-

Bij Roda JC reageerde men gister-
avond verbaasd op het bericht dat
Van Loen naar Anderlecht vertrekt.
„Dat is helemaal nieuw voor mij",
aldus voorzitter Serve Kuijer. „Er is
geen contact met mij geweest. Wij
hadden diep in de buidel willun tas-
ten om Van Loen voor meerdere ja-
ren vast te leggen. Men weet echter
voor welke prijs hij te koop is. Als
Anderlecht dat wil betalen dan zul-
len we zyn vertrek niet langer in de
weg staan. We zouden hem graag
houden, maar in elk geval kunnen
we ons met dat geld behoorlijk op
de transfermarkt roeren".

Van der Waart
magvertrekken

f jJ^KRADE- Peter van der Waart,
„^og een doorlopend contractH^> mag Roda JC tussentijds ver-;[3- Go Ahead Eagles, de nieuwe

ief
ö van de huidige assistent-trai-

6vvan Roda Jan Versleijen, is inj-,a*yan promotie naar de eredivi-
ïfgeïnteresseerd in de middenvel-
ij.' Heracles heeft interesse ge-. d voor Silvio Diliberto. Ook de
s6hk°se CIUD acrit een transfer al-Jn-, bespreekbaar als de club pro-beert.

JC heeft PSV'er JosefChova-
L a ls libero hoog op het verlang-de staan.

in de Giro. Zesde in '87 en '88, acht
ste in '86 en vorig jaar.

Borussia MG
stoeit met RFC
j. Van onze medewerker
( ËRMOND - In het kader van het
tK^tigjarig bestaansfeest speeldeIV-V Timoil uit Roermond gister-

1® een wedstrijd tegen de even
h t^uitse Bundesligaclub Borus-
)f0-Mönchengladbach. De Duitse
fr^j,s traden kompleet aan, maar
|e niet de publiekstrekker dieL Oermondse organisatoren had-
w Om dekosten te kun-
i(,i bekken waren driehonderd toe-

UWers meer uodig.
ll^Bprussia Mönchen Gladbach 0-11 (0-

Ji^'Punten:Wynhóff4x, Hochstatter en
2x'Belan°v. Winkhold en Spies.

)-..."isrechter: Hulschbosch. Toeschou-

_*.l he«gladbach: Brunn, Krauss, Husch-
T>ie Eiehin, Winkhold, Hack, Bruns,
\,- Belanov (Bierhoff), Hochstatter

ter), Criens (Wynhoff).

MADRID - Marco Giovannetti
heeft als 28-jarige professional zijn
eerste grote overwinning behaald.
De Milanees verloor in de slotetap-
pe van de 45e Ronde van Spanje
geen draadje van zijn gele leiders-
trui. Het peloton bleef gedurende de
150 kilometer van Segovia.naar Ma-
drid bij elkaar en ook de vijf omlo-
pen van ruim vijf kilometer in het
centrum van de Spaanse hoofdstad
brachten geen enkele scheiding in
het veld dat massaal de laatste
sprint betwistte. Uwe Raab zorgde
voor een goed einde van de ronde
voor PDM.

„Ik heb, na mijn overgang naar
Spanje, enige tijd nodig gehad om
mij aan te passen aan de andere om-
standigheden, maar die periode is
nu duidelijk voltooid", concludeer-
de Giovannetti na zijn overwinning.
Zijn sponsor, Seur, vaart welbij zijn
overwinning. Nadat de Italiaan in
de elfde etappe de leiderstrui van
Gorospe overnam, zijn zo veel pun-
ten voor het FICP-klassement ver-
overd dat de ploeg op dit moment
bij de beste zestien staat en daaraan
startrecht voor de Ronde van
Frankrijk kan ontlenen.

Giovannetti heeft met zijn tachtig
kilo en zijn lengte van 1 meter 90
niet de reputatie van een echte
klimmer, maar zeker is dat Delgado
en Indurain er nimmer in geslaagd
zijn in de bergen afstand van Gio-
vannetti te rtemen!

Rolf Gölz weg
bij Jan Raas

De Oostduitser won zijn derde
Vuelta-etappe en bracht daarmee
het totaal voor ploegleiderPiet van
derKruis opvier ritten, ook de Noor
Atle Pedersen werd één keer gehul-
digd. Raab werd bovendien win-
naar van het sprintklassement en de
andere Oostduitser uit de ploeg,
Uwe Ampler, werd als negende in
het eindklassement, gehuldigd als
de beste neo-prof. Erwin Nijboer
zorgde voor het enige Nederlandse
dagsucces in de ronde.

NAC in en
Heerenveen
uit de race

Woensdag 16 mei 1990 "25Limburgs Dablad Sport
Anderlecht-trainerDe Mos: 'De juiste spits'

Bijna 4 miljoen
voor Van Loen

door ivo op den camp dend gesprek geweest, maar we
moeten wel nog rond komen met
Roda JC".- John van Loen ziet zijn droomwens

/J 1bij een buitenlandse topclub te gaan voetballen toch nog in■ Vulling gaan. Gisteravond hebben de spits van Roda JC en
al overeenstemming bereikt over een meerjarig

Pjttract bij de Brusselse club. Anderlecht zal wel nog tot een'
r**°ord moeten komen metRoda JC, dat gisteren nog niet op
E? hoogte wasvan hetvertrek en nog een optie voor eenjaar op
rll Loen heeft. De leiding van de Belgische topclub heeft ech-
Fal laten blijken dat de vraagprijs van 3,7 miljoen gulden
cri probleem- is en zal vandaag in contact met Roda treden.

Dat obstakel is echter ook al uit de
weg geruimd. Anderlecht heeft en-
kele dagen geleden via Van Loens
zaakwaarnemer Rob Jansen geïn-
formeerd naar de definitieve vraag-
prijs voor Van Loen. Zoals bekend
wil Roda 3,7 miljoen gulden ontvan-
gen voor zijn spits. Daarop heeft de
Brusselse club de onderhandelin-
gen met de Utrechter definitief af-
gerond

HEERENVEEN - Invaller Patrick
Dik heeft in Friesland de 'Parel van
het Zuiden' weer een beetje glans
gegeven. De door trainer Cor Pot
aanvankelijk gepasseerde aanvaller
van NAC diende halverwege de
tweede helft Heerenveen met zijn
allereerste balcontact de gena-
deklap toe. Zijn fraaie kopbal uit
een voorzet van Van den Dungen
was doelman Tukker te machtig,
2-3. Na twee verloren wedstrijden
met dezelfde cijfers is de nacompe-
titie voor Heerenveen alweer voor-
bij. De ploeg van trainer Fritz Kor-
bach heeft die voortijdige uitscha-
keling geheel aan zichzelf te wijten.
Evenals tegen Go Ahead Eagles, de
ongeslagen koploper in Groep A,
gaven de Friezen tegen NAC twee
keer een voorsprong weg. NAC
heeft door de gouden wisselvan Pot
de kansen op de finaleplaats nog in
eigen hand. In de twee resterende-
wedstrijden dienen de Brabanders
een achterstand van twee punten op
GA Eagles goed te maken.

ALMELO - Emmen kan zich al een
beetje gaan opmaken voor de finale
van de nacompetitie. Na de over-
winning tegen Wageningen bleek
ook Heracles gisteravond niet in
staat de winnaarvan de zesde perio-
de te stuiten: 1-3. Heracles bezat te
weinig stootkracht om het de Dren-
ten zelfs maar enigszins moeilijk te
maken. Doelpunten van Smand,
Haverkort en Metz bleken ruim vol-
doende.
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Gezicht '90: met het oog op de mode
Brillen ontwerpers toch steeds weer te variëren met
In de nieuwe modekollekties mogen de accessoires vorm, kleur, accenten en materialen.
niet ontbreken. Eén van deze mode-accessoires is in- Bekende vormen als de vlinder, het panto-model en
miskenbaar het brilmontuur. De konsument zoekt de ronde- en (recht)hoekige bril zijn niet meer weg te
steeds meer naar monturen die de eigen 'outfit' kun- denken.
nen vervolmaken of benadrukken. De optiekleveran- Nieuw is het ovale model dat fraai meeloopt
ciers bieden uitgebreide kollekties aan en presente- met (j e vorm van (,et oog.

' ren een selektie hieruit. De metalen monturen krijgen geleidelijk meer betek-Los van het feit, dat men met een bril nou nis. Over het algemeen zijn ze iets verfijndervan
eenmaal beter moet kunnen zien, weten de aard dan de kunststoffen.
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KONTAKTLENZEN-BRILLENSPECIAALZAAK "
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Honigmanstraat 37, Heerlen ■TiwW^l IrVl Wm9
Telefoon 045-716705

BRILLEN KONTAKTLENZEN OOGMETING

; Oogmeetkundige - Opticien - Kontaktlensspecialist Geleenstraat 2 - 641 1 HS Heerlen - telefoon 045-740713

lA/iering y^\ ■■f f OPTIEK \
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VAKVROUWSCHAP IN OPTIEK
* contactlensspeciahst
Aki u p Streeperstraat 13

.ÏN.V.Lf. Landgraaf, tel. 045-320647
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Pw|yjÏ Modebrillen
Fr'^Vjl Contactlenzen
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Van klassiek tot modern en van jong tot niet
meer zo jong, er is geen outfit en geen gezicht
waar niet een modieuze bril bij past.
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Variaties met metaal, soms gecombineerd
met kunststof elementen, geven een mo-
dern, "academisch " niveau

i
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Kunststof monturen in optima forma, opval-
lend bij een ongebonden generatie

Ook voor de gevorderde brildragers zijn er
jeugdigemonturen

Kontaktlenzen
Het aantal kontaktlenzen in Nederland is opgelopen
tot ruim 1 miljoen. Vooral bij jonge volwassenen zijn
kontaktlenzen populair.
De keuze tussen het dragen van een bril of
van lenzen wordt gemaakt op basis van
persoonlijke voorkeuren ten aanzien van ., uiterlijk en gebruiksgemak. Opmerkelijk is, dat
lenzen en een bril vaak naast elkaar worden
gebruikt. Ook de tevredenheid over het dragen
van lenzen blijkt groot.
De snelle technische ontwikkelingen op het gebied
van kontaktlenzen blijken duidelijk van invloed op het
gebruik.
Binnen de groep van kontaktlensdragers
kiezen de meesten tegenwoordig
zuurstofdoorlatende lenzen.
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ITALIAANSE KLASSE I s
Strauss De Ruiter opticiens presenteert Italiaanse toppers. Ultra

lichte en perfekt passende monturen, ontworpen door wereldberoemde p
mode ontwerpers als: VALENTINO, LEONARDO DE NEFFE, ALBERTO
PICCINI, COLANI, GUCCI, FERRARI, GIO VISCONTI en GIANFRANCO.

Monturen dieuitblinken in stijl en kwaliteit, kortom: onmiskenbare
Italiaanse klasse.
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Met prijzen die
gegarandeerd30% lager '

Ek -4**iWk zijn dande
adviesprijzen. Eenhele

zekerheid als u op
zoekbent naar

|te^^ topkwaliteit vooreen
■ fc|^^ redelijke prijs.

__r _______

Een merkbril is gegarandeerd goedkoperbij Rinck.
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HEERLEN - Nederland-3 (NOS)
brengt vanavond tussen 20.25 en
22.25 uur een rechtstreekse re-
portage van de tweede EC-111-fi-
nale tussen Fiorentina en Juven-
tus. De wedstrijd wordt gespeeld
in Avellino en verslaggever is
Hugo Walker.

Voetbal
live op tv

Julio Cesar
naar Juventus

Morgen, donderdag verzorgt de
NOS (Nederland 3) vanaf 20.30
uur een live-uitzending van de
replay van de Engelse Cüp-final
tussen Manchester United en
Crystal Palace. In de rust zendt
de NOS een samenvatting uit
van de oefenwedstrijd van het
Nederlands Elftal tegen IJssel-
meervogels. Verslaggever in
Londen is Theo Reitsma.

- Aanstaande zaterdag om 14.30 uur vindt er op het Hei-
'st-sportcomplex in Kerkrade-West de interland Nederland-West*uitsland voor gehandicapte voetballers plaats. Het treffen staat on-er leiding scheidsrechter Frans Houben.

Ie Politiekapel van Kerkrade zal voor de muzikale omlijsting van de
"herland zorgen. Het treffen vindt plaats in het kader van het robij-en bestaansfeest van de scheidsrechtersvereniging Kerkrade.

£ de Nederlandse selectiegroep is OlafDonners van SV Berg de eni-
Donners zal waarschijnlijk niet aan de bak komen,

"wat hij met een enkelblessure sukkelt. Het gehandicapte voetbal
iordt gespeeld met zeventallen op een veld dat looptvan strafschop-
fyied tot strafschopgebied en Waarbij de doelen 5x2 meter groot

De broedertwist werkte zelfs door
tot in de Italiaanse selectie. Toen de
Juventus-spelers Schillaci en Tac-
coni zich enkele dagen later meld-
den in het uitgerekend in Florence
gelegen hoofdkwartier van de 'Az-
zurri', werden ze door enkele Fio-
rentina-aanhangers daadwerkelijk
belaagd.

De 'ultras' van Fiorentina zijn in
heel Italië gevreesd. Tijdens de hal-
ve finale-ontmoeting tegen Werder
Bremen gingen zij zo tekeer, dat de
Europese Voetbalbond (UEFA) in-
greep en verordonneerde dat de
eerstvolgende thuiswedstrijd op
minstens 300 kilometer van het
eigen stadion moest worden ge-
speeld. Dat is Avellino geworden;
400 kilometer ten zuiden van Flo-
rence. De capaciteit van het plaatse-

lijke stadion is uit veiligheidsover-
wegingen gereduceerd van 42.000
tot 35.000 plaatsen. Daarvan mogen
er slechts 2200 bezet worden door
de aanhang van Juventus. Fiorenti-
na wil er met een grootscheepse
lucht- en landbrug alles aan doen,
dat het net een thuiswedstrijd
wordt.
Een overwinning met 2-0 zou voor
de club uit de renaissance-stad vol-
doende zijn om voor het eerst sinds

jaren weer een Europa Cup mee te
pakken.
Volgens Baggio, met 17 treffers de
op één na productiefste schutter
van het seizoen, zal de taktiek van
Fiorentina er eenvoudig uitzien:
„Aanvallen, aanvallen en nog eens
aanvallen. We moeten zo snel moge-
lijk scoren." Een saillant punt is, dat
het waarschijnlijk tevens Baggios
laatste wedstrijd voor Fiorentina zal
zijn. Juventus'zal het nieuws van
zijn overkomst één dezer dagen be-
kend maken.

De vermoedelijke opstelling vanbeide elftallen is:
Fiorentina: Landlied, DellÓglio, Volpeci-
na, Dunga, Pin, Battistini, Nappi, Kubik,
Buso, Baggio en Di Chiara.
Juventus: Tacconi. Tricella. Napoli, Aleini-kov. De Agostini, Brio, Barros, CasiraghiMarocchi, Zavarov en Schillaci.

ROME - Niet alleen Fiorentina
heeft vandaag bij de tweede finale-
wedstrijd van de UEFA-beker tegen
Juventus iets goed te maken (de ne-
derlaag van 1-3 van twee weken ge-
leden); de opdracht geldt in feite
voor beide elftallen.
De ontmoeting in Turijn was, vooral
in de tweede helft, niet veel meer
dan een ordinaire schoppartij en ze-
ker niet dereclame voor het voetbal,
die Italië zo kort voor het begin van
het wereldkampioenschap wenst.

Vanavond UEFA-ekerdinalein Avellino

Fiorentina en Juventus
moeten iets goedmaken

Oranje gebruikt de komende tien
dagen om fit te geraken en aan vorm
te winnen. Verder niets. „Deze wed-
strijden", aldus Beenhakker, „zijn
in feite een training. Meer niet. Uit
hetresultaat noch uit de manier van
spelen kunnen dingen worden afge-
leid."

! Van onze sportredactie
RLEN - De topspelers Arie

Benburg en Wim Vredeveldt ver-|j het Limburgse driebanden-
JJ Iwan Simonis. Weijenburg
|l over naar Interart/ONA te

Vredeveldt ver-
klaar BC Hengelo. Het contracti '-■aurent Boulanger is verlengd.

Rlyft kopman van het team, dat

'ln het nieuwe biljartseizoen ge-
dord zal worden door de Belgi-

'akenfabrikant Iwan Simonis.

pedivisieploeg is inmiddels op
j*naar invulling van de openge-*.n plaatsen en versterking voorMeuwe competitie., lr*gang van komend seizoen■Hiist Iwan Simonis van café'K-Inn te Ulestraten naar het

e biljartcentrum van Heinz°bs en Peter Werres aan de
'«olaan te Heerlen. „We willen,""s Heinz Jacobs, „met een zon
tentatief team voor de dag ko-
l' dat kans heeft op de lands-- Iwan Simonis is bezig aan eenj5e eindsprint. De 6-2 zege ops>ac werd gevolgd door een 5-3

op Paperclip. Vrijdag
fli Iwan Simonis thuis, in Ule-*?n> tegenBC Hengelo. Het is de: te competitiewedstrijd, waarin
P Simonis zijn derde plaats ver-»gt.

Dat Sturing, begonnen op rechts, al
snel van positie moest wisselen met
„mandekker" Blind, had slechts ten
doel het elftal beter te laten functio-
neren. Meer niet. „Het liep na een
kwartier niet, dus dan probeer je
van de kant iets te doen", aldus
Beenhakker. Dat het vooral bij Stu-
ring niet liep, wilde hij niet zeggen.

Iason blijft vierdeklasser

Nederland, nog zonder de licht ge-
blesseerden (Erwin) Koeman, Van
Tiggelen, Van Aerle en Bosman,
had moeite de wedstrijd goed uit te
spelen. In derust al werd Blind ver-
vangen met krampverschijnselen.
Na de hervatting volgden Wouters
en Fraser met dezelfde klachten.
Beenhakker moest daardoor meer
wissels toepassen dan de ene die hij
had voorgenomen, die van Gillhaus
voor Witschge. Het duidtniet op een
slechte conditie. De selectie had
kort voor de wedstrijd anderhal-
uur hard getraind. Beenhakker
handhaaft het programma van twee
trainingen of een training en een
wedstrijd per dag. In principe ko-
men de spelers bij toerbeurt in actie
tijdens de vriendschappelijke duels
tegen amateurclubs. „ledereen
komt aan zijn trekken", zei de
bondscoach. Slechts voor de licht
geblesseerden wordt een alternatief
programma in elkaar gedraaid.
Oranje oefent in Nederland nog te-
gen IJsselmeervogels, Rijnsburgse
Boys, ARC en Quick Amersfoort.

tuaties waarbij steeds de bovenlat
een bepalende rol speelde. Persoon-
lijke fouten deden in de tweede
helft de thuisclub de das om. Kort
na de hervatting scoorde Mare Zen-
den het eerste doelpunt. Vanaf 40
meter nam hij het leer op zijn wreef
en strafte een fout in de Itteren-ver-
dediging af. De thuisclub zette hier-
na alles op de aanval, waarbij vaak
van een gerichte verdedigingsopzet
geen sprake meer was. Uit de hier-
door ontstane mogelijkheden kon-
den Leon Frissen (2x) en Martin
Kurvers scoren.

" HEERLEN - De wedstrijd tussen
de klasseperiodekampioenen FC

Gracht (4C) en RKSNE (4D) wordt
zondag op het terrein van SV Heer-
len gespeeld. Aftrap 14.30 uur.

KNVB 2B
HELDEN-IVO 0-0. Scheidsrechter: J.
Geelen. Toeschouwers: 450. Boekingen:
Peeters en S. Heiligers (IVO).

IVO domineerde over het algemeen
in dezewedstrijd, waarin door beide
teams met volle inzet werd gestre-
den. Ook in aanvallend opzicht was
IVO de meest actieve ploeg, doch de
defensie van de thuisclub strak in
een beste vorm, zodat wederzijds
doelpunten uitbleven.

I^LEN - Roger Dahmen en Pa-
|o Janssen vertegenwoordigen_ourg komend weekeinde tij-. het Nederlands kampioen-
( P extra klasse libre voor junio-, ln Purmerend. Beide spelersMnmiddels wegens hun klim-J^e moyennes gepromoveerd

de overgangsklasse, maar. op, ~ van hun plaatsing mogen zij
lt^?elnemen aan de nationale ti--1M extra klasse voor biljartersißti met 21 jaar. Roger Dahmen,
tri]!endvoor BBC Brunssum, enjv?k Janssen, caramboleur van.volkshuis Geleen, stuiten zater-
lg^n zondag op vier andere fina-jt - Beiden zijn in staat een partij

caramboles~.en beurt uit te maken. De
«ïnegrenzenvan het NK extrae lopen van 11.00 tot 25.00.

trj tal sPelen Roger Dahmen en
(ck Janssen boven dit niveau,

aessems geeft zondag in Pur-lrind, tussen de partijen door,aemonstratie.

ogerDahmen en
Patrick Janssen
Haar NK libre

Een positief woordje had Beenhak-
ker voor Krüzen, meegenomen om
eventueel als veredelde linkerspits
te spelen. „Op zijn vertrouwde pos-
tie zijn we voldoende bezet", aldus
Beenhakker. „Krüzen komt daarom
voor een andere rol in aanmerking.
Vooral over de wijze waarop hij na
rust speelde ben ik tevreden."

Geen nieuws
uit Zagreb

ZEIST - De KNVB heeft geen
bericht gehad uit Zagreb, dat
de oefenwedstrijd van het Ne-
derlands elftal tegen Joegosla-
vië op 3 juni niet kan doorgaan.
„Het enige dat wij weten", al-
dus Beenhakker, „is wat in de
krant heeft gestaan. Officieel is
niets gemeld. We zullen probe-
ren zo snel mogelijk contact te
zoeken. Mocht het zo zijn dat
het duel niet kan worden ge-
speeld, dan wil ik zeker een al-
ternatief. Voorlopig ga ik daar
echter niet van uit."
Nederland speelt voor zijn eer-
ste duel in Italië - 12 juni tegen
Egypte - twee vriendschappe-
lijke landenwedstrijden. Op 30
mei in Wenen tegen Oostenrijk
en, als alles volgens plan ver-
loopt, op 3 juni in Zagreb tegen
Joegoslavië.

Van onze medewerker
ITTEREN-lASON 0-4 (0-0). 0-1 Zen-
den; 72. 0-2 Frissen; 80. 0-3Kurvers; 88.
Frissen 0-^l. Scheidsrechter: Wolters.
Boeking: R. Crutzen (lason). Toeschou-
wers: 600.
Itteren: Van de Velden, Orbons, Dol-
mans (73. J. Winkens), Rings, H. Win-
kens, R. Schoonbrood (57. Gulikers),
Crauwels, T. Winkens, Sour, Van Om,
Catulinie.
lason: Akkermans, Christoph, Lahaye,
Huyts, Pinckers, Erens (5. Ruyters), R.
Crutzen, Zenden, Frissen, J. Crutzen,
Kurvers. ,

MAASTRICHT - Door met 0-4 van
Itteren te winnen heeft lason zich
als eerste van de drie verenigingen
in 4B vrijgespeeld van degradatie.

De beslissing wie degradeert valt
zaterdag in het duel Walram-Itteren,
mits de Tuchtcommissie, van de
KNVB deze week een uitspraak
doet inzake het eventuele ongerech-
tigd meespelen van Bisschops bij
Walram.

Kortsjnoi zeker van overwinning
ROTTERDAM - Veteraan Viktor Kortsjnoi heeft zich in de vijfde ronde
van de schaakvierkamp in Rotterdam verzekerd van de eerste plaats. De
Zwitser kwam door de remise tegen Nigel Short op een totaal van 3 1/2
punt. Dat totaal kan donderdagin dezesde eh laatste ronde overigens ook
nog gehaald worden door Timman en Goerevitsj, die in de vijfde ronde
het punt deelden. Jan Timman, die het toernooi vorig jaar op zijn naam
bracht, speelt morgen met zwart tegen Kortsjnoi en Goerevitsj speelt met
wit tegen Short. v

In een attractief duel hielden Itteren
en lason zich aanvankelijk goed in'
evenwicht. Voor beide doelen ont-
stonden enkele zeer gevaarlijke si-

In de wedstrijd, waarin Nederland
voetbalde met de as Van Breukelen,
Ronald Koeman, Wouters en Kieft,
gebeurde verder weinig dat van
echt belang was. Fraser, Kieft en
Ronald Koeman (strafschop) scoor-
den voor de rust, Van Loen en Ro-
nald Koeman (opnieuw strafschop)
deden dat na de hervatting. De resterende 25 supporters wor-

den door de spoorwegpolitie
Arnhem begeleid tot Zwolle. Zo-
nodig rijdt de Zwolse spoorweg-
politie mee naar Heerenveen.

UTRECHT - Supporters van
NAC die met de trein uit Breda
op weg waren naar Friesland
voor de wedstrijd van hun club
tegen Heerenveen, hebben giste-
ren in Nijmegen blikjes en fles-
sen uit het raam gegooid. Omdat
in Nijmegen geen spoorwegpoli-
tie aanwezig was is de trein door-
gereden naar Arnhem. Daar zijn
drie supporters aangehouden
vanwege hun gooi-en smijtwerk.
De trein bleek niet beschadigd.

NAC-supporters
gearresteerd

„Ik zal de club niet het mes op de
keel zetten, maar ik hoop dat ik
eerder weg mag. Ik beëindig
mijn loopbaan bij Boca Juniores.
Mijn oude club rekent er vast op
dat ik over twee jaarterug ben",
aldus de Argentijn.

TRIGORIA - Diego Maradona
heeft laten doorschemeren dat
hij over twee jaar al wil terugke-
ren naar Argentinië. Afgelopen
maandag vertelde de vedette in
het Italiaanse trainingskamp van
de Argentijnen dat hij hoopt dat
Napoli hem al in 1992 in plaats
van 1993, wanneer zijn contract
afloopt, laat vertrekken.

Maradona wil
eerder terug
naar Argentinië

Zijn club moet er rekening met
houden dat ze volgend seizoen
met zes minpunten aan de com-
petitie moet beginnen. Regle-
mentair kan de Joegoslavische
voetbalbond Dinamo Zagreb
naar aanleiding van de veldslag
zondag die straf opleggen. Vol-
gens de regels is het zelfs moge-
lijk dat Dinamo teruggezet wordt
naar de tweede divisie.

ZAGREB - Zvonimir Boban
hangt een levenslange schorsing
boven het hoofd. De 22-jarige
aanvoerder en international van
Dinamo Zagreb dreigt voor het
leven van de voetbalvelden wor-
denverbannen omdat hij zondag
een gewonde politieman in de
onderbuik had getrapt.

Captain Dinamo
wacht schorsing
voor het leven

TURIJN - De Braziliaanse inter-
national Julio Cesar heeft giste-
ren in de Gazzetta dello Sport
verklaard, dat hij met Juventus
overeenstemming over een twee-
jarig contract heeft bereikt. Een
woordvoerder van Juventus wil-
de het bericht ontkennen noch
bevestigen. De 27-jarige Cesar,
dit seizoen spelend voor Mont-
pellier, moet bijna vijf miljoen
gulden kosten. Cesar is niet op-
genomen in de Braziliaanse se-
lectie voor de eindronde om het
wereldkampioenschap.

Geen buitenlanders meer aan de slart

Ronde Belgisch Limburg
breekt met traditie

Burgemeester

bestuurslid
Sportservice

ien ~ Burgemeester EllyL n-Vaessen van Nuth is be-d tot bestuurslid van de Sport-
fst°e Limburg. Daarmee is zij het
[ vrouwelijke bestuurslid van
bJ?Ureau dat de belangen vanl De°efenend Limburg behar-

Strausie verslagen
HILVERSUM -r' Op de drafbaan te
Hilversum is seriewinnaar Strausie
gisteravond voor het eerst in zijn
carrière tegen een nederlaag opgelo-
pen. De Amerikaanse import uit de
training van Hennie Grift bleek niet
in vorm en viel na een matig begin
in de eindfase sterk terug. Winnaar
werd JustaRomance in een kilome-
tertijd van 1.16.1 minuten. Hij ver-
diende met zijn zege f4.500. Strau-
sie, diebegin dit jaar door twee eige-
naren werd aangekocht voor een be-
drag rond de twee ton, was tot gis-
teravond uit tien starts ongeslagen.

Nederland - Zeister Amateurs XI 5-0 <3-o>.27. Fraser 1-0, 30. Kieft 2-0, 44. Ronald Koe-
man 3-0 (strafschop), 57. Van Loen 4-0, 84.
Ronald Koeman 5-0 (strafschop). Scheids-
rechter: Schuurmans. Toeschouwers: 6.000.Opstelling Nederland: Van Breukelen, Stu-
ring, Blind (46. Hofkens), Ronald Koeman
en Fraser (63. Ellerman), Wouters (58. Win-
ter) en Witschge (58. Gillhaus), Van f Schip,
Kieft, Van Loen en Krüzen.

(1960), Swerts (1961), Merckx (1963),
Houbrechts (1964), Nassen (1966),
Jacobs (1973), Verlinden (1977), Se-
gers (1980), Vanderaerden (1981) en
de reeds eerder gememoreerde Gölz
(1983) en Dürst (1988).

ATLETIEK
Nijmegen, baanwedstrijden: Mannen:
800 m: 1. Van Zuylen (AV Nijmegen)
1.49,03, 2. Leenders (AV Nijmegen)
1.49,42, 3. Fierkens (AV Nijmegen)
1.49,42, 4. Koers (AV Nijmegen) 1.49,93
(B-limiet WK jeugd).

Volle winst
Voor MVV 2

fyLp — Mvv 2 behaalde tegen
r-rvJ. de volle winst door een 0-1
_o D

lnninS- In deze sportieve ge-
)e_r Sa<fnde wedstrijd waren de
lv£? n ln de eerste helft aan elkaar
hik ■ Waardoor de rust dubbel-.
iè'nging. Na de hervatting
!er 5|en de Maastrichtenaren iets
lui t

nsen waarvan er in de 60e
ln "t een werd benut door Hof-
i, *" Scheidsrechter van Boe-

Cane - Mordegan 4-6 7-5 6-2, Cierro - Pi-
stolesi.6-3 7-6, Brugera - Srejber 7-6 6-7
6-3. Gustafsson - Arrese 3-6 6-4 6-3, Fleu-
rian - Reneberg 4-6 6-3 7-5, Mancini - Mi-
niussi 4-6 7-6 6-4, Leconte - Champion
6-2 6-4. Camporese - Boetsch 6-4 6-4,
Courier Davin 6-1 1-6 6-4. Krickstein
-Grabb 6-1 6-3. Jarryd - Kroon 6-3 6-3.
Mattar - Wheaton 6-2 6-3, Volkov - Agui-
lera 6-3.1-6 6-4.

HASSELT - Voor het eerst in ruim
veertig jaar ontbreken van 1 tot 5
juniNederlandse renners in de Ron-
devan Belgisch Limburg voor ama-
teurs. De organisatoren kozen voor
een nationale bezetting. „Met uit-
zondering van Duitse selecties, die
Rolf Gölz en de thans voor Panaso-
nic uitkomende Thomas Dürst als
eindwinnaar hadden, speelden de
buitenlandse ploegen in de voorbije
jaren geen rol meer", aldus official
Jean Bollen van de Belgische wie-
lerbond. „Waarom dan nog veel geld
besteden aan zon afvaardiging?"

door wiel verheesen

Umag (Joe). Internationaal toernooi,mannen. Eerste ronde: Koevermans -Hirszon 7-6 6-3, Tsjerksoy - Clavet 6-2
6-4, Pottier - Tulasne 6-3 3-6 6-1, Perez -Tauson 7-6 6-4, Benhabiles - Saceanu 6-2
6-2, Buljevic - Anderson 6-3 6-4. De la
Pena - Bengoechea 5-7.6-2 6-0, Wajda -Cancelotti 6-1 6-4, Roig - Delaitre 6-4 7-6,
Ivanisevic - Pereira 6-1 6-4.

In de loop der jarenwerd de interes-
se van Nederlandse zijde steeds
minder, waarbij nog kwam' dat de
'eigen' Ronde van Limburg (met
start en finish in Stem) steeds vaker
samenviel met het evenement aan
de andere kant van de Maas. „Dat-
zelfde gebeurt ook over een paar
weken weer", aldus Belgische stem-
men, „maar er is nog een ander pro-
bleem. Wanneer jeeen amateurwed-
strijd op de internationalekalender
plaatst ben je als organisator ver-
plicht om minstens drie selecties uit
evenzoveel andere landen aan de
start te brengen. De kosten zijn in
de loop der jaren echter hoger ge-
worden dan de kwalitatieve in-
breng."

Morgen, donderdag, worden op de vel-
den van SVM de halve finales gespeeld:
OVCS-Sanderbout en SVM-Sittard.
Beide wedstrijden beginnen 19.30 uur.

Stadstoernooi Sittard. Poule A: San-
derbout-SVM 3-4; GVCG Comb.-Sittar-
dia'Bo 4-1. Poule B: DVO-Sittard Comb.
2-4; OVCS-SVM 2 8-0. Eindstand: poule
A: 1. SVM 3-6; 2. Sanderbout 3-4; 3.
GVCG 3-2; 4. Sittardia'Bo 3-0. Poule B:
OVCS 3-5 (12-3); 2. Sittard 3-5 (10-3); 3.
DVO 3-2; SVM 2 3-0.

VOETBAL Vooral selecties van TWC Maas-
tricht speelden geruime tijd een be-
langrijkerol. Onder meer Piet Haan,
Jacq Fooy, Mart van derBorgh, Piet
van den Brekel, Leo en Henk Stee-
yens, wijlen SjefLahaye, Kees Boel-
houwers, Pierre Steenbakkers, Piet
Craenen, Flor van der Weijden, na-
derhand Huub Harings, Gêne Bec-
kers, Jan Schröder, Frans Evers,
Jan Tummers, Math Öohmen, etce-
tera maakten in de jaren vijftig, zes-
tig en begin zeventig furore in het
evenement. De tijden veranderden,
de inbreng ook.

DAMMEN
Internationaal toernooi Zwartsluis,
vierde ronde: Groep A: Valneris - Wan-
ders 1-1,Rigterink - Goloebeva 1-1, Koe-
perman - Galperin 2-0. Groep B: Watoe-
tin - Autar 1-1,Van der Wal - Karmi 2-0,
Koyfman - Schouten 2-0.

reserve divisie C
te B*jvv 2 o-i2rbc 2 3-0

tCo 23 17 4 238 54-18
h. Su, 24 15 4 534 95-31''«m liard 2 23 11 8 430 48-20

2 23 12 3 8 27 56-25
Nhnw 23 9 8 626 45-37Ec '°ven2 23 8 9 6 25 37-37
»£<-._ . 24 10 4 10 24 37-46iC 20sch2 24 8 6 10 22 40-42
fV 2 24 8 5 11 21 43-54
rV 2 24 7 3 14 17 34-54
Sonrf o 24 4 8 12 16 29-58
.rj 2"Qbp. 2 24 4 6 14 14 26-47

23 3 6^4 12 27-62

iif>ma:R l^ea.s. 19.30 uur:lla j,'ta/d2-PSV2dv- 2-NAC 2

SCHAKEN
Rotterdam. VSB-toernooi, vijfde ron-
de: Timman - Goerevitsj 1/2 - 1/2, Short -Kortsjnoi 1/2 - 1/2. Stand: 1. Kortsjnoi 3
1/2 punt, 2. Goerevitsj en Timman 2 1/2.
4. Short 1 1/2.

De vijfdaagse etappewedstrijd, die
op 24 mei wordt voorafgegaan door
de klassieker Hasselt-Spa-Hasselt
waaraan wél buitenlandse maar
geen Nederlands Limburgse ama-
teurteams deelnemen, had in vorige
decennia een grote uitstraling in
ons land. „Wij zijn", aldus de organi-
satoren gistermiddag tijdens een
persconferentie in Hasselt, „in het
begin van de jaren zeventig zelfs
met een etappefinish terechtgeko-
men op de Sint Pietersberg in Maas-
tricht en naderhand in Valkens-
waard."

TENNIS
Rome. Open Italiaanse kampioen-
schappen, 2,4 miljoen gulden, mannen.
Eerste ronde: Gomez - Noah 6-1 6-7 6-3,
Muster - Hlasek 6-3 6-4, Emilio Sanchez -Sznajder 6-2 6-1, Svensson - Jensen 6-2
3-66-2, Furlan - Strelba 6-3 6-3, Haarhuis- Casal 6-1 6-4, Pescosolido - Duncan 6-2
6-3, Nargiso - Motta 6-3 6-2, Forget - Kor-
da 6-3 6-2, Novaeek - Theine 6-4 1-6 6-4,
Carbonell - Pozzi 6-1 6-3, Jaite - Leppen
6-3 6-1, Gunnarsson - Chang 6-1 6-3,

FIFA-voorzitter
steunt terugkeer
Engelse clubs
LONDEN -De Engelse clubs die
staan te trappelen om terug te
keren in de Europese bekertoer-
nooien hebben afgelopen week-
end uit een onverwachte hoek
steun gekregen. FIFA-voorzittei
Joao Havelange liet zich na de
Engelse bekerfinale tussen Man-
chester United en Crystal Palace
verrassend positief uit over een'
rentree. „De Engelsen zijn vol-
doende gestraft voor het voetbal-
vandalisme", aldus Havelange.
„De UEFA (die uiteindelijk moet
beslissen, red.) moet nu de
knoop doorhakken, en niet
wachten tot na het WK".

Engeland wint
oefenwedstrijd
LONDEN - Het Engelse elftal,
voor het toernooi om het wereld-
kampioenschap in een groep n>
gedeeld met Nederland, heeft
gisteravond de oefenwedstrijd
tegen Denemarken met 1-0 ge-
wonnen. Gary Lineker maakte
negen minuten na rust het doel-
punt op Wembley. Er waren
27.643 toeschouwers.

Het routeschema over een paar weken: 1
juni Hasselt-Overpelt 147 km; 2 juni Over-
pelt-As 127km en individuele tijdrit 10 km;
3 juni As-Beringen 126km; 4 juni Beringen-
Vlijtingen 90 km en Vlijtingen-Vlijtingen
101 km; 5 juni Vlijtingen-Hasselt 129km. In
de klassieker Hasselt-Spa-Hasselt over 188
km op 24 mei zorgen een Spaanse, een Tsje-
chische, een Sovjet- en twee Brabantse
teams voor de internationale kleur.

De Ronde van Belgisch Limburg
werd in de periode 1945-1947 verre-
den voor onafhankelijken, een na-
derhand opgedoekte categorie van
semiprofs. Raymond Impanis, een
van de betere wegrenners uit vorige
decennia, schreef in die beginperio-
de het evenement twee keer op zijn
naam. Vanaf 1948 kwamen uitslui-
tend amateurs aan de start. Tot de
winnaars behoorden later gerenom-
meerde profs als Melckenbeeck

Beenhakker: 'Iedereen komt aan zijn trekken'

Eerste winst Oranje
Topspelers

weg bij
wan Simonis

ZEIST - Het Nederlands elftal
is de tocht naar Rome begon-
nen met een overwinning van
5-0 op een selectie van ama-
teurvoetballers uit Zeist.
Bondscoach Beenhakker zei
dat daaruit geen conclusies
mochten worden getrokken.
Hij voegde eraan toe na de ko-
mende vier oefenduels hetzelf-
de te zullen zeggen.
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Nederland-Duitsland
voor gehandicapten

Limburgs dagblad^j sport

# Bondscoach Leo
Beenhakker poseerde
gisteren in Zeist, waar de
Nederlandse selectie een
oefenwedstrijd tegen een
Zeister amateurcombinatie
speelde, met een paar
jeugdige
Oranje-supporters.

sport in cijfers
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Goed
nieuws

over
kiuiker.

Bijvoorbeeld:
van kinderen
met leukemie

geneest nu
al zon70%.

BÜjfdusgeven.

.Ligt uw hart in
Limburgs natuur?

jh Bel ofsdirijf:
/m) Stichiing het Limburgs Landschap

**^L Kasiecl Arccn
BtCT. postbus 4301, 5444 zg Arccn

telefoon Ck4703-1840

___/""! Wen* I ifl I mm ma

Jaarlijksworden40.000
Nederlanders getroffen
dooreen hartinfarct ennog
eens 20.000 door een her-

' seninfarct (beroerte).
fL'i. "-

In ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en op vele an-
dere plaatsen wordt hard i

I gewerktomdit onvoorstel- 'bare aantal van 60.000 ij

' slachtoffers terug te drin- j'

Al ditwerk isgebaseerd
[! op wetenschappelijk on-

'' derzoek. Het bezuinigings-
_' beleid van de overheid .. biedt voor (lat onderzoek i
I echter steedsminderruim-
Ij te. Uwgift zorgt ervoor dat
') dit levensreddende werk jl
j kan doorgaan.

Geef "aan de collectant,
[i of stort uw bijdrage op gi- ,i

[ ro 300 of bankrekening
70.70.7Q.600.

i Hartelijk dank. .
'.■■■■■■■■■■■■■■■'af- , Publilc.tie aangebodendoor
< dit blad, in samenwerking met de
ifc-chtin. Ideële Reclame. 3BE
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I VOORDELIG OP WEG MET DE MAZDA 626;
~„m

_
_m

_
mm,: L—^—^nmir. IHI»— -"

__________________________________H WfJ" '?_H BPj^B^HppWl IPa^j.-i^syff- IBSËI. H -..-.,. """^1?
eWf .%Sam\ _rsw^i2>r^Êv^^>wiOTS?^_BS__3w^^*^_^___Ba^' ___i ______ÜH^_r '.^^«o^^:'H_r/ _HH_iH__i_M«3^ins___£s'_f_!S3^ J*3_9_3___E__________raß________F »__ _____»■ *^*«f

___T _T':7:^_*t____ _____ESaSpS_^n^7^^w^TO^Sv2t3^M2Mf%_M3-__F _*- __-__: ::i^ #
___r# ':SS__i _B_l____^!^_i^^_S%^__-M^_H^___^__r^ JS
r/ illl _^^^^^^^I^P^■"" H II # 1

___l ■ *
■p|:^ UB:: m■ :'': jrfß BBiS_____?: *si*i ___B'

■^WL' L,,*^^*2!2 jfiÈmtÊmmmmmmm\ WÊkW ÊL\ SBlt « WÊ_e___Ë_É_&_m_v. k .n^'---7■■■■■■* _K^-^flß____B_
______kbs_S___^_; i uitu^^^^^n*Mm*M Wm 38___B ___H^sS> BB1- fIBB-®::-..;. -" WBI.:": :':: l'*l!'''*i^__tt____s"'*lßH fffrrrTTTrff_nnß -HEt-tSt-r^. 3____B HBf_ssrf'*-

_____D___H_HnGffi_H^_§7ii .HH

üü HB IB
B; I ÜP

Bfwl B wÊ wSLwÈ* UB
Hy;: *^5.; ________> ï^_____I
V':rS**'':::. ___B::- "^BB ! ■____■ $___> ___K:' '^Lm __hP -^j

V &■& f __W Hf^ 'zSl^B
__■ - / Ü 1B Hf

HSS . /'JI llj^fcte_.

ï^ila^^i»il?ï«l^^(^?»*__l_i__^__PB!Bß________?^K ' _■___
—IW—WWMBBB-W-BTHrifiCTi^ «2!BfaaßMawwaßßaMH SS?*BB8-i_ ___tïBÉ_S__isïi>" P*^ 'y^^^j_a_S_iki

/n het jaar van V/ncent van Gogh heeft de jr JÉP T| P^^
Mazda-dealer voor u een aardige verrassing in petto. i I B __■ __*. \W
A/s u serieus zaken w/7t doen ontvangt u een prach- Ê^^^^^SSa**^^*^ WÊm fm\ s 1
tige beschrijving van de route die Vincent van Gogh liiiiiiiliiß'^' lllMili^ __^-*"""" pp"" :

\—~^^^^ t
ooit maakte naar het Frankrijk dat hem zo inspi- JHMMNNMMB! jÉBBHI . « aiiiilHl! B 'iPip'iPl»li B B^__^___^^ C1~ s^^! K.^9__________ >iillll______. —'i tffl
rpprAp Smal ______B ----JÉB-M-Hr HMI Ik_hl S

_.SPBM|^^Sfl BEen tocht om /n de zomer van 1990 met de (Ë mt
Mazda 626 na te volgen. Want deze zomer wordt de w^^ |^f^^B^^^H_^B__Sß_[_s^______l ? * w B
zomer van de Mazda 626 met twee voordelen die de Hl.l*lil■ I' j 9
auto extra aantrekkelijk maken. Elke Mazda 626 *W M» .' 'J| B'ff

L.----'"""^Cl^^'-I*\ %er u/'t. Tegen de aantrekkelijke effectieve rente Toten met 31 augustus, dus een hele zomer lang,
\ s,lmm mrn^W^ ' l^É^^É CYTD A \/T_ADr_CFT van s'ec^te 7.-5%, kunt u maximaal f 20.000- staat de Mazda 626 met zn extra's centraal. Kiest
r"^!___É aêÊÊÊÊ B EAIR/i VUUriL'IjJ-iL. /enen. (Looptijd max. 24 maanden). U kunt ook voor u niet voor het schuifdak en de financiering, dan

"l^J^tÉfc,—! W ZONNIG SCHUIFDAK! fSOO- contant kiezen. verdient u f 1.150,- contant.

■■^Hpj^ 626 DE MAZDA 626, EEN SUCCES- de Gouden Qds-

m%^^Ka**m^ grötis voorzien worden van een elektrisch bedien- y/^T T F TRïïATTU \/üRr_TFMT FYTRA

&w iiiiiiiiillifllP^^ * coupé en wagon.

PYTRA VOORnPPI " et euze u,t diverse motoren: vanaf de zuinige

A AWTRFK^FI TICT'pFNANriFRTNr I'B m*" met de kraCht/ge benzinemotor' of WBSZDkW
i\i\L\ irujJ\l\i_LlJ_\J_. rii\/\i\t(ll.lUl\lJ. fje econom/sche2.o dieselmotor. harmonie tussen mens en machin 6

— 1 Als U bovendien UW nieuwe Mazda 626 Via UW De Mazda626Sedan is leverbaar vanaf 28.995,-.Hatchback vanaf 31.495-, Coupévanaf 35.495,-, Wagonvanaf 33.595,-. Prijzen md. BTW, exclusief 395.-afleveringskostet1-
IWI A7DA626 " j reinigingen voorbehouden). 6 jaarcarrosseriegaranue standaard. Imponeur:Auto Palace deèinckhorstbI Mazdü-dealer laat financieren bent U nOg VOOrde- DU aanbodge/dt alleen voor particulier aan tekopen mazda 626 modellen,uiterste regisuatiedatum 30 sept 1990.

I, , _____ . . 1 '- ' ' 9 " " — ■ . — ■■—. ■ ■— A
ff ~f____!_«__,. n AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN V~^\ AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. j AUTOBEDRIJF A. CAUBO B>lj

" NW UHHIRiI Maastrichterlaan 22-26. Beek Kruisweide 3. N.euwstad! ' :■ Langheckweg 2 Kerkrade . l|{
****>* mmimrmrmm'maWM m b^CT Telefoon 04402-71920 W^ Telefoon 04498-53055 lnL—; j Telefoon 045-464646

: — >y
~ LOVEN HEERLEN B.V. I I AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF ~] AUTOBEDRIJF LEYMBORGH j RADREMA AUTO'S »

Palemigerboord 401. Heerlen Klinkenberg 138 Meerssen " '■ Bornerweg 5-8. Limbncht j Galjoenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht s
'„'-.'-..'.j Telefoon 045-722451 If§JPH Telefoon 043-642697 E____Ï_J Telefoon 04490-15838 EE_____J Telefoon 043-632250

| '" I I ' —*
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WÊÊ WKÊÊÊ EX*5 PORTSALUTSO + il|||?.%|^^ WEENSE SNIJDER VOLKOREN TARWE-

-"- __""? ___. _. ______
_^__ __^~>« MONA FRANSE KWARK

i vpffüggph 45ogram -1-59 5.OPONZEBEDIENINGS- lfl il ■ Ik^VI^VV il ____ SMEERKAAS ''C^—J!
AFDELING: ¥ \mJML M. %aMX^\m^ \mJMMt Naturel of sambal, «ÉÉÉÉfe^ *KNABBELNOTEN KNACKEBRÖT hulpje lOOgram QQQ K.P CQQV WeW Per 100 gram .O*/ Oriëntal, Provengaal of Pak 180 gram 1 f\Qk nu m~~ Kilo */.«/%/
A^uTFRUAM ZTX Mexicano, OAQ JU2T ±-U^ CANTADOU KRUIDEN OF KALKOEN NASI/BAMI-£*J^S^ SC?Jf5C?Jf o_«_9lQ zak2sogram2,79 Z.Hy MARS O f\r\ CANTADOU UITJES/ VLEES IAQAPerlOOgram^Z.i^

SPONT.N SIROOP "pakï 1 gratis 2.99 ?#LOTJE« 999 Ki'° 10.90
% J^BRAADWORST Sinaasappel of BOKKEPOOTJES

i^gram _t-.*/*/ MAGERE VARKENS-
Kilo _C AA JU h_ grenadine, AIR l£»am 1 Cri DELBA ROGGEBROOD LAPPEN "7 QQ6.99 m**tf& I °75liter JU79-1.59 Licht volkoren of f) QQ Kilo /.yy

GO-TAN KROEPOEK ROBIJN
dotlker O^V/.Ü^ S HOARMAVLEES

Langeplak 1 CQ waqvfrzachteß MUESLI VRUCHTEN- Ki |o -i-i /\A
HAK APPELMOES EXTRA HP w1.59 KS °°ALETJES 2 95 1]"90
KWALITEIT I£Q J V HALVE PERZIKEN OP 2flacons a 1.5 liter AAQ ««%/*/ BLOEMKOOL OCH3/4pot "*—**:: WT ZWARE SIROOP 5A& £TmH'lj PAIN DE CAMPAGNE Perstuk Z.OU

—-g| ..-^fc BlikB2ogram IOQ PAL MOLIVE SHAMPOO 50°gram 049 RAUWKOST EN WORTEL-
IsJ i^_ P -**» J-.V^ Normaal, anti roos, __.. . RAUWKOST 1 OCIk J L HAKRODFKnni COCKTAILBALLETJES kruiden of iedere dag, Met demonstratie. Bakjelsogram I.ZO1 3/4pot 1 /2Q 8ATmBAl!iir249 duo"ik*4ooml 398 ARTENVifAAAr- BLEEKSELDERIJ-ENM^S imLJOrd 4°°gram -2^^-"+^ g^° LOOgram 7OK VENKELRAUWKOSTIF H _.*ifr P «DnlrL NUTELLA HAZELNOOT- Met gratis kam. &2$ / .^.O Bakje 200 gram IOKIfiJUtf IB IllTi^ ÏSJd/icSa-I-piin PASTA OyiQ SLAGROOM OQQ IN ONS RESTAURANT: I.ZOWK |H| J SEpïZ,EBOWA Pot4oogram3^o.4y 0.5 liter &ÏW K.PPEPASTE.TJE MET GOL DEN DEL.C.OUStMfes iiiÉlt_Hï «"S-Wlii. _li "J/'+ Hul | LamXjk FF NI KOPIF mmW a*\ f" ■>"■!

__________
<^ VKSSfI 1 J-9» JLA/*/ KOFFIE / .__o JL yy i "—1

Rxy^ ' L, LJ, 0
2016.90 JaWaW __rjÜCr ___r___r ___^ Aanbiedingen zijn geldigt/m zaterdag 19 mei a.s.. |

Lage prijzen enwinkelgeffmkonder één dak. §
inO '«ei 1990 is voor mij

ijk een akte van u"
Wse voorwaarden tus-
,3e heer H.M.J. Jongen
H'ev.rouw H.J.A.H. Jon-
jj r'jns, echtgenoten,, V wonende te 6373
jw-andgraaf, Kleikoe-

t ?8 120. Inschrijving in
it^welijksgoederenre-
tirj| ter griffie van de ar-
u'Ssementsrechtbank

Sa aastricht heeft hedenEïehad-
r >. 11 mei 1990.
i^.'N.J.M. Janssen,

✓ —
*cd hart heeft
h. neemt't
'"et mee naarachemel.

_S_J^M_r^RiiirM

!^'i verstrekken alle
£n
,s°orten leningen.*6|e voorbeelden P.L.

W, *2x 54x 60x«oStl4B'-122.-''13.-C'~i32"-190"-176■-S^2?!^- 238'-220■-
357>-330'-u.~ 581,-.476,-440,--', n,.ee9edekt, effectievebedr

e vanaf 12,2%, anderea9en en looptijden zijn
\ h

°°k m?9el'ik-
jfi "Potheken vanaf 8,9%hyPotheken .
So 242 x 180x120 xfrÖofi 117--127,-149,l17--127,-149,-CS-235,-254,-299,-

M|ts overwaarde.
Pehde leningen geen'

y -, bezwaar. ' «888Geheimhouding
a 0 969arandeerd.

Afl °°. loPend krediet.
r w Ssin9 vanaf 2% per

ihfc», maanrt

' f»** intermediair&RTS B.V.%STRAAT 22-24

A

, '

El V LinMTI II id tel^
vnnPLiAAP7^?^^BB ■■I llim I^bl J___■ L Im m ■ bl'HansAndersmaar7sgulden'Dehéle

V I M 1 W 'I-B _L_fl Kl M M *mmmmW M collectie van maar liefst 750 monturen! Waar doen
■ ** " ■* "" "" M__ M _■ ■ ■ zet van? Goede vraag. Welnu, Hans Anders trekt

..^^^mÊÊT^M^'ia^S^J^ " zich van de traditionele montuurprijzen niets aan.

n' omc^at we een êrote organisatie zijn met

W 84 winkels, kunnen weook int grootinkopen. Dat

W^ y^^^^*^ m oen we sc^erP en §oe(^ ver cic hete wereld

Wf/ll' >^^^^i(PP^ zoeken we naar debeste en mooiste monturen. Die

xV IE Iw^T^^ vlr^ ft vin<^t u teru§ *n onze" steec^s wisselende - collectie

n^v ftf van 750 monturen. Met altijd hetzelfde lage

JE? prijskaartje van F 75,-! Zodat u nooit teveel betaalt

voor uw nieuwe montuur.
Vragen? Bel gratis _* """-ij.

WAAR DOEN ZE 'ï VAN?
OPTICIENS

Met 84 Hans Anders vestigingen js er altijd één bij u in debuurt: ALLEEN DE PRIJS IS ANDERS

HEERLEN, Dautzenbergstraat 17b, tel. 045-712075. MAASTRICHT, Markt4, tel. 043-210975. ROERMOND, Hamstraat 42, tel. 04750-16258. SITTARD, Begijnenhofstraat 3a, tel. 04490-27298.
■ j> ■ VENLO, Markt 16, (achter het stadhuis),tel. 077-545094. WEERT, Langstraat 63, tel. 04950-38390. Npl

i -i.
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Condo zonneshirt. Polyester/ katoen. S-M-L 19." Ecco doorknoop T-shirt. Streep T-shirt. Met applicatie. Canda noppen T-shirt. Katoenen doorknoopjurk Rodeo singlet. In wit en pastels. Clock House top. Katoenen tricot <

Katoenen bermuda. Diverse kleuren. 38-46 29." Bedrukte katoenen tricot. M-L 29." Katoen/polyester. S-M-L 19" Polyester/katoen. S-M-L 25; in'n fleurige madrasruit met Katoen. 36-42' 19." met bloem-print. S-M-L 2*
Ecco kniebroek. Katoenen zomerbroek. Twill kwaliteit. 40-48 39." Canda zomerbroek. Katoen, bladprint. 38-46 29" Rodeo bermuda. Bedrukt katoen Clock House short. Katoenen ,
Bedruktekatoenen tricot. M-L 29." Met ceintuur. 40-48 69." 36-38 25; tricot met bloem-print. S-M-L 3*

Angelo Litrico poloshirt. Polyester/ Canda ruitblouson. Katoenen Angelo Litrico poloshirt. Katoen/polyester. Rodeo zwembroek Polyester/elasthan. Rodeo T-shirt. Katoen. 29" Avanti zomershirt in felle ■ Avanti singlet. Met print. Katoen. \r
katoen/viscose. 39" seersucker. 29" 35* Keus uit twee mooie kleur-combinaties. 19" kleuren. Katoen. 29" .a,

Angelo Litrico bandplooibroek. Canda pantalon. Polyester/wol. Angelo Litrico bandplooibroek. Rodeo surfshott. Katoen. Avanti surfshort. Polyester/katoen. Avanti surfshort. Bedrukt katoen. 1"
Polyester/katoen. 75; Metriem. 89." Katoen. Met riem. 55; Met binnenbroek. 25; Met binnenbroek. 25;

Jongensset. Club 15 zomerjurk. Babyclub zomeroverall. Zomers singlet. Katoen. Honkbalprint T-shirt. Katoen. Wijd polohemd. Katoen. Felgekleurd badpak. Meisjes zomerset. Uni T-shirt. Katoen. g,
T-shirt en short met binnen- Polyester/katoen. 152-182 39." Bedrukt katoen. 62-86 |5« 86-134 7." 86-134 9." 164-182 16.- 140-158 14; Met strikjes. Polyamide/elasthan. Shirt met short. Katoen. Diverse kleuren. 140-176 *broekje. 140-176 39.- Meerkleurige bermuda. Streepbermuda.Katoenen Blue jeans.Katoenen denim. 140-176 32.- 92-128 29.' 164-176 29.- Meerkleurig surfshort. g,

92-128 2-Delig: 35; Katoen. 116-134 12.-86-11010." twill. 116-134 14.-86-110 12; 164-182 34.- 140-158 29.- 140-158 2-Delig: 26; Bedrukt katoen. 140-176 *
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